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Seker satısı 
Bugün serbest bıraklldı 
Kesme şekere kiloda 62, 
toz şekere de kiloda 45 

kuruş zam yapıldı 
Perakende sahılarda 1 kilodan fazla 

şeker verilmeyecek 
Ule ....... Olularla ............... lpW ..... 
.. elarall lndlam llülld •• 1911a111 ...... ra ve deY-

Jlllttlr: 
1 - U.l.IO - .... ...,.-- ...... - .... 

a.-. k11o9 • Ye Jul9W feller ....._da ldloıla 
'6 ~ -nwd'l•lf .............. lllIHıie e-

let...,.. •e mtl111ı ılırlre, ......_ .,,.._,.." 11111 
-1 ve:ra meaaftl -1JeJe Wllll .. Hı•ele 
n )'allUWrler. Şa ...._ ld, ....._ .. ..,... alddl· 

lan fekerlerl ,...... lleaıM .. " .. ..,...,....... imi
.....,. meclMlr olap MflallenM tıwrıtımlSler ... 

........,., ' z_...._..........., ...... _.....,_ 1ı1r 

ldJetv, T.,...,... ......... ...- ...... ......_ .......... 
Harp 

ekonomisine 
doğru 

hakkında Scibık Amerika Elçisinin Türkiye 

dikkate değer beyaAOt. : 
-

-------- ______ ..., Türkler, zorlanıağa 
müsaade etmiyecekler 

67Uk Millet Meclt.iDln bu· 

B at bir e~l, • 1111 
konmln& kaD"PUaM bu.. 

kOmetlo buU'laQl&ı _.ıı ıacWlerl 

:..=.-1\M 
Ankara, il (A.A·> - Blrlepk devleıı.-tn •bık Ankara 

bü)'ilk elçial M. Mac Murray'ln oldukça ılddetH ı.ir münaka,.Y• 7ol açmlf bulunan de meçi hakkında Brltaııo.a ajama 
lpjıcJ•kl ....mı blldlrmek tedlr: 

W"1"0rk: 8ablk Ankara Mrtık e~ .. Mil ~ 
Mac Murra1, Balttmore S:ın ıazeteaine •erdlli bir d~. 
Türki7enln, eter Almanya zorlana, müttefiklerin yuuba
llnda carpıpcatını söylem lftlr. 

Un ve Meclisin bu iedQıerdek1 ba
rdtet noktaları, en ~ ve dü
rilt prensiplerdir· umumi menfa
atten bqka hiçbir ~ tınınmı~ 
cak, 11bıa ve zümre menfaatine 'Tflr 
verilırUyecek, bir ıoaun vatan.,.._ 
ların aıkınt11ını kendi ııeeaplanna 
vurıun veallesi yapanlar• ıöz aç
tı~yacak, b&rP kirlarmdan 
verıt alınacak, tatlbaal ve nakliye 
iı'erl plinb bir surette çevrilecek, 
vatandqın U..tündekl yükQn haflf
lemealne ve buhran zamanına alt 
)'ilklerin mümkün oldulU tadar 

Tlrlder, demlftlr, dotrudan dolruya kendi menfaatlerini 
ıözetmetı fevkallde arzu etmektedirler. Bu menfaatler iM, 
Türklyeye tiarbln d11ında kalmalı tavalye ediyor. Bündan 
dola7ı TOrklerln Almanları ıücendirebilecek berfeyden te
vakki etmeleri icap eyliyor. Fakat Türkler, tnıDtereden· yar
dım lördüklerlnl pek iyi b tllyQl"lar. Bter Almanlar, ınecllur 
ederlene Türkler çarpıpcsklar ve lnıilterenln yambapnda 
çarpıpcaklardır. Türkler, zorlanmata müsaade etmi~ecekler 

mu.avt surette tqınmuına callfl· 
lacat •.• 

HOkQmetln bu lflerde ortar.l 
koyduju ruh ve tuttulU ,.ona me
sell seçen h&rp zamanındaki idare 
tanı kartılqtırılacak oluna i7l ia
tikamette çok yol a1ctı1ınuz ı6r0-
1Qr. Geçmif ınDlerin fena taraflart 
unutulur, tek tük lyl tarafları ftl'• 
aa alvrlltilir ve ileri sürülür· 

PASiFiKTE 

Japonlar 
Avustralyaya 
taarruza hazır Geçen Harbin lktıaadl l .. erlnde 

tamamlle keyft bir lsmaii Jlakkt 
pqa idaresi vardı. Bu ıldife tanı 
bir Kan Kental idaresi kurulmut-
tu ki Kara Kemalin kendi 6lç0le- yeni Gineye bir ihraç 
rlne ıöre lde&list olmllllU. bU1 
rıyc1a1ı itler yapmama ve bir tı- hareke ti bekleniyor 
am fedakir ruhlu 8damtarı el& et-
rafına tophyarak tqkl'lt kunDUI 

1 

Melburne, 22 (A.A.) - A vwı
olmutna ratmen bu idare de ta- tral:ra Hava Nazırı l>nkeford, Ja
mamlle ke)'ft ve bap boZUktu. ponların Avustralya kıtaaına kar
Bundan bafka bmall Hakkı pap ıı Qaler elde etmek makaadlle bu
ile Kara ICemaltn idareleri arum- IÜD Yeni Gineye .._ çıkarma 
da denmb blr ı.rp ve husumet hareketine lefebbOalerlnbı beklen. 
hail vardı. vursunculula karfl dilini bildimıltUr. 
mtlcadele f6yle ctunan, bazı ytra. Yeal OIMJ• ..._ flbnlaeak 
nı mncln etmek ..,_.-bir Türk llelburne. 22 <A-A.) - Batvektl 
zensın nnıft ,.u,tlnlleb ildi a'- )(. Kürtln, bulün IÖYle demittır· 
tında Adeti milıt w IMfl'U bir 19- Avustraly&ya kartı harp tebdicİi 
kil vermiftt. 81llpl'. krallannı. un flmdi dah• yakın, daha ~k ve 
uallaruu. wa umumi lll8ftfut ~~}er~.~ öldü
lddiulle kurulan ball bo&Uk ~ l'GeQ lrir u.a ......_...-. Rabaut'a 
killtı Adeta kendi eltyle Jetlftlr· bttt ppılan taarruzun Awltrat. 
mitti· v..- ve koli ticaretinde ya • heyatl ve Acil bir tehdlt 
umumi menfaat bakımından hiçbir oldulunu anlamayanlar hakikat
lll'a 

10
ttu. Bunlar habr, ıönül ve lertn man-.ını kaybetmif olanlar. 

hususi menfaat .... , llzertne an-· t"t.,.. ıu•••hnwt. ............. 
ilk libl tevzi ediliyor ve halkta d~- ..... .... ,,_... 
rin bir h01Dutauzluk U)'&ndll'IJOr- ......_ 22 , A. A > _ J 
du. llesul bir ıaee nuareU neden &u.J... • • apon kıta
IOllrl kuruldu. Gecen harbin lktı- lan. 1 uat dren flddetli lılr çar-

(Devam l!laı 1 Hı l .. ) (-) 

cı ... 

Amerik.anın 
tesanüdü 

Bütün Amerika 
hükümetleri M hverle 
münasebetini kesiyor 

Münasebetlerin tekrar 
balfamasma ancak 

ittifakla karar rerilecek aadl faaliyetJerlne alt biricik tattı JllfIDadan IOlll'& buSOn Oloftppo u
hatara. ltızıla)'Ul dOrOat ve verim- kerl umanma ı kilometre m...redekl 
il -"Uerle çalqarak bir eok bot- BatanP yarım adalmm prp ııabllln ~aneiro, 22 CA.A.) - A
luklan doldunnllMlır. Kmlayın de JIOl"Oll flbrinl ._aı etmlflerdtr. mer-. mllletıertnln mOfterek ba
orta7a koydulu varlık, renıl it- xaıom oldutu o.ere Olonppo, bir :.ıu:ertne ... tetk11 eden bir 
terdeki aelz ve bozukluk manzara- Jnlıldet ....ı Japonlar taraıuıdan Arjan~;etredtlmlftlr. Bu vesika 
mun uyandırdılt fena tellrlerl lfP1 ~ idi şu ~ resmen ve aattmıya hizmet etmlt ve l)ol 11111L -"

1 
_.._ ...... ....-. ce 

1 :.r.=~ _!f_!!_ıt h8k0metla. 
ı.ıe çalıfmıya lmktn balunea laf•·•• 6-- ... - tvttı• fiilen 
T8rk milletinin neler ppmıya ka- 111.,...., kabul edilJ!lltür. 
dlr oldulunun canlı bir &ııelilıl TolcJO. 22 (A.A.) - Jlalezyanın Madde: 1 - Amerıa cumhurl-
ortaıa koJmıqtur. sa,ı.ee de mil- bata aablllerind• n...ıtyen Japonlar, yetlerl, Ametlkalı ~ bir 
letln kendine oJan ttim8dup rit- cl8'man meftlWlni yarnutlar ve ytl· ==t bl1tı:nratından :rapılaeak 
leltmi:re J,lramlflır. dmm atıratDe ınnppura ,artım&f- Alll«'lka dmburl-

Jlarp zamanına aıt tktlAdt itle- lerdlr 'fohar Dolf merkesinde cNt- Jetlerinin hepsine y&pılDUf. •78-
rln ldareslnde bullln dODe nlabet- ına.n İ.&ıa tnaUa mu1ravemetl deYam caltlarmı bir defa daha ~t eder-
le b:rdedebilecelbıılz menfaatler bll1lk mlktaıdl ıer. Bö~le bir taarruz ~ 
IUJllardlr: ...,_. ~--..m Amel'ika ı.tlkltllne ve blrri)'eti-

1. - Rütmet. umumi menfaat lııava taamma ~-r--7-· ne teeavilz tefldl edeoektlr. 
-rm lldlktlr hatta buna Utlz. "'*"°' a (A.A.) - KalesJa.oep- Madde: 1 - Amerika cumhurl-
a .. 'n .. ·......... bılılb· .... tr .......... ~ Jıluar yelleri. teca.odn ...... klta-
.... ~_., .............. J ...... olan ... lıetl taa FTID ... 

'91111 .. ., .. ,..,-.+-9 ~ ....... _,,_, 

Bartaıus laciasınıa 
hey•c·aalı hilliyesi 

Bir korkulu rügaga benzigen 
f aciaga ait ta/ silô.t 

G....ıTeje 

Rus-Japon 
munasebet1eri 
Tol• .. , ... ld : 
Şimal meselesi hiç 

lKurtulut faciası nasıl oldu, 
denizin pençesinden otuz altı va
tandıı nasıl kurtuldu, Marmara 
adasının mesk6n yerlerine nasıl 
kavupular? Bunun tüyleri ürper
ten hiklyesinl vapurdaki Kızılay 
deleıeaı Feridun Demokan bize 
anlattı. B. Feridun eski bir ıaze
tecidir. Faciayı bütün heyecanlle 
duymuş ve en canlı bir şekilde 
ifade etmiştir. Anlattıtı hikAyeyl 
dinleyen arkadaşımız, pek çoit 
defalar not almalı unutmuı. aç.k 
atızla dinlemeye dalmıpır. Sözü 
Feridun Demokana bırakıyoruz-1 

Bana bütün faciayı anlat di
yorsun•. Ben kendim henüz emin 
detlllm: Acaba çok heyecanlı bir 
korkulu rüya mı gördüm, yoksa 
otuz beı vatandaşla beraber bu 
macera. cidden bafımdan geçti mi! 

Vapurumuz pazartesi günü nor
rnel prtlar içinde tam yedide ha
reket etU. tık aksflik limınd~ ·i
du. Yahudi muhacirlerle dolu o
larak Romanyadan gelen şilepe 

bir ZOlnOn bindirmek tehlikesini geçirdik. Bu 
sırada vapurumuz sigara uzanacak 

azemsanmamahdır kadar şilepe yaklaşmıştı. 
. Mitil.. ltlr IUlllDfı 

Tokyo, 22 (A..A.) - General To- M armaraya çık&T çıkmaz aalın-
jo, SovyeUerle münasebet meaelealne tı bn•l-..aı Ma a l l 1 .... au • rm ra ç n norma 
dair, Kont Kodama tarafından ya- uyılıcak bir fırtına vardı. Ye
pdan bir istizaha cevap olarak de- mekten sonra yattık. S•bahın sa
mlft.lr kl: at dördünde müthiş bir sarsıntı ne 

ftml meaeleet adı verilen feyln &- yataklarımızdan fırladık. Uyku 
nemi, hiçbir zaman azımaanmamak sersemllli o derecede idi ki nere
J6amdır. Zira.. fU sırada mtlfterek de oldutumuzu birdenbire kestlre
nfalı ahuınııı tesisi iflnl muva!- medim. Acaba Adalar denizinde 
-.,.u.e yQrUtmekteyia. Hüktmet. miydik? Serseri bir mayine mi ...... ..,.Wltln cllkltaUnl llUl'et· CU'Pllllltık.'l J'akat 1ııfilAk aıa. 
mlftlr. Şu ciheti bUmenll faydalı o- yoktu. Marmarada oldulumuzu 
lur: Şimal, hiçbir zaman sUkdııu el· hatırlayıncaya kadar saniyeler ıec 

tl. O zaman ıhUmallerln karaya 
den bırakınanufbr. Şlmdlllk bu ı.- oturmaktan veya bqka bir ıemi
tlkamette bu busu.ata bir endife mev ye çarpmaktan ibaret oldutu ıtm-
muu mevcut delLdlr. tek gibi hatırımdan geçti. DüdOk 

Tojo, fU ııözleri UAve etmlftlr: sesleri devam ediyordu. Bir taraf. 
Jıılançuko flmal hudutlarında bek· tan da şu sözler duyuluyordu: 

U7111 imparatorluk kuvvetleri ııfınn - Batıyoruz, çabuk aanc:lalla-
altında 30 dereceye kadar flddetll ra ... 
IOl'tJklara ratmen mütemadiyen ma Sarsıntı devam ediyordu. Ka-
nevralar yapıyorlar. ya

1 
pek yattlaşıldıktan sonra ıö-

Babrlye Nasın Amiral Şlnıada rü müı, birdenbire tam tornistan 
• yapılmıştı. Sarsmtı bu manevra

(.,..._ la. 1, Stı. '1 de) X dan ileri gelmişti. 
Giverte ınalqer halinde 

Bulgar:stan Saat üçü elli beş dakika seçi
yordu. Üstüme geçirebildllfml ıe
çlnUm. Çanta ve dosyama sarıl
dım. Üzerimdeki palto, pantalon 
ve l8karpinin halini görseniz size 
bütün bu korkulu rüyayı anlat. ve 

Harp 
mata kAfldl.r 

Güverteye fırladılım zaman 
elektrikler yanıyordu. Milthls b'r 
fırtına vardı. Dıılnlar hnrdaya 
kadar .ZPliyorıiu. Sandııllar mayna 

Bulgar gazeteleri halkı edilmişti. Gü,,ertede mahşer haıı 

h be h I 1 vardı. Her kafadan bir ses ~eliynr. 
ar. 8Zlf ıyorıar ı:ıClvari birdfü:iye dUd'lğilnO öttil-

zafer Bu'. ç_arı"st .. nın rüyordu. Te'Aş arasında gözliltOnil 
_ w arayanlar, pljama IJe srüverteye 

harbe gl·r.-.esı''.e fırlayanlar da eksik değildi. Zı.-
ıı . valh kö;;et.m ayaklar altınd:t 

.ide edilecekmı'c dolqıyordu. Vapurda kaz•va kur· 
w ban giden iki can, köpekle kedi-

~~ 

•ta Kartula9 wapanutmt ...... tftblde: sqdan IOla: U__. lıap
tan Mela_.'. ath·arı Rldvaa. Ktaday •llıpll Ferldan DanollM, lldlMll 

..... ~~."" delep Saim. ~ MfI Talılbl. 

ı--

Bana tahsis edilen sandal dol
muıtu. Üçüncü kaptan yan taraf
tan bir bot lndlrHdilfni söyliyerek 
beni oraya çatırdı. Karanlıkta 
avazı çıktılı kadar bağırarak ıe
mlci Yusufa vapura yakiaşmasu,ı 
aö7IQyordu. Sandal bir türlü yak
la11mıyordu. E imde evrak çın- ! 
tası, ceminln bordasınd•n kendimi 
sandala attım. Üçüncü kaptan, ben 
ve iki gemici dalgalar arasında 

çıroınmala başladık. 
ccSandal deHndl, batıJıOra•!n 
Bir kaç kürek sallandıktan son

ra gemici Yusuf feryat etti: 
- Sandal delindi, su alıyoruz, 

batıyoruz. 
- Küreklere çabuk yapış! diye 

batırdık. 
Geminin kıç tarafını dön.erken 

<Deftml Sa. 3; Si, 5 de) _.._ 

Tiirkiyede 

Röyter yalanhyor 

lngilizlerin bir ay 
zarfında Türkiyeyi 
terketmelerine dai 
haber asllsızdar 
Londr'a, 22 (A.A.) - ~

ter'ln diplomatik muhabiri :ra
zıyor: 

lnıiliz tebaasınin Türidyeyl 
bir ay içinde terk emrini rL 
mıt oldUtuha dair Klhvv k&1-

nakları tarafından ortaya atı
lan ;aylalar .,tamamile ,.tan
dır. Hakikat sudur ki Q{ar
danberl lnıllb: bük6metl, mub 
temel olarak nazik prtlar Un
diıinl 1Ö9terebllecetl için, ba
susl meguliyetl olmadan TOr
kiyede oturan İnafllzlert. bu 
meml,eketl terke ikna etıriele 
oalıpn•ktadır. Umumi bir lh· 
tar yapıldllt, e yahut 90ll u
manl&rda husuıl tedbirler a
lındılı hı.hıi veren haberler, 
tamamlle uıltuilır· 

Aallara. (!! Slıd7• Gueteli) miz o,muştur. 
- Vobdllıy Ve11tl ..... ela. --------------------------.:....----_..;...,......,......,......,... __ 
.. ,..... ..., .. p altaildald .... 
lııalede B9sar ballnnın, mlllve
rla ..,....... ......... Allallm 

...... - mtndele edenlere 
,..ıan edeNllne, mihverin yar-
dmdle Balprlarm milli ideal
.... ka ... taldarnll. mlll\W 
..rerlnla JakI11 oldatana. ve 
BIIlprlanll düa fedakArbkla
ra .... r obnalanDI. bu aafer 
............... ...... &1111M1111e 
dUa Ml'I bir IAll'9tte elde edlle
cellal. Ba1pr mllletlnln ancak 
...... ...... nllat Neeetlal 
JUIJ'OI'• ........................... 
'* ........ dıetlttlrerek 11.uu 

--~· 
Amerikada 

Hükumete 
hudutsuz bir 
hak veriliyor 
Vaflncton, 21 (A.A.) - Ayan 

meallal adU19 etıcGment mUD mi
_,_,. ıasumıu ber nm maı-.,. 
.......... - lılktm•tm fillen im
..... bir .... ,,.. Urp ........ 
,..... Yelik-• ımtalda kabul .. .... 

VATAN 

Ailesinde mesut bir hidise 
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Af fan Bey, yola çıktıktan 
bir kaç gün sonra Nemse 

ile barış imzalandı 
Bir taraftan da Ulu~ Bey, Ef· l haHie meşgul bulundutunu her

Jik )Hylnin karısını ve çocuğunu ık~ bıllrdi. 
ele geçirmek için ne mümkünse Dört hadımağası caminin dört 
yapmakla meşguldü. Kadınla ço- tarafına dağılarak genç kadını 
cuk ele geçirilince Eflak Beyi göz hapsinde tutarlar ve akşam. 
Dük Kiga, karısile çocuğunu cel- lara kadar yerinden kımıldanma
llt .atarından kurtarmak için is- dığını hayretle görürlerdi. Ak
!Ar istemez koşup gelecekti. Böy- pm geı; vakit dervtş geri gelince, 
lece Sen G<Jtard bozgununun caminin iç tarafında tek başına 
mes:uhl diye lk.i kuvvetli kurban zikrettiği hücreye kadını götürür, 
temın edebıllrsc mesele kapana- orada beraberce yüksek !'esle bir 
cak, kendi b~ı kurtulacaktı. KU- llfıhi okurlardı. Kadın ondan son
çük Ahmet Paşa ile Ferit Bey el. ra saraya dönerdi. 
den gittiği.ne göre Erde! Beyi i~e Bu program on gündür aynen 
ıtllk Beyini mutlaka tuz•ia du- devam ediyordu. Beraber gelen 
türmek ve kafalarını uçurmak hadımağaları cariyenin Kuram 
l6zımdı. Affan Beyin de, UluA hıfza niyet ettiğini sanmağa baş. 
Beyin de kendilerine verilen va- !adılar. 
ılCeyi yapacaklarına güveniyordu Ha'1ımağalarını camide bırakıı-

Affa.n Bey yola c:.ı~tı.ktan ~lr rak hele bir Ferit beyin köşkü ta. 
kaç ıun sonra ~abıalı ıle Nemse rafına ıidellm ve ihtiyar dervişin 
aratında barıg ımzalandı. Hasan kendisini nasıl tedavi ettiğine ba
Pap da diğer kumandanlara gö. kalım. 

rUnmeden Peşteye döndü. "Koprü. Yakışıklı delikanlı dalgın bir 
1U Bel,rada ı;ekildl. Kuçük Alı· halde ateşler !çinde yatıyor. o. 
met Paıa vazifesi başına gitti. Fe. dada ihtiyar dervişten başka klm
rlt Bey Peştedc kaJmafa mecbur se yok. Yatafın baş ucunda oturu
oldu. ÇUnkü aoluk alma netice- yor. Delikanhnın alnında birikeı1 
sinde ajırca bir hastalığa tutul. ter damlalarını bir ipek çevre ile 
muştu. Yüksek ateşle yatıyordu. kuruluyor. Her saat başı da altın 
Kbprülü, Peıtede Glilbaba camii· kaşıkla pembe renkli bir 111\ç içi
nin yanmda padişaha ait köşkü rıyor. Hastanın her inleyiıine can
kahraman delikanlının ikametine dan kulak veriyor, her arzusunu, 
tahJ!s etti. Hususi doktoru Pana- ağzından bir tek iM çıkmadan an
yotu da Ferit Beye baksın diye lıyor. Uyuduğu zaman bafifgc yel. 
PCJtede bıraktı. pazeliyor. Uyanık olduğu zamıın 

Ferit Beyin Pcştcyc getirllme. cJinI tutuylr, nabzını yokluyor, 
sinden sonra Hasan Paşanın gü. sükun verici sözler fısıldıyor. Su
zel carfyeşfne bir sofuluk fırız ol- sadıkça dudaklarına aerin Ilmooa
du. Bir sabah kalkınca Paşaya fal.ar uzatıyor. Hastanın başı ağ. 
dedi ki: rısa, sıkıntısı artsa türliı türlü 

- Gece korkulu bir rüya gör- Jlaçlar buluyor, bu •rad~ da deli
düm. Başın kanlar içinde yerlere kanlının alnını sıcak göz yaşlarlle 
yuvarlanmıştı. Çok iizüldüm. Gül. ıslatıyor. 
baba camiine gideceğim. Oradaki Onuncu gün hastalığın seyri ni
dervişe rilyayı tabir ettireceğim. hayet değişiyor. Ferit bey sabah 
Hem de scnln başına fena bir şey erkenden uyandığı zaman dimağı 
gelmesin diye hergün sabahtan berrak surette işlemeğe başlıyor. 
akşama kadar Gülbıtba camiıne On gündür kendisine bakan· der
kapanıp dualar edeceğim. vişl hatırlıyor. Bu adam kendisine 

Hasan Paşa, cariyenin kendisi- ne de iyi bakıyordu! Ne zaman 
ne g<ı::ıterdiğl bağlılığa çok sevin. kendine gelmişse dervişin gözleri
di. Zaten bu fena ruhlu adamın nin üzüntü ve sevgi ile kendisine 
bir dtndar tarafı vardı. Cariyenln dikild!Clni farketmişti. Bu ıözleri 
her sabah erkenden camiye gitme- bcyaş kas ve kirpikler çerçeveli
&ine, akaam geç vakit dönmesine yordu. Fakat gözlerin !cinde :ı~ 
memnuniyetle razı oldu. Yalnız kadar parıltı, ne kadar hayat var. 
beraberinde giden harcmaialarına dı! (Arlruı Yar) 
gözlerini açmalarını ve kızın eec 
hareketine dikkat etmelerini ten. 
bih etti. 

rll Yurttan sesler:' 
Kulada eczahane 

yok 

H alı<'ılığı \:e dokumacılığı 

ir 

Ekmek 
karneleri yarın 

dağıtılıyor 

Nüfus kağıdı göster
miyen.lere karne 

verilmiyece.k 
Ekmek şubat karneleri yarm 

başlayarak pazar ve pazartesi gün
leri tevzi memurları tarafından 
dağıtılmağa başlanacaktır. Ve bu 
kartlar ayın birinden itibaren mu
teber olacaktır. 

Yeni karneler nüfus kfiğıtlarına 
göre tevzi edileceğinden nüfus ib~ 
razı şarttır. Aksi takdirde nüfus 
kfiğıdı göstermeyenlere ekmek 
karnesi verilmlyeccktir. 

Karnesi verllmiyenler derha1 
memurluklara müracaatla karne
lerini alacaklardır. 

Vali Şehzade başında 
tetkikler yaptı 

Vali ve Belediye Reisi doklar 
Lütfi Kırdar dün Beyazıtta, Şeh
zadebaşında tetkiklerde bulun
muştur. Bilhassa Şehzadebaş.ında
ki 16 mart şehitleri parkı ve bu 
sahadaki sinema ve tiyatro bina
ları üzerinde tetkikler yapmıııtır. 
Şehir tiyatrosu komedi kısmının 
Şchzadebaşına nakli düşünülmüe
sc de buradaki tiyatrolardan biri
sinin kiralanması imkansız gibi 
görül~ktedir. 

Pazar günü lstonbulda 
meb'us seçimi yapılacak 

Vefat eden İstanbul m~busu 
General Hakkı Şinasi Erclln yeri
ne pazar günü seçim yapılma!lı 

için Vilayete tebligat yapılmıştır. 
Ctimhuriyet Halk Partisi bugün 

namzedini bildirecek ve pazar gü
nü de seçim yapılacaktır. 

Edebiyat Fakültesi 
nak'ediliyor 

Edebiyat ve Fen fakültelerinin 
bulundukları binanın maili inhi
dam olması dolayıslle diğer bir 
yere nakli için tetkikler yapıl

makta idi. Bu tetkikler neticesin
de Edebiyat Fakillt.eslnin Dolma. 
bahçedeki Resim müzesine nakli
ne karar verilmiştir. Binanın nak
li Üniversitenin sömestr tatili o
lan 10 şubattan 2 marta kadar 
yapılacaktır. 

Fen Fakültesi yine Zcynepha
mm konağında kalacaktır. 

Üniversite Talebe 
Yurtlarının teftişi 

VA:fAN 

l_o_.2ŞONCELER 1 

Olçü meselesi 
mikyasında, bütün memleket Bütün memleket 

fikriyatı ve fiiliyatı için 
Müfettişliği ,, 

bir "Olçüler ve Ayarlar 
ne ihtiyaç var 

Y A Z A N ıo ün gece, Sarıkamıs tepe~e-

~~ ~~:~#li~;T~ri~~~~ 
---=ı rafımda. uğuldadı: 

uYa evlat iıte böyle, biz bura-
da çakmak taşlarını döven ta.htas~
na tutturmıya zift bulamayız, stz 
orada bütün yolları ziflersiniz!ıı 
Bu ihtiyar dünkü rüyamda, as
faltta beni~le beraberdi; galiba o 
cümleyi bir daha tekrarlamıştı Vı:! 
ikimiz birden susarak yürüyorduk. 
Sağdaki kapılardan birinin yanın
daki tabelayı gösterdi, ben bunu 
okurken o yanımdan sır oldu. ~a
bela bir dairenin levhası idi: <ıÖI. 
çüler ve Ayarlar Müfettişliği.,. 

ıtalyan esirlerJ, 1-ondra<la harp esiri değil, kalp esiri olarak ya.,ıyorlar. 
Venedlğln, Sicllyanm, Napolinin şen ve şuh dellkanlıları burada, mem

leketlerini arayM'ap pek benzemiyorlar 

Bir resim yüzünden 
çıkan · dedikodular 

1ngi1 iz g a zef eleri birbirine 
girdi, lngiliz parlamentosunda 
hararetli münakaşalar oldu 

Bugünlerde bazı İngiliz gazete
lerinde garip bir resim çıkmıştır. 
Bu resim, İngiliz tarlalarında ça
lıştırılan İtalyan esirlerinin o ci
varda yaşayan İngiliz kızlarile 
pek ahbapça gezip yürüdüklerini 
gösteriyor. 

Resim yüzünden İngiliz gazete. 
lerinde iki türlü münakaşa çık
mıştır: Birincisi, harp zamanında 
İngiliz kadınlarının esir düşen 
düşman askerine ferden dost mu
amelesi etmesinin ve kcndflerlle 
ahbapça gezip yürümesinin caiz 
olup olmadığına dairdir. Bu nok
tada iki tilrlü fikir de lleri sUrill
milştür. Yani buna şiddetle hü
cum edenler de vardır, fertlerin 

ugraşmağa memur de{:ilim. ·Yal
nız şunu biliyorum ki gazetelerin 
yazı hürriyeti, mebusların söz 
hürriyeti kadar mühim ve kıy
metli bir şeydir. Hükumet; harp 
münasebetile üzerine aldığı san· 
sür ve tahdit mes'uliyetini, asıl 
maksatlaııın haricine taşırırsa 
matbuat hürriyeti gibi mühim bir 
prensibi sarsmış olur. Böyle mü
dahaleleri bizden istemeyiniz.» 

İhtiyarın ne demek istediğini 
şimdi buldum: Ölçü meselesi. .. 
Zemde, takdirde, yapıcılıkta, yıkı
cılıkta, şunda, bunda ölçüye muh
taçtık. 

Osmanlılığın ve şarklılığın en 
bariz vasıflarından blri de ölçü. 
stizlüktlir sanırım: 

Ya göğe çıkarmak, ya yerin dl
bine batırmak: ya alabildiğine ze
kAdan, ya alabildiğine ruhtan el 
çekmek ... 

Bizde lstidat~r. ya ölçUsüz ze::n 
ya ölçüsüz mcth yüzünden aşınıp, 
sllinip kalplaşmaktadırlar. 

Hürmetimizi ölçüsüzlük yüzün
den dalkavukluğa, imanımızı ö!
çüsüzlük yüzünden meczupluja, 
nefretimizi ölçüsüzlük yüzünden 
kuduzluğa çeviriyoruz. 

Filan fabrikayı, filAn belediyeyi, 
filan halkevini, filan kaymakamı, 
!ilan müdtirü, ya ö'çüsüz takdir, 
ya ölçüsüz tevbih, tenbcl, gevşek 
ve verimsiz kılmaktadır. 

Halka irfan götürecek milrıev
veri bir zaman yirmi beş senede, 
bir zaman üç, beş ayda yetiştirml
ye kalkarız: Ölçüsüzlük! ... 

Ehemmiyet yerine önem, hattA 
misafir dururken konuk, sevinç fi
ilin dururken kıvanç ve bir kaç 
satır sonra hiç değilse hususi şart. 
Iar demek varken şeraiti hususiye 
terkibi: Ölçü meselesi. .. 

Bütün memleket mikyasında, 
bütün memleket fikriyatı ve fii
liyatı için bir «Ölçüler ve Ayar. 
!ar Müfettişliği» ne ihtiyaç varı 

Ve bizzat bu satırları yazanın 
bu kadar yukardan ve şümullü ko
nuşmaması için dahi ... 

B. K. Çağlar 
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Osmanlıcadan 
Türkçeye 

t?'!:!!_ eçenlerde bir ak,am radyo

~ mnzun kitap saatlnJ dJoll

yordum. Konn~ın konusu, dill
ınne çemJen yabancı dlTierdeld 
klı\.sik eserlerdJ. Konu"ma bittik· 
ten sonra. dolabrmdan gelişi ıüzel 

bir kitap aldım. Bu, Hüseyin Rah· 
ml'ain «Mürebbiye» &l idi. Kit.ahın 

rastgele bir sayfasını açıp göı: gez. 
dlrdlm. Zamanında, hele blkiye ,.e 
romanlarındaki kahramanJannı ko
nuştururken en sade yazanlardan 
biri olarak tarunmı" bnlonao Hü
seyin Rahmi, bakınız meeel6 aeler 
yazmış: 

«ffararetJ vii<'udü o kadar mü,.. 
tedd oldu ki kalbinde kaynayan 119 
takat berendazane ateşin her zer
rei YÜcudilne yayıldığını hissetti. O 
ateşi biraz tahfif etmek için göğ
sünü açtı. Ncsimi 8abahın ıııerin ~ 
rln ,·ezan olan temevvüca.tı şetta

fına karşı tuttu. O serinlik göğsü
ne temas eder etmez sanki pne a
teşe taha\lvW ediyor, rüzglr elemi 
derununu tadil etmiyordu.» 

Uııtad, «Mürebbiye» slnl kırk şu 
kadar yıl önce değil de bugün ka
leme alsaydı her halde yokardald 
satrrları a~ağı yakan şöyle ,..... 
eaktı: 

«Vü<'udünün sıcaklığı o kadar art 
tı ki kalbinde kaynryan bu dayanıl
maz ateşin vücııdünUn Mr yertne 
yayıldrtmı duydu. O ate.,i biraz ba
fifletmek için göğsünü açtı. Serin 
serin esen ı;abah riizprlarınm gö
riinmez dalgalanı,ına tuttu. O se.. 
rlnllk göğsüne değer değınez sanki 
gene ate,e ~~vrillyor, riizgk loln· 
deki acıyı ekıılltmlyordu.» 

Kırk yıl önceki başka yaza.rlarm 
kitaı>lan ve kırk yıldan daha eski 
eserlerin yazrlışr daha da tiifkce 
delildir ve ağdalıdır. 

Oyle sanıyorum ki değil yalnız 

yabancı dillerdekJ kJl}.şlk ellerlerln, 
bugün okunması veya Ve8lka gibi 
başvurulmaın lazım gelen kendi • 
rıerlerimizln de <ı:«dUimize i,ıevrllme· 
sb gereklidir. 

KÖR Ji.ADI 

Us ailesi annelerini 

kaybetti 
Haber, Vakıt, Son Dakika re

fiklerimizin sahipleri Asım Us. 
Hakkı Tarık Us, Hasan Rasim 
Us'un anneleri Bayan Sıdıka Us 
ieçen akşam saat 2,30 da vefat 
etmiş ve cenazesi dün öğleyin 
Sultanahrnetteki Sağlık Yurdun
dan kaldırılarak Mcrkezefendide
kl aile makberine defnedilmi:ıtir. 

Us ailesine bu büyük kayıptan 
dolayı taziyct!erimizi sunar. mer. 
humeye Arahtan rahmet dileriz. 

TAKViM 

Cariye, çifte çifte haremağala. 
rının beraberinde GUJbaba camL. 
ne giUlği zaman üzerinde kalın 
bir ferace bulunurdu. Bu ferace 
ta topuklanna kadar her tarafını 
ort(?r, yalnız göz yeri diye ilk de. 
ligi serbest bırakırdı. Kız işte bu 
kıyafetle camideki dcrvi§in yanı. 
na girerdi. Bu dervişin uzun beynz 
bir sakalı, kalın beyaz kaşları, 
kocaman bir sarığı vardı. Çok ko. 
nufmazdı. Feraceli kadınla bera
ber hiicreainden çıkınca kaduıa 
kocaman bir kitabı gösterjr, o da 
kitabı okumata koyulurdu. Ka
dın bazan kitaba doğru dilerek 
) üzünil sürer, vakit vakit sayfa. 
ları çevirir. saatlerce okumaktan 
baş kaldırmazdı. 

lle !J()hret buJan, tam ma
naslle bir tkaret ve ı.nat ka.y
natı olan Kula'da Uç doktor bu· 
lunduğu halde ne yazık ki bir 
eczahane yoktur! Biri hük(imet· 
te, diğeri fabrikada, üçüncüsü de 
serbe&t çalışan bu doktorların 
yazdıkları reçeteler, yaptırılmalı: 
üzere tl Alafehlre gönderiliyor 
ve hiç 9lipbellz ki, bu IJAçlar re
lltıclye kadar har.talar da ıwılar 
içinde kıvranıyor. Gerçi, beledi
yenin ayra bir doktoru yok işe 

de bu ihtiyacı hükllmet doktoru 
gideriyor. Hadi fazla doktordan 
vazgeçelim. Fakat, Kula beledi· 

yesl, temsil ettiği bunca h&Jkm 

ttntversite talebe yurdlarının 
Rektör tarafından teftl~i yapıl
maktadır. Bu ay Diyarbakır ve 
İzmlrliler yurdları tefti~ edilecek
tir. Bu yurdların ihtiyaçları içh 
VllAyet ve Parti nezdinde teşeb
büs~re geçilmiştir. 

hükCımetlerlnin kararlarından mes Bı·r yazarın sebzecı·ı,·g-ı· ~3 İKİNCİKANUN 1942 
ul olmadıklarını çift.ikte işçi di- CU~IA 

ye çalışan İtaly~n esirleri şahsan AY: ı _ GÜN: 23 _ Kasım: ':'I 

:Su &ırada derviş, caminin kapı
ıında bekleyen halkı okuyup ilf· 
!edikten sonra koşke doğru yü. 
rürdü. Köşkte Ferit Beyin has. 
ta yattığını. dervişle ahbap ot. 
duldarını ve ıhtiyıır dervişin pek 
t·ıbiJ olarak genç dostunun slh· 

Osküdar framvoylorın
da tek bilet usulü 

Üsküdar - Kadıköy tramvayla. 
rında da tek bilet usulünün tatbi
kına karar verilmlı;tir. Yalnız fi
yat meselesi üıerlnde tetkikler 
yapılmaktadır. 

Belediye 
arosmdaki 

ile Evkaf 
ihtilôf 

iyi insanlarsa kendilerine dostça s on Telgrafta Ahmet Rauf'un l lşçi iki kilo ip çahp kaçarken yaka- RUMİ: 1357 _ İkinclkinun: 
10 

muamele etmekte mahzur olmadı- bir fıkraııında. IJU dimleyl lanmış. Bu adam «Naaıl oldu da ya- HİCRİ: 1361 - MUHARREM: 8 
ğını söyleyenler de... gördllm: «Herkeı e\"Jnln babQeSlne kalandım'r» diye merak ediyorsa ben 

Diğer taraftan İngiliz kızlarını kendiıdne haber vereyim ki çaldığı \" Aa.iT UV A.Ll UA..N J 
İtalyan esirlerile kolkola giderken kuru sebze dikecek ... Vatantta, bu dpln ucu btlluanmoıııt olıa ıerek! au··NEş 7 20 

i t ık _ ... il k ... .._,. : ' 2.07 
ve gülüp söylerken gösteren res- şe eı,v ""' ece m..,.» Ü .. .. ÖGLE 12 26 

ÇUNCU DEVLET : • 7,12 
mln neşri hakkında parlamentod:ı z rı d k la j iN · ,ıraat lttle n en pe an mam a- Gautelerln başlıklarına göz K Dl: 14,38 9,4:> 
bir sual takriri verilmiş ve yeni 1 blldfll-I k b dlklll gez- AKŞAM: 17,13 12,00 İstihbarat Nazırı B. Brn.kken şld- ma ben m • m uru ae ze p dlrlrken «UçUncü devlet» kellmelerl-

k h ul 1 bl takım a...ı.. YATSI: 18,48 1,36 
detli hücumlara uğramış ve bun· uru ma 11 a ınmaz, r ...,.,,. nt görür sörıne21 zihnimde hemen İMSAK: 5,36 12,23 
dan sonra gazetelere bu gibı" re. zelertn taneleri kurutulur Eter ar- =============== · «kim bu üçüncü de\·let?» merakı u-
simlerln geçmesini menetmesi is- kadlMJımız koru tane veren 1e1ne 

nğlıklan namına çok lüzumlu 

1 A\ t\1 
bulunan bu eczahaneyi neden Belediye ile Evkaf arasındaki 

ili\ A\\[! 1111\ , !Jlmdlye kada~ ~~mıya. te,ebbti• " htilı\fların halli ve aradakl alıp IMlJ,.. ~IJ etmemiş "e hıllıi da etmiyor a · ·ereccğin fesholunması için Baş-
caba'i' ·ekliletçe yeni bir kanun layihası 

tenmiştir. Nazır şu cevabı ver- yanmak üzere iken gözlerim ba.ljlıfın 
miştir: yetı,tlrmek uaulllnti bulduysa bir üst tarafını tamamlıyor: «... Be&im 

- Hayıır, hükQmetin resimle. konteranı verse de bu ı,1e u~raşan- ve Jıeykel serglıb> 
rin neşrini menetmesini caiz göre. Jar tane kurutmaktan kurtulsalar! Şunu <cDevletln üçüncü rel'lm \'C 

mem. Böyle bir resmin neşri olc;a .. heykel sergisi» desek olmaz mı~ ~ B\ "'' l A\ l hazırlanmakta olduğu söylenmek. 
~ 11.JJ..\i · ~ ../ l tedlr. 

olsa bir zcvksizliktfr. Ben gazete- İŞTE BOYLE OLUR? 
cilerin zevkile veya zcvksizliğile Bir balat fabrlkasmda <;ahşan bir TATLISEBT 

lngilterede ölüm 
azalmış 

1 nıiliı.lerln ~ına (Ökten ö

liim yağıyor. Oyle oldu(u haJ

ıle barı• ıtenderlnde lngilterede uınu· 
mi 61üm nlabetl !>anıt 11e11elertnclen 
daha aua19. Bu hayret "'erici iddia 
Amerikan Kızıllllu; oemly~t.I .relllltı

rhulfın B. ll'orıan'dan geliyor. Bu A
merikalı, l•rtlterede ba•aa aebeMwl 
aramı~ ve ,u netkıf!lere '\'U'IDllftlr: 
Ren:dn tahdltlerl dolayıslle lnrtllz 
yollarıllM otomobU .._ekeel....., 
'~ ka1.ı&lar aıfır dcreee..i.ıe yaklaf· 
ıııı,tır. •·abrlkalarda ve B""iude IMan 
hayatını korumıya dalla f:Ok -.....ı. 
yet ,·erlltyor. Salıın 111.-.abfll'tııle 

karşı unuunf ve mecburi a,ılar , ... 
pıhyor. Bollllk zamanlanna ~ 
Cazla yemek itiyadı ortadan ka.lknu,. 
tır. HerkN ancak vucudliaün l.btıya
cına ~öre karnını doyarayor ve ba
rı" zamanından daha iade ve 1111lbl 
yemekler AÇmlye meclMlr oluyor. 
Halbuki ttırltl tll.rlil luıatallkların Nf 
sebeplorlndea biri obmlaktur. l9te 
hııtlin bu ııebepler dola7ıalle ölllmclen 
korunan InglHzlerln yekftnu Alman 
hombalannm yok ettaff lngllblerden 
çok razıuır.» 

- Görüyor musun, aziz dostum ... Bi
raz sonra beni bu odada ölü olarak bu
lurlarsa ... Bu cinayeti kasden yapmış ol. 
duğuna hükmedeceklerdir. Şimdi sen 
istedijin gibi hareket et ... Ya ben, ya o .•• 
İkimizden birisi ölecektir. Sen seç baka
lım. 

Bu l!özler üzerine Jak, tabanca tutan 
ellnl indirdi. Lüslyenin sözlerindeki acı 
hakikati anlıyordu. 

Lüsiyen ise çok ne~ll idi. Gözleri ıarip 
blr tekilde parhyordu. Yüzü kıpkırmızı 
idi. 

- Güzel, çok ıüzel... Doğrusunu seç
tin, anlıyorum. İyi dü,Undillden sonra 
anladın ki bu kadar çok sevdiğin kadın
dan daha fazla kıymet verdiitln kendi 
tatlı canın var ... 
Jak'ın kulak:arı uğulduyordu. Kendi 

kendine: 

- Öldürmem lAzım. Buna mecbur ol
mak ne feci ~ey Yarabbi! diyordu. 

Sonra yüksek sesle bağırdı: 
- Bu yaptıtın hareket çok feci. LU

zıyen, beni dl.ole, karar verdim: Eğer bu 
kadını t•dldde denm edersen senf öl
dürmeje mecbur kalacatım. Beni bunu 
yapmıya mecbur etme ... Eana karşı sllAh 
çekmek bana çok güç ııellyor. Beni iyi 
dinle, Lüzlyen. Kabahatlerimi itiraf edi
yorum. Evet, ııuçluyum. Hak.kın var, bu 
suçları her ne tlirlü istersen ödcmeğe ra
zıyım. Şal'tl•.J'ını söyle.. koUtrl et.mele 

VATANIN EDEBi ROMANI: 

Yazan: J(aren Btamson 

hazırım .. istersen Paristen uzaklaşayım, 
buradan gideyim. Fakat bu şekilde hare
ket etmekte ısrar etme. Beni, seni ôldUr~ 
mcğe sevketme .. bunu yapma .• , 

- Bu ~özler biraz geç söylenmistir. 
Anlıyorum, idam cezasının korkusu sana 
bunları söyletiyor. Yoksa eski dostluğu
muz şimdi mi hatırına geldi? Çok mem

nun oldum, azizim Jakl Mademki bu ka
dar azap duyuyorsun, buna çok memnun 
oldum. Sana bundan iyi bir ceza tertip 
edemezdim. Haydi, beni öldür bakayım 
Hayatın artık bence hiç kıymeti yok ... 
Her şeyi, her şeyi kaybettikten sonra ya. 
§amak neye yarar? 

Antuanet'e bakarak sözlerine devam 
etti: 

- Haydi, beni çabuk öldür. Yoksa bu 
kadını vuracaiım. Daha on saniye beni 
öldürmezsen silAhı patlatıyorum. 

Antuanetc nişan alarak saymıy!l. ba~la
dı: 

- Bir.. İki. .. Üç ••• Dört ••• 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Antuanet olduju yerde sapsarı kesil
miş duruyordu. Dışarı uğramış &özlerile 
bır Lüsiyen'e, bir Jak'a bakıyordu. Ağzın

dan bir tek söz çıkmıy-0rdu. Ölmek! Bu~ 
nun mAnasını kavrıyamıyordu. Ölmek, 
kızını bir daha hiç görememekti. Ne garip 
his! Bu anda Jak'dan ziyade çocuğunu 

düşünüyordu. Süzi'nln dolduğu gün his
setmiş olduğu saadeti hatırlıyordu. Eğer 

,,imdi ölürse, Süzi büyüdüğü zaman koca
man gjjzcl bir genç kız olduğu zaman onu 
göremiyecekti. Öleceği anda hissediyor
du ki çocuğunu her şeyden çok seviyor. 
du. Yeni baı;tan anne olmuştu. 

Lüsiyen saymıya devam ediyordu: 
- Beş ... Altı ... Y~di... 

O anda Jak arkadaşına doğru yakla~
tı. Bir silah patladı. Lüslyen yere yığıldı. 

Antuanet boğuk bir ses çıkararak üze 
rl~e atıldı: 

- Lüsiyen. Lüsiyen... diyordu. 
Koca,,ının şakağından k•nlar akıyor

iu. Genç bd!m dikkaile bakınca olanı 

anladı. Etrafı korkunç bir silkQ.t kapla
mıştı. Antuanet'in kafasıntn tçi boşa.lmı« 

gibi idi. Gözlerini kapadı. Acaba rüya mı 
görüyordu? Bu olan biten feci şeyler doğ. 
ru olamazdı! Buna imkan yoktu. 

Tekrar gözlerini açtığı zaman Jak'ı 
gördü. Sapsarı ve hareketsiz bir halde du
vara dayanmış duruyordu. Yerde yatan 
cesedin elinde hAIA tabancası duruyordu. 
Dernek ki bu gördüğü korkunç manzara 
h;ıkikattl. Jak katil olmuştu. Tehlike için
de bulunuyordu. 

- Jak, ne yaptın? diyebildi. 

Jak başuıı sallıyarak: 

- Evet.. öldürdüm. Onu ben öldür
düm. Arkadaşımı Lüsiyen'i öldürdüm, di
ye söyleniyordu .• 

Bu sözleri çok yüksek sesle, sanki kor
kunç ve JmkAnsız bir şeye kendi kendir.! 
inandırmak ister gibl bir tavırla söylü. 

yordu. Sonra aeı acı ilave etti: 

- A'k gecemiz ne güzel geçti! 
Antaanet bu eölizleri duyunca yere yı. 

jıldı ve blçkırarak ağia.rnı;ığa b:ışladı: 

- Ne yapecatız? Ne yapacağız Sen 
tehhkedesi.D. Poila ... Polis gelecek ••• diye 
inliyordu. 

Jak bayılacak ılbl bir hale geldi ve bir 
sandalyeye cta.yanarak dil,ilnmele baş. 
Jadı. 

(Al'lluı var) 

Pat_te;sı. 1<ottc: v _ "'rer> 
IE3) ugünkü yeme,lnı.iz: Ev köfte 

u;;;p ili dedlflm1z kıumnı9 köfte 

ile bol patates .. Patateslerin yarısını 
kızarmı~, yarmını da ha-,ıanmış ola· 
rak köftenin yanına koyduk. Kızar· 
mış yemeği iltemlyenler hal}Ianmıt 

yealnler. Bu yemeğe bir de salata i· 
Jin ediyoruz. Çiğ havucu reııdele

dloı, Lahanayı tı.!jlamad&n beyaz 
tröbeklertnden lnre ince dol'l'Uım, 

biraz tuzla uğu17turdum. Bir lumıma 
zeytin yağ ve ııirke, bir kısmına 11-
moD ve yat koydum. Uzerlne bo""
da zeytin tanesi dökttim. Bu da çok 
lezzetll ve bol vltamlnll bir ıaıata 
oldu. Srra tatlıya geldi 158 de evde 
11eker yok. Bakkallar da satmıyor. Ne 
yapalım, Çocuklara bir sUrprlz diye 
kilerdek.I reçelden Istıtade ettim. Ve 
rüzel bir krep yai>hm. On tane yu
murtayı büyticek bir kılaeye kırduu, 
~alkaladam. Tavada kızdmlan J'alıD 
içine yarımr,ar kepçe dökerek ve ta.. 
\'ayı •llıyarak kızarttım. Kızarınca 

ı.epçe ile par~alamo.dıın ~kardım •e 
geniş bir tepsi ü7.enne sıralactun. 

Hepsi tamam olunra her blrinln J!;:'toe 
birer ka,ık reçel koyarak sııara W· 
reğl gibi büktUm. (Çekirddaıb: we 
mıı.rmel~t şeklindeki reçeli tercih e'
meli) ve dUz bil' tabaiı& koylll'&k ö
zerluR blraı pudra tekeri v..,_ 181P• 
meli. 
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Askeri bahisler: 
Amerikanın harp 
hazırlığı ve 10 milyon

luk koro ordusu 
meselesi 

lnsanllk mücadelesi 
fasılaya uğramıyacak 

VA~AN 

Harp 
ekonomisine 

doğru 
(Başı ı incide) <~ 

2 - Hususi menfaatt himaye et- (Başı 1 incide) - -
, mck, herhangi blr nevi vurguncu- snndaldaki su dlzkapaklarımızR 
ya fırsat vermek yolunda hilkômt.:- kadnr geliyordu. Biraz evvel dolu 

Kurtuluşun Vaz·ıfes·ıne Tunç tin hiçbir türlü müsaade ve müsa- bulduğum diğer sandal şimdi gö-
- mahası yoktur. Aksine olarak han- zUmc bomboş göründü. Kaptana 

seslenerek boş yer varsa bizi at. 

yalıktan hiç uzaklaşmamış, 'emi
lerinin akıbetine yaşlar dökmilş· 
lcrdi. Suyun yüzündeki koUlcri 
görünoo içlerinden biri gözlerin-

A " -- ~-- .. 

Tnznn: M. R. ZAL 
ı:- Yazan: 

l~an BORAN d ede Ce k 
gi sıruf vurguncuyu eline geçirirse masını rica ettik- Sandal zorlukl:ı 

Vapuru evam tepelemek azmindedir. yaklaştı. Ben, üçüncü kaptan, b ir 

A 
lmanyımrn tayyare lsUhsall, 3 - Siyasi hayata mensup hiç gemici ı ..... ri atıldık. Diğer gemici-

den ta§an yaşları yen\le silerek: 
- Be& yüz bin kişinin rızkı 

Kurtuluşkı. beraber gitti. diye söy
lendi. 

Hep ağladık. Uğultular kesildi, 

fLJI arbe alt planlar yapılırken 

lrıJ kıh kırk yararlar, her tür-

k - kimse, belll baGiı mevki sahibi. hiç ,,_ 
ayda, ! ~ a bin kadardır. Ya- Bütün dünya yakmnkla, yı.ıt- tan ~nra fasılaya u~ramıı.ya bir memur vurgun işlerinde le- nin sandala nyak basmııstıe tet'-

nl bir senede Alman aruıyii 24 • makla meşgul olurken Türk mil- tır. Haber aldığımıza gı>re Den~z- kelenmemiştir. Mevki ve mesuliyct keltiğimiz sandalın kaybolması 
ı l ti d t Y ılı ti k Yolları l"daresinin aunl. ton&jda u- bir oldu 

86 bfn tayyare ~ıkarobııtr. Amel". - e , os unan m e ne ara ....,.. sahiplerinin dürüsUUğU ve umumi · 
ka llM~ de bunun bir ml!ıll fa:cia ı;ününde elden gelen yıırdımı gös· lunan Tunç vapuru bu vazifeye menfaat esasına bağlılığı bakımın- Bindiğimiz sandal o kadnr do-

ıo •s t ızs termek üzere insanlık namına bir devam edecektir. Dün bu maksat dan memlek"t iftı"har cdebileceır.ı. luydu ki kürek çekmde lmkfın 
olmak tizere 60 bin \'C .. e k el h zırlan " ı> yoktu. y•avaş yava" ortalık a"nr-

t .,. k _. mücadele açm11tır. Bu mücadele, için icap eden mu av c a - mlz yolda bir bekAret imtihanı "e- " 6 

bin tay)·are yapacak ır. ~ar c~ .. - K t 1 k ., dığından kayalığın halini. de !ar-
ıla d ı;... ·--•· ur u us vapuru azaya uğradık- mıştır. "irmi"tir. besinde iki tarafın ku n 1to• ........ ~ " ketmeğc basladık· Müthiş dalgalar 

la.rın aay151 bi'ıce nıamm değildir. ---------------------------"""" Fakat bu dürüstlüğe ve iyi niye- buraya rarparak parçalanıyordu. 
k , "I le kar:ıı bir takım usul hntaları " Fakat bunu galiba 50 hine ~1 ar- Kayalık duvar gibi dümdüzdü. 

vardır ki hedeflere varılmasını 
mak bile eopeyce bir mübelAğa olur, K b 

1 
k d Sandalı yanaştırmanın imktinı 

Buna makabil Amerika 1942 de 45 uru aklaya e on u ıüçleitirmiştir. yoktu. Hepimiz denize dökülüp Şuraı;ını söyliyelim ki hükumc-
bin 'Ye lNS ıe 76 btn tank yapa.- tin bugUne kadar ortaya koydu~u ölmeğe mahküm gibi görünüyor-
olLldır. usul ha!Aları, prensip bakımından duk. Vapura gelince, altı delindl-

Amerlkan ııamıyil bu kadar bly- mUsamahadan ileri gelmemiştir. ğ.I için her an batabilirdi. Bu sıra-
yare ,.e tankı yapabllecck kudreıte Ellerinde bokla bulunduranlar Sat. günü Aksine olarak dürüst prensipkre ~:/:a~~~:~~i~ias~~~~~~min~~~~: 
olabtlk. Bu sanayide çalıpn genç- büyük bir titizlikle bağlılığın bir dU:r.ünü ve bir halata sarılarak 
1 rd ..... , .. ----a. U9•- bu kadar ""'k -L""-Om k d b" b anname ı"le neticesi sayılabı'lir. i:> c ...... <>s ... ..,.,. _. • ., ,,.. ~... ına a ar ır ey kendini bo3luğn. bıraktığını ve ge-
tayyaro ve tankı kuUanmak için 1 Bir de şurası var ki biz doğru- miye bir tekme vurup ayrıldıktan 
muharfıı J>er.'Oncl de yetişUreblllr. meVCUtlOr101 bildirecek er dan doğruya harpte olmadığımız sonra havada sallandığını gördük· 

Fakat Amerikanın 9 milyon kişi· için hilkümet bugüne kadar fcvka.. Kayalığa kadnr en az üç, dört 
llk bir orduyu ı - 2 senede harp &o wna.: Uıde vaziyeti kabul ederek yürll- metrelik mesafe vardı. Bir kaç de-

tı .. ...,etten teb•IA ol1111ma•hlr : memiş, normal gidişe bir takım 
dehllecek kudrette meydana ge r- -1t fcvkalAde tedbirler katmakla kal- fa gemiye çarpıp gerildikten son-
___. 

1 
,....,_ d f o•-'- raci Milli Müdafaa lhUy '"lnrının 1 armlanmıuıı zaruretine blnaen 80Tl ka· k dl ı· kavalar "slüne attı nı=o•ne mııuou var mı ır ="' '" k ,,. mıştJr. Bugün harp ekonomisine ra en n • "' · 

,.
0 

....... te6lnln h~-... na •öre böyle bul olunan 2/17Ut sayılı kararname ile kuru bakla el konma hUk- Bir müddet kalkamadı. Nihayet 
.J .. -~ .,_.,, .. dayanır bir yol tutulacnğına göre 
bir ordunuo tcşklll ı~in, toparlak mUne tAbi tutulmuştur. bugüne kadar göze çarpan hatalar son gayretle fırlayarak gem\dek: 
hesap 200 bin teğmen, &6 bin yUı:- Kuru baklaların el konma. hUkmüne tabi tutulduğu mahallerde bu- elbette düzeltilecektir. Seyfi reise bağırdı: 
başı, 41Ş korı;enerıı1, lSO orgeneral ralann mübayaa fiyat ve şartları JstanbUl villyetinin Çatalca, Kar- Tam bu sırada serbest bir mO- - Hnlatı at. 
lfı7.Imdır. 1941 !le~ne kadar 9 tal ve Silivri. kazaları idari hudutları dahilinde beher kilosuna 12, Is- nakaşanın memleket ölçüsile hayır· Tekrar lfemlye dönüt 

ytl•-·k ve tanbul belediye hudutları dahilinde 13,5 ıkuru" fiyat J<onmu•tur. liJu 1ı olacaır.ı kanaatile bu mesele hak- Marangoz Hasan bunu bir kayn-
ndlyonlttk ordunun hu ....... • .,. .,. 6 nın etrafına sararak düğümledi. 
orta ve kUçUk 16,.k n Mue un ur- fiyatlar ecnebi .madde ı % 4 0 kadar olan çuvalsız dökme, naturcl kında düşüncelerimizi ortaya koy. Bu suretle kaya ile ilk temas te-

---.d." B iki ,.-... kuru baklaların fiyaU dı mayı vazife sayıyoruz. Usul mP--ıarı nuıı yeti~. unun ""' an r. min olunmuştu. Bıze bağırdılar: 
ne l~ndc mümkün olmıyacağı aşl- Ellerinde kuru be.kla. bulundura.nlarm 23/1/942 gününden 27/1/1942 selelerine dair başlıca göze çar- - Tekrar gemiye gelin. Bura-

--•ı """""" -•· -"! •·"yUk millkiye A ı ı i bl pan üç noktadan yarınki yazımız-karıhr. .,... b .......... şamına. kadar mah .... n en 'u"' nm r er ne - da bahsedeceğiz. dan karaya çıkmaktan başka çare 
Bizim fikrimize göre, AJ!rtrlka- rer beyanname vermeleri tebliğ olunur. 22/1/19:12 Ahmet F.min l'Al,l\1AN yok. 

nın 9 rnilyoıduk bir kara ordusu ı... Gemiye gitmek mi? Gemi her 

~:=. ~; ~~:ç ;;.;::_ --------------------------ı Japonlar Avustralyaya :z b~~a~~~~~·. ~~:a~0~1a!:ı~. ça~~ 
şında Jn;Utere, Rusya n diğer 28 f l A, merı·kanın taarruza hazır türlü cambazlıkla gemiye tırman. 
müttefik memleket bu)unnlaktat'lır. B.. • A 1 m a D dık. Yukarıdan iplerle kayalığın 
Çln ,.

0 
Sovyet ormıtarı, gfdl sllAh- (Ba,ı ı incide) «+» Ustilno teker teker s::ırktık. Bu ka-

Jarla t~z edfldlğt takdirde Bir- ~-- b 8rb1 t s •• d •• pon kolları, Ugpeng'in 20 :kilometre yalık mübaHigasız milyonlarca 
J~lk Amerikanın 

9 
ınilyonlnk kara e an U Ü batısından Ingiliz kıtalarına hUcum keskin balta ucu bir araya getlri-

ordasu yapmaıınıa hlr- ~um kal- Genı· ş o·· ıçu·· de etmişlerdir. Merkez! Malezyada ee- !erek yn.pılmış gibiydi. Vapur ba-
maz. Amerika 200 - 260 tUmeaHk (Bqa 1 incide) (-) nuba. doğmı yol alan diğer bir Ja.. tı:ınak için vücude getirilm~ gibl 

... u • .ınr bir I• dan kaldırılıncaya kadar birbir- pon t~kili 21 oonkll.nun sabo.hı La- bır hali vardı. _ _ .. .. 
bir Grda yapat>Ulree. UU.1- ~ bı·r Rus taar- blsin 20 kilometre cenup do''"SUnda Sancak ve At~turkle inonunun b•rınıt olur. :Y-1, AJUcrlkarun lerlni kar&ıhklı himaye maksadil~ 1;''" resımlerl 

19
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scn(l8lae kadar tayyazeııl ve ellerinde bulunan bütün vasıtaları Jongoeng kesiminde kG.in hır mev- Hepimiz kayalığın düzce bir ye. 
tankı bol 3 - 4. ınlly~nJak bir ordu b ı d harekete geçirmek hususunda tam ide varmıştır. rinc toplanınca İstanbul tramvayla 
mevdana getirınes.l maka&da kAfl· ruzu a ş a 1 bir tesanüt kararlle birle mi§ bu- lılgtltere Siyama da harı• llfın rının sahanlığına benzer bir man-

.. lunduklarını bi!' kere daha teyit edecek zara. hasıl oldu. Yukarıdan gemi-
dir. ., bin ve ilan ederler. 2" 1 A.merilm '71S bin tank ve 125 Nevyork, - (A.A.) - LQndra- eller beş, on battaniye, bir çu\•a 

sular tekrar kııynnştı. Dalgalar ko
lileri sahne atmağa başlamıştı. 

(Kurtuluş), insanlık namına gl: 
rlşliğl mücadelede son nefeslnı 
vermişti. Saat tam dokuz buçuktu· 
Kendine mezar olan yere gözleri
mizle ~on bir veda ettikten sonra 
kayalığı tekrar tırmandık. 

Ateşin yarımda ammaga mey· 
dan kalmadan ıs ile 18 yaşları e.re.
sında dört köylU c;ocuğu gelip bizi 
buldu. Deniz kenarındaki kayl\ yo- ' 
lundan stırünüp geldiklerini, Akıbe· 
timizi çarhçı başının anlattığını 

söylediler. 
- Biz de ayni yoldan gidelim de

dik. 
- lmkAn yok, diye cevap verdi

ler. Geçemevılnlz. Dağ yolundan git 
mekten başka çare yok. 

Sualimiz Uzerlne dağ yolunun bir 
bu~uk ,saat sürdüğünü söylediler. 
On buçukta ;rota çıktık. Çocuklar ö
nümüze düştüler. En bllyüklerl, e
linde bir satır, fundalıktan yol açı

yordu. Gösterdikk>ri dağ tepesine vn 
rmca köydeJl eser görmedik. Koca
man bir hend~k. ııonra tekrar dik 
bir tepe vardı. Çocukları het' biri
miz ayn ayrı azarladık. Hiç ııes çı

karmadılar. Hendeği aştık, bin zor
la tepeye tırmandık. Kö~n eııer 
yok. Yeni yeni kayalrklarda elleri
miz, dizlerimiz parçalandı. Canımı· 

zı kurtarmak için bin zahmete gi
ren köy10 çocukla.mu o sırada bir 
döğmcdlğimlz kııldı. Son gayretimi· 
zl sarfederek yeni ve dik bir tepeyi 
de aşmnmızı t.avsl.yeden ba.şkıı bir 
cevap wrmediler. Geri dönmek için 
hiç birimizde cesaret yoktu. Tam 
dört buçuk saat gittikten sonra fun 
dalık ve kayaları ~rp yo.rım metre 
genişliğinde, çamurlu bir patika.ya 
kavuftuk. Buraaı gözUmllze astalt 
yol gibi görUndü. Yeni bir tepenin 
arkurndan eski lsmile Pulatya, şim 
diki adıyla Yeni Saraylar karı;ı
mıza çıktı. 

~lü,tcrt'k korkulu ruya ne geçen 
bir soce 

tayyare yapıynrw. ' yetleri bu iUbarla ve Japonyamn ı b i • 1'"1 At 
baDdMI blitün Moı"a"ıskten ayrı 1 a n l Madde: 3 - Amerika cumhurJ- da.n Amerika o.janslanna. blld!rfUyor: peksimet attılar. Bu sırada çarkçı. 

bu ,
11 

ıtaları ~•nız nmerlkan or- ngilterenln Siyama harp ilfin et- aşı gem nın sanca6ı c ve a-
... _::'"'...-. ..,uaaıru çı· Almanlar boh istika- bir Amerika milletine tararuzu, mest her an beklenmektedir. Birle- türkle İsmet İnönünün çerçeveli 

Yarım saat sonra köy kah\'eslnln 
bidondan yapılmış ve gaz tenckcle
rile yamruunış sobasının etrafında 

ki peykelere serilm1'tl.k. Orada içti
ğimiz çay, bütün hayatımda boğa
zımdan geçen şeylerin en lezızi gibi 
geldi. KöylU bize nasıl ikram ede

duı>unun ~· ütteflk Almanya ile İtalyanın da :harp şlk Amerika bu karara muvafakatini rcsimlcrile görOndU. Bunlar saygı 
karmıunalıdır· AmerikaRIDi ~d e- metinde re kil iyorlar ilan elmiş bulunmaları dolayısllc bildirdiği zaman bu tedbirin tatbik ile kaynhğa indirildi. Bu manıar:ı 
len . .ı- ba vaaıtalal"clan 1 e Y bu memleketlerle diplomatik mil- k d "yat bl d ""' edileceği sanılıyor. Siyam kuvvet- arşısın a manavı ımız r en-
deooklenttr Moskova, 22 (A.A.) _ SovYct nıısebetlere devam cdemlyecekte- 1 bire yükseldi. 

A.merlkaWarnt bu teşebbüıılerl gece tebliği: rinl beyan ederler. erinin Japonyanın Blrm~nyaya yap Kayalıktan yukarı doğnı giden 
. ı _ ... ırıerJkan dramm 21 kL tl . Madde·. 4 - Mı''"'··er d-•letlerln- tığı taarruza iştirak ettikleri sabit 150 metrelik dik d-uva.ra benzeyen 

.bazı kınuııe ere .,.... 
1 
.. 
1
_ ron an un günü kuvve crı- ıw ..... 1 t 

ceğini bilmiyordu. 

lii 6mlllcrl hesaba katarlar, fa!Mıt 

lnsanlllrın iradesinin haricinde ku,·. 
\'etler ı;nrdır ki bunlar harekete ge
!;lnce en mUJu:mmeI plAn altüst o-
lur, ince h p 00,a glckr. 

General kı!J, şark ccph inde bu 
yolda toslrlrr yapmı harbin ~I· 

.ıı,ını ters bir htlkamete çevlrml~
tlr. ~imdi de bu generalin yanı ha
-;ına nynl korkunç ne,'lrlen lkl yf>J
daş daha katıldığını dııynyoraz: Ge
neral tlffü., ,.e general tifo ..• 

l\1uhtollf cephelerde zorluklar ge· 
çlren, gıdasız kalan, türm tilrJU ı:;u· 

retlerle tabiatın şlddetlerlle Juın;ı 
kıırşıy imlan mllyonlarca ıu;ker, 
yüz milyonlarca insan; kışla lttifa.k 
kuran bu lkt yeni generalin eat"le
tlne kar ı hlm yee;izdlr. insan haya
tını korumak için, binlerce ı.enellk 
medeniyetin hazırladığı lmldinları, 

bUyUk fen adambnnııı öLCnerck 
ynra.ttı1dal".ı ı;.arclcrl insanlar ;)1ne 
kendi dlerlle yıkmışlar \e tabiatın 
karyı ında: en iptidai in anlara mab 
ıms acl:r. '\'C t.aresl:dlk l~ndc kal· 
mışlıırdır. 

Tifo ,.e tJfUsiin şark <·~pheelnde 
alıp yilrüdll~U ,.e komfu memle
ketlere yayılnuya ba'1anlhğı ııöy

Jcnll•or. Bu harbo nlsbetle c:ıok me
deni bir harp sayılan 1914 nnıhare
ooinden onrn Jstanbnl nezle.si sal· 
gını başgö termişti. Dört harp ile· 

nesinde ölen lnsnnl:ınn beş mi il bir 
kaç ay içinde hu yüzden yok olm~
tu. Bu '\'Dka, geçen harpten kat kat 
fazla ez.Uen Avrupa in n1an ara
tnnda algınlar, bir defa bqlarM fl8· 

ki a..•urlarııı kara ölüın dedlii nbayı 
g-ölgede bırakabUlr. 

lfarıı nıuııl bitecek diye dn,tin4il· 
ğümüz zBman fllCin ta.rafın fllAn ta· 
rafa galche edecei-f, mAn de,·lct a
damının ipucunu elden kaçır&<'ağı, 

dlbrer 1llfın de,·let adamının daha us· 
ta çıkııcaiı hahnmı:ıa geliyor. Hal· 
bukl ıeneral kıştan sonra general 
tifonun ,-e general tifib;Ün ı.ahnede 
sıirünmcsl, in llllın gü:r.ünü §U bam
ba ka lhtlmnllere benzer neviden u· 
fuklara ctwlriyor \'e ınsan 911 fllldl
de dU~Uncelere \&nyor: AcalMa tabi· 
atin açlık, zorluk ,.e ha talık ,ekful
dekl Afetleri in an iradesine ba&km 
çıkmıyıwak mı? Acaba g{lnün bl· 
rlndfi bunlar zorlu lerHe barı!) e
mirlerini ,·c,rmlyecr.kler mi ve in· 
ı;anlara toptan intiharla uğra,hkla
rını nihayet ha.tırlatmıyacaklar l1K? görUnllyor. Halbuld, t9S'7 den • mlz, dü~ana ağır darbeler indi- den birile diplomatik münasebet- 0 mu~ ur. yerleri nasıl tırmandık? Bunu hli-

barm A1m11nlann bir .enede ordu rerek faşist ve Alman kıtale.rının !erin iade edilebilmesi ancak, bil· Bat.avla, 22 (A.A.) - Celeb adıı· lli bilmiyorum. Alp dağlarına tır
~ln neler yaptıklarını bil elerdi mukavemeUerinl kırmışlar ve ile· tün Amerika cumhuriyetlerlle is· !arının batı şimal son noktıı.sı olan manmağa kudretten alışmış gibi, 
böyle btr hataya düşınederdi. 0- rl hareketlerine davamla bir çok ti§are edildikten ve ittifakla karu Mu!UJe&Sa'daki Japon harckelleıi kül zaruret bize usuJJer icat ettirdi. 
tonıobll ,·e tayyaresi ıaııa.,_n e- k&lıı~ık yerleri l§gal etmişler- verildikten sonra mümkün olabl- llyetıi mlkt.ardn. paraşUtçU kullanma İplerle birbirimize tutunarak gc-

Çarhçı başı bo' durmamış, Mar
mara nahiyesi merkezine adam gön 
dererek halimizi y;ıldıbm telgrafla 
bildirmişti. 30-40 evden ibaret köyUn ============== 

rnemleket- dlr. Dü~an ağır kayıplara uğra- lecektir. şekllnde tezahür etmiştir. Hava. mey mlcllerin gayrctile yukarı tırman-
Jinde O"'UDcaı.: olaD bl.r - _. d k U

0 0 

imi 1 k ld u 

0 

1 b 
.J - b kadar mıv.ır. Milnasebetlerin kesilmesi me"""- danlarına karşı şiddetli bir hUcum- ı • zer z ıs a o ugu ıç n uz 

te bu kadar az zamanda. u Al ""' t tm ib" b" hald dik F , k lntkAnsız bir man MoJaisk tehrlnin lesinin tetkikine memur tAli en- dan sonra Japon kıt.alan lta.rnyn. çık u us g ı ır ey . un-
t0k malzeme yapma ehemmiyeti mıRlar, ayni zamanda paruüt .. mer dalıkta on beş dakika kadar iler-
i d ıwıdı Lo d 22 cümen mazbata muharriri Bo]iv· " -. ı.... ı dikt b ' lt d k ı: eb. r. n ra, (A.A.) - Mojalsk'in de yere inmiye başlamışlardır. Ikl e en sonra ır çam a 10 a 0 • 

geri alınmasından sonra Ruslar. ya Hariciye Nazırı, bu husustaki saat zarfında muhtelif noktalara çok caman bir ateş yakarak ısındık 

Sabık Amen·ka Elçisinin İlmen göl(lnlln kıyılarınd•n baş- raporunu bu aabah styast encüme- istanbula lbaber 
lay&rak N 

fazla miktarda paraşütçü inmiştir. G"n n:r.arınca Marm"ra adasın-

t ovoııorod'a karıı gen1§ ne tevdi edecektir. t ı tik ı "' 6 
.. cayanı dikkat beyana 1 ölçüde başka bir taarruza başla- Blrmanyaya aarruz s nmct eri da. olduğumuzu anladık. Vapur-

-& (•an 1 toclde) (-) mışlardır. Mojaisk'in düşmesi Bri- (Gelen ajans telgraflarına göre Tokyo, 22 (A.A.) - Blrmanya da iken karanlıkta birdenbire ye-
.__,.. asad n ansk • Vyazma hattında Almanla- Rio-de...Janelro konferansında bu taarnızunun iki. yön Uzcrlndcn yo.- rimizi tayin edemediğimiz içln 

ve efter tehdit edilirlerse m ~A rın doiudakf çıkıntılarının temel estsh karara varılmazdan evvel pılmakta olduğu öğrenilmiştir. telsiz memuru 1stanbulu bularak 
kalkarak çarpışacaklardır. Ha taşını tamamile düşOrmQ5t(lr. Bu- epeyce münakaşalar ve tereddüt- ı - Tavoy'ın işgalinden sonra ce· Marmara adası civarındaki Hayır
bunun Umltsiz bir sava& olduğun~ gün gelen haberler, Rus ba,ko- ler olmu~tur. Bunun başlıca sebe- nuptan 6ahll boyundan yapılan ta.- sızadaya çıktığımızı s. Os ..• imdat 
~1Srse1er dahi gene çarpışacakl~r _ mutanhğının Mojaisk batısındaki bi, Arjantin1e Sil! hilkômetinin arruz. !şaretile beraber hııber vermi5tt. 
dır. Türk ordusu mükemmel e _ blltlln Alman müdafaa hatlarının ana kanunlarına alt şekil mesele- 2 _ Batı yönünden ve Siyam _ Adanın bizim çıktığımız yeri, hiç 
IAkkl edilmekterir. Türk ordu~U ~ratıe yııkılmasınt beklediğini leri dolayıslle kat'! bir karara fş. Birmanya sınırından başlıyarak Mıll mcsktln olmayan !und~lık~an lba-
nun sağlam bir ananesi. va\~~- göstermektedir. tirakt.e zorluklar ıörmelerldir. Bu- mayn'a yönlenen taarruz. rcty. Buralara belki hıç ınsan a. 
Fakat modem ,maızcınesı yok Londranın saı~bf tı· na sinirlenen Amerika Ayanı Ha. yarıı ba~mamı"tı Çarkrıba"l Talı 
Türk h

"k·"'met•, bu t--çhlzatı iyi- rl d " - cı ye l mahfille· · Tok oda sanıldığına göre, Rangon . ., • !" . · " w -... ... :ı .. r n e ....,nıngrad'a Moskova ve yt- rıciye encümeni reis! B. Conully, Y sın, uzakta görünen tarlalar tara-
lcştirınck için büyük ga_yre~l~' ne Leningradln Smolensk arasın- diğer Amerika hüktlmetlerlle be- bölgesine kar~ b8'lanılan yenl ha- fına denizden gitmekten başka 
sarfclmektedir· Bu :l&te Tü~ Yu- da yarı yolda bulunan Ostash- raber hareket Jçln Arjantinln bu- rekAt Blrmanya yolunu kapatmak çare olmadığını düşOndQ. İkinci 
kiralama ve ödünç verme an • kov'un zaptının husust bir ehem- günkU hükOmetini icabında de· gaycslle yapılmaktadır. kaptnn ve iki gemici ile beraber 
nundan faydalanma hakJunı ver r mlyetl olduğu çUnkü bu su •I vlrebileceğl fikrini ileri sOrmü~- ============== tekrar deniz kenarına inerek san-
mış olan Birleşik devletlerden ya biri Leningr~d çevresindeki r~l~ tür. Amerika Hariciye Nazırı n. Toprak Ofis Umum daln bindiler ve dalgalar arasında 
dun görmektedir. h bin mantarı çevınnek, diğeri Smo Hull, bu dU&Uncenln Amerika hü.. AAu""du··rıu··gvu··ne /Ihsen çırpınarak tarlaların istikametıni 

YegAne falsolu nokta, ırr k lensk'i ~eri almak için iki kıska; kômetinln görilş nokta mı ifade ı•ı tuttular. RicamJz üzerine telsiz 
ba:ındanberl hiç bir zaman :. harekctı yapılabllcccCi iııaret edil: etmediğini gazetecilere sBylemi3- Bengi tayin edildi memuru tekrar vapura dönerelt 
eamlml bulunmamış ve ba~an gös mektedir. tir. Ankara, 22 (Telefonla) _ Top- bütan tayfanın kurtulduğunu ve 
ha fenalasmak temayülün - Almanların_bl>'7•una uıı...a,,an ============== kazanın tam yerini İstanbula bil-
termi§ 01;n Rus _ Türk mUnase• tum~~erl •• ,, rak Ofisi Umum Müdürlüğüne, dlrdi. 

ılı t arasındn- Ç k E Umumi Mürakabe heyeti azasın-
betleridir. Bu iki m e d"l mi"- Moskova, 22 (A.A.) _ Sovyet OCU sı·rgeme Kurtulusun son nefesleri 

A h ıı ı me ., dan Ahsen Benginin tayinine ait 
ki güçlükler, hfıhı a e 

5 
tebliği eki şunları bildiriyor.· Saat tam dokuzda uzaktan bo-

tlr. Türkler 1939 Alman - Ru t t 1 İcra Vekilleri heyeti kararı yük- ·· ıt· ı 1 :r. b 1 d 
dostluk paktı kar~ısında dertn ha- blA manüarıdn kyed. üç Yüz Yirmi Kurumu balosu sek tasdika iktiran etmi~tır. ğuk lg?rut ı.i er _gl ebmetbe kt a3lad ı. 

1918 r ve Y z o san Yedinci piyade l' Bir senedcnberl bu vazifede Gem nın amamı e a ma a o u-
ya} sukutuna uğramışlardır· ı- tOmenlerllc üçOncU makineli t"- ğunu anladık. Arkadaşların bit 

1 ki e çok s "' Bu cumartesi günil akeamı Tak- hüsnü hizmeti görülmüş olan eski 
denber\ Rusya ve TC r rı 19 bu- menlerinin bozguna uğrayan ba. sim Bcledly• nazinosunda Çocuk Umum '.Mu" dür veklll Hulklye biz- kısn1ını ateş başında bırakarak 
kı d08Uulc bağlarlle bir cşm kivveleri MoJaisk'den "clerek a. " '" Rıdvan kaptanla beraber tekrar 

rd H lklal de garp "" • Esir'"eme kurumu tarafından ter- metinden dolayı Tfcaret VckAle-lunuyorla ı. er ~ır zayiat vermek "artile devamlı "' sahile indik. Kayalar Uzerlnde11 
d bı "' " tip edilen balonun bilttln hazır- tince t~ekkür edilmiştir. Hulki 

Avrupa diplomasisinin dışın a • bir dalga halinde batı istikametin. ı kl Kurtulu•mn tamamlle yana yattı-
d

l ki. ı arı bitmiştir. O gece için çok asli vazifesi olan Umum Müdür ,,_ 
rakılmışlardı. Bu sebeple r ' de çekilmektedirler. · ğını ve güverte üzerinde fıçılarrn 
1939 değic-mesı •• Türklere çok fe· Donetz'de mildafııa mulıarebelerl zengin bir eaya piyangosu da ha.. muavinliğine avdet etml§tır. yüzdil~ilnü gördük. İçeriden ge-

..... 
1 

bunu zırlanmıetır. (B· B.) 
na gözQkmüetUr. Türk er. • :vaJ*hyor len boğuk ı,:ürültülcrden bölmele-
bir düşmanın hançer dıır~l eibl Berlln, 22 (AA.) - Alman or- rln teker teker patlayarak su al· 
değil, fakat bir daştun hiyanctl gi· duları başkumandanlttJnın tebll. dıfiını gördUk. Kaptan, sevgili blr 

bi te1akkl etmlslerdir. Tll klyenln fi: TAK s • M S"NEllASINDA ölü ile veda ediyor gibi gözleri Rusyanın Boğazları, r Kırımda, Sıvaatopol muhasara ı 1 111 yasararak: 
aleyhine olarak eline geçirmek için cephesine mUtevecaih bir kaç düş - Kurtuluş artık batıyor, de-
bir pazarlık yapmı:rn çalı~tıldo.rı man taarruzu akim kalmıştır. 8 ı C 1 d b dl. 
şaylalan yayıldığı znman. vaziyet Donetz cephesinde ve şark ceı>· UQÜn Ü Uma matine er en ifj aren Aradan bir kaç dakika geçme-
dahA. ziyade tenal~mıştır. hesinin merkez ve şimal kesimle- Muhteşem :.'>t:izansenı .•• Fevkalllde temsili... Heyecanlı mevzuu ile den Kurtulu5 sancak tarafınn dön-

Harp TUrkiye için !t'l!ketll eko- rinde müdafan muharebeleri şid- san'at mera~hlannın gözlerin! kama~tıracak olan Slnemıının en yük- dil. Bir an içinde ta.mamile sulnr 
nomik neticeler vermiştir. TUrklye. detti bir soı?ult havada devam et. sek bir zaferi ... Film dünyasının en bUyUk heyecan kaynağı: içinde kayboldu. Deniz kaynaciı, 
evvelc11 ithal olunan dUg-me, çİ\"i, at nrl'tlr. Bir çok taarruzlar geri pU5· Ki içeriden boğuk gllrültüler geldi. 
nalı vesaire slbl her tUrlU mamul kOrtillmUştur. Alman kıtaları ta. z 1 L sı· LA H ş o R Biraz sonra ön dire~ln kırık olıı-
e",yadan bUyUk bir darlık içindedir. rafından yapılan mukabil taarruz- _ rak suyun üstüne çıkmasından 

1 muvft'f•kiyctle netlcelenml• denizin dibinde «eminin tekrar 
Bir kelime ile her •e ... den mahnım- ar .... v· ( T o· R b " " ti K Ç E ) do~rulduğunu anladık. Biraz sonra 
dur. Fiyatlar külliyetli miktarda ;;;r·~============ kaptan kulesinin üstUndeki Kızıl. 
yUkaclmiştir. Birinci derecede ih· Fenerbahçeliler bu Kanlı lhtirasıar, HarlkulG.de sergüzcşuer....... ay iı:areti suyun sathına çıktı. Am-
tıyaÇ ~yaaında. yüzde ıso. lUka CfYB" Tarihin Entrikalarla dolu bir ııahifası..... bar knpak l nrının patlnmasllc bin-

halkı her birimi.ziri birer eve yerleş
tirdiler. Ben muhtar B. Omerin evi
ne misafir oldum. Bitap bir halde 
yataklara serildik. 

Ertesi gUn gözümUzü açınca de
nizin kudurma.kta devam ettiğini. \"e 
karın diz boyunu aştığını gördük. 
Bir araya gelince biribirimlzc rUyıı.
lanmızı anlattık". Hepimiz a)1ll kor 
kulu rUyaları ı;örmüştUk. Geminin 
sarsıntısını duyo.r gibi olarak ve ge
minin kayalara çarparken çıkardığı 
madeni sesi rUyamızda işiterek de
falarla uyanmıştık. 
'Iürk )&Wulanam inee d~üncelcrl 

Bize gelen delikanlılardain biri 
muhtarın oğlu Enverdi. Beş &aatlik 
yolu bize ne<len bir buçuk sant diye 
gösterdiklerini sordum. Vel'diğl ce
vap şu oldu: 

Rus-Japon 
münasebetleri 

(Bafı ı incide) X 
deniZ saha.sına. dair bazı l}eYlcr ııöy
lemi9 ve ordu ile donanmanm Jolo 
ndruıını tşgal ederek Borneo ile Hln
danao araaında denizi kapattıklarını 
ve deniz kuvvetlerinin ctıretkt.ranc 
bir nkın da. yaptıklarını söyJemtşlir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japon par· 
tft.mcntosunun dünkü toplantu!ı saat 
16 da bitmiştir. 

Mebus Okadonun istizahma cevap 
veren Ba.şvekil Tojo, Okyanusun 
muhtelif topraklarını geliştirmek im 
k!nlannı araştırmak Uzere Tokyoda 
bir enstiUl kunılacağını, bundı&n baş 
kn bu topraklara ait büttln rneııele
lerle mc;ıgul olmBk üzere bir do mer 
kczt büro t~ll olunacağını söyle
mi;Ur. 

- Eğer size kayalıklar ve insan 
ayağı basmıyan fundalıklar ıırıımn

dan beş saat gideceğinizi söylesey
dik o yorgun ve meyus hallnlıdc 

mUmkUn değil. göze alamaz, o dağ 
ba,ında kalır ve bu gece hepınlz do- -.::::;;:;::===========s::o 
nardıruz. Sizin iyiliğiniz lçin yalan Muharip devletler 
söy1edtk. d T k 

Bunu arkad~lara anlattım. He- tebaasın an Ür iyeye 
pimiz bu köyU TUrk Yavrularının in jftİCO edenler 
ce diliji.inceaine ve nezaketlnc hay
ran olduk. Yolda heplmizde:ı azar 
işitirken bile maksaUarı ne olduğu· 
nu belli etmemişlerdi. Bu astı ruhlu 
çocuklara yapbğımız kötU muame
lenln azabını hl14. çekiyoruz. Hak
ll.\l"l vardı: Hakikati söyleselerdi 
mUmkUn değil bu zahmeti göze a
laınıyacaktı"k . Denizin pençesinden 
mucize şeklinde kurtulduktan sonra 
dağ başında donacaktık. 

.Ankara, 22 (Tele.fonla) - IskAr: 
kanunu mucibince göçm~lerin nak
ledilen kimselerin i8.fCSine dair be· 
yannameye ek olarak yeni bir tali· 
mııtnnmc hazırlanmıştır. Buna gö
re muharip dP' leUcr tebaasından o
lup ta VIU'JyeU hMıra dolayıslle Ttır
klyeyo Utcn. eden sivillerin mali va
:ı::yetlerl müsait olmıyanların gerek 
mtırcttep yerlerine gldirn:lye kadar, 
gerekse mUrettep yerlerinde "kendı 

vaziyeti içtimalyelerl ile mütenaa!p 
bir surtte iskAn ye.rdımlarına tAbl lu 
lulacaklardır. Yapllacak yardım nıa 

halli idare heycUcrinl.n t.ayin ve te.s
blt edeceği la.şe ve ibate gibi zaruri 
ihtiyaç maddeleridir. (B.B.) 

Çarfamba günü 11 de Denl:::yolla
rının Trak vapurunun uzaklardan 
geçtiğini gördUk. Derhal .sahlldcn 
bir ltaç bayrak uiladık. Bir dlizUye 
eillh attık. Nıhayet Trakm uzo.klan 
manevra yaparak bne doğ'rU ge;dı
ğinl ı;evinçle gHrdUk. Deniz hAlt\ ku
durmuş bir halde idi. Ttak yana1Ja
mıyordu, nihayet bUyük. t:ı~lislye 
filikasını indirdi. Heplmazı sa.hıle top lu rUyo. diye uykuda görseydim deh
landık. l{öy!Were teşekkür ederı>~ şetten titrerdim. 
vedalaştık. Fılikaya bindik. Dalgalnr Kurtulu~un battığı gün Yunan 
arasında yarım saatlik son bir sal- milleti için bir matem günüdür. Ka· 
ıanudan sonra mUşkUlltla Trak va- h!re radyosu. Yunanca neşriyatında, 
puruna teker teker tJrmanabildlk. Türk milletinin bUyUk feda.kArlıkla. 
sıcak salonda bir konyakla bir çay . gönderdiği Kul"tuluş vnpurunun aç 
DUnyaya yeniden gcldiğlnıızl o sa- Yunanistanda sabıtsIZlıkla beklenen 
nlyede duyduk. hamuleslle beraber battığını haber da. ise çok büyük nlsbette fadalat· haf.ta toplanıyorlar Aşk sahnelerilc kaynayan şatoların ıç yUzU.... ıerce koli dal.;alar orasında yüz-

mı9tır. Bununla bernber Tilrkiye fil- ~,·alyellk de'·rtnln en parlak .-engfl\'t!rl!'< deAtanı.... meğe baiiladı. Bunlardan herblrı-
Uyattıı tayin usulOnU koymamış o- Fenerhahçelller bu pazar Kadı- Herkesin ıdreceği, seveceği ye candan alktflayacağı azamet ve ih- ni Yunanistanda bir aç aile, bir 
lan yegane Avrupa memleketidir. köyündeki kulüp merkezind~ ~leUi- tifamile bRJları döndUrcn, kanl: macera, heyec:ın ve aşk dolıı sahnele· siırU aç çocuk bu saniyede Hızır 

Bu geçirdlklerimiZ ikt gUn evvel vermiştir. Bu acı haber Yunanilt.an
ml başımdan geçti? Buna hata. ina-

1 
d:ı ezici bl.r tesir yapacak, halktakı 

namyorum. Eğer bunların hepsini yeis ,.c Umlulzllgi son hadde gıka
dcğil, kUçUk bır kısmını bir .korKU· racaktır..> Çünkü !htlya.cı olan yiyeceği i.stih- de kongrelerini yaparak yenı ıdace ------- rlle :kalpleri titreten emsalsiz bh eser. •m•••-1 1gı~c:;r~~~f:ubir kısmı zaten ka· 

saı et.mclttedir. heyetlerini seçeceklerdir. 



' 

ıuıK.ıtl'ım~ 
BiR MEKTUP 
\Yazan: Necla MARAŞ 1 

Sara.dan Sabahate! Bağırmak, isyan etmek istiyor
Sevgill Sabahat! Sana çoktanbe- dum. Boğazıma bir şey tıkandı. 

ri mektup yazma.dını. Fakat emi- Anlaşılamamanın verdiği bir bu
.nim ki yazılarımı sonuna kadar naltı ile hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
okuduktan sonra bana hak vere- başladım. Tam o sırada Necdetin 
ceksüı. Çünkü burada tefrikalac ıslak dudaklarının saçlarıma değdi 
donatacak büyük bir gönül ram.i- ğini hissettim. Hızla başımı ka.ldı
nının özü var. rırken şiddetle açılan kapıdan b!r 

Sabahat! Arkadaşının şimdiki kadın çığlığı duyuldu. Bunu Nec
kadar gi.Jç anlar geçirdiğini hiçb;r det de işitmişti. Fakat gözlerinde 
zam.an tahmin edemezsin. Ne tu- ı btıyük bir zafer pırıltısile ellerime 
b&f, ben eskiden böyle şeylere gü- sa!"ıldı: 
ler, bir insanın en büyük sırrını - Sara, kimse umurumda değil, 
bir başkasına açabilmesine kızar- bana hemen cevap ver, büyük bir 
dım. Meğer insanları hiçbir yakın- iskanda! olacak diyordu. 
hk tanıtmadan birbirinden uzak- Sabahat! o gece o bütün ısrar
laştıran 5ey saadetmiş. Hayır Sa- larına rağmen ağzımdan bir keli
bahat. sana onun şahsını uzun u- me alamadı. Fakat Necdetten ay. 
~ tarif edecek değilim. Hem bun- rılan nişanlısının iki gün sonra 
!ara ne l\izum var. Fakat onu nasıl Fikretle birleşmek üzere olduğunu 
büyük bir tevekkülle sevdiğimi, haber aldım .. Mademki ben artık 
nasıl sabırla beklediğimi bilmeli- mahvolmuş bır insandım. Başk3 
sin. birini de öldürmeğe hakkım yok-

Korkuyonium. Ona bu zaafımı tu. Elimi büyük bir sadakat vaadi. 
sezdirmekten korkuyordum. Çün- le Necdete uzatabilirdim. Kocamı 
kü bana karşı yakın bir arkadaş- belki hiçbir zaman sevemlyeceğim 
tan ba~a bir şey değildi ve başka Sabahat! Fa.kat hiçbir zaman da 
'birini seviyordu, bunu hissediyor- ona karşı olan vazifemi anlamıya
dıım. Sabahat! Bilmezsin, tasavvur cak kadar gafil olmıyacağım. 
edemezsin bu aşk benim için ne İşte kardeşim sana şu satırlarda 
büyük ve ne mukaddesti. Art•k ufak blr hulasasını yaptığım bu gö 
ben onun değil, bu aziz hissimin nü! masalının benim için bir ölüm 
esiri }dlm. Neden başkaları benim- dirim meselesi olduğunu kimse 
le uğraşıyor bilmem. Ben kimse- takdir etmedi. Artık ebediyete ka
ye bir şey yaptım mı? Karşılıksız dar kalbime gömdüğüm aşkımı sa. 
büyük aşkımı bile kalbime göm- na bile anlatmak hakkına sahip de
düm. Ne isyan ettim. ne feryad ğilim. Evet, ben artık evli bir ka
cttim, ne vahşi canavar oldum. dınım. Kim ne derse desin, koca. 
Ne de kendimi onun ayaklarına ma karşı duyduğum hisse belki 
kapanacak kadar zillete düşürdüm. biraz saygı, biraz da acıma adı ve
Ne yaparsam kendime oluyordu- rilebilir. Fakat aşk asla! 
Bazan saatlerce odama kapanır N. Ma.r~ 
ağl~dım. 

İşte tam bu sıralarda amcamın 
büyük oğlu Necdetten bir evlen
me teklüi aldım. Beni ne zaman. 
danberi sev<iiğini, fakat bayatını 
kazanmayı beklediğini, eğer kabul 
ecrer.sem bütün varlığile beni me-

• sut etıneğe çalışacağını yazıyordu. 
Hiç cewp vermedim. Ne yapabi
lirdim ki... Kalbim tamamile baş
ka birisine aitken, nasıl samimi 
duygu~a.rını bana dürüst bir tarı
da anlatan adamla hayetımt birlcs
tlrebifüdim Bu ona karşı büyük 
bit' alçakhk olmaz mıydı? Çünkü 
içimde he-r gün biraz daha yerlE'!
.een sevgi, artık yabancı okşama

·ıan. katlanma hiS!ini benden sö. 
küp aknıştı ... 

Necdet tekrar tekrar yazdı. Hiç 
biı'ine cevap veremedim. Doğruyu 
~ekten, büyük sırrımı ifşa 
ftmeftterı korkuyordum. Onun açı:ı: 
ve dürüst hislerini bildiren yazıh
rına dalına sükiılla mukabele et
Um,. Bu tan onda şiddetli bir infial 
uyandırdı. Kcndisile alay ettiğimi 
ıannediyordu. Önce yalnız başına 
çırpmdı, mücı..delc etti. S<ınraları 
intikam almak hevesine kapıldı . 
Zavallı çocuk ne türlü hareket et
se üzerimdeki tesirin ayni olaca... 
ğını ve benim onun hislerine hiç 
bir şdcilde cevap veremiycceğimi 
bil~ydi, o zaman belki bu kadar 
kütfete lüzt1m görmezdi. 

İşte Sabahat, Necdet böyle bir 
intikam gösterişine kapılarak ev
lenmeğe karar verdi. Geçen akşam 
nisanlandı. Hepimiz orada idik. 
Necdetin hali o kadar tabii değildi 
ki, kahkahası, neşesi, konuşuşu, 
sükutu her şeyi, her şeyi göze ba
tıyordu. 

Saba.hat, o gece öteki de orada 
idi ve benim ne boş bir ümide ka
pıldığımı ispat etmek ister g.iıbi 
daima benden uzak dur-Ou, daima 
acı ve kaba ta.vırlarile samimi his 
terimi baltalamaktan zevk duydu. 
Fakat ben ondan bir şey beklemi. 
yordam. Temiz duygularıma zerre 
kadar ihtiras tohumu karışmamış
tı. Ondan ayrı kaldığım zamanlar 
nasıl ~tırab çekiyorsam, yakın bu
lunduğum zamanlarda da aynı acı
yı hissediyordum. Vakit hayli iler
lemişti. Onunla dans ediyocduk. O 
kadar heyecanlı idi ki elimi tutan 
parmaklarının titrediğini hi•edL 
yordum. Birdenbire durdu: 

- Sara dedi. Eğer darılmazsan, 
aklına bir şey gelmezse dansı bıra
kalım. 

Hiçbir cevap vermedim. Başımı 
iğerek ayrıldım. Çok fona olmuş
tum. Bütün asabım garip bir tarz
da titriyor, gözlerime toplanan yaş
lar taşmak istıda.dı gösterlyordu. 
Kendimi bahçeye bakan bir odanı~ 
penceresi önııne dar attım. Baııımı 
~mir parmaklıklara dayadım. Öy. 
lece ne kadar kaldım bilmem o
muzuma. cesaretsiz bir elin dokun
masıle döndüm. Birdenbire odanın 
loşluğunda kalan gölgeyi farkedc
medim. Fakat gittikçe gözlerim 
karanlığa alıştı. Hatlar şekillendi. 
Yanı başımda duran insan Necdet. 
ten başkası değildi. BAşımı çevirip 
ağladığımı görünce sapsarı yüzün
de garip gerilişler hasıl oldu, alnı 
kırıştı. Elimi tuttu, kuvvetsiz ve 
sönük bir :ıesle: 

- Ben zaten böyle olacağını bl
Jiyordum, dedi ve şaşkınlığımın de 
recesini kavramadan devam etti: 

- Sara, bizler mukadderatın 
birer oyuneağıyız. Eğer sen iste
m iş olsaydın, kaderi kendimize 
oyuncak etmesini de bilecektik. 

Sesi ağlıyordu. Daha hafif ve 
titrek bir se~lc: 

- Hayır, dedi. Daha hiçbir şey 
kaybolmuş değildir. E~er şimdi
den sonra da istC'rsen ... 

Cttmlenfn sonunu beklemeden 
dalgın dalgın: 

- Doğru, dedim İnsanlar daima 
kaderin oyuncağıdırlar. 

Hatay' da 
feyezan 

Antakya, 22 (A.A.) - Şiddetli 
yağmurlar yağmaktadır. Afrin, 
Asi, Karasu ırmakları taşmıştır. 
Amik ovası sular altındadır. Vak
tinde alınan tedbirlerle mal ve 
can kayıbı yo)ttur. Su basan köy
lerin halkı hayvanlarile, yiyecek
Ierile birlikte y\iksek yerlere ta
şınmışlardır. Maddi hasar yoktur. 
Şehrin Dıbağhane ve çarşısını da 
su basmıııtır. 

1zmitte bir muhtekir 
sürgüne mahkum 

edifdi 
Izmit (Hususi) - Şi)hrimiz6e vur

gunculuk suçundan evvelce mah
k9m edilen maruf manifatura ta
cirlerinden Salim hakkındaki evrak 
Temyizce nakzedi.miştt. Izmit ve 
bölgesinde büyilk bir ilgi uyandıran 
bu önemli vurgunculuk muhakeme
sine tekrar b!tıP,llanmış ve a.ııliye ce
za mahkemesi ha.kimi B. Seyfi Uğur 
vurgunculuğu ;;abit olan Salimi 3 
yıl, 4 ay, bir gün Klğiye sfuogtlne ve 
1000 Ura da para ceaasına, malla
rının da elinden allflmasma mah
kflm etmiştir. 

İzmitte spor canlanayor 
lzmit (Husust) - Şehrimı.Y.de 

çoktandır sönük ve hareketsiz duran 
spor bugünlerde k•mrldanır gibi ol
maktadır. Veri:len maldmata göre 
Adapazaıoı gilreşçHeıi merkeze ge
tirilerek çalıştırılacak ve iyl derece 
alanlar Türkiye güreş müsabakala
rına iştirak ettirileceklerdir. Ayrıca 
Bisiklet ve Atletizm Ajanları da A· 
dapazarına giderek ora.da biSlklet 
ve atletizm müsabakaları tertip 
edooeklerdir 

-------1" Harbln Me,tıur Adamları 1 

NEVILLE 
CHAMBERLAİN 
Hu!nısl wı Siyasi Hayatı 

Fiyatı 2.5 Kuruş 
Harbin Meşhur Adamları - U 

AHLr BİTLER 
Hususi ve Umumt Ha.yatı 

Fiyatı 30 Kuruş 

HİLMİ KİT ABEVI 

,. DOKTOR ' 

ORFANIDİS· 
Clld ve Zt1hrevt mUt~sıın 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Ni; apartman 2 cı kat Tel 43731: 

Doktor 

H. BENSUSEN 
İç ve Çocuk Hastalıkları 

Tedavi Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmiştir 

Muayenehanesi: Galata, Ş!ş

hıme, Mektep .sobk., Saılti 
Ap..., No. T/2 

Sa.ııt 14 ten 20 e kadar 

... kabul eder 

VATAN 

·~ . •:· ,·· . . ····'"'' . ', . ~ ~ •. f~~· ..,,~ ... : ..... ~-. : ' • . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarını ı Derhal Kes~r 

İcabında cünde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutula rı ısrarla isteyiıW:. 

j 

.. 

BULMACA -

Soldan sağa: 1 - Aydınlatma 
vasıtalarından; Şeytan. 2 - Gıda 
maddelerinden: Devam ettirme; 
Ayak. 3 - Valide; Dört halifeden 
biri. 4 - Bir hayvan; İrat. 5 -
Serkeş; Bir peygamber; Çok iyı. 
6 - Taharri eder; Yüz. 7 - Ala. 
turka ve alafranganın benzer ta· 
rafı: Bir sayı; Bağırsaklar. 8 -
Tahtası noksan; Uçucu bir madde" 
9 - Bir hayvan; Nefi edatı; Birli, 
Uzak işareti. 10 - Katılık. 11 -
İlgi; Bir nevi bezelye. 

Yukar1dan aşağı)~: 1 - Mecnu
nu çıldırtan; Bir vilayetimiz. 2 -
Bir hayvan; Soydanlık. 3 - Deniz 
generali; Şart edatı. 4 - Yapı; Bir 
hayvan. 5 - Su ile çevrili kara. 
Büyük; Fasıla. 6 - Akıl; Beyan 
edatı 7 - Kinaye; İsyan eden; Ba
lat'ın ortası. 8 - Musibet; Tutsak. 
9 - Oturma; Kafanın yarısı. 10 -
Kalın iplik; İşaret. 11 - Çöl; Bir 
taşıt. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Sııtdan sağa: 1 - Papağan; Pay. 
2 - Otel; Hisar. 3 - Kabus; Tam. 
4 - Eti; Damar. 5 - Re: Oyun. 
6 - Yad; Elma. 7 - Yalabuk. 8 -
Asa; Tamam. 9 - Ani; Lala. 10 ·
Bağ; Er. 11 - Kalaylama. 

Yuka.rıdan aşağıya: 1 - Poker; 
Yas. 2 - At; Temas. 3 - Peki; La· 
Ak. 4 - Ala; Oya; Ağa. 5 - Ya
ban. 6 - Ahududu; İsa. 7 - N!
san; KT. 8 - Alil. 9 - Pataklama. 
10 - Arar; Alem. 11 - Marmara. 

RADYO 
7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 

8,15 Evin saati 
8,30/8.45 Müzik 
12,30 Program 

12,33 Müzik 
12,45 Ajans 
13,00 Mllzik 
13,30/H,00 Müzik 
18,00 Program 

18,03 Müzik 

18,40 Müzik 

19,00 Konuşma 
19,15 Müzik 
19,30 Saat ayarı 

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

21,10 Temsil 
21,30 Konuşma 
21,45 Müzik 

22,00 Müzik 
22,30 Meml~ket 
22.•5 Müzik 
22,55/23,00 Yannl 
Program 

BORSA 
22 İKİNCİKANUN 1H2 

1 Sterliıı 5,22 
100 Dolar 129,5275 
100 Pezeta 12,89 
100 İsveç kronu 30,75 

B1lılııMa '"TUTUM 
... iL 

1933 Türk borcu I 23 25 
1933 İkramiy~li Ergani 22 15 
1934 Sıvas • Erzurum 19 65 
T. Ctimhuriyet Merkez B. 142 50 
Ana.dolu Demlryolu tahvili 49 75 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 
Kalın b~şibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Re~at) 
Altın gramı 

32 30 
31 30 

150 00 
15:l 00 
163 00 

4 52 

DOKTOR (\ 

Da!.~!,~!!q, 1 
(PNOMOTORAX TATBİK 

EDİLİR> 
Tönel, Şahdeğirmen S. No. 5 

Tel: f9!06 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEKlll 

Dahiliye J.\fütehu.s
Divanyolu IH 

Muayene saatleri: Pazıir 
hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

SaJılbl ,.e neşriyat müdürü 
Ahmet EnJ.n YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. Ştl. 

Vatan matbaası 

*!--------------------·---~ Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktırenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sene de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plara göre ikramiye dağı.t ılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 11-100 Met. 50 Uralılı: lS,090 IU>ll ' ,. ' . '° lt 

500 
260 
100 

,. 2,000 lt 

• 1.900 lt 

,. 4,800 » 

120 • 

160 » 

.. 
• 

DIKKAT: Hesaplanndaki para lar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyHll, 
11 Birincikıi.nunda çekilecektir. 

~1-------------------------B R ON Ş i TL ERE KATRAN HAKKI EKREM 
İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATRQSU 

Dram kısmı Komedi kısmı 

Bu akşam 20,30 da 

YAŞADIGIMIZ DEViR 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
K iiçiik tasarruf 

hesapları 1942 

IKAAMiYE fLA~ 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

yıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır 

Bu akşam 20,30 chı. 

İŞÇİ KIZ 

19tz İKRAMİYELERİ 

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

2 ll 750 ll =1500.- • 
3 • 500 • =1500,- ll 

}0 • 250 • = 2500,- ll 

40 ll 100 • = 4000,- • 

50 • 50 l) =2500,- ll 

200 • 25 • = 5000,- • 

200 • 10 • = 2000,-

REKOR!. • • 
Zeytinyağlarmm 

H.al:l8iyetinin aksini 18pat edene 
.. 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan isr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: Istanbul Tütün Gtımrtlk Kemerli so. No. 21 Tel. 24197 

lstanbul ikinci icra 
memurluğundan: 

Dosya 939/2894 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık arttırma ile paraya çevrilmesine 

karar verilen ve tamamına 6500 lira kıymet takdir olunan Beyoğlun

da Kamerhatun mahallesinin Duraç sokağında eski 21, 23, yeni 38 ım· 

maralı k!gir evin dörtte bir hissesile yine ayni mahallede Ağaççileği 

sokağında tamamına 3450 lira kıymet takdir olunan eski 6, 8 yeni 2 

numaralı k!ğ1r evin dörtte bir hissesi ve yine a.yni mahallede Ağa.ççile

ği sokağında tamamına 2662 lira kıymet takdir olunan eski ve yeni 5 

numaralı kagir evin kezalik dörtte bir hissesi açık arttırmıya. çıkanl· 

mıştır. 

Duraç sokarfrnda yeni 38 sayJ/r evin evsaf!: 
Bodrum kat: Zemin katından ahşap merdivenle inilir. Zemini karosi

man döşeli bir taşlık üzerine zemini toprak bir oda, kömürlUk, helA, ze
mini karosiman maltiz. ocak, tavanı putrel, sabit raf ve tezgah, mutfak 

aralıkta bir hela, zemini karsiman, sabit çift kazan, mermer tekneli 

çamaşırlık olup koridordan bahçeye çıkılan demir kapısı vardır. 

Zemin kat: Çift kanat demir kapıdan girilen zemini kar06lman antre 

ve iki basamakla camlı kapıdan gi ıilen bir sofa Uzerine birbirinden 
geçilen iki oda alafranga hela ve bahçe tarafında diğer bir oda olmak 

üzere Uç odadır. 
Birinci kat: Bir sofa fizerine Uç oda, alafranga hela., odalar ~ahnlşll-

dir. 
!kinci kat: Bir sofıı üzerine Uç oda alafranga hcHl merdiven başı ca

mekılnla kapalıdır ve merdiven ba şmda camek!nla ayrılmış mutfak 
vardır. ainız burada hava. gazı tesisatı vardır. 

Çatı kat: Ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzerine Uç kUçUk oda, 
kiler, zemini karosiman duvar korkuluklu terastır. 

Bu evin mesahası 119 metre mi kıi.p olup bundan 82 metre mikabı 

bina geri kalan bahçedir. 

Ağaç çileği sokağtndaki yeni 2 No. evin evsafı 
Evin zemin katına sokaktan 4 basamakla çıkılan ve çift kanat <remir 

kapıdan girilen zemini mermer döşeli antrenin sağında bir oda, antre

deki camh kapıdan geçilen bir sofa üzerine mermer musluk taııı 'bu· 

lunan bir oda vardır. 
Bodrum kat: iki kömürlük, bir hela bir ocak, sabit kazan, mermer 

tekne, bir mutfak. 

Birinci kat: Bır sofa üzerine ikisinin tavanı volto, iki oda, a.la.frangıt 
fayıtrts hell, muııluk ~ı vardır. 

Ikincl kat: Bir sofa üzerine ikisinin tavanı volto üç oda, alafranga. 
he!A ve musluk ta.,ı vardır. 

Çatı kat: Bir sofa üzerine ikili maltız ocak, mozaik musluk taşı oda 
ve zemini karoslman önü duvar korkuluklu terastır. Binanın beden du

varları kAgir dahllt aksamı ahşaptır. Tavanlar krsmen ~alcmkıi.rdır. 

Şahnişl olup ikinci katta üstü bal kondur. Ortadaki duvar 38 numaralı 

evle müşterektir. Mesahası 50 metre mikap olup bundan 5 metre mikıi· 

bı aydınlıktır. 

Ağarçileği sokağmda .5 No. lu evin evsaf/ 
Binanın 'Beden duvarları k!gir dah!U aksamı ahşaptır. Çift kanat de· 

mir kapıdan girilen zemini mermer antre, çift camlı kapıdan geçilen bir 

sofa üzerine alafranga helA., arka cephede bir oda vardır. 

Bodt'um kat: Zemini karosiman döşeli ta,Iıkta altında sarnıç olup ze

mini karosiman maltız ocaklı mutfak, merdivenin altı kömürlük arka 
cephede bağdadi sıvaları dökUlmtiş bir oda ve aydınlık mahalline çıkılan 
bir kap16ı vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine karşılıklı iki oda ve kiler. 
ikinci kat: Bir sofa. üzerine karşılıklı iki oda tavanları kaJemkA.rdır. 
Çatı kat: Bir sofa. üzerine blr oda. iki kiler, zemini karo mozaik, 

duvar korkuluklu terastır. Binanın bir kısım duvarlarile tavanları kalem
k!r ahşap aksamı yağlı boyalı, tavan sıvası kısmen döktllmttşttir. Me· 
sahası 56 metre mikA.p olup bundan 10 metre mikA.p aydınlıktır. 

Işbu gayı"i menkul hisselerinin artırma şartnameleri 1.2.942 tarihin-

den itibaren 939/2894 numara ile lstanbul ikinci icra dairesinin muay

yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. IlA.nda yazılı olan
lardan fazla mal1lmat almak istlyenler işbu şartnameye ve 939/2894 d08-

ya numarası ile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
Arttırmıya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 

pey a.kçeei veya millt bir bankanın teminat mektubunu tevdi edecektir. 
(Madde 124) • 

Ipotek sahibi alacaklıiarla diğer alAkadarların ve lrlifak lta.kları sa
hiplerinin gayri menkuller üzerindeki haklarını husUBl ile faiz ve mas
rafa dair ole.n iddla\annı işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
.Akel halde hakları tapu sicHli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 
me.sından hariç kalırlar. 

Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma ~rtnamesini o
kumuş ve 1üzumlu maldmatı almış ve bunları tamamen kabul etın~ ad 
ve itibar olunur. \ 

işbu ga1t'l menkullerin hisseleri 20.2.942 tarihine mtiı;adif cuma günü 
saat H ten 16 ya kadar Istanbul ikinci icra memurluğunda U.ç defa bağı
rıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma. bedeli 
gayri menkuller için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde 75 ini 
bulmak ve satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gay
ri menkuller lle temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların 
mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya. çe~e ve paylaştır
ma masra!larını tecavüz etmek ~arttır. Şayet böyle bir bedel teklif edil
mez ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün 
daha temdit edilerek 6.3.942 tarihine müsadif cuma günU saat 14 ten 
16 ya kadar Istanbul ikinci icra memurıutunca. arttırma bedeli satıı;ı is
tiyenin alacağına. rtıçhanı olan alacaklıların mecmuundan fazla. olmak 
ve bundan ba.,ka paraya. ~virme ve payla~ırma masraflarını tecavüz 
etmek şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle fazla bir bedelle alıcı 
çıkmazsa ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

Gayri menkul hisseleri kendilerine ihale olunan kimseler derhal veya 
verilen mllhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fcsholunara.k kendi 
terinden evvel en y6kseı-- teklifte bulunan kım ise arzetmiş olduğu be
delle almıya. razı olUTIA:DSa onlara razı oıma.z~cll'4a. veya bulunmazlA.r~a 
hemen 1 gUn müddetle arttırmıyo 4'Jkarılıp en çok arttırana ill:ı.hle e-

dilir. 
Iki ihale arasındaki fark v~ geçen g;idloar için yilzde 5 ten hesap olu

nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurı31e 
timizce alıcıdan talı.sil olunur. (Madde 133). 

Alıcı arttırma bedeli- haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 20 
ser.elik vakı! fa.vız bedelini. - ve ihale karar pullarını vermiye mec 
buraur: 


