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Terakkinin 
ağır bedeli 

Yazan CEMAL BARDAKÇI 

Vapurdan kurtulanlar, dün 
gece şehrimize geldiler 

Sovyetler ve 
Boğazlar 

l~üzünden Polatya önünde~ 
~~-.J B ütü n iş, Sevyet Rusyanın 

yann için emper yalizm yo
lunu mu, youa insanlık ve 
müşterek emniyet yolun u 
mu terdUı edecefindedlr . 

Yazan : Alunet Emin Y ~.,_,. 

B 
oğazlar sözil yeniden bir 
dedikodu mevzuudur. Al
manlar ısrarla iddia ediyor- , 

lar ki B. Eden, Moskovada Ruslarl.ı 
konuşurken Boğazları, bir pazar
lık bedeli dıye, Sovyet Rusyaya 
peşkeş çekmiştir. 

Bundan evvel bu meseleye dair 
İngiltere bize açık temiruıt verdi 
ve Moskovada bizden dostça bah
sedildiğini ileri sürdü. izvestla ga
zetesi de bu teminatı son sayıla
rından birinde tekrarlıyor ve A· 
merikanın eski Ankara Büyük El.. 
çisi B. Mac Murray, Baltimorl? 
Sun gazetesinde çıkan sözlerine 
göre bir Amerika diplomatının Al
man efsanesine inanır gibi gorün
mesine hayret ediyor. 

Diğer taraftan D.N.B. Ajansı 
bütün yalanlamalara ve teminata 
karşı ilk iddialarını tekrarlıyor ve 
Amerikanın eski Ankara sefirinin 
ağzından çıktığı ilk defa olarak iz. 
\•estıa tarafından duyurulan sözle
re de dört elle sarılıyor. 

Biz kime inanalım? Demokrasi 
cephesine kapalı gözle emnlrt 
gil$~erek s<izlerini topyekOn dol
rıı diye mi kabul edeilm ve J6yt& 
mi düşünelim? 

- Düşman düşmana rahmet <'· 
kumaz. Alman propagandası kentli 
düşmanlarına karşı rahmet oku
yacak değil ya, bizdeki şüpheleri 
ayaklandırmak ve aramızı bozmıık 
icin elbette elinden geleni yapa. 
cak . . . 

Yahut carlık Rusyası yüzünd,•n 
~eçirdiğimiz acı tecriibelt'rin tesi
rine kendimizi kaptırarak A'man
ların iddialarını olduğu gibi kabııl 
mi.i edelim? 
Hayır, ne biri, ne diğeri ... Yat. 

nız şurasını itiraf edelim ki hiç bir 
millet, varlığına ait meselelerde 
hariçten ver11en teminatı Yİ.17.cll' 
yüz doğru dlyl'.' kabul edemez. Bis
mark: «Düşiınceler w• }Jatıralar. 
adlı eserinde Rus devlet adamı 
Şuvalofla olan bir konuşmasını 
hatırlatıyor. Şuvafof kendisine de. 
miş ki: 

- Almanyaya karşı gizli an
laşmalar yapılacağı ve iki cephe
de dövi.ışmiyc mecbur olacağınız. 
düşüncesi sizde bir korkulu riıy:ı 
haJlndedir. 

Blsmark hatıralarında itiraf e
diyor: «Evet, hakkı var. Ben bu 
korkulu rüyadan hiç bir zama=1 
kurtulmadım. Çünkfi fena ihtimal
leri hesaba katmak vazHemdi ... 

B ize Boğazlar meselesi hakkı•ı
da teminat verilirken, bugünkıi 
muhatap1arımız çok samimi ola. 
bilirler. Fakat yarın onların ye
rine başka adamlar gelmlyeceğlni. 
dünyada çarpışan kuvvetlerin man 
"arası değişecek olursa başka ba'$· 
k<l emeller hakim olmıyacağını b'
ze kim temin edebilir? 

Denilebi'lr ki: aYarın için em- ı 
niyete layık bir söz nasıl tasavvur 
kabul eder?n 

Pekalfı eder, misali de işte biz ... ! 

Kızılayın Yunanlılara yaplığı 
yardımı götürmek üzere yola çı
k.an Kurtuluş vapurunun karaya 
bindirdiğini dün teessürle haber 
vermiştik. Gemi Marmara adası
nın şimalinde bulunan Pulatı a 
burnunun şarkındaki diğer bir 
b uruna bindirmiştir. 

Geminin karaya oturduğu ha
beri alınır alınmaz derhal faali
yete geçilmiş ve Çanakkalede bu
lunan (Hora) tahlisiye gemisi ile 
limanımızdan Trak vapuru vak' i\ 
mahalline gönderilmişti. Tahlisiye 
vasıtaları geminin karaya oturdu

' ğu yere geldikleri zaman . ~urtu
luş vapurunun büyük bir kısmı
nın suya gömülmü~ olduğunu gör
müşlerdir. 

--
Marmara adası önlerinde battık• blldlrllen Kartuıu, vapuru, Limanda 
Yuaanlstana gönderilecek gıda maddeler ini yükledik ten aonra JıarekMe 

h&Zır hl r halde 

Satie davası 
Yusuf Ziya Oniş ve arkadaştan 

d ü n .b e r a e t e t t i ı e r 

DUn gece saat 10,5 da limanunıza 
gelen Trak vapuru gemiden kurtu
lanları şehrlıntze getirmiştir. 

<'..ece geç vakit kendllerlle konu
şan bir arkadaşımıza kurtulafl tay
falardan biri hldieeYf fU şekilde an

<Denmı SaA ::$, Siı, 'I de) X 

SaUe binasının Dcnizbank tarafın- ! IsUnad ederek bu binanın satın alın
dan satın alınmasından devlete 144 dığı tarihte 245,900 Ttirk lirası kıy

bin lıra zarar vcrdıklcrı iddiasile metinde olduğunu, Denlzbank kasa
umum mUdUr Yusuf Ziya Oniıı , umu· ı sından hundan daha az para çıktığı 
mi kAtlp Sadun Galip Savcı, Yüksek için bugün bile Istanbul liman saha
mUhendıs Neşet Kasımgll, Hukuk sında bulunan bıı binanın satın alı· 

müşavırı lsmaıl Isa Caniş, ldarc mının kanuna uygun bir şekilde ce· 
meclısl reısı Zıya Taner, tızaları Se· I rcyan ettiği, 1Slah cdılen rapor me
dat Uru!, Cemal Şahlngirny nleyhle- selesinde iddia olunduğu veçhlle dev
rine bundan iki buçuk sene evvel ls- 1 letc herhangi bir zarar iras .etmedlğl 

tanbul bırlnci a~ır reza mahkeme- ı lçııı cilrmlln ne maddi, ne de mAnevl 
sınde açılmış olan dava diln alAka- unsurlan bulunmadığına, Denizbank G- 1 v B k 
darların beracu1e netıceıenmışur. ~ kanununun 21 inci maddesinde mev- :·nera ı on GC 

Mahkeme bu kal'annda yaptırmış zuubahı; lstim!Ak keyCiyetinin Amir j • • 
olduğu yeminli eltlivukuf raporuna I bır hiikilm olmayıp. menafii umumi- •. H . t er taraf 1 n dan 

ye bahis mevzuu oldıığu zaman malı· ' ' 
~._..........._....._ ı nı satma~ istlyenlere kar.şı icabında - k b 1 d • 'd • 

T 1
• f o kullanılacak kanuni bir yol olduğu, a u . e j . J 

Denizb11nk kanununun 3 llncil mad- ı 

Şark cephesind ~ 
büyi: k bir ôfet 

halini aldı 

11. Eden 

desinde bahis mevzuu edilen direktif ı 
alma keyfiyetinin de hem Iktısat Ve- G 1 . v o n B o c k 
ktı.letinden, hem de Vekiller heyetin
den aldıkları sarahatle sabit olduğu, 

( mahkemeye \'erilmiş olanların bu bi
( nanın mUbayaıı.ııına temas eden her 

Re:chenau'un yerine 
t:ıyin edi l miş 

ı 
hangi bır meselede, ne bir 'vazife 

Berlin, 21 (A.A.) - B. Hitıer. 
suiistimali ne de lhmalf mevzu olma- General Fon Bock'u umumi ka-
dığı görillerek s~hteki\rhk mesele- rargahında kabul etmiştir. Gen~
slnden ıttlfakla, dığer hususatta da ral şark cephesinde bir ordu ku
ekscrlyetle Yusuf Ziya Oniş ve arka-' ma'nçianlığt almak uzereclir ve bir 
da.şiarı Sadun Galip Savcı, Neşet Ka· nekahet devresi geçirmiştir. 
sımgll, lsmaıl Isa Canlş. Ziya Taner, Bernc, 21 (A.A.) - İsviçre ga. 
Sedat Uru!, Cemal Şahlngiray'ın be- zetclerinln ncrllıı muhabirlerine 
raetıe'rine karar verilmiştir. göre. Mareşal Fon Bock şimdiv~ 

kadar Mareşal Fon Rclchenau ta

PASiFiKTE 

Japonlar 
M~vah: ssJyı 
zaptettiler 

rafından kumanda edilen ordulaı' 
grupu komutan'ığına tayin edil
miştir. 

Çinliler teslim 
olmak 

•• • • uzere ımış 

Japon ordu sözcüsünün 
garip beyanatı 

Tvrk milletinin adına verllerek söz. 
karşılıklı tutu1mak şartlle. her va
kit için geçer akçedir, çiınkü ton. 
rak hırsı denilen kötil mikrop bl
zim vücudumuzdan defolmuştur. 
Hatta diyebiliriz ki bu h~tahlc
tan tam surette şifa bulan biricik 
millet biziz. Bir milletin toprak. 
!ar ın ı geni§letmeslnin mutlaka klir 
olmadığını, kendi mlJll bünyesinl:ı 
tabii parçaları olmıyan toprak! l
rın bir zarar ve zaaf Amili olahl. 
leceğlnl biz acı tecrübeler netice
sinde keşfettik_ İşte bunun içı~ 
sağdan soldan uzatılan yemler biz
de iştlhaya benzer bir his uyan-
dırmadı. Kendi prensiplerimize sa- Londra, 21 (A.A·> - Avam kB
dık kaldık, daima da kalacağız. marasırıda beyanatta bulunan 
Bu itibarla bizim sözümüz, her va- Eden Rus cephesinde Almanların 
kit için kıymetini muhafaza eden bulundulu tarafta Avrupnnın şark 
bir senettir. ve cenup pı4u kısım1arında tifo 

Sovvet lhtl!Alinden sonra öyle vak'alarının çoğaldığını söylem•ş 

F lipinlerde vaziyet 
müttefikler lehine 

. dJzeldi 
Rangon, 21 (A.A.) - Japon ve 

Slam kuvvetlerinin Mulneyln is
tikametinde yaptıkları baskı Ma. 
yovadi şimalinde durdurulmuştur. 
J a ponla r l\'llvahassa'y ı işıcal ettiler 

Şanghay. 21 (A.A.) - Şanghayda 

beyanatta bulunan Japon ordusu söz
ctisU Çin meselesi hakkında şunları 
söylemiştir: 

Pacıifik hal'binden evvel Çunklng 
Amerika ve lngtltereyi Japonyaya 
kar'ı harbe sUrtiklemeğe çalışıyordu. 
Bu harp şimdi vakidir. Fakat Çun
klng şimdi korkmağa başlamıştır. 
Rangoon üzerine yapılmış olan hava 
akınları netice.sinde Çine gönderil· 
mek üzere bulunan mühim miktarda 
har p malzemeslnıı btlyUk zararlar ya
pılmıştır. Çunklng" hemen hemen tes
lim olmak vnlye.tlne gelmiştir. 

bir dakika oldu ki, Ruslar dıı. eski ve şunları i!Ave etmiştir: . 
hastalıktan kurtu1muş göründüle'" ıı- Tifo vak'alarının mıktarı 
Ec:ki $!izli anla!':mıı.Jarı neşrederf'k hakkında hiç bir istatistik elde 
eski ~ldlslerin ipll~ini pazara çı- etmek imkanı bulunamamıştır. 
kardılar. İran hakkında İneUlzler- Alman makamları anlaşılması ko
le olan an1aşmalarının verdill hak. lay sebeplerden dolayı bu )lususta 
l•rı gönül!ii olarak reddederek f. rakam zikretmek istememektedlr
ranın istiklaline kavuşmasına hlı- l ler·• 
met ettiler. Flnlanda ve Lehlstans ı Londra. 21 (A.A.) Harbiye 

(Devamı Sa: ı, Stl: ' de) «-• (Uevanu Sa: S Sil: ı de) (-) 

Batavia, 21 (A.A.) - Felemenk 
Hindistanı tebliği, Japonların şım. 
dl Celebes adasında Miva.tıassa'yı 
tamamen işgal ettiklerini bildir
mektedir. 
Japonla r büyük bir meydan mu

h a rebesi için hazırlanıyorlar 
Ranırnn, 21 < A.A.) - Rangoı1-

(Devamı S.. 3, Si 5 de) /X/ · 

Milli Korunma 
kanununda -tadilat , 

Yeni teŞkilô.t için hükiimete 
100 milyon lira veriliyor 

Kanuna aykırı harekette bulunanlara 10 sene 
hapis ve 10 ~in lira para cezası verilecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - Mill1 Korunma kanu-
nunda yapılan son ve geniş değişiklikler aynen 
&fA#Jdadır: 

Kanun kabul edildiği takdirde Icra Vekilleri heye
tince ittihaz edilen bütün kararlar alakalı Vekalet
ler tarafından k endi teşk ilAtı ile blrlıkte bu kanuna 
müsteniden kurulan teşkllAt ve milesseseler vasıtası 
ile infaz ve tatbik olunacaktır. HUkQmet lüzum gö
rürse merkez teş kilatı haricindeki devlet teşkilatın-

seseler kurnııya da mezun bırakılmıştır. Bl!Alstisna 
bütün daire \'e m Uesseseler bu kanunun tatbıkatma 
ait karar ve tebliğleri derhal icra edecekler, aksi 
takdirde müsebb ip \'azlyette bulunanlar bizzat Baş
vekil tarafından inzibati cezalara çarptırılacaklar ve 

·hatta memuriyetinden çıkarılablleceklerdir. Yalnız 

da yeni memuriyetler ihdasına serbest olmakla be
raber merkez teşklltılmda ihdas olunan kadroları 

Büyük Millet Meclisinin ta!!d lkine arzedecektlr. Ay
rıca lcra Vekılleri heyeti, halk ve milli müdafaa lh· 
tiyaçlarını temin maksadile hUkmi, şahst nıUes-

memuriyetten çı karmıya itiraz kabil olacaktır. Bu 
kanuna müsteniden vUcude getil'llen teşkil fı.t ve mü
esseselerde çalıştırılanlar arasında fazla mesai ya
panlarla muvaffakı,Y.eti görUlenlere Başvekılln tasvi-

bi ile maktu bir ikramiye verilecektir. Herhangi bir 
dalrede tekaüde tAbi bir hizmette çalışmakta iken bu 
kanun hUkUmlcrine tevfikan kurulan dairelerin üc-

(lle\amı Sa. S, Sil. % de) + 

~·b~:~~ .. lı Tenkidcileri tenk ~ d 
Ruslar yeniden 1 

birçok şehir ve Ekmek 
Vali 

vesikası hakkında 

kasaba aldılar ile bir konuşma · 

Almanlar Feodosyada 
Ruslardan 10.000 

esir a lmışlar 

Ekmek vesikalarının tevzii işin
de şikayetler duyu'du, ekmeğini 

gününde tedarik etmeyen, sıkıntı 
çeken vatandaşlara tesadüf edil
di. Bunlara alt tenkitleri, iddiala
rı her taraftan dinledikten sonra: 
ı<Bu işlerden mes'ul olan vatan. 
da_şların da elbette bir dİyecef:i 

Lonclra, 21 (A.A.) _ Moskova var. Şunu da anlayayım. diye ls
r.adyosu, Moskova cep\ıesindc ye- tanbul Valisi doktor LOtfi Kırda
ni muvaffakiyetler k'Dydedlldiğinl ra başvurdum. 
haber vermektedir. Meğer onun da dökülecek derdi 

Plesenkoe kasabası, şiddetli bir varmış. Verdiği izahatı dlnled:k. 
muharebeden sonra b ir Rus birli- ten sonra Nasraddin Hocaya hak 
ği tarafından geri alınmıştır. verdim. Hnnlya kadı iken bir da-
Doğu şimal cephesinin bir kesi- vacıyı. dl.nlemiş, hak vermiş, da

minde Almanlar diğer bir mesk(ın va edılenı. sorguya çekmiş, ona de 
mahalden tardedilmişlcrdir. 100 ı hak .vermış. K~rısı bunu duyunC'a 
kamyon, 9 tnp, hir akaryakıt de- her ıkl tarafı bı.rdcn haklı bulmn
posu, bir erzak deposu ve külli. sına hayret etmış. Nasraddin Hora 
yetll miktarda malzeme musadere ona da: cı:;en de haklısın, karıcı-
c.-dilmi<:tir. ğımıı demış. 
Res~i bir Sovyct haberinde de. Doktor Lütri Kırdarın anlattık: 

niliyor ki : l~rı 1b~1 nd~ şu ıntıbaı uyandırdı kı 
19 sonkfınunda hava kuvvet' e- bırb r mlzı anlamadan, dlnleme-

d k t•• h .. k .. l k do~ rimize mensup teşkiller 6 p iyade en 3 1 u um ere varmıı ..... -
taburunu imha eylemişlerd ir. r~ değll .. · ı<_arşılıkh anlaşma ıh-

Jııtanbul Vali ,.e Belediye relııl 

Dr. Ultfl Kırdar 
Diğer bir Sovyct birliği, Mosko- ~ıy?cı.n~ her ışte duyac:ak olursak 

vanın tnkriben 320 kilometre ba. ışbırlığı kolayl~şır, ver1m ıı.=ta~: ------------
- . " • . Doktor Lutfı Kırdar dNlı kı. ı y 11 d 

tı şın:ıa.hnul'.' kaın .ostaşkof mer- - Siz bizi tenkit ediyorsunU?· ugos: avy 
kezlnı ışgal ctmlştır. M k t h . d - 1 · oldn- - a a 

M k 21 <AA ) B .. a sa , erşeyın uze mesı 1 
os ova, · · - ugun- ğ · · b t k ' tler- memnuniyet d h 

kü Sovvet tebliği eki: u ıçın u en ı 1 
;_ t • 

M • : k' ' 29 k ' l t le karşılıyoruz, fakat ben de g e 1 ş 
OJaıs ın • ı ?nıe re cenu· zetccileri bir noktada tenkit eder-

bunda Vere~·a şehrınln F:fremov h .. k mis'ıniz" Bana 
k ti ' t f d · 1 · ~m OŞ gor«'CC . 

uvvd e herı .. arta ın a~ ışga ı ~ıhra- övle gellvor ki bazı arkadaş'ar, 
sın a, en.uz ~maın anmayan a- h~vadis kıymetini yalnız kusurlu 
berlere j?ore .dusm.~ndan. 11 tRnk. I işlerde giirüvorlar. Bir işin iyi la-
45 top. 97 mıtralyoz, 24 havan to- f fak-at kusuru da var. Ku
ou, 1000 den fazla mayin ve bü- ra 

1 v~~·v·ıterek yaz1vorlar ivl tıı. 
ük ' kta d d '" h l suru • ı • , . Y mı r n •ı;cr arp ma ze- rafı bir tarafa bırakıyorlar. Me-

mesi almışlRrdır. selii Belediye' meclisinde azadan 
~~uhıı~cbe n:ıeydanında Alman. biri bir takım hareketlt>ri iyi bul

lar ıçlcrındc bır ı:ok subıy olmıık d takdir etti bir n'>ktavı da • 
iiz<'~c iiç binden fazla ölü bırak- r;~;ıu buldu. Takdir cttifi nokıe~-
m1<: ıırrlır. d t 1 de h - b h -Moıc:kO\'a, 21 ( A.A.) Kızıl Yıldız !ar an gaze e er ıç a ıs yok. 

. . Yalnız kusurlu nokta büvük ser-
gazetesi muhabır• \'Rzıyor: Moskova 1 hala 1 a l · • ev r a v zı ıvor. 

cephe-<ıi Uzerlnde diğer 150 mesk~n j Ekmek ~esikJ:tİarı işinde de öy-
mahalden dllşman tRrdedilmlştır., le oldu. Bir çok kusurlar ve nok
Dfişmanın Tula bölge.sinden Smolensk sanlar o'duğuna ve bir kısım va-

(De,·amı s a. s. Sll. 4 lif') «+ı> 1 (Devamı Sa. 3 ; Sü . 5 de) - -

Yugoslavyaya Bulgar 
ve Macar orduları geldi 

Almanlar ,ark 
cep besine 

g6nder1Uyor 
Ne\•york. 21 (A.A.) - Ne\'YOrk 

'l'imes gazetesi Bern'den öğreniyor : 

Sırpların glttıkçc daha artan açık 

mukavemetinden sabırsızlanan Al· 
(Dtwamı Sa. 4, Sil 6 da) c=-

Resnmne ıröportaJ 

l 

' 

.. ____ ~.r" ~ • ·~-..... ~ ........ ____ _ 

1 
~ 

1 

Kı~ lııtanbulu bu ııene pek ~\·dl. Hlı: a~ rılnıak 1"1A>mlyor. 
Dün ııabah ba,lıyan kar, muhtallf 1Hılalarla rle\'ıun etti. 
Şehrin her tarafı (f'ne beyu. .• Dün hararet dP.rec~ı nak"' 
't ve kadar dü~tü... Bütün lııtanbul heyar. ö!'tuııünün ıLltın
da tlrtJr titredi. Görünüşe hakılı1'8E. kar, lııtanbulclan 

JllelllllGD oldutu kadar, lııtanbul kardan memnun dejU. 

------------



VATANIN !'ARlırt BOMANI: TEFRiKA No.(5 

VA~AN 

Şehir Terakkinin ağır bedelii 
Haberleri 

Yazan : Movrus YOKA Y 

Paşalar hayretle bakıştılar. 
Ortada ne asker, ne de 

bayrak vardı •.• 

Şubat ayı 
ekmek 
karneleri 

Karneler Ankoradon 
geldi, bugün 

tevzi edilecek 

/?.!!!!. eç~rdiği
~ mız ve 

1815 Viyana 
barış bir asır 

yıkıldı. 

konferansının yarafhğı 

sürdü. Versay derhal 

Acaba neden? 
' 

- YAZAN: 

~~ 
gelince soluğu, 
herhangi bir mem 
leketin baş şeh· 
rinde alıyor. Sc. 
firlerin kafa pat 
!atmalarına lüzum 

Kızdan aldığı mahlmata daya. 
narak tlkönce Küçlik Ahmet Pa· 
şaya döndil ve dedi ki: 

-Ey acemi delikanlı, sen geriye 
çekil, emrettiğim zaman ilerlersin. 

Sonra Ferit Beyin tarafına dön 
di.ı: 

- Ey, ihtiyar hnin, ey Küçük 
Ahmet, haydi ileri gel, vakitsiz hü 
cumunla bu muharebenin kaybe
dilmesine sebep sensin! 

Fedt Bey, karşısındaki kôtiı 
ruhlu, fcnı.. insana hakaretle bak
tı. Babaslle beraber bu adamı , ôkf 
gün evvel yeniçerilerin e!Jnden ve 
muhakkak bir ölümden kurtarmıs
lardı. Yeniçerilerle beraber hücu
ma geçmekle zaferin yolunu nç. 
mışlardı. Hasan Paşa araya gire
rek kendlsile babasını ayırmnsa ve 
hücumlarının hızını kesmese Nem. 
se ordusunu tek başlarına tepele. 
mek üzere idiler. Şimdi bu adi a. 
dam, herkesin önfinde kendilerine 
suçlu muamelesi ctmlye cüret edi. 
yordu. Fakat işte eline mükemmel 
bir sllAh vermisti. Bfitün kuman
danların huzurunda Küçük Ah· 
met Paşaya acemi delikanlı, kcn. 
dlstne (ihtiyar hain) demişti. Ha. 
san Paşayı ezmek için bu fırsatı 
kaçırmıyacaktı! 

Paşanın ta yanına .sokular.ık 
mC'rt tavrile gukredi: 

- Paşa, asıl padişah haini ve 
nimet nankorü sensin. On adım 
ilerisini göremiyorsun. Baba ile 
oğlu, dostla duşmanı birbirinden 
ayıramıyorsun. Sonra koca bir 
orduya kumanda etmeğe, emirler 
\•ermeğe cilret ediyorsun. 

Hasan, Küçük Ahmet Paşa dl. 
ye Ferit Beye hitap ettiğinin far. 
kına varınca rengi attı, bayılacak 
gibi oldu. Fakat sonra kendini 
toplayarak: 

- Hayır, benim gözlerJm görü
yor, sen yalan söylüyorsun, dedi. 

- Yalan mı söylüyorum: Öyle 
Jııe bak, çadırın önünden bir alay 
asker geçiyor, başında muzlka ta
kımı, ellerinde bay,aklar var. 
Bunun hangi alay olduğunu söy. 
liyebilir misin? 

Halbuki o sırada çadırın cıva. 
rından yalnız bir muzlka ta
kımı, bir takım havalar çalarak 
tek başına geçiyordu. Ortada ne 
alay vardı, ne de bayrak... Ha
san Paşa kendini toplamağa çalı
şarak cevap verdi: 

- Seni gidi asi herif, senin ba. 
na sual scırmağa ne hakkın var? 
Geçen alayın hangi alay olduğunu 
ben ne bileyim, belki de yeni ge
len ve kendini bana henüz tanıt. 
mayan bir alaydır, belki de adını 
bOmedllim diğer bir alaydır. Şu
rası kAfl ki alayın geçU~inl işte 
görüyorum, işte ellerinde bayrak. 
lar olduğu halde geçiyorlar. 

Paşalar hayretle bakıştılar. Ha. 
san Paşanın gösterdiği tarafta as. 
kerden ve bayraktan eser bil ... 
yoktu. Köprüm yerinden fırladı. 
Hasan Paşanın yüzüne bile bak
madan bağırdı: 

- Ya, demek ki sen harbi ida
re ederken ortalığı bu gözlerle 
gördün. Boyle görüşlere göre ns. 
kere emirler verdin. 

Sonra Küçük Ahmet Paşa ile 
Fcridln kollarından tuttu: 

Haydi, buradan gidelim, 
bdylc yerde hiç birimizin işi yok 
dedi. 

Emir bekleyen muhafızlara da 
şu enır! verdi: 

- Haydi bakalım, dağılın, böy. 
le kahraman kumandanlara zin
dancılık ettiğinizi bir daha tör. 
miyeyim. 

Muhafızlar zaten Ahmet Paşa 
ile Ferit Beye kul kurban olduk. 
ları için bu emri canların::ı min. 
net bilerek dağıldılar. 

l)A\lllDA\t\J 
:}? ~DA\ ILA\ 

Mağazada kın. 

kalmış 7 

ş u fıkrayı bir yerde okudum: 
Bir Musevi tüccar ölum 

haHne ıelmfş. Karısı, iki kızı, üç 
oflu yatafının başında atlaşıyor, 
dua ediyorlarmış. Karl!lı bir ara. 
tık ölüm halindeki adamın kula. 
fına efUerelı: demiş ki: 

- Kocacıfun, seslerimizi duyu. 
yor mmun? Hep buradayız. Se. 
nln için dua ediyoruz. 

Adam fısıltı halinde sormuş: 
- Miton bura.da mı? 
- Elbette burada .. 
- Ya Samuel 
- O da burada .• 
- Ya Yako? 
- O d• burada.. 
Ölen adamın dadaklanndan, kı. 

ilk. fakat acı bir feryat aaetmı.: 
- Vay yay va1, öyle ise bu da

kikada mafazamda satıcıların ba. 
ıın4" kimse yolı: ha! 

Sl:ROB 

Hasan Paşa apışıp kalmıştı. iş
te kendi kendini ele vermişti. 
Gözlerinin görmediği meydana 
çıkmıştı. 

Güzel kız, saklandığı yerden 
titrlyerck fırladı ve paşanın boy. 
nuna sarıldı: 

- Ah, paşam, ne yaptın, dedi, 
benim söylediğimi ters anladın. 
Ben ise böyle bir yanlışlık olma. 
sın diye senin yanında bulunmak 
istemiştim. 

Hasan, kendi kendine delf glb' 
tekrar ediyordu: 

"""" ,Bittim, mahvoldum. Başım 
tehlikededir. 

Bundan sonra kıza baş bile çc. 
virmedl. Sağına, soluna bakma. 
dan koştu, de,rvişlerln çadırına 
dua etmeğe gitti. 

Affan Bey ölü gibi sararmıştı. 
Kız, yanına sokularak şeytanca 
gilldü ve adamın yüzünü okşaya. 
rak sordu: 

- Nasıl, benim şefaatime ihtl. 
yacın olacak bir hale gelecek m \. 
sin, sclmiyecek misin? Aklın na. 
sıl kesiyor? 

- Ben seni ele veririm. 
- Bilirim, vermek istersin. Be-

nim mi, yoksa Hasan Paşanın mı 
yaşayacağını kesilrlrsen bunu yap 
makta bir saniye bile tereddüt et. 
mezsin. 

Hasan Paşa dervişlerin çadırın. 
dan döndükten sonra Affan Bey
le beraber bir tarafa kapanıp iki 
saat kadar konuştu. Beraberce bir 
pUin yaptılar. ACCan Bey derhal 
yola çıkarak Erdele gidecekti. 
Orada köy köy dolaşacak, halkın 
Erdcl Beyine vergilerini ödeyip 
ödemediğini araştıracaktı. Sonra 
halktan vergi toplandığı halde 
haracın ödenmemesini vesile ede
rek Hasan Paşa Erdelin üzerine 
yürüyecek, Sen Gotard bozgunu
na sebep oldu diye Beyin başını 
vuracak, Erdeli Macaristan vllfi
yetlne ilhak edecekti. 

(Arlı:ası var) 

Soruyorlar: 
Altın bilezikler 

B Jr doııtumuz, son yıllarda 
baularımıun birer varlık 

sembolü sandıft, bir toklarımr:ı:ın 
da demode olmuş bir 7.lnet \"MI· 

taııı !!aydığı altın blle:ı:lklerln ,e
kH ~ ağırlık ltlharı ile gerçek
ten ze\k iz blr hale getirildiğin· 
den acı acı '}lklyet edl.)'or, bun
lardan darphane ldareslnlnklnden 
gayri damga ta,ıyanlarınıtan ek
beri inin de ayar derecelerinin hiç 
de üıerlerlnde ya:ı:ılı bulunan 
miktarlara uymadığını esene 
söylerken, bu bllezJklere darpba· 
ne damga.•u \'urdurulmaııında ku
yum<'ular erbest bırakılmı~. Oğ· 
rendlğlme göre, üzerlerlnde yv.ı· 
lı bulunan ayar dereceleri de bir 
gQna reıuni kontrola da tAbl de· 
ğ'llmlş! 

Diyor \"C soru.)or: 
- Bardağı bir kuruta ııahlan 

trme ularının blle fazla kazanç 
hırtJUe karı'}tınldığı bu umanda 
külçe halindeki bir gramına 450 
kuruş istenilen kıymetli bir nes
nenin kontrol~uz bırakılması ne 
dereçelereı kadar doğrudur aca
ba? 

Nahiyelerde teşkili.ne karar ve. 
rilen İaşe büroları kurulmuş ve 
derhal faaliyete geçmişlerdir. 

Şubat ayı lçın verilecek gayri
kabili taklit ve gramlı karneler 
Ankaradan gelmiş, derhal kazala
ra gönderilmiştir. Bu karnelerin 
tevziine nnhlyelerdeki İaşe büro
ları ellle ve nüfus kontrollarUc 
başlanacaktır. Ağır işçilere 750 
şer gram ekmek verilmesi için 
emir de verlimiştir. 

Lokantalara da verilecek ek
mek avans suretile verilecek, bun
lar da hcrgün aldıkları ekmeğin 
hesabınt aldıkları kuponlarla ka
patacaklardır. 

Itri için bir ôbicle 
dikilecek 

İstanbul Belediyesi, büyük Türk 
musiki üstadı dahi Itrinin mezarı
nın meydana çıkarılmasına ve bir 
abidesinin yapılmasına karar ver
miştir. 

Itri tekbir gibi müşterek ve 
küUe musikisini ilk olarak beste
leyen bir diıhidir. Mezarının mey. 
dana çıkarılması ve abidesinin 
dikilmesi isi için musiki üstadia
rından mürekkep bir heyet seçi. 
lcccktir. Evvela mezarının tcsbi
tlle uğra§ıiacaktır. Itrinin meçhul 
bulunan kabrinin Üskildnr Şehit
liğinde olduğuna dair bundan ev
vel bir mezara dikilen bir taş var. 
dır. Fakat diğer taraftan Edirne
kapı mezarlığında da bir mezar 
taşında 41tchlili kebir mübdil bfi. 
yük musikişinas Itriye !atlha& ya
zılmıştır. 

Yapılan tetkiklerle kabrin tcs. 
bit edilebileceği ümit cdilmek!e
dir. Diğer musiki üstadlarının d:ı 
kabirlerinin tanzimi takarrür et
miştir. 

Oçüncü devlet resim 
ve heykel sergisi 

Devlet resim ve heykel serg!. 
si bundan evvel her sene Ankara. 
da açılmakla idi. 

Maarif Vekftletlnin verdiği bir 
kararla Ankarada son açılınıs o
lan Devlet resim ve heykel ser
gisinde teşhir edilen eserler ilk 
olarak 1stanbulda açılan Devlet 
resim ve heykel SC'rgisinde teşhire 
başlanmıştır. 

Sergi dün saat 15 te Güzel Sa!l
atlar Akademisinde açılmıştır. 
Serginin açışını VaU ve Belediye 
Reisi doktor Lütfi Kırdar yap. 
mıştır. Sergide dört yüze yakın 
eser teşhir edilmektedir, 

Çuvalla mal ihracı 
I 

hakkında yeni bir karar 
Bundan evvel verilen bir karar. 

la çuvalla yapılacak ihracat hü
kumet tarafından menedilmişti. 
Yamız gönderilen çuvallar geriye 
iade edildiği takdirde ihracata 
müsaade edilmekte idi. 

Bu kararla bllhassa :fındık tüc. 
carları büyük 'Illi.ışkülfıta uğra_ 
makta ve ihracat yapamamaktay. 
dılar. Fındıkçılar bu müşkülatı 
ortadan kaldırmak için Ankaraya 
bir heyet ~öndermişler ve yapılar. 
temas neticesinde de yapılacak ih
racatta göndcrllen çuvallar, o 
memleketten ithal edilecek mad· 
delere kullanılarak tekrar ith1;1.l 
mallarile memleketimize iadesine 
garanti alındığı takdirde çuvalla 
mal ihracına. mUsaade edilmiştir. 

bugün içinde bu
lunduğumuz bir 
ve iki numaralı 
cihan savaşları
aı doğuran sebepler hakkında çok 
şeyler söylendi, çok yazılar yazıl. 
dı. TürHi iddialar, birbirini bozan 
fikirler ortaya atıldı. Fakat bi'. 
mcm telli telsiz telirafı, telefonu 
yataklı vagonu, tayyareyi Ye yü· 
zen şehirleri bu sebepler aras~na 
katan oldu mu? 

Evet, insan dimağının bu har1
-

kah buluşları, zamanı, mesafcle:i 
kısaltmak suretlle insanın ömrünli 
uzatıyor. Bunları başımıza gelen 
felfıketlerdcn suclu çıkarmak ilk 
bakı~a pek garip göriinür, aklll 
yatmaz. Çilnku bunların bize te
min eyledikleri faydalar sayılamı
yacak kadar çok ve çesitlldir: Te
lefonun mikrofonunu elimize alın
ca yattığımız veya oturduğumuz 
yerden dünyanın her köşe bu<'a
fındaki 'dostlarımızla görüşür, 
sağlıklarından haber alır, işleri· 
mizi bitiririz. Radyolar, dünyanın 
her tarafında olup bitenleri daki. 
kasında bize haber verir. Tebiz 
telgraflar,, Okyanuslar ortasında 
kazaya uğramış gemilerin binler
ce yolcusunun canlarını kurtarır. 
Tayyareler, trenler, vapurlar sa
yesinde eski zamanlardaki yolcu
lukların dayanılmaz zorlukların. 
dan, zahmet ve mihnetlerinden 
kurtulduk. En uzun mesafeleri 
akıllara durgunluk veren bir hız
la ve en ufak blr rahatsızlık duy
madan aşar olduk. Onbinlerce. 
yüzblnlerec insanın birden canını 
alan eski büyilk kıtlıklar görül
mez, işitilmez oldu. Bunlar hep 
doğru, hep meydanda olan ha. 
klkatlerdlr. Fakat bence, bu ha
yırlı icatların bütün bu nimetlere 
karşılık büyük bir zararı da oldu: 
insan dimağını kısırlaştırdı, in
sanları daha sillk bir hale koydu, 
müstesna vasıflarda şahsiyet ye. 
tlşmek imkAnlarını azalttı. 

Bundan yüz elli yıl Bnce başla. 
yan ve yirmi sene süren Napol
yon harpleri, Akdenizden Buz de. 
nizine, Şimal denizi kıyılarından 
Moskova sahralarına kadar tek
mil Avrupayı allakbullak etmiş. 
ti. Bu harp kartalının nihayet ka
natları kırıldı, Vaterloda yerlere 
serildi. Avrupaya yeni bir düzen 
vermek !cin Viyanada bir kongre 
toplandı. Bu kongrede (Mcter. 

Et meseles;nde 
satışların tek elden 
yoptlmosı kararlaştı 
Toptancı ve perakendeci kasap. 

lar dün aralarında bir toplantı ya 
parak et meselesi üzerinde görü
şerek bazı kararlar vermişlerdir. 

Verilen karara göre satışların 

tek elden yapılması için araların
dan bir mutemet tayin edilmiştir. 
Bu suretle bundan sonra satıs tek 
elden yapılacak, Mürakabe büro
su da et işini kolaylıkla kontrol 
edecektir. 

Şehrin kordon 
temizlenmesi 
için faaliyet 

Şehrin kardan temizlenmesi için 
iki yüz temizlik amelesi derhal 
faaliyete geçlrllmlstir· Belediye 
yemek içmek dahil temizlik ame
lesi kadrosuna yeni i5çller alma.. 
ğa karar vermiştir. Bunlara da 
20 şer lira maa§ verilecektir. 

nih) lerin, (Taleyran) !arın ve ve zaruret hasıl olmuyor. Onların 
arkada;jlarının kurdukları dil· vazifesi, en ufak teferruata varın· 
zen, ufaktefck tükezemeler bir caya kadar hükümetlerinden al. 
tarafa bırakılırsa tam yüz yıl dıkları direktifler dairesinde yü. 
sürdü. Bir numaralı Umumi rümckten ibaret kalıyor. Ağır 
Harpten sonra dünyaya nizam ınes'uliyetler yüklenmek zoruna 
vermek için toplanmış olan Ver- düşmüyorlar. işte asrımızın bü
say konferansında (Vilson) !arın, yük devlet adamları, diplomatlar 
(Loki Corc) ların, (Klemanso) la. yetistlrmek hususundaki kısırlığı 
rın meydana getirdikleri sulh bl- bundan · llerl geliyor. 
nası ise derhal yıkıldı, çöktıi . Sonra, garp memleketlerinde 

Bu manzara, şu hakikati su gö- zümre menfaatleri kovalayan par· 
türmez surette ortaya koyuyor gl tiler alabildiğine çoğalınca siyase. 
on dokuwncu asır diplomatları- te halkın gözünü boyama emelleri 
nın, devlet adamları; yirminci a. karıştı. Milletlerarası münasebet. 
sırda yetişen meslekdaşlarından lcre düzen vermekte parti zlhni
çok daha üstün, daha liyakatli, yeti, yani zümrelerin günlük men
kudretli, vukuflu ve geniş düşün- raatlcrl ve arzuları hflkim olma. 
celi kimselerdir. Geçmiş asırlarda ğa başladı, söz ayağa dü!Jlü . Her 
muhabere ve münakale vasıtaları millet yalnız kendini düşünür, 
bugünkü kadar gelişmiş değildi. kendi saadetini diğerinin felake
Söz gelimi o zamanlar Petersburg- tinde arar oldu, milletlerin insan
da, Viyanada veya Tahranda, Çin- hk ailesinin birbirini tamamlayan 
de bulunan bir İngiliz sefiri her. uzuvları oldukları unutuldu. Gar
hangi müphem bir Mdise karşı. bın nar görüşlü devlet adamları 
sında kalınca hükümetile muha- memleketlerinin hakiki menfaat. 
bere etmek veya bir tayyareye leri nerede, ne suretle hareket et. 
atlayıp iki gün içinde Lcmdraya mekte olduğunu ve bu husustaki 
gidip selmek, hükümetinln o hA- samimi düşüncelerini takdir, ll{ın 
dise hakkındaki fikrini, reyini al. ve müdafaadan Aciz kaldılar. Yer
mak imkanından mahrum bulun. yüzünde milli siyaseti insanlığın 
duğu için kendiliğinden bir karar hayır ve menfaatile uzlaştıra.ı. 
vermek zorunda kalırdı. Böyle bir yüksek prensiplerin tcaplarınn 
karar verebilmek ise derin bir ayak uyduran tek bir hUkômet 
vukufa, yüksek zekAya, cüret ve kaldı: Türkiye ... 
cesarete, mensup olduğu milletin, fşte bu yüzden insanlığın başı 
memur bulunduğu memleketin dertten. be'adan kurtulmuyor, 
hayati menfaatleri, iç ve dış si- harplerin ardıarası kesilmiyor. 
yasetleri hakkında esaslı bilgiye Yalnız hatıra gelen bir şilpheyi 
sahip olmağı gerektirir. Bu mezi- çözüp atmak. karanlık bir nokta
yetlerc sahip olabilmek için de di. yı aydınlatmak kabil olamıyor: 
mağı daima i:ıler bir halde bulun. Dünyanın bugünkü feHikctlerini 
durmak, durmadan çalıştırmak doğuran saydığım bu sebepler mı. 
zaruridir. Bu suretle çah~an bir dir? Yoksa bu sebepler, mukod. 
dimağın olgunlaşacağı da tabii- deratın: önüne ,:tc>çilmcz hüküm
dir. Terini icra ve infaz !c;in yaratılmış 

Yirminci asır diplomatları hu amiller midir? Çünkü medeniyet
kabil zorluklara uğramaktan kur- ler de fertler gibi doğar, emekler, 
tulmuşlardır. Bunlar önemli bir vürür, büyür ve nihayet ölür. 
mesele tlc karşılaşınca derhal te. Yerlerini daha genç, dinç, ~ürbüz 
lefona yapışıp meınlekctlerinirı olan medeniyetlere bırakır. İnsan. 
Hariciye Nazırları v a Ra vokll. lık hayatı bu sureUe iler.l _gider, 
lerilc konuşabiliyorlar. Ve yahut daha sağlam adımlarla titremeyen 
Başvekil ve Hariciye Nazırı bir bacaklarla yol almak imkAnını 
tayyareye atlayınca, hususi kata- bulur. Acaba yirminci asrın garp 
rın yataklı vagonuna ve yahut d:ı !memleketlerinde yarattığı mede. 
bir transatlantiğin, bir harp gemi- niyetin de ömrü sona mı erdi? 
sinin muhteşem kamarasına yan Cemal BARDAKÇI 

Hava ve hareket 

A r& ıır& bazı harp teblltlerin· ı «Merkez banka&ı plyauya altın 

de: cFena havalar yüzünden tıkarae&I<» 

harekAhn haflfif:dlğlnl ny& yava,ıa
dığını& okuruz. Geçen karda ll\tanbul 
da hareketimizin nao;ıl hallfiedlğinl 

nya .) a,·a'}ladığını dli,llnllrsek harp 
tebliğlerinin hu mazrret satırlarına 

lnanmaklığımız kolayıa,ır. 

GÖZ MÜ KALDI? 
Yunanlstana altıncı defa yiyecek 

götüren Kurtuıu, ,·apurunun karaya. 
oturduğunu ga1.etcde okuyan bir 
tramvay yolcusu yanındaki arkada· 
~ına ı,öyle diyordu: 

- Muhakkak aç Avrupanın ıöı.ü 
kaldı! 

GAZETECİLİKTE TERAKKİ 
DlinkU Yl'nl Sabah gazetesinin 

ikinci sayfasının alhn<'ı sütununun 
haı,ında şu ha"hğı gördl\m: 

Aynl 11>ütunun en altında da ,u baş· 
lığı okudum: 

«Atılııız haber: Piyasaya altın ~·· 
karılacağı doğru dl'ğib 

• Bunu bir arkada,ıma gösterdim, 
şöyle dedi: 

- Nl'den şa.,ıyonıun, gazeteclUk 
terakki ediyor. Yanlış bir haber gleU 
gününe, sıcağı 111cağına, ayni sütun· 
da yalanlanıyor! 

ccMEN Çİ GOYEM."11 
- uYa,adığımız Devir» l metııedl· 

yorlar, 
- ~fethedenler kimlerse dün.)ayı 

kbıp kanıran harplerden, a!.:lık \C 

ıefaJet c;ekcn mllletlerden haberleri 
yok galiba! 

T&thsert 

Ne güzel bir ölüm? Değil mi, ne g Uzel. .. VATANIN EDEBi ROMANI: TEFRiKA Nu: H kalım. Fakat iyi düşündün mü? Bugün 
mahir yalanlarıma kurtardığın suçlunun 
yerine mi oturmak istiyorsun? Hangi avu. 
kat seni kurtarabilir acaba? İyi dilşün? 
Daha vakit var .. 

Bu sözlerle kadını odanın !,;inde köşe 
köşe kovalıyordu. Jak dehşetli bir heye. 
can içindeydi. Kanun bakımından bir §eY 
ynpmağa hakkı yoktu . Fakat mutlaka ise 
karışması lazımdı. Bu facia ya Antua
neUn, ya Lfislyenln veya kendinin ölü· 
mile bitecekti. Antuanetf kurtarmak için 
Lüsiycnl vurması lazımdı. Fakat buna 
imkan yoktu. Arkadaşına ettiği fenalık 
yetmiyormus gibi bir de canını mı ala. 
caktı? 

Antuanetin feryatları kalbini parça 
parça ediyordu. Lilsiycnl teskine çalış. 

mak istedi: 
- Yeter. bu korkunç oyunu bitir ar

tık! Yaptığın şey feci bir netice verebl. 
lir. Görmüyor musun, kadın korkudan 
çıldıracak.. Böyle müdafaasız bir kadını 
korkutmak marifet mi? Bırak şu taban
cayı ... Yahut muhakkak intikam almak 
için birini vurmak istiyorsan beni vur! 

Lüsiyen hain hain gülerek: 
- Tahmin ettiğin kadar budala deği

lim, dedi. Ben yaptığımı blllrim. Bu 
anda çok mesudum .. 

Sonra yine Antuanete nişan almakta 
devam etti. Jak artık dayanamıyarak 

arkadaşının üzerine hücum etti. Elinden 
t:ıbancayı almağa çalışıyordu. Fakat bu. 
ııa bir türlO muvaffak olamıyordu. İki 
erkek soluk &04,ıU lloiu~rlardı. Fa· 

Yazan: Karen Bramson 

kat bu boğuşma bir netice vermedi. Jak 
vazgeçerek kollarını kavuşturdu ve Lü
slyenin önünde durarak: 

- Haydi, dedi, öldür beni .. işte bekli
yorum. Vursana, ne duruyorsun? 

Antuanet yarı baygın bir halde yere 
diz çökmüş hıçkırarak yalvarıyordu: 

- Aman Yarabbi! Sen bizi kurtar. Sen 
bize acı •.• 

Bir kaç saniye Lüsiyen arkadaşına bak
tı. Tereddütlü bir hali vardı. Sonra: 

- Hayır, dedi, seni öldürmlycC'rğim. 

Seni öldürmek beni tatmin etmiyccektlr. 
Ölme)c nedir? Hiç ... Fakat sevditin kadı
nı gözünün önünde öldürmek, ona yardım 
edemeden öldürüldüğünü görmek... Bu 
insanın k~ay kolay unutamıyacağı bir 
haldir. İleride başka bir kadını da bu 
akıbete düşürmeden evvel biraz düşünür
sün. Bir çok kocalar, sana vereceğim bu 
dersten dolayı bana minnet duyacaklar
dır. Azizim, çapkın bir Don Juan olmak 
kolay ddll, görUyor~un ya ... 

Çeviren: Rezzan A. E. l'ALlUAN 

Sonra tekrar Antuanetln üzerine ate§ 
edecekmiş gibi bir tavır alarak: 

- Haydi, Antuanet, dedi. Şimdi ikimiz 
kozumuzu paylaşacağız. 

Antuanet, olduğu yerde hareketsiz du. 
ruyordu. Ne bir şey görmek, ne de işit

mek istiyordu. ·'Mlieade!e ve mukavemet 
kudreti kalmamıştı. 

Jak iı;in artık karar vermek zamanı 

gelmişti. O da cebindeki sllfıhı çıkararak 
J_,üslycne doğru çevirdi. Hareketleri a~ır 

ve hesRplı ldl.HeyC'cana kapılmıyor, ancak 
vazifesini yapıyordu Lüslyenc sakin ve 
tereddütsüz bir sesle: 

- Tehditlerinden vazgeç. Yoksa seni 
oldürmeğe mecbur kalacağım. dedi, 

Lüslyen kahkahalarla gülerek cevap 
verdi: 

- Beni öldürmek mi? Beni korkuta. 
cağını mı zannediyorsun .. Beni öldürmek, 
öyle mi? Yoksa sen idam edilmek mi is
tiyorsun? Yaliut da müebbet kürek ceza. 
sına mı çarpılmağı tercih ediyorsun? 
Ha1dt1 öldür. Ne duruyorsun? Öldür, ba• 

Sonra Antuanete hitap etti: 
- Asıkının şu zavallı haline bak ... E

limden kurtulamazsın... Yarı ölmüı bir 
haldesin. Aman Allahım, ne tuhaf hal.., 
Bir tarafta baygın bir kadın, öbür ta
rafta bir hırsız .•• Gece yarısı evime Clrip 
te karımı çalan hırsız! İhtiyatlı hareket 
etmiş te tabancasını da alıp gelmiş. İnsan 
sevda buluşmasına gelirken silAh taşır 
mı? 

Bu ~özleri söyledikten sonra bir an 
sustu. Sonra masanın başına gelerek tıpkı 
bir mahkeme heyetinin huzurunda !mis 
gibi konuşmağa başladı: 

- Muhterem jüri azaları! Bu adam 
üşıkane bir buluşmıya gelirken acaba ne
den silfıhını beraber almış? Ne düşüne
rek bu tabancayı cebine yerleştirmiş 
Tabii önüne çıkacak olan kocayı düşün
müş olacak, değil mi? Bu koca kimdir? 
Biliyor musunuz? En lyi arkadaşı ... De· 
mek ki silah almaktan maksadı kocayı 

vurmaktı. İşlediği cinayette kasıt var. 
Buna şüphe yok, değil mi muhterem jüri 

heyeti ••• 
ıSonra Jak'a dönerek il':'.N-O etti: 

(Arkla nrı) 
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Haoerlerin 
dışı ve içi 

1'11!!!!.. azete okurlarımn dünyanın 
~ her tarafından gelen ftaber· 
lerl nasıl okuduklarını bllmt>m. Bel· 
ki bir çoğu ince eleyip sık doku· 
mazlar: Haberlerin üst deylmlnl 
~·l'ter bulup !~inde gizli anlamları 

kurcalaınaılan g~erler. 

Ben, kendi hesabıma, haberleri 
gözden geçirirken kabukluını soy· 
mata çalışır, bu kabuklarm içinde 
nel<'r bulunabileceğini araştırırım. 

Eı:-f'r \'&ktlolz fır ·at \·erirse alı; 

de benim gibi .)ıı111nu:. Bu işte tec
rilbe kazanırsanız haberlerde MSy
lennıl'mlı, veya a',:ıkça ısöylenmek 

lo;teıımemlş noktalar bulursunuz. 
1 tP.rı;enlz hu 1 1 bir iki haber 

üzerinde htrdkte drneyellm: 
1), ?\. B. nln ,·erdiği bir telgrafta 

cephP.nln bir ke!!lmlnden b&hııedlllr· 
krıı -:u dımle~·c raıttlıyoruz: 

cı~o,·yetler im kesimin hlthlr ta
rııfııula Alınan hatlarını delmeğe 

mu"·affak ol11mamı,ıardır» 
Bu cömlcnln iç tarafını arattınn

<'a Sovyetlerln ~ka keelmlerln 
baır taranarında Alman hatlannr 
de-imiş olnınlan ihtimali meydana 
ı:ıkıynr. 

Şimdi B. Çi.ırçll'ln sözJertnden bir 
k~ <'llmlc~ 1 gözden geçirelim: 
d~ğcr müzakereler neticesinde 

hiikümete meydan okuyan bir vazi· 
yet ortaya çıkacak olursa müzake
relerin lkiıt<'l nya Ü!,'Ün<ıli günii bir 
ltimad takriri te\'di 1!;1n !Azım gelen 
tedbirleri aıac-.ağmı» 

llmıu .. llc Czak,arktakl duranı 

üzerine lngiltercde hllkfimete mu
half'fet ba,ıadığından b&h5edlllyor. 
Yukarıdaki ciiml~den an1a,ı1ıu•ağı 

üzere haşladğı sö~ lenllcn muhalefet 
chliki'ımete meydan okuma» \'a:ı:lye
tlne gl'lmt'mlı;tlr. Eğer böyle bir va
ziyet tahakkuk ederse: «Parlimen
to yalnız müzakere yollyle değil NıY 
'\·ermek suretlle de bu huı;uata ka· 
naatını blldlrebllccekt.ir. Müzakere
leri hen açmak ve icap edene biz
zat ben c·e,·ap \'erml'k 1 terlmı> di
yen B. Ç.örçll her şeye rağmen ne 
kadar kun·etıı olduğunu anlatmı, 

oluyor. 
Bir Reuter haberinde şu <'ilnıle 

,·ar: «Ruslar )loı;ko\amn 100 kilo
metre garbioe dUşen :!\lojalsk şeh· 
rlni geri almakla Alman tehllkeı;lnl 
Mo•kovadan u:ı:akl&l)tınnatludırıt 

Rus sözcüleri vehameti kabul et· 
mckh~ beraber l\foııko\'a için tehll-
ke olmadığını her zaman tekrarla
mışlardı. Ruslana mtitteflkl lngi· 
117.ler bu tl'hllkenln mevcut olma' 
bulunduğunu '}imdi «uzaklaşmı'» 

olduğunu söylemekle aplatmış olu
yorlar. 

Alman tebliği Kırım harekAtından 
bahsettikten sonra: «Cephenin mer
kez ,.e şimal kesimlerinde ve Doneç ' 
kıamında müdafaa mubarebderl · 
de,·am etnıektedlra demektedir. 

Bu; Kırım müstesna, Rusların 

blltün cephede taarruz halinde ol· 
duklarının kabu!Udllr. 

KÖR KADI 

Şehrin kömür ihtiyacı 
için tedbirler 

Şehrimize ı;iinde 30 - 40 tor. 
mangal kömürU gelmektedir. Şlm 
dilik kömür sıkıntısı olmamakh 
beraber bazı muhtekir kömüren. 
ler fiyatları arttırmışlardır. Daha 
fazla kömür geleblimesi için nakil 
vasıtaları aranmaktadır. 

~================• 

DOÔANI 
ile 

beraber olunca 
Felaketten 
korkmayınız. 

1 

(VKÖS~!Lil 
Ha.ı ıı.:..mızleme., l.SU. 

u~n için bol sovan ve biraz B 21alra ile nohutlu lf!lkembe 
yaptım. Dt>ğl~lk bir yemek diye ııek 
beğenildi. l'anına <la pP~ezll pelte 
lla,·e ettim. içine biraı. manclallne ka 
buğu ufakJadım. Bu da fena olmadı. . .. 

Halıları nasıl temizlemeli'! diye 
aoran okuyucuma: 

Gerek büyUk ,.e gerek küçlik hala· 
lan katiyen 811kelememell. Uçlann
clan tutulup ııilkeleneıı lıahlar bozulur. 
iplikleri ge,·şer, hem gllullltlndeu 
ve hem de kıymetinden kaybeder. Ya 
tahta ,·eyahut taşlıkta halıyı tenine 
yayarak bir hamam ta&ınıo iç tara· 
fını kuv,·ette üzerinden geçirmeli. 
Bö3·lece bütün tozlar altına aJmır. 

Sonra temiz bir yere yaymalı, alt ve 
Ust tarafını bolca sirke konulmat ini 

ile ııllmell. Halılar hem çok tem.iz ve 
hem de parlak olur ve gth·e girme. 
llluleıa do .lwrlulur, EV KADINI 
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Ask-eri bahisler:! AN.KARA~~l-IAllERI! Rl 
'- p bi p ·= 4 

Sovyetler ve 
Boğazlar 

B. M. Meclisi toplandı SİYASİ İ'cMA 
Af man hav0C1lığının 
korş.ısıoo çıkan güÇ

lükJer ve Amerikan 
h-avacıltk seferberliği 

Yazan: 

ihsan BORAN 

K ırmıda Alman sat cenahını 
tehdit eden Sevyet çıkar

mnlatından yeni bir şey daha ot
rcniyoruz: Sovyct orduları taar
ruz y:ıpacakları b<İiı;cde muv.ak· 
kat bir zaman için Almanlara kar
şı hava üstiınlüğü kmln etmiye 
ba ·ladıtar. Eğer biyle olmasaydı, 
asker )'likliı Rus gemilerinin Kı
rım sahillerine yanaşarak karayn 
asker çıkarmaları ve köprü baş
larmda tutunmaları kabil olmazdı. 

'Şüphesiz Almanlar tayyareleri
n! a~ık meydanlarda karlar ıı.l
tında hırai.:ımazlı.udı. Bu sebeple 
hava kuvvetlerinin mühim bir 
lııtSmıın g~ri bölgelere alını ol. 
maları muhtemeldir. Fakat bu k 
tesiri Ruslu için de varittir. Al
man ordularının kıslılt mev711ere 
çekilmesi, fena h:ıva rtları için
de iıf:ıre edildi. lfavn ku•vetlcri
nin bu hususta kara ordularına 
buyük yardımlar yaptıklarına 
ııüphe edilemez. Bununla beraber 
Alman hava kuvvct~rl epeyce 
yıpranmıştır. 

Amerikanın harbe girmesinden 
c;ctnrıı, Alman havacılığı ikbal dev 
rini ltaybetmiye ba lamı tır. Bu 
sene 60 bin tayyare yapmaya kB
rar ''ererek sanayilni seferber e
den Amerika, gelerek sene 100 
bini harp tayynrec;t olmak üzere 
125 bin tnyyare çıkarmaya z. 
metmi tir. Bu kadar tay~nre yap
TI'ak Amerika için imkan harlcht
de bir i değildir, Amerikalılar 
h<trp b:ı.ııladığındanberi yeni falı
rlkıılar kurmuslar ve bir çok oto
mobil fabrikalarını tayyare ya
.,.ac k vaziyete getirmi terdir. 938 
de havacılık sanayilnde calışan iş
çi sayısı 28 bin kadar iken bugün 
bu sayı 380 bini aşmış bnlunuyor. 
J avncıhğm yeni seferberliğine 
g»re, Amerika ayda. dört motörlü 
"e uçan kale denilen taytrareler
rlen 509 tane y1lpftbifeeektir. A
m•rikalıl:ır, deftfı: yoluyla nakli
vattan kurtulmak için Atıantiği 
hir uçuşla geçebilecek büyük bom 
ı-.... dıman tayyareleri yapıyorl r. 

Denilebilir ki, Sovyel harbile yıp 
r'lnmış olan Alman bavacıhfı A
merika ve İngllterenin müşterek 
müthl<ı bir malzeme rekabeti kar
.,. .. :nda kalm~/ı" Almanlar ,1m. 
d;ki halde kendi fahrlkatanndan 
ha ka Polonya ve Çekoslovakya. 
'aki tayyare fabrikalarından isti. 
f:ıde edİyorlar. Fakat havacılık sıı. 
nayllnde Avrupnda Amanyadan 
sonra en ileri olan memleket Frnn 
sadır. Alman hava"'lığı Fransız 
havacılık sanayilni dfüıenleyip is
tifade etmlye imkan bulsa da, ik
h:tl devrini m~araza edebllmesl 
Prhk mümkün dcğfktfr. Amerika 
kcdar çok tnyyare yap:ıbilecefi 
kabul edilse bile, Almanya bu ka
dar çok b:ıva kuvvetini ku1anmak 
lcin kiri benzin bulam:ız, entetik 
'•Pnzin. gelecek muharebeler için 
hiiyümüs olan ha\"a kuvvetlerinin 
; ı.t!yncnÜ temine yetişmiyecektir. 

Halasa: Havıırıhkta mahemc ı. 
tlbarile Almanva ikbal devrini 
kaybetmek üz~redir. Yaln~ per
sonel itibarile üstünliiklerinl he
nüz muhafaza ettiklerini iddia e
rlebillrler. Amerika için 60 - 125 
birı tııyyare yapmak mümkün o
labilir, fakat bir :-;ene içinde ya. 
11ılacıık 60 bin tayyare için muha
rip pilot ve rasıt yeU tirmck ko· 
lay bir iş değildir. Bununla bera
ber. tayyarenin oyuncak haline 
geldlfi bir memlekette bu kadar 
çok pilot ve rasıt yeUştirmek Jm
kiinsız bir şev değlldir. 33 çekll'
dek tümeni He 9 milyonluk bir or
du hatırlamıya ba ı. an bir mem
Jpket için 60 bin tayyareye ilk 
hamlede 30 bin pilot yetl!ıtlrmest 
imkan dahilindedir. 

Tifo 
(Başı ı lncldr.) (-) 

mlisteşarı M . Grlgg, Avam kama. 
rasında sorulan bir suale cevaben 
demiştir ki : 

«- Ort~rkta İngiliz kıtalarını 
Avrupa hnricindeki tifüs salgını

nın yayılması ihtimaline karşı ko
rumak lizerc hususi tedbirler alın 
mıştır.n 

İşçi mebus Milner, bu salgına 
nazarı dikkati çekerek hastalığın 
şarki A vrupada tehlikeli nlsbetler 
aldığını V<' İspanyada kendini 
göst<'rdiğini söylemiştir. 

Sinemanın zatcrl devam ediyor: 

REDEKi 
LAURE2'<iUE OLIYJER 

JOAX PON"J'AI~·E 

Seanslar: 

lPEK: 1.30 - 4 • 6.30 • 9 
MELEK: 2.45 • 5.45 - 9 

MELEK'te Matineler numaralı

dır. Evvelden aldmlnbillr. 

illi korunma 
kanununda tadilat 

,a.şı 1 incide) «-> 
karşı cömert davrandılar. İstiklale 
bakturı ve varlık imkr.nları oldu
ğunu fiilen isbat eden Baltık mem 

(Safı ı incide) + mak, herhangi bir maddeyi teamill leketlerinin istiklaline saygı gös
retll kadrolarına nakledilenlerin bu harldnde muhtelif ellere geçirmek terdiler. Bize kar§ı da cidden dost 
hi7.mette ~n m\lddetleri de teka· davrandılar. Öyle bir dakika oldu 

Askerlik müddeti =-;;;~~·~;::ı 
3 seneye çıkarıldı kapı~~~!?.~~ ZAL 

suret.ile fi,-ntını arttırmak, teamUI ki Moskova ile Ankara arnsında 
ütıUk haklarına. mahsup ve terfi 

harici diıı-er bir malın da beraber berrak bir anlayış ve hal:lki bir mUddeUerl de t'.f!kl memurlyetlcrlne t> 
"'Öre hesap edil""""ktir. a:Jınmnsını istemek bir mnlı fazla sevgi hükfim sürdü. Çünkü orta-
b ....... ' da ayni hastahklardnn şifa bulan, 

HUkQmet un fabrikalan ,.c değtr- fiyatla satmıya matuf fiillerde bu- ayni tatlı nekahet devrini geçiren, 
menleri ile diğer iş V<ı maadln mll- lunmak yasaktır. ayni insanca emeller besliy<:'n ik i 
cssesclerlne el koyarak işletebilecek Hi.ik1imet her nevi nakil vas.ıtala- komşu ve yolda~ vardı. 
ve bu müesseseler sahiplerine mUnıı.- rını rü ef 

1 
i ,.1 tıarını tan· Rusya, bundan sonra yavaş yn-

sip blrtazmlnat verecektir. n sey 5 er "' ve 1 ya vaş gidişini değl~irdi. Bunun m<'-
. ztm edebileceği gibi bu \•e.!ııtaları suHyetlni Rus milletine yüklemek 

Diğer taraftan sanayi ve mnadın h k ı Eğ 
mUesseselerile dtıı.er 1., yerlerinde Ü" malzemelerile birlikte mutad Ucret- a ·sız 0 ur. er Avrupa ve A-

" T "I merika; Rus ruhunun mu&yycn 
saııtc kadar gece ve gUndUz mesai lerlnl vererek ltizı.ım g8recğl yerler- bir dakikada gösterdiği güzel mnn 
yaptırmıya, kadınlann ve 13 yaşın- de çalıştırabilecek, kara ve deniz va· zara ve istidadı bizim anladığımız 
dan yukan çocukların sanayi işle- sıtalannı bedellttl mukabilinde satın gibi anlasalardı insanlık için gü-
rlnde çalıştırılıp çall\ltmlmamasına, zel bir devir açılabilirdi. 

alabllecek, zcriyatın nevi ve çeşitle- N ki 
hafta ve bayram tatillerinin kaldın· e çare kökleşmiş bayat f!-
lıp kaldırılmamasına icabında hUkfi· rlnl tayin veya herhangi bir mahım- kirler ve dar sınıf menfaatleri a. 
met mezun bırakılmıştır. Hllkfımet !Un ekimini menedebilecektlr. Uıkalı milletlerin görOş ufkur.u 
herhanrrl bir maddenin şahsi ihtiyaç- kesti. Rusyaya karşı iki taraflı o-

·- Diğ'cr taraftan ziraat aletlerini, yunlar oynandı ve miiştcrek em-
lardan fazla biriktirilmesini menede- tohumlarını lUzumuna göre satabile- niyet hakkında Rus mDletlnin TU· 
eektir. Bu kanun meriyette bulundu- hunda yer tutan temiz emeller 
ğu rnUddctçc her nevi gayrimenkul- ceğl gibi ödtlnç veya kira rnukabl- gitgide yıpratıldı. 
Jerc ait kira bedelleri hiçbir suı·ctıe lindc verebilecek, bUylik ve kUçtlk Günün birinde dünyn buhranı 
arttırılmıyacak, kiracılar mukavele yaş hayvanların aıım, satım ve kesi- kar~ısında birdenbire çarlık Rus
mUddeUnin hitamından 15 gUn evvel mini tanzim edecek ve bımlara el yasına çok benzer bir Rusyanın 
ı;-ayrlmenkulil tahliye edeceklerini belirdiğini gördük. Rusya, toprak 
bildirmedikleri takdirde mukavele koymıya. salAhiyetl bulunacaktır. hırsı !hususunda, emel ve ideal hu. 
yenilenmiş addedilecek, yalnız ev sa- Bu fşlerln yapılması için de hUkQ- susunda çarlık Rusyasının varisi 
hlbi gayrimenkulde kendisi oturmıık met ('ffirfne hazinece ceman 100 mll- gibi hareket eder gibi görilnüyor 
istediği takdirde mukavele mUddeU- yon Hralık bir sermaye verllecekttr. ve çok harts ve inhisarcı meyHler 
nin hitamında. evin tahliyesin! istlye- Bu sermayeden s:ır!cdllccek paralar, gösteriyordu. 

Bu istidat. varlığını ezici teh
bllecek ve kömUr fiyatlarının artışı muhasebe! umumiye arttırma ve ek- likelere karşı korumak zaruretln-
nlsbetlnde kaloriferli binalara zam 1 slltme kanunlarile Divanı Muhasebat den doğmuş nnıvakkat bir gidiş 
yapılması Vekiller Heyeti kararlle murakabesine tAbl değildir. Kanunun midir? Yoksa Rusya bir vakit giz. 
tesbit edilebilecek ve bu hUkUmler, rnerlyette buhmduğu mUddet zarfın- ıı anlaşmalarını neşrederek yık
kanunun meriyetten kalkmasından da resmi daire ve mU~eselerin yek- mıya iş edindiği emperyalist b 1r 
Uç ay sonraya kadar muteber Q!a- diğerfle olan alım ve satım muame- lılemln yeniden malı mı olmuştur? 
caktır. Jelerlndc de arttırma ve eksiltme ka- Yapıcı emellerini ihmale uğratn-

HUki\mct, cinslerini tayin edeceği nunu hUkUmlcri kısmen veya tama- rak acaba toprak ve nüfuz Joıırsı
men Vekiller Heyeti kararile kaldı- ntı mı kapılacaktır? 

malların fiyatlarını ve bu maddeler y d 
rılabllccektlr. Vcrllecek fntırra ve arım ~ır ır garp devletlerinin 

için tnccarlar arasında fatura alınıp vesikalar, şiklıyet ve ihbarlar, evrakı diplomasisi Almanyayı iki cephe 
verilmesini tesbite mezundur. Ayrıca mUsblte suretleri, her nevi ruhsat, arasında bırakmak emeli ctr:ı-

.,ında dÖAUp dolaşmıştır. Çarlık, 
100 kuruştan fazın satışlar için nlı· rUsum ve vergilerden muaf olduğu Rusyası bu hizmeti için uzak vcyü 
cının talebi üzerine satıcı fatura gibi bu kanuna göre kurulmu~ te~kl· yakın şarktn li<:ret istedikçe garg 
vermlye ve tacir &lfatını haiz şahıs- lı\t ve mUesseselcre karşı taahhütlere devletleri bu ücreti esirgememiş. 

girişmiş olan müteahhitler kazanç )erdir. 1855 de çarlık Rusyanın 
lar arasında bir malın bulunmadııı.ı i k 

b vergis anununun 8 inci maddesinin emperyalizmine karşı bir an için 
satıcı tarafından beyan edildiği ve muaddel birinci fıkrası ile 33 Uncli parhyan idealist ruhun ışıkları 
alıcı keyfiyeti rnUbeyyin bir vesika maddesi ve 74 UneU JMd<kslnin B pek çabuk söumüştür. 
istediği takdirde bu vesikanın nril· fıkrası hllkUmlerinden muaftırlar. Demek ki bütün mesele, Rusya. 

nın kendisindedir. 
mesl, dUkkltn veya pazarlarda satı

lan malların üzerine etiket veya 

herkesin göreceği bir yere fiyat lis

teleri asmak mecburidir. Mevcut ma· 

lı satışa arzetmemek, snklamak, ka

ç.ırmak. muvazaa yolu ile elden çı
karmak, plyaaacta darlık husule ge

tirecek şekilde mahdut ellerde topla-

Bu kanun hUkUmlerlne muhalif ha-

reketlerde bulunanlara, suçun mahi

yetine göre 25 liradan 10,000 liraya 

kadar ve 7 gUnden 10 seneye kadar 

hapis cezası verilecektir. Adliye Vc

klıletl istediği takdirde bu suçlara 

baktırmak üzere hususı mahkemeler 

kurabllecektir. (B.B.) 

Kahramanlık menkıbeleri tarihe şerefler verir ••• 
Cesaret destanları san'ata abldcleı· kurar ... 
Yıldızların kudreti sinema.ya harikalar kazandırır ••• 

Yarın 
akşam LALE 

TURKQE 

de göreceğiniz 

lnkı 18p Kahramanı 
filmi de Istanbul'a senenin en bilyilk heyecanım en sonsuz neş'eslnl 

verecektir. 

Göz kamaştıran Ltiks ... Kalp durduran vak'alar... Esrar dolu aşklle 
senenin bu en muazzam Türkçe filmini alkışlamağa haztrlanınız. 

L1itfen yerlerinizi evvelden kapatınız. Tel: 43~95 

Hapishane parmaklıkları arkasırı<la sessiz ve 
MAŞUKA •• , AN1'.'E ... 

OLGA 
TCHEKOWA 

Demokrasilerin harbi kazanaca
ğı faraziyesi üzerine yürürsek, ya. 
rınki alemin alacağı :ıekll üze .. 
rinde en büyük tesiri Rus siy ... 
setinin yapacağını kabul etmek
ten geri duramayız. Rus ölçülerl 
ve Ideallerl emperyalizm tarafına 
doğru inkişaf ederse eski kötü gİ.
dişlerln hortlaması pek mümkiin 
dUr. Halbuki inkılapçı bir Rus~a 
ortaya çıkıp prensiplere ve hakiıd 
bir müşterek emniyet sistemine 
bağılık gösterirse insanlık için ye. 
nl bir güneş doğmasına her mı: • 
Jetten ziyade hizmet edebilir. 

Harici tehlikenin ortaya koydu
ğu bazı fena emarelere rağm<:'n 
iptldadan bedbince hükümlrre sap 
lanmak, yanlış ve haksız olur. Rus 
ya hakkında ezberden hUkiimler 
vermiyerek Rus ruhunu yakından 
tanımıya çalışmak ve her türlii nn. 
Jaşmamazlık istidatlarının kendi 
hesabımıza önOne geçmek en doğ. 
ru bir hareket tarzıdır. 

Biz kendi menfaatimizi ve in. 
sanlık menfaatini, dünya yüzün
de devamll bir asayiş ve emniyet 
kurulmasında görüyor. Bu kadar 
fcliiket \'e acıdan sonra bu yola 
gidilmezse, herkes hakkına ra::ı 
olmazsa ve .başkalarının hakkına 
saygı göstermlye hazırlanmaz.sa 
cidden yazık olur. Hele Rusya gl. 
bi toprakça zengin bir milletin 
cömert dııygulnra bağlı kalm:ıst 
ve iyi örnek olması zor bir şey 
değildir. 

Biz, barışa, emnlyçte ve hakka 
doğru giden berrak ve güneşli bir 
yolun yolcusuyuz ve bu yolda h er 
kim yolculuk etmek is terse bizim 
tabii yol arkadasımızdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, Zl (A.A.) - Büyük 
Millet .Meclisi bugün Dr. :Mazhar 
Germenin reisliğinde toplanmı~: 

Umumi mülhak ve hususi büt
çelerle idare edilen daireler ve 
belediyelerle sermayesinin tama
mı devlet V<'Ya belediye veya. hu
susi idarelere alt daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilfı!ların 
tahkim yolu ile halli hakkındaki 
kanunun tefsiri mucip olmadığına 
dıılr mazbata ile, 

Askerlik kanununun beşinci 
mnddcsınc a:tıalen silah altındn 
bulunan ve bundan sonra sUJıb 
altına ahnncak olan muvazzaf 
erattan tam hizmetlerinin muvaz
zaflık müddetleri, sınıf tefrik edil 
mckslzln fcvkaUıde halin devamı 
mOddetlnce üç ve kısa hizmetle
rin ayedek subay yetişecekler ha. 
riçıı iki sene olacağı hakkındaki 
fıkranın iıtıvesine dair kanun 1~
yihası kabul edilmiştir. 

Maaşlara yapılacak zam 
Maliye •• • istenen 

etti 
encumenı 

zammı kabul 
Ankara, 21 (Tcldonla) - l\lenıurların maaşlarına yapılacak zam 

hakkındaki hükiiıoot tekliiln! tel kik etmekte olan Bütçe encüme
ni nihai kararını vermiş ve esaslarını evvelce bildirdiğimiz şc. 
kilde memur maaşlarının 100 .iraya kadar olanlarına yüzde 25, 
170 liraya kadar olanlarınn ylizde 20, bundan yukarıları için 
yüzde 15 esasını muvafık bulmuştur. Tahmin edildiğine göre ltı
yihanın bu son şekli cinümüzdeki cumartesi giinkil umumi heyet 
toplantısında mi.ıstaceliyet kararile görüşülecektir. (B. B.) 

T enkidcileri tenkid 
(Ba!iı ı incide) - - ı teessar duymakla beraber mevcut 

tandasiarın sıkıntı çektiğine şiip- vasıtalarla başarıle.n lş anca'< 
he yok. Fakat bu kusurlar ve nok- Türk m~murlarında tesadüf edile
sanlar umum nlifusa nisbetle 1s- blle.q hır gayret ve fedakArlık 
tanbulun muhtel!( nahiyelerinde eseridir. Sıkıya gelince vazifesi 
yüzde yarımla üç arasındadır. haricinde bir memleket işi için 
Demek ki ylizde doksan yedi ile gece ynrılarına ~adar. seve sev.: 
doksan dokuz buçuk arasında bir çalışan memur tıpi ~ıze m~~1sus
vatandaş kütlesinin 'beyannamesi tur. Arkadaşlara bu. ışte goster
yolile yapılmış vesikası evine kn- dikleri gayret ve süratten dolayı 
dar bırakılmıştır. dfin cand~n teşekkürde bulun

Bu işlerin kimler tarafındnn, dum. Hakıkatl &Alayınca ha~ı~ 
nasıl ynnıldığJnı araştırmakta da bu duyguya l;jtlrak edccegını 
acaba gazetecilik ölçüsile havadis umuyor~m. İhmalde bulu~n, hal. 
kıymeti yok mudur? kın lşlnı daklkac:ında gormeyen 

Vesika usulü tatbik eden Av. veya tam yapmayan memur hak
nıpa memleketlerinde her altı kındaki şikliyet ve tenk!Uer neka
yüz vatandaşın vesikalarına. a!t d~r haklı ve faydalı ısc halka 
muameleler için bir memur kul- hızmet için ~cdakdr~ıkta bulun.an 
!anılır. Bizim tevzi teşkiH'ıtında memur da hızmetinın vataooaş.nr 
beş bin vatandaş başına bir me- ta~af~~dan anlaşıldığını ve takd:r 
mur esasına göre bir kadro ya. edıldıglnl duymalıdır. 
pılmıştır. Demek ki ayni intizam Devamlı kadro kurulunca . \'!.' 

ve sürali temin için bir memurun çalışma ye_:ı temin edilince ıntl. 
on k reye yakın bir derecede zam ve surat elbctt~ artacaktır. 
gayret göstermesi beklenmekte- Bu ay vesikalar ayni beyanname
dir. tere göre dağılacak, mart başında 

Fakat ilk ayın vesikalarını ha- nüfus tezkerelerile kontrol yapı-
zırladığımız zaman elimizde bu laeaktır. ,, 
kadro da yoktu. İşin mevcut be- Dokt.or Lfıtfi Kırdar, bundnn 
lediyc tcşklifıtı tarafından ellerin- sonra. lstanb.ul belediye işleri ve 
deki vazifelerine füive olarak yn- bcledıye gelır ve masrafları hak. 
pılması Uizım geldi. İstanbuldaki kıncı.~. çok kı~etli . malumat ver. 
belediye teşkilatı ile idari teşkl. dl. Soz u~adıgı iç'.n bunlardan 
Ult müşterektir. Meseld Bcyoj!. bahsetmeğı başka bır yazıya hı. 
tunda bir kaymakamlık var ki rakıyorum. 
beş nahiye müdilrü ve bunların Bu görüşmeden herhalde şu ka
bircr katibi ile beraber 250,000 nantıe ayrıldım ki Vali ve Bele. 
nüfusun işine bakar. Bu teşkilatın diye Reisinin bir noktada hnkkı 
otuz türlü idari vazifesi vardır. vnr. Biz, gazeteciler, bazı umumt 
Ciltler dolduran belediye vazife- işlerin yalnız iyi tarafını göşterl. 
:eri de ayrıdır. Bunlara ilôve ola- riz, fakat sıra belediye işlerine 
rak .az bir znmandıı 250,000 ek- gelince bunun acısını çıkarır, bil
mek vesikası hazırlamak ne de- tün kahramanlığımızı takınır, yai
mek olduğunu bir düşününüz. nız kus~rlu tarafları ileri sUrerlz. 

Arkadaşlardan her biri muhtc- Halbukı şehir; halkın nihayet 
lif şubelere ait memurları, emni- kendi evidir. Evinin işlerinin iyi 
yet ettikleri arkad~;larını dn sefer tarafını da, kötii ve nok~an tarn
bcr ederek elblrllğile gece yarıla. fını da öğrenmesi, tam bir iş be
rına kadar çalışmışlardır. Buna rabcrllği kurmak bakımından fay. 
rağmen noksan muamelelerin ve dalı olur. İşlerde halkın gözüne 
vesikasız kalan vatandaşların yüz- çarpan noksanlar, bOtçe imklınsız
de nisbeti Ç(lk mahduttur. Bu a- lığından ve vasıta noksanından 
rada İstanbulda ikamet yeri ol- lleri gelmişse halk günü gününe 
mayan, kahvelerde, hamamlarda, aydınlntılmahdır. Yok, haklı ise 
zurada burada yatan kaç nüfus ve imkan varsa icabı yapılmalı. 
olduğunu mümkün değil tahmin dır. Bir aralık halkın gazeteler 
edemezsiniz. 'Hamamların gece vasıtaslie ileri slirdüğil şikAyet ve 
birde kapanması bir aralık dü- tenkitlere günü gUnüne cevnp ye. 
şünüld(i. Fakat bundan vazgeçil- tiştirmck yolu tutulmuştu . Sonra 
dl, çünkll İstanbulda beş yüz kişi bu usul gevşedi. Devamlı surc,ttc 
gecevi hamamlarda geçlrmekt•'· tatbik edillrsn İstanbulda halkla 
dir. · Belediye arasında lşberaberliği ve 

BOyUk bir dchal san'atklrane 
ile yarattığı [ Bas· Alman 

Vesika tcvzilnin yüzde yilz vak- itimat kurmak bakımından elbet
~ tinde olmamasına ve bir kısım tc Ç<>k faydası olur. 

1 

vatandaşların whmet çekmesin:? A. F.. 

ANGELIKA 
(Günahsız Kodm) 
tnmindc sevgilisinin hatırasını 
\'1knye için feci sırrını ifşa et
miyor ve sUkQtunu muhafaza 

ediyor 
Bir kadının acıklı ve gayet müessir hayatını tasvir eden bu !ilini 

eu akşam ş A R K Sinemasında 

harbi ---.: Pasifikte 
(Ba.-:ı l iııdde) «+» 

bölgesinin bUyUk bir kısmından ve Japonlar 
diğer bölgelerden çıkanlmasına mu-
vaffaklyet hasıl olmuştur. (Ba~ı 1 lndde) /X/ 

Berlin, 21 {A.A.) - Alman ordu- da neşredilen son tebliğler, Japon. 
ları başkomutanltğının tebliği: ların Ilirmanya cenubunda büyük 

Donetz cephesindeki şiddetli mu- bir meydan muharebesi hazırla
harebelcre dlln de devam edilmiştir. dıklarını göstermektedir. Bu mu
Nehrin yukan mecrasında Alman barebenin önemi ve zamanı önü
hatıarına giren düşman kuvvetleri mlizdekl altı gün zariında cenubi 
yapılan karşılık bir hUcumln geri Mnlczyacla muhnsamatın inkişafı. 

Yugoslavyada 
f ethiş 

tBM,ı ı incide) «=• 
man makamlsrı Nedlc; hükQmetlne 

Yugosla.vya'dald Çetnik hnreket1nl 

ortadan ka161rmak cmriıtl vermiş ve 

aksi t4kdirde bUtUn ınesuHyetl üze· 

rine alacağını btldlrmlştlr. Almanlar 

ehemmiyetli miktarda kenJl emelle-

1 nı;:lltercı, e&kl bir korkulu riJ~ 

sına nğrnmıştır: Hindi tnn 
pılarına nllı:ıyct 

dayanmıştır. 

Japonyanrn irindi Çini'~ e ,.e 1' 
laka'ya sokulma ınm biıtiln .l.& 

,.e tchlll•elerlle hf>raber bir Um 
nol,tılsı \ardır: ı;g-er Hindi tan 
insan , .. e &enet nıcmbalıırı hatt 
te getlrlleblllrse yann Japonlaı 
ilzc.rine yüklenmek \'e kendll 
na iblerlndr.n m.ak bir ahada 

lllerlıı yardımı ile eıı:mek mum 
olabilir. 

Fakat bonun için llindl tanın 
pon fokatınıı karşı bir &eıl olm 
kabul ctm~ı lazımdır. Bu da Hin 
lerl hoşnut etınc.kle olur. 

Bu işte lngUtcrcnin Jelılnde 
nık 'u nokta ,·ardır ki Hlndlı. 
Mlh,·er taraftarı değildir. Eğer 
glllzlcr, Hint milli emellerini ~·e 
gctlrecetc olurlnn;a bu dakikada 
le Hindi tanı kazanııı tam bir 
teffk dile Hint kunetlcrinden ı 

fadıı edchillrler. ·ıtekiın g 
harpte bu kun-etıerden ettiği i 
fn<le.) e nlsbctlc bu harpte şlm 
kadar temin e.leblldlklert nıen 
hiç dereccslntledlr. 

Ingllterenin alc.) hlmle olaa no 
şlmıllye kadar )nptığı )anlıt) 
JllDtllleri giicendirmek ve kır 
için ne mümkünse yapdmıştır. c 
dl tan işte bö)·le idare edlllrı> 
bir ınrf lngill~n kafasında ye 
,en düşüneeler git gide bit hl 

ğır halini alınış 'e değl'en şar 
adım uydurmak hnkfirunı &r 

kaldırını tır. 

Gnndl hııreketine karşı Hi 
tondaki lnglll7. msıkamlarının 

tuğu yol, lnglltcrede pek ~ 

kitlere uğraınış1ır. Amerika ~e 
onda. lıllc dahli olduğu hald 
terenin Hindi tandakl mınllerloi 
rltte hoş gi.ırenler yoktur. 

tiiılılete müracaat etmeden 
emelk'rlnl gerçeklcştlrmeğe 
Gıı.ndl, son ?:amanllU'da Rhıt 
hareketinin rcl ·llğlnden çekli 
\ 'erine, Jarvaha.rlal Neyru ad 
hareket ,-e teşebbU taraftar 
muınlnl gcçın .. tfr. lngUtere 
hnrekf't edecek olursn Hint 
harekctlle e&nSll bir nıtl~may 
rabillr. O uman Uzakprk ıtıU 
lesinin ilk safhnl\ı kaybedlld 
sonra ikinci afhnııı için ~a 
bereket U li elde tutulmlr.J ol 

)11lli JUnt reislerinin bugun 
dikleri şt>y, c1ominyon iılare t 
geçmiyor. J,ğer lllndistanı tıı.n 
iddiasında buJoruınlar 1fc kan 
mıyarıık Hint relslcrile .konuşu 
olursa on saatte ol un bir 
maya 'arılmaı.ı ,.e lmparato 
,.e ilindi tam müdafaa mesull. 
lllntlllcrin candan karışması 
kUnılür. Bu yol lptidadan tut 
olsaydı !'lngnpur \'e Malezya 
bu kadar mlldafııa ız kalma 
metli enerji ve 7.aman ziyan 
önilne g~llmlş elurdu. 

Kurtuluş ba 
latmıştır: 

<- Akşam Istanbuldnn ayr 
mız zaman hava güzel ve dur 
Normal sUraUe ,seyrimize deva 
yorduk. Saat 12 yl geı;tlkten 
hava birdenbire bozdu ve fırtın 
ladı. Saat sabahın dördUne y 
yordu. Kar fırtınasından ve 
artık önUmUzU göremez olduk. 
muza yavaş yavaş devam cdly 
işte tam bu sırada fcdaklr tek 
yi}k bir sadme ile sarsıldı. 

Kayalıklara. bindlrmi~tlk. O 
kaptan mahallinde geminin !da 
eHerlnde tutan her iki sU\•arl 
ıµrak buruna geldiler. Yapa 
bir şey yoktu. 

Yara oldukça bUyUktü. G 
almıya ve yavıış ya\·a~ Marm 
derinlikleri arasınıı gömillmeğ 

tadı. 
Derhal fiHkalara atladık. 

kurtulmak çıı.res1 artık kal 
gibi idi. Tipiden filikalar ~ 
alamıyordu. 

İşte tam o csnncia iki fe 
arkadaşımız hepimizi öl" 
kurtaracak büyük bir iş b 
lar. 

Çarkçıbaşı Tahsin ve ma 
Ömer gemi ile kayalıklar a 
blr ip gerdiler ve heplmi:dn 
ragcle ile hayatlarımızı 
dık. 

görecek ve muammanın na&Jl halledildiğini anlıyacaksınız. _., 
atılmıştır. na bağlı olduğu şüphesizdir. 
Feodosyanın alınması için yapılan Filiııitı1erde vaziyet müttefikler rlne hizmet edecek tir ı;ok :insanlar Hepimizin kurtuluşu 

TAKSiM SiNEMASI 
Bu cuma matinelerden itibaren 

Sayı~ ve scvglll mUşterllcrlne ıılnemn sanaylinin en parlak zaferini, 
tarihin kahramanlık ve yiğitlik ef&anrlerlle dolu bir sahifesini takdim 

edecektir. 

KIZIL SiLAHŞOR 
(TORKÇE) 

BOyUk bir aşka ve kutsi bir vazife uğrunda hayatını eslrgemiyen bir 
kahramanın şanlı destanı 

muharebe esnasında Almanlnrın eline lehinde 
geçen ganalm şimdi 10.605 esire, 85 Vaşington, 21 (A.A.) - Çarşam 
tanka \'C 177 topa baliğ olmuştur. ba sabahı neşredilen tebliğ: 
Hava kuvvetlerimiz Kerç boğazında Filipinlerde: Batan yarımada· 

sındn cereyan eden şiddetli mu
bombalarla dUşmanın bUyUk bir ti· har<:'belcr esnasında Amerikan ve 
caret gemisini .sakatlamışlardır. 'Fillpln kuvvetleri atışmanı geri 

Londra, 21 (A.A.) - Kuyblşef'ten püskürterek evvelce yarılmış o. 
haber verilcllğlne göre, Ruslar, Mos- 'an hatları yeniden (('sis etmlşlcr
kova'nın 115 kilometre batı şımalin- dir. 
de bulunan Lnma ırmağını g<'Çmişll'r· Luzonun sima1inı'le Cogayıın va. 
dlr. Aynı zamanda Moskova'nın 200 disindc faall~·e>tte bulunan Genc
kilomctre batı cenubundakl Briansk ral l\Ta:: Arlhur'un emrindeki ca· 
yolu da kesilmiştir. telerden biri Tuguegero hava mC'V 

Bu yol, Orel ile Briansk'ı blrl~ti- danınn bir baskın yaparak mevzii 
ren yol olmıı.k ihtimali kuvvetlidir ve ı bir muvııffnkiyet elde c-tmlştl::-. 
yolun kesilmesi de Orel bBlı;-eslndckl ITamamlle pafil ?vlanan Japonlar 

1 
Almanlar ı~n bllyUk bil' tebllk t • dııitılarak kaçmış ar ve~ sahada 110 

kil d 
e eş ıolü bırııkmışlardır. Kayıplarımız '-•••••••••••••111•••••••••••- c er. ha!ütir. 

Gauleiter • Val! s:ılAhlyeU ile bb1ı;-e kabilinden bir kurtuluştur. 
ve bitaplık. Denizde ölme 
ama soğuktan ve fırtınada 
ccktlk. Ko~a koşa Polatya 
gittik. Orada bize giyecek e 
sıcak çorba verdiler. 

T ak vapuru da diğer ta 
vapuru gibi ancak vak'a m 
ne ertesi günü gelebildiler. 

veUerlnln doğu cephesine gönderile- onlara da yollarını şaşırtmı 
bilmesi maksadile bunların Bulgar bir geceyi Tcklrdnğında ge 
ve :Macar orduları tarafından değiş- ten sonra ancak bu sab:ıh bi 
tirllmeleri mevzuu etrafında yapıldı- tarmaya gelebildi. 

şefliklerine tayin etmişlerdir. Yugos

lavya'dan bu haberler geldiği sırada 

Bclgrad'dan da, Clano ile Rlbbentro

p'un Budapeştedekl göMlşmelerlnln 

Yuı;-oslavya'da emniyeti muhafaza 
için polis vaziCesl yapan Alman kav-

gı haberinin teyidi gelmiştir. Pazarı Allaha çok şUklir ki kurt 
günU şimal doğu Sırbistana bir Ma- dık. O gUn saat 11 de batnı 
car tümeni ve. pazartesi glınü de Uç run dir<!ğlnln ucundan baş 
Bulgar tUmeni gelmiştir. Diğer kıta- bir yeri ı;özUkmüyor •• 
Jarın bunları takip cdecrğl söylen- Vnpurun haınulesi 500,0 
mektedır va, kcndısi de 40 000 llrnya 

· talı icll. 
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u 
~ 

intika m 
Yazan: 

Zeria KARADENİZ 
Oh çok şükur... 1 onu çoktan ölmüş buldu. 
Nihayet benı de gardlyaniar d•- Anasının cesedine kapanaraK 

ğerlerl gıbi, silrilkllye süriıkliye kaç saat agladığ.ını hatırlamıyor
kilflü hocreme getirdiler Artık du. Hatırladığı bır şey varsa o da 
ben de diğer mahkümlnr gıbi bu kalbınde koklcşmlş intikam hırsı 
hucrcdc ycılnız kalacak, istcdlğ m j idl. 
gibi düşünebilecek ve lstedığim 

kadar haykırabılecckUm Aradan seneler geçti ..• Sefil, ve 
Ne idi Yarabbi, şu son günler- perişan ocada, burada dolaştım. 

de çektiğim ıstırap Neydi gun- Herkes sokakta beni pnrmağile 
lerce istintak, eziyet, b ir suril ku-ı gösteriyor ve: «- İşte sefil mah
für? lük• diye işaret ediyorlardı. Ma-

Oh ... Çok şükur, 20 sene bura- hallede yapılan biltun hırsızlıklar 
da rahat rahat yatacağım ve yat-ı benden biliniyor. Haksız yere h~r 
tığım bu yirmi sene zarfında o giin, herkesten dayak, tekme, silll! 
hakimin, o muddeıumuminln kar. yiyordum. 
şısına çıkmıyncağım. Hele o bay. Bir gun ona yine bir meyhane. 
kuş sesa mi.ibaşlrln sesini artık hi,; de içerken rastladım. Göz bcbek
duymayacağım. . . lerı kaymış gözlerini, gözlerime 

Akşam... G rdıyanlar kahn dıktl ve bağırdı: 
mazgallı demir kapıları yine bil- _ Anan yuzünden beş sene zln-
yuk bir gıcırtıyla kapadılar. dan köşelerinde yattım. Gençliğim 

ve hayatım mahvoldu. 
Koridorda çınlıyan ayak sesl0 -

ri, dışarda homurdıyan rüzglırın 
ıslıkları arasında kayboldu. 
Başımı ot mınderlmin bir kö

şesinde, uzun seneler sıne ınde yuz 
lerce mahküm barındıran, dar a
ğaçlarına adam yollı;>an, tırnaklar
la oyulmuş bir oyuğa yerleştirdim . 

Rüzgfır dışarda Mlfı boğuk bo
~uk otuyordu 6 ya ımda nnnemin 
kucağında, onun yumuşak kolları 
arasında yatıyormuşum gtbi gel. 
di. 

Dudaklarından medet umarca
sına yanaklarımı uzattım Haftalar 
danberi yağan y ğmurdan nem
lenmiş duvarlar beni okşamaK
tan ziyade ürpertti Gozlerimi ka. 
payarak eski gunlerimi yaşadım. 

6 yaşlarında cici bir çocuk. BU
tfın zevki zıplamak, sıçramak ve 
akşam yemeğıni yedıkten sonra 
da bir koscdc buzulup uyumak . •. 

Akşamları birer çeki taşı gibi 
aşağı do{tru inen göz kapaklarımı 
ancak annemin tatlı yUzünii sey
retmek için açardım. 

- Zavallı anacığım! Babam de
nilecek o cani yuzhi adamın kah. 
rını nasıl çekiyorsun? 

Gozlerinden ki dmnta yaş kuru 
ot minderin, kuru otları arasında 
kayboldu Ann mi, yine boyle fır 
tınah b r gecede o hain adamı:ı 
çizmeleri altında çiğnenirken gor
muştü. 

Kurtarmak uzere atıldığı zaman 

TORKiYE 
IŞBANKASI 

• KiJçük tasarruf 

he•apları 1942 
iKRAMiYE Pl.ANI 

Başıma bir sandalyanın lndiğil"i 
hatırlıyorum. Ondan sonra neler 
oldu hiç bilmiyorum. Bildiğim bir 
şey varsa, o da karakolda gözle
rimi açtığım zaman ellerimin ke
lepçeli oluşudur. 

Orada bana kimse hiç bir şey 
sormadı. Mahkemeye, baba katili 
diye goturdOlcr ... 

Adam küflü hiicreslnde sıktığı 

yumruklarını şakaklarına vurar:ı!t 

bağırdı: 

- Ben bana katili degilim. B~
bam bir karı ve bir evlfıt katilidir. 

Gardiyanlar ölusilnü silrilyerek 
çıkardılar. Dışarda rüzgfır kuru 
dallar arasıncla ıslıklar çalıyor ve 
kuflü hocre kim bilir kaçıncı mOş
terıslni bekliyordu. 

Zeria Karadeniz. 

TAKViM 
22 İKİNCiKA~U:S 1942 

PERŞEMBE 

AY: 1 - GÜ:S: 22 - Kasım: 76 
RU ıi: 1357 - İkiscikanun: 9 
meni: 1361 - l\ICHARRE::\I: s 

V .uttr UV A.Lt &LA.St 

GÜNEŞ: 7,20 2 09 
ÖGLE: 12,25 7 ,13 
İKİNDİ: 14,57 9,45 
AKŞAl\1: 17,12 12,00 
YATSI: 18,47 1,36 
İMSAK: 5,36 12,25 

1942 İKRA::\IİYELERİ 

1 adet 2000 liralık -= 2000.- lira 
3 .. 1000 • = 3000.- • 
2 .. 750 .. = 1500.- • 
3 .. 500 .. =1500,- • 

10 J) 250 • = 25-00,- • 

40 
KF.ŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mn- 50 

J) 

J) 

100 il 

50 .. 

25 • 

10 • 

= 4000,

= 2500,

=5000,

=2000,-

.. 
• 

yıs, 3 Ağustos, 2 İkmcltesrın 

1
200 

tar.hJerinde yapılır 200 

J) • 

VATAN 

' il ( . . 

BAŞ, oı·şJ NEZLE1 GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıldık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

RE,KOR! • • • 
Zeytinyağlorıntn 

Hallsiyetlnin aksini ispat edel\e 

·1000· Lira ikramiye ~rilir. 
~ttnyağ'ı • hteııKği11ilı ı ~ yalını.: 

Rekor Z.eytinyağlar.ını 
Bakkalınızdan ısrarla l teyiniz. 

Adrese dikkat: lstanbul Tütün Gftmrük Kemerli &o. No . • 21 Tel. Mlt>7 

1 

T. C. 

Istaııbul Belediyesi Istlmltl.k lrfüdUr!Uğil 

Beyoğlu 5 ru:l Seterllğine 

771 2/1/942 D. :tı83 

KadıköyUnde Altıyol ağzından rıhtıma mUntehl olmak Uzere açıla
cak yola tesadüf etmesı hasebıle lstim!Clke tAbl tutulmuş olan Kadıkö
yUnde Osmanağa mahallesinin SöğUUUçeşme sokağında kadsstronun 
52 ne! adasında 3 parsel ve eski 55 57 M. 57 - 57 M. yeni 2 - 4 - 6 - 8 llA 
J6 - 49 - 51 - 53 kapı No. lu depo ve arsaya 10,000 lira istimlak bedeli 
takdır edilmiştir. 

MezkQr yerin 3355128/ 101509440 hissesi mutasarrıfı Artln Noradonk 
oğluna 3710 ~o. lu belediye lstlmUlk kanununun 11 nci maddesi muci
bince tebliğ edilmek istenilmiş ise de 19255 yevmiye No. su tahdında 
tevdi edilen lhbarnamedcki tebliğ nıemurunuzun meşruhatına istınRden 

Artln'ln ikametgt\hı tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edilememiş 
bulunduğu beyanlle iade edilmiş olmasına binaen 1111.n tarihinden itiba
ren kanuni müddeti zarfında takrire gelmediği veya mahkemeye mU
racaat etmediği takdirde lstlm!Ak kanununun 16 ve 18 nci maddesi hll
kllmlerlnln tatbik olunacağının yine lstimlAk kanununun 10 ncu madde
si iktizasınca. tebliğ makamına kaim olmak üzere iki yevml gazetede 
lıtm ettlrılmesi ve 111\nı muhtevi gazetelerden ikişer nüshasının göııde
rilmeslnt saygılarımla rica ederim. 

Ist. Vali ve B. Reisi 1 
N. 

Jstimlfık MUdürU 
:Ali Yaver Mazal 

lmza 
A.Mazal 

Işbu ııanname tlln edılmck Uzere Vatan gazete.sine tebliğ olunur. 

Beyoğlu Beşinci Noteri 
Resmi mühür ve imza 

İstanbul Defterdarlığından: 
Fenerde Eyilp Malıyc şnbesinın mahzen kısmında yaptırılacak ta

mir işi: 26/ 1/ 942 pazartesi gUnU saat 15 de Defterdarlıkta mUteşekkıl 
komısyonda pazarlıkla ihale edılecektır. Keşif bedt-lı (209.•3) lıra mu
vakkat teminatı 16 lıradır. 

Keşif şartname vesair evrakı Mılll EmlAk 4 Uncu kaleminde gorU-
lebılir. (649) 

RADYO 
7,30 Program 
7133 Müzık 
7,45 Ajıuıa 
8.00 MUııik 

8,15 Evkı. saati 
8,30/8.45 Müzik 
12,30 Progmm 

12,33 Müzik 
12,45 Ajans 
13,00 Müzik 
13,30/ 14,00 Mllzlk 
18,00 Program 
18,03 Müzik 

19,15 Müzik 
19,30 Saat ayarı 

19.45 Müzik 
20,15 Rad. gazetes 
20,45 Müzık 
21,00 Ziraat 

21,10 Müzik 

21,30 Konuşma 

21,45 Müzik 

22,30 Memleket 

22,45 Müzik 

22,55/ 23,00 Yarın\ 

19,00 Konu~ma Program 

Istanbul asliye liçUncU ticaret mah
kemesinden: 

Kadir ve Yakup Yıldıran vekilleı 1 
avukat M. Behram tarafından verilip 
942/ 1242 numaraya kaydolunan 14/ 
1/ 942 tarihlı arzuhallnde; mllvekkili· 
nln sahip olduğu 49 rusum tonılato
luk ckaptnnın ifadesine göre ise 44 
rusum tonıııı.toluk> Cumhuıiyet mo
törU 5/1/ 942 tarihinde Bulgarıstanın 
Burgaz limanından Istıuıbulda Şeııker 
kumpanyası ıçın yllklediğl seluloz 
hamulesıle Istanbula mlltevecclhen ı 
hareket ettiği ve fakat ertesi gUn 
şiddetli lodos yüzünden motorllıı su 1 
aldığı ve tulumbalarla suyu boşaltıl
mak istenmiş ve buna çalışılmışsa da 
yilkiln biı" kısmının ıslanmış olduğu 1 
ve 7 / 1/ 942 tarihinde ıstanbula varıl
dığında keyfiyetin BüyUkdere liman 
reisli~ine bildirildiği ve geııı i kUçlik 
olduğu için gemi jurnalı tutulmadı- ~ 
ğından bahslle mevcut listedeki gem i j 
adamlarının lstlmaı ve raporun alın
ması talep edtlmiş olduğundan deniz 
ticaret kanununun 1066 ncı maddesi 
hlikmUnce lslmlerı yazılı gemi adam
larının 23/1 / 912 cuma gUnti saat ıo 
da dlnlenm terine ve 1065 ncı mliHtıe 
mucibince gemi veya yükle alakalı 
herkesin rapor alınırken mahkemede 
b.ulunmaları veya taraflarından vekil 
bulundurmaları i!An olunur. 20/ 1/ 942 

BORSA 
21 İKİNCİKANUN 942 

1 Sterlin 5,~4 
100 Dolar 132.20 
100 Pezeta 12,937.5 
100 İsveç kronu 30,75 

. ahibl '\.e ne,rlyat mürliirü 
Ahmet Emin YAL'!\IAN 

Vatan Ne. rlyat Tlırk l.td. ı,tı. 

\ 'atan matbaao;ı 

# ................................... ! 
Cümhurigetl Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kurıalu~ tarihi: 1888. - Se rmayesl: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muamele!erl. 

Para biriktirenlere 28,000 lıra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve lhbanıız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara ı;ene de 4 defa çekilecek kur·a ile aşağı
daki plflna gore ikramiye dağıt ılnca.ktır. 

( adet l,OOQ liralık .ı,too lira 100 ..ıet ao 
' • 500 .,. 2,eoo • 
,. 250. ı ..... ızo .,. 

C-0 • 100 • ,,tot • 16i • 

DIKKAT: Hesaplarındaki para !ar bir sene içinde ~O liradıuı aşa· 
ğı dlişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde '!o 20 tazlasile verilecektir. 

Kuralaı· senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 BirinclkA.nunda çekilecektir. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Kumkapı Nişancasında Havuzlu mesçlt sokağında 12 No. lu iki kat 

1ı ahşap hanenin maili ınhidam hır vaziyete girdiği gortildtiğtınden yıkıl 
mak suretlle mahzurun kaldırılması için sahiplerine ihtarname gönderil
mek ıstenılmiş ise de bunca araştırmaya rağmen adresleri tesblt edileme 
ınlştır. Mevsım dolayıslle binanın tehlikeli durumu gUn geçtıkçe art 
makta olduğundan tarihi ılAndan itibaren hır hafta zarfında bina yıkıla 
rak kaldırılmadığı takdirde Belediyece yıkılacağı kanun! teblıge.t maka• 
mına kaim olmak Uzerc ilan olunur. (669) 

* Fatıh Hasanhallfe mahallesinin Mutemet sokağında 115 inci adad 
beledıye mali arsaya tecavUz eden hissedar Ralımlnın adresi meçhul bu 
lunduğ"ıından yukarda sözU g(!Çen teca\•üzUn refi hakkında tebligat ya 
pılamamıştır. 15 gUn ıçinde tecavnzun refl lcabetmcktcdlr. Aksı takdir 
de beledıyece mahzurun ortadan kaldırılacağı ihbarname yerine kRI 
olmak Uzere ılAn olunur. (670) 

ilev'et DemiryoHarı ilanları 
Anahatla Avrupa hattı arasında doğru ya nakliyatına mahsus ı: 

D./512 No. lu tarife 1/ 2 912 tarihinden itibaren beynelmılel Eıagaj , . 
mesajerı naklıyatına da teşmil edilmıştir. l<'azla tafsilat için istasyon 
!ara mllracaat edilebilir. c446 - 633~ 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 
1400 

6 aylık 
750 

S aylık 
400 

Aylık 

160 K . 
Hariç memlt'ketlerde: 

Senelik 
2700 

6 aylık 
ıuo 

Saylık Aylık 

AOO K. yoktur 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN Fİl'ATLARl 

Balık 

1 inci .. ayfa 
2 nci ,, 
3 üncü 11 

4 üncu u 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 
50 Gazeteye g-ondt>rllen e,:rak dercı 

edil!iin ('dllm«'"ln iade olunnıa7.. zı- ı 
yaından mes'uliyet kabul effllmez. ~------------~ 

BULMACA C.Omhuriyet Merkez Bankası 
1? iK /NCİKANUN 1942 VAZiYETi 

Soldan sağa: 1 - Bir kuş; His
se. 2 - Ücretli misafirhane; Kale. 
3 - Korkulu rliya; Noksansız. 

4 - Eski bir Türk devleti; Kan 
borusu. 5 - Bir nota; Çocukların 
eğlencesi. 6 - Anma; Bir meyva. 
7 - Giizcl. 8 - Sopa; Noksansız. 
9 - Birdenbire; Erkek dadı. 10 -
Üzum tarlası; Nefer. 11 - KÜ· 
fi.ıretme (argo). 

AKTİF 
Jt115a: 

Altın: Safi Kılogram 72.605.538 
Banknot 
Ufaklık 

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

Dahildeki Muhabirler: 

Ttirk Lirası ........................ 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 6.632.112 
Altına tahvıll kabil serbest dovizler 

Dığer dovlzler ve Ş<>rçlu klırıng 
bakiyeleri ....••••••••••••••.••••• 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edı. evrakı nakdiye kar~ılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfL 
kan hnzıne tarafından vlki tedıyat 

Senedat Cüzdanı: 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir is- Ticari sencUer 

kambil oyunu; Matem. 2 - Bir 
hayvan; Dokunma. 3 - Kabul 
edatı; Bir nota; Bir renk. 4 _ Esh:ı.m ve T.ıhvilat Cüzdanı: 
Çok iyi; SUşlii kenar işlemesi; Es
ki bir Unvan. 5 - Vahşl. 6 - Bir 
meyva; Rlr peygamber. 7 - Bir 
ay; Kutunun sessiz harfleri. 8 -
Sakat. 9 - iyice dövme. 10 -
Taharri eder; K{ılnat. 11 · - B"r 
deniz. 
DÜ:SKÜ BUL::\IACANIN HALLİ 

1 

Solda n sağa: 1 - Harami; Am
ca. 2 - Ay; Karaca. 3 - Van; 
Kadı; Se. 4 - Akim; Dam; Is. 
5 - Mareşal. 6 - La; Ad, 7 -
Soğan; İfa. 8 - Aza; Atlas. 9 -

(Deruhte edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı esham ve tah

(vJIAt (itibari kıymetle) .•...• 

B - Serbest esham ve tahvillt •..• 

Avanslar: 
.Altın ve döviz üzerine avans •••••••.• 
Tahviltıt üzerine a.va.ns •••••••.••••••• 
Hazineye kısa vadeli avans , •••..•.• 

• 
Hazineye 385-0 No lu Kanuna gore 
açılan altın karşılığı avans .•.. , •.•• 

Lira 

102.125.197.78 
11.766.320.-

803.995.27 

183.415.56 

9.328.596.36 

66.681.837.27 

158. 748.563.-

22.227.905.-

803.433.943.39 

45.516.981.95 

8.996.454.71 

4.906.19 
7.808.690.-

167.500.000.-

Kuru; İmla. 10 - İka; Azat. ıı -
Zor; Sızı. 

Hisıftedarlar: ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
Yukardan a ağıya: 1 - Havan; 

Sakil. 2 - Ayak; Bozuk. 3 - Nim, 
Garoz. 4 - Ak; MtıJa. 5 - Mal:; 
Rana; Ar. 6 - İrade; Tiz, 7 -
Adaş; Elmas. 8 - Acımak; Altı. 
9 - Ma; İsa. 10 - Si; Af; Kı. 
11 - Abes; Danıı 

:uuhtelif: .....•••...•.••.........•••.•...•.•......•....... 

Yekun 

Lira 

114.695.813.05 

183.415.56 

76.010.433.63 

136.520.658.-

303.433.943.59 

54.313.436.64 

175.313.596.19 

4.500.000.-
11.420.036.14 

876.391.352.60 

PASI F Lira 

Sermaye: 
···········•·········••·••· •···••••··••·••······· 

İhtiyat Ak\:esi: 

Adi ve fevkalAde ..................... 
Hu.susr ························ 

' Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 ıncı maddelerine tevfi

kan hazine tarafından vAki tedıyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba. 
kiyesi . . ....................... ,.. 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavUJe vazedilen •.•.•..•. 
Reeskont mukabili ilaveten teclaville 

vazedilen ••.. ...••..••....•..•.•• 
Hazıneye yapılan altın karşılığı a. 
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu. 
cibınce ilflveten tedavt.ııe vazedilen 

Mevduat 

TUrk Lirası ························ 
Altın: Safi Kilogram 877,150 

28.'>0 No. lı kanuna gore hazineye 
açılan a'\.·ans mukabili te\ dl oluruan 
altınlar: 

Safi Kilogram 55.541,930 

Dö\'IZ Taahhüdatı : 

Altına tahvıli kabil dôvlzler •....•..• 
Diğer dovlzler ve alacaklı kliring 
bakıyelerı ............. ······ ..... 

7.822.0111.lfi 
6.000.000-

158.748.563-

22.227.905 -

136.520.658.-

17.000.000-

250.000.000.-

l 13.000.000.-

89:277.234.91 
1.233.782.03 

78.124.16 T.90 

23.3i0.9SO 49 

l\lubtelif: ············•••·····•·••••·•···················· 

1 Temmuz 1938 tarihinden ıtibaren : 

İskonto haddi % 4 Aaın iiserı ne Avans % 3 

Lira 

15.000.000 .• 

13.822.019 

516.520.653 

90.511.016. 

78.12{.16i 

23 370.9SO 

139.0~3.510. 

8i 1.35 . 


