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El'ziacanda leci bir zelzele ·oldu 
Milli Müdafaa ve Münakalat Vekilleri istifa etti 

General Ali Rıza Artunkal, Milli 
Müdafaa ve. Amiral Fahri Engin 
Münakalat Vekiletine getirildiler 

. . 
, .. 

• • • •• -- - • "' •• ---- • • - • • • -· -l.............. ~ ~ .. 

istifanın sebebi, Refah vapuru hadisesi tahkikatının 
daha salim bir şekilde yapılmasını temin içindir 

1 Ankara, 12 (A.A.) - Refah va
l puru hadisesinden dolayı, Vekfı

lctlecine mensup yüksek rütbede 
subay ve memurlnrının alakalı 

görülmesi ve tahklknta başlan. 

rnası münasebctile Milli Müdaiaa 
Vcklli Erzincan mebusu Saffet 
Arıkan ve Münaka!M Vekili Si
nop mebusu Cevdet Kerim İnce
dayı, tahkikatın selAmetıe deva
mını temin makı::adile istifaları. 

• nın kabulünü Başvekilden rica 
etmişlerdir. Her iki istifa kabul 
edilerek Mllli Müdafaa Vekaleti
ne Manisa mebusu emekli Korge
neral Ali Rıza Arlunkal ve l\!Iilna
kalfıt V~kaletine Samsun mebusu 

ilmi Mü .. raa VekiUiJiae ..-uri- -emeld Awtiral i'ahri Enai.n'.i.n ta_ 
len Gcnerai Ali Rna Artuııkal <Deva11tı Sa, 3, Sil. 1 de> X 

Blınlara bir 
tercüman lazım! 
Aralarındaki haşin söz 1 er, zedelenmiş 
gururlar, birikmiş kısas hesapkırı süzgeçten 
geçerse görürüz ki aralarındaki mesafe 

sanıldığı kadar büyük değil ... 

Yazarı: Ahmet Emin YALlJIAN 

l\linakalit Vekfletine gelen 
Amiral Fahri Engin 

·Almanlara göre 
Ruslar Sibirya
dan taze kuv
vet alıyorlar 

Almanlar Kırımda 
Kerç kıyısına vardılar 

B iri birinin dilinden anlamı-J--
yan iki kişi kavga ederse, r 

siz de iyi bir insansanı~ ııe yapar. 1 M ,· ı ı ~, 
~ Berlin, 12 (A.A.) - Alman mat 

Ş e f ' 1 e buatı Stalinin Siberyadan cephe

sııwz? Elbette arayn gırerek ·ter- ı 
cUmanlık edersiniz. Çünku belki 
de hı.mi.arın muradı birdir de ayrı 
'dil konuştukları ~in anlaşamıyor
lar. Siz ara~ ı:;irip le iki tarafın 
tnuradmı biriblrinc anlatırsanız, 

biraz da her ikisinin sırtım okşar
tıanız belki de kanlı bir kavganın 
devamına scd çekmek mümkun o. 
tabılir. 

Bugün gözümüzün önünde bü
Yuk bir kavga var, iki kişi ara
lltnda değil, iki aıem arasındadır. 
Sahnesi bulün dünyadır. Biz de 
tercumanlık edebilecek mevkide 
~lan biricik milletiz. 

Londradan .gelen bir telgrafa ba
kılırsa Almanlar, bizim böyle bir 
tercümanlık yapmamızı ve istan. 
bulda Dolmabahçcde bir sulh mU-
lakcresine yol açmamızı istiyorlar-
mış. İngilizler diyorlar ki: bBU bir 
Alman propagandasıdır. İsmet İnö-
nü nutkunda sulhten bahsetmiş. 

tir, fakat bunun uzak olduğunu da 
ilAvc etmiştir.• 

Sulh belki de uzaktır. Fakat bu 
derecede kızgın bir kavgnnın sul
hü zaten bir gundc olmaz. Bu ka
dar kanlı nefret bataklıklarının il
lerinde biriken sisleri sevgi güne. 
li bir hamlede dağıtamaz. Öyle 
is(' tercümanlıkla uğraşmıya bu
'tiındcn başlamakta herhalde !ay. 
da var, znrnr yok. 
Tercümanlık sı:Catile iki tarafa 

birden şunu söyliycbiliriz: cıÇo
CUklar, bilir misiniz ki, insanlık, 
0 mekliyen bir çocuğun zihin sevi. 
Yesini henüz pek aşamamıştır. Bir 
t'ocuk, kafa!lını duvara çarpıncn, 

ilk duygusu intikam almak, vu
l'uşu iade etmektir. Etrarta bulu-

ye mühım miktarda takviye kıt. 

aları sevkettiğine dair Sovyet 

Kall.nı·n arasında· membalarından verilen haberi gö. 
ze çarpacak bir şekilde ne§ret. 
mektedir. 

tebrl• k telgrafları Fılhakika Bolşe\•ik Rusya mu-
kavemete devam etmeği dUşundü. 

Ankara, 12 (A.A.) _ İlk- ğü takdirde son askeri kuvvetleri-
ni teşkil eden ve bu munzzam 

teşrin ihtillilinin yıldöniimü memleketin başka kesimleri için 
münasebetile, Cümhurrelsl İs. nyrılan Asya kıtalarını cepheye 
met İnönü ile Sovyetler Bir- 1 göndermek suretlle son çareye 
liği Yüksek Sovyet Meclisi başvurmak mecburiyetindedir. 

1 
Riyaset Dıvnnı Reisi M. Kali.

1 

Berlin, 12 CA.A. ) - Alman or-
nin arasında tebrik ve teşek. duları başkumandanlığının tebli. 
kür telı:;raCları teali edilmiş. ği: 

tir. , Kırımda Alman ve Rumen kıt-
\,. J ı (De\amı Sa. 8 Sü. 4. de) + 

1Zelzele, Er.zinclı.n ve 
miilhakatıiıda çok ağır 

Ba!!vekil dokter Refik Saydam 

Başvekil 
bir ay 

izin aldı 
Dr. Refik Saydam 

mezuniyetini 
Mersinde geçirecek 

·Ankara, 12 (Telefonla) -
Ba~elCıl doktor Rcr.tk Say
dam Reisicümhurdan bir ay
lık bir mezuniyet almıştır. 

Başvekil mevsimin soğuk ol
ması dolayısile iznini mem. 
lcketin mutedil bir mevkiinde 
ve bilhassa Mersinde geçire. 
ceklir. 

\. J 

Türk 
• • 

lngiliz 
dostluğu 

Kral Jorj mühim bir 
nutuk sôyledi : 

"Türkiye ile münasebeti 
miz, sağlam dostluk ve 

itimada dayanmakta 
berdevamdır., 

Londra, 12 (A.A.) - ingilız 
Kralı. yanında Kraliçe olduju 
hnlde, bugün parlamentonun yeni 
içtima devresini açmıştır. 

Kral, açı~ nutkunda demiştir 

ki: 
u- Geçen yılın hadiseleri, mil

lctıcrlmin ve müttefiklerin nihai 
zafere kadar tecavüze karşı harbe 
devam azmini takviye etmiştir. 
Bu arada, müttefik hüklımetlerle 
temas halinde bulunan ve Birlc
!!ik devletleri hükumetinin iyi nı. 

yetinden teminat almış olan hU-
<Devamı Sa: 13 Sü: 6 da> ı.•.ı 

. . .. 

tahripler yaptı 
Birçok k6yle.r harap oldu, 
61enler ve yar~lananlar var 

Erzincan, 12 (A.A.) - Bugün saat 12,16 da Erzincanda şimal. 

den cenuba, 20 saniye devam eden şiddetli bir yer ~ars,ntısı olmuş-

1 

tur. Ortamektep binası, içine girllemiyecek kadar hara;:ı olmuş, 

di~er bazı binalarda da hafif zar arlar vukua gelmiştir. Hafif bir 
kaç yaralıdan başka nüfusça zayiat yoktur. 

Zelzelenin mülhakattdki tesirleri hakkında mahim'at beklennıek
tedir. 

Ankara, 12 (A.A,) - Erzincan vilAyeUnde vukua gelen yer 
sarsıntısına dair alınan habe;lerd en merkez kazasındaki köylerde 
mühim hasar olduğu, şimdiye kadar dördü ağır olmak üzere 36 

yaralının tedavi altına alındığı ve on ölü bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ankara, 12 (A,A.) - Erzincan • Tercan kazasında hasar ve za. 
yiat yoktur. Kemah kazası merkezinde iki ev ve Kemlik nahiyesi 
köylerinde bir kısım evler yıkılmışsa da nüfus zayiatı olmamıştır. 
Erzincan merkezinin Kelkit, Koru, Güziler ve Alcapalangası köy
leri kamilen, Değirmi köyünde d c üç ev yıkılmıştır. 5 kişi ölmüş, 

28 kişi yaralanmıştır. <Devamı Sa, 3. Sü, 1 de) §§ 
Şark mıntakasında vetkanik 

sahayı ıösteren harita 

Sovyetlere göre ASKERİ VAZI YET 

~ırımda 

Kuznetzof 
~aşk umanda~ 

oldu 
Moskovaya yapılan 

Alman taarruzu 
geri püskürtüldü 

Amiral Kn1tebof 

Moskova, 12 (A.A.) - Dün ce
ce yarısı neşredilen So\'yet tebli. 
&i: 

11 sonte~rinde kıtalarımız bil. 
tün cephelerde düımanla dövuŞ

müşlerdir. 

Londra, 12 (A.A.) - Moskova
nın takriben 100 kilometre cenup 
batısında Maloyarosb~vz kesimin. 
de Sovyet kıtalarının Rus hatları. 
nı yarmak üzere Almanlar tara
fından yapılan yeni bir teşebbüsU 
pUskürttüklerini. Sovyet radyosu 
haber vermektedir. 

Londra, 12 (A.A.) - Reuter a-
• jansı Amiral Kuznetzofun Kırım 
kuvvetleri başkumandanlığın,a ta
yin edildiğini yazmaktadır. 

Eski Uzakşark Sovyet filosu 
kumandanı Amiral Oktiabriski 
ile Amiral Yumaşet: mumaileyhe 
hareklıtın idaresinde yardım ede. 
ceklerdir. 

.Şimalde Alman 
hedefi V ologdodur 

Atlas denizinde istenilen garp cephesi açılmıştı, 

Yazan: Ihsan BORAN 
1) Bay Stalln, ı.oa mıtkuncla bir 

«Garp cepheel• açılmaııı llkrlai M

taya. atmıştı. l11ılllzler bu fikri W
lllmwml' göri1tüyorlar. .\Aterlkalı

iar lııe daha ileri gWere" b:m~kete: 

ı~tııer. Bitaraflık kanununda ya· 
pılan iki değl,lkllk, Bay Statla'ln 
fikriııe Amerikan ulemiıulen .erilen 
ttlÜ ltet bir <'e"•P oldu. 

(Deva11tt Sa. 3, Si. 1 de) §X§ 

Almanlar şimalde 1n.,·ia'i ele cl)Çlrclikte:ı sonra Vıo!ogdıe'a 

<Devamı Sa:. 3, Sü: 2 de) § 0 § Almanları mukabil hücumlarla d urduran Ruslar tank himayesinde ilerliyorlar 

Londra, 12 (A.A.) - Moskova 
radyosuna söre, Rus sözci.isü Lo
zovski, ecnebi basın toplantısın

da konuşurken, Moskova civarın
daki vaziyetin, geçen hafta düzel. 
diğini söylemiştir. Sözcü, Alman 
ileri hareketinin yalnız durdurul
makla kalmadığını, Rus kıtaları

nın hergün mukabil taarruzlar 
yaparak dil~na azim zayiat 
Yerdirdiklerini i'8ve etmiştir. 

dotra llerleıMtc çahşıyork\r, Resmim~ Şu.ı.l dcıı~c.n Ka~ 

denise ka41ar •laD ıeait uWa •are&iil ı-'ırMClk~ir. 
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V :\TANIN TARİHİ &OMANI: TErni.KA No. 21 

Yazan: Mourus YOKAY / 

Bir az e.vvel yalvaran kız, 
ser t bir şes le bağırdı: 

/k isinden birini seç, 
ölüm veya zenginlik ! .. 

Soruyorlar : -.. 
Alelade bir otu çay: 

diye 16 liraya 
satıyorlar 

((., •• lfemeR Jıemen her bflkkal 
~ ttitttıaeü diikkanındıı. k11tusu 

. $EH i R -HA B E.R LE R i ~11111 

Çok yerinde bir hareket 

Kara borsaya sed çekoco~ 
mllli birlik bugün top lanıyor 
Tabii olmıyan fiyat tereffü

lerinin önüne geçi:ecek 

Tünel kayışı 
geliyor 

Kayışlar bir haftaya 
lstanbuldo kadar 

olacak 

- Ne olur, boğulayım. Ya blle- j emir Delerdi? Neden yapmak is
ziği bulurum, yahut kendimi neh- temediler? 

be5 kuruşa çay yerine sablıyor. 
Bir taııe de ben aldım. Baktım, 

kokladım, Jı.Ktti plşlrttıl tattun 
da. Fazla olarak tattırdHn ve 
anlıyalllara da baktırdım. Kutu
sueun üzeriede «İçimli kaı-a ot 
ı;,-ayrn yazılı ola11 "e miktarı üç 
gramdan ibaret bulunan bu ne<ı
nenin, haşıl huzrlarınızdan, ayı 

üzümü denilen ve Saranca, Bur· 
sa. Rize taraflannda kendiliğin. 
den biten yabani bir ot ol41uğu. 
nu öğrendim. Alelade bir otu 
kurutarak, kutulara koyarak ki· 
loımno 168'7 kuru,a ııatmak aı:ık 

gözlülüğiinü gösterenlerin bu be· 

t•erikllliği karşısında hayretten 
donup kaldım ... » 

Elektrik, Tramvay ve Tünel !da.
resi tarafından Amerikaya sipariş 

edilen tünel kayışları Basraya gel
m!Ş bulunmaktadır. Öğrendiğimize 

göre kayışlar bir haftaya kadar şeh· 
Son günlerde, gözlerin( turs bürU· ı Teşekkülünü haber verdiğimiz rımıze gelecektir. Diger taraftan 

m~y bir kısım tlkcarlar, ithalat v.e Milli Ticaret Birliği, bugün ilk içti- Romanyadan gelecek bandajlan te
lhtacat piyasamızı tamamen irihı- ınaını y~paca~tır. l ııe!IUm etmek Uzere Bükreşe giden re atıp canıma kJyarım. Efendi

mizin tevecci.lh~nii !$ybedersem 
hayatın zaten ne kıymeti kalır? 

Güzel caı·Jyc bu sözleri o ka· 
dar yeisli bir tavırla .söyledi ki 
hadımağa<;ı acıdı: 

- Bu işi kendin yapman lazım 
değil ya, başkasına bırak. 

- Ah, dalmak bilen bir adam 
bulsam kendisine üç bilezik veri
rim, hatta isterse bütün mücev. 
herlerim onun olsun. 

- Ben iyi dnlgıçım. Bunu ya
pabilirim. 

Kıt, hadımağasının önünde diz 
çöktü. Ağlayarak ellerine sarıl

dı, bu elleri buselere boğdu: 
- Öyle ise, dedi, sana her şe. 

yimi veririm. Haydi, benim için 
suya girip bileziği bul, Fakat sa. 
kın, canını tehlikeye koyma. Sen 
öleceğine ben öleyim. Sana bir 
şey olursa paşaya karşı iki katlı 
suçlu olurum. 

Güzel kızın, kendi canı hak
kındald bu Uziintnsü Me'munun 
kalbine dokundu. Şu cevabı ver
di· 

- Benim için ilzülmc. Gen~ken 
Hint denizlerinde inci avcılığı 

yaptım. Yiiz !'layıncaya kadar su
}'un içinde kalırım bir şey ol
mam. Balık gibi f:ilzcrim, Bllezi. 
ğl nerettc düşürdGğüni.i hıma gös. 
ter. 

kız. boyntmd:.kl elmaslı inci 
gerdatılı!ı çıkararak nehrin bir 
noktasına attı: 

- İşte ti\m bunun duştüğü yer .• 
Bileziği bulursan gerdanlık senin 
olsun. 

Mc'mun, inci gerdanhğın nehre 
atıldıjını göri.ince meselenin pek 
mühim olduğunu anladı. Derhal 
soyundu, silahını bıraktı. Bunlara 
dikkat etmesini kıza tembih ettik. 
tefi sonra suya atıldı. 

Bir kaı; dakika sonra titreyerek 
sahile çıktı. Delirmiş gibi bir hali 
vardı: 

- Aman, dedi, ne korkunç yer .. 
İn.._--an kafaları orada bir tepe ha
line gelmiş, 

Kız siıkunetle cevap verdi: 
- tvet, öyledir, biliyorum. 
Hadıtiı ağası hayretle kıza hak-

li. Blt·az evvcllı:i ıı~lıyan, yalva_ 
ran kız kaybolup gitmişti. Azrail 
sulU1nlara mahsufi azametli bir ta
vırla hadım ağasını yukardan a. 
şağı süzüyordu. 

Sert lfü s~sle söze başladı: 
~ O görduğün başlar, benim 

emrimi dinlemiyen adamların baş_ 
llirldır. Paşaya söyliyerck birer 
birer hepsini vurdurdum. Benim 
sözüm Uzcrine Hasan Paşa, ağız 
açtırmıye ıtıcydall bırakmadan her 
cıdamın başını vurdurur. Bundan 
haberin var mı? 

Yerine getirilmesini istediğin 

HERGüN BiR FIKRA 
ZevK düşkünü 

ağ1:ar ve bektaşi 
tlçün<!Ü Sultanahınct :r.amıının

da sadrüzıım thralıim Paşanın ya. 
ratıp yaşattığı Lale devrinin son 
gUnlerinde, ze\'k dÜ';>kiirıli büyük. 
lc,tdeıı bazı cfrndi ve aj(alar, ~·arü 
ajtyardan gizlice demleniJı cüm. 
bil,ıenıııek Uzere Beykozda bir eğ
lenti tertlıı f'derler. O güne mah• 
sus :ı:eylntı ve lr,lntlnin tedarikini 
aralarında taksim eyler, me,·simin 
hnğııkluğu olan kurımzla üzümü 
de Bf>ktaııı cre-nlerirı<ll~n llıf:ı:ı Ba. 
banıtı getirme.ini miinasip görür
for. Eğlt•ntı giinü hlr -.u ba-ırnda 

toplatlır, ıcrllcıı halılara uzanır

lar. ('alan çığ-ıran ıııahbupları din
leyerek, <'ih <'il "akllı>rln ımndukla. 

n şaratılarlıı rlemknerek eğlenir. 

!etken, Hıfzı Baba da çıkagelir. 

')'erini ııllert'k içki sofrasır.ın bir 
kenarına çöker. Birbiri üzerine 
birkaç kupa ~arnp içer ,.e ardın· 

dan da kcylfll bir oh çeker. O 4'1· 

rada a~ı.ı.ııııı hlrl glilerek 'iorar: 
- F.rt'nlf'r. Noğukluk ıtctlrmek 

sl7.e dü~mu.,tii galiba. Yoksa te
lfl7lıı unuttunuz ııııı?. 

Hıfzı Baha, birkaç kııpa c1ııha 

şaraıı diker. ,\<·ı acı gülf'r. Ve: 
- Hayır unuttııadım, getirdim. 

Gerçi mtıdi"e 1ılraz fazla soğuk. 
hık 'erec·ek amma no çare. 

Der ,·e bir taraftan -ıadr.ızam 

ltırıılıtın Paşa ile ynrliııının lıl!im 

ı~lllıtıgını, ı·esetıerlnln ökü7. llra. 
baslle Atmeyd:ıfiıha getlrllıllğlnl 
hlkdye eder, hlr ıamftan da ~r. 
içer, lçer.M. 

- O sana ait bir şey değil .. Bu 
akşam sana vereceğim emre bak. 
Karşı kıyıda çalı çırpı arasına o
turup şarkı söyllyen delikanlıyı 

görüyor musun? Nehri yüzerek 
karşıya geçeceksin. Bu çiçekleri 
Ofla götüreceksin. Bunu yapmaz
san yarm sabah senin kafan da 
uçar, aşağıda bulduğun kafalar a
rasına katılır, Dediğimi yaparsan 
seni o kadar ihsana boğarım ki, 
ömrün oldukça mesut yaşarsın. İ
kisinden birini seç: Ya ölüm, ya 
zenginlik •. , 

- Bir üçüncü imkan var: Sen 
hain bir kızsın. Seni şimdi vurup 
nehre atarım. 

- Behey şaşkın heri!, görmü. 
yor musun ki. hançerin benim e
limdedir. Tüfeğini boşaltıp içine 
toprak doldurdum. Ağzını açıp 

bir tek kelime söylersen kendi 
hançerini göğsüne saplarım. Ölü
me kavuşmak için yarın sabahı 

beklcmiye lüzum kalmaz. 
- Benden ne istiyorsun? 
- Söyledim ya. 
- Kız, sen benim başımla oy. 

nuyorsun. 
- Benim oynamamda tehlike 

yok. Sen kendi başınla oynama. 
mıya bak. 

- Ya kendi başın? Senin yap
tığım yapan nice kızlar tanırım 

ki, sonları fena olmuştur. 
- Sevdaları için bazı kızların 

ölmesi, başka kızları sevda için 
ölmekten menedemez. Bunu aklı_ 
na koy, KarşıdQn gelen şarkıyı 

duyuyor musun? 
Pek iyi duyuyorum. 

- Sen kimseyi sevmcdiıı mi? 
- Ben sev~bilir miyim? 
- Bak, öyle olduğu halde bu 

!'arkı seni o kadar mest etti ki, 
benim yaklastığımı duymadın. 

- Ne yapayım, bülbülün sesi 
bunun yanında sönilk kalır. 

- Kml denize yolun düşmedi 
mi, Masallarda anlattıklarına gö
re, orada peri kızları varmııf. On

(Arkası var) 

r "' At yarışları 
müsabakamız 

Ankara at yarışları için aç. 
tığımız müsabakaya son haf
tada İstanbul, Ankara ve 
Kon,yadan olmak üzere 387 
okuyucumuz iştirak etmiştir. 

Bu okuyucularımız arasında 

onu mütecaviz kupon ekleye. 
rek iştirak edenler de olmuş
tur. 
Yaptığımız tasnifle neticeyi 

tam olarak ve beş yarışın bi
rincisini hiç blr okuyucumuz 
bulamamıştır. 

Bu mtısabakamızın gördü. 
ğü alakayı gözörtilııdc tutarak 
bu hafta yarışları için daha 
müsait şartlar koymak üzere 
müsabakamızı yeni bir şekle 
sokacağız. Yarınki sayıınızda 
bu tafsilatı bulacaksınız. 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve 
soruyor: 

<<- Bu ilıtik~ ılfoill mı aca. 
ba?» 

L _J 

Klasik Türk 
musikisi 

konserleri 

lstanbul ve 
birer 

konser verilecek 

Her ay 
Kadıköyünde de 

İstanbul Konservatuarı klasik 
TUrk musikisi icra heyet!, her ayın 
ilk haftasında verdiği ko11!1erlerin 
gördüğü alakayı gözönUnde tııtarak 

gerek Şehir Tiyatrosu komedi kısmı 
salonunun arzt gösterenlerı almağa 

kAfi gelmediğini ve gerekse İstanbul 
semtinden kalkıp gitmenin güçlüğü 
dolayısile İstanbul cihetinde de bir 
dE-fa tekrarının yerinde bir hareket 
olacağını yazmıştık. Bu yazımız ii
zerine Konservatııar mUdUrlilğU Be· 
ledlyeye mUracaa tıa bu konserlerin 
İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy\lnde 

olmak suretıle ayda Uç defa verilme
si için müsaade istemiştir. Daimi 
encUmerı bu husu.<ıtaki kararını ver
diKten sonra konserler İstanbul ve 
Kadıköyilnde de verilecektir. 

İcra heyeti, üçüncii konser ola.. 
rak Sadullah Ağanın escı·lerlni ha
zrrlamakladır. DördUncU konser de 
Itri konseri olacakt,ıı-. 

A(aturkacılann son 
imtihanlon dün yapıldı 

Dün yine Esnaf Cemiyetlerinde bu 
güne kadar mazeretleri do1ayısile 

imtihana girmemiş olan alaturka saz 
sanatklrlarının imtihanları yapıl

mıştır. 

Kıymetli musiki sanatkarlarımız

dan ve hocalarından EyUbl Ali Rı
za, kanuni Artakl, tanbııri Salıi.hal

tin Pınar, kemani Necati Tokyay. 
Sadi Işııayaan mllrekkep imtihan 
heyeti, başta tanınmış sanatkArlar· 
dan piyanist Feyzi, Hafız Burhan, 
Faide Yıldız, kllı•inct Şeref, İzmirli 

Melll.hat olmak Uzere yllz yirmiyi 
mtitecaviz sanetkArı imtihan otmlş. 
tir. 

Pazartesi gUıtünden itibaren ehli· 
yetnamesi olmıyanlar çalışmaktan 

menolunacaklardır. 

Diğer taraftan bu ayın yJrmislnde 
sanatkA.rlar için bir nazariyat kursu 
açıfaca.k ve bıı kurslara. nota bilml
yenler devama mecbur tutulacak. 
!ardır. 

earları altına alını,, mUstahsil ve Birllğı, büyük bir memleket dlva· heyet de iıini bitirmek üzeredir, 
mUstehllke istedikleri fiyatı kabu~ sınr başarmak için ilerı atıldığından 

ettirmektedirler, 
Öğrendiğimize göre, şehrimizdeki 

bir kısım tüccarlar bunların bu 'l'E'· 
kilde hareketini çok fena kar,ılamış 
ve memlekete ucuz mal getirmek v~ 
ihracat mallnrımızı değeri flyııtrnda. 
ihraç etmek Uzere aralarında :nılli 

bir ticaret birliği kurmayı ka.rarl:t{!. 
tırmışlardır. 

Birliğe giren her tUccar, ihtlkilr 
yapmıyacağ'ına ve piyasaya, en ucuz 
fiyatı temin etmek Uzere canla L'!~
la çalışacağına söz vermiştir. 

Birlik azaları piyasada bugUn de
vam edegelmekte olen kara borsaya 
sed çekeceklerini ve hUkOmetle el
blrİlğl yaparak sun'! fiyat artıtları 
rneydana. getiren tllccarlart faaltyet 
sahalatından el ve eteklerini çekme· 
ğe mecbur edeceklerini söylemekte. 
dirler. 

Bugün İstanbul borsasını kendl 
lradelerile oynatan bazr simsarların 
anormal fiyat tereffUlerini doğuran 
borsa. oyunlarının mUmkUn mertebe 
önüne geçllmesine çalışılacaktır. 

te brik eder, çalışma ha.yatında ken· 
disine muvaffakıyetler dileriz. 

Diğ'er taraftan ha~r aldıh'ı.ınıza 
göre bazı muhtekir tüccarların, İs· 

tanbulda oynamakta oldukları kara 
borsa oyunu en hld bir dereceyi bul. 
muş ve bu tUccarlar memleketin dl
~er kıııımlarına da el atmışlardır. 

BugUn İstanbul piyasasında zin· 
cirleme usulile 50 kuruşa yük5elen 
herhangi bir ihracat malı, İzmirde 

53 kuruşa ylikselmiş bulunmaktadır. 
Mallar İstanbuldan sevkolunaca· 

ğına nazaran İzmlrde bu fiyat artı
şı kara borsacıların memleket dahi
linde nasıl bir fiyat artışı temin et-, 
tiklerini açıkça göstermektedir. 

Dün memnuniyetle haber verdiği
miz Ticaret Vekaletinin yeni kararı, 
fiilen mevkii tatbike. girdiği gün 
Türk iktısadiyaıt:ının bünyesini ke· 
miren bu eli eldivenli eşkıyaJar artık 
faaliyet sahasından çekilmek ve yer. 
lerini, mint menfaati koruyacak el
lere bırakmak mecburlyetınae kala-
caklardır. 

--------0------
Dün şeh irde ihtikôr 
ta ramaları yapıl d ı 

Fiyat murakabe memurları dlln 
şehrin muhtelif semtlerinde ihtikAr 
taramalarına devam etmişlerdir. Ya· 
kalanan muhtekli'ler arasından üs. 
klidarda kömürcü Ali kömürü 9 ku
ruşa sattığından, Bahçekapıda Kö
mürcü sokağında yağcı Harun Trab
zon yaft'inı 160 kuruşa sattığından, 
Beyoğlunda Ankara Pazarı sahibi 
Yula, dUkkAnıtida çok miktarda ço-
1.'ap bulUnduAu halde ııatıııtan ımti. 

na ettiğinden adliyeye Yerilmişler
dtr. 

Kuduz hastahanesindeki 
infilak hadisesi mesul

Jeri mahkum oldu 

Mürakabe bürosu kasaplarla 
şiddetli bir mücadeleye geçti 

Bir müddet evvel kuduz hastane
sinde vuku bulan ve iki çamaşırcı 
kadının füllinUne ııebep olıı.ıı infillk 
hMl&esinlh birlııcl ağırcezada görU
len muhakemesi dün bltmiljtir. 
Mahk~me makiniııt lt!ı.ydar ile 

Feyzinin tetllilrslzlilt ve dlkıtatslııllK. 
le ettiv ka.ttı.ııının patıama!lına ııebe-

1:ilyet veı·diklerlnl sabit görmUş ve 
kendiletlnl 2 serti! ağır hapi! cezası
tıa mahkOm: etmiştir. 

-·"'· 
lhtikôrın, umumiyetle toptancı kasaplar 

-;ı-a.---

tarafından yapıldığı tesbit edildi Araba çarpan 4 yaşmdaki 
ÇJCUk öldü Fiyat: mürakabe bürosu kasaplarla. lar d& naı'htan fazlaya et sattıkla.· 

şiddetli bir mücadeleye glri,miş bu. rından yakalanarak haklarında takl- Beyazıtta, Kire.zir sokağında :ıo 

numarada oturan Haşim adında bi
risinin 1'1 yaşındaki oğlu !smaile 
evvelki gun !ıUrUcUsü mal1lm olmı

yan bir ahbıi i'.;lll'Jırfilş, Raçmlljtr:- A
ğır yaralanan çocuk dtin evinde öl· 
milşttir. Vakaya mliddeiumumllik el 
koymuş, lsmailin cesedi morga kal
dırılmıştır. 

lunmaktadır. bata başlanmıştır. 
Dün şehrin mlthtelif semtlerinae

ki kasapların defterleri müsadere e
dilmiş ve hangi topta'ncılardan hangi 
fiyatlara et aldıkları tesbit edilmiş. 
tir. 

Elde edil~n neticeye göre kasap
lar umumiyetle toptancılara fazla. 
fiyat ödemektedir. Hatta Beyoğlu
nun bazı meşhur kasaplarının top· 
tancılardan 70 • 75 kuruşa kadar et 
aldıkları sabit olmuştur. 

Komisyon bu şeklide yokladığı 

defterlerden 1-0 • 15 muhtekir lop· 
tancıyı meydana c;ıkarmış bulun
ınaktadrr. 

Bunlar bugünlerde adliyeye veri· 
leceklerdir. 

Bundan ba.~ka perakendeci kasap· 

Tuhafiyeci Motolada dün 
adliyeye verildi 

Çakmakçılarda, Fincancılar yoku· 
şunda manifatura tlcartı ile meşgul 
olan Vahram ~rberyan, külliyetli 
miktarda manifatura eşyası bulun
duğu halde, ftıUracaat eden müşteri· 
lere malı kalmadığını ileri sUret·ck 
satmaktan imtina etmiş, yakalana. 
rak adliyeye veı·i!ıhiştır. 

Bundan başka, l3eyoğlur.da Simit
çi sokağında 15 numarada nalbur 
Vartohi, kilosu beş liraya çivi sat
maktan, lstikltı.l caddesinde tuhaf!. 
yecl Motola. kravat üzerinde ihtlktı.r 

yapmaktan ve Beşlktaşta, Tersane 
caddesinde nalbur Bayram da 800 
paket kundura çiVl.si olduğu halde 
ınlişterilere yok demekten yakalan· 
mış, mUddeiumumtllğe verllmiştır. 

Diln yakalanarak adliyeye verilen 
kasaplar şunlardır: 

'OskUdarda Hakimiyeti M:ıttıye 
caddesinde kasap Hl.iııeyin Hllsnü, 
KadıköyUnde MUhlli'darda kasap İh
ean Çeliköz, Çarşıkapıda Asrı Kasap 
trtağaza.sr sil.bibi. 

kestirme cevap 
Bir gazete <Zincirleme suretile H'ıl11iy1 6a ifaM edebilmektir. Buna 

yapılan ihtikar nasrı önlenecek?> di- vaktlle tTahtınd• müstetlr hUve• 
ye soruyor, Buna verilebilecek en derlerdi. 
kestirme cevap şudur: c::Muhtelfüleri Akdenlzde on İtalyan vapurile ilti 
zincirlcmekle!> İt.&lyan muhribinin İngilizler tarafın-

LtJZUM VAR MI? dan batırılmasından bahseden HUse-
Lokman Hekim diyor ki: <Kansız• yin Cahit Yalçının 4u: cBu o kadar 

lıkla zayıflık birleşince her hastalık Jtat'l Ve plli'lak 'bir şekilde vukua geL 
gelebilir.-. di kl İtalyan resmt tebliği bile haki• 

Bunu bilmek için Lokman Hekim kati glzliyetnedi> cillnlesl, <tahtında 
değil, Mdece hekim olmağa bile bil· müsletir hüve. ye güzel bir nümune 
mem ıuzum var mıdır 7 olarak göstcrileblllr. 

Ç1N 1Şt, J APON lŞt TEFSlRLER-
Uzak Şarkta gerginlik ve h1.rp «Tefsir> bir şeye vuzuh vermeğe 

tehlikesi gittikçe artıyor. Öyle anla. yarar. Devlet adamlarının nutukla· 
şılıyoi' ki cÇin Jşl, Japon ı,,i; bunu rından sonra mukabil taraf matbu. 
yapan ikl kişi> sözU hakikat olmak- atında. tefiiirler b~hyor, fakat bu 
tan çıkacak ve bu işe birk~ kl,ı_ da- tefsirler vuzuh verecek yerde nutuk. 
ha karışacak. !arı içinden çıkılmaz bir hale getiri. 

HtJV!J yor. 
Yazı sanatının da birçok incelikle· Şu tefsirlerden vazgeçseler de nu-

ti vardır. Bunlardan biri bir cümle tuklardan herkes aklının yettiği mA-
lle, hakiki mlnadan başka gizli bir nayı çıkarsa! TATLISERT 

şey vardı. O da yukarıda olu3u .. Allanı~ı 
avucu içinde ve sanki dünyanın ta en 
tistünde duruyormu3 gibi geliyordu. 

VATANIN EDEB. ltOMANI: TEFRİKA No. 20 !\Teler ldeta hafiften sallanıyor gibi gö. 
rilnilyordu. Öğle sıcağı kayaları tutuş
turuyordu. 

Olduiu yerden aşağı doğru bakınca 

Kızıl Kayanın sarp sırtları görünüyordu. 
Bu sırtların yamacında, ta aşağılarda 

seffaf bulutlar uçuşuyordu. Gökyüzünün 
nıavlsi sanki kısmen aşağı inmiş gibi idi. 
Florentin'in bası üzerinde de koyu mavi 
bir gök vardı, Billli.ra benziyen ve içinde 
ıgümUş renkli bir ay dolaşan bir gök .•• 
• Florentin, canlı gibi duran sıcak bir 
kayanın üzerine diz çöktü. Etrafta hiç
bir şey hareket etmiyordu. Nasıl oluyor 
da, dünya bu kadar sakin olabiliyordu? 
Sessiz, hareketsiz yepyeni bir dünya .. . 
Sanki hAlikln elinden yeni çıkmış ve 
henüz kullanılmamış gibi bir hali vardı. 
Florentin bunları kafasile düşünmüyor, 

sadece hissediyordu. Nemli elbiselerini 
çıkardı, terini güncşie kurutmak istedi. 
Gözlerini kapattığı zaman etrafında bir 
şeylerin uçLtştuğunu, şakaklarının çat. 
lıyacak gibi aitı~ını duyuyordu. Kayanın 
üzerine uzandı. Yuvarlanmamak için de. 
tnir gibi pençe.sile kayaya sarıldı. Sonra 
<tırmanmanın bütün safhalarını birer bi
ı er düşündil, Scvlnçli bir zafer hissedi
yordu. Bu zaferin düşüncesile güldü. 
Derin ve içli bir gülüşle, yüksek sesle 
güldü. Dağa galebe <:almıştı. Kızıl Ka. 
yaya kadar çıkmak onı:ı. nasip olmuştu. 
!Atmı:ı olQ..uğu her adımı birer birer ha-

Y:ızan: Vlldı:l Bawn 

tırlanuya çalıştı. Yollarda yürürken 
gördüğü her taş parçası, her çatlak, her 
gölge hafızasına nakşolmuştu. Kızıl K a
yanın en yük.sek noktasından sesi oldu
r u kadar haykırdı. Büyük neşesini böy. 
lece her tarafa yaymak istiyordu. Sonra 
tekrar yere uzandı ve düşünmiye koyul
du. 

Çok uzaktan keskin, sert ve kısa bir 
sada işitti. Bir çakıl parçasının yuvarlan
masıdır diye düşündü. Aşağıya doğru 

baktı. On lki baş tepeleri fıdeta kilçülmi.lş 

gibi oralarda uzanıyori:lu. Ufkun en u 
zak noktasında toprak görünüyordu, 
Dünyanın varlığı sanki ancak oradan baş. 
lıyormuş gibi idi. Birdenbire kuru bir 
rüzgAr çıktı. Sivri tepe tarafından esti, 
sonra durdu. Florentin başını kaldırdı 

ve dikkatle zirveye baktı. Etraf aydınlık, 
hava ta uzaklara kadar berraktı. Dipte, 
aşağıda küçük bir bulut vardı, S tella, 
oymalı tepelerini bir dantela parçası gibi 
güneşin ışığına sermişti. Florentin bir
kaç adım ind1. Aliağıdaki kaya biraz da-

Çevir en: Re:ıızan A. E. YALMAN 

ha enli idi. Tekrar yere uzandı. Dinlen. 
miye ihtiyacı vardı. , 

İpi ve kazması yanında idi. Valeryanlı 
bir içki içti. Bunu kendisine dağ kulübe
sindeki bekçi vcrmi§tl. Kalbine kuvvet 
vermek, hem de içi ısıtmak için dağcıla. 
rın kullandığı çok kıymetli bir içki idi. 
!Biraz da yemek yedi. Kalbi daha inti. 
'Zamla atmıya başlıyordu. 

Etrafta öyle bir sessizlik vardı ki, ee. 
bindeki saatin tik takı bile d uyul uyordu. 
Güneş tam tepede idi, Flor~ntin ayağa 

kalktığı zaman gölgesi tam dibine akse
diyordu. Güneş çok yakındı. Gözlerini 
elile siper ederek gökyüzüne baktı. Gü
neşin parlak huzmeleri k oyu m avi renk
li göle dağılıyordu. Güneş Florel'ltin'in 
hoşuna gitmedi, Nefes bile almıya kor. 
karak durdu ve etrafı saran sükut için
de bekledi. 

Hiçbir liE!Y duymuyordu. Sükut ve 
yalnızlıktan başka hiç bir şey yoktu. 
Stella tepesinin üstüne hafif gölgeler dü
~üyordu. Hava o kadar şeffaftı lti, zir-

Florentin, etrafı koklıyan bir av kö
p~ği gibi kısa kısa nefes alıyordu. Tek
rar giyindi ,ipini ve kamasını eline aldı. 
Uğuı;mUi vücudünün çevikliğini tekrar 
bulmak için dizlerini büktü, hareketler 
yaptı, Etrafa bir kere daha bakmak, bu 
dağların erlıtllmez sanılan zitvesini bir 
kere daha görmek ve bu manzarayı zlh. 
nine iyice Mkketmek istedi. 

Kendi kendine gülümsedi. O anda ha. 
tırına bir kadın gelmirıti. O na vadettiği 
Kızıl K aya parçasını kopardı, cebine 
koydu. Sonra Jnmlye başladı. 
Adım adım çıktığı gibi şimdi de adım 

adım iniyordu, Yaptığı bu hareketler ho
euna gidiyordu. Her adım vUcudU için 
ayrı bir haz idi. Yalçın birer duvar olan 
her kayadan aşağı inerken etrafına b a 
kıyor, şu, bu duvarın en aşağı noktada 
asılı gibl duran şeffaf buluta kadar uzan 
dığını görüyordu. Bu bulutun altında u. 
çurumlar, girdaplar olduğunu Florentin 
bilmek istemiyordu. O ancak buradan 
inmek için lazım olan hareketleri yapı. 
yordu. Bu güç hareketler Rendlsine ne
fes alma kadar tabii ve basit geliyordu. 
iki saat kadar böyle kayadan kayaya 
'yürüdü. Nihayet gölgeli bir sa!'ıaya var
dı. O n iki baş tepelerinin hizasına gel. 

cnetamı var) 

fi[?/ l!Ü N ıorıE N 
~ır:, r:u ~re 
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Atıcı ık 
DUnkll fıkrıınıda Teksas'lı ko\• 

boy hikr.yeıılııl gören bir okuyııclllf• 
bana gönderdiği bJr mektupta giı· 
zel blr «Ahcuık» lıiltilyeı;i anıatı.· 
yor. 

Okuyucum diyor ki: 
«Harp başlamadan birkaç sen° 

evvel Marııllyada bulunuyoritunı· 
Bir gün bu -:ehrin en meo:hUJ' cad 
deı.iıulekl kah,·eJerden birinde otu· 
rurken yandaki masada iki )far~il· 
yalının konıı,masına kulak niJ!Sfi• 
ri oldum. 

«Biri ötekine şu macerayı aJlla• 
tıyorclu: 

«- Evvelki sene aı.llln an lçiıı 
gittiğim A!rikada başımdan bir 
vak'a. geçti. Aslanların geceleri !ili 

içtiklerine emin olduğum bir göJün 
kenarında ıne\'Zl aldım. Gece ztftri 
kli.ranltktı. Karsundaki ufak tepe· 
de birdenbire bir çift gih'..ÜD parla· 
dığınr gördüm. Tüfeği omuzladılll• 
at.et ettim. Gözler sönllverdl. 'Is~ 
yerimden kalkacağını SIJ'ada O l)ı:ı 
gözlliı tekl'ar ııarladığını görmiY& 
ylm mi 't A11lanı öldüremedJtlrll1 

anladım. Bir daha ate'I ettilll· Qöı· 
ler yine söndll, fakat ' iki dak.i"8 

ıııonra tekl'a.r parladr. uuıasa. on 
be' defa. ateş ettüıı, fakat göıJer 
on altınC'ı defa yine parlaıJı. ısece· 
rJkılzllA'iıne fena halde canım sıkı· 
Jıyordu. On altıncı defa. tekrar ateŞ 
etUm. Göıdcr yine sendü ve bir dfl· 
ha. da parlamadı. Artık aslauı pııı• 
lıa.kkak öldürmüştüm. Fakat ne 
yalan r;öylJyeylın, gidip balunağll 
ceııaret edemedim, sabahı ı,ekte· 
ilim. 8abıib olun<'a tepeye gittint• 
bir de ne göreyim 'l Yerde tam 011 

altı alan leşi yatmı7or mu'I'» 
llÖRKADI 

-----
f SPO R ] 

Pazar günkü lik 
maçları 

Saat 9: Demirspoi' • IstiklAl. JJ: 
F'~rldun, Sadık, Hayri. 

Saat 11: İstanbulspor • SüleY'· 
maniye, H: Ahmet, Re~at, Saba· 
hattın, 

Saat ıaı Galatasaray • BeyöilU· 
H: Şekip1 Sait, Müeyyet. 

Saat 15: Fenerbahçe _ Beykoz. 
H: Sami, Nejat, Halit Üzer. 

Şetef stalil: 

Saat 9: Galata • Doğu, H: x;;. 
ref, Hayati, Ruşen. 

Saat 11: kurtulu~ • Haliç. JJ: 
BUlen•, Fazıl, Hüsameitin. 

11: Saat 13: Altıntug _ Vefa. 
Şazl, Necdet, Bahaettln. 

JJ: .saat 15: Beşiktaş • Taksim. 
Selami, Mustafa, Nihat. 

Müesseselerde ça/Jşanfar 
eski takımlannda 

oymyacaklar 
Gençlik te~kilatı kurmuş mil 

esseselerde çalışmalUli olan spor. 
cuların yeniden eski klüplerirıdC 
lİk maçlarına iştirakleri için İS· 
tanbul Bölgesine Ankaradan tcb· 
ligaL yapılmıştır. Bu suretle SC· 
şiktaştan Hakkı, Fenerbahçcdcıı 
Naci, Lcbip, Itebii. Beykozd311 

Bahadır bu haftadan itibaren tıı. 
kımlarındaki yc'!"lerini albilece1'· 
lerdir. 
----~ .............. ..._ ..... .__ ....................... ~-
Ayağı kayarak düştü 

ve öldü 
Bcşiktaşta. Köprübaşında 34 nU· 

marada oturan Salih oğlu .;\ld~ 
admda birisi, dlin Slnanpaşa caJ1'1lı 
önUnden geçerken ayağı kaya.rs.l< 
düşmüş ve başından yaralanarak ıtal 

öl· dırıldığı Beyoğlu hastanesinde 
mUştUr. 

i!ij;IfJ:J:U 11 j :ı Ô 
.l ~ça yahtıisi 

Keçi paı;ıısı yağh ,.e keıuıınd 
mah'!uıt bir lez:ıctı olrluğa için çoll' 
makbuldür. Yirmi ayağı tenıı:ıte
dlktcn sonra kllfi ııılktarda !ili lltl 
kaynatııııı:. tylce ııı-,ııu.:e süzerelC 
çıkaracağını7. ııaı;aJIU'ı bo' bit 
tencereye koyunuz. KeınJkJerJııl 
tıınıııınlle ayıkla~·mız \C Jllklertııl 
etlerin dzerlmı ~llklnlz. Bir ta,·aY.t' 
kllfl miktarda soğan ~·eııtırıız. ft.I< 
tcnrerecfo huluııan pa~·a ııuytındfl 
lizerlmle toıılanıın yağlardan bir 
kısrnınr koşıklu alıp tavaya koyu· 
nuı:. Çcntllıni':! soğam kun•etJI • • 
teıı U7;crlntle kızarttıktıın sonr•• 
te~<·ereılekl ellerin iizerlnc getil1-
rerck dökünüz, Arzunuza. göre tı.1' 
zuııu, hlberhıl serpiniz. Buns, al<· 
~ııındaıı suyıı baatırılmı,, sabah· 
lryln fü7.umu derereslnde ııa,ıııı,. 
tnı'I biraz da nohut katınız. fi" 
te~t·ereıleki .ıılizlilmüş yağlı ııU• 
dan, nohut ve ı•af,'aları örtecel< 
kadar dökUnüı. Orta ateste ptşıri· 
niz. ı•a~·a yahnJslnc, nob~t yerin; 
fa<1ulye de konulablllr. o zaııtil 
karabiber yerine kırmızt bibe1 

M:rprı'lek \'cya l!;lne ufak bir ı\r· 
navut biberi atmak iCa{I etWı'· 

.... 

0 -
h 
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Harp Vaziyefi 

Y~zan: . 

ihsaıı BORAN 1 

Şimalde Alman 
h~defi Volog!o tlur 

<Ba.şı ı incide) §X§ 
ru~"" haltımftan bunun eh nıntl• 
f;ı 1 bUytıktür. Bltaranak kanunun. 

l"Dpdan Jkl değişildik '1Jdur: 
• ı!, - Amerikan tk'aret geınUerı 
""lllana<".n k; 

-.!_- Aınerikıın l'apurlıırı, hilr.P' 
.:-"'ı'laltl 1ngtllz \'e müttefik ıı. 
,...,arına gtileblleceklcrdlr. 

~flu IIamr, zaten llllen harp frlnde 
Unan Amerikan tamamlle harp 

~na 80ktrıu't~r. Bu, Atlas de
~<le ~arp et>pheshıln top ve lıon'ı. 
lil ateşı rJlc orılması dernektir. tn
&a &ere \'C Anıerlka, artık denizler· 
-, l.maınnc blrle,mı, bulunuyor. 
~ U~uıt nylarWınherl beklenen bu 
"-ı hl(J, nlbayet Amerikan donan. 

91nuı At 18.8 deni tine ~ıhll MIJe 
~ _bit şekll«e vuku bu\nıu,tur. 
"1111ftn onrn AYrupalla da lılr 
~p ()eplı i açılması ihtimali giin 
·~tltrce ku' vetlE'nerektlr. 

-'ıtıerlka bb:iın anladıfımız mA· 

"«. tamamile harbe girmlttlr. in. 
t1lttremn Atlas denfifnde kar§ıla'• 
~ turlaklar azalacak; Akt'lenlı4e 
t.ıraya knrşı bUyUk Mr •arek!lt 

'erb~tısı kazanın~ elacaktır. 
lltıllu 'aziyet, harbin nctirll4>1 !i1:e· 
b ile bttyuk bir tefiir yaııac.ıı..tıı. 

1 
ııı, iki turaf için de harbin e\•k 
~ idaresi yeni bir safha)"t\ girwit
~ \'e bitaraf bir asker göz.ile hll. 
~ lermek lbım gelirse denllebi
:. kt; bu, İngiltere n Ru ya Jıe.411'. 
"ııa çok mllsalt bJr dönüm ttokta
~r. Bu itibarin, şark ~ephcslnde· 
~ lıa~kah takibe koyWdutum11T. 

Sıracıa olsa da, A11terlkanın &nı 

~lnı kararını l,aret etmeden ge. 
~dik. Bundan 11011r&kl yu.ıltlrı. 
ft )ctıl Atlas denizi harbluilcn 

sırası geldll .. -çe bahsedeceğiz. 

') Şf\rk ceııhcslnde, Alman taar• 
~arı şimal ve cenap btilıeıe'"inde 
'ıı lş:ır halindedir. Evvelki yazıları. 
~ıda Tlk\'ln ,ehrinln Almanlar ta
r •ndan alınma ile hasıl olan , ·azi· 
ttı aydıalatmış ve muhtemel ndl
tlerı lir.erinde de fikirler ylirüt. 

~•tük. Bugünkü Alman tetıli*le
fiıu de 'C Londra haberlerinde a~nl 
~ rJcrdcn ve hareketlerden btahıte
ilınektedlr. Kırımda ise Al~anlar 
~aı.topol ve Kerç berzahındakl 

kuvvetlerine >·eni taarruzlar 
~ırJamakla meşgllldürler. Doııeç 
''tasında, Rus maka,·emetı kar

~llda Almanlar )·eniden llerliye
"""'blşlerdlr. 

tq 1'1erkezde, Moııkova garbını1a 
~ !llarm '"azlyetı biraı. daha km·
~Uenıniştır. Ruı;lar Volokolawnsİt. 
\n llerliyen Alman Jtun•etleriwi 
tcrı atmıs ~c ha.HA bu şf'hrl hile 
~tıer ttİne atmı,ıır. 1'toJuk't1a da 
~ lat nıaltabll taarrına geçınlş· 

ılır. Tala. cenıtbuııila Alnıa11 taıır. 
~latı ktrilmış, Oka nt'htlnl get•
h le tcşebbUslcri de bo:ıpna 1ı1tra· 
1ıtııştır. 

-!IJ harekeUerılen anladı~muı ••· 
~ : :Rusların manel'lyah arsılma. 

• ~ltr. Tak\ IJ"e kunct~rl alnt4.,ıar 
'4.lman taarnızlannı k rrmak lt:in 
~ kabiı taarruzlara başlat11117tır. 
~ taarrur.lar ~,·kiikeyşi Mr nr.tl
lıı. "enneee M tabiye ..._•-sınıtıı 
ldaıan v!M"dır. Miidafaa u:ı::wn. 
~. Almanların k1'tan enel Mıt!I· 
"'-•Yı almak ümitleri a:r.ala<'aktır. 
~11td!sa: Atlas ftt>nltlnde Amert
"rı ltJn )eril k&ratile birle,lk Mr ıuı> 
.\ ~ açılmtŞlır. Bu cephf'lıln 
~!'tıpa topraktıu-ına kadar dalga 
~~ gcnl~emesl \e karada bir 
ıı tQ ınUncer olmaı11 ihtimal dahi. 
lldecıır. f;i11rk Cf1lhe inde, Finlerin 
thQ nihayet TPrmf'!SI ~lesi h.., 
~ halledllcmemlştlr. İhtiyat ve 
~hırı elden bırakmıyan Alman 
'it k11tnandan1ılt \'ologıla'ya kadar 
~~eğe karar ~·ermiş ıöriinUyor. 
1 ler hnrptetı ''a:ıgf'Çnılyerek ha· 
~lct.ta devanı cclerler e. kı'j meVftl. 
'!'ıhı ,,ı~IUklerlne rakmen Volo«
llıa l!!tlkaıfi~tlnfte nıü tert".k Al· 

11 • FJh taarruzlan beklenebilir. 

~~======================= 
ııacaada ıılıelı 

(Başı ı lnetde) §~ 

Mütehcssıs.1ar ne 
d 'yorlar? 

~bun akş:ım şarkta vukua gelen 
~1 1 ~elzele hakkında şehrimizde. 
Q ,_rnutchassısların fikirlerini sor. 

11
11;. Bize şunları söylediler: 

~!..._ Erzlncanda bu 23 üncU zcl .. 
1- Cdlr. 22 defadır olan zelzelede 
·t~· 
'kı ıncan bir cok defa haı'a p ot .. 
tıı 11itur. Burada inşaatın ytıpıl. 
•,41trı.ası için evvelce müteaddit 
~rlar verilmişti, Buna ra~men 
,1 at yapıldı. Ortameklep bina. 

)eni foşaettandır. 
~ l!Urıısı bir zelzele mıntakasıdır. 

ıı fetkl zelzele volK.anik bir 
1~lcden eok teldOriflt bit zelte

l'(j· 
ır. 

Bunlara bir 
tercüman lazım 

il~b~harda §11 ·soN HA[Balt(;l jfij 
yenı hır taarruz Finlandiya ya verilen 

[SiYASi iCMAL 
Roman yadaki 

plebisitin neticesi bekleniyor Amerikan notasi 

BllŞMllKllLEDEN DEVflM Avam Kamarasında 
söz alan Çörçil 

bedi ki : 

Finler, nota
ya red cevabı 

verdiler 
(Başı 1 incide) ~0~ 

nan büyüJtler, çocukların bu lhtl
yacıhı bilirler. Bunun için derhal 
duvarın ayni yerine vurarak: 
•Ben onıı dövdüm. Sen artık aj. 
lama. ıı derler. İşle milletler, tıp
kı küçük bir çocuk gibi, vuruşu 

iade etmekten başka bir şey dü-
5Unemlyorlar ve kısastan başka 
ölçü tanımıyorlar. Bunun için de 
insanlık bir takım çıkmazlardan 
bir türlil kurtulamıyor. Mcsel{l a
çık görOşlU sandığımı bir takım 
İngilizlerin kafasında yerleşmiş, 
kök salmış bir fikir var: Alman. 
tar ancak kuvvetin dilinden anlar. 
tarmış. Mağlup oldukları 1918 de 
kendilerine hisscttirilmemlş. Ge
çen sulh muahedesi Vcrsayda de
ğil, Berllndc lmza edilseymiş ve 
Almanların kafasına iyice vurul. 
saymış bir daha harp olmazmış. 

Yanılı; bir teşhis, ama ne ka
dar yanlışı Bu kafa ile hareket e
dilirse dünyadan harp hiç bir za
man kalkmaz. Almanya, denildiği 
tarzda taıyik edilseydi, nazi ihti. 
Uıli b iki de 1934 senesinde değil, 
l924 ıoenesinde patlardı. Eğer İn-
11illzler ve Amerlkalılar, geçen 
.harpten sonra tam mônasile barış 
ekselerdi, hiç şüphelefi olmasın ki 
barış mahsulü alırlardı. Almanya. 
da bir azlığa mahsus olan zorba. 
lık ruhu her zaman için gömUlür, 
yerine medeni çalışmalarda el bir. 
liğl yapmıya hazır hür ve demok
rat bil' Almanya peyda olurdu. 

Sulh kurabilmek için yapılacak 
ilk iş, çocuklara mahsus olan kı
sas duygularından Kurtulmak ve 
şu esası kabul etmektir: Dünya 
hastadır, hepimiz. hastayız. El bir
liğllc derde teşhis konduralım, f. 
'!Acını bulalım, seromuım i<:at e
~elim. 

Ey Vinston Çörçil, sen yaman 
adamsın. İngiliz milletini muhak
kak bir öli.ımdcn kurtardın. Hür
riyetin zorbalıja karşı kalkanı ol. 
dun. Fakat ne olur, yalnız harbe 
ait ufukları görmene imkan veren 
görüş noktasından biraz yüksek
lere çık, bunu pek ala yapabilir
sin. ö zaman şunu göreceksin: 

Adolf Hitler-, binlerce volt kuv
velıttae bir insan din:ımosurltfr. 
Ayni vası.! ve kuvvette dinamo gö. 
rilnürde yoktur. Diyorsun Jtl! «Bu 
dinamo insanlık ölçüsile şer jçin 
çallştı. Yok ctmelt lazımdır, Or
tadan kalkmadıkça insanlık rahat 
nefes ala mat.• 

Bu sözlerin his ve ihtiraslara ait 
taraflarını yıkayıp temizlersek or. 
\a;va şu iddla çıkar: «Zorbalık fe
na. şeydir, dünya yüzünden kalk. 
malıdır. Yerine emniyet, hürri
yet ve hnk g~melidlı'.i 

Alii, kalksın, Fakat nasıl kal
kar? 

Diyelim ki, Almanyayı tamami
le ezdiniz, kafasına vura vura Ber. 
!inde yeni ve daha korkunç bir 
Versay imza ettirdiniz. B. Hltlc. 
ri de; Vaterlodan sonra Napolyo
nu yaptığınız gibi ele geçirdiniz. 
Bu B. Hlllet'l o zaman ne yapa. 
caksınız? Sonra czeceğinizi söyle. 
ciiliaU nazi rejimine kar§ı ne ıi· 
bl bit imha aleti kullanıtcaksınız? 

B Hltlarl bir adaya mı kapaya. 
ca~ınız? İyi aına belki kaçar, 
belki dünyanın hali değişir de Sü
nün birinde kendi elinizle kaçırır. 
sınız. 

Nazı rejimini nasıl yok edecek. 
siniz? Ahnah usullerini takip ede· 
rek, Almanların Norveçte yaptık· 
ları veya yapmıya çalıştıkları gibi, 
bir Qulsling ldıırcsl kurmaya çelı• 
şarak mı? Bu rejim dcnlleh $eY• 
lerin ne kadar k8klil olabileceğini 
Rusyada gl>rmcdinlz tni? 

Yoksa B. HIUerl ele gcçirirse. 
niz gamalı bir haça gererek öldü. 
recck misiniz? 

Fakat acaba tarihte buna benzer 
bir vaKa hatırlamıyor musunu~? 
On dokuz asır evvel Filistin<.'lc ce. 
reyan elmiş bir vaka .•• 

O zaman Flllstlhde bulunan Ro
ma valisi, al{illı, genis görüşlü blr 
adam olsaydı irtica taraftarı ya. 
hudilcrin, telkinine kaptlmazdı1 
verdikleri jurnaıı hasır altı eder. 
dl, kurulu ğidi~i deeıştirmiye ça. 
lışan (İsa) adlı a:zlm ve feragat sa. 
hiöi, gehç l>lr :rrııtrangoza da, Ro• 
ma devletinin nizamını tehdit c~n 
zararlı bir anarşist :rrıuıımclcsl el• 
mczdl. Onu meselll hayır lşterJna 
bakacak bir mUşavlr diye yanımı 
atsaydı ve mesele çıkarmasaydı; 
Yunan ve Roma medeniyetleri bel· 
~i hl<: fasıltıta uğramaz, taassup 
yüzUnacn ôkytıtıus dolusu kan 
dökülmez ve orta çağ karanlığı 
lnsantarı asırlarca ger! bırakmaz. 
dı. 

Çok haklısınız, Almanyanın blr 
daha dUnyanın emniyetlnl, bet• 
raklıi:ını, küçiik milletlerin fstik
JA1ini tehdit C'dC'nılyccek bir hale 
ıtelmesl lflıım... Hattft sizin de, 
RUsyafiıH dtı başkalarının da ayni 
hale gelmesi '<'aD etmez mi? Fakat 

bunları yapmanın yolu §lddet de. 
glldir, §lddet mutlaka karşılık şek. 
linde bir şiddet doğurur. Misali 
de 1914 harbınden tam yirmi se. 
ne sonra yeni bir harp çıkını§ ol
ması ... 

Evet, Adolf Hitler, çiğnenmek 

lstiyen bir Almnnyanın mümes.si· 
11 sıfatııe, dUnyayı kasmıı, kavur. 
muştur. Bug un Almanyaya karşı 

intikam diye bağıran veya gizliden 
gizliye inliyen milyonlarca insan 
vardır. Fakat hMlselerln zarure. 
tile bir top işletmek için kullanıl· 
mı11 olan bir dinamodan günUn bi. 
rinde meselci bir hastaneyi aydın. 
!atmak ve tedavi maksatlarına 
mahsus turlü turlü iıletlerini iş .. 
!etmek için istl!odc cC!llemez mi? 

Bir yerin asayişini tehdit eden 
zorbaların hakkından gelmek için 
onların en yavuzunu oranın kır 

serdarı yapan akıllı adamlar d ai. 
ma haklı çıkmamışlar mıdır? 

DUnyanın emniyetini bozan bir 
unsur sıfatilc nnziligı ortadan kal. 
dırmanın en külfetsiz, en kestir. 
me, en hayırlı şekli, kısas ruhun
dan kurtulmak, Alman halkının 
bizzat scçti~l rejimi kendi ve iç 
meselesi diye karşılaıvak, binlerce 
voltluk enerji kaynağı olduğunu 
isbat etmiş olan ~dolI Bitler de
nilen insan dinamoslJndan da bU
tOn insanlık hesabına istifade et. 
menin yolunu aramaktır. Ortada 
yıkılan bir dünya var, yepyeni 
esaslara göre lturulması IAzım ge. 
len yeni bir ôlem var. Böyle bir 
enerjiden (mutlaka Almanya ha
ricinde, hakiki bir Milletler Ce. 
miyetinin çerçevesi içinde vazife 
görmek şarlile) cidden çok istifa
de etmek insana mümkün görü
nUyor. Eserinin verimli tarafları 

ortadadır. 

Buna hayal diyeceksiniz. insan
lar arasında bu dakikada hüküm 
süren kısas ruhuna göre, belki de 
öyledir •.• Fakat tarihin tecrübe. 
terinden ders alarak düşünülecek 
yeni bir düzene göre hiç de öyle 
delildir. 

İş ljuraya varıyor ki, tam faali
yet }Çin ister zaman gelsin, ister 
gelmesin. kavga eden ve bitibirI
nln dlllnden anlamıyan iki tara
fın arasında bir tercümana her 
halde ihtiyaç vardır. Haşin sözler, 
zedelenmiş gurur hisleri, birikmiş 
kısas hesapları iyi bir süzgeçten 
geçirilirse arada sanıldığı kadar 
mesafe olmadığı meydana çıkacak. 
tır. 

Bu biraz da bir propaganda 
mevzuu .•. Şuna siiphc yok ki, in
sanlar nefrete doymuştur. bundan 
bıkmıştır, artık tiksiniyorlar. Sev
giye hitap etmcği kim akıl ederse, 
kim bu sahada teşebbüsü diğerin
den evvel ele :ılırsa mutlaka dik
kati çekmelC, kalpleri yumuşat
mak imkAntnı bulacaktır. 

Ahmet Emin YAlıMAN 

o 

Hess ağzından 
mühim şeyler 

kaçırdı 
Londra, 12 (A.A.) - Avam ka

marasında söz alan B. Çörçil, sık 
sık konuşmanın mahzurlu olaca. 
ğıntı Jşarct ettikten sonra demi~ 
tir ki: 

t<- Hlllcr, !VIoskovanın blr ket; 
güıı içerisinde düşeceğini söyle. 
miŞU. Susmanın nekadar akıllıca 
bir hareket olduğunu bu da gös
termiyor mu? 
Hess'in ağzından kat;ırClılı liflar 

Hess'in, aramızda bulundui'.,'U 
günlerde zaman zaman ağzından 

kaçırdığı muhtelif düşünceler var 
dır. 

Hltıer'in, bizi istiladan ziya
de açlığa mahkumiyetle tesli
me mecbur elmek istc6iğl ıtaaar 
açık bir vakıa olamaz. Bu bapta, 
1941 senesine alt Umitlcrin kırıl. 

dığı söylenebilir. Bu hal, Hitlerln 
cesaretini elde edince bıısaşağı o
larak ~rhnl bizi doğrudan doğru. 
ya istila etmek için taarruza geç
mesi lüzumunu arttırmaktadır. 

İlkbaharda yapılacak herlürli 
taarruza hazırız 

Bundan altı ay ve yahut bir sc. 
ne evveline nisbelle daha kuv
vetli olmamıza rağmen, ilkbahar
da havalar düzeldiği vakit bize 
k~rşı yapılacak her türlü taarru
za karşı koymak için her tedbiri 
şimdiden tatbik mcvklinc koyma. 
lıyız. · 
Bhıde, aleyhte rey verenin baııına 

fobutla vurulmaz 
cıBUtün yabancı memleketler 

şunu bilmelidirler: Blzde, hükY.
met aleyhinde rey verenin başına 
lobulla vurulmaz, temerküz kam
pına .gönderilmez ve ba~ka türlil 
de iz'aç edilmez. Aleyhte tey ve. 
renin azami uğrayacağı akıbet, 
milntehipleri taraf1n6an bu hare
ketinden dolayı uzun izahat ver
megc mecbur:' tufulm•ktan başka 
bir şey olamaz. (gülUGJnclcr) Biz, 
parlamento için mücsseııelcrimizi 
aynen muhafaza ve hürriyet çer
çevesi içinde tam talblkını temin 
için çalışıyoruz. 1> 

Almanlara göre 
(Ba!lı ı incide) + 

aları şiddetli takip muharebele
rinden sonra Kerç'in cenup kıyı
sına varmışlardır. Alman hava 
kuvvet1eri Sıvastopol. Kerç ve 
Anapa limanlarını çok tesirli bir 
surette bombalamağa devam et. 
mişlerdlr. 

" 
BU 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE 

MUSİKİLİ Nüshası 

AKŞAM 

iPEK 
SiNEMASINDA 

1-'RANSIZCA SÖZLÜ 
NtlSHASI 

SARAY 
SİNEMASINDA 

BEYAZ TABUR 
Afrikanın Ateşli ve korkunç sahralarında mUthiş bir kasırga ... 
Arkadaşlık..... Mücadele ....• Fedakflrlık ..... 
Avrupanın lUks salonlarında A§k ..... İhtiras ...•. Kıskançlık ...... 

l\fiithiş ve muazzam sahneler. 

KANALLARl~DA ENOIZİSY O~ devrinin en korkunç 

, 

duyetleri i~lentn . 
DEHLIZLf:RiNDE ESRAR DOLU BINBİR VAK'A GiZLl::NEN,. 

ZiNDANLARINDA AŞK TARi HiNİN EN BtiYtJK 
ltOMANLAltl YAŞANAN ..... 

T Ü R K Ç E 

VENEDIK ZINOANLARINDA 
AŞKI • İllTİŞA)II - ESRARt • HEYECANI iLE BÜTÜN 
KALPLERİ Tİ'fltE'l'EN ••• RtlTÜN GÖNÜLLERİ FETHEDEN 

SENENiS iLK SÜPER 'l'liRKÇE FİLMİDİR 

BU ŞAHESER L SİNEMASINDA 
BÜ AK~A:\t 

L0TFEN -: PEK AZ KALAN NtJMAttALt YERLERiN 
l::VVELDES KAPA'11Ll\1ASI UICA OLtJNUk: TELEFON: 

43695 ~ 

, BU AKŞAl\I 9 DA . RA'da 
Fraıı..;;ız 

GALA SUVAıtı:si OLARAK 
1evsltnltt en mııhtesem 1-"raruıız FlJnıi 
dlrnlcrlne hasret çeke• tere bir sürpriz 

AN Y LU 

"Fin milleti, emniyeti 
garanti edilinceye 

kadar harp edecek,, 
Helslnki, 12 (A.A.) - Hartci. 

~e Nazırı M. WHting, dün akşam 
Fin hükOmctinln Amerikan nota
sına cevabını Amerikan elçisine 
tevdi etmiştir, 

Stokholm, 12 (A.A.) - Reutcr: 
Finlanda hUkümeti, Blı:'le~lk A. 
metiknnın son notasına verdiği 

cevapla, Amerika lııteğini kabul. 
den imtina etmiS ve memleketin, 
yeni Rus hilcumlarına uğramak 

tehlikesine maruı kalacagını söy. 
lemiştir. 

Helsinki 12 (A.A) - Fin nota
&ında deniliyor ki: 

1 ATll<!rlkan • muhtırası, mu-
hasamata Sovyctıer Birliği tara

ndan da ı:on vt!rllmeslnden hiç 
hsetmediği ı;ibi, Sovyeller Bir

lllinin kendi kıtalarını 1939 Fin
landiya hudutları içindeki arazi
den Ve Sovyellerln i~gali alUndaıti 
diğer araziden çekeceğini de bildir 
memcktcdir, bu araıl, Balıkçılar 
yarımadasının Fin kıs.mıdır ki bu. 
rada Sovyet topçusu Finlandiya. 
nın biricik deniz. limanı olan Pet. 
samo'yu tehdit eyl«?mektedir. 

l\foskova sulhu, Sovyctler Bir. 
li~i için, Finlandiyanın kat'l fct,.; 
hine hazırlanmağa yarayacak bir 
mütarekeden başka bir şey olma. 
tnıştıi'. Nitekim, bu safha, Sov
yctlet Bitliğinln yeni bir askeri 
hücumu He sona ermiş ve bu va. 
ziyetie Finlandiya, silAhla kendi
sini müdafaaya devam mecburi. 
yetinde kalmıştır. Bu müdafaanın 
mahiyeti ve gayesi, Moskovanın 

çok nüfuzlu Pravt!a gazett..>Sl tara• 
fından açıkça belirtilmiş bulun. 
maktadır. Bu gazete, 23 haziran 
1941 tarihli sayısında ııFinlandl. 

yalılar yeryüzünden kaldırılmalı

dır.. dcınlşUr. 

Fin notası bundan sonra, Fin. 
landlyanın 1939 - 1940 Fin harbi 
esnasında .Atncrikadan aldığı mtl. 
binı maddi yardımı ve Amer\ltan 
milletinin dostluğu ve manevi 
yardımı karşısında Fin milletinin 
~ilkranını belfttmekte v.e ş()yk? 

devam eylemektedir: 
Finlandiya, Birleşik devletler 

hükümetinin Fin hayati menfaat. 
lcri lehine harekette bulunmakta 
devam niyetini memnuniyetle mil 
şahede eder fakat ayni zamanda 
şu ciheti de beHrtlr ki, Fin hü. 
kümetl, BirH!şik devletler hü
kümetinin bu umumi prensfpinin 
Finlandiyaya karşı derhal yeni 
bir hücum için Sovyetler tarafın
dan kullanılacak olan ve bundan 
dolayı emniyet sebeplerine daya. 
nıiarak işgal edilen 1939 hudut. 
tarı ötesindeki bölgelerden Fin 
kıtalarının çekilmesi hakkındaki 

Amerikan talebi ile nasıl ahenk. 
leşti rilcbilece~ini anlayamamak
tadır. Bilakis şu cihet müıiahede 
olunabilir ki AmeriXan hilkume. 
tinin tavsiye ettiği harclCct tarzı, 
devletin emniyeti için fena c:MacaX 
vv memleketin hayati menfaatle
rine halci verecektir, 

Fin hük\ımeti, Sovyctler Birli
ği ile başlanan harbe, tehlike or
tadan kaldırıldığı ve devamlı bir 
emniyet için garantiler vilcude 
getirildiği zaman nihayet vermek 
arzusundadır. 

Fin notası, son kısmında, Fin 
hareket scrbcstisinin ve hatta Pin 
istiklfıUnin Almanlar tarafından 

tehdit edildi~! hakkında 27 ilk
teşrin tarihli Amerikan muhtıra. 
sı ile dl~er rapotlarda bildirilen 
Amerikan görUşilnü bahis mev. 
zuu etmekte ve şöyle !emekte
dir: 

Fin1an6lya, Almanya tarafın. 
dan böyle bir tehlike tehdidi al. 
tındıı bulutıdu~unu unnettireceıt 
hiç bir sebebe malilt dc~lldlr. F'Jn 
Jandlya, ırlc bitllftl altında Ve a• 
sır!ik halkçı şima.1 demokrasisi 
esası tende kenal işlerini bizzat 
kendisi halletmek: aruisundadır 
ve Finlandiyanın ırk birliği ve 
dcmokrıısisl, ıon yıtıarın mUcade
lelerlndl! ve vatanın ınOdafaasın, 
da devamlı ıtuvvet oıaralt mu. 
vııffaJdyelle imtihandan ge~mış. 

tir. 
Fin notasıı su cümlelerle niha• 

~et bulmaktadır: 

Hi 
Hiç kimsenin hukukunu ihldİ 

etmemiş olan ve fJUlh içinde ya. 
şamnk ve çalışmaktan başka hiç 
bir arzusu bulunmıyan Fin mille· 
ti, sırf emniyeti ve sulh içinde 

PİERHE BLANCHAR .. IİSA MİRANDA 1 çatıııması garanti edllinciye kadar 
BiRANDELJ,O'ııun <Fetı Mathlns Pa lrnl) namındaki ı' Sovyetler Birliline karşı harbe 

meshur eserinden ••••••••••• devam edecektir. 

• 

General Huntıinger 

Fransada bir tayyare 
kazası 

Gl. Huntz·nger 
ö~dü 

Vicby, 12 (A.A. ) ..... Ofiı Gene· 
ral Huntzinger' in tayyaresi Ni
mcs'e 80 kilometre mesafede Le
vingan civarında düşmüş ve par. 
çalanmıştır. 

Harbiye Nazırı ile beraber dört 
motörlil tayyarenin bütün müret
tebatı da bu kaza neticesinde öl
milşlerdlr. 

Meclis 
toplandı 
Bazı Üyelere izin 

verilmesi hakkındaki 
tezkere tasvip edildi 

Ankara, 112 (A.A.) - Bü
yük Millet MecllSi bu.gürl 
doktor Mazhar Germen'in 
başkanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda Denltli meb
usu Necip Ali Kuçüka, İçel 
mebusu.. General Oemal Mer. 
sinli, İstanbul mebusu doktor 
Hakkı Şina!;i Erci, Tokat mcb 
usu General Sıtkı Ükc'nin ol. 
düklerini bildiren Baljvekalet 
tezkeresi okunarak hatıraları
nı anmak için bir dakika a. 
yakta süküt edilmiş Vt? bazı 

üyelere izin vcrBmesi hak. 
kındaki riyaset tezkeresi tas
vip edilmi,Ur. 

Meclis mUteakıöen günde
minde başka bir şey olmadı
ğından pazartesi günü toplan. 
mak üzere dağılmıştır. 

\, 

Türk • lngiliz 

:V ezf!n: M. H. ZAl.. 
JEl> omanyanın muknd•lerntıım 

~ hfıklnı biıluııan Gencl'111 An. 

ton ko, bir plebisit ~apnıış. kcnaı 

lilareslndcn ho':nut olup olııındıkla
nn halktan sormu tur. ne · ahlıı· 

leriıulen l,761,603 kl ı C\et, H kl~I 

hayır diye c·crnp \enni'jtlr • 
Romanya bir taraftaıı lı;ı;-al ııl. 

tıııdadır. Bir taraftan da Umıyaıla 

harbetnıekle meşguldür. Dcmokra'-i 
müesseseleri de lşll'ıııc1. bir halile· 
dlr. Bu ~artlar altında bulunan lılr 

nıc•ıııll•kclte; Jdarl'den memnun •J· 

lup olmndıklarıııa d:ıir hıılktan re .. 
orülına"'ı• ilk bııkı ta biraz. gıı~lıı 

glhl gllrUtırt•ek bir lılıfekettlr. 

General Anttıne!lkel 'ı• Ra~' ekil 
.'1Ua\ ini Ptoff'.,tir ,\ııtcın1'5ku bılııa 

neden lhtl3nç au.,ıııu,ıardır1' 
ııan ltabeth:rc güre. ıuaı lıa 

llnc rağtnl!.h lflomaıı! aı!Ji lya"i ıtı 

tlrn lat dUl".mamı hr. . n ~.amaıı 

lenfa Bratyanolnnn ııartlsl iş ha. 
şıııa gelmek ıırzu 'c meyilleri g-6., . 
terıııiştir. Alman 1 gal ldart>"I bılıı · 

lara biraz yi.iz 'crrııl,tir. Schrbi tl • 
General Antoncsko Jıiikiınıelıhl'ı 

pek faıJa dik h:ışlılık ı•tmc ... lrıin li . 
nline gı~ım·klir. 

GrJteral .Antoncsko, hlr işgal r..:t· 
ınanıncJa beklenebileceğinden t;'lllt 

fa1.la l!ıtlkl!U 'e ıtıllli Jıaq :ısl3 et 
giHıtf'rehllrııl~tlr. 113ş' rldl muıl\·fııı 

ıııfatlle kabinede bulunan ''e 1•1ııı 

he~ c ı:ıttığl zamanlar kcnıli .. !nı> 'r. 
kllet f!ıll'n Profe,ör .\ntoııe.. ... ko ılıı. 

Roman~ayı ikt ısadi bakımdan te~· 

klllUl:ımlırma işini milli öl•tUerle 
yapınağa te~ebbUs etmiştir. 

Baş,·ekif muıl\ ininin on znmnn. 
l:ırda propaganda nezareti \"a ... ıta

silr ne,redilen bir jklısadi ınuhtırıı 

.,mda -:u sııtırlnr vardır: cıArt:k 

ho~ lafların, nıllll tesanüt hak'un 
da bac;nıakahı> "ö:rleriıı zaınan1 ~· 
ml':tir. Teknik ıııAnaıta hlr mllli 
h:ıj':lıhk "i-<tcml kurmak la1ınııiır. 

Bir ınerkcı:dl'n a.,<;&ğı doğru yürühi. 
len bir btib<lat -:eklinde \"e nıiıtacl 

totaliter rejimlerlll bir nctk-e-ıl ha· 
liııdı· değil, iyi bir teknik teşkilatın 
~ıırdııııilf' milli kunetlcrdcn l'>tifa· 
de l'lmck lA.7.ımilır.» 

Roınanyıl hllkftttıeti htt taraftan 
ınilll ~uru uyanık tutmak endl'JC-
ne çırpmttken dlj!'cr taraftan Bul 

gar \C :\la<·ar toprak isteklerine 
karı:ı şiddeti! btr mii<'.adele ilıalin
deıllr. Toprak ka\ıcası, lıiıkimıet ,.e 
halk i~·ln başlıca nıtinaka':'a \.f' neıı· 

ri;ı.at mcuularınılan hiriılir. 

Anlom• .. ko bUkfımetl bu f<:k sa· 
lahlJet '' kudretle uj;rraşabllmr"k 
bakımından de halkla 1~ınasa J:'IX'
mek ihtiyarını duymuş olabilir. 

Her halde bu ıılebi .. it hareketini, 
hııgünkü Rorııan)ıı hiik6nıetl i~in 

bir \arlık alameti saymak ealzıUr. 

M. Müdafaa ve 
M ü n a k a 1 at Ve
ki ileri istifa etti 

d t \J (Başı 1 incide) X 
OS U gu yinlcri yüksek tasvibe ikllran ey-

ca.şı 1 lnoift) 11.1 lemiştir. 
General Ali Rıza Artunkal kumet, bugün miltecnvizin zul-

münü çeken milletler yeniden Bugün Milli Mtldafaa Vekaleti 
hUrriyeUerinl ele aldıkları znman vazifesini deruhde eden Ali Rıza 
müttefik hükümellerin kar§ılaşa. Artunkal, ordumuzun guzıde er
caklart milstaccl meseleleri tet. kanından biridir. 320 de mülfı2.im 
kik etmektedir. ve 323 te erkanıharp yüzbasısı o

Türkiye ile münasebetlerim 
sağlam bir Himat n dôstlufa 

4ayanmaktadır 

KendiSl ile kıymetli bir ittifak 
muahedem olan Turklye ile mU
nasebetıcrim , sa{:hım surette Hı. 

mida ve dostluğa dayanmakta 
berdevamdır. 
Habeş İmparatorWlun yeniden 

tahta oturmasını iyi karşılıyorum. 
Bu suretle, tccavi.ızUn ilk kurbanı 
olmuş bulunan bir memleket, ilk 
olnrıtk hUrr1ycte kavuşmuş ve ye. 
nldcn tesis edilmiştir. 

l\laıtadakl sadı]( tebaam, en de, 
rin hayranlığımı mucip olan bir 
cesaretle hava hUcumlarına kar. 
ıı koymakta devam elmekteBlr. 

Sovyetler BlrJi~inl :miittefik 
sıfatile samimiyetle eelimlarım 
ıı- BUyUk Sovyetler Birliğini 

millteflk sıfatlle samimiyetle sc
lllmlarım. Sovyetler Birliği ordu. 
larıntn kahramanca mukavemell 
en derin hayranlığımı kazanmıe

tır. ı> 

l\Ioskova konferansının çok tat. 
min edici nctlcele.rinden bahseden 
Kral şöyle demiştir: 

«- Britanya İmparatorluğu, A· 
merika Birleşik devletlerile i§bir
liği halinde, mUştcrek dü~ınann 

karşı Sovyctlcr Birliğine her 
mi.ımkün olan yardımı yapmakta
dır. 

Bu parlamento, bütün devresi 
müddetince hilkumetim ve mille. 
timle Amerikan hUkümet ve mil .. 
Jeti arasında esasen mevcut sıl\:l 

müna~cbellcri daha sıkılaştırmış 
olmakla maruf 1-alacaktır.ı> 

Kral, bu mUnascbelft!rin sıkılı-

larak orduya Jllihak elmiş, Gene. 
ral nskcrl hayatını tam bir asker 
olarak g~lrrNişlir. Türklyenin 
girdiği bütün harplerde vazHo al
mış ve isUklCıl MUcadelcsinde bü
yllk yararlıklar gtlstcrmlstlr. Da
ltna yilksek askeri knblliycti ile 
temayüz etmiştir. 

Son olarak bulunduğu Örfi İda. 
re Komutanlığınclan evvel Jan
darma Umum Kumtmdanlığında 
ve dahtı evvel de Mettifon ve Ba
lıkesir mıntakaları Kolordu, Ma
nisa ve Kırklareli Tum Komutan. 
lıklarında bulunmuş, Çanakkale 
MUstahkem Mevki Komutanlığını 
yapmış, MilH Mfülalaa Vcklılct 
Harbiye Dairesi Reisliğini ifa et 
mişiir. Örfi İdare Komutıını ike 
Be 'Mnnlsa mebusluğuna seçilmiş 
tlr. 

Anıiral Fahri Engin 

Amiral Fahri Engin bahriye 
mlztle senelerce büyük hizmctleı 

etmiş, müddetini doldurarak te. 
kaüt olBuktan sonra muhtelif va
tlCclerae bulunmuş ve bilAharc 
Samsun mebusluğuna se~llmiştır. 
Son olarak de Beden Terbiyesi 
teşk!Ultı Merkez istt.c:are heyeti 
atası bulunmakta iBl. 

ğını belirtmek için Ç8rçil • Ruz. 
veıt millakatını ve Atlantik be. 
yannamesinin imzasını misal ge. 
tirmii ve şöyle devam etmiştir: 

u- Donanma düşmana bulabil
diği her ) erde hücum etmekte ve 
muavin kruvazörler ile balıkçı 
gemileri filosunun yarfümı ile de 
niz yollnrını açık tuhtıaktadır. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

Değirmenler için 
kontrolör alınacak 

Ofi imn emrinde çalışan veya Tiliyetıer veya belediyeler 
emrinde i leyea detirmenleri ve bunlann lstihsalitile kontro. 
l11na memur teşkilatlı mürakabe ve bunların mesailerini teknik 
icaplar dahilinde b.nzim etmek Üzere 3,59 sayılı kanUAUD 
19 •nc11 maddesi mucibince mezkur kanuna tibl bulunmayarak 
300 n 260 lira aylıkla baş kentrolörlüklere aşatıdaki evsafı 

.haiz IHllunaalar imtihansız ah nacaklarchr. 
Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerlnln haricinde vazi. 

re &"Ordükleri müddetçe harcirah kararnamesine ıöre ayrıca 

bareirah n yevmiye de alacaklardır. 
Namzetlerin a,,.~fıdaki evsafı haiz •imaları Jizımdır: 
1 - En aşağı c>rta tahsilli bulunap valsli ve elekli büyük de. 

f innenleri ınal &ahibi nya kiracı sıfatite bi~ut i'letmi veya 
ihtısas teminine yarayacak vazifede UC"ari on ~ne çalışarak de
ğirmen ve teknitine hakkile vakıf bulunmu~ olmak. 

811 bilgi ıerek lbru olunacak nsika ile ve ıerek Ofisçe ya
,ılAcak denemede isbat olunmak lizımchr: 

2 - Fili askerlik hizmetini yapmış veya haleD askerlikle bir 
ilişiti bul11rmıamak. 

3 - Çala takları yerlerden ayr Jlmalarının fena hallerinden ileri 
celmediğini \le ta~"'liflerine mani vaziyetleri bulunmadıfını tev. 
sik eylemek. 

4 - Sıhhi durumlarının çala§ malanna 
Ofis dektoru raporile tevsik etmek. 

müsait bul11ndutunu 

5 - istektilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on 
seki:ıine kadar Ankarada Umum .Müdürlüfe bizzat veya yazı ile 
müracaat etmeleri. ul240n cı98 l 7n 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Köprüler tamiratında kullanılmak üzere alınacak 3 ton allmön
yüm sülyeni ve ı ton kurıun sül yeni açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Mecmuunun tahmin bedeli 4850 lira ve ilk teminatı 3~3 lin 
75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüiü kıriemin
de görülebilir. İhale 28/11/941 cuma günü saat 14 te Daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muay. 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 9929 

Beyoğlunda İstiklal caddeainde 370 numaralı 

BAKER MAGAZASJNDA 
ERKEK, KADIN VE ÇOCUKLARA IARSUS 

Oabardlne, Covercoot ve Treaçcoot 
Kumaşlarından mamul ve her zaman olduğu gibi en ala cinsten 

MUŞAMBA we PALTOLARIMIZ 
Muhlıcrem müıterllerinin emrine amade bulunmaktadır.-

Biletçi ve Vatman Alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

İdaremize Biletçi Ye Vatman alınacaktır. 
Kabul şeraiti: 
l - Tamüssıhha olup askerlikle alakası bulunmayacak. 
2 - Boyu 1,65 den aşağı ve ya!jı 35 ten yukarı olmayacak, 
3 - Okur, yazar olacak ve hesap bile<:ektir. 
İsteklilerin Galatada, Tünelin arkasında kain Tramvay Hare

ket Dairesine müracaatları. 9926 

İSTANBUL SELEDİYESt Ş E B İ B T 1 Y A T it O S 1J 
Tepeba~ı dram kumında g İstiklli cad, Komedi k.asnullda 

811 aqaa aaat 20,30 da 8'I ak .. ın ıaat H,31 tla 

B A M L E T ltÖRDÖVÜIÖ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, RO MATI l MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese' 

İcaltında riinde 3 ka .• e alınaltilir_ Her yerde ptdlll k•tala rı 151'arla isteyiniz. 

Karacabi:y harası müdürlüğünden : 
1. - Haranın merkez ve muhasebe servislerinde münhal muhte 

lif vazüeler ~in müsabaka ile memur alınacaktır. • 

2. - isteklilerin: 

A: Askerliğini yapmış olmak. 

B: En az ortamektep mezunu olmak. 
C: İstihdamına mani hali bulunmamak. 
E: Kitabet ve muhasebe işlerine vakıf olmak şarttır. 
3. - Müsabaka 17/ 11/ 941 pazartesi günü saat 14 te .t:Jursa Ve

teriner müd~üğünde yapılacaktır. 
4. - Taliplerin imtihandan iki gün evvel memurin kanunu 

mucibince gerekli vesikalarını ve birer kıt'a fotoğraflarını 
dilekçelerini Hara müdürlügüne VEJrmeleri lazımdır. 

5. - Müsabakada kazananlara 3656 sayılı kanun hükümleri 
göz önünde bulundurularak yüz llrava kadar ücret verileceği 
ilan olunur. (<9809» • 

~ 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

reçeteslnı kttllanırsanız, sıı de il~~ 
ııtlfata nail 1 olabiWrsinız. Çıl cıl· 
bu reçete en sert ve çtrkrn bir ı1-
di kadife glbı yumuşatıp be>~rt 
tır, sat v- taze ca.,be ıle .s ltl)'" 
Tokalon kreminde mevcut ıııt 
meUi cevherler siyah noktıı J1 
eritir, acık mesaID{!lerl sıklaŞ~ ı: 
ve cilde bir-.ı;ül yaprağı yu11'111 

, 
lığı verir ve p:ı.anı perlsti$ bir 

P. K T 1 F 
Kua: 

Altm: Satı Klleçam 
Banknot • • • 
Ufaklık • • • • , , 

Oahildelıri M ..... ler: 

7~.604,628 

. . . ' . 
Türk Lir ..... . . ' . . . 

tlariçt*i Mut...--: 
Altın: Satı KllogrUll 8,926. 794 
Altma tahvili ka.tt.ll aer:heet <loYualer 

otıer dövisl« ,.. Bcqlla ~ 
baltlJeıltırl • • • • • • • • • • 

tluiM Taılarilıwi: 
Deru.llt.e edJ. evrakı nakdiye ar,mtı 

102.124,217,77 
12.060,674,-

545.305,33 

375.038,06 

ıı,290,314,39 

-.-
51.433.957,45 

158. 748.563, -

Kanunua 6-8 i.Dci maclıleitıri.M teYfl· l 
klWl tı.ui.H t.&ratmd&D vt.ki ted*7at 21. 7U.266,-

• • • • • • •• 
~ .- TMıYiJit Ciilıdam: 

(DenlAt• ediMa Mnlu ...... 

A - (Jenhı k.,..wıt elltrım n tallı• 
(.,...t (itUııaıi kıymeU.). • , 

B - Serbeet ........ t.UT~t • • 

AY...ı.r: 
Altm ve dıövis lseriıle a•&111 • • 4 

Tahvllt.t üzeriae avau • • • , • 
Ha.ain•J'9 kıla Tac1eU &'t'&U • • , , 

Hu01010 ~ No. ıu 1'anwla sere 
açıJa.ıı alt.m kartw.tı ava.u • , , , 

287,822,891,39 

45. 725,541,93 
8.9~8 943,46 

3.414,17 
7,319,562,93 

-,-

~00.000.-

Hiteeclarlar: ........................ ·-•• . . ................. . 
t.fulatelil: ................. ~ ........................ . ........ 

Ura 

114, 730.197,10 

375.038,06 

62.724.271,84 

136.984.297,-

287.822.891,39 ı 

54, 654, 485,39 

174.822,977,10 

4,500.000.-
11.186. 464,56 

847 .800,622,44 

(Diınku sayıdan denm) ı mektubu kopyc edersiniz. Sonra 
<ıKa.llyetı.e inkl'ır etti. Fakat bi_r z~mk~a zarfı tekrar yapıştırarak 

nnncnın ııozünden kaçmaz, Gö· hıç bır şey olmamış gibi kızınıza 
nül muhakkak ki gönhinü birine verdirtirsiniz. Kopye ettiğiniz mek 
kaptırmış, Fakat belki razı olma· tubu derhal telefonla bana bildl
yız dt)'e bana bile bunu nçmıya rlrsiniz. Ben burada bulunmasam 
cesaret edemiyor. bile muavinim Kümil Becerikli 

«Şimdi sizden ricam Bay Sır. buradadır. Ona söylersiniz O za
ç9zen, bu mektupların sırrını c;öz. mana kadar da herhalde ·ben bu 
mek ve zannettiğim gibi kızımın ~lfreyi çözmliş olurum ~nlaşıldı 
bir sevgilisi varsa kim olduğunu mı efendim? • 
bulmak ve onun hakkında maıu. - Dediğiniz gibi yaparım Bay 
mat almak ••• 

PAS IF 

~ye: ········••••••••••••• ...... ••••••••••••••••••••••• 15,000 000,-
Ôttiy..,ı Akçıeei: 

Adi .,.. te.,.eaa.s. 
• 4 • • 4 • • • 

Hmt.1.11 • • • • • • • • 4 • • 

T •dniildeki BaNaıotlar: 
Deruhte edilen evrakı aak'1yt • • • 

Kaııunwı M inci maddelerine ttvt'l· 
kan lıa.ziaı.e taratLDd&n vlkl tediyat 

Deruhte edAlen evrakı nakdiye b&ld· 
ye11ı • • • • • • • • • • • • 
Ka.rfdıtı tamamen allm olarak 
i!Aveten tedavüle vueclilen • .. • • 

Reeskont mu.k&Wli ilAve~ıı leöa'lill• 
vaz8'lle.n • • , • • • • • 

Hazıneye yapılan altın lu.ı'flldW •· 
vana mukabili 3»02 No. ıı kanun mu· 
ciblnc~ ilaveten teclavWt vuMı.ıu 

Mevd•t: 

Türk Uraa • • • • • • 4 • 4 

Altm: Satı Kilo1Taa 877,150 
S36t No. Ja kaaaaa cer. llaaJıaeye 
açdaa av ... ...akUW ...,.., ....._ 
a.ltlalar: 

55,541,930 

OöYia T uıh.biidab: 
Altına tahvili k&bü dö't'taltr. 
Diter dövizle n alatılı)lh 

bak.iyeleri t • • • • • • 

. . . 
• • • 

7,822.019,15 
6,000.000,- 1 

3.822.019,15 

158.748.563,

/_E:2.64.266,-

136.984,297,-

17.000,000,-

250. 009-000,-

107.500,000,- 511,484.297,-

73.311,968,98 
1
'
233

'782•03 74.545. 751,01 

78.124.167,90 78,124.167,90 

-.-
28,093.544,57 28 093 . .544,57 

Muhtelif : ............... .. 
.......... ••••••••••• •• •••••••••• 126. 730.842.81 

Yelrim 847.800.622,44 

1 T emmu 1938 tarihind• itilıa ren ı 
İskonto haddi o/• 4 Altuı iizerine An• "• 3 

1 H i Kil l'_ I [ia;J 

Şef ve Şef Muavini Almacak 
Merkez teşkilatımızda açık ccl 7011 ve .. ıu., lira aylıklı ~ef 

ve şef muavinliklerine yuksek mektep me:ıunlarından 3656 ve 
3659 sayılı barem kanunlarına tabi idare ve müesseı.elerde .,3,, 
yıl ve daha ziyade bi:ımeti oluı> haklarında i,ıi referans alabi
lecekler imtihanııız tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukardaki hadleri ıeç. 
memek şartile 3659 .;ayılı barem kanunu hükümlerine ıörc 

hesap edilecektir. 
Mıiracaat edeceklerin: 
1, - Fili askerlik hizmetini yapm;•ıt olmalıuı veya halen as. 

kerlikle ili~iii bulunmamaları. 
2. - Mezun oldukları yiiksekınektep ehadetname asıl veya 

tacıdikli suretini ibraz etmeleri. 
3. - Çalışmalarına mani fena halleri bulutıınadıQ.uu tev. 

,sik eylemeleri. 
4. - Sıhhi durumlarınıa mü ait eldurıına dair Ofis dokto. 

rundan rapor almaları. 
5. - Yaşlarının cı40n tan yukarı bulunmaması. 
Lazımdır. . 
uHububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlarla ecnehi di. 

lini hakkile bilenler tercih olu nur,n 
isteklilerin aranılan \'Csikalarla ikincite~rin on sekizine kadar 

Ankarada Umum ;uüdiirlük Zat İsleri ~IÜdÜrlüğüne bizzat veya 
yazı ile müracaat etmeleri. u823911 11981611 

Nafıa Müdürlüğünden: 
27.11.941 perşembe günu saat 15 te istanbulda Nafıa Mudür· 

H.iğü eksiltme komisyonu odasın da (14820,02) lira keşif bedelli 
Ayazağa koşkü tamiri kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuş. 

tur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i!jlerl :enci, husust ve fenni 

~artnameleri, proje, keşif hulasasıle buaa müteferri diger evrak 
dairesinde görülecektir, 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10,000) 

liralık bu işe benzer tarihi bina tamiratı işi yaptığına dair idare· 
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vil~yetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gun evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarını 27.11,941 perşembe günü saat (14) e kadar .Nafıa 
'.Müdürlüğüne vermeleri. (9598) 

temin eder. ,' Tokak>A kre11'11 • 
ı - -

_Y_er_d_e_s_a_ı_ıı_ıı __________ ::::::::: 

BORSA 
12 TEŞRİNİSANİ 1941 

5
,2, 

1 Sterlin .,7. 
100 Dolar 129.5"89 

ı:ı 
• Pcçeta 30 1' 

100 İsveç kronu 
Esllam n TallyiJit 

1933 Türk borcu I 
1933 İkramlyeli Ergani 
1934 Sıvas _ Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

1 

SUKUT 
25 

l 
Türk altını (Reşat) 

24 
o 

Türk altını (Hamit) 
117 

o 
Kalın beşibirlik S ~ 
Altın gramı -./ 
--------~ 
TAKVİM 
13 TEŞRİNİSAXİ 19.ıl 

PERŞE'.\IBE I 
AY: 11 - GÜN: 317 - Kasıfll• sl 
RUMi: 1357 - Birincne drı: sS 

HİCRi: 1369 - ŞEVVAL: ıJ>"ı 

V AXİT zn ALi / 

J.~ 
GÜNEŞ: 6,45 1,<P 
ÖGLE: 11,58 g,4 
İKİNDİ: 14,38 

12 
,O 

AKŞAM: 16,53 1,s4 
YATSI: 18,27 12,ıO 
İMSAK: 5,03 ~ 

Sahibi ve Nefl'iyat Mlldııril 
AHMET EMİS Y~-.J ~ 

Blll!ıldığı yer: VATAJıl },fıı.t.,..... 

-

tubu hemen çözer, kabilse beni 1 du: ı R A D v o 
bulursun, değilse ve mektupta yi. - Tahmininiz gibi kızınız bir 
ne bir randevu bahis mevzuu ise gençle sevişmektedir. Bu l;?enç, es. 
oraya gider kızla buluşan erkeğin ki sefirlerden Bay Yekta Biricik'· Bıııiiakü Proıraın 
kim Holduğunu föğrcnm,iyeb 'çalkı!jır. !:" oğlu delektrik mühendisi yirmi 7130 Program 19,00 Konıı~' 
sın. a, al ıiU otoğra ı, ır op. uç yaşın a... Ü ı'' 7,33 Müzik 19 15 M t " 
yesini yaptır, biri senın, biri de - Cemil Biricik değil mi? • an.S 

•ı • • benim yanımda bulunsun, - Evet. tanıyor musunuz? 
7

,
45 

Ajans 19,30 Aj ı'1' 
S '.> vgı lSl · 8,00 Müzik 19 45 MUZ ,.,_ ._, Iki gün sonra sabahleyin tele- - Tanırım, kendisini de, aile. ' d)"o v 

'

--::-::-------:-----------=------- fon çaldı: sini de ••• Çok iyi dostlarımızdır .. 8
•
15 

Evin Sa. 20,15 Ra ı1' 

Polis hafıye31 Necaet tiırçözen 

Gönül' ün 
yazan : Sadun Gaıı·p s· ,4 VıCJ { - Alo, burada Necdet Sırçözen .. Temiz, namuslu bir aile ••. Sanki a,so Müzik 20,45 MUZ t ,,ı: ..tt. .. 12,30 Procram 21 oo ztrıııı 

Ha, siz misiniz Bayan Ozışık ... Bir Gönül bunu benden niçin sakladı? • . 1,, 'ld 12,33 Müzik 21 10 Milt,.. 

- Mektubun kopyesini verir 
Sırçözen. _ Anlat bakalım anlat. dakika not edeyim,.. Buyuru. ~emı en iyi damat mı bulaca. 12•45 Ajans , ııs1l1' 

Üst t 
1
. h fi . ld .., nuz ... nayapa,.. evet... om,.. ı,;ım? 13.00 l\"u"zı'k 21,30 Kon 

- a • ses ı ar erı o u.,u t 1 d cl d ' K' bil. b Ik' . t • . ' il ı'i' 
- Yanınızda kızınızın bir rcs. de o pul lşile meşgul olayım. Ben 

mi var mı? gelinciyc kadar sen buradan ay. misiniz? 
Bayan Naciye çantasından dör. 

de katlanmış bir klığıt çıkararak 
Sırçözen'e uzattı, 

Sırçôzen kfığıtda hakikaten ga
rip olan şu satırları okudu: 

Bulapşcrl fümü raas om akşı• 

ça remi veslk foykU zlyamr çık· 
zepimçe zcşkivopul. 

- Müsaade ederseniz bu bende 
kalsın. 

- Tabll efendim, tabii, 
- Kızınıza bu mektuplar her. 

hangi bir vasıta ile mi? yoksa 
posta ile mi -geliyor? 

- Posta ile. Zarfları tetkik et. 
tim: Hepsi Beyoğlu postanesine 
verilmiş, 

- Şimdi s ize tavsiyem: Bundan 
sonra kızınıza gelecek ilk mektu. 
bu, kabil olursa, mektup kızını . 
zın eline geçmeden evvel elinize 
geçirmektir. O zaman zarfı kafi 
bir miiddct kaynar suyun buharı. 
na tutarsınız. ondan onra yapışık 
yerine bir kalem sokar, kalemi 
yavaş yavaş -çevirerek zarfı açar, 

- Bunu istlyebileceğinlzi düsil- rılma. 
nerek en son çekilmiş bir fotoğ- Biraz önce Bayan Naciyeden 
rafını yanıma almı!jtım. aldığı mektup kopycsini muavini. 

ne uzattı : 
Bayan Naciye, yine çantasını a. 

çarak kartpostal ebadında blr re
sim çıkardı, Sırçözene uzattı. 

- Oooo! Gençlerin arkasından 
koşmakta yerden göğe kadar hak
ları var. Allah bağışlasın, cidden 
çok guzel! 

- Dcğıl mi efendim? Benden 
başkaca soracak bir şeyiniz var 
mı? 

- Tavsiyemi yerine getirmek ri. 
casından baska,., Şimdilik hayır. 

- O halde müsaadenizle, 
- Güle güle efendim. ... 
Saat bir buçukta muavini ya. 

zıhaneye döndüğli zaman Sırçözen 
ona rordu: 

- Yemek yedin mi Kfımil? 
- Evet üstat. 
- Benim karnım zil çalıyor. 

Ben hem bir yemek yiyeyim, hem 

- Arada da iş görmüş olmak 
için şu biraz macarcaya, biraz 
sırpçaya benziyen, fakat hiç şüp
hesiz tiırkçe olan şu mektubu çöz. 
miye uğraş. Senin zekAndan emi. 
nim, bu l!ii bana bırakmazsın. 

* Sırçözcn, akşam saat yedide ya. 
zıhaneyc döndüğü zaman muavi. 
nini kafasını masaya dayamış u. 
yur buldu. Hafifçe dürtükledi: 

- Uyuyor musun Kamil? 
- Affedersin üstat, mektuba bir 

kaç saat kafa patlattım da yorul
dum. 

- Peki, çözdün mü bari? 
- Tabii üstat, ben kimin çıra. 

ğıyım. 

- Neymiş anlat bakalım? 
- Bulmadan önce biraz zor a. 

ma, bulunca pek basit. 

g
ibi bırak k S . h fi 

1 
eve ... an ıyama ım en ım... - ım ır, e ı ıs emezsınız 21,45 M ı 

aca sın. ~sız ar er .. f d. 'k' t 1 a· t dd · ı . t' M d 1 13,30 Müzik 
de bir sonraki harflerle değiştire. c;opşe •. · .. e en ım ş ı ı ane m O· ıye ere u etmış ır. a emk 18,00 Program 22,30 Ajııns 
ceksin. Bakınız, mesela Bulapşcrl 

1 

lacak ~op~~e ... evet .• , raşakkı:.. muvafık buluyorsunuz, hemen ev- 18103 Müzik 22145 l\1uzi1' 

kelı'm ._.. b . 
1 

nasıl, J mı. raJakkı ..• evet ... Je- lendlriniz, ~..nıııŞ esıuuC « it nın yer ne «C!t, . s· 18,30 Müzik 23 00 K!lr-sonra 
1 1 

• cıçe,.. evet, zukusakıl... evet... - ıze çok teşekkür ederim. • 
(( il n n yerme «m , sonra bu kadar mı? Peki efendim . •• Sa. Bay Sırçözen. Emeğinizin ücreti. ve . N . t· 

«Pıı yerine «rıt, sonra «"• yerine I ı nz eşrz11a " lı sabahı burada beklerim... E. ni yarın takdim ederim, ,7 • 
«t., en sonra da «r• nin yerine cıs• vet, evet .•. O gün meseleyi size - Aman efendim, ne beis var.. , b 
koyacaksın, Oldu cumartesi. A k t k f 1 de öğreteceğim. Bayan Naciye, Gönülü sıkıştır- VU O ın 1 0 

- Aferin K~mll, peki mektup ~ ne diyor? * mış, Cemil Biricik'i sevdiğini, ö- ALi BAYDAR özg6?'i .. .ttf 
Sırçözen not ettiği kelimelere tcde beride buluştuklarını söyle. · r baktı: mlş, nihayet kıza itiraf ettirmişti. Adil edebiyatımızda c~ıı t .ıC - uCumartesi günü saat on al

tıda seni Yeşil Gözlü Bizans Dil. 
berinde bekliyorum. diyor. 

- Yeşil Gözlü Bizans Dilberi 
de ne demek? 

- Her halde bir yerin, mesela 
bir pastahanenin filAn adı olacak. 
'Ben onu tahkik edivereyim, 

- Şimdilik lüzumu yok. Bu 
mektubun vakti geçti. Yenisine 
bakalım. Ha KAmil, ben bulun
madığım bir sırada Bayan Naci
ye Özaşık telefon ederse böyle bir 
mektubun kopyesini yazdıracak. 

tır. Usulünü bildiğine göre, mek-

Nayapa om çöpşşe rajakkı je- Ancak Gönül, annesinin bunu na- tutan bu eseri yalnız avu1'11 1'~ 
ciçe zukusakıl, sıl keşfettiğine bir türlU akıl er- hukukçulara değil, münevvcf ıs. 

Sırçözen, sessiz harfleri bir son dlremiyordu. tün vatandaşlara tavsiye cd~cC 
raki harflerle değiştirince !iU cüm- Fakat nişan günil annesi, davet. 900 bliylik sayfa iki liradJJ"· 
leyi okudu: liler arasında bulunan Sırçözeni kitapçıda bulunur. ~ 

11Pazara on dörtte Sakaliı Ke- kızına : - ·ye~ 
çide buluşalım.• - Polis hafiyesi Bay Necdet Öğretmenler Yardım ccını 

- Ha, bu Sakallı Keçiyi biliyo. Sırçözen diye takdim edince kızın Reisliğinden: ıtı~ 
rum. Şişlide Bulgar çarşısında ayakları suya erdi, Nccdetin elini Cemiyetimiz azasında~ Suııcıı-1 
sevdalıların buluştukları ufak bir samimiyetle ve uzun uzun sıka. Cüccseymen köy okulu oğre ıcl'" 
birahanedir. Pazar günü görüşü. rak: Mehmet Nuri Özyiğit'i ararıt

1 

fC" 
rilz, Bayan Gönül! - Size nasıl teııckkür edeceği. maalesef ebediyen kaybettik. şı.r' 

Salı sabahı Sırçözen, pazıhane- mi bilemiyorum, Bay Sırçözcn? derli ailesine ve sayın arkndll 
sinde Bayan Naciyeye anlatıyor. dedi. Sadun G. Savcı taziyetlerimizi sunarız. 


