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Berrakhğa doğru: 11· 

Mes' uliyetlerin hesabını 
aramak kafi değil 

Yeni ve canlı mes'uliyet 
ölçülerine ilıtigq.cımız var 

' 

Erzincan zelzelesi, önüne geçilmez bir belôdır. Fakat müte
hassıslann raporuna aykırı olarak orada 

in1Qat yaphrmak, görünür bir kaza ve belôya yol açmaktır. 

Yazan: Ahmet Em in YALlWAN 

A nadolu AJansıam neşret. ,- -
tığı bir habere ıöre Re- ·---------------- - - -------·· 

~vapuru hakkında yapılan t~h-ı Zelzele Kemah Erz·ıncan ~t. VekAleUere mensup yuk- • 
it« rütbede subay ve memurların ' . 
ıı.ı faciaya ait mes'uliyetlerde . 

8 

~~ı::.nold~!~:eıı:ös~:::::~~ demiryolunu harap ettı 
'--in etmek üzere de Milli Mil-
41ataa Vekili Saffet Arıkan ve 
~Rakaiit Vekili Cevdet Kerim 
"llC:edayı istifalar11ua kabulünil 
tlca etmiılerdtr. Hakiki ölü ve yıkılan evlerin 

mikdarı tesbit edilemedi 
Sıvas, 13 CA.A.) - Dün saat 

12 de burada 10 saniye süren 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha. 
aar yolttur. 

-.'. 

Şarlı: eepbe1lnc1e Almanlara ka111 şiddetli bir m•kaveme& ıistere• 
&evye& ulı:erleri l'Ülle ve lı:u"•a ratmara••• dladili bir sıma 

nefes alıyerlar 

Almanlara göre Sovyetlere göre 

Vilayetin mühim bir kararı 

Un kacakçıllğına 
nihayet veriliyor 

Un kaçakçı:ığı yapacak fırınlar 
müebbeden kapatılacak 

Bundan bir müddet evvel muh
telif fasılalarla İstanbulda yapıl. 
makta olan un tevzi işinin sal
lam esaslara istinad ettirilmedi
llnl ve fırınların sarfiyatı ıle mu
hitlerinin ihtiyaçları nazarı itiba. 
re alınmaksızn un tevzi edildiğini 
yazmıı ve alakadarların dikkat na 
zarlarını çekerek demiştik ki: 

.. - Un tevziatı anormaldir. Fı. 
rındfiardan bazıları lhtiy*ların. 
dan eksik, bazıları da ihtiyaçların. 
dan çok 'azla un almaktadırlar. 

Fazla un alanlar unlarını yük
sek fiyatlarla, az un alanlara giz
lice satmakta ve bu yüzden şehir
de sık sık ekmek yokluğu meyda. 
na ıelmektedir .• 

Belediyenin, şehrin muhtelif 
yerlerinde yaptığı baskınlar bu 
iddialarımızı teyid etmiş ve haf. 
tada kendisine bir euval un veri
len bir fırında 10 • 15 çuval ek. 
meklik un bulunmuştu. Yapılan 

bu yolsuzlujun neden ileri geldi
lini tesbit ve bu işe bir nihayet 
vermek üzere dün vilayette biz

..... 

Un tenl ... nda mühim •ır brar 
veren toplantıya riyaset edea 

Vali ve. Beledire reisi 
Dr. L6tfl Kırdar 

İJti Vekilin 10stcrdikleri dil
~ ve hassaslık halkça iyi 
.:-rıılan.caktır Refah faciası 

~k milletini~ kalbinde derın 
._, Yara açmıştır. H6diselerin za. 
"-retinden doiıan kaza ve bellla. 
tııı önüne seçmek iÇin insanların 
'lh.cte kuvvet yoktur. Fakat bir 
~- ihmal yüzünden olan Sörilnilr 
~ ve belAlar vardır ki bunla. 
~ hesabı aranmazsa bir milletin 
~~tında emniyet, ahenk, adalet, 
~~ ımı en esaslı kıymetler 

Ankaca, 13 (Hususi muhabl. 
rimizden telefonla) - Evvelki 
günkü zelzele yeni Erzincan 
şehrini Serumhane clhetlodelı:I 
binalarını tamamen harap et

miıtir. Ayrıca Kemah • Eraln
can arasındaki demiryolu da 
tamamen bozuJmuttur. :lıu 1Us. 
.._ Ao·•n 111 ... •"ı .... 
trenler Kemah'• yukarıdan 

K ırımdaK erç 
şimalde Tala 

zaptedildi 

Moskova 
taarruzu 
başlıyor zat valinin riyaset ettill mühim ı--

,, bir toplantı yapılmıştır. .. Marec.al Bird Vood 
Gece saat 19 a kadar suren bu ı • 

~ lnlllaram kalır. 

kelMll ~ ,ı:>ra 
ye vuıtaları olan bir ,.Ok 

'-DQriıe, neden tehlikeli bir harp 
~ yolc11 nakledildi? Ne. 
4- hiç olmazsa bu yolcular içla 
~ tahlisiye tertibatı alınma. '? Bu yetipniş ve olgun ıençler. 
~- her birinin memleket için bir 
"'qfne demek c»dulu neden ipti. 
~n dOfilnülmedi? Kazadan 
'8 neden fellket yeri iyice a. 
~liarak kurtarılabilecek can. 
~ kurtarılmadı? Neden kurtulup 
~e ~ıkanlara mahalli memur
~ tarafından icap eden alaka ve 
~un ıösterHmedi? 
lıun1ar: cevapsız kalmaması lıl

' ıeten IRUlllerdır. Tam ve sa
~ tahkikat neticesinde bu yol. 
.. suallere cevap aranması, yat. 
"ı bu faciaya ait mes'uliyet ve 
~llerde payı olan filin ve fi. 
""' memurun şahsan ceza görme
'I letn delil. memlekette yeni bir 
~e ve mes'uliyet ölçtlsü ku. 

hareket eden trenler de Erzin-

'lı-.11 tçtn ltzımdır. 
Amerlkaya busuai surette ıöade. 

lla1t1katı apaçık ıörmeU ve rilea Japon muraltbuı Karasu 
~emeliyiz: İdari ha)\atım.ız 
~eki me8'uliyet ölçüleri canlı 
~lldir. Mes'uliyet kAlıt üzerin. 
~ aranır, kllıt üzerinde kalma • • 
"' JnahkQmdur Memur kafası; 
~ullyetl sula~dırarak ve dalı· 
~ keyfine bakmanın yollarını 
-..etmıetır. 

ı... Pilb yerdekl fabrika yapılır. 
~ neden orada maksada klfi su 
~P olmadılı araştırılmamı,tır? 
~ltın filin işi neden vaktinde 
~~lllllalnlf veya tamamile lhma-
111lllram1Jtır? Filin vali neden: 
~~ bir feY yapmazsam benden 
:...: bir hesap sorulmu. sibi kur
~ bir dilıünce ile ellerini ka
l..':flUrup oturmuı ve milsbet ve 
~it . vazifelerinin hakkından ıel. 
~ltir? 

Kurusu 
Amerika 
yolunda 

Honoluluda beyanatta 
bulunan Japon Sefiri 

<kdi ki: 

•Okyanusta sulhun 
idamesi J-:Jp.>nyanın 
olduğu kadar Ameri
kantn da vaz,fesidir. • ı._ lf&Ylr, kurulu usullerimiz bun

~-aramaz. Fakat bir memur, Honolulu, 13 (A.A.) - Birle
~ınl iyı yapayım ve iş bap. ıik Amerikaya ilden Japon mu. 
b'..~ derken aklını serbestçe rahhası Kurusu Honoluıu·ya ıel. 
~anırsa filAn ve fiIAn numara- miştir. Mumaileyh şöyle demi1-
L. lliıam veya talimattaki ibarenin tir: 
~cinde bir adım atm.ıpa bil. ı<Vaz.ifem, •Japon - Amerikan 
~ ıilnah işlemiştir, kanunun münasebetlerine inhisar etmekte. 
~J yakasındadır. De\•1et şa. dir. Otuz sene evvel Honolulu'da 
~~l\a gidiniz: Memur muhake- Japon konsolos muavini ıııfatile 
~lerının bir cotu. vazifelerini ikametim bUyilk Okyanusta sul
~l edenler hakkında delildir. hun idamesinln Japonya kadar 
ı.: '7azlfeyi tyı yapmala çalı$ır. Amerikanın da vazifesi olduluna 
~ o ııayısız kAlıt usu!1crden beni ikna etmlıttr .• 
~"in harıcine çıkan lvl niyet B. Çôrçllin. Amerika Japonya 

11l1>lerl hakkındadır ile harbe ıiriştili takdirde lnıiliz 
ta. 'tı:vuk bir feragat ve anlayışla dek:Arasyonunun bir saat zarfın. 
.;:~l'a mükemmel bir eser çıka . da verileceği hakkındaki beyana
~. eakJ İzmir Belediye Reisi tına ait sorulan suale cevaben, 

Stvastopolu terkeden 
Ruslara ağır zayiat 

verdirildi 

Büyük taarruzu 
bizzat Hitler 
idare edecek 

toplantıda vali muavini. Ahmet dedi ki : 
Kınık, vali muavini Raşıt Demir. 

.......... nb.) - MİllllD or
dul'arı bafkumandanlı&ının teb. 
illi: 

Moskcwa, ıa <A.A.> -
Sovyet teblili: 

tq, Emniyet mildilril KAmran, 
Beyollu kaymakamı Gaf!ur. J'a. 
... LJ'.11 .~~ k•7Glakamlaı-t 
öi;ftprialr OdS mOdOrtl B . Şakar 

Gece ve belediye fktısat mUdilril Saffet 
hazır bulunmuşlardır. 12 90nteşrinde kıtalarımız bil. 

tün cephelerde düpnanla çarplf

Drkiy 
sakin 

duruyor Bitaraflık 
kanunu tadil 

edildi 
. 

Kırım'da Alman kuvvetleri 
Kerç müstahkem mevzilerine hü
cum etmektedir. Şehrin hemen 
cenubundaki sahilde müteaddit 
istihklmlar alınm11tır. 

mışlardır. 

Lohdra, 13 (A.A. > - Moskova 
radyosu bucün bildiriyor: 

Son iki ıün zarfında Almanlar, 
Moskova cepheslnin sol cenahında 
muharebeye taze kuvvetler sür. 
müılerdlr. Volokolanisk kesimin. 
de Almanlar. son 24 saatte bir 
htlcum tilmen·i getirmişlerdir. 

Geçe ıeç saatlere kadar süren 
bu içtimada bundan böyle un lı:a
çalı:çıhlına meydan verilmemek 
üzere mühim kararlar alınmıştır. 

Dün içtimadan sonra, vali mu
avini Ahmet Kınık kendisile ko. 
nupn bir arkadaıımıza demiştir 

ki: 
ı- Buıünkü içtimada sadece un 

metelesinl tetkik ettik. Un ka
(Den9ı Sa, S, Sii, '1 ie) X 

"Fakat kendisini bizim 
safta kuvvetli bir mütte· 
fık haline koyacak şart· 
larm meydana Ç1kacağmı 

Mebuşan mecli9i 194 

Savaı tayyarelerinden milte,elı:
kil ehemmiyetli kuvvetler Slvas
topol limanı ile Kerç bojazında 

ve Karadenizin :sima! sahilinde 
Sovyet ıemilerine hücum 'etmif. 
lercfir. Üç kruvazör, 1 deftroyer, 
6 ticaret gemisine isabetler ol. 
muştur, Liman civarında kayde
dilen bazı tam isabetler de büyük 
hasarlar vukua getirmiştir. 

Lon91'a, 13 (A.A. )- MUnlh'te 
söyledill nutuktan sonra, Hltlerin 1 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==j biliyor .. 

muhalife karşı 212 
reyle kanunu tadile 

karar verdi 

'Rus ormanlarında bir mevkide f f Av • ı Loııdra, 13 (A.A.) - Reuter: 
bulunan umumt karar&lhına döa- ua gra 1 Lortlar kamarasında verdlli 

Budapeıte, 13 CA.A. ) - Stefa. 
nt: 

dOlü söylenmektedir. Bazı rapor- k 
1 

bir nutukta Mareşal Bird WOOd, 
lardan anlaııldılına gore, Führer, Ba c ve i e Türkiyeden bahşetmiş ve IÖ)'le 
Moskovaya karşı yapılacak olan Y demiştir: 

Yarı resmi mahfillerden bildi. 
Vqincton, 13 (A,A,) _ Mebu. rildlline söre, Alman ve Rumen 

kıtaları Kerç berzahındaki ilerle
melerinde Kerç'e kadar varmış. 

lar ve bu tehri ·ele ıeçlrmişl~rdir. 

san meclhıi llM muhalif reye kar. 
.. :aıı reyle bitaraflık kanunu
nun tadiline ait kanun proJea.ini 
kabul etmiftir. 

~undan sonr~ki taarruzu, bizzat ı k A lef edecek ·- Nazarlarımızı kendisine itl-
ıdare edecektır. ve a pıatla ~virdilimiz ve fakat bazı 

Londra, 13 (AA.) - Alman : kimselere bazı endişeler veren bir 
( D vaJdl 8 S Si 7 de X Ankara, 13 <Telefonla) - memleket vardır. Şimdilik Tür-

e a. ' • Haber aldılıma "1Öre, bir ay 

Litvinof'u1ı 
tayyaresi 
kayboldu 

Berlln, 13 CA.A.) - D, N. B: 
nin askeri kaynaklardan ölrendi
line ıöre, Sivas\opol'da ıemilere 
binmekte olan Sovyet kıtalarına 
lı:arfl. 12 soatefrinde Alman hava 
kuvveUert bomba ve mitralyözle 
pddetH bOcumlar yapmlflardır. 

BOişevikler alır ve kulı kayıp. 
lara · utratılmışlardır. 

Ankara C Radyo Gazetesi) -
Blr habere ıöre, liddetll ve kanlı 
muharebelerden sonra Tula teh-

Ak denizdeki 
İngiliz zaferi 
'ita/yanlar bunu ztJfer 
saymıyorlar ve nakliyat 

yanmda bu zayiatm hiç 
olduğunu söylüyorlar 

11 Londra. 13 <A.A,) - Litvlnof, ri Almanlar tarafından zaptolun. 
Steinhardt ve Sir Valter Monck- Millno, 13 CA.A. > - D, N. B: 
ton'un bindikleri tayyare hakkın. muştur. Popolo d'ttalia sazetesi yazıyor: 
da Londranın resınt lbahfillerlne Şehri terkeden Rus kuvvetleri Akdenizde bir kaç İtalyan ıe-

te .... ar -hre muhtelif hücumlarda i ini batın İn• 'lterede bil hi,.bir haber ıelmemifUr. Kulbl. A• ..- m s n uı. ·-• • 
'"' bulunarak ,ehrin aşalı kısımları. ilk bl i d ı•tır Fa ıef'den hareket eden bu tayyare y · r sev nç uyan ırm w • • 

henüz Tahran'a ıelmemlıtir. na ılrıxıiflerdir. kat bu, ancak. Akdenlzdekl mü. 
D<>lu cephesinin öbür tarafla. nakalAtın fazlalılını ispat eder. 

Ayni mahflllerde salı IÜDil Tab- rında mevzii hareketler yeni mu- M. Churchill' ln sözlerine ce. 
rana ıelmesi llzım &elen bu tay. vaffakiyetler ·vermiştir. vap olarak diyebiliriz ki İtalyan 
yarenin havaların fenahiı yijzün. Ordunun alır bataryaları Le. d 

100 
bi k . ·ını· Lib 

. . . onanması. n ış n • den ıeri dönmüş veya mecburen ninırad'da ehemmıyetlı askeri 
bir yerde kalmış olduju zannedil. hedefierle Kronştad tezaAhlarını' yaya naklini hl~ay~ . etmiı. Yu. 

kt d. 1 bo b 1 la dır nan adalarının ı{lahnı yapmlf ve 
me e ır. m a amış r · bütün harp müddetince, tnıiliz 

donanması mlni olamadan on iki 
adanın işaşesini temin eylemlftir. 

İtalya ile Libya arasında, tak
viye kıtalarının iqesi i~in çok 
büyük nakliyat yapılmaktadır ve 
başarılan nakliyatla kıyas edilir. 
se önüne seçilmez kayıplar çok 
azdır. 

kiye sakin duruyor, fakat tecer
milddetle mezuniyet alan Baş. rüdiln lstlllyı davet ettlline bir. 
velı:il Dr. Refik Saydam'ın den fazla misal bulundujunu ve 
izinli bulundulu müddet zar. kendisini bizim safımıza aürükli
fında Başvekllet işlerile Ma. yecek ve kuvvetli bir miltteflki
llye 'Yekili Fuat Atralı meş. miz haline getirecek şartların 
ıul olmuı ve Başvekile vekA- --ı.. 1 meydana çıkabılecelini e .. --.,et e 
Jet etmesi muhtemeldi:-. 1-------------- biliyor. • 

Ticaret ve lktısat Vekaletleri 
birleştir i liyor 

De~let dairelerine bağl ı bütün 

sanayi tek elden idare edilecek 
ulrqıl. Ankara, 13 (Hususi muhabiri- oıacalı işlerin tesbıtlle 

mizden telefonla) - İktısat Ve. 1 maktadır. 
klletine ballı olarak bir Devlet 1 ötrendiliıne ıöre Ticaret ve 
Mubayaa Ofisi kurulması etrafın- İktısat VeklleUerinin birlqtiril
da projeler hazırlanm11tır. Bu te- meainden vücut bulacak olan bu 

k il k drosu i inde Sümer- Vekilet bilhassa h~rp devam et
~ kül n a ç . tili müddetçe harbın memlekette 
bank ve diler devlet dairelerıne doğurdulu ve doluracatı ilı:tısadl 
ballı bllQmum s a n a Y i tek sarsıntıları önleyecek tedbirler 
elde toplanacak ve memleket alacaktır. 
ihtiyaçlarının tek elden idaresi Diler ı...,.aftan daha tümullü ve 
temin edilmiş olacaktır. Ayni za- daha salANyetli bir halde vui& 
manda bu teşekkill pamuk, yün, :Wmesini temin maksadile İate 
iplik ve sair meselelerle de meı- Müstqarlıiının merkez kadrosu 
ıul olacak. bu hususta hazırlana. ıenlşletilmektedir. Ankaranın sa. 
cak olan bir kanun lAyihası Mec- ilahiyetll makamlarında tahmin 
lise sevkedilecektir. edildiline ıöre bu Müateprlık 

~r Behçet Uz luıkkınt!a usul B. Kurusu şöyle demişt.r: 
~>ndan ne ılbi mürııCGatlar, B Çörçil, adeta ertesi sabahki ı.,u 
,._br bulundı!;.unu heı bir •· I kahvaltısıııdan bahsediyormuş ıt- AHeıll!Me İta.,.. M9'A"" '-.a fiMe&ll lllr ~rbe VVUl is 

Herhalde. Akdenizdeki İtalyan 
hava kuvvetlerinin ve donanması
nın hareket tarzını, yalnız sayıca 

ilstün bulundukları zaman muha. 
rebeyl kabul eden ve kuvvetler 
müsavi olunca kaçınan lnıiliz 
amiralleri delil. fakat yalnız 
bqkumandanhk tayin eder ve bu 
tayinde esas olan, harbin umumi 
dus=wnu ve Mihverin .ıratejik 

plana.lır. 

Ankar.a. 13 <Hususi muhabiri- bır Vekllete kalbedilerek mem
mizden telefonla> - Bir Milli İk- ı le ketin her nevi lbtlyaçlarını t.ım 
tlaat Veklletinin kurulması hak. zamanında kartıl~yabilmek lçin 
kındakJ tetlalklere devam edil. re'sen karariar almMı •o.kin 
mekte ve bu Veklletin •eaw 1 olabileeektlr. (a..acn Sa. a· Si. 5 .., - - · bl lıMı meleye temu etmlstır.• a............ k•• "'11 cisiitamlar 
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% --------___ ,...:_ __________ ,,,_ ____________ ------ V A T ~ N -----·------------------------------ 14 • 11 - 941 ---

VATANIN T.&Rlai ROMANI: TEFRİKA No, ~l rl Soruyo_rlar : 
Korku veya saygı 

tezahürü mü? 

-_ $ E H i R H A B E R L E R i ~~,~~ 

'!tfa.zmı: Maarus YOKAY 
«... Emekli bir memur ohnam, 

sdıtfi Ylt'Li)'etlm yüziiwden daima 
(')llllle ~••ılık mecbttriyetl1"le bu.. 

Satie davası Top• .ant.
kasapları 

Bu şeytan kızın kalbinde 11111- ıhrlayıt'llle gazetelerhı de-
vBlllk Mr olnıyae~. DlhılHl 

Komisyon bunl0ır1 
defter tutmaya 
mecbur ede~ek 

öyle bir ateş vardı ki •.. !l&J'llltula, fiyat mttrakabe bko-
SlllMHI kasaplarla. pddetll bir mL 

larm şarkısını duyan gemiciler 
deli olurmuş. Gemilerinin yolunu 
şaŞ11'8rak mercandan kayalıklar 

üzerine otururlarmış, Peri kızları 
de gemiciler arasındaki güzel deli 
kanlıları ahP denizin altındaki 

saraylarına sörüklerlermiş, 

- Aman, sakın, karşıda şarkı 

söyiiyen delikanlı da bir cin ol. 
'Rl&sm. 

- Bilmiyorum. Yalnız şunu bi
iirim ki, yakında onu göremezsem 
deli ~acağım, öleceğim, yanrna 
koşvp ayaklarına kapanmak iste
rim, bütün kuvvetimle dizlerine 
santecağım. Sonra o fidan gibi 
boyttnu kollarım arasına alaca. 
ğmı. Kalbinin benim kalbim üze
rinde attığını duyacağım, Dudak
larımı ateşten dudakları üzerine 
bestıncağım. Bu dudaklardan bü 
tün ruhunu em€ceğim. Nefesimle 
kendi ruhumu onun vücuduna so
kacatım. Sonra göğsünü bırakıp 

yerlere kapanacağım. Ayağının 
~ıjı toprakları öpeceğim. Son
ra güneş çıkınca yok olan şebnem. 
1er gibi eriyip gideceğim. Ağa, 

kar:ıı sahile beni de beraber ala
caksın. 

Mc'muR titriyerck baktı. Bu şey 
tan kızın kalbinde öyle bir ateş 

vardı ki, hadım ağasını l>ile tu
tuşturmuştu. Adam kendinden geç 
miş bir halde şu cevabı verdi: 

- Mümkün olsa bunu bile ya_ 
pardım. Fakat bu adada bir tek 
kayık var. Kızlardan biri belki 
de kaçar diye Affan Bey her ak
şam kayığın içinde yatıyor. 

- Öyle i~e ben de yüzerim. 
- Tunayı yüzerek geçme~i na-

sıl hatırına getirirsin? 
- Yüzeceğim, aklıma koydum. 

Hem de şimdiden tezi yok. Yüz. 
mek bilmiyorunı ama, ne zararı 

<ır? 

- Kız, ~en deli misin? Yüzmek 
bilmeden koca bir nehir geçilir 
mi? 

- Öyle ise sen beni geçir. 
- Sen delisin. Biraz evvel beni 

ölümle tehdit ediyordun. Şimdi 
canını bana emanet etmek istiyor
sun. Yüzerken ben başımı suya 
~okup bir dakika içerde kalsam 
sen boğulursun. Şunu bil ki, su, 
düşman bir kuvvettir. Herkesi 
kendi içine çekmek için fırsat kol. 
lar. 

- Canımı sana emanet etmem
rlcn anla ki. bu canın benim için 
hiç kıymeti yoktur. Haydi, beni 
karşıya geçir. 

- Olmaz, yolda korkarsın, ha. 
na sarılırsın, ikimiz de boi!uluruz. 

- Korku eseri gösterirsem bana 
bir tekme vur, at, kendini kur
tar. 

- Olmaz, yapamam. Zaten va
kit e;eçti. Sarayda senin yokluğunu 
farkedecekler. Haydi, geri git, se
ni ele vermem. 

- Demek ki, benimle gelmiyor. 
sun, öyle mi? 

- Nasıl gelirim? 
- Öyle ise ben yalnızca gide-

rim. 
Me'mun, kımıldamtya vakit bul 

HERGuN BiR FlkRA 

Fazla dikenll 
'CçUnl'ü Sultan Musatafa. dev

rinde yenl{'erl Ol'aJ'ı'ı {'avuş başıla. 

rından tskllipli Süleyman aA-ıı, ka

dınlua karşı besleıllğl ve göster
diği aşın derecedeki moolCiblyet 
ve w:aafı ile şöhret kazanmııt ~·e 

biltUn kapı yoldaşları ara.-;ında u. 
çarı bir çapkın olarak tanınmıştır. 
Bir gün, ağanın Sultansellmdekl 
koAatının tam karşıııında buJunan 
eve, bir bektaşi babası taşınır. A· 
A'a. babanın çok güzel bir karısı 
olduğunu lıaber alır. Sık sık ziya
retler ve davetler ile arada bir sa. 
mlmiyet ve dolayııılle güzel kadın
la bir münaııebet teshı etmeğe ça-
1ı,ır. 811 davetlerdt'n birinde, ba.. 
ba ile karşılıklı demlenJp sohbet 
ederkt'n sözü Kllzel kadınlara llltl· 
kal ettirir. Bekt~i, hu menu tize •• 
rinde söz söylerken eo.,ar ve çap. 
kınhklarınr anlatınal'a ba!flar. A
ta. bunu fırıı.at addeder. Babanın 
karııtının hakikaten gliul olup ol
madkmı anlamak için: 

- Aman erenler. der. Bu çap. 
kanlıklar size yakuıır mı. GUI gi
bi bir hareminiz de varmış! 

Bektaı,t, aJtanın söz söylerken 
aldığı aeaip tavırlardan ve d"'}tü
ğil hf'yeeandan niyet ve maksadım 
ıınlnler. ~nalı bir eda ile güle. 

rf'k: 
- E..:et ağa hazretleri. Ger{'i gül 

~lhldlr amma çok fazla dikenlidir 
klflr. Koklamak ı,öyle dursun el 
u:ı:atmaıta bile gelmez ... 

Der, ~apkın muhatabını mah('np 
,.e bab81 değı,tırmeğe mecbur ~r. 

madan ktz kendini Tt.ıl'P8 nehrine 
attı. Me'mun duramadı. Arkasın
dan suya atıklı ve cariyeyi saç
larından tutarak suyun yüzüne çı. 
kardı. Kız derhal güzel kollarını 

hadım ağasınm boynuna doladı: 

- Beni karşı kıyıya götür, Pİi
man olmazsrn. Geriye gitmiye ça. 
lışırsan seni boğarım. 

Hadım ağasının demir gibi ira
desi yok olmuştu. Zaten aşk bu 
kıza bir dişi kaplan kuvveti ver. 
mişti, Karşı durmak mümkün de
ğildi: 

- Peki, beni lüzttmsuz yere 
yorma, karşı tar.afa götüreceğim, 
dedi. 

Me'mun ses çıkarmadan yüzmi
ye başladı. Beyaz başla siyah baş 
suların üzerinde süratle hareket 
ediyordu. Güzel kızın içinde en 
küçük bir korku yoktu. Rahat bir 
yatakta yatıyormuş gibi, Feridin 
şarkılarını dinliyor, dalgaların ~ü
rültüsü de kendisine musiki tesi. 
ri yapıyordu. 

Bir aralık SOl'du: 

- Kıyı uzak mı? 

- Neden sordun? 
musun? 

Korkuyor 

- Benim için yalnız bir korku 
var: Onusla buluşamamak kor
kusu .•. 

- Şimdi varacağız. Nehir geniş 
görünüyor, fakat sahilleri su bas
tığı için öyle geliyor. Bir iki kula~ 
sonra ayağımız top~ağa basacak. 

Sazlık bir yerde sabile vardılar. 
Dllber cariye, sudan çıkmış bir 
peri lı;ızına benziyordu. İnce elbi
sesi o güzel vücuctuna sarılmıştı. 

Her vakitten yüz kere latifti. Saç. 
!arı zarif bir şal gibi omuzlarına 
dökülüyordu. 

Etrafına bakındı. Yakışıklı de
likanlı bir kaç adım ötede şarkı 
söylemiye dalmıştı, Kız titriyerek 
durdu. Nefes alamıyordu. Ellerile 
kalbini bastırdı. 

Delikanlı $arkısını bitirince sa
zı yere bıraktı. Ba;ıını avucuna 
dayayarak hulyalara daldı. Belli 
ki, aşkının kanaatlarilc uzak uzak 
yerlerde dolaşıyordu. 

Me'mun kıza dedi ki: 

- Konuşmak için çıldırıyordun. 
Yapacakların, söyliyecekler1n var 
dı. Ne duruyorsun? Git konuş, 

Cariye yerinden kımıldanmadı. 
Tılsımlanmış gibiydi. Gözlerini 
delikanlıya dikmiş, bakıyor, ba
kıyordu. Me'mun ısrar etti: 

- Acele et. Yakında şafak sö. 
kecek. Geri gitmeliyiz. Bu kadar 
zahmetten sonra neden duruyor
sun? 

Kız içini çekti, güzel başını ö
nündeki· ağacın yosunlu köküne 
dayadı. Me'mun söze devam edi
yordu: 

- Haniya ayağına kapanacak. 
tın, göğsüne sarılacaktın, dudak
larından ruhunu emecektin, buse
lerile sarho§ olacaktın? Çarpılmış 
gibi olduğun yerde duruyorsun. 

Kız yavaş yavaş diz çöktü. El
lerile yüzünü kapadı. Mc'mun kız. 
mıya başlamıştı: 

- Çıldırdın mt? Ağlamak için 
buraya gelmişsen bunu karşı ada
da da yapabilirdin. İkimiz de ca
nımızı tehlikeye koymazdık. 

Kız, kollarını kavuşturdu. Yü
zünde ruhundan kopmuş bir tebes. 
süm vardı. Sevdiğinin kar§ısında 

(Arkaaı \'U) 

cadeleye geçtttı hllkkıBda bir 
haber okudum. Bjımda, şeltrtn 

r•uhlıtllf yerlerfndekt kasaplara 
alt defterlerin müsaderesi 8Ul'e-
tHe 10 _ UI muı.teklr toptaneının 
teeblt ecltldlğl ve bunlarııı yakın. 
da adliyeye ,·erttecekleri yazıJr. 

yer. Buna1ı altında ıla diğer bir Denizbank Satle davasına dıti-R rudan doğruya antrepolara sev-
ceza olarak adliyeye verUen bir birinci ajırceza mahkemesinde ketmek üzere bu sahada depo. 
kaç kuabtn isimleri zikrediliyor.> devam edildi. Bundan evvel Mü. lar tesisi zarureti karşısında bu 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve nakalAt VekAletinden Deniz- iş için tahsisat ayrıldığını, İktisat 
soruyor: bankın mesaisine ait umumi VekiHeti bu sanayi ıMAnını BaŞ-

- 811 llavadleleri ve.ikinci lıa- programda ve İstanbul limanının vekalete S€vkettikten sonra, pro-
berdekl küçük kasap lshlılerlnl ıslahı projesinde, Satie binasının jelerinin aynen kabul edilerek 
size verenler, ihtikArları teııblt mündemiç bulunup bulunmadığı Heyeti Vekilenin de tasdikından 
rdllea büyllk toptancıların 111nı. sorulmuştu. VekMet verdiği ce- geçtiğini, planın tatbikı için İktı. 
terini ne diye ortaya atnııyorlar. vapta, 1'935 senesinde tanzim edi- sat Vekaletinden Heyeti Vekile 
Bu, bir kerku veya saycı feza- kararına uyulmak suretile der-

li len sanayi plARında Setie binası. 
h ri mildir acaba? hal haı-ekete geçilmesi emri ve-

\. J nın mündemiç bulunmadığını bil- rildiğinl, Satie binasının da bu 
~~~~~~~~~~~~~~~ diriyordu. Heyeti Vekile kararına uyularak 

Avrupa ile 
münakale 

Trakyadaki gümrük 
teşkilatı yeniden 

takviye edildi 
Avrupa ile mUnakalatı temin ede

cek olan köprUlerln inşası bitmek 
Uzeredir. 

A1·ı:iıı. nehri üzerine şlmdl\lk mu. 
vakka.t bir k<lpril inşa edilmektedir. 
Meriç üzerindeki asma köprUniln in· 
şası bir mUddet daha. gecikecektir. 
Orta Avrupadan memleketimize gel. 
mekte alan ithala.t mallarile memle· 
ketim;zden çıkan mallar kamyonlar 1 
ile .sevkedlldlğinden gümrUk ba.5rntL 
dllrlliğli buralarda yeni gümrü:c mer _ 
kezleri ihdas etmeği kararlaştırmı' 
ve ilk olarak Gazi Mihal'de bulunan 
gümrük merkezini Kapukale'ye nak. 
letmiştir. Buranın gümrUk teşkila.tı 

eskjslne nazaran bir misil tevsi ve 
takviye edilmiştir. 

KöprUlerin inşaatı bittikten sonra. 
teşkilat bir kaç misli daha takviye 
edilecektir. 

Yusuf Ziya Öniş etraflı izahatta bir milyon iki yi.iz bin liralık tah
bulundu. Ve Satie binasının 1935 sisattan satın alındığını, bu suret. 
pIAnında mündemiç olmadığı hak le direktifi yalnız İktısat Vekale
kında verilen cevabın sorulan su- tinden değil, Heyeti Vekileden 
ale cevap teşkil edemiyeceğini, n!dıklarını söyledi. 
1938 yılında Denizbankın teessü. Mahkeme de gerek Münakale 
silnden sonra İktısat Vekaletinin .Vekaletinin verdiği cevabın ve 
direktiflerile hazırlanan projenin gerekse Yu,;;uf Ziya Önişin tarih 
Vekalete gönderilmesinden sonra ve maddelerle zikrettiği izatıatın 
İstanbul limanının tanziminde, tetkiki ile bir karar . verilmek 
mavna derdini ortadan kaldırmak 

1 

üzere duruşmanın 26 ikinciteşrin 
için vapurlara rıhtıma albor- çarşamba saat 13 e bırakılmasına 
da ettikten sonra malları doğ. ı karar verdi. 

Milli Ticaret Birhğl dün 
ilk toplantısını yaptı 

Kara borsacılara karşı arhk 
müşterek bir cephe kurulmuştur 

Son günlerde ithalAt ve ibra-/ karar, gerek bu birliğin teşekkü
cat piyasamızı inhisarları altına lü piyasada derhal tesirini gös
alan bir kısım tüccarların bu ha- termiş ve hububat fiyatlarında 
reketlerine mani olmak ve dahil. cüz'i de olsa bir düşüklük başla. 

Fiyat Mürakabe komisyoau son 
günlerde ihtikar yaptıklarına dair 
müteaddit şikayetler yapılan top
tancı kasapların da defterler~ni 
kontroia başlamıştır. 

Kasaplar, defter tutmağa mec. 
blir olmadıklarından komisyona 
kendilerinin Iaalettayin tanzim 
ettikleri defterleri getirmişler ve 
hattA. bazıları hiç defter tutma
dıklarını söyliyerek cürmü meş. 

huttan kurtulmuşlardır. 
Bu gibiler hakkında kanunt hiç 

bir müeyyide olmadığından ko~ 

mis:yon bunların tecziyesi için 
bir imkan bulamamıştır. 

Öğrendiğimize göre alakadar. 
lar, bu vaziyet karşısında yeni bir 
kararla kasaplara mecburt defter 
tutma usulünü tatbik ettirmeği 

düşünmektedirler. Bu husus ko
misyonun ilk içtimaında konuşu. 
lacak ve kayıtsız kuyutsuz ala
bildiğine et satan toptancı tüc
carlar defter tutmaya mecbur 
edileceklerdir. 

Orozdibak mağazas• 
Müdürü tevkif edildi 
Orozdibak mağazası mesul mUdU

rü Arter Mayer ile Sultahamam•.ada 
bavul imalathanesi sahibi Artur 
Yani zincirleme suretlle bavul Uze~ 
rinde ihtikar yapmak suçundJ.n n:Ud
deiumutr· iliğe verilmişlerdi. 

MaznLor Jarrn muhakemesine dtin 
asliye ikinci ceza mahkemesinde baş_ 
lanmış her ikisi tevkif olunarak 
muhakeme şahitlerinin celbi için 
başka bir güne talik olunmuştur. 

Bundan başka Em!nöntlnde Tah
miş sokağ'ında kuru kehvecl hanında 
36 numarada Leon Marko adında bir 
tacir 160 kuruşluk bakır çivilerin 45 
paketini 25 liraya satmaktan, toptan
cı kasap SUieyman Talmaroğlu pera
kendeci k&Saplara 45 kuruş yerlnı;_ 
53 Jnıru~tan et satmaktan, Taksimde 
Cumhuriyet pastahanesi sahibi ka
kao ve Baylan pa.stabanesl sahibi de 
biııktlvi !htik&.rından mUddeiumumili
te vertlmlflerdlr. de fiyatları düşürmek gayesile mıştır. 

milli bir ticaret birliğinin kuru- l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"''!"!!"!!!!!!!!ı!l'!'!!!!!l'!!!~!!!!!!!!!l!lmı!i!!!!!!!!'!'!!!!"!!!!!!!!!!!ll!l!!!!l!!!!'!""'!!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!9 

Mahmut Pekin, Tica
ret Odas· katibi 
umumisi oldu 

Bay Cevad Nizamiden inhilal et
miş bulunan İstanbul Ticaret Odası 
ka.tibi umumiliğine birlikler katibi 
umumisi B. Mahmut Pekin'in tayinl 
takarrUr etmiş ve B. Mahmut dün
den itibaren yeni vazifesine başla.. 
mıştır. 

Kıymetli iktısat;çılarumzdan olan 
B. Mahmudu tebrik eder, kendisine 
yeni vazüesinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

Bir cinayet davasına 
bakıldı 

Geçenlerde Gazhane yokuşunda bir 
cinayet iı:ıtenmiş, Muhiddin adında 
birisi, Hayati ilıimli bir sabıkalıyı kıs
kançlık yUzilnden tabanca ile öldür. 
müştU 

Muh!ddlnin muhakemesi dün birin. 
ci ağır cezada bitirilmiş, milddeiumu. 
mi muavini suçlunun suçunu sabit 
görerek kendisini ceza kanununun 
448 inci maddesine göre 18 ısene mut. 
detle hapsini istemiştir. Muhakeme 
karar için bırakılmıştır. 

lacağını dünkü nüshamızda ha
ber vermiştik. 

Büyük bir gaye ile ileri atılan 
birlik dün ilk içtimaını yapmış
tır. 

Tüccarlar toplantıda kendileri
ni lekeleyen bir kısım tüccarları 
istihfafla karşılamış ve hepsi bir-

den milli ticareti kalkındırmak 
ıçın elbirliğile çalışacaklarına 

and ;çmişlerdir. 
Dün ilk olarak hususi bir top

lantı yapan tüccarlar, gün kay. 

betmeden f~liyet sahasına geç. 
mek ve fena bir zihniyetle hare
ket ederek piyasayı altüst eden 
muhtekir tüccarlarla mücadele 
etmek üzere yeni kararlar almıs
lardır. 

Bundan başka öğrendiğimize 
göre gerek Ticaret VekAletinin 
kara borsacılar aleyhine alacağı 

Valiler arasında 
değişiklik yapılacak 
Ankara, 13 (Telefonla) - Da

hiliye Vekaleti valiler arasında 
bazı değişiklikler yapmayı ka
rarlaştırmış ve bu hususta bir 
kararname hazırlamaya başlamıs
tır. 

Çabuk ele geÇer 
•u stiktaı caddesinde büyiik 1 :.nıalnak memaıftarm '" huusile 

bir kürkçü mafazası so· \ o memurla~ın b~ında bulunanla
yulmuş. Meçhul ve cür'etkar hır- rın ilk vazıfelerı olsa rerektir. 

sız aranıyormuş, BEGENMİYORUM 
Çabuk ele geçeceğine ben şüp. Amerikadan İngiltereye tayya. 

he etmiyorum. Çünkü nasıl olsa re teslim eden Amerikalı renç 
tilkinin dönüp dolaşıp yine gele- bir tayyareci on dokuz buçuk 
ceği yer kürkçü dükkanıdır. saat zarfında Atlas Okyanusunu 

MECBUR ETMEMELİDİR iki defa reçmek ıuretile bir sür-
Belediye Reisimiz, evvelki sa- at rekoru tesis etmiş. 

hah İmar ve Fen İşleri müdür
lüklerine gitmiş ve memurların 
işlerine vaktinde l'elip ıelmedik. 
}erini tetkik etmiş. Belediye Re
isi bu sırada üç memurun vaktin
de vazifesi başına gelmedlğliıi 
&'Örmüş ve haklarında muamele 
yapılmasını alakadarlara emret
miş. 

Belediye Reisimizin, memurla. 
rın işlerine devam edip etmedik
lerini tetkik etmekten çok daha 
mühim işleri bulunduğu ve zama
nının çok kıymetli oldafu şüphe
sizdir. Belediye Reislmizi böyle 
bir kontrol işine mecbur b•rak. 

Ben 1bu rlbi sürat rekorlarını 
hiç befenmiyorum dofrusu_ Ç ün
kü insanlar sürat budalası olduk-
tan sonra dö\lyaaın başı adama
kıllı dÖllllleye bqladı. 

HANGİ NEZAKET? 

Ajanslar, gazeteler, Pasifikte 
vaziyet nezaket kesbettl diyorlar. 
Fakat ben Japon gazetelerinin a. 
teş püskürmesine, Amerika ve 
İngiltere siyasilerinin şiddetli nu
tuklanna bakıyorum da ortada 
pek de nenkete benzer bir şey 
göremiyorum. 

TATLISERT 

misti. Ayakları ancak el genişliğindeki 
bir ka):a üzerinde idi. Bir an olduğu 
yerde durdu, nefes aldı. 

VATANIN EDEB'... ROMANI: TEFRİKA No. Z1 dığı kesik kesik sada akislerinden başka 
ortalıkta bir $ey yoktu. Bir damla yağ. 
mur bile düşmemişti. Tekrar yeniden 
bir şimşek çaktı. Florentin, kayalara sa
rılmış olan parmaklarının altında her 
toprak ve taş zerresinin Adeta elektrikten. 
dlğlni duyuyordu. Esrarlı bir kuvvet or
talığı istila altına almıştı, 

Aşağıdaki şeffaf bulut, şimdi hafif bir 
duman tabakası haline girmişti. Bu bu
lutun arasından yalçın kayalarla çev
rilmiş. derin uçurum görünüyordu. Bü
tün bu yolu Florentin bin bir zorluk ile 
çıkmıştı. 

Tırmanmış olduğu sarp kayalardan 
şimdi ayni zorlukla aşağı iniyordu. Çat
laklardan geçiyor, şerit gibi ince yollar
dan yürüyor. Sonra durup serin havayı 
teneffüs ediyordu. 

Bir şeyler oldu, derin sessizliği bozan 
bir şeyler... Havada anlaşılmaz bir de. 
ğişlklik, uzaklardan gelen bir uğultu ... 
Florentin adımlarını daha sağlam, daha 
dikkatli at.mıya başladı. Bütün iradesi 
ve kuvveti, dört köşeli çenesinde sanki 
toplanmış gibi dişlerini sıkıyordu. Ken
di kendine: 

- Acele etme, sakin ve dikkatli hare. 
ket et, diye öğütler veriyordu. 

Bazı kazması, bazı kollarile kayalara 
tutunarak inmiye devam ediyordu. Tu
tunduğu kayalardan biri. insan yükü ta. 
şımıya uygun değilmiş, parmakları altın
da toz haline geldi. Bir an Florentin ken
dini boşluğa doğru sürükleniyormuş gibi 
hişsctti. Fakat başka bir kayaya tutun
mak imkanını buldu. Bir küfür, sonra 

Yıı.zan: Vikki Baum 

öfkeli bir kahkaha ile etraftaki süktltu 
yardı. 

Uzaklardan akseden o anlaşılmaz uğul. 
tu hala devam ediyordu. Bu sesler Stel
la tepesinden geliyordu. Arkası hiç ke
silmiyordu. çünkü dağlardaki akisler bu 
seslerin fasılaya uğramasına meydan bı
rakmıyordu. Biri durmadan öteki başlı. 
yordu. Florcntin olduğu yerden aşağıla
ra baktı. Derin uçurumu seyretmek artık 
hoşuna gitmiyordu. O ana kadar gördüğü 
şeffaf bulut kaybolmuştu. Ortalıkta yal
nız kurşuni renkte bir duman vardı, sarp 
ve yalçın kayaların arasında hafifçe 
kaynaşan bir duman ... 

Florentin tekrar aşağiy~ baktı. Ka
yalar o kdar sarptı ki, Adeta dimdik bir 
duvar teşkil ediyorlardı. İşte Kızıl Ka. 
yanın erişilmez bir hedef diye olan şöh
reti bu yalçın duvar yüzünden idi. 

Erişilmez hedefe bir an için bile hA
kim olmak ne güzel bir zaferdi! Etraftan 
~elen uğultuların ne ehemmiyeti vardı? 
Bu duvardan aşağ1"3 .indikten sonra ar-

Çeviren: Reaan A. E. YALMAN 

tık her şey kolaylanmış demekti. Adım 
adım ağır ağır inmekte devam etti. 

Yalçın duvar bitmek üzere idi. Flo. 
rentin durdu. Bir yudum içki içti, kaŞ
larından, alnından akan terleri sildi. 
Yükseklerde, ta en yükseklerde küçül
müş yuvarlak kızıl bir güneş vardı. 
Buğulu ve dumanlı tepelerin arasından 
görünüyordu. 

Florentin'in yürüdüğü sabada gölge
den başka bir şey yoktu. Fakat o yuvar_ 
lak ve küçük görünen güneş daha aşa

ğılara bol ışıklarını serpmişti. Ov,alar, 
çayırlar güneşli idi, Sarı ve parlak bir 
aydınlık hepsini sarmıştı. Karanlık ve 
gölgeli olan tek yer Florentin'in şimdi 

bulunduğu nokta idi. 
Tam yanında kısa, fakat kuvvetli bir 

gürültü oldu. Şimşek çaktı. Kızıl Kaya. 
ları bir an maileştiren bir şimşek! Gök 
gürültüsü bu şimşeği takip etti. Floren
tin, yalvaran bir bakışla gök yüzilne 
doğru başını kaldırdı. Bu si!lSi ve de. 
vamh uğultudan \re bunun etl'.afa yay-

Florentin tereddüt etti. Beklemek mi 
lhı.mdı? Böyle bir kayaya sarılmış ola
rak beklemek mi? Yoksa aşağıya doğru, 
ıüneşin parladığı yerlere doğru yürü
mek mi daha uygun olurdu? Biraz bek. 
ledi. Ayaklarını kayaya perçimledi. EI
Jerile bir sivri taşa sarıldı, böylece ha
reketsiz durdu. Kurşun! bir buğu ve sis 
tabakası aşağıdan yukarıya. doğru yük
seliyordu. Florentin gözlerini dikmiş bu. 
na bakıyordu, Sisler kendisine doğru a
ğır ağır yükseliyor, etrafını sarıyordu. 
Bir şimşek daha çaktı. Sert, keskin bir 
çatırdı duyuldu. Sonra dağlardan akse
den derin bir gök gürültüsü ••. Hına yağ
mur yoktu. Kaya kupkuru duruyordu. 
İçin için titreyen bir hayvan gibi bir hali 
vardı. Adeta göklerden ge1en elektrik 
kuvvetile carflanmışa benziyordu. Şim. 
şek, gök güriiltüsü, sonra yıldırım! 

Florentin hal~ ayakta duruyordu. A
şağıya baktı: Ovalar, çayırlar güneş için. 
de parlıyordu. Maya'nın bir sözünü ha
tırladı: <ıFırtınanın arasından geçip yük. 

(Devamı var) 

1 

Uzlaşmam ani 

A iman _ Rus harbi bat° 

ladığı zaman, seclP 
Fazıl Kısakürek ortaya bir dll: 
şünce attı. Bu düşünce şiın:;; 
olduğu gibi hatırımda . ~: 
ama şöyle hulasa edebıl •· 
Almanyanın birdenbire Jt061 re 
ya saldırabilmesi için inril~ır 
ile Almanya ya uzlaşmıştı "' ,, ... 
ve yahut da pek yakında 11 

şacaklardır. ,ı, 

Aradan aylar geçti: Ne fi.,. 

ne de muhtemel bir uzlaşnıa ,ı 
bakkuk etmedi. Bu düşii~ • 
ortaya attığına belki Kısak11",. 
de pişman oldu, Fakat ne "'ı111· 
~n ki bir kere atmış b~lıı~•ir 
işte o günden beri bu sabıt. ıte 
muharririn Çerçeve'sinde '~cıl. 
birde tekrarlanır hale ':ı•t 
Ben de bunun içindir kf 11 ıı•· 
ma kelimesine bir çok basta ,. 
larda kullanılan maniyi ekle~r 
rek Kısakürek'e göre yeıti 
ke1ime me~dana getirdim. ıri 

B Bitler ve B. r•r~il birbr• 
• yv iJe· 

ardından nutuk mu verd 
Satın aldığımız bir Almaı;ı fı~ 
muıatını tezgahtar kız 11161, 
sicimi ne mi paket ,.aptı! ""' 
kitapçıda Al_manların Sl ıtr 
mecmuaslle lng-Hizlerin rııtJ ııt1 
mecmuası tesadüfen yanY... · 
düştü? B_ir berber dükkan,.• ~ 
ren bir lngilizle dükkandan tf'' 
kan bir Alman kapıda ını ~-r1: 
Jaşblar? ... Necip Fazda 1'0 

0 
Herhalde bir İngiliz • .A.1,.,-ıl' 
uzlaşması ya vakidir, yabııi 
muhtemel! 

Bir Avrupa fıkrası varitr: ~ 
Ada111ın biri evinden çı~)it 

tan sonra celtini yokluyor, ~ 

de bakıyor ki para c~da•,. 
yerinde yeller esiyor. Bir rs; 
kesici tarafından çarpald•J• 
hükmederek hemen kar•"'" 
koşuyor. Derdini komise~e ~ 
!atıyor. Komiser pelislerı f....
yete sevkediyor. '' 

Adam evine dönüyor. 9lr i6" 
ne görsiin: Cüzdanı masanıll _, 
tünde duruyor, Meğer yaıaJfl• 
aldığını zannettifi cüzdaaı 
karken evde unutmuş. 

T~krar karakola koşuyor:'""' 
- Bay komiser, affeder:;,. 

sizi rahatsız ettim. cüz• ,. 
çalınmamış, ben evde pJtllCll' 
şum. 

Komiser cevap veriyor: ..A 
- Çok geç azizim. Biı .....,,... 

yakaladık! ti' 
Ortada uzlaşmaya benzet ..i. 

şey görülmü3J1C>r. Fakat K~,;, 
rek, mevcut olmayan hı-;ı 
failini yakalamış komiser 
ikide birde; 

- Geç kaldınız dostlar. 
uzlaşmayı yakaladım, diyor. tW 

Fakat bana, asıl kendisi ,ıtt 
Iaşmamaniye yakalanmıt 

geliyor. 
K

.. _ • .,ı 
OK~ 

İnönü Kız Lisesinde 

bir hadise 

}'emekler ısınırketı 
sefer taslar pat/adı, 
4 talebe yarala~dı.P 
Evvelki gün Kabataştaki fnt;ııl1 tJf

lisesinde talebeler yemeklerini ıS~,ıı 
!arken kapakları açılması uıı~~..ıııı· 
bir kaç sefertasının patlaması >""~,.. 
den talebeden Perihan, Necdet. ıetıe 
zahet ve Mebrure kızgın yeztlelC ,_ıı· 
yUzlerinln muhtelif yerlerinden 
mışlardır. aSt" 

Yaralı talebeler GilmOşsuytı ll 
~a~lne kaldırılmışlardır~ 

ihj;tf[!]:J:UfijŞ 
•. _ar ... nata ,,, 

l\larlnatanın na5ıl yapıJdıJıJll 

ran okuruma <'e\·ap: ,&'' 
l\larlnata, ta\·ada kızartılall 

te ,.e balıklarda kullanılır ~e::;. 
le ~·apılır: Bir küçük teııc r,,c' 
dört yf'mek ka<:ıl°J tereyağı• ~ 
!;entllmlş iri bir ır;ovan, bir ıı,JI.,.. 
kaşığı toz hardal, birer yerne" ~t 
şığı dolmıu kuru kekik tle ~ıtt' 
beş tane yaş dE"fne yapral1• ~1ıı 
kahve kaşığı karanfll "'·e tıltı'ıııı 
koyunuz. Beş alti tane de 11_,ıı maydanoz kökU doğrayrnıZ· '11· 
ateşte bir kaşıkla çevirerek "',,o 

,·e 
runm;. Buna 250 gram sirke ert• 
gram yağlı et suyu ila,·e ~ıır' 
küllü ate~ alını:ı:. Bir saat •tı• 
süzüp ımyunu alınız, posalaTJll1 1'., 
n.z. Başka bir kapta yine dört ~ 
sık tere:1rai'tını kafi miktard• ..... • . ,., e ,.~ 
un katarak koyura bir me~·arı f1'j,ıt 
pınız. Bunu, ılık bir halde f1' ,,ı1C 
sudan katarak ııuluea bir b11111 (11' 
haline getiriniz. Orta ateşte Y1' .-ı-

ıııjll,. 
saat kadar tuttuktan sonra ,aıt• 
nlz. Artık, marlnatanı:ı: Jı~1 

Dilediğiniz yemekte 1cunaoıaıı• 
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Harp Vaziyefi 
......... 

Moskovaya 
Yeni ·Aman 

taarruzu 
~ Yhzan: 
ihsan BORAN 
tıırunı.u haberlere göre, Alman -

<'epheslndekl ''llzlyet ,.e hare. 

1 
9Öyle hulAsa edlleblllr: 

l Finl ndJya Amerlkaya verdiği 
'Pta Sovyet Rusya ile harbe de
~edeceğini bildirmiştir. FlnlAn· 
\ı n bu kararı karşısında, Lenin. 

\e Munnansk şehirlerinin ve 
!ardaki Rwt kuvvetlerinin açlık 

~~eslzllk yüı.Unden uğraya. 
. ....., akıbet belinnlştlr. Donduru-
'°tuklar başlamış olduğundan 

'ı lbotörlU birliklerin hareketle. 
tl\•erişll bir hale dönmüştür. 

- Fin ordulannın ArkanjeJ 
~kesmesi ve VoJogda'ya doğru 
~ta 4evam etmeleri muhtemel-

ı - Moskova cephesinde yeni bir 
\1... ~ taarruzu başlamışhr. Gelen 
l~ glSrc, bu taarruz Votoko. 

• Mojask • Maloyaroslav~ • 
~ ltattına yöneltilmiştir. Bu taar· 
\rıı fi bJzzat B. Hltıer tarafmdan 
"-edildl!;rf söylenllmekiecılr, Al· 
'1. tın )lo ko\'ll)'l almak lçln yap. 
lfj ı bu beşinci bllyUk t-ruı.a 

~r taarrnzın diyebiliriz. Kara 
'I 11 bastırmasına iki hafta kalını,. 
~" rniiddet içinde Almanlar Mos· 'l ı almap karar \•ererek harf'. 

geçmişlerdir. Alınan ordulıın 

' a Rus cephesinin cenahlarına. 
:\....- \'olokolamsk ,.e Tula istll:a
'~l'lndc kuvvetlidirler. :Eğer bu 

lerde Herllemeğe muvaffak 
rııa., MoJask ,.e MaloyaroslA· 
hölgelerhıdekl Rus knnetleri 
hlrnamak ~in J\losko\·aya doğ. 

ttkilmiye met·bıır ola<'aklardır. 
1. · garptan .e cenuptan Alman 
,"l'tııııarına mamz bulunuyor. Ru • 
l..~rptao gelen taarruzu durdum
~ıııa. cenuba k&ı'şı clayarımap 

lffak olııalar da sonunda ~ki. 
lerdir. Tula'da Rus ,·azlyetl teh-

~~ Ruslar, bu yeni ~lıyaa 
• ~. ka'lJSmcla Moskovayı yl· 
\,'-lldafaa eaebfkı!cekJer mi f 8 MO. 
~ hattı ile takviye ve tahkim 
~' olan Re.., cephesini iki hafta 
~- llRfp UpUrmeli , . ., MO'Slio,"Bya 
'~"'tk akla yakın görUnmllyor. Mos

' tarblndc, limlt l'e ta'hmbılerln 
~ lııde ~ıkan Rus muka,·emetl kar· 
~a böyle bir Alman muclzcslne 
'lllıaı vermek gtiçtUr. 
l) Oenup cephesinde Donec ha'V· 

'-"da Alman ordulan tekrar taar· 
' başlamıştB'. Fakat bir yeni Al· 
\ hluvaffakıyetioe dair lltiisbet 

lıaber yoktur. Fakat Kırım'da 
t..~berzahıntla taarruı: eden Alman ·°'• boğar.ıa cenup sahiline \'8r
\• hattA Buclapeştcden gelen hlr 
~e göre Boğazın garp sahlllnl 
\ etmişlerdir. Bundan sonra ar. 
t.~ .\imanların Kcrç boğazından 

~ya topraklarına geı;melerl Hı· 

1 1 <lütlinWeblllr. 
) Londra hlikfınıetl şarkta har. 
~ "e\k ,.e idaresi ıcın bir İngiliz -

et başkumanılanlıl'ı kuruJma
ı...., lll&wn görmüş 'e bu WdHl 
·~et hlikflnıetlne bildirmek here 
1'!~) ya bir tngtUa llı!lkerf JHo. 
~ tiinderilmlştlr. Bu Alman. ıtu11; 
~ bıllln de,·amı ~ Kafkaayaaın 
~ t~rek müdafaası için Jüzumla bir 
"llltdtr. 

;:;linlişe göre, B. JliUerln umımıl 
~ ılha a\·det etmeslle bütün Al· 
~ordularının yeni harekit için 
~ IOer ahlakları \e Mgari iki 
~k harekatta bulunmak izere 

r taarruza başladıklar.ı anlaş•· 

,. l<'fnınndlya ordusuna da lıare
'S.lştırak için bir ,·a.zıte ,·erilmiş 
\ ı muhtemeldir. Bu \'8:ı.lyete gö
\,.~n ordularının yeni hedefleri 
;ar olabilir: 

- Oephe gerislndc l\lormamk, 
~i!rad \'e Sh·astopol limanları. 

'lınması 
~ . 
~ - Oephe ilerisinde Vologda • 

t 
O\•a Yrkı _ Voroneç - Rostof 

l • 
\ 

114 ele geçirmek, Rus ordulan-
, ~lga. Don nehirleri gerisine at. 

• ' - ..\zak denizi \'e Kerç boğum. 
~Oaısya topraklarına atlamak. 

~~=============== 
BORSA 
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'Go Sterlin 

l>olar 
' 

5,22 
132,20 

12,89 
31.60 

ııı 'Peçeta 
İsveç kronu 

&ham ve TahTilit 

~3 
•
3 

'l'ürk borcu 1 

4 
lkramlyell Ergani 

~ Sıvns • Erzurum 
dolu Dcmiryolu tahvili 

•t\ NUKUT 
altını (Reşat) 

~it illtını (Hamit) 
1tı bcşibirllk 
ltı..iram.ı 

ı.. it 

24 00 
20 60 
20 45 
49 00 

2ts 20 
24 10 

111 00 
3 53 
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Dünkü tarihten 
hô.tıralar 

İngilizler Şark 
Cibuti hududunda cephesinde 

bekliyor:ar tek k umanda 

Kırımın 
harbi 

sahne 
nasıl 

olduğu 
başladı, 

meşhur Ktrım 
nasıl bitti ? 

Fransızlar, tahliye 
emrine henüz 

cevap vermediler 

Kırım bir muharebe sahnesi ha 
line gelmiştir. Kırım deyince ha: 
tırımıza Kırım harbi gelir, Bunun 
i~ln bu harpten biraz bahsetme
nin tam sırası olduğunu sanıyo. 
rum. 

mış idi. Türk toprakları Rus as. 
kerlerindcn tamamlle temizlenmiş 
bulunuyordu. Viyanada dort dev
letin vermiş olduiu karar kendi
liğinden hasıl olmuş ve herkese 
harbin yakında nihayet bulacağı 

kanaati de gelmiş idi. 

Londra, 13 (A.A.) - Cibuti'nin 
durumunda hiçbir inkişaf yoktur. 
İngilizlerin verdikleri tahliye cm
rlnc Fransızlar cevap vermemiş
lerdir, fakat, İngillzler, Fransız 

uğramasına imkan bırakmamayı kararına intizaren mevzilerini 
temine çalıştı, muhafazaya karar vermişlerdir. 

Müttefik kuvvetler karadan ve Petain'in Cibuti inkiyad ettili 
denizden Sivastopolu sarmak is- takdirdeki maksatlarına telmihte 
terken Mençikof askerini kalenin I•. 

Türkiye ve o zamanki mütte
fiklerile Rusya arasındaki Kırım 
muharebesini meydana getiren se
bep, Rusyanın 1815 tenberi gittik
çe artmakta o-

bulunan nutku, Fransız azminin 
içine sokabildi ve müdafaaya bü- zaafa uğradığını eöstermektedir. 
yük bir kuvvetle yardım etti. 

Fakat Rusyanın tükenmiyen ih. 
tirasları böyle bir ricalle bitmiş 
sayılamazdı. Karadenizde Sıvasto-

Bu yüzden muhasara 1854 teş

rinievvelinden 1855 eylUlilne ka. 
dar yani on bir ay \ızadı ve müt. 

lan kara ve de. ,--... ..-------- YAZAN: --- -----.-.... .. 
::~ A~~~:u1~~ Husanı ettin Ü L SEL 

tefiklere 100 
bin askere mal 
oldu. 

bir tehlike teş. 

kil edecek bir 
~----<ESKt BAHRİYE MÜSTEŞARI) 

1855 martın
da Çar Nikola 
öldü. Rusyanın 

dereceye varmasıdır. pol gibi müstahkem bir mevkie yeni )ıQkümdarı, Rus kuvvet. 
Kibirli ve haris imparator Niko. ve hAkim bir donanmaya sahip o- ıerinin ıstırap ve sefaletten pe

lanın silAh altındaki ordusu bk lan kuvvetli bir Rusyanın fırsat rişan bir vaziyete girmiş oldu. 
milyonu aşmıştı: bekleyip duracağı kanaatile, İn_ ğunu gördü ve Viyanada bir kon-

Rusya, genişliyen hudutları ve giltere ve müttefikleri Sivastopo. ferans akdini teklif etti. Konfe. 
artan askeri kuvvetleri ile bazı lun1tarümar edilmesine karar ver- rans netice vermedi, Bu aralık 
hilkö.metler üzerinde çok ağır taz- diler. Sardilnya krallığı ile anlaşılaark, 
yikler yapıyor ve Avrupanın kuv_ Varnada kolera ve tifonun tah. 15 bin asker göndermek suretile, 
vct muvazenesini tehdit ediyor- ribatı altında üç ay kadar boş harbe iştiraki temin edildi. Mütte
du. zamanlar israf ettikten sonra elli fik kuvvetlerin 30 bin kişiden iba. 
Rusyanın mağrur imparatoru; sekiz bin kişiden mürekkep müt. ret bir kısmı Malakof üzerine son 

Türkiye hakkındaki emellerini der tefik kuvvetler Kırım yarımada- bir taarruzda bulunarak burayı 
hal tatbik etmemesini Avrupaya sının cenubu garblsinde bulunan zapta muvaffak oldu, :\Ialako!'un 
karşı yapılmış bir lütuf diye gös- (Kalamite) ye 1854 senesi eylUlü. zaptı üzerine harbin sonu geldi. 
teriyordu. Diğer taraftan Avrupa nün 17 inci günü sevk ve ihraç e- Ruslar mukavemetin faydasız ol_ 
şunu anlamıştı ki, Rusya, Türki- dildi. Üç gün sonra cenuba doğru dutunu gördüler, limandaki ge. 
yeyi yıkmakla kalmıyacaktır, Av- hareket eden bu kuvvet (Alma) milerini batırdılar, şehrin içinde 
rupanın bütün varlığına da darbe. nehrinin karşı sahillerinde mevki faydalı olacak tekmil tesisatı yak
ler indirebllecektir. almış olan Mençikof idaresindeki tılar, sandallar ile kurdukları bir 

MeselA, Hindistan hakkındaki e- 40 bin kişilik bir Rus kuvveti ile köprü üzerinden düşmana hiç bel. 
melleri endişe uyandıracak mahi- karşılaştı, Müttefikler kuvvetli li etmeden şehrin şimalindeki u
yette idi. Açık denize çıkmak ve Rus topçusunun öldürücü ateşine zak bir istihkAma çekildiler, şeh
Baltık denizini kendisine hasret. rağmen Alma nehrini geçmlye mu ri de dilsmanlarına bıraktılar. 
mek için Danimarkayı da kendi vaffak oldu. Bundan sonraki mu- Müttefikler şehre ve limana gi. 
idaresi altına almayı aklına koy- harebelerde Rus askeri dağınık bir rince limandaki bütün tersaneleri 
mu:ıtu. Bütün bu gibi meseleler- halde öteye beriye firara mecbur ve ambarları, ve diğer askeri te
den dolayı garpta huzursuzluk kaldı. sisatı yıktılar. Rusların Karade
dunuları artıyordu. Bu muharebenin arkasını bırak_ nizdeki donanmasını ve müstah-

Atmanlara göre 

i.1gilizler 1 O ayda 
2501 tayyare 
kaybetmiş:er 
11/manlarm kaybı 

602 tayyare 
Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B: 
İngiliz hava kuvvetleri, 1 ikin, 

clkAnundan 31 ilkteşrin 1941 so
nuna kadar geçen milddet zarfın
da İngiltere adaları hava sahasın
da, batıda işgal altındaki toprak
larda, Norveçde ve Almanya ara
zisi üzerindeki hava muharebele
rmde topyekun 2501 tayyare kay. 
betmi~tir. Bunlardan 1192 si av. 
cı ve 1309 ii bomba tayyaresidir. 
Ayni müddet zarfında Alman ha
va kuvvetleri yalnız 602 tayyare 
kaybetmiştir. 

Bayan Steinhard 
şehrimizd2 

Amerikanın Moskova sefiri 
Steinhard'ın e~I Bayan Steinhard 
ve kızı dün Rusyadan 5ehrlmize 
gelmişler ve Park Otele inmi5ler
dir. 

Bayan Stelnhard İran yoliyle 
Amerikaya dönecektir. 

Rus çMı Nikola,.Türkiyenhı is. mıyarak harbi, Slvastopolun düş. kem deniz üssünü taş taş üstünde 
tiklaline nihayet verecek yolda bir mesini neticelendirecek şekle sok- bırakmıyacak bir şekilde tahrip 
muahedeye verabilmek için hıris- mak mümkün ve çok kolay iken ettiler. M ' ı · ı • 
Uyan azlıkları meselesini e.line al- müttefik kuvvetler kumandanlık_ Bu hareketler esnasındr deniz. es U ıyet erı n 
mııtı. Bu lıi çevirmek ilzere prens tarı arasındaki göril,. farkı yUziln- d dlkk d ~ 
Mençikofu İstanbula gönderdi. " e ate c.er derecede muha- h b k 
Mençikof, bir şeyler beceremedi. den bu iyi fırsat kaçırıldı. Dliş. rebeler olmadı. İngiliz - Fransız esa ı nı arama 
Bunun üzerine Rusya, Tilrkiye ü. man kendini toparlıyarak Sivas_ filoları bir defa Od~ayı topa tut_ 
zerine doğrudan doğruya bir as- topol müstahkem mevkiine çekil- tular. Yaptıkları hasardan daha kaA f ·1 deg"' ·1 ı keri tazyik yaparak maksadına u- miye imk~n buldu. Müttefik kuv- ziyade kendileri zarara uğradılar. 
lasmak için Ulahya ve Moldavya, vetler Sivastopolun şimalindeki Bir defa da Kerç ve Yenikaleyi iş. (Başı 1 incide) 
yı işgal etmek ü~ere harekete geç- tahkim edilmemiş sahadan hücum gal etmek üzere seferi kuvvet nak ra5lırm, hayretler içinde kalırsı-
ti, 1853 senesi temmuzunun ö- ederek şehri işgal etmek imkAnı. lettiler. nız. 
çüncü günü Prens .Gorçakof ku. nı kaybettiler ve Sivastopolu mu- Bütün bu hareketlerde mütte- İşte ortada yeni bir milli !acia: 
mandasındaki Rus ordusu Prut hasara etmek zaruretinde kaldılar. fi ki er boyuna a~keri ve idart ha. Erzincan zelzelesi... Böyle bir 
nehrini asmış bulunuyordu. İngiliz donanması Balaklava 11- talar yaptılar. İşte bu yüzdendir felaketin önüne geçecek insan 
Rusyanın bu hareketi, İngiltere manını işgal ederken Fransız fi. ki, seferden beklenilen askeri ne- kudreti yoktur. Fakat ihtısas sa. 

ve Fransayı harp uçurumunun ke- losu da Kanch körfezinde yerleş.. lice ve faydalar, sarfedilen zaman !ıibi diye au sahaya gönderilen 
narına getirdi. Harbi durdurmak ti, ve para ve verilen askeri zayiatla "'üdamlar: .-Burada yeniden zelze. 
için İngiltere, Fransa, Avusturya Eylt'\lün ylrml ilçilncU günli, ya. kıyas cdileıniyecek kadar az ol- le beklenir. tnsaat hiç yapılma. 
ve Prusya devletlerinin müşterek ni Alma harbinden üç gün sonra muştu. Hele kumanda hususunda. S•R veya ancak şu ve şu ~rtlar 
murahhasları Viyanada toplandı- ki hatalar pek bi.lyük olmuş ve allında yapılsın.» diye ra""" v--General Todleben, Slvastopol mil_ r~ .... -.. 
lar, varılan kararlar her iki tarafa kumanda birliğinin yokluğu Kı- dıkten sonra orada bu rapora ay. 

dafaasını üzerine aldı, Sivastopol · · ütt fikl · da bildirildi. Fakat Türkiye bunla rım harbının m e erıne paha- kırı inşaat y.apılmı~, ortamek-
rı kabul etmiyerek 5 teşrinievvel limanının ağzına yedi gemi ba- lıya oturmuştur. tep binaları kurulmu:isa, buralara 

1853 te Rusyaya harp açtı, Ayni tırarak .şehrin denizden taarruza Rüsamettln tlLESEL vatandaş doldurulmu~; bunlar. 
ayın on dördünde Yeşike limanın- _ dan bir kısmının ölmesi veya ya. 
da bulunan İngiliz - Fransız fi- -- - - - -~ ralanması ve yapılan binaların 
losu Osmanlı hükümdarının da. # 2\ yıkılması, gökten inmiş bir belA 
veti üzerine Çanakkaleye hareket D 1 • ş A R K sı. .. uuıda sayılamaz. İhmalci memurların 
etti. UIAM•• •• Berkel sebep olduiu görünür bir belA. 

İşte Kırım harbi bu suretle doğ. dır. 

du. GONUL ESRARI Bu bclıtnın hesabını kimden Rus donanması Slnopta Osmanlı soracağız? Diyelim ki filan ve fi. 
donanmasının bir kısmını gafil llın memurun ihmali vardır, Ceza 
avlıyarak imha etti. Burada dört Filminde görsün. Fakat bunların ceza gör. 
bin de Türk askeri kaybettik. Rus •• L L 'I ••• a 1 L ... • B 1 a 1TT1 • o. • 11''• mesilc memleket hesabına bir 
donanmasının topları Sinop şeh- şey kazanmayız, belki de tesadü-Hayran olmuşlardır. 
rini baştan aşağı yaktı. Osmanlı a a fen filan dakikada gaflet göster_ 
donanması mUrettebatından hep ~ ... ••••••••Zevkle seyredilecek bir film••••••••-• mlş olgun bir memuru boşuna 
yaralı o1mak lizere ancak dört yüz kaybederiz, 
kişi kurtuldu. İşi daha geniş düşünmek Jlzım-

Bu hareket Avrupa tarihlerine dır: Masasının başında, nazari 
(Sinop katliAmı) diye geçti ve 7.U. 1RENE DUNNE ve CARY GRANT mantıkla dörtba51 mamur gibi 
lum ve vahşet kasaplığının iğrenç 1 s görünen, lılemlnde hüküm süren 
bir numunesi diye kaydedildi. Bu Hafta U M ER Sinemasında mes'uliyet ölçüleri devam ettik. 

Bu acı facıanın Avrupaya akse- çe; iörünür kazalar vakit vakit 
den haberleri, İngiliz, Fransız ve Biiyük ınuvaffakiyetı cösterilmekte olan başgösterecck, bir taraftn da 

diğer garp milletleri üzerinde U - ı· LK Go·· ze AGRISI idare mekanizması yavaş ve ve-mumi bir intikam arzusunun fer. rlmsiz işlemekte devam edecek. 
yatlarını uyandırdı. İngltlz - tir. Vakit vakit bazı memurlar-
Fransız hükömetleri ayni senenin dan mes'uliyet hesabı aramamız 
mart ayında halkın tazyiki altın- " • Süper filminde, seyircileri kahkahaya boğmaktadırlar . ..,J hiç bir işe yaramayacaktır. 
da bu harbe iştirak etmek zarure- inkıltıp prensiplerini idari usul. 
tini duydular. lerimize tatbik etmenin zamanı 

24 mart tarihinde İngiltere bir gelmi~tir. Büyüklerimiz.in alAka-
bcyanname ile :ausyaya kar ~ı harp Bütün Türkçe filmlerin hasılat rekeru kırıldı... • sını ~eken birinci sınıf i5leri, ı:ü. 
etmek mecburiyetinin sebep ve s • nün mühim milli davalarını her 
neticelerini kralın ağzındnn İngiliz T A K 1 Sinemasında milletten çabuk ve iyi başarıyo-
mllletine ve dünyaya bildirmek ruz. Fakat umumi hayatta ikinci, 
IUzumunu hissetti. Cihanşümul sinema romanlarının serefrazı ((DEl\IİRHA~E Qçüncü, onuncu derecede sayısız 

'Müttefik kuvvetler Varnada top IUÜDtlRÜıı nden adapte edilen iııler vardır ki bunlar bir araya 
lanmıya başladı. Diğer taraftan; K 1 gelince büyük yekö.n tutar. Hep. 
Türk kuvvetlerinin kahramanca K A D ı N AL B sinin birden vatandaşların haya. 
ve şiddeUI mukavemeti karşısınci.a tile, işile, verimi He rahatlle, hos. 
Rus askeri (Prut) un karşı tarafı. nutluğu ile yakın ilişiği vardır. 

na tekrar sürülmuş idi. Karaden!z ı ( Türkçe sözlü _ Arabca şarkı lı ) Bunları günü gününe ve ihttyaca 
Rus filosu fazla hareketlere tcşcb · uygun surette başaracak ve mcs-
biis etmiyc cesaret edemiyerek Büyük hayat romanı, aşk ve ıstırap destanı... uliy<'tlerl canlı ölçiilerle ölçecek 
Sı\•astop:-ıl limanının m:ıhfuz su- Üç gundenberl İstanbulun her tarafından ko~up gelen binlerce bir iş görme tarzına şiddetle lhti-
larına sokulmuş, y'l · yordu sinema meraklılarının coşkun tezahüratına, sürekli alkışlarına yacımız vardır. Buna ait tetkik-

Rus askerlerinin Efü\k ve Buit- mazhar oldu. leri, hazırlıkları daha fazla geri. 
dan topraklarına karşı yaptığı hn- ı İzdihama meydan nrilmemesi için lütfen tam seans 

1 

ye bırakamay!7:. 
rcketler muvaffakı,·etsizliiic uğra . ....... saatlerinde teşrif olunması rica olunur.•••••'" Ahmet Emin YALMAN 

Mihvere göre 

Kızıfordu, Ortaşark 
İngiliz kumandanlığı 

emrine verilecek 
Budapeşte, 13 (A,A.> - Stefa. 

ni: 
Kızıl orduyu Ortaştırk :l!nemz 

kumandanJılı emrine koyarak 
tek bir İngiliz - Sovyet kuman
danlıiı ıte51cilinin Londra hUku. 
met! tarafından Moskova hüku
metine teklü edildiği haber ve
rilmektedir. Bu teklifleri genel 
kurmaya bildirmek üzere Sama
ra'ya bir İngiliz askeri heyeti 
göndcrilmi5tir. 

Uza l<şarkta 

Amerika için 
kat'i saat 
yaklaşıyor 

Rusyaya yard ım V la
d ivostoktan yapılacak 
Va~ineton, 13 (A.A,) - Mebus

lar mecllsi, bitaraflık kanununun 
elan mevcut, esaslı iki maddesini 
ilga llyihfısını tetkikle me5eul 
olduju şu sırada, siyası mahfiller 
cBirleşik Amerika için kati saa
tin yakında çalacağını11 belirt
mektedirler. 

Bu mahfiller, Japon . Amerikan 
münasebetlerinde elin mevcut 
kararsızlıfın zail olmakta gecik. 
miyecejini ve Uzak 5arktaki va. 
ziyetin barı5la halledilip edilmi
yecetinin anla~ılacaf ını söylü. 
yorlar. 

Atlantik'te, vaziyet alınmıştır. 

Amerikan müdahalesi bir emri 
vakidir, yalnız bu iştirakin ıiümu
lü meselesi vardır. 

Filhakika, M. Hull'ün dün ba. 
sın toplantısında lşaret eder ılbf 
ıörUndülü veçhile, Arkanjelsk 
yolu, FinlAndiya'nın askeri hare
ketindeki inkişaf dolayıslle tıkan. 
mış bulunmaktadır. Ve Sovyet -
ler birliğinin iaşesinin büyük kıs
mı, civarını Japon bahriyesinin 
mürakabe edebileceği ve Vladl
vostok yoliyle temini icap etmek. 
tedlr. Bu sebeple, Japonya ile 
Birle~ik Amerika arasındaki ger
ginliğin arttı~ına dair olan haber
k!r, Vaşington'da, artan bir alaka 
ile takip ediliyor. 

Fin orduları eski 
hududa ge. diğ i za
man duracakmış 

İngilterenin Finlan
digaya harp i!anı 

bekleniyor 
Stokholm, 13 (A.A.) - Finlfm. 

dlya notası, bu sabahki İsveç mat. 
buatı tarafından derin bir tetkike 
ttıbi tutulmaktadır. 

Bu tetkiklerden çıkan umumi 
intiba, Finllndlyanın kar~ısında 
büyük Britanyanın hiç ~üpheslz 

harp ilAn edeceğini, fakat bunun 
l9'lle~· ehemmiyetinin kıymetsiz 
olacaiı mahiyetindedir. 

Ankara (Radyo Gazetesi) -
Fin askerleri Rusya ile bir sulh 
imzalamamakla beraber eski hu
duda vardıkları zaman daha ileri 
gitmiyerek durcaklardır. Finlan. 
diya bugün iki ateş arasında kal
mıştır. 

Finltındiya, demokrasilere mü. 
zahir olmakla beraber, iki sene 
evvel kaybettı:ı toprakları Al
manya vasılasile alacajından her 
iki tarafı da idare etmek vaziye. 
tindedir. 

Mısırdan bir 
futbol takımı 

geliyor 
Ankara, 13 (A,A.) - Haber al

dığımıza göre, bu ayın sonlarına 
doğru Mısırdan memleketimize 
bir futbol takımı gelecek ve An
karada 27 ikinciteşrinden itibaren 
dört maç yapacaktır. 

Gelecek takım yakıns::ırkta bu. 
!•ınan İngiltereli ve Dominyonlu 
oyunculardan mürekkeptir. 

[SiYASi ıcMi\L 

Finlerin haklı 
cevabı 

Yazan: M. H. ZAL 
l'E' lnlindlya hükfUnetlnln Ame 

U- rlkayıı ,·erdiği cc' aıı Amcrl· 

1\ald.arn belki de hoşuna gltınlye. 
cekttr, fakat mukadderatına hiktm 
bir mllletten bugünkü şartlar altın. 
da bcJdencbllccek tabii ce' aptır. 

Finler şu mühim noktayı ııe · ı 

sürüyorlar: trBiz ba~ka ının alet 
diye dö,·üşmüyoruz. Kendi \ılrlığı 

mı7: lı;in dih U Uyoruz. o\'ycUeı 

bundan enet bir.im i.izerlmlze sal_ 
dırdılar. Yaptıkları c;ulh, an<"ak hir 

mütarf'kl'ıllr. Bizi ~-ok edeceklrrinl 
Pru·da gazeteo;l açıktan açığa ~·az 
ılı. Topraklnrımı:ra ,.e 1 tikliılbniıc 
f;ahlp kalacağımıza dair tıl1.e ı:-aran. 
ti 'erlllnr•lye kadar dö' ll~mekte dı:
,·am edeceğiz.» 
Demı>k ki :Finlandiya, bu harb 

bir müdafaa harbi dl.re karşıladıı.;ı 

nı tekrar ediyor, Amlanlarla. her~· 
ber c;onuna kadar dö,iişnıck gihl 

bir esasa hağlı bulunmuyor \ 'C hat. 

tl emniyetine dair tam teminat r.I. 
de ederse harbe nlbaytt 'erehlkı·('· 

ğlnJ a~ık~a sö-'·Jiiyor. Demek ki mü. 
r.akere kapısını kapamıyor. 

Finlandiya lstedlkl teminat nıe 

~lesinde Amerika ile lnglltl'renhı 

Flnlerlo tam bir t<'"an\ld kurıımla
rna ,-e Sovyet Rnsyanın enıperyalM 
gidişten nz geçtlfine kefll olma. 
lanna ihtiyaç \'&rdrr. 
Doğrusu aranırsa ıııon •enelıırde 

ve hele bu harpten sonra ~o' ~·et 
Ruııya, müşterek epmlyet arıyan, 
barış Jstı:ren ve blr takını idealle. 
re bağlılık duyan bir memleket ha· 
llnden çıkmış, eı.kı usul emperyali!it 
memleketlere mahsu toprak 'e nU. 
fuz hastalıfına tutulmu-:tıır. F.ier 
Flnllndlyaya, Baltık mt•nıleketlerl

ne ve Romanyaya emniyet \'il dcıoıt

luk telkin edecek yolda hareket et. 
ııeydl demokrat nıhhı şimal memle. 
ketleri Naziliğe karşı seve seve 
So\'yetlerle iş blrllfi edt'r, Roman
)'& da Almanların hatırı için Ukray. 
naya kor.a blr ordu 1"8ndermezdl. 

Flnl_Andlyanıu cevabı karşı•ınıla 

So,·yetler imtihan mevklinde bulu· 
nuyorlar. Ortadaki meselt, Rus)'&• 
nın mllşkül dakikasından l!itlfade 
ederek ondan bir şey lııtemek meır;e_ 
leııl değildir. FtnlAndlyanın yann 
için emniyet bl!iSf duyabilmesi ba. 
kımından, kuv,·etıı teminat , ·ermek 
,-o anrak müdafaa makudı be"ll
:ren, lyl niyetli bir düşman<lan kur. 
tulmaktır. Rusya, FlnlAndlyaya em. 
nl)·et telkin ederek bir anl8'mıya 
nrablllr5e huna Amtrlka n tn.,11-
tere çok meınnun ola<'ak, So\·~·et 

Ru"~·anın emperyalist nıııt~·llltrden 

, ·az g~mesl herkese rahatlık ,·ere. 
<'ektir. 

Vilayette mühim 
bir toplantı yapıldı 

(Başı ı iacide) X 
çakçılığına ~ni olacak mühirn 
kararlar aldık. Kararların tatbi
kine yarından itibaren geçiyo. 
ruz.ıı 

Artık kaçakçılık yapıldığında 
şüphe kalmıyan lılll tevziatı isi 
dünkü içtimadan sonra halledil. 
mi§ bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize ıgöre, bugünden 
itibaren şehirdeki fırınlara kaçak
çıbk yapı1amıyacak 6(?kilde un 
tevzi edilecek ve fırınların Uı.ti

yaçları karşılanmış olacaktır. 

Fırınların ihtiyaçları bu §ekllde 
düşünilldüktcn ve tevziat ona gö. 
re yapıldıktan sonra, gene eskisi 
tıibi el altından kaçak un satmak
ta devam eden fırınlar tesbit edi. 
lirse, bunlar bir daha açılmamak 
üzere derhal kapatılacaktır. 

Belediye bu tedbiri bugilndcn 
itibaren mevkii tatbike koyaca. 
tından fırınlar sıkı bir surette 
kontrol edilecek ve fırınlardan 

işlenmemiş bir nvuc un çıkmasına 
müsaade dahi edilmiyecekUr. 

Bundan başka halen belediye
ye müracaat edip te açılmalar• 
için sıra bekliyen fırınların açıl. 

masana peyderpey rnilsaade edile. 
cek ve kaçak un sattı~ı sabit ola. 
rak milebbedcn kapatılacak fırın. 
Iarın yerine derhal bu fırınlar 
açılacaktır, 

Sovyetlere gör~ 
(Ba~ı 1 incide> X 

haberlere göre, kuvvetli bir do
nun başladığı Lcningrad etrafın. 

da şiddetli • çarpışmalar olmakta
dır. 

Kulbişcf, 13 (A.A,) - M. Lo
zovski bugün gazetecilere şu be
yanatta bulunmuştur: 
Yabancı memleketlerde, Alman 

ların fena ha\•alardan dolayı mı, 
yoksa generaller tarafından mı 

durduruldt•l'1arı sorı~luY'Or? Mu. 
harebe yalnız. fena havalarla ka. 
zanılmaz. Harbi kazanmak için 
ayni zamanda tanklar, tayyareler 
ve Sovyet ordularının mütehalli 
oldukları azimkarlık da llzımdır. 

.. 
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-~-~Ruklam Değif, Hakikat: 
Yurdumuzun her köşesinde durustlüğü, 

ucuzluğu ve bol çeşitlerile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
_gezmeden ve bir fikir almadan başka yer
den mobilya almamalarını tavsiye ve 
mutlaka ~alonlarımızı gezmelerini rica 
ederiz. Bilhassa İngiliz Karyolaları ve 
Avw;turya sandalyaları mevcuttur. İstan. 
bul, Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet 
Fevzi. Tel. 23407. 

Muhammen bedelı t48000) kırk sekiz bın lira olan 400.000 desimet
re murabbaı yeşil ve 200.000 deı;lmetre murabbaı kal}ve reııgi döşeme
lik keçı derısl 25111/1941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare bina~ında satın alınacaktır. 

Bu ~e gırmek ı:steyeıılerin (3600) liı-alık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve«tkaları ve tekliflerini ayni gün saat (l<i,30) za 
kadar Komisyon reislığine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara. ve Haydarpaşa vezııelerı_ ··e 

satılmaktadtr. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
K IJçillı tasarruf 

.. 

hesapları 1942 

IKiAMİYE Pl.ANJ 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma· 

yJS, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır 

(9713) 

19'2 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 J) 1000 J). =3000.- ll 

2 ) 750 ll =1500.- ll 

3 :il 500 ll = 1500,- ll 

10 l> 250 ) =2500,-- ll 

4'0 J) 100 ll =4000,- il 

50 » 50 ll =2500,- • 
200 • 25 • =5000,- .. 
200 ll 10 ll =200Q,- , 

. ~ .... ; ~ ,.. • • • :· I', ı ,.· .. . .. . . :\'.• . . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, G RI P, RO MATI l MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında günde 3 kaşe almaltilir. Her yerde puihı kut11la rı ısrarla isteyiniz. 

Merhum validemiz Makbule 
Ökenin ruhu için 16 sonteşrin 

941 pazar günü öğle namazını 

müleakıp Aksaray Valide camiin: 
de Mevliklu Nebevi kıraat edile
ceğinden bilcümle akraba ve dost 
!arımızla arzu eden zevatın teş. 

riilerini r.ica ederiz. Oğlu 

Alaetiin Öke 

DOKTOR 

TARANTO 
Dahili hastahklar müteha8sısı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

TUnel, Şahdeğirmen S. No. 5 
Tel: 49296 

ZAYİ 
Bursa Askerlik subesindeR al

mış olduğum terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hUkmü yoktur. 

İIJahim oğlu 1316 doğumlu 
Mustafa Toktay 

---·DOKTOR ---· 

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

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43353 

ZAYİ 
341- senesinde İstanbul Aksaray 

Askerliıl şubesinden almı§ ol<iu
ğum terhis kağıdımı zayi eyle. 

dim. Yenisini çıkaracağımdan es

kisinin hükmü olmadığı illin olu
nur. 

Beyoğlu Nişantaşı Osmanbey 
Ahçılar kahvesinde Bolulu 

Hasan oğlu 316 doğumlu 
hyas Kaya 

Abone Ücreti 

senelik 6 aylık ı ..- A7ldl 

1400 "lflC> '90 111 iL 

JJailç memleketlere: 

2'700 Hle 

Gazeteye gönderilflll nrak deıee-

dilain edllmeııln iade el--. 

Sahibi Ye Neşriyat Mlldllr1l 
AHMET ı:MtN YALMAN 

Basıldığı yer: VATAN Matbua 

Türlıige Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Klil"Uluq tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000.eee TÜl"k lirası 

Şube ve aja.uıı adedi: 265. 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bl.riktirenlere 28,0IJO lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senooe 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pltına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' det l,eeo lll'alık 4',000 lira 100 aclet 50 Urabk IJ,000 ıır. 

' lt 
500 lt 2,000 lt 

250 120 » • > 4,800 lt 

' lt 
lt 1,000 lt 

4$ lt 100 lt .&,000 lt 16' > 28 lt 8,200 > 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar biı• sene içinde 50 
aşatı dtişmiyenlere ikram.iye çık tığı takdirde o/o 20 
verilecektir. Kuralar senede 4 d efa., 11 Mart, 11 Haziran. 

ll BirinciklnUn da çekileeektir. 

liradan 
fazlaall~ 

11 EylQl, 

" 
İnhisarlar Umum Müdürlü2"~ndenl 
50Kg. Yağlı aleminyum boya 
50 > Toz boya • kanarya sarısı 

80 :il ll » toprak rengi 

200 Adet pencere camı 54X95 
so » ll • •sx 104 
200Kı. Sülyen boya 
35 ll Siyah boya 

200 :il Bezir yağı' 
100 1) Skatif 
100 » Reberoit muşamba macunı.ı 
200 Metre katranlı muşamba 
20 Tabaka siyah saç 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ya7.ılı 12 kalem malzeme pazar. 

lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25/11/941 salı günü saat 10.30 da Kabataşta Le. 

vazım şubesinde müteşekkil Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her kalem için de ayrı teklif kabul edilir. 9865 

. 
İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı dram kısmında İstikla.i Cad. Komedi kısmında 

Bu aqam uat 29,30 dr Bu. akşam. saat 20,31 da 

HAMLET KÖRDÖVÜŞfi 

TUNGSRA 
[}a nı 

o 

~ lf @ o 

SİZİN DE TAKDİR ETTiGiNIZ UZERE 
Asrmıız modasının zarafet ~·e lneellğine inzimam edell 
üstad terzilerin mahareti, kadına da gençlige matuf şa· 
yanı hayret blr beden t.enasübti arzeder. 

Fa.kat yüz ve onun hututu gevezedirler. Eğer bd 
noktaya Jiizım gelen ihtlma.m gö!'lterllmezse, seneler bD 
hatları ba.şkalarma pek çabuk farkettlrlrler. Bu, ısizJn 
bir &U'l'Iruzdır ki, u1&k blr dikkatsizlik veya lbmal neti· 
ooei raklbelerJnlzln dikkat nazanndan uzak ıkalam&Z· 

İşte senelerin (bllhass& nazlk ve hasıııas elitlere musa.llat 

olan o tahrlpk"r senelerin) cildinize çlmıekte olduğu -.e 
onbinlerce (bidayette gayri mahsüs) inee ı;izgilere Jb· 
malkAr kalmayınız. 

~ 

Z&manla cUdlııhl solduracak olan ve ıılzl pek çok defa vakftııl$ ..
rap eden bu Anzaları akşam ve ı&bıah KREM PERTEV'le y&~ 
ğnuz ulak bir masajla refedlnlz.KREM PERTEV'ln bn macJt.ell1 t 
yttz bl.nle~ hemdnııılniz gibi Biz de hayret ve memnuniyetle ..,.ı 
ol&eakıımız. Göreceksiniz ki, almanız, ebedi geaçUğtnlzl ıaer1' ... 
mafnırane söyllyeeekttr. 

KREM PERTEV'ln t.erkiblndekl faal &naıur en derin çiZ~ 
blle kalede gecikmiyecekttr. Bugünden itibaren" e~ de blr dtP 
KREM PERTEV'i tuvalet ınaıııanızda bulundununız. o, aytd _. 
ına.mla sert rüzgarlann ve kuvvetU güneşin en iyi mubafrztdı:r· 

~ 
~Y~oi~t~em.n·h~a~v~c~g~ö~lg~e~lı·.~id·i~.~B~ı~ın~a'!!!!!!!!~l!!'!'!"~lllllllll'!"'~9!11!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"--rı~ı!!!!!!~. !!!!!!~~!!!1!11!11911!!!!!!!!!!!!!!!1!!111!!!!1!!!!'!!1!!1!!1mBk~a~t~b~ir~d~e~n~b~ir~e~k~a•rş~ıl~a~ş-.tı~ğ~ı~m~a~n-.z~.a~.'!"'!"n~i-iş•i•tm1111111111iy--o~r~.~b~u!!!!!!b~ü-y~ük~l·O•tf~u~n--n~a-...... """""!!!!!!!~Jl'!!!!!!!!1J!!!!!!!J.ll!llJl!lll..,.Jllll!ll!!!'~Cl!l!!llll"Jlll!l'!'"""!!!!!!!!!!"'!!!!'~lc:5)"'!!!~•A--· !!!!!!~err=\\!!!!!!'!!!!!!!!v!!!!!!"!!!!!!'!-~-~~ 
rağmen Bedri arkasındaki kalın u· ı- IU • .., 1 ... ~ ra ile gözleri sulanmış, üzerinde ısıl olup şimdiye kadar kıymetini ~ U:JI 
kışlık paltonun yakasını kaldırdı, .. ,.. • büyük bir zaaf başgöstermişti. anlıımadığına şaşıyordu. Küçük 
adımlarını sıklaştırdı. Daha em• Büyücek, yuvarlak bir yer min- yavru demindenberi babasının boy Bugünkü PrograJJI 

niyette yürümek istiyordu. Üç se. B • h •k A • derinin üzerinde kıvır kıvır sarı nunda duran kollarını çekti. Ba- f 7,30 Program 18,30 :rJilZİ~' 
ne evvel terkettiği bu yerlerden ır y U Van ın f ay esı saçlı, içeri doğru gömük mavi göz. şıı11 yerdeki kutulara çevirip: ı-------- 7,33 Müzik 19,00 gorıo; 
hiç yabancılık duymadan geçti. lü incecik pembe dudaklı bir ço. ...:.. Ah, dedi. Ne güzel şeyler yol. , 7,45 Ajans 19 15 r.ıuzil< 
Mütemadiyen vicdanına ve kafası- 1 N / " M RA .{;;;! 1 cuk oturmuş, önünde kutularla, o- lamı sın bana_ Hele şu kocaman 8,00 Müzik 19:30 AjB~ 
na inen duşüncelerden kurtulmak, yazan : ec a A y yuncaklar birer birer karıştırıyor, ata bayılıyorum. Zaten ben anne- ~---+-- 8,15 Evin Sa. 19 45 :MiizılC O" 
bir an evvel işini bitirmek için a. ------------------------ şen kahkahalar atarak sevincini me söyledim. Babam neden içeri 5 

8,30 Müzik 20:15 Rad~o 
deta koşmıya başladı. Saat saba- , buy9yordu. Fakat ailede sukut çe büyüdü. Dayanılmaz bir vlcdan etrafa yayıyordu. Bedri, başını girmedi: dedim. Çok işi varmış. ' 12,30 Program 20 45 l\'lilıiJC tB~ 
hın onu idi. Şlipheyı fazla celbet. başlamıştı. Bedri, artık ne genç meselesi haline girdi. Sevdiği ka- biraz daha uzattı. Gözleri hayret. j bunları bırakıp gitti, dedi. Sonra '/ 12,33 Müzik 21 '.oo zir&a.~1 memek için bu zamanı seı;mişti. karısının göz yaşlarını, ne masum dm yanında idi. O halde bu Leylıi ten büyümüş, tatlı bir şaşkınlığa j gözlerinden biribiri arkasına yaş r ı.--ı-..+--+--ı- 12,45 Ajans 21 ,10 Terfi~ 
O, buraya çocuğunu almak için yavrusunun ni.ivazişlerini göremi- olamaz. Peki kim? Birdenbire uğramıştı, Kutuların eksj:!risinin akan genç adamın elinden tutup 3 13,00 Müzik 22,00 J\I!i:ı;ı1' 
geliyordu. Kendi kendine: yecek bir hale gelmiş, gözlerini kalbine sivri bir ok saplandı ve üzerinde iri harflerle şu yazı oku- ayağa kaldırdı. Köşedeki büyük 10 ı--t-...,..-+- 13,30 Müzik 22,30 Aj9~~ 

- Kim karışır diye söylendi. kara bir duman örtmüş, başına beyaz ipekli örtülerin arasında nuyordu: «Babası Tuncun yaş gü- dolaba kadar götürdü. 18,00 Program 22,45 Mi.iZl'"rııd 
Çocuk benim değil mi? Onu al- daimi ve garip bir dönme gelmiş pembeliği eksilmlyen küçük bir nünü kutlal'll. YaŞ günü, dimağı - Bak, dedi. Benim burada da 11

_____ 18 ,03 Müzik 23 .00 ~ 
marn sevmem için muhakkak an- başka bir aleme kendini bırak. yüz gördü. Çocuğu! Onu arıyor- beş sene geriye gitti. Evet Tunç, babam var. İkisi birden kapısı Soldan sağa: 1 - Riyaziye. 2 - -.ı 
nesile barışmam mı lazım? Bedri mıştı. Başka bir kadın seviyordu· du. Bu hissini çekinerek sevgili. böyle aydınlık bir nisan günü ha. nı açtılar. Başka hiç bir eşya bu- Mustarip olan; Fazla. 3 - Adam; _ T A K \!"" J 1'' 
içinde derin bir acı duydu. Çocu. Fakat bu sevgi yepyeni bir şeydi. sine açtı. Çoktanberi onu meşgul yata gözlerini açmıştı. Odada baş. lunmıyan dolapta baştanbaşa Bed. Bir oyun. 4 - (Amerika) nın ilk 
ğu onu şüphesiz tanımıyordu bile. Bu onun Leylflya karsı olan rabı. eden düşüncelerin ufak bir ço- ka hiç kimse yoktu. Fakat Bedri, rinin ağrandisman bir fotoğrafı a
Aradan üç uzun sene geçmişti, O tasından belki de farklı değildi. cuk yüzünden ileri geldiğini öğre- hiç bir harekete muktedir olamı- sılı duruyordu. O kadar dalmışlar 
zaman Tunç, bir buc:;uk, iki yaşın- Jtakat başında fırtınalar, kasırga. nen kadın rahat bir nefes alarak: yarak kapının camına dayanmış dı ki. kapının hızla açılıp Leylanın 
da anca'k vardı. Kendi kendine yi- lar yaratan, içinden yanardağlar - Hiç üzülme Bedri, dedi. Se. hayran hayran içeriyi seyrediyor. içeri girdiğini ikisi de farketmedi. 
rıe bir mülahaza yaptı. . fışkırt::n kuvveti onda irade ve nin çocuğun benim demektir. İs- du. Kendini zorldı, neden girmi- Gördüğü manzaradan şaşkına dö-

- Kabahat kimde olur.sa olsun düşünce diye bir şey bırakmamış- tanbula dönüp kimseye gösterme- yor, neden çocuğun ağzını elile nen kadın, ne yapmak Jazım gel
mademki Leylıi ile geçinemiyor. tı. Bu tarzda aile hayatları daya. den çocuğu alır, bir yere kaçarız. tıkayıp otomobile sokmuyor, Ne- diğini düşünürken Bedri ile göz 
duk. Ayrılmamız lazımdı, diyı:> mlmaz bir işkence haline girmişti Bu fikir, Bedriye pek parlak gö. den, neden? Bunları ancak bir an göze geldi. Genç adam insiyaki 
söylendi. Bedri, gençliğine ve ye. ki, ayrıldılar Mahkeme çocuğu, rünmekle beraber içinde gittikçe düşündü. Sonra Allahın ona bah. bir hareketle ona doğru yaklaştı: 
niliğnie: rağmen iyi tutunmuş mü- annesine bıraktı. Babası isterse ta- açılan bir boşluğu başka türlü dol şettiği bu büyük hazineye baktı. - Leyla, Leyla, diye söylendi. 
tehassıs bir doktordu. Leyıa ile yin ettikleri bir yerde ara sıra durmasına imkan olmadığından ka Bu gözler, bu burun, bu çene tıp. , Beni affet, hatamı anladım, sizsiz 
mektepten çıktığı sene tanışmış. görebilecekti. Fakat Bedri, ço. bul etti. Her şey kararlaşmıştı. kı onun modeli idi. Daha fazla yaşayamıyacağım. 
lar. sevişn1i§ler mesut ve sakin bir cuk degil, dünyayı görecek halde İstanbula geldiler. Leyıa evde ol- dayanamadı. Camlı kapıyı iterek 1 Bütün kalbile çocuğunu ve ko. 
yuva kurmuşlardı. iki sene bu yu. değildi. Mahkeme kararını aldık- madLğı bir gün kadın otomobille içeri girdi. Yavaşça: casını seven genç kadın onun kol-
vanın bekasına o kadar derin bir tan iki gün sonra sevdiği kadınla köşe başında bekliyecek, Bedri, - Tunç, diye seslendi. Çocuk larına doğru gelirken: 
bağla sarılmışlar, öyle parlak hul- beraber uzun bir scyaha1e çıktı. kollarını sallıyarak eve girecek ve önce can sıkıntısı ile başını kal. - Bir gün döneceğini biliyor. 
yalarla istikbale dalmışlardı ki, i. T~m üç sene m~mlckettcn. aileden etrafın uğradığı şaşkınlktan bilis- dırdı. Soı a gözlt!rinin içi gülel'ek dum, diye söyleniyordu. 
ki sene sonunda diinyaya gelen uzak, yabancı topraklarda dolaş- tifade çocuğu alıp kaçacaklardı.. ona baktı. Birdenbire: Kö~e başında fasılasız bir kor
yavrularının bu küçük aile ocağı- tılar. Genç doktor artık mesut ol. Genç adam nefesini daraltarı. bir - Baba, dedi. Ortada ilahi bir na sesi etrafta inliyor, güneşin 
na taşıdığı saadeti bir an evvel malı idi. Kendini bu fikre a!ıştrr. havayı elile kovar gibi yaptı. Ya. sahne meydana gelmiş, baba oğul bol ışığa l:>oğduğu odada biribiri. 
tatmak istiyorlardı, Fakat hayal mıya çok çalıştı. Fakat hayır, on- kaı;mı çenesine doğru çekti, de- biribirlerine sarılmışlardı. Bedri, ne sarılmış üç baş sevinç göz yaş
hic te haki.kat"' uym~dı. Gtmler da saadetini Sako:ıtlıyan bir gölgP. mir bahçe kapısından girip balko- k<lşe başından ona ihtar eder gibi 1arı dökilyorlardı. 
büyük bir inkisarla 9*ftı. Çocuk ı bir eksiklik vardı. Bu his gittik. nun camlarından içeri u?:andı. Fa. mütemadiyen çalınan korna sesi. N. l\'IARAŞ 

, 

kısmı; Hüviyet tevsik eden yazı. 

5 - lslak bezle temizlemek; Fası· 
la. 6 - Tedarik eden. 7 - Bir tat-
lı; Bir nota. 8 - İlk vakitler; Tersi: 
bir sayı. 9 - Tersi: karı; Çoban. 
10 - Tersi: sakat; Hür; 11 - GU-
zel kokulu bir nebat; Bir nota. 

Yukarıdan a,ağıya: 1 - Uygun. 

2 - En fazla; Tahsisat. 3 - üstU 
kapalı geçit; Karla örtlllil. 4 - Bir 

uzvumuz; Birdenbire; (Kevgir) in 

yarısı; Bir nota. 7 - Sıfat ed:ı.tı; 

Bfü·o. 8 - Gönderme; Bir ay. 9 -
Ödünç olarak; Tersi: bir sayı. 10 _ 
Tasarrufla iş göre.n. (Elli) nin yarı
sı. 11 - Bir nakil vasıtası; Ktı.nu· 

ou esası. 

EVVELKİ BUL:WACA..~IN HALLt 

Soldan sağa: 1 - Karaca: Kişi. 

2 - Alet; EIA. 3 - Benli; Edep. 
4 - İmdat; Ki; (İ) ki. 5 - Es; Il: 
L.il. 6 - En; Ema, 7 - Onleme; Ev 

14 TEŞRİNİSANİ 194' 
CUMA _.: 

AY: 11 - GÜN: 318 - ıtast 
RUMİ: 1357 - İkinciteşriıı: '

1 

HİCRİ: 1360 - ŞEVVAL: ~I 
V ADI' ZEVALİ / 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 

6,46 
11,58 
14,36 
16,52 
18,26 

ı 5' 
1:05 
9 43 

oD 
12· ~ 

J,S 
ı~.ıı 

İMSAK: 5,04 d 
================::=:==:--:;se·~ 
8 - Baka; Ge~; 9 - OtU; ııı~if· , 
10 - Yazma; Salep. 11 - 1'11ı:ııle• 
Yukarıdan al}llğıya: l - ~erd~. 

BUyU. 2 - Alem; Ata. 3 - .,,.., l' 
ôkaz. 4 - Atlas; Na: ?di . .7 eııW 
El; Nan. 6 - Al; Ege. 7 - 9 / 
me; Si. 8 - Kedi; Maç: 1ır f,rOeY-· 
lle; La; Al. ıo _ şapka: 

11 - lıa.ve. 


