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Müddeiumumilikten 
·---------------------------------------·--........... 

·Kurtuluş vapuru geldi 
Bir dilek Dünya cehenneminden 

•• 
Universitelilerin Hamlet davasına alakasını 

tabii diye karşı lam ak, daha 
genişçe bir mahkeme yeri seçmek lazımdı yeni haberler getirdi 

Dün adliyede fikri hayatımız için mühim bir 
hAdise addedilecek blr dava vardı. Bu d~vaya 
'Üniversite cençliğinln alaka duyması pek tabii 
idi. Çtınkü davaya yol açan Hamlet piyesi, Üni· 
versitcnln bir fakültesi tarafından tercüme edil. 
mitti ki bu, cş~ne nadir tesadüf edilir bir fikri 
ataka mevzuu teşkil ediyordu. Bundan başka za. 
ten davanın mahiyeti de Üniversite talebesi için 
pek meraklı ve cazipti. Boyle bir davaya ait mü. 
nakaşaların. Üniversite talebesinin gai'ÜS u!kl!lflU 

i!enişletmck bakımından bir ders, bir konferans 
kadar istifadeli olduğu aşikfirdır. 

Öyle olduğu halde Üniversite talebesinin mah· 
keme salonuna, hatta adliye binasına girmeleri
ne müsaade edilmemiştir. Talebeden birkaçı mat. 
baamıza gelerek dertlerini doktiller. Diyorlar ki: 

Azrail maskesini atmış, Yunan 
•<- Uğradığımız muamele bize iki cihetten CK!ı 

gelmiştir: Böyle bir dAvaya bizim ve fikri alA
kaları olan diğer vatandaşların merak etmC'lcri 

<Devamı Sa. 3, Sü, 7 ile) X halkını pervasızca biçiyor 
Berrakl ı ğa doğru : 14 
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Yarım ve tam 

vatandaşlık 

General 
Veggand 
azledildi 

Generalin, Hitlerin 

talebile azledildiği 

söyleniyor 

1 

ı 

Yaraya, olduğu gibi teşhis kondurup 
OÇJk t.edbir olmak en doğru yoldur. 

Londr<i, 2 CA. A.) - Nevyork
ta gayri resmi fakat wnumiyetle 
iyi haber alan bir kaynaktan öi-Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

A mcrikada eski bir vatandaş. 
tan duyduğum sözler hflla 

kulal:ımdadır. Ş.yle demişti: 
c:Türklycnin asıl efendisi biz· 

~ik. Biz hepimiz kanunların hari
cinde yaşardık. Memurları elde 
et~yi bir sanat haline koymuş. 
tuk. "Para, c~lcnce, kadın... ica
bına gorc h<!r vasıtayı kullanırdık. 
VergHerden sıyralmanın yolunu bu 
lurduk, askerlikten ya blitün biı
tüne yakayı kurtarırdık veya zah
metsiz bir yere kapağı atardık. 

Haber smnaz diye seciyesi zayıf 

menwrl:ar r~vct ve bahşişi biz
den ahnayı, bize kolaylık göster· 
meyi 1crcih ederlerdi. Bunun içın 
ticaret Aleminde kimse bizimle 
rekabet edemezdi. İmtiyazlı bir 
smıfuk: Rüzgarın esişine göre ba. 
zan ~ giyer, koyu Türk kesilir, 
Turlt ahbaplara sokulurduk, hazan 
fesi atar, T ürk ahbapları tanımaz 
hale gelir, içimm açığa vururduk. 
Asıl ru'humuıia, itiyatlaıfımızla, 

zevklCTimizle, toprak bağile yur
da bağlı idik. Fakat bu duyı;;u şu. 
ursttz ve sonHk bir halde kalıyor · 
oo. Hariçten gelen papasın. mual
limin ve ecnebi siyasi ajanının 

tclkfnine maruzduk. 
Günün birinde bu imtiyazları, 

bu iki yüzlülüğil ödemek lllzım 
seldi. Ceza olarak vatandan uzak 
düştük. Orasını ne kadar sevdi
ğimi"Li, doğduğumuz toçraklara en 
samimi hislerimizle ne kadar bağ. 
lı olduğumuzu neden sonra anla· 
dık. Türlü tftrlG imkfınlarla dolu, 
mamur Amerika muhitinde yaşa
dığımız halde denizden çıkmış ba
lık gibiyiz, Aramızda türkçe ko
nuşuyoruz, çocuklarımıza hAla 
türkçc öğretiyoruz, Türk olduğu· 
muzu ancak şimdi duyuyoruz. A
merikanın kendi bünyesi içinde 
eritmekte en çok zahmet çektiği 
unsur biziz. 
Şimdi dövünüyoruz: Neden hü

kumet bizi arsız çocukları yola 
getiren bir muallim alflkasile a. 
dam etmedi, neden ecnebi ajanla· 
tının, hariçten gelen pnpas ve mu. 
allimlerin bizi zehirlemesine mey. 
dan bıraktı. Şimdi bu yabancı 

llluhit bizim için bir Türk vatan. 
claşlığt mektebi oldu. Bambaşka 

adamlarız. Doğduğumuz yurdun 
topraklarına yiiı: sürmek, orada 
:Yaşamak, orada ölmek hasretile 
Zıldırıyoruz. Fakat iş işten geçti.» 

Bu sözleri söyleyenlerin kardeş. 
lerı, akrabaları bugün memleket. 
le yaşıyorlar, fakat birçokları, es-

-

VATAN 

TeazllAOı 
kitap kapoaa 
L18tcleri 4 Uncü sayfada 

okuyunuz. 

. 

ki Villnndaşların Amerika \'atan
daşlık mektebinde oğrendlklerl 

dersi öğrenmemişlerdir. Hala im· 
tlyaz peşindedirler, hala Türk ik
tısadi hayatı içınde bir tufeyli var
lıgı gc!,·iriyoı-lar \'C lıınmc menfa. 

r 
<Devamı Sa. 3; Sü. 5 de) -

Mühim bir 
istifa 

Denizyotları Urr.um 
Müdürü vczif€sinden 

ayrıldı 
Dcniı:yolları Umum Müdi.ıru İb

rahim Kemal Baybora vazife:::in· 
den istifa etıni~ ve istıfası da l\'Iü. 
naka!At Vek~letlnce kabul cdil
mişlır. 

İbrahım Kemal Bayboranın is· 
tifa sebepleri açık bır surette belli 
olmamakla beraber bazı ıdarl ış. 
)erden doğduğu soylenmcktedir. 

renildlğine giire Mitlerin talebi 
üıerine Vichy hlik&meti, Gene
ral Veygand'dan Şimal Afrika 
kumand~nlığı · unvanını" geri al
mıştır. 

General Veygaali 

Vaııington, 19 CA.A. ) - Gene
ral Veygand'ın azledildiği sahihi· 
yeti.ar bir membadan teyit edil
mektedir. 

Gl. Alan Brookee 

lngiltere 
Genel Kurmay 

Reisi değişti 1 
Bombay valiliğ:.le tayin t 
edilen GI . Sir John Dill 

bir mesaj neşretti 

" Orduda gençlerin ilerle . 
mesine laraftanm. vazi

femi GI. Brooke'e 
~ n büyük itimatla 

devrediyorum ,. 
Londra, l9 (A.A.) - Rcuter : 
i mparatorluk genel kurmay baş 

kanı General sir John Dili. 25 ilk. 
kanunda vazifesinden çekilecek 
ve yerine Anavatan kuvvetleri 
başkumandanı General Sir Alan 

(Devamı Sa. l Sü. 6 da) X§ 
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Hamlet mahkemede .., 
1 

Şehtr Tiyatrosunun ltir aydan f azla bir zamanda nbel'i temsil etmekte oldut u Hamlet piyesi, ıeçen 
akı:am sona ermi t ir. Fakat Celalettin Eıinenin dedi ği gibi, Şeksplrin oğlu Hamlet Tepebaşında katle. 
dildikten sonra ölmemi~. mabken1e koridorl arında, sorl{u hakimlerinin önünde hesap vermeh başla
mıştır. Dün, asliye cezada Hamlet piyeı;inden doğa n dava lara bakılmış, Ertut rul l\luhsin, CelaleUin 
Ezine. P ey<ami Safa arasında karşılıklı davaların ilk relseler i yapılmıştır. 1\lüddehımumi Er tufrul 
Muhsini tahr ik ettiği i~in Celalettinin cezalandırıl masım talep etti, · 

Bütün bir memleket bir cenaze kafilesi 
manzarasını gösteriyor. Herkes kendinin ve 
dostlarının cenazesine diri diri iştirak ediyor 

Kı&dayıa, Yuna

a i ta.a yolladığı 

yardım maddelerınl 

ıötilrea Kurtuıu, 

vapuru Plreckn h. 

tanbula dindü. h.ur 

tuJu,'un be, doNt 

J!unanlatana yaııh. 

iı ikinci ıııeferdir. 

Resimde ,·apuru, 

lıtanbal Umanında 

açhktaA ölüm hali. 
ae &'elen bir mılle· 

te bir katr• ~cfw· 
ZfJftl SW) D ıiltf ..... 
yat \e ku\\f't H . 

ren gıda .. addel~
rlni alnuy·a hazı r. 

ıaaırken 

ılHlll:. 

goruyor· 

Pazar günü Plrc limanından hareket eden Kur· 
tuluş vapuru. limanımıza ancak dün gclcbilmış. 
tır. Geıni, Adalar Denizinde, nadir tesadüf edilir 
şiddette bir fırtınaya tutulmuş, günlerce dalga. 
lar içinde bocalamıştır. Bu sırada dalgalar pek 
çok defalar kaptan yerini aşmıştır. Boyle olduğu 
halde, gayretli ve da~·anıklı vapur, hayırlı bir 
işe atılanlara mahsus bir sebatla yoluna devam 
etmiş, bütün kumanyasını Yunanlstanda açlara 
da(:ıtt ığı için vapurda bir lokma yiyecek kalma. 
dıj;:ı bir ııırada Çanakkaleye varmıştır. Telsizle 
olan talebi üzerine orada yiyecek yetiştirilmiştir. 
Kurtuluşun Adalar denizini geçişi, bu sıralarda 

denizlerde hiç tef:adüf edilmeyen bir manzara ha· 
sıl ediyordu. Bütün elektrikleri yanmıştı. Bu 
Türk vapurunun . hüviyetini saklaması için hiç. 
bir sebep yoktu, akı;ine olarak bunu herkese i f . 
tiharla ilAn ediyordu. Adalar denizinin ayrr ayrı 
adalarından vapurun üzerine çevrilen projek. 
törler, Türk a lametlerini. (Kur~uluş) adı nı. Kı · 
zılay işaretini gorünce ha11rlı ışlere g lrışen bu 
vapura: 

- Geç yiğitim, :;eç .•• diyorlardı. 
Ben. kendi hesabıma, genç gazetecilik hayatı. 

nun atlatma tecrübelerinden birınl yapmağa ça. 

Yazan : fı 'arıık FEN 1 K 

lışmak ve taliiml denemek kararile günlerdcnbc
ri Kurtuluş vapurunun yolunu bckliyorc:tum. Ha· 
il gittikçe fenalaşan Yunan cehennemi, vapurun 
geçen ziyarctindenbcr1 ne hale gelmişti? Bunu 
anlamak ve okuyuculara bıldirmek i tlyordum. 

Vapurda bulunanların bir şey söylememek için 
em ir aldıklarını bıldiğim kın cephe hucumu ya. 
pama zdım . Fakat şunu düşilndilm : Bizim başmu
harrir, vapurda bulunanlardan bir inin anlattlkla. 
rını, Ankarada bir tesadüf neticesinde bir lokan· 
toda d inlemiı., not etmişti. Bu yazı, (Kurtuluş) 

seferde bulunduğu sırada çıktığı cihetle vapur
da bulunanlar henüz farkına varmamışlardı, va. 
purdan ç ıkınca hususi ahbaplarına karşı ihtiyat
la hareket etmelerine ve dillerini tutmalarına se· 
bcp yoklu. Sonra böyle bir cehennemden gelen 
insan, ilk rastgeldiği hususi ahbabına mutlaka 
içini boşaltacaktı. 

İşte butiln bu düşüncelerle Kurtuluştan çıkan. 
ların yolunu öcklcdim. İçlerinden birini gözume 
kestirdim. Çok hassas bir insan olduğu belli idi, 
b ir tnrnfta bir nAkil bulur bulmaz mutlaka dol
muş, taşmış bir elektrik cereyanı gibi lisana ce
lecekli. 

<Devamı Sa. 3; Sii. 5 de) - -

Uzokşork 

h ô d is eleri 

Ruslar 
Mançukoya 

girdiler 

V A T A N 

Japon kruvazörleti 
saygona gEldi 

1 
Tokio. Kehi Maru hadisesi ! 

1 hakkmda Moskovamn ı 
verdiği ce~abı reddetti 

Toklo, 19 (A.A.) - Hsinkıng'den 

Domci ajaıuırna gelen bir telgrafa 
göre, pazar günU bir Sovyet birllğı 

Mançulin'ın 12 kilometre şimal bc1 -
tısından Mançuko arazisine girmış. 
tir. Ayni telgraf, iki Rus'un esir c. 
dildiğini, bir Rus'un da öldürtildU. 
ğtinU bildiriyor. Telgrafta, Mançuko 
makamatının Harbin'dekl Sovyc.t 

b~konsolosu nezd inde şıddetle pro-

1 

Okuyucularına büyük bir 

hizmette bulunuyor 
Muallim lthmet Halit . Kitabevile bir anlaşma 

yaplik. Bu anlaşma neticesinde okuyuculanmtza 
çok ucuz fiyatla kitap temin ediyoruz. 

Kuponları kesip bize gönderiniz. 
On be-1 kupon getiren ller o kııyucuya blrln(•f ll!'ttedekl kitaplar, 
'.?O kupon Jt'etlr~n~ de "'Iııri li"teclekl k itaplar büyilk bir ten
Lilatıa ,·erilecelı.tlr. 

Taşra karilerine 
Alacakları bf'llf yih: karu,ıuk IUtaıılara mukabıl %.i, bin kuru~

luklara 1 e 50 kurnş taahhü :ıü olarak poı.ta paraaı Ui\ e etme. 
lldlrler. 

Kuponlar numarosızdır 
testoda bulunduklarını ilave etmek 1 Kitap liııteıılni 4 lln<'ft !l&yfa mı7.da n~redlyoruz. Her okuyucu 
t.edir. beğMdiğl kitabı alabilir. kupon J ln<:l sütunun altındadır. 

Resimde sorgu hik imliğhıın önünde terdöken Sey yire Neyyiri Ertuğrul Muhsini, Celalettin Ezineyi ve 
adliye kapısında içeri alınmadıkları için mahkeme nln neticesini buyük bir merakla bekli~n t iniversl. 
tellleri gör üyorsunuz. Muhakemenin &aştan sona kadar reçen meraklı bütün S!lfahatanı arkadqunız 

Neriman Hikmet takip etti, ı.u çok entuesr.n yazı yı derdünrü •ayfanuzda ekayunuz. 
Lond.ra. 

19 
( .A,A.) - Hindı.çinlden 1 .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 
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·Yaz.an : Mourus YOKA Y 

Bre /asan Paşa bağırdı: -
~üslümanlar, durmayın, 

cenge yürüyü1ı ! 
tiasana gelıuce bıraz evvel ca- 'Hasan Paşa, parlak kıynfetıı maiyet 
ıa susaynn Yenıçerilcrin ezil- alayı ile beraber ilerlemişti. Ellnf•-

ini ı tlyordu. Onların clındcn na seçme muhafızlar almıştı. Solun
ıunı kurtaran Kuçıik Ahmet da lsmaıl Paşa ile yeniçeriler dö. 
f,ja ile Ferit Beye mınnet bagla- vUşUyordu. 

cak yerde kendilerine canını Sağda :Moldavynlılar mevki aı
rçlu bıldiğindcn , e kuçUk duş- mıştı. Yan tarafta kUçük Ahmet Pa. 
!ünden dolayı diıı bılıyordu, şa ile Ferit Beyin askeri, dU~man
iniçcrilerin de Ktiçük Ahmet dan zaptcttlğ'i sıperlcrc hAkım bu
f,ja ile Ferit Beyin de mağlup lunuyordu. 
cakları dU!iUncesilc ıçi ferahla Affan Bey, bu sırada atını dört 
uyordu. Yalnız kendi nefsine nala koşturarak kUçük Ahmet Fa.şa
şı bile rıyakflr bir ndam oldu- ya yaklaştı ve Hasan Paşanın şu 
için tesblhini eline aldı, karşı- emrini blldlrdi: 
a ölüp giden mtislümanlnrın - Sız olduğunuz yerde kalacak. 

nete kavuşmasını Allahtan dl- ınız. Yenıden emir gelmedikçe ye
eğe koyuldu, rinlzden kımıldanmıyacaksınız. Fe
u sırada Affan Bey telfı:ııla rit Beyin kuvvetleri dığer cenaha 
şısına çıktı: çekilecek. 
Paşam, dedi, ne duruyorsun, 

hal kılıcını eline al ve ntına 
mağa bak, 
a!:an Paşa kulak bile verme
Düşmanlarının mahvolması dil 
cesile ferah sarhoşuydu. Af
• çadırda bulunnn koca bir bo
u alıp Hasan Paşanın kulağı 

inde öttürdü. Hasan, korku ile 
inden fırlayarak bağırdı: 

Sen kimsin, benden ne tstl
sun? 

Ben sadık adamın Affanım. 
ybedecek dakika yok. Küçük 

Yeniçerilerle beraber duş. 
nı mağliıp etti, siperlerini al
çadırlarını ganimet diye eline 
irdi. Şan ve şerefin ona kal
sına ve kocaman hıristiyan or
unu tek başına mahvetmiş gi. 
gor&nmesine razı olacak mı
? 
asan Paşa yerinden fırladı. E. 
kUçUk Ahmet Paşanın kuvvet

nin mağlQp olduğunu duysaydı 

ses çıkarmadan tesblh çekmlye 
am edecekti. Ne, kUçUk Ahmet 
r kazanıyordu ha! Hem de şan 
şerefi tek başına ele geçirecekti. 
iddeUi bir mahmuz darbesi ye

glbi bUttin varlığı ~aklandı. 

erhal emir verdi: 
Blre MUslUmanlal', durmayın, 

e yUrUyUn. Ezanlar okunsun, l· 
ar tekbir getirsin. Herkes a-

tansın. Şcrct gUnü geldiğin( bo
nlar ilıln etsin. BUyUk toplar 
al harekete geçsin, yerler titre. 

irdenbirc her taraf ayaklandı. 

l köprüden geçti, kimi atlarını 

Urerek nehri aştı. BUyUk top-
kanatıanmış glbl karşıya. geçi. 

ı. DUşmanı korkutmak için altı 

Moldavya askel'I de yüksek bir 
eye yerleştirildi. 

Urk ordusunun ne kadar yaman 
kuvvet olduğu hareket halinde 

oluyordu. Yc-rden bltm~ gibi 
p kıyafetll, garip sUlhlı kafileler 

birini takip ediyordu. Bu coşkun 
eUer arasında lurıstıyan ordusu 
a tutulmuş bir gemiye benzi

du. 
imdi harp meydanında ortnsında 

iERGüN BiR FlkRA 

Minin ini sultan 
Cçlincli • ultan O man iteni rt· 

nden illthtar l'\lahlr Hamza 

Hasan Paşa, zafer kazanmnğı de
ğil, zaferin şerefini kahraman babn 
lle oğuldan çalmağı dllşUnlıyordu . 

Bunun için kUçUk Ahmet Pllllanın 

ordusunu hareketsiz bırakmış ve he
le bir araya gcllnce coşkun bir seli 
andıran baba ıle oğuhı blrlblrlnden 
ayırmıştı. Küçük Ahmet Plllla ile 
Fel'lt Bey, kahraman ve fedakflr ol• 
dukları kadar bir orduda disiplinin 
lüzumunu takdir eden ve devletin 
blllllarına koyduğu kumandanın cm. 
rlnc itaat gôsteren adamlardı. Ha· 
san Paşanın emirlerini yerme getir
diler, 

Hasan, kendi ordusuna hücum 
emrini verdi. Ordu derhal büyük 
bir şevkle Hıri tiyan ordusuna 
saldırdı, Harp sayhaları bUtUn 
dağları tuttu. Düşman ordusunun 
son saati gelmiş gibi idi. Bu hıza 
hiçbir kuvvet karşı koyamazdı. 

Fakat birdenbire bir durgunluk 
belirdi, Acaba ne olmuştu? Niha
yet anlaşıldı ki Hıristiyan ordusu 
gece esnasında yıldız şeklinde 

hendekler kazmıştı, bunlar "tra
fına sivri kazıklar dikilmişti, Bu
nun karşısında Türklerin coşkun 
insan seli bir saniye durdu, sonra 
sel yoluna devam etti, Hendekler 

insan cesetlerile doldu. Asker 
bunlar üzerine basarak hendekle
ri aştı. Ölüm feryatlarfle kavga 
sayhaları birbirine karıştı, Fakat 
bu sırada Nemse ordusunun top
ları yakın mesafeden ateşe başla
dı. Tiirlü türlO nevilerden mermi
ler ve bombalar hücum kuvvetle
ri arasında biıy\ik boşluklar aç
mağa başladı. 

Arkadan gönderilen taze kuv
vetlerle boşluk dolduruluyor, fa

kat top ateşi de kesilmiyordu. 

İkinciden sonrn üçilncil, dör· 
düncü hücum da neticesiz kaldı. 

Bu mukavemete rağmen Hasan 

Paşa, Küçük Ahmet Pasa ile Fe

rit Beyin harbe karışmalarına mil. 

sande etmiyordu. Zaferin şerefini 

inhisar halinde, tek başına kazan

mak istiyordu. Cepheden hücum

lar neticesinde eridiğini, Küçük 

Ahmet Paşa ile Ferit yanlardan 

hücum ederlerse düsmanın arka

dan çevrileceğini hesaplamıyordu. 

Budalaca gururu içinde Köprülü
den de yardım istemiyordu. 

Hasanın gözleri on adım ilerisi

ni görmediği halde harbi idare et-

mek iddiasından vazgeçmiyordu. 
<Arka ı var) 

r " Üsküdar Kadıköy 
kaymakamlarının 
dikkat nazarlarına 

lJün matbaamıza Şile köyle· 
rindcn olduğunu söyleyen btr 
vatandaş geldi. Ozilnün de söz. 
kri gibi doğru olduğunu anladı· 
ğımız bu küylıı du.yı, ikram et. 
tlğimlı; kahveyi JçerJ.en: 

- Çoktanberl köyden ayrıl. 

dıfım yoktu. Bu sabah, bl:r:iın 

b.lcı ile ÇOl'Uklara biraz kışlık 

edinmek için 1'sküılııra lmtlnı. 

Bir diikkana girdim. Edinmek 
L'itedlğlm şeylere lstenllen fiyat. 
lar kar ,ısında bayağı irkllılim. 

Benim Şile köy liilerlndcn oldu· 
ğumu bilen dükkiın r.ahlbi gU)a 
kendini öz.ürlii göstermek, uğ-Lı. 

mı kenetlemek için, bizim de kii· 
mUrü ııah:alı ath~"lmızı öylcdı. 

ı ,ittiğim bu yn.ltın söz heni tik. 
sindirdi. ıs<ıylcrıcrek dükkfındıuı 

çıkarken beni nıathannıza geti. 
ren bu arkadaşınızla karşıTaş· 

tını. lfl&mllr ı,ının iç yllzlinli an
lattım ve dellkanlının ri<'ası h. 
zerlue size ka<la.r gt'Jdlm işte. 

Dedi \e !)ile \C havallslndeki 
kömllr işleri hakkında bir hsyli 
malümat verdikten sonra, .. zil 
ne aynen şöylece de\·anı etti: 

- Kim demiş bizim tanıtlar. 
da kömür yok dl) e. Benim bildi. 
~m \e gördüğüm U\·ezıı, Heelz, 
Kömlirlük, lJlupt>llt, Onıçall. 

Ken·ansaray, Bıçkıdere tarafla
rında, hilaf olmasın ama. 600 
bin eski okka hazır kömür \"Br. 
ı~akut, bunları köylüden atm 
alan Utıküılar \C Kadıköy Unün 
toplanrı koıııllr<'lilerl kurnazlık 

edip olduklurı yerele bırakıyor· 

lar. Jfa,·alann daha ziyade kış. 

lama<ıını, dileklerin blrar. dalla 
hızlanma ını gözlüyor Ye kilo 
ba.1ıoa Uç dört kuruı, kazana<•ak· 
!arını umdukları o gUalerl dört 
söz.le bekliyorlar. 

lşia dahası var. Bu adamlnr 
bizden kömilrü h!ıJı\ eski okka 
ile alır, kilo Ue satar \C böylece 
apaçık bir anafora daha konar. 
ıa.r. Bilmem bUyUklerlmlz.hı bun. 
dan haberleri var mıh 

Keyfl~·ctl Uskildar ve Kadköy 
knymııkamlarının dikkat nauır
larına erer \·c harekete ı;~me
lerlnl bekleriz. 

'-- J 
Doktor Ziya 
Gün davası 

Bir müddet evvel Cerrahpaşa 

hastanesinde vefat eden Doktor 
Ziya Gün, bir milyon liraya va
ran servetini, varislerinin mah
fuz hisseleri ayrıldıktan sonra 
Üniversite ve Darüşşafaknya ter
ketmiş, emvalinin idaresi için de 
bir tesisi idare heyeti kurulmasını 
şart koşmuştu. 

Tesisı idare heyeti kurulmuş ve 
tesisin tescili için de asliye üçUn
cü hukuk mahkemesinde bir dtıva 
açmıştı. Ancak, Doktor Ziya Gü
nün varisleri de, tanzim olunan 
vasiyetnamenin kanunsuz ve yol-
6UZ tertip edildiğini ve binaena
leyh iptali IAz·.:m geldiğini ileri 
sürerek asliye altıncı hukuk mah
kemesinde bir dava ikame etmiş
lerdi. 

Tesisi idare heyetinin açtığı dli
vaya dün saat 17,15 de başlanıl
mıştır. Mahkemede tesis:. idare 
heyeti namınn avukat Ahmet Re
fik Gorban, varisler namına avu
kat Talat ve varislerden Salfıhat
tln Şakarcan hazır bulunmuştur. 

Bu durusmada her iki taraf bir 
çok hukuki mütaıtıalar serdet
mis ve vakit geciktiğinden mah
keme, varislerin cevaplarını baş

ka bir gün dinlemeğc karar ver
miştir. Duruşma 8 BlrinclkAnun 
saat 9,5 a bırakılmıştır. 

ı 

$EH i R·. H i. 8 E R LE R i~·· 
Üniversite taiebe yurt arı 

tetkikler • • 
ıçın 

1 Şehirde ekmek 
bollaştı 

Parti Genel Sekreteri ve Maarif Vekilinin 
iştirôkile bir toplantı yapaldı 

Resimde toplantıya işti rak ~ siriiliiyw 

Ünh·ersite Talebe Yurdu ihti- ı kilde bir toplnntı y;,pılı:ı:ıı~tır. 
yncını tetkik etmek iızerc dun sa- Toplantıda evvela Unıverslte 
bah Ankaradan şehrimize gelen talebesinin yurt ihtiyacı etrafında 

. H lk p t' . G 1 Rektortin hazırladığı rapor okun-
CUmburıyct a ar ısı ene muş ve ayrıca malumat alınmıştır. 
Sekreteri Fikri Tuzerle Maarif Bundan sonra Üniversite talebe 
Vekili Hasan Ali Yücel, öğleden yurduna tahsisi dUşUnülcn Talim 
sonra yanlarında Vali ve Belediye Taburu binasile diğer binalar tct
Reisi olduğu halde Üniversiteye kik olunmu:ıtur. 
gelmialer ve Üniversitede Rektör Bugün ikinci bir toplantı yapı. 
Cemil Bllsel, Parti İdare Heyeti larak bu mesele kat'i bir şekle 
Reisi Reşat Mimaroflunun iştira- bağlanacnktır. 

Bö ge Direktörünün söz e
rinden doğan h8dise 

lsfanbul futbol hakem!eri, direk
törden tarziye isHyorlar 

Tarziye verilmezse maç idare etmiyecekler 
İstanbul Bölgesi Direktörü Fe-1 bulunması doğrusu pek gariptir. 

ridun Dlrimtekinin futbol tekniği- Diğer taraftan Bölge Direktörü 
ne taalluk eden hakem işi ve ha- eski futbolcillerin hakem tazml
kcmlcrimiz hakkında Beden Ter
biyesi Mecmuasında intişar eden 
sözleri büyük bir hfıdisenin doğ

masma sebep olmuştur. 

natı d-Olayısile hakemlik yapmak 
istemediklerini soylemesi de, ken

disinin daha henüz iki yaşına bile 
basmadığını göstermektedir. 

(De\amı Sa. 4, S. 4 de) «()» 

FırıncJ/arın elinde kalan 
ekmeklerin peksimet 

yapt!masına müsaade edildi 
Alınnn tedbirler neticesinde 

dünden itibaren fırınlarda ekmek 
bollaşmış ve normal bir hal al
mıştır, Diğer taraftan fırıncıların 
elinde de fazla miktarda ekmek 
kalmıştır, İstanbul Belediyesi, bu 
ekmeklerin peksimet yapılarak 

satılması için fırınlara müsaade 
vermiştir, Diğer taraftan Ankara. 
dan alınan bir habere göre pas
tacılara verilen unun kesilmesi 
için Vekiller Heyetince bir karar 
verildiği de söylenmektedir. 

Nüfus fişleri bugün kay
makam/ık/ara veriliyor 
Şehirdeki nüfusu tesbit etmek 

üzere hazırlanan fişler bugün 
kaymakamlıklara gönderHeccktir. 
Kaymakamlar da bu fi§leri ken
di mıntakaları dahilindeki evlere 
tevzi edecek, doldurulduktan son
rn toplıyarak tasnif için vilbetc 
göndereceklerdir. 

Belediye serseri 
çocukları toplatıyor 
İstanbul Belediyesi ı;ehir dahi

linde dolaşan serseri çocuklarla 
mücadeleye karar vermiş ve bu 
kararını dUnden itibaren tatbika 
lıaşlamıljtır. Dün şehirde yapılan 

taramada 50 çocuk yakalanarak 
derhal DarUlacezeye scvkolun
muşlardır. 

Kadıköyünde bir çocuk 
duvardan düşerek öldü 
Kadıköyde, !Kuljdilinde oturnn 

Sezai adında 12 ynşında bir ço
cuk, evvelki gün, bahçelerinin 
yüksek duvarı üzerinde oynarken 
dilşmüş ve muhtellf yerlerinden 
ağır surette yaralanarak kaldırıl

dığı Nümune hastanesinde ölmüş
tür. 

Türk Basın Birliği 
Mıntakası Relslitlnden: 

istanbul 

Mıntakamız adına, Türk Basın 

Birliği umumi kongresine iştirak 

eden murahhasların kongre neti
celeri hakkında verecekleri malu-

matı dinlemek üzere Birlik arka
daşlarımızın 22/ 11/ 941 Cumartesi 

günü saat 14 de Eminönü Haike
vinc gelmeleri rica olunur. l)ölgc direktörü. daha bu işicr

de söz sahibi olac.ık l:ir • azıyette 
oı:-.amasına :..ı~m~a bu gibi tek
nik işlerde flın: oeycııı etmekten 
çekinmiyor. Dfrcktor beyanatında 
bugün için ha~~m olm.ıdıgını ve 
hakem bulun~ namasın.\ sebep o
larak eski sporcuların, hakemlere 
tazminat vcril-r:cs• dolayısile, bu
nu sporculukla kabili telif görme
diklerinden bu vazıfoyı kabul et
mediklerini söylemiş ve hakemle
rin idarcsizligi yüzünden hfldise
ler çıktığını da illv~ etmi~tit'. 

itele şükür bittı I 

1stnnbul Bölgesi Direktörünün 
yaptığı bu bariz hakaret karşı . 

sında futbol hakemlerimiz bölge 
merkezinde toplanarak bu mcse· 
leyi görüşmüşler ve Feridun Di
rimtekini vaziyeti izahn davetle, 
kendilerine tarziye vererek, beyn. 
natı tekzip olunmadıkça her ne 
suretle olursa olsun maç idare et
memcğe karar vermişlerdir. 

Daha bundan birkaç ny evvel 
futbolOn iki devrelik bir oyun ol
duğunu bllmiyen bir idnrecinln bu 
gibi teknik meselelerde beyanatta 

fC5> ayan Safiye ae, dilediği gibi tarı yUzünden - Esnaf cemiyetinde 
19) nihayet Konsen·atU\arda im- imtllıana girdiklerini düşünerek 

tlh:ın oldu, bu suretle dedikodusu bunlan öylemenıesı iyi olurdu. Yal. 
iki a~dır üren mühim blr lşlnılz. de nız sevimli sanatkürımızın, iki ay. 
halledildi. dır sUren dedikoduların verdiği kız-

nu )Ul\adlsi okurken, e'l."Velce Ecı

naf rcnılyetlnıle yapılan imtihan 
dot:ı~·ısllc anntkftrın kullandığı bt.r 
kaç söz gözUme ı;.arptı: 

gınlıkfa hir<lenbirc bunu dlişUnenıc. 
diğlııe eminiz. 

Kon ervatuvardakl imtllıamlan 
umduğumuz gibi yüziinün akile çı. 

- Biz ne balıkçılar Jonc.Miına kan ıınnatk:hımızı tebrik ederiz. 

men ubuz, ne de lcunduracı esna. 
fındnm:ı:. E naf cemiyetinde işimiz 

ncf 

Bayan afiye hiç şüphesiz yerden 
gö~e kadar h:aklıdr. Fakat öteki sa. 
natklır ıırkadaşlannın - helkl bir mt-c 
burlyet kıvşısında bırakılmı~ olma-

HARPÇI BiR ZffiAA1'ÇI 

Jaııon ziraat nazırı, Japonyanın 

Amerika ile derhal lınrbe girmesini 
istemiş. Nazırın toprak mahsullerl· 
nl bir tarafa bırakıp biraz da sacl". 
ce ceklp biçmek» istediği anlaşılı. 

yor. TATLISERT 

GIÜNDEN 
6ÜNE 

Harbin cereyanı 
faı lr mecnıuacla gördüm. Her. 
uaiV k i ilgilendiren me\'Zulara. 
dokunduğu için buraya almakta 
fayda buluyorum: 

«Al Jtneyn» ııdıııdukJ Arap ga
zete ı on soru düzenlemiş ,;e bun. 
lar hakkında l\lı ır'da bulunan kor 
dlplomatlğln 120 iiycslne ve ayn. 
ca• yarı resmi 80 diplomata düşün. 
cclerlnl sormuş. 

Ad söylenmeden yapılan sırala

maya goro orular \ e karşıhkları 

,oylcdlr: 
1 - Hnrıı ne ~.aman bitecek! 

Buna yüzde scklz 19ıll de, yüzde 
otuz yedJ 19:12 de, yi\zıfe otuz Ud 
1048 de, yilzde on iki beş ,;e yüz. 
de on on ene iı;lnde cevablBl "Wer
ruı~. 

2 - Jlltler gelecek )'llcbrım 

harbini nereye yapacak f Bmla ve. 
rUcn cevapların ytlz.ıle 41 l lıtgil. 

tere adalarına, )1lzde n el Yakın 
şarka, ytizde ıs ü Wndlstaaadu'. 

3 - Harp na ıl bitecek? Ce
\"llplar yüzde 48 blr llZlaı}ma Mlhu 
ile, )1lzde 57 bir tarafın zaferiJe. 
dlr. 

4 - 1942 de Amerika llmbo gl. 
recek mif Ylizı1o 78 eliet, J.izc1e 
16 hayır. 

5 - Japonya harbe iştirak e.le
cck mi? Yüzde 82 evet, )ii'zde 18 
hayır. 

G - ımm lıaTp sahnesi olacak 
mıt Yllzdo 82 e.vet, yüzde 18 ha. 
yır. 

'7 - Bu yıl sonunı1an ~el Al. 
manya sulh teklifleri yapacak mıT 
YUzde 91 evet. ylizde 9 hayır. 

8 - Bu yıl sonuncian evvel Bas
ya 5illihları bırakacak mı 'l Yüzd• 
81 tıayır, yüzde 14,5 evet, bil' dil· 
şUnccsi olmıyan: Yilzcle 4,5. 

O - llarp 5onundan önce Mas. 
sollnlnJn \e faşist rcjinılnln dUşe
ccğlnl tahnıln ediyor musunuz? 
Yüz<le 48 C\ et, yUzde 29 l\lussollnl 
dlişeeek fakat rejim sürecek, yüz. 
de 18 hayır, fikri olmıyan: % 15. 

JQ - Mısıra ha\a akınları ya
p)la<'8k mı? Yilzdc 71 evet, yüz.de 
24 h:ıyır, blr dllı,Uncesl olmıyan: 

Yüzde lS. 
Bu anketten !:ikan netice şudar: 

Bu yıl sonuna kadar Rusya sllAh· 
lannı bırakmıyacak, bu vaziyet 
karşı!i!Jlda Alman) n sulh tekllfle. 
rJndc bulunacak, fakat kabul edil· 
mlyccek, Japonyn harbe girecek 
ve ıntıer bundan sonraki yıldırım 
harbini lngUtere adalarına yapa.. 
cak, bu arada lılı ır da harp sah
nesi olacak \e l\lı ıra hava akınları 
yapılacak, 94Z de Amerika harbe 
glrooek \ e harp ayni sene iki ta. 
raftan birinin •za1erUe ndlcdene
cek. 

'.:\lüt&Uia illi.ve etmiyorum. 

KÖR KADI 

' ' MEVLODU ŞERiF 
Radyolin sahipleri Necip ve 
Cemil Akar Kardeşlerlıı pe

derleri nnitevefra 
BAY HÜSEYİN AVNİ 

AKAR'ın 

vefatının kırkıncı gününe te
s:ıdüf ed~n 25 Te rinisani 941 
Salı günü öğle namazını mü
teakip Beyazıt Camii serilin. 
de merhumun ruhuna ithafen 
mevlüdü nebevi kıraat ettiri
leceğinden bilcümle ihvanı 

'11nin te riflerl rica olunur. 

KIZILAY 
Mecmuası 

Fevkalade nefis aylık bir ma. 
gazin h:ıllnde intişar etmeğe 

başlanustır. ilk sayısını mü
,·ezzilcrtlcn arayınız. 

a.,a, Nlğılenln Karahlsar kazruıı 

allslndendl. On altı ya ında iken 
tanbula gelml , llehahane ne. 
rlerl ara!lında yer edinmişti. B:r 
ne sonra, Enderunu hlimayunun 
s kittir odn..,na çemjt oldu, nl
)et bir giln ba kullukçuluk 
aknmını da buldu. Otuz bir ya
dayken başına hüyUk bir de\ !et 
şu kondu. Pe,klr ntalıjl'ından 

n!.."nhlrc hrm !"llahtar makamı. 

Bu dc!aki gelişinde Bayan Giesinger 
bir tek söz bile söylemeden sıkılgan bir 
tavırla kocasının yanındn duruyordu. 

VATANIN EDEBt ROMANI: d'Et'RİKA No. 21 
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- Nanni neden her akljam çıkmak 

kuruldu, hem de bir yaşındaki 
ibetullah Sultan ile nlşanlana· 

k ııadfşah damatlı oldu. ~lr ~a. 
uda bir bebek ofun uıtanın ko -

a bir adama nı-:anlanma.<ıı, hı
zamı bozulmuş olan len içeri o. 
ğıııııı had \'e tıuıluUannı aşan 

rbnları arasında ııla)la karşı. 

ndı. Bir gün, blrlocl ortada hu 
llM':le konuşulurken ortanın us
• ı Kara AbdUrrahman adındaki 
rba, hu nl,anlanma 1 ine ltfraı: 

- • akın padl ahımız çıldırmış 
da \akitsiz bunanıı' olmasın! 

Dİ)C ortaya bir lif atar. Jet>. 
te bulunnn O<'ak babalarından 

ri de bu özü kahkaha ile karşı
r. Ve: 

- Ne çılgınlığııutaıı, ne de lıu
ktığınılandır hu. Am~nk kadın 

şmıınlıjl'ınılandır. orarıın size. 
adın g'Örmemek lçin sara) ıııda-
1 <·arl)eleri denize attırıp boğ. 

ne beklerur ki'? 
ini mini NUltanı da buylecc bar· 
dı h;te. Hoş görUn hele. 
Der, nıecllste lcabannak i tJda. 
ı gostueo hını teakin eder. 

Bütün bu yapılması lfızım gelen işler 

olup bittikten sonra yava~ça kocasına 
sordu: 

- Yaya olarak gitsek olmaz mı? 
- Ne münasebet~ Hiç iiylc delilik o. 

lur mu? Haydi hemen arabaya binelim. 
Otelci arabacı, yerine oturdu ve dilini 

şaklatarak kamçısını salladı, İstnsyon 
memuru gelen kocaları seHlmladı. Ara
ba çıngırak sesleri çıkararak ormanın 
içinden geçen dağ yolunu tuttu. 
Arabahın içine dolanlar neşeli neşeli 

konuşuyorlardı. Tepeye doldurulmuş o
lan bavullar sallanıyor, fakat d{işmU

yordu. Bütiln bu patırdı arasında Bayan 
Gies,nger kocasına söyliyeccl i söileri 
kendi kendine tekrarlıyor, cevaplarını 

duyar gibi oluyordu. 
- Ne kadar değişmişsin, pillçim! 
Bu sözleri nerede ise kocası soyliyc

cekti. Değişmiş olduğunu kendisi de his
sediyordu, Kalbi daha hızla çarpıyor, ci
ğerleri ağrıyordu, Ciddi bakışlı gözlcrl
le Bay Glcsinger'i tetkik ediyordu. A
damcağız karısının haline hiç şa mıyor, 
neşeli neşeli etrafındakilerle konuşu

yordu. Otele varır varmaz hemen odası
na çıktı, gemlek ve elbise değiştirdi. Yü
zünü, gözünü yıkadı, dlalerini fırçaladı, 
tırnaklarını temizledi, Bütün bu mutat 

Y'lzan: Vikki Baum 

hareketleri yaparken knrısı kendisini 
seyrediyordu, 

Ağzı diş macunilc kopürmüli bir hal
de iken konuşuyor, musluğun içine tü
küruyor, sonra bnşından dnmlıyan su
ları etrafa saçarak saçlarını fırçalıyordu . 
Temizlenmek ve giyinmek faslı bittik
ten sonra bavulundan öteberi çıkarmıya 
başladı. Şukolata, turfanda üzüm, kitap
lar .•. 

İşine ait tafsilfıt verdi. Üzücü şeyler 
olmuş, fnkat buna mukabil meşhur Cle
ver fnbrikasile bir mUhim mukavele im. 
zalamıştı, 

Anlatıyoı Ju: 

İş çok büyük .•. İyi para getirecek, 
Babanla kardeşin sclAm söylediler. Ba
ban deniz kenarında bir otelde kalacak
mış. 

Nanni bu son gunlerdc pek azdı. Ev
de hanım olmayınca hizmetçiler söz din
lemiyor, her gece mutlaka çıkmak isti
yor. Sen dönünce başka birini bulmak 
lfızım ••• Kış bahçcsiııdekt yeşHlik yok 

Çeviren: Kenan A. E. YALMAN 

mu? Yeni bir yaprak açmış ... Görme ne 
güzel ••• 

Bayan Giesinger yntağının kenarına 

oturmuş, ellerini kavuşturmulj, dinliyor
du. Parmaklarında bir tane bile yüzük 
yoktu. Söze başlıyabileceği anı heyecan 
ve sabırsızlıkla bekliyordu. Kalbi çar
pıyor, nefesi tıkanıyordu. Söylıyeceği 

sözleri söyleyip, içinJ boşaltıp kaç. 
mak istiyordu. Kolia kosa dağdaki 

kulübeye gitmek ve orada beklemek •.• 
Kalbinin tek arzusu bu idi, 

Fiyor oradn idi. Kendisini bekliyordu. 
Asağı vadilere bakarak bekliyordu. Fi
yor'un kuvvetli kollarının kendisine sa
rıldığını, kucağına alıp taııtdiğini hisseder 
gibi oluyordu, Fakat içinde garip ve ka
çamaklı bir his de vard. Dakikalar geç
tikçe giinlerdenberl soylcmlyc hazırlan
dığı sozlerin daha güç olduğunu görü
yordu. Hatta bu gelecek giınlcrc olan 
inanının da azaldığını duyuyordu, Ku
ru dudaklarından ancak bu kelimel.ar dö
kUldü: 

istiyor? Nnmuslu kızdı, ona ne oldu? 
Yaprak çok mu güzel açtı? 

Söylemek istediği, tasarladığı kelime
ler yerine ağzından neler çıkıyordu? 
Parmaklarını oynattı. Yüzüksüz ellerini 
görerek Bay Gicsinger'in bir şey sorma
sını bekledi, 

- Ne kadar değişmişsin, pilicim, de
miyordu, 

Aljağıda yemek zili çaldı, Merdiven· 
lerde ayak patırtılnrı duyulmıya başladı. 
Onlar da indiler, Tyrol usulil ciğer var
dı. Bay Gicsinger'in sevdiği bir şarap 
ısmarlandı ve otelcinin ve bu nefis cf. 
ğer yemeğini yapan Bayan Langkufler'in 
şerefine içildi. Yemek salonunda her
kes bir ağızdan konuşuyor, bu gürültü
lere il€1ve olarak bir de tabak ve çatal 
bıçak sesleri yükseliyordu. 
Dışarda hazin bir yağmur yağıyordu. 

Gök yilzU kapkara idi. Erkekler yemek. 
ten sonra birer kocaman sigar yaktılar. 
Bayan Giesingcr yavaşça sofradan kalktı 
ve pencereye yakla§lı, Uzak ve yüksek 
dağlar sessizdi. Her taraf karanlıktı ••• 
Ne bir ıııık, ne de ümitli bir müjde gel
miyordu. Erkekler iskambil oynamıya 
başladılar, Giesinger hususi kalem mü
düründen üç mark kazandı, yenilen a
dam gülerek ve mflnah manalı Bayan 
Giesini:ere bakarak: 

<Deyamı yar) 

HERGüM BiR YEMEK 

rast:. 
Kolay bir u ul ile e\'lerde nasıl 

pasta yoııılııblleceğlnl soran oku. 
ruına ce\•aıı: 

On yumurta kınnız. Ak ,.e sa
rılarını ayrı ayrı kaplara akıtınız. 
Bir kepçe tereyağını eritiniz. Blr 
az ılıştıktan onra el ile uğunuz. 
l.}iec be~ ıızlaşınca J ağa iki buçuk 
kepçe şekeri yavaş ya\aş katarak 
uğmağa de\ am ediniz.. Şeker bi
tince, yumurta arılannı tel Ue 
çırparak hlr tarnftnn şeker]( ya. 
ğa kntınız, hlr taraftan da yalnız 
bir yana olmak lizere k:ırıştırarak 
çarpınız. Sonm, lkl keııçe has un 
ile bir kepçe halis ı;Utll sıra ile 
dt.ikerek karı tırınız \C bu esnada 
blr !!8Y kaşığı dolusu karbonatı, 

yarımşar çny kaşığı vanilya '" 
tuz ile yarım kepçe kuş UzUmU 
Mra ile \·e ya,aş ya\"L'i serpiniz. 
Xllm.} et, yumurta aklannı da gii
zeleo çarııhktan sonra, karıştıra. 
rak hamura Ufı\ e ediniz. Bu lıa-
muıu )ağlı bir tep l)e boşaltınız 
'e hemen orta lıornretll bir fınna 
sürünüz. Plşlıı kabarınca çekiniz. 
Arzu ettiğiniz şekil 'e bllyilklllk
te kcslp pasta taba''Ula d1ziJalz. 
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Sovyetlere göre 
Bir Alman 
alayı imha 

edi:di 
Mo.l<ova, 19 (A.A. l - Sovyet 

geceyarısı teblili: 
18 Sonteşrin günü, kıtalarımız, 

bütün cephelerde düşmanla çar
pı:ımışlardır. 

Moskova, 19 ( A. A.) - Pravada 
gazetesinin harp muhabiri yazı. 

yor: 
18 Sonte rinde kuvvetli Alman 

te killeri Tul11.'nın cenup dolusun
da Sovyet mevzilerine taarruz et
mi !erdir. Muharebe fevkalAde 
şiddetli olmuştur. 

Bir noktada, Almanlar Rus kuv. 
vetlerini geri çekilmeğe icbar et
mişler ve Sovyet müdafaa hattın· 
da bir ııedik açmağa muvaffak ol. 
muşlardır. 

Günün ilk kısmında, Almanlar, 
takriben bir alay miktarında ölü 
ve yaralı zayiat vermişlerdir. 

Kubychev, 19 (A.A.) - Sovyet 
sözcüsü M. Lazov~ki, Almanların 
Kerç şehrini zaptettiklerint tekzip 
ve bu şehir yakınında muharebe. 
!ere devam edildiğin! ilave eyle· 
miştir. 

Türk Hava 
Kurumunun 
ça·ışmalan 

Genel merkez dün lfnka
rada altı aylık toplantısrnı 

. yaptı 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk Hava 

Kurumu genel merkezi, dün saat 
onda Mardin mebusu General Seyfi 
DUzgören'in başkanlığı altında. altı 

aylık toplantuıııu yapmıftır. Rah. 
metli General Cemal Mersinli 
clçe11' in hatırası anıldıktan aonra 
geçen toplantıya ait zabtt hulAsası, 
merkez idare heyetinin çal141m& ra
poru ile mur&kıpla.r raporu ve bi· 
!Anço taadik edilmif, l'enel merkez 
başkanlığına B. Nuri Demirağ tara· 
fından verilmiş ola.n bir dllekçen·a 
tetkiki iç.in 20/11/1941 peııııembe 

günü saat onda bir loplBlttı yapıl· 

ma.~nna karar verilerek toplantıya 

son verllmiftir. 
Merkez idare heyetinin çalı.şma 

raponına göre, Kurumun aon altı 

aylık geliri, bir yıl lçınde toptan~. 

raf;I Umid edilen r&kkama çok yak_ 
l~ıştır. Havacılık kampları yal
nız orduya. uçucu yetişUınn.e il;ıini. 

programlarına alalıllmiftir. Bu yaz 
gedikli hazırlama yuva.sına en iyi 
vasıf gösterenler pilotluğa, diğerleri 
başka vazifelere seçilmişlerdir, Pi
Jotiuğa ayrılan gedlkliler, Inö 1U 
kampında çalışmalarını bitirdikten 
sonra tayyareler üzerinde Çalı,ına

larına başlamıtlardır. Bundan başka 
Harbiyeli hava aubay namzetlerine 
de Kurumca pllnlir ve paraşüt ta. 
timleri yaptınlmıştır. Bu kı.1 104 
Harbiye!! genç daha yetiftirilecek. 
tir. 

Milli Şet'in, «Tayyarecilik dendıği 
zaman, pilot kadar TUrk mühendlıl
nin ve sanatkı\rının millt malzeme 
Ue kendi fabrikalarımızda yaptığı 

tayyareyi ve motörU kastediyoruz .. 
vecizesinden ilham almıf olan Ku
rum Cilmhuriyet hükOmetinden hl
nı.aye ve kolaylıklar görmektedir. 
Etimesğut atölyesi bir fabrika ha· 

line getirilecektir. 
Küçük takatta bir motör fabrika· 

sı açılacak ve şimdilik mektep tay. 
yaresi motörlerini vücude getirecek. 
tir. 

Tayyare ve motör en<lUstri~inde 

kullanılan ham maddenin tamamlla 
yurd içinde temini gayesile memle_ 
ket kudret ve takati ölçtürülmU~r. 
Karabük ve Kırıkkale fabrikalannın 
çeliğinden istifade ed!lecektir. 

Dursunbey, Bolu ve Kastamonu 
orma.nlarında, bir kaç bin tayyare· 
nin yapılmasına yetecek kadar hu
susi vasıflı çam ağacı bulwımuştur. 

Kahkaha Haftası Başlıyor 
Bu Akşam 9 da 

EL HAMRA 
Sinemasında 

Meşıu.. Fra~ız artistlerile 

Büyük Fransız Filmi 

ZİNCİRLEME 
A·ş K 

(Mon Depute et sa Fcmme) 

TRA!UEL - PAULEY -
MfRELLE PERREY -
SİNOEL - SUZANNE 

DEBELLY - İlb. 

İlaveten: 
Türk S:uile İzmir Filmi 

Kurtuluş vapuru geldi 

Dünya cehenneminden 
yeni haberler getirdi 

§JI SON HADIRllER il=) 
Poionyaya da 
tam istiklal 

verilmeyecek 
Stokholm, 19 (A,A.l - Reuter 

muhabirinden: 
Holanda ile değu viliyetlerinin 

Alman devlet kadrosu içine ilhak 
edileceği hakkındaki Alman beya· 
natı neticesinde, dünkü Salı güni.i 
Berlin Üniversitesinde söz söyle .. 
yen Polonyadaki Alman umum! 
valisi Doktor Frank şunları söyle .. 
miştir: 

Merkezde 
büyük bir 
şehir alındı 

Bertin, 19 (A.A.) Alman or-
duları başkumandanlığının tebli. 
ii: 

ISiYASI iCM'lL 

l Holandaya karş1 
idam kararı 

Yıızıın: M. H. ZAl. 

A ,.u,turya. ı.,ttklıtliain g9mi.ıl· 

Dlehlnde <·anlı bir rol oylu. 

)--an B. Say lnquart bugün Hola.n
da umumi \·aJlsldlr. Kolonyada 

söylediği bir nutukta; •·all•i oldıı· 
ğu memleketin ölüm kararııu kr U 
şekilde Uıln etıuişUr. 

Besim, ~lıktan ölenleri kurtarmak için <lflgalarla 
cenkleşerek bord aıuna kadar doldurduğu yJyeceklPri 
taşıyan Kurtuıu__5 ,·apunuıu ~Lk denizde gösteriyor. 

(Başı 1 incide) - -
Karaköyde beraberce tramvay bekledik. Tesa· 

düfe bakın, benim pek Jyi tanıdığım bir ahbapla 
karşıla§tı. Ben uzaktan takip ettim. Beraberce 
Tokatliyana indiler. Ben de birkaç dakika sonra 
oraya girdim. Arkadaşım beni görünce: cBir kah
ve içmez misin?. diye çağırdı. Gazetecillğimden 
bahsedecek diye ödüm koptu. Yoldan gelen ar
kadaşının anlattığı hikAyeye o kadar dalmıştı ki 
beni yalnız ismimle tanıttı, Ben de gazetecilik 
taliinin yüzüme güldüğüne sevinerek derhal çök .. 
tüm, oturdum. 

Azrail İçin Meydan Serbest ... 
Vapurdan çıkan zatın derin bir heyecan içinde 

anlattıfı h!kAye şudur: 
- Geçen defa Yunanistandan ayrıldı&ım za· 

man, üç ay sonra burası şöyle ve şöyle olacak, 
diye zihnimde bi:r tahmin çizdim. Yirmi günlük 
bir fasıladan sonra dünya cehennemini ikiİ:ıci de .. 
fa olarak ziyaret edince bir de ne ıöreyim: Fel& .. 
ket benim üç ay sonrası için çizdiğim haddi bile 
kat kat asmış! 
Bakın size anlatayım: Azrail Yunanistanda ar

tık maskesini atmıştır. pervasızca insanların ara· 
sına iruni~tir. Orağını merhametsizce kullanıyor 
ve her &ün bir gün evvelden fazla can biçiyor. 
Aç vücutlarda senelerin biriktirdiği mukavemet 
tükeniyor, her mikrop için meydan serbesttir. 
Azrail, ölümlere istediği hastalığın adını taka
bilir. 

Her gün gözönünde ölenlerin sayısı korkunç 
bir derecede çoğalmııtır. Sokakta ölenler topla. 
nıp taşınıyor. Hareketsiz bir hale geldiği için ev
lerinin köşelerinde, yağı bitmiş kandil gibi sö
nenler de ayrı... Yunan Kızılhaçı her gece elli, 
altmıı imdat işareti alıyor. Ölmek üzere olan in
sanlar imdat istasyonlarına toplanıyor. Kimi ora
da ölüyor~ kiminin ömrü sun'i surette birkaç sa
at, birkaç gün uzatılıyor. Kızılhaç ne yapsın? 
Ayın on ikisi ile on altısı arasında ekmek dağıl· 
mamıstır. Bundan evvel verilen de günde otuz 
dirhemden ibarettir. Ekmeğin yerine geçecek 
başka ıııda maddeleri de yoktur. 

Yiyecek Yerine Tuz ve Kibrit 
Geçen gün gazetelerde bir i!An vardı: •Bug!ln 

vesikalara mukabil tuz ve kibrit tevzi edilecek.• 
Bir Yunanlı dostum acı acı gülerek bana göster .. 
di ve dedi ki: 

- Bugün karnımızı tuz ve kibritle doyura. 
cağız. 

Sokakta 7, 8 yaşında çocuklar gördüm ki aç 
kedilerin hırsı ile çöp tenekelerini eşeliyorlardı. 
Falerde denize atılan bir ağ çekilirken bunu sey· 
reden insan sürülerine baktım, Biz Boğazda bir 
ağ çekilirken bedii bir zevkle seyrederiz, bunla
rın bakışında aç mahlllkların bekleyişi ve acısı 
vardı. 

Süs, Gütmek Yasak! 
Ortalıkda bir ölüm sükllneti var. Herkes artık 

önüne geçilmez bir Akıbeti bekliyor. Bana öyle 
geldi ki Atinada müşterek bir matem var. Her
kes kendinin, birbirinin cenaze alayına diri di. 
ri iştirak ediyor. Sokaklarda süslü ve boyalı bir 
kadın görmeğe kimsenin tahammülü yok. Umu
mi matem havasını bozan böyle bir kadın umu
mun hakaretine uğruyor. Eskiden daima gülüp 
söyleyen şen insanlar ne hale gelmiş! Gülmeyi, 

BUGÜN 

1\-latinelerden 

itibaren 

neşeyi tamarnile unutmuşlar, biri gülse yüzlerce 
göz hayretle, elemle lt'endisine dönüyor. 

Mekteplerde dersler yarıya inmiıtir. Mora ve 
Sik!ad adaları altı aydır ekmek yüzü görmemiş. 
tir. 
Paranın iştira kudreti kalmamıştır. Drahmi 

resmen bir kuruş, fakat borsa kıymeti geçen se~ 
yahatimizde 3,5 • 4 para idi, şimdi hemen hemen 
sıfırdır. Ucuz bir şey varsa o da tramvaydır, 

Beş drahn1iye tramvaya biniliyor ki bu para hiç~ 
bir kıymet manası ifade etmez. Fakat tramvay. 
tar, otobüsler, daima doludur. Aç insanlarda dai. 
ma dört tarafa başvurmak arzusu vardır. 

Tevekkülü Öğrenmişler! 
Bu felaket Yunanistana tevekkülü öğretmiştir. 

Beklemek ıazım gelince derhal üçer üçer sıra· 

ya dizilip tabur oluyorlar, cansız, sinirsiz birer 
Vilcut halinde, zaman mefhumunu tamamile unu
tarak bekliyorlar. Mesela Taksim gibi bir yerde 
tramvaya binmek için bekleyenlerin kafilesi ba
zan Parmakkapıya kadar uzanıyor. 

Tütüncü kulübeleri önünde ayni muntazam sı
ra ... Birkaç sııara alıp gam defetmek için saat· 
Jerce sıra bekliyor, sonra kulübeye on metre ka
la şu haber! alıyor: 

- Sigara kalmadı. 
Çolakoğ!u hükOmeti yok halindedir. İnzibatı 

l~gal kuvvetleri yapıyor. Umumi kontrol Alman. 
!ardadır. İtalyanlar jandarma vazifesini &örüyor. 
Fakat halkı inzibata sevketmek için artık hiçbir 
işarete ihtiyaç yoktur. Açlık yüzünden halk kuzu 
gibi olmuştur. Her tarafta kendi kendilerine ta
bur olup, tevekkül içinde bekliyorlar, bazan ne 
beklediklerini bilmeden ... 

Elektrik sarfiyatı kontrol altına alınmıştır. 
Ayda her evin sarfedeceği kilovat mahduttur. 
Bunu bir ay aşarsa tarifenin beş misli ceza verir. 
ikinci ay elektrik kesilir. 

Dostlarım bana dediler ki: 
- İyi ki bizi bu defa hayatta buldun. Gelecek 

ııe!işinde yasıyanlar arasında bulunacağımız şüp· 
helidir. Vücutlarımızda mukavemet kalmadı, Ge
rilerde bir mikrop bulunsa bu çökük vücutlar 
karsıdan çekecek. İlilç da yok, bir şey yok. 

Getirdiğimiz eşya belki de ihtiyaca n!sbetle 
bir damladır. Fakat her halde halk. Kurtuluş va
purunu Hızır bekler gibi bekliyor. Vapurumuz 
limana 'irince dünyanın en büyük Transatlanti .. 
ği &elmiş &ibi alaka ve merak gösteriliyor. 

Muvakkat Tatlı Rüya 
Vapuru boıaıtmak için gelen amele, vapurdaki 

köpek ve kediyi görünce hasretle içlerini çek· 
tiler: 

- Ah, bunların yerinde olsaydık! ••• 
Tahliye sırasında bazı çuvallardan fasulye, no

hut, soian dökülmüştü. Amele bunları ceplerine, 
kasketlerine, mendillerine doldurdu. Bunları ç<>
cuklarına götürmk, evdeki aç insanların sevinci .. 
ni düşünmek hayalile bir müddet oyalandılar. 
Fakat tatlı rüyaları çok sürmedi. Rıhtımda du· 
ran sivil memurlar, hepsinin yolunu bekledi, el
lerinde avuçlarında ne varsa: «Vesikasız te9k; 
at yapıİmaz!• diye aldılar, Bu adamların ye!sini 
ömrümde unutamıyacağım. Hepimizin yüreğimiz 
kanadı. 

Vapur tayfası bu defa da kumanyalarıru Yu
nanistanda bırakmakta ısrar ettiler. Yolda fırın· 
dan geçmiı bayat ekmek yedik. 

Alman daire ve memurları bize bu defa geçen 
defadan da fazla kolaylık ve nezaket gösterdiler, 
her işimizi kolaylaştırdılar. Yunan!stanın aç hal
kına getirdiğimiz yardımı iyi karpladıkları pek 
belli !d. 

Ölüm Bile Ucuzlnyor 
Size bir şey söyljyeyim mi? Kendi kendimden 

hoşnut değilim. Geçen defa sokaklarda düşüp ö
len adamları görünce iki gün uyumadım. Bu de
fa daha çok ölü gördüm, uyku tutturuncaya ka
dar ancak beş, altı saat geçti. Ölüm, felaket bile 
çoğaldıkça ucuzluyor. Eski asırların veba salaın
larını hatıra getirdim. Eminim ki veba uğrağı 
yerlerde de ilk ölümler a!Aka uyandırırdı, binle. 
ri aşarsa olağan bir şey diye karşılanırdı. 

Sonra hayalimiz böyle bir şeyi ufuklarına sııt. 
dırmaktan ficizdir. Birkaç ay sonra ne olacak, 
birkaç hafta sonra ne olacak, bütün bir millet 
birden ölebilir mi? Bir memleket bomboş bir ha· 
le ııelebilir mi? Tarihte e:;I olmıyan bu felakete, 
bu büyük faciaya sahne olan yer, bizden birkaç 
yüz kilometre uzaktafür. Fakat tek sahne bu de
ğildir. Bunun gibi nice sahneler var. Bu kış, bü. 
tün bir kılanın yüzlerce milyon insana müşterek 
bir mezar olabileceğini Yunan!stanın halini gör
dükten sonra anladım .•. • 

Bu hikayeyi not almadan dinledim. Fakat her 
kelimesi hafızama nakşoldu. Kendi tarafımdan 
bir tek kelime katmadan işte size anlatıyorum. 

Büyük 

Bir 

Program 

FARUK FENİK 

Uzakşark 

hadiseleri 
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(Başı 1 incide) + 
Saygun'a dört Japon kruvuörUnUn 

gelişi Siyam Uzerindeki tazyikin art
makta olduğuna delA.Iet ettiği Loıı. 

dra'da söylenmektedlr. 1 ·AL TIN YILDIZ 
Büyük aşk ve musiki filmi. Baş rollerde : 

ALiCE FAYE - HENRI FONDA - DON AlllECHE 

2. M. MOTO Caniler Adasında 
Ayrıca: ANKARA'DA MİLLİ ŞEF CUMHUR REİSİMİZİN 

HUZURUNDA YAPILAN CUMHURİYET BAYRAl\II ve 

Tokio, 19 (A.A.) - Harciye na. 
zırı M. Togo, mebuslar meclisi büt .. 

ı:e encümeninde söz söylediğf sırada. 
Moskova'nın, Kehl Maru vapuru 

meselesi hakkındaki Japon proU.!ı· 

tosuna verdiği cevabın, Toklo hUkQ· 

GEÇİT RESİ!IILERİ 
# meti tara.tından kabul edilemez ma

••21••·-~~ hiyette tela.kki edildiğin! i!~a eyle. 
miş!Jı:. 

aPolonyada tufeyli olanlar Al· 
manlar de!il, Lehlilerdir Alman
lar yetiitiklcri toprakla.ra dön. 
mekten başka bir şey yapmıyor. 
Jar.» 

Doktor Frank, ilk diı0üncenin, 
bilahare daha uzak doğuya nakle. 
dilecek Yahudilerin bir noktaya 
toplanmaları fikri olduğunu ifşa 
etmiş ve, «Lehlilerin de binlerce 
kilometre daha fazla doiluya doğ. 
ru gitmelerinin hiçbir ehemmiyeti 
yoktur.• demi:ıtir. 

Yarım ve tam 
vatandaşlık 

(Başı 1 incide) /§/ 
atine hizmet duygularından mail· 
rwn bulunuyorlar. 

Diğer taraftan fert sıfatile bu 
umuml gidişten ayrılanlar ve Türk 
vatandaşlığının tam icaplarını ye
rine getirenler yok değildir, fakat 
bunlar da iltica edecek yer bula
mıyorlar, zümre damgası altında 

kalıyorlar. 

Ortada fiilen mevcut ayrılıkla

rın Türk kanunlarında yeri yok· 
tur. Fakat tatbikatta yeri vardır, 

bünye içinde bir ecnebi cisim gi
bi duran azlıklar bir taraftan iı.m

me menfaati sedlerini yıkıp ken .. 
di hesaplarına hususi fırsat, hnkiin 
ve menfaat temin etmekle beraber 
diğer taraftan intihap hakkından, 
devlet daire ve teşekküllerinde 

memur olmak imkAnından ve yur. 
du silihla müdafaa etmek şerefin
den fiilen mahrumdurlar, çünkü 
Türk Ctiınhuriyet!nin bütün genlı 
ve adil göriiilerine ral!men mazı. 
ye ait tecrübeler ve vatandaalık 
vasıflarında hala mevcut noksan. 
!ar böyle bir farkı zaruri kılmak· 
tadır. 

Şurası var ki, kanunla tatbikat 
arasında böyle bir aykırılık ve 
müphemlik bulunması umumi ha
yat için her vakit zararlıdır. Va
ziyet olduğu gibi görülmeli, oldu. 
ğu gibi kar3ılanmahdır. 

Bir taraftan az!ıkların azlık 

hakları, dil başkalıkları tanınma
lı, kendilerine Türk kanunlarının 
bütün hak ve himayelerinden is
tifade imkAnı verilmelidir. Fakat 
azlık mukabili olarak seçmek ve 
seçilmek hakkından, memur ol
mak !mkAnından ve Türk yurdu. 
nu silahla müdafaa etmek şerefin· 
den kanunen mahrum kalmalıdır
lar. Bununla beraber bütün yarım 
vatandaşlara; tam vatandaıhk hak 
ve ş:crefine birer namzet aözile 
bakılmalıdır. Tıpkı Amerikacla u. 
mumt vatandaşlık kazanına atılıp 

umumi bünye içinde eritilmek 
için imtihan geçirmeğe mecbur o
lan, insanlar gibi, içlerinden ana 
dili türkçe olanlar, evlerinde türk .. 
çe konuşanlar, tam vatandaşlık 

duygularına sahip olduklarım ha
reketlerile, yurda hizmetlerile, 
yüksek bir heyet huzurunda geçi
recekleri imtihanla is bat edenler, 
tam vatandaşlık hak Ye sıfatına 
kavuıa bilmelidirler. 
Yabancı cisimleri temsil edip e-

Doğu cephesinde muvaffakıyet

li yeni taarruzlar yapılmaktadır. 

Son üç gün zarfındaki muharebe
lerde on binden fazla esir alınmış 
ve 171 zırhlı araba tahrip edil. 
miştir. 

Ber!in, 19 (A.A.l - Asker! bir 
kaynaktan D, N. B, ajansına bil· 
dirildiğine göre bir Alman tüme
ninin Heri teşkilleri 17 Sonteşrin. 
de cephenin merkez kesiminde bü_ 
yük bir şehir almışlardır. 

Sovyet karşı hücumu, topçu ve 
mitralyöz ateıimizin karşısında e
rimiştir. 

İngiltere genel Kurmay 
Reisi değişti 

(B&fl 1 incide) -
Brooke gelecektir. 

60 ıncı yaşına girerken vazife· 
sini terkeden General Dill'e Feld 
1\-fareşal Unvanı verilmektedir. Bu 
gün Bombay valisi bulunan Sir 
Roger Lumley'in bu valilikte ça. 
lışma devresi sona erince, Bombay 
valiliğini Mareşal Dill üzerine a. 
lacaktır. 

Londra, 19 (A.A.) - Reuter: 
Sır John Dill, İmparatorluk Ge· 

ne! Kurmay Ba:ıkanlıl!ından çe. 
kilmesi münasebetile a:ıağıciaki 
mesajı neşretmiştir: 

Ben, orduda gençlerin ilerleme
sini dalına :ıiddetle arzcı ettim. 
Bu, ancak yaşlı insanların genele· 
re yerlerini terketmesile kabil o. 
labilir. Hepinizi General Brooke'u 
ve onun parlak ma.zsini biliyorsu
nuz. Kendisine, imparatorluk gc· 
nel kurmay başkanlığı vazifesini 
en büyük itimatla devrediyorum. 

ritmek; bir cemiyet için en büyük 
zindelik ve kuvvet alAmetidir. 
Dünkü Türk tarihinin yükseliş 
devirlerinde; böyle cisimleri eri· 
tip kendimize mal etmek kudreti, 
Amerikanın meşhur eritme kazan. 
larmı solda sıfır saydıracak bir 
dereceye varmtşh, Enderun mek. 
tebi kadar mükemmel bir temsil 
mekanizması tarihin hiçbir dev. 
rinde, hiçbir memlekette Vticut 

Gösterilen hebep 5u: Holandalı· 
Iar aslen Cern1ennıl~, ayrı blr '\·ttr. 
lık sahibi olmaları tarlbl bir hala 
Jmlı;, bu hatAnın taı,b•ıü IA.ınn. 
mış ... 

Bir milletin İJitikliillnl yok etmt· .. 
ğe bir defa. karar Yerdlkten soura 
bunu izah edecek li\f bulmak gUç 
bir şey deflJdlr. Jlalbuk.1 tarih tt-t. 
kik edlUrse Hola.ndanın binltıffo 

senelik bir istlkliil &ahibl oldutu 
ve bu ıstlklılllnJ bol kanla ödedttı 
görtihi.r. 

Romalüar, Belçika)·a. kadar M>

kulduk:Jan halde H0Janday41. bir 
vUAyet de U, müttefik muamele'tl 
etmı,_ıc.rdlr. Neron zamanında bu 
muamelenin .. d flştirUm&lne ~-.eb· 
büs edUlnee, Hola.ndalılar l\U18.dııı 

69 - 70 yıllarında. isyan ed "* 11 .. 
tlklılllerinl müdafaa ebnl,ı rdlr. 
Bundan sonra Holanda defalarla. 
btUli telıllkelert ıreı:lrmlştır. Fakat 
Holanda !stikllill tarihin bllllin 
fırtınalarına da.y~ışttr. Holanü 
lılar, insanJarın taarruı.Ja.rma kal: 
Şl durmakla kaJmaınışlar, tablattn 
karş~arma yıfdıfı bütün en~i 
yenml;ler , .. e memleketlerini INıM.1 

bil' cennet, hem de yüksek bir a. 
kını insanlık kıymetleri l!:ln blr il· 
tiea J•rl kallne koymuşlardır. Ho· 
Janda, BeJrJka, Danimarka, ıs,·er, 

Norv~, Finl:indJya gibi llttl Şimal 
meınlekettcrlnln 1sUkW18rf. im.an. 
lığın taomdald en kıymeti! mlleev. 
herJerdfr. 

Küçiik Holanda bıı ı..ı>te de ı.. 
tikIAIJnt korumak ifln ıııtıme c<>• 
göre göğii9 verm~ iş~ -
dt. her tilrlü tazytklere metin bh 
nıuk&Yemet g. tttm.L,tlra 
Holandanıo, btlklAllne uanıılu 

eller, belki de ı... kahraman mıııe. 
tin bir takun sıkıntıll C-. il'"" 
flnneslne sebqı elacaktlr. Faka! 
nette-ede Holanda.nıa ,,.e tstowl~ 
rJne U.ık dJier kürü.k me.mJeılu$ 

JerJn zafere l-~e tam lsti.kliJe kal'U. 
şacaklarına blra.ı bile fliplıe edlJe, 
mez. Tarih bu gibi ydueı fKltu 
ları Ç<»k görmü,tilr. 

Müddeiumumilik· 
ten bir dilek 

bulmamıştır. (Başı 1 incide) X 
Bugün ortada bir yara •ardır. tabii gorülmeli, ya Ağırceza salo· 

Yaralara göz yummak ve kanun· nu veya diğer bir yer seçilmeli 
larla tatbikat arasında aykırılıklar idi. Bundan başka yer varsa bile 
bulunmasına müsamaha etmek bizim mahkeme salonunun istiabı 
doğru bir gidiş değildir. Bünye- kadar içeri girmemiz. diğerlerimi. 
nin; yarayı olduğ:u gibi görerek zin de diğer vatandaşlar gibi dı
icabına göre açık tedbir alması, ~rıda k a ı m a s 1 tabii gö. 
memleketin de, alAkalıların da rülmeli idi, Eğer bizim muhake· 
hakikl menfaatlerine en uygun menin selametini bozacağımız ve 
bir gidi:ı olur. saygısızlık göstererek taraf tuta. 

Öyle anlatırlar ki tanzimat dev- cağımız yolunda bir ey fan:edil. 
ririln ilk zamanlarında dellAUar mişse haksız yere günahımıza ci
çıkmış: ((GA.vura bundan sonra rilmiş ve Unlversiteli slfatile ~y· 

siyetimiz zedclenmişiir, Biz mah
G3.vur dcnmiyecek• diye her ta. keme ne demek oldujuou biliriz, 
rafta bağırmışlar. Hakiki duruma Türk adliyCbinin vakarına saya:ı 
göz yummayı ifade eden bu dils- göstermeyi, Türk h8kimlerinin is.

tur, yaranın bugüne kadar teda. likl.Aline riayet eimeyi iabii a:örcn 
viden mahrum kalmasına sebep insanlarız. Bize iptidadan .saygı. 
olmuştur. Bugün ne diye ayni sızlık isnat edilmesine ne sebep 

tasavvur edilebilir'? Eğer aramız
düsturun başka bir şekilde deva. da vazifelerini anlamıyanlar, mah 
mına müsamaha edelim ve kendi. • 

kemenin i tiklAlinc hürmetsizlik 
nttzi aldatalım? 

Ahmet Emin YALMAN 

Bu Akşam Ş A R K Sinemasında 
«ARABACININ KIZI» Filminin meşhur yıldızı 

gösterenler olursa. her vatandaşın 
tabi olduiu muameleye uğramaJa
rı ve cezalarını göımelcri pek 'ta

bii idi.» 

Üniversitelilerin bize sükllneUc 
anlattıkları ıikAyeti haklı bulduk. 

Cümhuriyet müddeiumumiliğinin 

umumiyetle geniş bir görüşle ve 
hak endişesi!e hareket etliğini bil. 
diğimlz için bu meı-clede bir anlaş.. 

mamazlık bulunduğuna ka!liz. 
Müddciumumilikten şu dileğimiz 

var: Hamlet davasına ve Ziya Gü
nün Üniversiteye yaptığı teberrüc 
dair yakında başlıyacak dAvaya 
Üniversitelilerin alakaları tabii 

ve meşru görülmeli, hattA. memnu
niyetle karşılanarak teşvik edil. 

melidir. Hiliıfı sabit oluncaya ka· 

HILDE KRAHL 
S~n Fllminl tskdim edee•ktl r •• Çek heyeeıtnh bir mevın ..• 
Bir kadın kabinin Romanı ••• _ Bir ölünün yerine ceçen bir 

Kadın - Bu ••••. 

MUKADDES YALAN 
' ı nl~in söyhıiyor ? ? ? 

Nıunaralı yerlerinizi evvelden te1-:ırik ediniz. <Tel : 40380\ 

~--••İlive olarak: RADİUM •.• htibsali ••• Tesirleri_•••d 

DiŞ TABiBi HiLMi CANAY 
Istanbul, Balıkpu;a.rı Yağcılar ı oka.k 20 numaralı Ali Bey hanında 

ki muayenehanesinde hastalarını kabule başladı. 

iSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
D,.am kısmında İstiklil .caddesi Komedi kısmında 

Bu akı.aLı 20,30 da 
\MERDİVENDE 
BİR JŞIK 

Bu akşam saat 20,30 da 

KÖR DÖVÜŞtl 

dar Üniversitelilerin bir mahke. 
menin istiklal ve vakarına saygı 

gösterecek vasıfta oldukları da 
kabul edilmelidir. Bunun hilafına 
hareket eden !erUer, ayni zaman. 
da Üniversitenin baysiyetilc de 
oynamış olacakları için şiddetle 

ceza görmelidirler. 
Yer darlığı bu meselede ameli 

bir engel teşkil ettiği için bu yoJ. 
ela davaların geniş bir yerde yapıl. 
ması için evvelden tertibat alın. 

malı, böylece anlaşmamazlıklarıı 

önüne lptidadan geçilmelidir. 

ha 
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CDmhuriyet Merkez Bankası 
15 iK/NCJ TEŞR/N 1941 VAZIYE T/ 

AK T r F 
'ltasa: 

Altın: Safi Kilogıam 12.604,628 
Banknot 
Ufaklık 

··························· ............. ······ ..... 

Lira 

102. 124.217,77 
16,844.152.-

Lira 

577.573,75 119.545.943,52 

PAS 1 F Lira --
\ 

Lira 

Sermaye: • . . •• •• • . • ••• • • • . ••• ... •••• .......... ••• .. • •• • • .. 15.009.oeO,- I 
İhtiyat Ak~esf: 

Adl ve l'evkaltde 7.822.019.15 
6.000,000,-

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası 614,655,90 614,655,90 
ı 

Huııusı ························ 
Tedavuldekı Banknotlar: 

Deruhte edılen evrakı nakdiye ...... 158. 748.563,-

1 21. 764.266,-

13.822.019,151 

BA Ş, DIŞ, NE ZLE, GRiP, ROMATiZMA 
........................ 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın : Safi Kılognım 8. 782,361 
Altına tah\•ııt kabıl serbest dovızıer 

Dlğ"er dövızler ve Borçlu klırıng 
beklyelfil-1 . ········· ............. . 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi evrakı nakdiye karşılıtı 

Kanunun 6..8 ıncl maddelerine teVfı. 
kan hazıne tarafından ve.kı tedıyat 

Seaedat Cüzdanı: 
Ticsrl senetler 

Estla• ve T.;ıbvilit Cüzdanı: 

(DerUhte,edllen evrakı nakdı· 
A - (yenin karşılığ"ı eeham ve tah. 

(•lllAt (ıtlbart kıymetle) •.••.. 

12,353. 092.94 

53.367,118,43 65. 720,211 ,37 

158, 748. 563,-

1 21, 764.266,- 136.984.297,-

283,162.891,39 283.162.891,39 

Kanunun 6-8 ıncı maddeleııne tevfr 
kan hazıne tarafından \'ılkı tedıyat 

Deruhte edılen evrakı nakdıye ba. 
kıyesı .. ························ 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ıı!veten tedavUJe \'azedılen ........ . 
Reeskont mukavıli iltveten tedavüle 
vazedilen ....................... . 
Hazıneye yapılan altın karşılığı a. 
vans mukabilı 3902 No. it kanun mu. 
cıblnce ıla \"eten tedaville vazedıicn 

~levdud 

Türk Lırası ························ 
Altın : Safi Kilogram 877,150 

2850 1'o. lı kanuna ıore haı:ıne) e 
a~·ılao u·amı mukablli te,·dl olunan 
altınlar: 

136,984.297,-

17.000.000,-

250.000.000,-ı 

!Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında gıinde 3 ka e alınabilir. TAKLITLF.Rİ~DE:S SAKI XINIZ. Her yerde pulhı 

kutuları ısrarla isteyiniı. 

B1J LMACA - Maliye Vekaletinden: 

107. 500.000,-1511. 484.297.-

Gümüş " 100,, Kuruşlukların Tedavülden 
Kaldırılması Hakkında 

H,544.191,03 

1,233. 782,03 

l 

J 

1 " 75. 777.973,06 5 

1 ' 1-+--+-t-

1 

f 
B - Seıbest esham Ye tahvılat .•. 

45. 720.941,93 

8,928.943,46 54.649.885,39 
Safi Kılogram 

Doviz Taahhüdatı: 

53,541,930 78,124.167,90 78.124.167,90 ' 

Gumtiş bir liralıkların darp ve pıyasaya kafi miktarda çıkanl
ması uzerine 1 2 1 1941 tarihinden itıbaren tedavülden kaldırılmış 

olan Gumüş yuz kuruşlukların 11211941 tarihindenbcri yalnız Mal· 
sandıklarile Tiırkıye Cümhuriyel .:\lerkez Bankasınca ve l\lerkcz 
Banka-:ı bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince yapıl

makta olan tebdıl muamelatına 3 ı l 1942 akşamı nihayet verile. 
cektır. Bu tarıhlen 5onra mezkur paralar nakit olarak hiç bir 
veçhile kabul edilıniyecektir. 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avans ........ . 
Tahvilit Uzerine avans ...•.••.•.••••• 
Hazineye kısa vadel! avans •.•.••.•• 

5.010,07 
7.808.690,-

Hazineye 3850 No lu ı.::anuna töıe 

açılan altın karşılığı a\'&nl! .•••••••• 167.500.000,- 175.313. 700,07 

llleseclartar: ...•.••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••• 
Mıalateli1: ...••••••••...•.........•.. •••.••................ 

Yekin 

4 .500.000,-
12.521.867,62 

853.013 . 452,26 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
4/12/ 941 Perşembe günü saat 15 de tstanbulda Nafia Mudür

lüğü Eksiltme komisyonu odasında ıı2659.82ı. lira keşif bedelli 
Taksim Lisesi tamiratı açık eksilt meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksıltme, Bayıııdı rlık İşleri Genel, Hususi ve fenni 
prtnamelerl, proje keşif hulA. asi le buna mütcfcrri di~cr evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (200) lira dır. 

isteklilerin en az bir taahhütte (2000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış oldutu veıııkalara istinaden İs
tanbul VilAyetine müracaatla eks Utme tarihinden tatll ıünleri ha· 
riç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası 
vesikalarıle gelmeleri. (9964) 

Altına lahvılı kabil dovızt.ır ........ . 
Dlğer dovizler ve alacaklı kliring 
'tıakıyelerı ıs.653.460,50 28.653.460,50 

l\luhtelif: . • • • . •• • • • . . • . •• • . • •• . •• • . • . . . • . . • • •• • • •. • • • •• • • 130.151,534,65 

___ y ____ --/-.sriii3As2.26 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi c 0 4 Altın üzeri ne Avans ~(; 3 

Beyoflunda btiklil caddesinde 370 numaralı 

BAK E R M A GA ZASINDA 
ERKEK. KADIN VE ÇOCUKLARA MAHSUS 

OabarlllDe, C:Gvercoot ve Treaçcoot 
Kumaşlarından mamul ve her zaman oldugu gibi en lll cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLABIMIZ 
Muhlıerem müşterilerinin emrine amade bulunmaktadır . ...I 

&.-. " N..n1aı llüdiiri: AHMET EMİN YAUıüN 
a...ldıtı JW: VATAN MATBAA.Si 

Hamlet davasına dün bakıldı Bölge Direktörünün 
sozlerinden doğan 

hôdise 
Müddeiumumi, Celalettin Ezine'nin yazısında 

tahrik gördü ve davasının iskahnı istedi 

<Batı 2 oclde) «O» 
Çünkü, bu sözlerinden, Sait Sa

IAhattinleri, Sadi Karsanları, Ca
ferleri, Kadrileri, Hamdi Eminle
ri, Süleymanlyeli Arifleri, Burhan 
Fel,~leri, Sablhleri, Fethileri, Sa. 
im Turgutları ve daha bunun gibi 
birçok eakl 9P0rcuları tanımadığı, 
bl.lllla~ hakemliği tazminatla 
yaptıklarını dahi bilmediği anla· 
şılıyor. Biz tanımadığını, bilmedi
ğini biliyoruz, fakat, bu beyanatı 
bir vesika teşkil ediyor. 

Muhsin Ertuğrul'un açhğı mukabil davada da 
mah k um i yetı ta l ep ed il d i 

maznunların 

DUn adliyede çokta.rriıeri beklenen - Ağır b\r hakarete maruz kai· 
bir daYanm muhakemesine b~landı. mıştık, bu da bu temsil dolayısile 

Saat on ıkıden sonra binanın giriş idi, kendflerlne temsili müdafaa yol. 
kı.smı inzibat kordonu ile sarılmış. lu bır cevap verdık. 
tı. Halk, Unlversitell, talebe genç. CelAJeddın Ezlnenln ve Piyami Sa
llk merak ve heyecanla yol başları. fanın yazılan Taavirt Erk&?' ıa.u. 

nı doldurmuşlar, kordonu kırmağa 1 lesinde neşredilmişti. Sahlbı Zeyy:ıt 

çalışıyorlar, bağ'rışarak ıleri atılm:ı- Ebuzzıya tiyatroya karşı yazılan 

ta gayret ediyorlardı. Koridorlarda yazıların btr tenkil olduğunu, mu
lııe gayri tabii bir boşluk ve ati~· vaffak olunmamış bir eaertn mUda-
net meYCutw. !aası yapıldığını söylemiştir. 

Büyük bır sanat ve kUlUlr dava- Yine aynı gazetenin neşriyat mU· 
ıının duruşması saat tam H de, bi· dUrU Cihad Ba.ban, hll.kimin son eo. 
Tinci asliye ceza mahkemesinin kil. rusuna şu cevabı verdi: 
çUk salonunda yapılacaktı. Bu sa- - Gerek Celll.leddın Ezlnenhı •e 
londa değil bir bUyUk kalabalık, ir.ı· gerek Peyami Satanın yazılarını ga
tiyazh dlnleylcileİi b le kendilerine zeteye girmeden evvel ben okudum, 
yer bulamıyacaklardı. Nıhayet on tetkik ettim, bu yazılarda fahsl 
dörde doğru muıharrlrlerle, aanat· bir hakarete lstinad eden bır nokta 
klriar birer birer görünmeğe baş· bulmadım, görmedim. Cel!leddin E_ 
lamışlardı. ~nçlik, Ertuğ'ru\ Muh. zinenin yazısında Ertuğrul Muh.si· 
sin, Neyyire Ertuğrul aralarından nın adı dahı geçmem~tır. 

seçerken onlara: Bundan sonra mUdderumuml fU 
- Yaşa Ertuğrul, ya!la Neyyire, talepte bulunmuştur: 

var ole Ttlrk sanatkArları diye ba. - Rejisör Muhsin Ertuğrul mez· 
tırıyor, hemen yer açarak kend le- k8r mecmua sahibi Zeki Cofkun, 
riM ihtiramla yol veriyorlardı neşriyat mUdUrü Neyyire Ertuğru\u 

Gençlık aşağıda çırpına dursun, neşren tahkir etmekten maznun 
yukarıda tam saat on dörde gelince Tasviri Efkar gazete.~i muharrlrle
Ertuğrul Muhsin taraflarile, CelA- rınden Peyami Safa ve Tasviri Ef. 
leddin Ezine taraflarının muhake· klr gazetesi sahibi Zeyyad v• neıJ
melet1 açılarak duruşmalarına baş· rtyat müdürtı Cihad Baban hakla. 
landı. nnda yapılan durufma sonlarında 

Muhsin Ertuğrul: Şehir tiyatrosu dıram kısmında sah· 
- O tiyatroya suiniyetle geldi, neye konulan Hamlet plyesınln ten· 

ben de esen mQdafaa mecburiyetin- kidl ile maznun Cellleddln Ezine 
de kaldım •e Türk tiyatro mecmu· 5/10/1941 tarihli, 480 numaralı T11s 
asındaki yazıyı yazdım. viri Efklr gazetesinin 2 nci sayfa· 

Bu sefer hAkim Peyamiye döndll: sının 4/5/6 ncı sütunlarında Şehir 
_ O yazıları siz mi yazdınız? tiyatrosunda Şeksplr, Danimarka 
_ Evet iklslnı de ben yazdım. prensi Hamlet beşinci perdeye gel. 

Tiyatro tenkit yazısı. Peyami Safa meden katledilml!ftlr. YU18ında Ne
olarak imzamı taşır, bu Türk Uyat· cip Fazilın bir aralık yüzünü elleri 
rosunu müdn!aa mahlyeUndedır. araaına alarak Hamlet bu gece öi· 

Sıra Neyyire Ertuğlda idi, ona da dil, Hamletin Şehir tiyatrosunda 
Türk tıyatro mecmua.sının neşriyat temsilinden bir iki !\afta evvel bır 
müdilrll bulunması dolayıslle yazının dostumla cadde ılAnları okuyorduk. 
pe mahiyette olduğU soruldu. Sanat_ Dostuma .-ka olarak böyle bir baş
klr Neyyire: lık bk' tenkit yazısına. ne güzel ya· 

- Yazıda başlı ba~ına bir !taka- raşır dedım: cTepeb .. ında B. Şekı.
T'et mevcut değildir dedi. Ylıhlız prin oğlu B. Hamlet katlolundu:>, 
yevmi bit' gazetede yapılan hakaret O vakit pka olaNk söylediğim 
bıia bır yaz..ya karşı aıı,deoe bir bu sözleri bugün lçıırı sıiııyarak 
mUdataaıdır. ltlrat edlyorUlll. Ne yaı.Wc hakıkat 

Tiyatro direktörQ Zeki ~un oldu. 
iH !ı'*lrpe· Bu yazıyA lıılublin ErtUfrwl Türk 

tiyatro mecmuasının 133 sayılı n~
huının 1/2/3 Uncu aayf aJarınJa 
Celılleddln Ezmenin yarım yamalak 
tiyatro bilgislle, bomboş sanat da.. 
farcığıle sanat davalarına karışu.. 

ğını bir adamuı ne kadar kötü, içi 
garez, haeet ile dolu olmalı idi ki, 
iki hafta sonra oynanacak piyes 
hakkındaki başlığı evvelden tasar
lamış Olsun. Hayatta hiçbir 1.fe ya
ranuyan adam tabii kötU bir niyet
le tiyatroya gelirdi. Ondan hiçbtr 
zaman bitaraf, vicdanlı, dUrtlat b'r 
tenkit beklememeli. Böyle içini mey. 
dana açıkça vuran adamın bır para 
etmıyen yazısını bir taraf gazete 
basmaz. Bu zibidi önündeki bır a ... 
kadqile vır vır konuşacak kadar 
halka, sanatklrlara ııaygı.sızlık etti. 
ğl, herhangi bir mecliste bile birısı 

konu,urken başkası ile tısıldqmak 

dürüst bır terbiyeye uymaz. Böyle 
gülünç yazıyı yazmak için ancak 
Ce1Aleddln Ezine olmalı. 

MUddeıumumı iddianamenin neti. 
cesinde: 

- Gerek CelAleddln Ezine, gerek 
Peyami Satanın bu yazılarının Jtu
ten ve Ertuğrul Muhslr:I neşren tah. 
kir etmek &'ayeııile yazıldığı dil"r 
gazetelerdeki münekkitlerin yazıla. 

rıle sabit olmuştur. 

Vatan'da Sadun Galip, i kdamda 

SelAml izzet Sedes, Son Posta<!a 

O rtada hakaret mevcuttur. Bil
hassa bu hakaretin, teşkilltın me
ıul bir adamı tarafından yapılma
sıdır ki, haklı olarak böyle bir 
hldisenin doğmasına sebep olmuş. 
tur. 

Birçok hakem arkadaşlarla dün 
konuştuk. Umum iyetle tarziye ve. 

rilmedikçe hakemlik yapmıyaeak

larını, kararlarından hiçbir su

retle dönmlyecek lerini söylediler. 
Öyle anlaşılıyor ki, bölge direk

törü, tarziye vermezse bu hafta 

yapılacak maçlarda hakem bul

mak çok güç olacaktır. 

Bakalım bölge direktörü bu bü

yük gafı nasıl tamir edecektir? 

Asıl mühim nokta, mes'ul bir 
adamın hakemler hakkında bu 
şekilde söz sarfetmesi otorite ba· 

kımından da affedilmez bir hata 
ve ilerisi için futbolümüzde anarşi 
doğuracak bir harekettir. Çunki:. 
bu suretle hakemlerin futbolcükr 
üzerindeki otoritesi kırılmış hı 
lunmaktadır. Bizce asıl timiri ı 
bil olmıyan hata da budur. 

I emal ONAN 
Nuııret Sata CoşkUn, Tan gazetesin-

de de diğer bir muharrir etlerin mu· R A D V O 
vaffakıyetle ba,arılmış olduğuııu 

yazmışlardır. 

Mllddelumuml Muhsin Ertuğrul 
Bacifti Propam 

davacılarının yazdıkları yazıları hı. 7.30 Program ısaat ayarı 
karet kastile yaparak tahrik ettik. 7,33 Müzik ll,4:S Serbest 
lerlnl ve kendileri hakkında ce:o:a 7,4:S Ajans haberi 10 dakika 
kanununun 483 UncU maddesln!n 8,00 Müzik 19,55 MUzlk 
tatbikini, MUhsin Ertuğrul, Neyyı. 8,15 Evin saati 20,15 Radyo Gaze 
re Ertuğrul ve Zeki Cofkun için de 8,30, 8,45 MUzık 20,4:S Saz eserleri 
485 inci maddenin tatbiki suretlle 12,30 Program 21,00 Zırat Tak. 
taraflarına açılan davanın ıska.tını 12,33 Müzik 21,10 MUztk 
istem~tır. 12.4:S Ajans haber 21,30 Konuoma 

Bunun lizerlne htkim taraflra 13,00 Müzik 21,4:S Müzik 
mUdataalarını yapmak Uzere mil· 13,30/14,90 Müzık 22,ao Jılemleket 
saade isteyip ietemedlltlerint sormuş 18,00 Program 
mUddeıumuml ancak Uç gta mWılet 18,03 Müzik 

Bu sureUe durutma da müdafaa 19,00 Konuf'll& 
~in 24/11/9U gUnUne talik edildi. 19,1~ Müzik 

saat ayarı 
22,45 MU&lk 

22,:S5/23,00 Yarınl 

'ierimau llilmaet 19,30 MellWelu.t program, k&paıuf 

l - _anat. Bır 

madenle karışık. 2 - Soz, Tcrsı· 

evin kısımlarından : işaret t>datı. 

3 - Matematıkte kullanılan bır 

harf; Bir et yemeği. 4 - Kan akı· 
tan. 5 - En ağır ceza: Mani. 
6 - Havadis; Mariz. 7 Taharrı 

eden; Bir vapurumuz. 8 Boyu 
artma. 9 - İki kardeş karıları: ı 
Usul erkAn. 10 - Mis:iller; Bır 
hayvan. 11 - Yapma; Çok çirkin; ı 
Bir uzvumuz. 

ı·ukarıdan Aşağıya: 1 - Avru- ı 
panın sıradağlarıncfan; Havale el· 
me. 2 - Çoban : Sıkı; Ek. 3 - Çı· 

kıntılı sanat e~eri. 4 Ay: Ku. 1 

1 
ruın 5 - Dini ıtıkat: Amel. 6 -

1 

Tıız~k : Yok etme. 7 Gramer tfı- 1 
ı birlerinden: Kızıldcnizdc bir mev. 
ki. 8 - Gandi'n ln unvanı. 9 -
Tersi: GôtUrsene! 10 - Fiil: ver. 
me; Yemeninin başı. 11 Bir 
musiki aleti: Başına ve sonuna 
ayni harf gelirse ligi demektir; 
Zamanın kısımlarından. 

DÜ~KÜ BUL:\IACANIN HALLİ 
Soldan Saga: 1 - Kc\lnat ; Akis. 

2 - Örsele; Kuli. 3 - Steno; Kar
ga. 4 - Tane; Zurna. 5 - En; Şiş. 
6 - Etekli; A. A. 7 - Cay; Fro
layn, 8 - Tlket. 9 -.Na alu CUla. 
şan); Lud (ctııl). 10 - El alem; 
Al~. 11 - Esami; Unsur. 

Yukarıdan Aşağıya: ı - Kös
tence. 2 - Artan: Nes (Sen). 3 -
İsen; Eyiala (Alaiyc). 4 Ne ne; 
Şam. 5 - Alo; Şeftali. 6 Tc; 
Zikrilc. 7 - Kuşlokumu. 8 - A· 
kar; İle. 9 - Kurna; Atlas. 1 O -
İlga; Ay; Ulu. 11 - Sia; Manidar. 

İLAN 

Kocainustafapaşada Ali Fakıh 

mahallesinde Ağaçkakan cadde. 
sinde beş yıldanberi müsteciri bu· 
lunduğum Toprakiş çömlek, dr.s. 
ti, küp imaldthanemi bu kere ve 
tamamen Haydar Berkman·a de
vir ve icar ettlgimdcn hiçbir ala· 
kam kalmamıştır. Benden matlıi
bu olanların on beş gUn içinde 
Cumartesi ve Pazar giınleri adre. 
sime müracaatlerini i!An ederim. 

Samatya Kocamustafapaşa cad· 
desi No. 9 Misak Serkisyan 

ZAYİ 
Nüfus tezkeremi ve askeri vesi· 

kamı zayi ettim. Yenisini alaca. 
~ımdan eskilerinin hükmü olma. 
dığını ilan ederim. 

Arapkir Aşafıuluptnar nıa
ballesinden Şeyh Yusuf oğul

larından 323 doğumlu 
Ahmet Ktisüç 

(J h SA 
19 TEŞRİNİSANİ 9U 

1 
100 
ıoo 

100 

Sterlin 5,22 
Dolar 132,20 
Peezta 12,89 
İsveç kronu 30,887~ 

t.sham ve Talavilitt 

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

j • LIKUT 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

L. h 

23 85 
20 80 
20 ~5 
49 25 

25 80 
24 60 

118 50 
3 59 

'J A I: V /Dl 
20 TEŞRİNİSANİ 1941 

PERŞEMBE 
1 

AY: 11 - GtiN: 324 - Kasım: 13 
RUMİ: 1357 - İklnciteşrin: 7 
UiCRİ: 13GO - ZiLKADE: 1 

V.uti'r Z&VALl SZA NJ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,53 
12,00 
14,32 
16,47 
18,23 

5,10 

2,06 
7,12 
9,45 

12,00 
l,36 

12,23 

Elinde gümüş \'ÜZ kuruşluk bu lunnnların 31 /1/1942 akşamına 

kadar bunları !\Ialsandıklarlle TU rkiye CUmhuriyet Merkez Ban
kacında ve Merkez Bankası bulun mayan yerlerde Ziraat Bankası 
•ubelerınde tebdıl ettırmeleri ilan olunur. ~8262• «"9836• 

Devlet Demiryollflrı Umum 
Müdürlüğünden : 

İdaremiı; montörlü trenlerinin elektrik tesisatının işleme ye ta
mirınde çalıştırılmak iızere beş elektrik ustası alınacaktır. İmti • 
hnndakı muvaffaklyet dereceleri ne göre birinci sınıf ustalığa ka

dar derece ve ayda yuz ı iraya kadar ücret verilecektir. Bir sene-
' lik staj muddetıni muvaf!aldyctle bitirenler tescil ve 3173 numa-

ralı kanun dahilinde terfi ettirilir. 

Aranılan şartlar: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak. 

2 Askerlısini yapını.. bulun mnk. 
3 Roleli, komıkc \'e ıncc elektrik işlcrındc ~alışmıs olmak. 
4 3 • te anlatılan şekılciekl tesisata aıt şemaları anlıyabil. 

mek ve te;:ıısattan şema çıkar ınak. 

5 - Bobin sarmasını bılenler tercih olunur. 

Talip olanların kısa hal terceme i. istida ve bonservis suretle
rlle 31 11 / 941 gunünc kadar Zat İşleri Müdlirlüğüne müracaat. 
ları ve bilaharn adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana 
gclrnclen lüzumu ılAn olunur. 11 8346» • 9893» 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremizde kurs ve staj görerek makinıst, baş makinist, teknik 
biıro personeli v~ fen memuru yctiştırilınek üzere lüzumu kadar 
Sanal okulu mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında 
gostercccklerı muvaffakiyete gôrc birınci sınır ustaya kadar de. 
rece ve ayda l 00 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik ı;taj muddctıni mu vaffakiyetlc bitirenler tescil edi
lir ve mutcakip kurslardaki mu vaffakiyellcrine ve 3173 numa
ralı kanun htikumlerinc gore merkez, atcilve ve depo teknik kad
rosu dahilinde ter!\ ederler. 

Aranılan şartlar: 

l - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 Yaşı otuzu gccmemiş olmak. 
Talip olanların kısa hal tercemcsi. istıaa ve bonservis suretle. 

rilc 3111 t / 94 ı gününe kadar Devlet Dcmiryolları Umumi İda
resi Zat isleri Müdürlüğüne müracaatları ve bilahara adreslerine 
bildirilecek yerde ,.e günde imtihana gelmeleri lüzumu ilan olu-
nur. •834711 11 9894 .. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Blrlacı Liste 

500 ku ruşluk 10 kitap 250 kuruşa 

/lşk Güneşi Etem İzzet Benice 
Donogo ff sri komedi 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadrn Sima/an ff hmel Refik 
Bir Öğretmenin Romam Huriye Öniz 
Gözlerin Sırrı Nur TahsiU 
Bizim Türküler Vasfi Mahir 
Kağıt Oyunf arr 
1939 Harbinin Menşeleri 
700 Fal (Manzum) 

/1. Moruva 
Necdet Rüştü 

150 
75 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
70 

500 
Bu l&tedekl kltaplM 15 kupoa mukabllllıde :!50 kuru~ıı nlınabilc· 

cektlr. 

lllıacı Liste 
10 l i ralık 12 kitap 5 liraya 

Çapkın Kız /ika Gündüz 
Rbdülhamit ve Yıldız hatıratı Tahsin Paşa 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 

Bizans m Son Günleri İskender F, 
Cem Piyes 
Moskova. Roma Falih Rıfkı 
Hayatrn Sonbaharr Dr. Poşe • 

Bugünkü Japonya Resimli 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Ma-hir 
Faust hakkrnda Adnan 
Vatandaş j.çin Medeni Bilgiler Afet 

125 
150 
125 
100 

7.5 
75 
75 
75 
50 
.50 
.50 
.50 

7000 
Bu llıtedek.I klt.plar 20 kupoa mllkab1Hn41e "' waya alınablle.. 

cektir. 


