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Başvekalete gelmesinin 

4 üncü yllı vesilesile 

Dr. Refik Saydama 
açık bir ariza 

Yazan· Ahmet Emin YALMAN 
S ayın BaŞ11ekilimlz, . 1 

Başvekillliğe geçmenlz;n 

ü üncü yılı diln tamam oldu. Hu
g~n dordUncü yıi başlıyor. Bu vd~-

·1ıc ile tebriklerıimi ve başarı • 
sı . bu memlekete 
lckleriını arz \IC iz ve oa 
bi.ıyük hizmetler ettiğin . ~ . a. 
h b"yUklerlni edcceğınızc ım • 

a u dı bu tebriklerden 
nım olmasay . . 1 diye bir 
sonra adet yerını bu sun 
k nezaketli cümle yazar, geçe~
d~- Fakat sizin mizac~nızda bır 
devlet adamına karşı boyle basma 
kalıp bir şekilde hareket etme~ı 
bir saygısızlık sayarım· Her yıldo
nümü geriye ve ileriye bakmak i-

. hl iledir Buglln siz de 
çın r vcs · kl 

t kl ızı ve yapaca arınızt 
yap ı arın ı . l 
elbette hesaba vuracaksınız. çım. 

k b zı görüş ve dilşüncclerı 
ya an a · · b de bu iyi 
size arzctmck ıçın en . 
fırsattan istifadeye cesaret edıyo-

r um. bl d 
Doktor Refik Saydam, r ev. 

let adamı sıfatlle senelerdenbcrı 
size karşı hayranlık ?uyuyorum. 
B nim gözüme daima ıdeal devlet 
a;amının feragatli vatandaşın bir 
nümuncsi' gibi göründilnUı:- Gö
Eünüz hiç bir zaman kcndı şah
sınıza ait emeller üstünde durm.a
d dikkatinizi daima memleket ış-
1~;1 iseal etti ve onları iyi başar. 
mak için hiç bir zaman geyşeml
yen bir :fedakarlık ve şevk ıle ça-
lıştınız. 

Umumt harbin bozuk fşlc~l ara
sında sizin isminiz, bir-Omıt yıl
dızı. iyi çaıı,ma tarzına bir örnek 
dh·c kulaktan kulağa duyuldu. O 
za~n size hiç rastgclmedlm. Fa
kat isminizin Kızılay muhi.tl~de 
saygı ile anıldığını sıksık işıttım. 
1Jlaltada Doktor Süleyman Numan 
Paşa da sizden sıksık bahsetti v: 
yüksek vasıflarınızı bana gıyabı 
surette tanıttı. 

1922 senesi başıncla Maltadan 

d .. il Ankarava koştum. Orada 
on n<:e • ı · k bl 

ilk yaptığım işlerden b rı, .ar a r 
sokakta. Sıhhiye VekAletı lcyha-

ta yan do··rt beş odalı küçil-
sını şı • 1 • • 
"k ··ıevazi bir evde s zı zıyıı. cu , mu . . fil~k t 

ret etmek ve sizinle bır m 3 

yapmak oldu. Siz orada sıf~r n~k
tasından başlıyarak yem kTt~~k 
Sthhivecillğinin tohumunu ed. ını~ 

• · _3 on ye ı cın ve yetişen taze fınanı . .. ' . 
sekiz senede kendi elinızle buyüt-
tünüz ve şahlandırdınız. 

lııtanbulda yapılan rn"' ub ıı~lm inde ilk rey kutuya atılıyor 

Meb'us seçimi yapıldı 
M ünhal meb'usluklara Parti 
namzetleri iffif akla seçildiler 

Ankara, 25 (A.A.) - Açık olan Istanbul mebusluğuna Maliye Ve· 
kal eti tetkik heyeti reısi Isma il Hakkı UlkUmen, Denizli nıebuslu
ğuna Başvekalet müsteşarı muavini Haydar GUnver, Tokat me
busluğuna~ıcaret Vekllleti mUBtefan Halit Na.znıı Keşmir ve Içel 
mebusluğuna da Bursa valisi Refik Karaltan 2~/1/942 tarihinde 
yapılan lntihabatta Partı namzedi olarak ittifakla seçilmlşlerıiir. 

1. Hakkı Ülkümen ~ 
lstanbu ~ 

mebusu oldu 
Amiral Dr. Hakkı .Şlnıısl Erel'in 

ölümü ile açılan Istanbul mebusluğu 
lc;;ın seçim dUn üniversite konferans 
alonunda yapılmıştır. 

Seçimin yapılacağı mahalde saba· 
hın çok erken saatinden iUbarcn ka
labalık bir halk kütlesi toplanmıştı. 

Parti namzedi olarak Maliye \'e
kAlcti tetkik heyeti reisi Ismail Hak
kı Ulklımen gosterilmiştl. Müstakil 
namzed yoktu. B . 1 . Sıhhiye VckAletinc 

enım çın her 
uğramak bir zevkti· Ankaraya 
gidişimde bir vesile bulur gider. Reylerin ntıımusına tam saat do-
dim. Bulamazsam hiç olmazsa k~ kuZda başlanmış, bütün ikinci mUn
pısından girerek havasını tencffus tehipler serbestçe reylerini kullan· 
ederdim. Bu hava o zamanki An- mı.şiardır. 
kara dairelerinin havasından çok Unlversıte konferans salonuna r;e-
ba.ska bir şeydi, yarının ideal ?it' tiril tarihi 

b tanbul \'ali ve Belediye Bek i Dr. 
Lfltfl Kırdar dünkU ~imde 

reyini kullanıyor 

r 
SiYAM 

lngiltere ve 
Amerikaya 

harp ilan etti l 
1 

Harbe sebep : 
İngiltere ve Ameri
konm Siyam toprak
ları üzerinde kanun-
suz hareketleri imiş 

Bang-Kok, 2:S (A .A.) -
Taytand (Siyam) bnp n öğ
le üzeri lngiltereye n Bir
Jeıtlk Amerikaya harp nan 
etmı,tır. TayJand bu iki 
memJeketı kendi toprakları 

üzerinde k anunsuz harek et
lerde bulunmutı olmakla it
ham etmektedir 

J 

PASiFiKTE 

Japonlar, bir 
çok yerlere 

asker çıkardı 

Kendari ve Bplık, 
Popona asker çıkarıldı, 

Abüka zaptedildi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Malezya 

doğu kıyısında bulunan Mersinil 
Japon kuvvetleri tarafından isgal 
edilmi~tir. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Malezya 
cephesinden bild rlldiğine göre, 
Batu - Pahat'ın 16 kilometre şi. 
malinde kıyı çevresinde Parutu
lang'ın zaptile Japonlar doğu Ma
lezyada umumi btr taarruza başla
mı~lar ve lleri barekeilcrine de
vam etmekte bulunmuşlard ı r. 

Batavia. 25 (A.A.) - Resmen 
bildirıliyor: 

Japon ku,·vctleri Kendarj ve 
Balık Papan'a çıkmışlardır. 

Felemenk garnizonları düşmana 
şlddctlı bir mukavemet göstermek 
tedir. 
Japonla r Filipinlerde Abükay'ı 

zaptettller 
Tokyo, 25 (A.A.) - İmparator

luk umumi karargahının tebliğin. 
ide kaydedıldiğine göre 14 sonkA
nunda Fi iplnlerde Japon kuvvet 
!erinin külli kısmı Matabang neh. 
rl geçerek Abükay'ı zaptetmiş ve 
dilşmanı cenuba doğru sürmüştür. 
Olongapc bölgesinde faaliyette bu 
lunan başka kollar Meron ke!<lmı
nc kadar ilerlemişler ve burada 

l21 ı:onkanurıda cereyan eden .şld
detH muharebe neticesinde J apon 
lar Malhov'daki kuvvetli düşman 
mevzilerine girdikten sonra cenu-
ba doğru yürüyüşlerine devam et
mişlerdir. Başka Japon birlikleri 
takım adaların methali ile ucu a
rasındakı muvasalayı kesmiye mu

(De,·amı : ~a. 3; Sii. 6 da) /X/ 

Vurguncularla mücadele 
istifçilik yaparak piyasadan 
zaruri malları toplayanlar 
şiddetle cezalandırılacaklar 

f Ankara, 25 (Trlcfonla) - Istanbulda olduğu g ibi 
Ankarada da son gtinlcrde vurguncuların istifçilik 
ynparak halkın zarur1 ihtiyaçlarını temine yarıyan 

bazı maddeleri piyasadan kaldırmıya teşebbils ettik· 
leri goörüJmtişttir. Vurguncular, kibrit, tuz, sabun ve 
zeytinyağı Uzerinde bir buhrıı.n manzarası yaratmı· 

ya çalışmışlardır. 

cUret ve tcşebbds edenlerin 2500 liraya kadar para 
ce.zllsı ile 3 seneye kadar hapis cezasına mahktlm 
edilmesini flmlrdir. Bugilnkti (Ulus) da (lstifçller ve 
hayat bahası) başlıklı makalede Mlhntaz Faik Fenik 
yazısını şöyle bitirmektedir: 

cHıırbin doğurduğu zorlukları önlemeyi hepimiz bir
leşik bir da\·a 

Ankarada yalnız bir evde 
5000 paket kibrit bulundu 

" olarak kabul et
tiğimiz gtın cebi-

mizdeki paranm 
daha çok ıuy-

metıendlğlni, lh· 
tiyaçlarımızın da-

Şehrimizde gayet 

bol miktarda klb· 
rit mevcut oldu
ğu halde istifçlle
rln faallyetı ne
ticesinde hiçbir 
satıcıda kibrit bu-

..._ _____ ..._ ___________________ _,.J ha kolaylıkla ön-

lunamamaktadır. Zabıta yaptığı ara~tırmalarda bir 
şahsın evinde MOO paket kibrit bularak müsadere et
miş ve kendisini adlıyeye teslim eylemiştir. Ara.ştır

malar devam etmektedir. 

lendiğini göreceğiz. Hırsızlık, eğer bugUıı hepimızın 

ayıpladığı bir suç ise istifçilik ondan daha ağır, daha 

BugUnlerde Büyük Millet Meclisinde müzakere edi· 
lecek olan mllU korunma kanununun yeni şeklinde ge
rek tllccar, gerek hususi şahıslar tarafından istifçilik 
yapılmasını mene den 25 inci maddesi bu gibı hallere 

korkunç bir suçtur. Çünkü neticeleri hem millete. 

hem de istifçlnln ta kendisine tesir eder. 

cSnflarımızda sıkı duralım. Bir vatandaş olarak 

vazif elcrimlz1n ağır mesuliyetlerini ldrAk edelım.> 

(B. B.) 

Bütün vilayetlerdeki 
yapağılara el kondu 

Ellerinde yapağı olanlar 15 gün 
zarfında beyanname verecek 

Ankara, 25 (A.A.) - Iktısat Ve
kllletinden tebliğ oıunnt\IŞtur: 

ı - Mım korunma kanunu hllktim
lerine müsteniden 2 birlnciteşrin 1941 
tarihinden Edirne, Kırklareli, Teklr
dag, Istanbul, Bursa, ~alıkesir, Ça-

hakiki ~ hükmi şahıslar ellerinde 
mevcut yapııtılan 26 lkinclkl "un 
11H2 pazartesi g'llnünden itibaren 15 
gUn lçır>de bir beyanname ile en ya-

<Devamı Sa. 3 Siı. '7 de) "' 

1 ~::.k;~e~i:ez:.\~~:~~=: K~~~~· N~;: rc-------:ı_...s....._ı..._. 

~~~;.:§~:;~!·f~f,~5#.~ J ::;:ın~a :i;n 
Amerikanın "abık Ankara elçl"I 

Mac Murray 

Mac Murrayın 
beyanatı 

tahrif edilmiş 

Amerikan ın sabık 

Ankara Elçisi vaziyeti 
izah ediyor 

latıı kazasındaki yapağılara hükfi- J 
metçe el konulmuştu . J konuşma 

2 - Bu defa Yukarıda adı geçen 
kanun hUkUmlerine müsteniden 261 
lkincikAnun 1942 paıo:artesi gününden Sta!in diyor ki. 
itibaren dığer bütUn vilayetlerdeki • 
yapa~ı1ara da hüknnıetçe eı konu1- "O eniz 1 ere hôkim 
mu,tur. I d ! A 

3 - Evvelce el konmaya tAbi tutu- 0 mayon eV et V· 
lan ve yukarıda adı geçen mahaller- rupayo hôkim olamaz 
de bulunan yapağı sahiplerine beyan- 1 1 

namelerini vermeleri için 10 gUnlUk Londra, 25 (A.A.) - Rusyadan 
bir müddet bırakılmıştı. Bunlardan Londraya dönen Ingilterenin eski 
herhangi bir sebeple beyannamelerini Moskova 6cflri Sir Stafford Crips 
vermemiş bulunanların, beyanname- 19·10 senesinde Stalinin kendisi ile 
lerlnl vermeleri için, bu müddet 26 yaptığ'ı ilk mUlı\kat esnasında söyle
ikinclkAnun 1942 tarihinden itibaren diği nıAnidar sözleri MlA hatJrladı-

15 gUn daha uzatılmıştır. ğını belirterek demiştir ki: 
4 - Bu itibarla gerek evvelce el Stalin Alman tehlikesinden bah-

Vek'"'!etlndc her cey insanın Y.il· " 
Türk yesinln havasıy · · kıymeUi kadın haUplerimizden, "ehir SUJ4W<ZU-.~ 

Bas· Alman 
,, { ctı Sıhhıy~ en rey sandığına ilk reyi 1-=-=---=-=-=- - - - - - - -ı f 

.. " M k meclisi azası Meliha Avni sazem at- R•bb t zünc güler, içini açardı .. e anızi. t B 1 } en rop 
b ı vaz mış ır. undan eonra lstanbul Vali J J manın en küçük çarkı ı e - ;,_. __ 

fesini bilerek işlerdi. Memleketin ve Belediye reisi Dr. Lotrı Kırdarla, barbl 1

, Vaşington, 25 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

--~ Amerika BirlQşik Devletlerinin 

konmaya tAbl tutulan vilAyetıerde setmlştlr, o esnada Almanlar Sovyet
beyanname verememiş olan ve gerek lerle dostane addedilen mllnaşebetlP.1'· 
yeniden el konmaya tAbi tutulan vi- de bulunuyorlardı. Stalin denizlere 

sıhht ihtiyaçları hudutsuzdu. Bu.n- refikalan Bayan Hayriye Kırdar B .. kreşe mı· J 
]arın hepsini birden yerine getır- reylerini kullanmışlardır. ) U 
mek için elinizde imkan yoktu. Saat 11 den itibaren Kadıköy ) ? 
F akat her noksan iç~n11zl .Y~~mak~~ EyUp, Usküdar ikinci ınüntehipler; ) gidiyor • ) 

Sıfıraltı 25 
derecede 

kanlı harpler 
beraber ne sıhhat ış erın • ~ reylerini atmşlardır. Bunu takiben ) ) 
iskAn işlerinde telAşa . kapılm:yor, Adalar, Bakırköy ve Sarıyer kazaları J J 
gösteriş cereyanına ııtıfat etm yho~· ı ikinci mlliıtehıpleri rrylerinl kullan 

k k'll r fazla ta sı- - A H dunu~. Baş a ve ı c •size· "Fazla mışlardır. ikinci mUntehlplerin hepsi iman 0 r j C İye J 
sat dıye kıvranıdrk1 en, bu~lar yal. ittifakla Parti namzedi laman Hakkı J 
para al sarlet.. yeme ı N 8 lk 1 d varırla;dı. Siz almazdınız ve dal- Ulkümene rey verm şlerdlr. O ZI rı 0 0 n O r O 

Ruslar 100 km. daha 
ilerliyerek 9 şehir 

zoptettiler 

ma şu cevabı verirdiniz: ıı:Blr sıt- Seçim devam ettiği müddetçe ikin- ) k ) 
ma mücadelesi mekanizması, bir el mlliıt.ehlpler hazırlanan bU!ede J bir turneye ÇI ıyor J 
t rahom mücadelesi teşekkülü. bir izaz edilmişlerdir. 
muhacirin iskAnı şu kadar paraya 
mal olur. Ben bugünkü yetişmiş 
adamlarla bugünkü vasıta ve im
kAnlarla ~ncak şu kadar iş yapa
bilirim, fazlasını alırsam yerin~e 
sarfedemem. Şahsi gösteriş içın 
milletin kıymetli parasını israfa uğ 
ratmış olurum.ıı 

r Bugün 

Kömür 
Havzamıza dair 

•• •• 
goruş ve 
düşünceler 

Yazan : 
A. E. YALMAN 
Başmakaleye ek olan 
bu yazıyı 2 nci sayfa

mızda okuy unuz. 

Bükreş, 25 (A.A.) - Rumen rcs 
mt mahfilleri Von Rıbcntrop'un 
Bi.lkreşe geleceğ·ne dair olarak ya- Moskova, 25 (A.A.) - Dün ak
yılan şayialar üzerinde tam bir şam Sovyet kuvvetleri, Alman hat 
ketumiyet muhafaza etmektedırler. Iarı arasında, yardıkları 120 kılo
Bu mahfiller, Alman Hariciye Net- metre genişliğinde bir gedikten 
zırının şimdilik bir yere ayrılma- başhyarak batıya doğru taarruza 
sı bahis mevzuu olmadığı hakkın- geçmiş bulunuyorlardı. Sovyet ile
da Haricıyc Nazırlığı sözcüsü tara- ri hareketi, Alman ordusu nun 
fıdan dün verilen demeci hatırlat- 0 Hayat hattı» olan fcvkalAde e
makla iktifa ediyorlar. Rumen sa- hemmlyetll Leningrad - Ukrayna 
lahlyetJI mahfilleri Von Ribben- demiryolu üzerınde inkişaf etmck-
j tropun gün?n birinde Balkan tedir. Bu yol Alman cephesi ge- . 

1 memleketlr.rınde b r turneye çık- rislnde muvazi 0 1arak giden baş-
1 ması ve. Bilkreştc durması keyfl. , lıca muvasala yolu olduğu kadar 

1 yetinin ımkan haricinde olmadığı- Dne, Nevel.' . Or~ha, ~itcbsk ve 
ı nı belirtmektedirler. Fal at R Koroston gıbı kilıt şehırlerden de 

• . · u- geçmektedir. Bu yol sayes'nde, 
~en hükumet merkezı, çıkarılan her arzu ettiği zaman Hltler tü. 
rıvayet hıl{ıfına Doğu Avrupasın- menlerini Lenlngradla Ukrayna a
dakı diplomatik ve askeri faaliye- rasında bir c-ephcden diğerine ta~ı
tın merkezi katlyen değildir. Ya. ybb!liyordu. Scvyet kuvvetleri. 
bancı memleketlerde neşredilE>n 100 kılometrelik ileri yürüyüşlni 

(Devamı Sa. S, SU. t de) «+• ltlyetler dahilinde bulunan bilQmum (De\·amı : Sa. S; SU. S te) + 

Resnmee 

... 

tır.tanb11l bu llf'ne Uludalı hiç aratmadı. Delil Çamlıca, Alemdatı, KAlıthane; Re)·oğlu caddesi bile kayakla 
dol~mr)·a mliııalt bir yer halinde idi. 
Şehi r· harlclndt> yarım metre)'i Keçen kar, biit lin l\pGr<·ııları oraya toıı laılı. Dün ) leC'ldlyeköyU, lliırrlyet 

l bidesl, Kağıthane !lırtlıuı kayaklarını omuzlayıp buraya ııoşanhırla dolu idi. 
Kadın, erkek, genç, ihtiyar hatti ufak Ç'-O<'llklar bile karın kucatına atılarak oynamak için buralRra kot

muşlardı. 

Besnılmlz Abldel Hürriyet önle rinde kayaklarla dola.,an bir katlleyi gösteriyor. 

Sıhhiye VekAletinin her fşl ile 
kend in iz uğraşıyordunuz. Her işe 
yetişiyordunuz, fakat mekanizma. 
yı o kadar iyi kurmuştunuz ki 
mevcut uzu vlar, beklenen vazife
leri günü gününe görüyordu. Her 
keste temas etmek, anlamak, din
lemek, teftiş etmek, vekil sıfaUle 
o lan diğer vazifelerinizi başarmak 
için size icap ettiği kadar vakit 
kalıyordu. Bir randevuyu vekatı>t 
işleri için faydalı görüp kabul et
tiniz mi, randevu sahibi sizi dak'. 
kasında değil, saniyesinde görece-
1'ine emin olabilirdi. Sıhhiye Ve
kaleti, günü gününe 1ş başarmak 

ve ideal usuller~ sadık kalmak ı 
bakımından bütün daireler aTa
fında bir istisna manzara~ı ırö .. 1 

(Dnmaı Sa. C; Si . 1 .. ) - \...-----------~ 

haberler, tamamen yanlış değilse 

bile hiç olmazsa şimd•lik mevsim. 
siz sayılmak lAzımdır. 

esnasında aldıkları dokuz şehirden 
biri olan Kholm ş<>hrini zaptet. 
mekle, bu müh!m hedeflerinin yal 

(Devamı S&. S,Sö 5 de) / X/ ı!...----------.... -------~-----------~~------------------------......: 

kuvvetlerini cı- ek ııcıl ihtl ac 
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Şehir 
Haberleri 

VATAN 

Kömür havzamıza dair 
görüş ve düşünceler 

Yazan : Maurus YOKA Y Şişli Halkevinin 
hayırlı bir 
teşebbüsü 

[ Birinci sayfadaki başmakaleye ek ] 

Marya, o kadar güzeldi ki 
Hasan Paşanın bile mer
hamet damarları kabardı. Fakir halka kömür ve 

M ontcsqui

eu, ka
nunların ruhu 
adlı eserinde fe. 
na idareyi a(ıyle 
tarlf eder: «Fe
~~~ 

lan, bu Jşi atöl
ye işi olarak kav 
rıyan ve bunu 
kendisine dert e
den olgun dlmat 
!arın bir çoğu 

na idare, bir ağacın meyvasını 
kolay toplamak için ağacı kes· 
meği tabii gören usuldür.,. 

letçlllk bir işi, hususi teşebbüs
ten daha iyi yapacak bir hale 
gelmemişse l.yi giden isleri, na
zari bir prensip namına bozmak
tan ve hele fevkalAde bir zaman
da yeni ve neticesi meçhul bir 
tecrübeye atılmaktan büyük bir 
hata olamaz. 

havzadan uzak bulunuyor. Git
tikçe fazla memur kullanmak 
ve. maliyet masrafını gittikçe yük 
seitmek suretile gösterişli bir ye
ni çark kurulmuştur. Devletçilik, 
hususi bir teşebbüsün yapabl!. 
diklerinin hepsini yapmak ve 
mahzurlarını defetmek mflnasına 
ııeldiği halde Zonguldaktaki u
suller, kömür işletmesinin ihtiyaç 
gösterdiği hazırlığın sekteye uğ. 
raması gibi bir netice vermiş ve 
memleket hesabına türli.l türlil 
fena neticelere yol açmıştır. Çün 
kil kömürün umumi hayata ait 
bütün hareketlerle ve bütün m!l
llyet hesaplarile sıkı bir a!A.ktı.sı 
vardır. 

Fakat bu k<ıdın evine geldi di
ye ona sahip olduğunu sanma. Kcn 
dlslni kaçırmak için biltün dilnya 
ayaklanacaktJr. Eğer kendi baısını 
kurtarmak istıyorsan dikkat et: 
Padlsahın göndereceği adamdan 
başkasına bu kadını teslim etme. 
Eğer padişah onu boğmak vazife
sini sana verirse sakın işı cellada 
bırakma. İlmigi kendi elinle boy
nunn geçır. 

Uluğ bey bu sözlerden sonra 
y:ındakt odaya gitti. Mariyayı elin
~ tutarak getirdi Kadın, yav
ru6Unu bağrına basmış, korku ile 
etrarıııa bakınıyordu. İhtiyar elçi 
dedi ki: 

- Allah phidimdir ki bu ka
dmla çocugunu kendi elimle sana 
teslim ettim. Bundan sonra kaçı
rırlarsa vebali sana aittir. 

MARİYA iJ,E BEKÇtSt 
Mariyn. Sengotard muharebesi

nin mesuliyet hesabını pek :tyl 
kavrıyordu. Şu karşısında durdu
ğu adamın başı kurtulması için 
kendi başının ve yavrusunun ba
şının düşmesi h'lzımdı. Hasan paşa
dan merhamet bckliycmiyeceğln• 
biliyordu. Cilnkil Hasan paşa her
kesin bildiği gibi, fena bir adam 
olmasa blle bu sırada kendis ine: 
uBana acı! » demek; abenlm yeri
me öl!e dileğinde bulunmak gibi 
bır mAnaya geliyordu. 

Mariya o kadar güzeldi ki Ha
san paşanın merhamet damarlnrı 
ayaklandı. Bu kadar güzel bir şeyi 
bl'e bile yok etmeğe bir insanın cll 
nasıl varırdı? 
Uluğ bey bir fiklr verdi: 
- Kadının kucağındaki çocufu 

ayrı bir yere kapamalı. Çocuk 
beraberinde olmazsa. kadın kaçı:ı. 
maz. 

Hasan paşa bu fıkrl parlak bul
du : 

- h i düşundUn, Uluğ Bey, de
di. Kadınla çocuğu birbirinden 
ayırmalı. 

Marıya, acı bir feryat kopardı. 
Çocuğundan biran bıle ayrılmak, 
ölüm demekti. Bu iki erkekten 
kendisine yardım gelemezdi. Yal
vara yalvara güzel ~ariyeyc baktı. 
Bu kadar g üzel bir kadın fena ola
mazdı. Mutlaka kendisine acıya
cak, bir çare bulacaktı. 

Guzel kız, Fcrldi düşündü. On
dan bir çocuğu alsaydı bir saniye 
bile nyrılmağa tahammOl edebilir 
mıydl? Mariyanın kucağındaki sa
rı saçlı yavrunun da bir aşk mah
sulü olduğu belli idi. Kadınla yav
rusunu kendi aşkı namına himaye 
etmeğc karar verdi. İçinden bir 
es diyordu ki: o:Böyle yaparsan 

Ferid senden memnun kalır.ıı 
Hasan Paşaya dedi ki: 
- Sana yanlış bır tedbir tnvsi

;:. e ediyorlar. Sırtındaki yük ağır 
ge"diği için köjtsüne de blr yük 
f!Ave etmeyi sana tavsiye etseler 
ne dersin? Kadınla çocuğu bir ara
da muhafaza etmek varken, iki 
misli emek sarfederek ayrı ayrı 
muhafaza altına almak akla sığar 
mı? Bu kadınla çocuğunun kaç
masına meydan bırakmamak, se
nin canına bekçi olmak demektir. 
Bu işi kimseye bırakamam. Ben 
kendim yapacagım. Bize uzun bir 
zJncJr hazırlat. Bir ucu benim ko
lumn, dl~eri bu kadının kolunR 
bağlanmalı... Ana ile oğlunu bir 
saniye bile gözumdcn ayırmıya
cağım. 

Cariyenin bu kadar sadakatine 
Hasan paşa bayı1dı. Mariya da 
vavrusunclan kendini ayırrruya. 

l)A\l1LIDA\~ 
:!l l)A\~LA\ 
Röntl e ı e kurtarılan 

portakallar 

G azetelerdeld handl81ere baln-

lırııa Mersindeki oğuklar ne
tl<·eslnde portakal mahsulünün büyllk 
bir kısmı donmu,. 

ID3'7 de ayni felAketle Kallfoml
yadakl portakal mahsulü ayni teUr.
krtle karşıla.-, mı' \ e blıtün mahsul 
donmuş. 

Kallfomlyada ağır zararlara uğra
yan açıkgoz: bJr müstah il, röntgen 
cihazı kullanmak ııuretUe portakalla
rın bozulmuş oluıı olmadığını mua.)~ 

neden ~Jrmeyl dü,ünmü,. l1k tecrll
bt>Je.r yaman neticeler \ ermJş. Rönt
kt'n altında koyu renk gö ~ren por
takalların il l halde olduğu, lekeli 
Jôl~ler gösterenlerin de bozuk oldu
tu ıörWmüş. 

Mahsul, derhal rbntkenden geçiril
mek uretllc, gorünüşc ı:oro donmuş 
oldntu anılan mil.) onlarca portaka
lın 1.) 1 halde oldu •u anlaşılınış, lıu 

!'iUretlr Knllfornlyn portakal ınü -
tah illrrl l O mil.) on dolar kı.) ml:tlıı

ıle portakal kurtannak lmkAnmı bul
muşlar. Acaba l\f~lnde bu tecrübe
den htıf:ulc imkanı }O'.:< mu~ 

SE&ÇJ:; 

caklarını anlayınca yüzü guldU. 
Hasan, derhal kuyumcusunu ça

ğırtarak bir gümüş zincir yaptır
dı. İki kadını bununla birbirine 
bağladıktan sonra ucuna kilit vur
du ve anahtarı kendi sakladı. 

Gilzel cariye için bundan sonta 
yeni bir hayat başladı. İçinde giz
li duran annelik damarı ayaklan
mıştı. Çocuğu seviyor, kendi yav
rusu gibi bakıyordu. 

l\farlya, mclek gibi bir kadındı. 
Yavrusunu kurtaran ve ona bu ka
dar iyi bakan guzel kıza büyük bir 
sevgi bağladı. İki kadın bcrnberce 
derUeşlyorlardı. Ömrü büyüklerin 
zevk muhitinde geçen, ana. terbi
yesi göremiyen zeki cariye, Maı-i
yadan çok şeyler öğreniyordu. 

İki kadın her akşam baş başa. 
veriyor ve dertleşiyorlardı. Cari
ye, ümitsiz sevdasını Mariyaya an
latmış, yalnız Feridin adını gizli 
tutmuştu . Günün birinde sevgili. 
s ine kavuşması, ondan l\fariyanın 
çocuğu gibi bir çocuiu olması için 
ikisi birden can ve gönOlden dua
lar ediyorlardı. 

Blr gün Gülbaba camiindekl 
dervl§ln muhitinde yaşıyan bir ih
tiyar kadın Hasan paşanın sarayı. 
na geldi ve gözdesinin dairesine 
sokuldu. Kızın kulağına bir şeyler 
fısıldadı . Güzel kız sevinçten çıl
dıracaktı. Mariyaya dedi ki: 

- İyi bir haber aldım. Galiba 
dualarımız yerine geliyor. 

Cariye, Hasan pfl§ayı çağırttı ve 
gece gördüğü bir rüya üzerine Giil
babaya gidip dua etmesi Uızım gel
dicini söyledi. 

Hasan paşa gOrnUş zinciri r;Cizdü 
ve gözdesinin carnle gidip kendisi 
için dua etmesini hoşnutlukla kar
şıladı. Fakat cariye dönünceye ka
dar Marlyanın zincirinin ucunu 
elinden bırakmadı. Talihin bir 
idam hükmü verdiğine ve bu ka
dın ölmezse kendisinin boynu vu
rulacağına derin bir itikadı vardı. 

(Arkası var) 

r Soruyorlar : 
· Ekmek kartı ve 

nüfus kağıdı 

B eledlyc, şubat ayı için\&
rllecek ekmek karneleri

nin dağıWma ı hakkında aldığı 

on bir kararla nüfus kllğıdına 

lii:ıum olınaılıkını bildirmişti. 

Malam oldulu Uure her ,,._ 
tandaş örfi Jdarenln emrl muci
bince nüfU!I kAtJdını yanında ta
şımak mecburiyetindedir. 
8oka~ çıkarken nüfu kfltr

dını e\·dc bırakamaz. 
nu bô.)'Je olunca evleri dolaşıp 

kart tev?.I eden memurların o sı
rada okakta olan kimseler için 
nüfus kt\ğıdı sonnaları biraz tu
haf kaçmaz mı T 

Bunu bl:r:e :Reyoğlunda Sakıza
ğacında oturan bir karllmlz: ya
zıyor ı.·e pek haklı olarak tıoru
yor: 

Bir. şimdi tirli idarenin emrine 
uyarak nlltus kAğıtJarımrzı ya
nımızda mı ta§ıyalım yoksa ek
mek kartı alacağız: dlye evde mı 
bırakalım. 

Belediyenin ııek haklı ol81"ak 
ıddığı bu karar IM'aba teu:I me
murlıırına neden blldlrllml'ınlş 'l 

'-------"" 

erzak dağıtılacak 
Şişli ve civarında oturan yüksek 

ailelere mensup bir çok zevat dilll 
Şişli halkevi salonunda toplanmıı
lar ve toplantıda Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Llıtfi Kırdar, refi
kaları Bayan Hayriye Kırdar, Be
yoğlu kaymakamı Gafur da ha
zır bulunmuşlnrdır. 

Toplantıda ilk tedbir okırak 
muhitte tesblt edilen 300 fakir ai
leye tevzi edilmek üzere dört totı 
kömür, altı ton erzak mübayaası
na karar verHmiştir. 

Bulunanlar bu hayırlı işin tabak 
kuku için 1000 lira teberru etmiş
lerdir. Teberruların kabulüne de· 
vaııı ed t!eceıt~:r. 
Şubatın birinci günü kömür ve 

~rzak tevzi cdilece~i gibi her aile
ye yarımşar kilo da sabun verl.le
cektlr. Bir müddet sonra fakirlere 
sıcak yemek verilmesi çareleri de 
aranmaktadır. 

Havagozmm yarından 
itibaren muayyen 
saatlerde verilmesi 

muhtemel 
Havagazında. tasarruf temini için 

gazın gUnUn muayyen saatlerinde 
verilmesi hususundaki tedbirin tat
bikine yann h3'lanması muhtemel
dir. 
Havagazı şirketleri mümessllleri 

bugün hazırladıkları tarifeyi beledi
yeye vereceklerdir. Ayrıca bunun 
tatbik şekli hakkında halka gazete
lerle tebligat yapılacaktır. 
Havagazının 24 saatte 6,:S saat 

verileceği hakkında diğer retiklerl
mlzde bir haber çıkmışsa. da bu he
nüz kail değildir. Yukarıda. da. kay
dettiğimiz gibi bu ancak bugUn belli 
olacaktır. 

Beyannamesiz şeker 
sok1ıyanlar 

~azı tUccarlarm beyannamesi 
verilmemiş şeker sakladıkları hak 
kında ihbarlar birlblrini takip et
mektedir. Bu gibiler hakkında der 
hal takibata geçilerek dilkkAnların 
'.fa ve ardlyelerinde aramalar y!l
pılmaktadır. 

Fenerbahçeliler dün 
toplandılar 

Fenerbahçcll1er dün Kadıköyün 
deki merkez lokalinde kongrele
rini akdetmişlerdir. Bundan ev
velki kongrede 67 kişi bulunduğu 
halde dünkü toplantıda ancak 39 
kişi bulunabilmiştir. 

Dünkil toplantıda yapılan idare 
heyeti seçiminde eski umumi ka
tıp Ragıp Ziya, umumi kaptan 
Sabih, hariçte bırakılarak yeni i
dare heyeti şu surcUe teşekkül et
miştir: 

Reis: Şükrü Saracoğlu, Umumi 
Katip: Yiimnü, Umumi kaptan: 
Füruzan Tekil, Muhasebeci: AIA
eddin, Yurd müdafaası: Nihat, A
za: Muvaffak, Doktor Nureddin. 

Yeni Fenerbahçe idare heyetine 
muvaffakıyetler dilcrlz. 

Kızılay, fakirlere kömür 
tevzi ediyor 

Beyazıt nahiyesi Kızılay şubesi 
tarafından kendi mıntak.aları da
hilindeki fakirlere 3000 kilo kö
mür tevzi olunmuştur. Aile başı
na on kilo kömür verilmiştir. 

Teessürle itııraf etmek llızımdır 
ki, son bir sene içinde Ereğli kö· 
mür havzamız bu tarife göre i
dare edilm1ştlr. Bir kömür ocağı. 
bir tarla gibi bakıma ve hazırlı
ğa muhtaçtır. İstihsal safhasının 
devamı için hazırlık safhasının 
muvazi olarak devamı 1llzımdu·. 
Bunu yapmayıp yalnız hazırı 
toplamak yoluna gidilecek olursa 
meyvıısını kolay toplamak için a· 
ğacı kesmekten başka bir şey 
yapılmı, olmaz. alsUhsal eskisin. 
den çokturı dediler. Biz de inan
dık ve sevindik. 111 yakından gör 
mek için Zonguldağa kadar giden 
yeni İktısat Vekilimiz de kendi
sine ihtısa.s sahipleri tarafından 
verilen malümata inandı ve bu 
malümatı Anadolu Ajansı vasıta· 
sile bütün millete iUm etti. Fakat 
sonra istihsalin azalmıya yüz tut
tuğuna dair emareler bclirmiye 
başladı, nihayet bir gün kış or
tasında kömür stkıntısı ile kar
şılt\§tık. 

Kömür havzamız, memleketin 
göz bebeği sayılacak blr servet 
kaynağıdır. Bu fevkaldde zaman· 
da hem memleketin ihtiyaçlarını 
günü günUne yerine getirmesini, 
hem de hadçten memlekete ser
vet akmasına vasıta olmasını 
beklemek hakkımızdı. 

Bu neden böyle olmuştur? Me
suller kimlerdir? Acaba Hav:ıayı 
son zamanlarda idare edenlere a
it muameleler, 1ccrübeli müfet
tişler tarafından tetkik edilirGc 
bu mcsuller ortaya çıkmıyacak 
mıdır? 

İlerde yapılacak raporu oku
muş gibi şimdiden söyliyeyim: 
Çıkamıyacaktır. Çünkil kırtas! 
ölçillerle her şey yolundndır, her 
11ey yazılmış, çizilmiştir. Her nok. 
sana mükemmel bir özilr göster
mek mümkündür. 

Demek ki, asıl mesul, şahıslar 
değildir, yanlıs iş görme usulle
Tidlr. Bütün dav.anın can alacak 
~rl de işte budur. 

E skiden kömür ocaklarımız 

Teessürle söylemek lAzımdtr 
ki, bu hata yapılmıştır. Haniya, 
bazı devletlerde körkörüne bir 
emperyalizm hevesi vardır ki, 
milletleri için zararlı bile olsa. 
bedeli çok ağır surette bile öden
se bunun cazibesine ve ihtirasına 
dayanamazlar. 'Bunun gibi bizim 
de bazı memurlarımız, kendi fn
a11yet sahalarını genlş1etmek ve 
inhisarlar kurmak ve başka te
şekküllerin ve dairelerin vazife
lerini üzerlerlne çekmek be.kı
mından kendi rnuhlt'erinde Adeta 
birer emperyalisttir. 'tlzcrlerine 
aldıkları fazla i~n yük ve mesu
llyet tarafını değil, şatafat tara
ftnı görürler. 

H iç silphe yok ki. İş Ban-
kasının çok fena idare e

dUen işleri vardı. Fakat Ereğli 
kömür işletmesi bunlardan biri 
değildi. Bu işletme az zamanda 
zeki, becerikli, çalışkan ve ~ine 
Aşık bir şef yaratmıştı. Mükem
mel bir inkişaf istidadı gösteri
yordu. Bu işe el sürmek gilnah 
olmuştur. Yine hususi teşebbüs· 
lerln ellndekl ocaklar arasında 
öyleleri vardır ki, tecrübeli va
tandaşlar tarafından bilgi ile, o
cağın ihtiyaçları üzerine titre
mek, her şeyi vakit ve zamanlle 
hazırlamak suretile idare edili
yordu. Emperyalist ruhlu bazı 
memurlar, bir elden idare siste
minin derhal yapılmasını temin 
için bu hususi ocakların hepsi i
çin birden haksız ve yanlış fikir
ler yaymışlardır. Halbukl günde 
yüzlerce ton kömür çıkaran bu 
küçUk ocaklar bugQn muattal du
ruyor. 

Devletçiliğin son sene içinde 
Zonguldaktn tatbik edilen şekli 
rasyonel bir fabrika ve atölye 
idaresine değil, eski usul bir kır
tast idareye benziyor. Havzada 
uzun seneler crllbe ?Oahlbl o-

Ortada bir direk lAkırdısıdır 
gidiyor ve buhrana sebep diye 
direk yoksuzluğu gösteriliyor. 
Direk hiç şilphe yok ki maden 
ocaklarının en esaslı bir ihtiyacı
dır. Fakat bugQnkü sıkıntının se
bebi, direklerin tedariki güç ol
ması değil, vaktinde tedbir alın
mamasıdır. Direklerin eoğu mem 
leketimizde tedarik edilir. Lehis
tan ve Romanya gibi hariç mem
leketlerden gelen ve şimdi ark~
sı kesilen direkler, bUtün sarfi
yatın küçük bir kısmını teşkil ?
derler. HattA Lehistandan gelen 
direkler, zamkı ve özü alınmış, 
tasıma kudretini kaybetmiş cins
ten çıkmıştır. 

Direk deyince filan ve falan u
zunlukta herhangi bir ağaç par
çası anlaşılmaz. Normal bir za. 
man iş görebilmesi için muayyen 
bir mevsimde kesilmesi, muay
yen vasıflarda olması, muayyen 
usullerle saklanması lazımdır. 
Kırtasi muameleler yfö:ünden bu 
vaktlle yapılmayınca ihtiyacı kar 
şıtamak i<.'ln ormanlardan me,·
simsiz ağaç lresmek, bir takım 
kayıtları ister istemez kaldıra
rak ormanların tahribine göz 
yummak, fena mevsimde bin tür
lü zahmetle taşımak ve maliyeti 
son hadde çıkarmak lfızım gel
miştir. 

n cap eden hazırlıklar ya. 
pılmadan bir elden idare 

hırsına kapılıp gidilmesi hem 
(Devamı S11• •; Sü. 3 te) / / 

ecnebilerin elinde fdi.Böy 
le ince teknik ipere bizim aklı~ , 
mızın ermediğini bize bile inan. 
dırmışlardı. Gunün birinde yur
dumuzun tam sahibi olunca mü
kemmel bir imtihan geçirdik. 
Kömür havzasında kurulan Türk 
idareleri, eski ecnebi idarelerini 
her cihetle ıerlde bıraktılar. 'Eti 
Banka, İş Bankasına ve hususi 
vatandaşlara alt maden idareleri
nin her biri hakkında bazı dere
ce farklarlle bunu söylemek ca· 
izdir. 

Mektebe başladıysa •.. 

Sonra sıra ile b(r takım hata
lar yapıldı. Bunlardan bilrncisl 
Havı.anın tek elden idaresi fik
rinin tatbik şeklidir. Doğrusu a
ranırsa Ereğli kömür havzası gi
bi bir servet membaının hükıl
rnetln elinde bulunmasından, tek 
elden idare edilmesinden ve e
saslı tedbirlerle kömür lsUhsa
llmlzln on milyon ton gibi ya
künlara çıkarılmasından daha 
doğru bir prensip olamaz. Fakat 
işin tatbikine gelince bir yükü 
taşıyabilmek için evveld ona ai1 
hazırlığın tam olduğuna emin bu 
lunmamız !Azım gelir. Devletçi. 
lik, rejimimizin altı prensiplnden 
biridir. Fakat bu, körkörüne ta
pındığımız bir gaye değildir. Ser
vet membalarımızın israfa uğra
madan, hususi işletmelerde tesa
düf edilebilecek zlyankdrlığa mey 
dnn bırakmadan, verimli, esaslı 
ve iyi bir surette işlemesinin ni 
hayet bir vasıtasıdır. Eğer dev-

K abataş 11.be9lnln b&kkalı ka

~r peynirini :!50 kuruştan, 

yirmi paralık kAğıtları yüzer para
dan, 26 kuruşluk a&ma kUltlerl eıu
,er kuruştan &attığı için adliyeye ve
rilmiş \"e mahkeme kararlle tevkif 
olunmu!'J- Vurgunculuk artık llııeye 

de de,·arua ba!Jladıyu yandık demek
tir. 

DAHA EVVEL OLAMAZ MIYDI? 
Elektrik tasarrufu ~ini 

~ehrlmlzln cadde ve meydanlarında 
fazla bulunan 1800 Ilmba söndürül· 
ınl\ş, bu suretle 6000 kl10\'8t elektrik 
tasarruf e<lllml,. Dünyanın ~lrdlğl 
anklı buhran ortasında - barış lı;ln

do olduğumuz halde dahi - normal 
zamanlarda yaşamadığımızı dc,-ıet 

başında bulunan en hlıyüklcıriml7.den, 
akılı eren en küçüklerimize kadar 
herkes her gün tekrarlayıp duruyor. 
Böyle olduğu halde bu gibi tasarruf
lara daha ev\-el nJı;ln dınranmadı~ı
mız sorusu ı.lhlalerde çöreklenip ka-
lıyor. 

FİYAT l\11, viziTE Mİ? 
ikdam arkada,ımız bir havadl!!l-

nin başlığında: cDlşı;I fiyatları bir 
miktar dü~ek» diyor. Dl~I; peynir, 
zeytin, sabun gibi bir nesne değildir 
ki fiyat sözü yerinde olsun. Dl~I iıc
retıeri veya \"lzltclerl demek l~tenll

mlş olacak! 

KADIN KÜLLARI 
Bir adliye röportajında: ««Sinema-

larda kaılın killfühlarından e:lll'Al
lAhıı> deniliyor. Kadın kllllahlarından 
şlkAyet yalnız slnr.malara münhaı.ır
tıa btr 11ey değil! 

ETTEKRARU ... 
Et ll}lnde herhangi bir lhtlkAr yo-

luna ııapınamak üzere et taelrlerl ye
mlnlerln1 tekrarlamı,ıar. 

cEttekraru ahsen, ve levklne yüz. 
seksem> diye bir tekerleme vardır. 

Temenni edelim ki, el tacirleri bu te
kerlemenin «ytiz seksen kerre de olsa 
tekrarlamak iyidir» deyimine kulak 
uıp da lklde birde yemin tazelemek 
,-azlyetlne glrmealnJer! 

Ta tlılfJl't 

- Bana ne soyliyeceğlml öğret .• ya Al
lah saklasın, yanılacak olursam ne yapa
rız? 

VATANIN EDEBf ROMANI: 'rEF'BlJ{A No. 18 Aile doktoru rapor verdikten sonra 
belediye doktoru nasılsa gömülmek izni
n~ verirdi. Bu suretle polis işe karı11ma
dan, mesele çıkmadan her şey olur, bi
terdi. 

Jak kaşlarını çatmış, Antuanet'in ne 
sckilde cevaplar verm<!!I lazım geldiğini 
düşünüyordu: 

- Kocan sana veda edip gitti. Sen de 
odana yatmıya çıktın.. Soyunmağa baş

larken bir silfih sesi duydun. Evveli ehem 
mlyet vermiyerck: cSokakta geçen bir 
otomobilin IAstlği patlamıştırı diye dü
şündun. Fakat sonra. içine bir korku gir
di. Aşağıda bir ayak sesi duyar gibi ol
duğunu hatırladın. Hemen aşağıya fırla
dın . Zaten kocan son zamanlarda. çok dil
şilncell ve abustu. Onu burada yerde ya
tar buldun. Elinde tabancası vardı. Ken
dı kendini vurmuştu ... İşte bunları söy
liyeceksln, anlıyor musun? 

Antuanet anlamamış gibi başını sallı

yor ve cevap vermiyordu. Jak kendi ken
dine düşilnilyor ve böyle bir vaziyet kar
şısında kalan bir kadının yapabllcceğl 
hareketleri tasavvur etmeğe çalışıyordu: 

- Kocasını intihar etmiş bir vaziyette 
bulan bir kadın ne yapar? Uşakları he
men çağırır mı? Tabii çağırır •. Antunnct 
bunu yapmamıştı. Bu nokta garip görü
nebllirdl. Şimdiden sonra ça~ırmak ol
mazdı. Artık geç kalınmıştı. Çağırmamış 
olmasına da bir sebep bulmak IAzımdı: 

- Normal olarak derlıal hizmetçileri 
ı;aiırman limndı. Sen bunu yapacak yer-

Yazan. Karen Bramson 

de hemen bana telefon etmia oluyorsun. 
Bu pek tabit bir hareket değil, ama ne 
yaparsın! Ben bir aile dostuyum, koca
nın yakın arkadaşıyım. Ne yapacağını 
şaşırmış bir halde kalınca bana telefon 
etmiş olacaksın. Ben de gelir gelmez dok
tora haber vermiş oluyorum. Şimdi bunu 
yapmak lflzım... Aile doktorunuz Rişar
dır, değil mi? 

- Evet, hattA bu akşam bize gelmişti. 
Süzi'nin nez;csl vardı. Ona baktı. 

- Pek filA .. Rişar benim de arkadaşım
dır. 

Sonra kaslarını çatarak düşündü: 
- Acaba ben şimdi gidip sonra tekrar 

mı geleyim, yoksa doktor beni burada mı 
bulsun? Bu en milhlm noktadır. Bunu 
b l düşünüp öyle karnr vermek lflzım ... 

Antuanet korku içinde tekrar sevgili
sine sarılarak : 

- Hayır hayır, gitme, dedı. Ben yalnız 
kalamam. Bana bir takım sualler sorarsa 
ne yaparım? 

- Hakkın var, ~ bura<ia bulunma-

Çe91ren: lteaaa A. & YALMAN 

lıyım. Yoksa sen bu işi idare edecek 
kadar soğuk kanlılık gösteremiyeceksin. 
Fakat merak etme, sana müz'iç sualler 
sormıyacaktır. Bununla beraber ben her 
halde senin yanında kalmalıyım. Daha iyi 
o'ur. Her ne bahasına olursa olsun, Ri
ş&r'dan bunun bir intihar vakası olduğu
na dair rapor almamız !Azım .•. Bu rapor 
bizi her tehlikeden kurtaracaktır. 

- O zaman beni sorguya çekmezler, 
değil mi? Korkuyorum, çok korkuyorum. 

- Korkma, canım .. eğer doktor bu ra
poru verirse hiç kimse sana bir şey sora
maz. Bunu da mutlaka vermelidir. Ver
memesi için sebep te yok ya .. • 

Jak'ın kafası işliyordu. Bütün kanun 
iııcellklerlni düşjinüyor, mantık ve muha.. 
kemesini harekete getirerek karanlık 

nokta bırakrnarriağa çalışıyordu. Hiç kim. 
senin blr şey anlamaması ve şüpheye 
dü'1Jlemesi lAzımdı. Fakat doktonı kandı
raıak --:ıporu almak da kolay iş değildi. 

Doktorun kanaat getirmesi için en ufak 
teferruatın tabii görüruncsi IAzımdı. 

Jak yavas yavaş sükOnet buluyor ve 
içi rahatııyarak: 

- Kurtulduk! diyordu. 
dşin içinde bir tek karanlık nokta var

dı: Antuanet'ln ken~··dne telefon edişi ... 
Ya sözlerine inanmazlar da telefon şirke
tine sorar1arsa? Ya böyle blr telefonun 
hiç olmadığı meydana çıkarsa? O zaman 
bir dost evinde gece yarısından sonra bu
lunmasına ne mana verirlerdi? Sonradan 
tehlikeli bir vaziyete düşmemek için her 
§eyi düşlirunek lftzımdı. 

Eski emektar uşağı Fransuaya istediği 
yolda şahitlik ettirebilirdi. Telefon me
murları bazan dalgın olurlar, her verdik
leri numarayı mutaka hatırlamazlardı. 

Bu telefon meselesl katı bir deltl teşkil 
edemezdi. 

Fakat herhalde biran evvel bu işi bitir-

mek, bu öldürilcü ve çapraşık 
kurtulmak lazım geliyordu. 

Antuanete dedi ki: 

halC:en 

- Haydi, canımı Cesur ol ve git dok

tora telefon et. 
(Arkalı var> 
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Kendim.zden 
haberimiz yok 

U ndan tatlı yapmanın )'&sak 
olduğu bu zamanda, maball 

farzederek, bulsa da her giin bak
lava Je8e insan pne bıkar. Değişik 
reslmlerlle gıuctelerlmlz:ln haf say
falıırını 11\b;leyen kaT her güne bi
nince doğrusu bıkkınlık vermeğe 

başladı. 

Gazete fotografı;ıları sekreterin 
her gün bir kaç kar resmi 1 teme
alnden; muhbirler kar hakkında 

ha\"adl aramaktan; raııathane mü
dürü ikide birde telefonunu zırlatıp 
havanın alacağı vaziyet hakkında 
malfımat soranlardan; belediye yol
ları açtırmaktan; ev aalıJplerl ağır
lık hasar da !:Ökttirür nya göcer
ti r korkusne damlarında ~·eya bal
konlarındaki karları kürekleylp at
maktan; apartıman kapıcılaq vel 
dükkln sahipleri yaya kaldırımlan~ 
ru temizlemekten bıktılar usandılar, 
ırakat dünyama hava durumundan 
öyle anl~ılıyor ki kar hazretleri 
dc\"arnlı olmasa bile sık sık bizi de 
:z:lyaret etmekten pek uaanacap 
benzemiyor. 

Ne l!le ki bu sefer kar bize, geçea 
defakl aılzllğl yapamadı. Belediye 
\'e tnım,·ay idaresi gerekli olan 
tedbirleri alınca, halk da payına 
dll,en yaya kaldırmılarını temlz:Je
ylnce günlük hayatımız sek~ye 

uğramaktan kurtuldu. G~enkl kar
da bir arkadaş: 

- Her yıl en şiddetli kı,tara ma
ruz kalan me.mlr.ketlerde ne yapar
Ia r acaba T diye soruyordu. 

Alışkanlık, tocriibe \C zamanın

da tedbir bir bakıma göre kı,ı da 
ır.e,·kJı taranarı bulunan bir me,·. 
sim haline getirebilir. 

Benim hu oğuklarda kendi ı.e.a
bıma temin ettiğim fayda şu oldu: 
Anadolulu bir tanıdıktan lyl<'e ve 
itina ile elde örUJmilş 1\·as işi ala
calı bulacalı iki çift yün ı;orap ıe
!:lrdlm. Bu ı;oraplardan bir ı;lttiDi 
jlk ayağıma geçirdiğim glln bir çok 
tanıdıklara lnglllz çorabı diye yut
turdum. 

- Aman kaça aldın? 
- Hangi mağuada yakala.dm T 
- Daha da \'8r mı! 
- Biz de hulablllr mlJ1:r: ! 
Gibi sorular blrbirllll ko\'alamata 

başladı. 

Gerçekten, bir çok ı,1erde. bt.zhn 
kendimiz.den haberimiz yok! 

KÖR KADI 

Ekmek karneleri 
tevziine devam 

ediliyor 
Şubat ayı ekmek karncıcrinln 

levziine dün de devam edilmiştir. 
Tevziat bugün de devam edecek
tir. 

Ağır 1sç: sayılanlara 750 şer 
gramlık karneler verilmektedir. 
raşçılarla seyyar satıcılar da İs
tanbul Vılfıyetlnc müracaatla ağır 
işçi sayılmalarını lstcıni§erdir. 

TAKViM 
26 İKİNCİKANUN 1942 

PAZARTESİ 

AY: 1 - GÜN: 26 - Kasım: 80 
RUMİ: 1357 - Iklnclkanun: 13 
HİCRİ: 1361 - MUHARREM: 9 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 

GÜNEŞ: 7,18 2,02 
ÖGLE: 12,26 7,10 
IKINDI: 15,01 9,45 
AKŞAM: 17,17 12,00 
YATSI: 18,51 1,35 
IMSAK: 5,34 12,18 

bugünku 
~ etli kış 

yemeğ.mız 

türlüsü dür 
n IUıa.na, pırasa, kereviz, yer 

O::::elma&ı, hu·119 ve patateetea 
ibaret ki'! selnelerlle yaptlan türHl, 
yaz: ııebzelerlle yapıl:ın türlüden lez
zetçe hiç aJ&ğl kalmaz, yalnız yal
lıca koyun etini tercih etmeli ve pi
şerken de tuzJlc beraber bir parta da 
!}eker atmayı unutmamalı. 

Beyaz boyalı oda kapı
larını temiz leme usulü 

Oda kapılarının açılıp kaparıma

ı;ından t'l lzlerl ıılmstyab klrlettr, ba 
klrleri eıcııerı evim» ile tern1z1emete 
utraşırıar. bu pek yan11Jbr. Çt1n1dl 
Vim yağlı boyaların parlaklıtou p. 
derir. Bir iki defa da kullanılınla bo
~ alar bilııbütün t,·ık:lr. En l3i tmııs
ıeme uısulll sıcak lHI Ue arap aabuaa
nu iyice köpürterek J'WUUpk bir bes 
lir. allmektlr. Bu suretle temldeoen 
kapı ve pencflre kenarları hem beyaa
l:ınır, hem de parlaklığını kayJııetmes., 

EV K.~'I 
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•n·n·••ı•ıı·1:1•1J?11it1:tJ=n;1na · ı TiYATRO oEoıKoouLARı ı lsiYASi icMAt 
[ B •• ::::~::~J ~;~~ü~I;;,~ i~~~:;,,;,~~~;;~~ 150 yı...ı_l_ö_n_c_e_H_a_m_l_e_t __ 
liji~usust tebıı11e de bildlrlldlli b .... k b. fi I ılıyor O zaman biletler; sabun, peynir gibi 
gibi, Afrika şimalinde Alman - uyu ır gayre e ça ı~ 
~tı~7:ı~~~~~:~1:ı!':::r~ ~~ 'l agnigatla tedarik edilebilir; localara kun· 
yük İngiliz kuvvetleri Agedabya.. Ankara, 25 (Telefonla) - Adli- mele son derece dilrilst ve verim-

~~ ~a~~;t~~~;~r~a!~~y:;~ r: ~;!~a~~ Hb~~unn:::~e~=~~~~:; ~llf~::~::ekf~=:~~~~r.bi:~:~~ darasız, uzun çorapsız seyirci alınmazmış 
şimal dolu istikametine sürülmüş ait! muhtelif meseleler hakkında zere bulunuyor. Pek yakında bu. lince Jrlandada ah-
i di -•n- raya ilk p&rtı' olmak üzere 450 Hamlet yUzUn-
er r. ezcümle 5uu._-ı söylem~tir: d 00,. d Yazaıı lald sayılmıyor ve Elimize fazla miktarda eelr geç. - Türk ceza kanunu Avrupa- kişi sevkedllecektir ve yavaş ya- en 6an ava- L : !l f • 

V '"' bu ara-ı...:ıe 1500 - 2000 mah- lardan bir kısmı bunların haz çın mlftir. nın en mükemmel kanunlarından ..., -.. ta sı 
Dürınanm H3 hücum aprabasedilını ~~ biridir. 926 senesinde meriyete gi- kCı.mun ziraat işlerinde çalıştırıla- stlrUp giderken sa da D 8. s Av c 1 bir rahibin v -

80 topu zapt veya tahri ~ ren bu kanun zaman zaman kar. bileceğini kuvvetle tahmin etmel;- New-York Timesin yesi kt.fi geliyor-
tı.r. şılayamadığı lhtiy~Jara göre de. teyim. Bu suretie bir kaç sene ·- eski sayılarından ;nuş. 

Alman savaş tayyareleri ağır ğiştlrllmi;s ve bu sureUe bir çok çlnde çalışması lAzımgelen SOOO birinde gözUme ilişen bir tiyatro itil- temsil edilen Hamlet trajedisinin bes- Hele temsil bileUerinin peynir, 
;apta bombalarla Maltadaki tesis- maddeleri tadile uğramıştır. Sıic mahkfunun hemen hepsi çalışma nının kopyasını, bir gUn ccHamlet telenmiş olması ihtimalini de hatıra mum, sabun gibi ayniyaUa tedariki 
leri ve hava alanlarını bombala- sık deği~kliğe lüzum göstermiya. haline getlrı.1mlş olacaktır. Kalaba ve Hamlet davalan> tarihini yazmak getiriyor. Fakat ilAndan, temsil edl- ve ilocalara kundura.sız, uzun çorap
mışlardır. d cek 1ekllde ceza kanunlarımızın köyündeki küçük çocukların ~la- hevesine düşeceklerin belki işine ya- len Hamlct'in böyle olup olmadığı sn seyird kabul edilmemesi ömilr! ... 

17 - 25 sonkinun zarfında o- yeni baştan tanzimini muvafık bul hına tahsis edilen ceza evl~~ınde rar dUşilncesile aşağıya. nakletmek- pek anlaşılmadığı gibi oynanan ese- o devirde •kundura ve uzun çorap• 
ltı cephesinde Sovyet hava kuv- duk ve hazırlanmakta olan proje- çocuklar muntazam bir sure e ça ten kendimi alamadım. rin cmeşhur> Irlandalının eseri mt, .şimdiki meııell amıokin mecburiyeti> "elleri 110 +....,,,are kaybetmişler- nin 360 m"'""""esl yazılmıcrtır. Az ı aktadı lar Nesebi sahih olm·-
.. -J J ........ 11 ışın r • • yoksa Shakspear'inkl mı olduğu da gibi bir şeymiş. dir. i bir zaman irınde }Ayı'hanın ikma. yan rocukların vaziyetini bir an- Bu el llAnı 1793 yılında, yani bun- d k 

u- ı ı avn ,, .. ,, m....a.u1 kalıyor 'C"''·er ı::t..'hlr tiyatrosu ram ısmın-Alman bava. kuvve...::r n n "·· line çahsıyaruz. ket halinde alAkadarlardan sor- dan 149 sene evvel, Irlandanın Kil- "'ı<•• • .._ _.. 
müddetteki kayıpları 16 tayyare- Mevcut mahkOmlardan "alı ... ı- muştuk. Bu ma!Omat tamamlan. kenny şehrindeki Krallık Tiyatrosu IIAndan iki sesli I&koçya gaydaJa- da Hamlet'i görmeğe gidenler kifeden 

~ 11
• N · i i 1 da patenteıı· oldn&unu o··-endl bUeUerini peynir, mum, sabun muka-dır. nlması lizım gelen miktar 8000 mak üzeredrr. etıceıı n a ınca tarafından dağıtılmıştır. rının wo 6• -

l 
i 1 d 1 ta l"h" t sahih' ki ıı.1miz gibi Hamlet rolUnü yapan za- bilinde almıya kalksalardı ve tiyat-

r 
c n ed r. Bunlardan dört bini ça- bu husus sa .. rye ı m- lşte liAn: 6 el n1· 
hştırıhyor. lspartada hah atölye- selerden teşkil edilecek bir ko. tın da gayda çalabilen bir sanatkar roya kunduraaız, çorapsız gita e 1 laglllZ ll8rp leri mütemadiyen piyasaya hahc:- misyonda bu menuu tetkik etti- cOnce Limerick fehrlnden meşhur olduğunu anlıyoruz. kim bilir daha ne hakaret davalarının 

•Ull hkta meleke kcsbetmiş unsurlar rccek ve vanlacak neticeye göre Dan Hayes tarafından yazılmış ve Yine öirenlyoruz ki Hamletteki açıldığına !jahlt olurduk! t8u vermektedir. Karabilkte, zo~ul- Ilzım gelen tedbirler alınacaktır. tertip edilmff ve Shakespear'ln eser- kral ve kraliçe rolleri bir buçuk asır Sadun Q. Savcı "----- ----..ı dakta yol lll§asında çalıştırılan a- (B.B.) terine geçmiş olan Hamlet trajedisi, 
Kahire, 25 (A.A·) - İngiliz or- mayısın dördUncU cumartesi gUnU, 

Baı. Alman 
barbl 

ta prk umumi karargAht tarafın- A 1 memleket mtlnevverlerlnden bir çok r 
dan pazar .günü neşredilen teb- z ı· ra at Ve k ı· ı ı· vu str a ya muhterem zevatın idaresinde Bay 
lij: Kearns'm menfaatine olarak temsil 

Şimdi anlaşıldıjına göre 23 son h b edilecektir. Hamlet rolünll Bay Ke- - ---
kAnuİıda cereyan eden muharebe- ar e arns yapacaktır. Bay Kearns perde 

J 
nin bir safhasında en asatı beş Ka ra b .. k u ı· t t ., aralarında, ayni zamanda Ud ses ve-
dü2şm4 asonntak!1nkuı n:r~n::ı~:lş!:~up u e hazırlanıyor ren patentell gaydada muhtelif solo 

" So • -. ... alan çalacaktD'. Ophelia'yı, bil-ve cenubu şarkisınde ve nnu - .,.._,. 
nun cenubu prkifıinde pek ıeru_ş Ankara, 25 (Telefonla) _ Zi- hassa cRlchmond tepesinin km• ve 
bir arazi sab&Sında mühim bir mu raat Vekilimiz B. Muhlis Erkmen, Ordu Nazırı Ford diyor ki: chep birlikte mesut olacağız> Bı,arkı
harebe cereyan etmi§tir. Burada diln, Zonguldak trenine bağlanan larmı halka tanıtmış olan ayan 
öğleden evvel topçu ve piyade kuv hususi bir vagonla Karabüke git- Yak1nda buy" u"k L!_ ta- Prlor oynıyacaktır. Kral ve kraliçe 
vetieriml'Z dilflllaPin bir tank gru- miştlr. B. 'Muhlis Erkmen Kara- OW" rolleri, muhterem rahip O'callagan'ın 
puna taarruz ederek dalıtmıılar- bükte zirai ürünlerimbi arttır- .. .. tavsiyesi üzerine, herhangi bir sahne 
dır. Jedabıa - Antelat Yolund& mak yolundaki çalışmalarda önem- Orruza UgrayaCagJz için ah!Akl görWmediğinden hazfedil-
tayyarelerimtz düşmanın bir nak- H mevkli olan pulluk ve pulluk Melburn, 25 (A.A.) _ Avuatralya miştir. Hayalet. Mezarcı ve Laertes 
llye koluna. ve tanklıu:ına m11Vaf. uçlarının yapılma~n işini yerinde ordu nazın M. Forcl halkın derhal rollerini Londranın büytik komedyeni 
fakıyetle taarruz etmışlerdtr. Blr incelfyerek pazartesi günü şehri- muharebeye hazırlanmasını ve sarat- Sampson yapacaktır. ~as Roma Ju-
çok arabalar yakllmtl ve tahrip e- mlze dönecektir. (B.B.) le techisatının tamamlanmasını em- yafetleri giyeceklerdir. 

dilmittfr. Pancar ekim re=~t A~lyanın pek ya- sa:!!:U:~r!:~d~:!~nd~e=:~.:~~ r , ... ,.. ....,. l 1 B K halk ...... u11 ___ ,J sahası arttırılıyor kında bir taarruza. k&rfl .koymak tedarik edilebil r. ay earns a mecburiyetinde kalacağını sanmak- hususi bir kolaylık yapmayı arzu et-
tadır. Uğinden bilet bedeli olarak (istenildi

ği takdirde} mum, tereyağ, peynir, 

Roma 26 (A·A·) - tw:van Ol'· Köylüye geniş yardım Haiyang sabun vesaire kabul edilir. 
dulan ~uml kar•rslhının 102 <Localara kundurasız ve uzun ço-

numlll'alı teblili metnl: yan1lacak rapeız hiç kimse kabul edilmez> 
Dün Agedabyanın dolu ve ce- I'""" Ç 1 1 t. da 

beP ~ şicl~ m.-re- Ankara, 20 (Telefonla) - Şeker İn İ er. tara11n n * 
beler olmuftur· Mihver .zırhlı bir. ve dolayısile pancar :fiyatına ya. L f d Bu el illnından öğreniyoruz kl In-
likleri tarafından çevrilen bazı düş pılan .zamdan dolayı pancar zür- munasra 0 ftn a ı-tıtere adalarında Hamlet mevzuuna 
man zırhlı birlllderi . tahrip olun- raına 5 • 5,5 mllyon lira ka~r Tchoung _ King, 25 (A.A.) _ Ho- ilk el &tan Irlandanın büytlk kıyı 
muslardır. Harp ıanımetlerl dün yeni ve fazla bk gelir temin edıl- nan doğusunda bulunan Çin kıtaları, fehlrlerinden biri olan Limerici..'ll 
akşam 80 top ve 143 hücum .,.._ ınektedlr. Bu zam çiftçiyi daha -timaı ve cenup kapılan kendi tara!- methur Dan Hayes olmU-f. IlA.ndaki 
basına yükselmittir. Bunlann 1.. fazla .iatlAısale aevkedecektir. tarından mUrakabe edilen Halyang'ı taarlhe rağmen bu cmeşhur> tiyatro 
ç nde 28 tonluk Amerikan tank- Her taraftan ıelen haberlere .a muhuaraya devam etmektedir. Çar- muharririni hiçbir ansiklopedide bu
lan da vardı· DOimanın bi~ çok re, bu aene en ıenif b\l' pancar ,amba &1hıil felıirde mahsur kalan laınadım. Olabilir ki onun adı bulu
hücum arabaları sallam 

0 
arak eklmt Bllıası hazırlamak :,..ın bil- dU nan ansı'ktopedı' de bende yoktu. Sha-B l•r kuvvet ~ fman kuvvetleri, Anewai hududun-

ellmtze geçmiştir. un - Yilk çalışmalara başlanmıştır. Ge- d el k" ..... ar'ln adı her ansiklopedide bu-
lertmiz tarafından kullanılacaktır. rek Ziraat Bankası, gerek Şeker an g en .Japon takviyelerine ulaş- _,,_ 

ı...ti mak için ..._._ ln• har k ti .a- lundu"""na göre o, cm~hur> muhar-Esir sayısı yükselm._. r. 11 t .. •11'- tlrkeU tohumluk ve sair hususat .,... çı....,. e e yapm_.. 6Y 

HarekAt esnasında ... ·~ için köylüye en ıeniş yardımı ya- tqebbüa etınifee de her iki Japon ririn şöhretini yok etm1f demek ... 
tayyaresi düşilrillmÜI veya yerde pıy0rlar veya yapmıya hazırlanı- cenahı da rfcate mecbur olmuştur. Ophelia ro!UnU yapan kadının iyi 
tahrip edilmiştir· y0rlar. Ziraat Bankasınca ısmarla bir muganniye olduğu zlkrcdllmesi 

Atman ve ttalyan hava birlikleri n8G mühim miktarda pancar tohu Ukrayna halkı işbirli
diişman mevzilerine taarruz eden mu Almanyadan memleketimize 

z.ı.rhılı tümerBer~;k :ı;,:1:,: ıeımdı~.< Bir kısmı da ıehnek ı- ğine davet ediliyor 
müessir surette ~· zere ır. B.B.) 
dtişmanın gerilerini, motörlü taşıt A Luzk. 25 (A.A.) - f11gal altın-
toplantılarını ve h1PV8 alanlarını merikan filosunun daki doğu topraklarında Alman 
bombalamışlardır. d komiseri ve devlet nazırı M. Ro· 

Yere inmiye lcb&r edilen bfr üşman gemilerine zenberl ve Ukrayna komiseri M. 
Hurricane tayyare ateş almıştır. Koch, bütün Ukraynanın ıa:zetesi 

Akden.izde, harP filomuzun bir- bir hücumu olmak üzere Vujakura §etırinde 
llklerJ. bir düşman kafilesine re- neşredilen Deutsche Ukranic Zei-
fak&t eden iki torPll tayyaresini V&flncton. 25 (A.A.) - Bahriye tung gazetesinin ilk sayısına btT 
düşürmüşlerdir. Alman av tayya Nezaretinın teblili: mektup göndermişlerdir. 
releri de .uı-anın bir torpil ve .a.-·a filosu b •" ta A 

uuır•u ı ı dil ~3 •.-omu nı me- Bu mektuplarda memleketin ye-bır de n--·"lghter tayyares n • rika muhri l ı ' 
.octuı milretteba- P er nin Macassar Bo· ruden kurulmuı için Ukrayna h&l-

şurmüşlerdir. Tayyare Uml•'erdfr. itazında bir düşman kafilesine ıe- ığ· .:ın t edilm 
tından bır kaçı esir ed g- kı iş biri ıne uave eldedır. 
Ma'tanın ehemmiyetli 86kerl he- ce taarruzu Yaptıklarını bildirmek M. Rozenberg, hitabede, bolşe-
deflerine ve liman tesislerinin tah tedir. vik nizamlarının ve yahut hükft-
ribl için yapılan taarruzlara de- Bir dilfman ıenıisı havaya Jç. metinin artık ıert dönmesine kati-
vam edilmiştir. muş, lkinclai batırılmlftır. tlçnn. yen mAnt olmak üzere Ukrayna-

İngıJiz tayyareleri dün gece Ca- cü bir ıemi kendi haline terkedtl- nın idaresi eline aldıtını bRdir-
tanla ve Com' .......... •anıın bomba- dl~ı d mektedir. 

..... 3- ,,. ~-'-f t 6 sıra a §iddetıe yana yatmıc ları atmış'ardır. Hasar ve ı.c>c a " 
olmamlftır. Noto civannda denize bulunuyordu. Bundan batk& dJter 
dilşen bir düşmıı.n tayyaresinin mü düşman ıemllerine de ehemmiyet 
rettebatı esir edilmiştir. H zararlar verdirilmiştir. MuhrlP

Crips'le Stalin arastnda 
bir konuşma 

Mac Murrayın 
beyanatı tahrif 

edilmiş 
(Başı ı lnclde) c+> 

eski Türkiye büyük elçisi Mister 
Mac Murray, dün yaptığı bir de
meçte Türkiyeden dönü~ündcn az 
bır müddet sonra Baltimor Sun 
ıazetesine verdiji malCı.matın vic· 
dani duygulara aykırı bir şekilde 
tahrif edildlş olduğunu ve nazı 
propagandacılarının böyle b1r te
şebbüsle mihvere karşı birleşmiş 
milletler arasında bir ayrılık çı
karmak istediklerini söylemiştir. 

Mezk6r nıüUıkat metni, TürkL 
yeye 8 sonkAnunda tahrü ed imiş 
bir şekilde eönderilmş ve orada 
bir heyecan tevlit etmiştir. 

itizar 

lerimizde Pek hafif hasar vardır. 
Mürettebattan Yalnız dbrt kl§i ya
ralıdır. 

M. Mac Murray. Baltimor Sun 
gazetesine gönderdiği bir mektup. 

<Bafr 1 lmclıie) + ta evvelki mülAkatında 1941 Be
hlkim olmadıkça hiçbir mUJeUn Av- nesinde Rusyanın Boğaziçi ve Ça. 
rupaya hakim oJamıyacatını söyle- nakkale hakkında Almanya ı e 
dl. Bu llUl'eUe deniz yollannm ser- Türkiye aleyhine olarak bir itilAf 
best kalması ve Avrupanın zaptedil- yapmıya çalışmış olduğuna dair 
meslne mAni olunmL91 için Stallnin Almanyadan gelmiş olan haberle-

Askeri malıarrirtmis iman 
a"dd.J ""in Boran. a.. bir m - ""' 

Merzifon& ıtttttinden. bQÜD 
harp vasiyetine alt siltana
masa tebUJleri koyayonız. 
K•rllerlmbden ösür dffer, bir 
iki cine kadar tekrar ayni 
sütunda .. teri JnQbarririml
sln nzılannı baıaeakl&J'llll 
bllcllririL 

AU&nUkte, dü1man denizaltıları 
Savannah Georgfe'yc kadar blr
leflk devletler dolu kıyısı açılın
da hareklt yapmaktadır. Bunların 
faaliyetinin önüne gC9Dlek için a
lınan tedbirlere lyi neticelerle de
vam edilmektedir. 

Başka çevrelerde kayde de~er 
b.r hAdise olmamıstır. 

Ingiltereye gtlveııdftinl anladmı. rin Tilrkiyede endişe uyandırdılı-
Moekonıun m•"•-• nı söylemiş bulunduğunu zikrettik -auma Ye onu .. . •· ı d takl ed ten sonra sozlerıne şoy c C\'am 

P en Alman ricatine telmih etmiştir : 
eden 8eftı' tö>'le dnam ebnfftir: Sovyet hilkdmetinln hakikaten 

(S.,ı ı incide) /X/ 
nız 20 kilometre mesafesine kadar 
gelmiş bulunuyorlar. 
ız IJln km. murabba.ı •mi ıerl 

alındı 
Sovyet yarı resmi mahfilleri, 

dün akşam Rus zaferlerinin Kızıl
orduya yalnız muvaffakıyetlerini 
sağlamlaştırmak fmklnını degil, 
ayni zamanda müstakbel hareket
ler içın kıymetli istifadeler de te
min etmiş bulunduğunu öne sür
mektedirler. Geri atman çevrenin 
genişliği takriben 12 bin kilomet
re murabbaıdır. 

Bir Sovyet tefsircisi bugiin şöy 
le demiştir: 

<ıBütün bunlardan sonra. Hitler 
ve Göbels, Alman kuvvetlerinin 
geri çekilme hareketlerinin plAn 
mucibince devam ettiğ~nl nasıl id
dia edcbillrler:o 
Sıhraltı 25 derecede kanlı ı.arpler 

ola yor 
Berlln, 25 (A.A.) - Askeri kay

naklardan öğrenildiğine göre, bır 
kaç ıU.ndenbcrl Alma.n kıtaları 
Donetz cephesinin bir kesiminde 
bolşevik kuvvetleri tarafından Y8: 
pılan hücumlar üzerine şlddetlt 
muharebeler veriyorlar. 

Bolşevikler 20 ilA 22 sonkAnuna 
kadar arasız olarak 3 gün sürmüş 
olan bu muharebelere miltemadi
yen yeni yeni kıtalar soktukları 
halde bir muvaffrkıyet elde ede
memişlerdir. Sovyetlcr 23 sı>nkfı
nunda sıfıraltı 25 derece blr so
ğukta büyük piyade ve topçu kuv 
vetlerı, çok miktarda tank ve tay
yare kullanarak hücumlarını de
ğiştirmi5ler, Alman askerleri, bu 
şiddetli müdafaa muharebelerinin 
dördüncü gününde de dayanmıs
lardır. Bu bolşevik hücumu da düş 
mana çok atır kayıplar verdiren 
Alman müdafaasının ateşi karşı. 
sında akim kalmıştır. Hava kuv
vetlerimiz, topçunun faalLyetini 
kayde değer derecede desteklerni3 
Ur. 23 sonkanun günü Valdal böl
gesinde de şiddetli muharebeler 
olmuştur. Burada Alman kıtaları 
bolşeviklerln §iddetli bir hücumu 
nu püskürtmüşlerdir. Düşman ver
diği kayıplara aldırmaksızın mu
harebeye kuvvetlerini sokmuş ol
duğundan başlangıçta Alman mcv 
zllel"ı.nc kad.ar yaklaşabilmiş, fa.
kat göğüs göğüse yapılan çarpış
malardan sonra geri atılmıştır. 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or
duları başkomutanlığının tebliği: 
Doğuda hüküm süren şiddetli SO

ğuğa rağmen muharebeler devam 
etmektedir. 

Harkofun cenup doftusundakl 
çevrede Sovyet kuvvetlerinin yap. 
tığı taarruzun müdafaası sırasın
da bir çok Sovyet hticum araba
ları imha etMmiştir. 

Kareli cephesinde Alman ve 
Fin hava kuvvetleri insan ve mal
zeme bakımından dü5mana ehem
mivetll kayıplar vndlrmişlerdir. 

RU9lan11 Kırıma Mker -;ıkarma 
te!fehblisü akim btralnldı 

PASIFiK'TE 

Japonlar bir çok 
yerlere asker 
çıkardılar 

(Bal}• ı incide) /X/ 
vaffak olmuşlardır. Yarı adada Ja 
pon gemileri 20 top ile çok mik
tarda cephaneyi ellerine ıeçirmlş
lerdir. 

Felemenk Hlndistanında Taca
kan adasının lşıallni tamamhyan 
Japon kuvveUerı petrol kuyuları 
ile beraber 9 top, 69 makineli ta. 
fek, 15 zırhlı ok>mobil, muazzam 
miktarda harp malzemesi ele ge
çirmişler ve 800 den fazla esir al
mışlardır. 

Japon bombardıman tayyarelo?
rl bir kac kere Sumatrayı bom
bardıman ederek 17 ııonklnunda 
yerde 13 düşman tayyaresi tahrip 
etmışlerdir. 

23 sonkAnunda Japon boınbar
dıman tayyareleri SumatranKt 8'· 
ma.li garlıi sahfllnde Palembag 
hava meydaoana taarruz ederek 
bu akın ._...ında 5 dOını•n tay
yaresi düşürmüşlerdir. 
lapo ... r &encJart •e Baldıkapuada 

ka~~t.lar 

Batavvia, Z (A.A.) - Pazar giiılfl 
neşredilen Fl!'lemenk HindLstanı tet>
lltfnde f(iyle denilmektedir: 

Japon kftalan Kendari ve Balık
kapanda karaya çıkm!flardır. Kıta
Jarımız kuvvetli bir mukavemet gös
termektedirler. Şimdilik başka ma
ıamat alınamamıştır. Geçen haftanın 
son g11nlerlnde dUfman bllhassa dış 
eyaletlerin muhtelif mahalleri üze
rinde hava faaliyetinde butunmuştur. 
DUn sabah e21:Umte Ambon ile cıvarı 
dllflJıan tay,areleri tarafından bom
bardıman ed11mif i8e de netice alm
mamıştır. 

Felemenk Hindistanı takım adala
rının 9arkın<ta bası mahallere, So
rong, Namlca, Manokvawari'ye bom
balar ve mitralyözlerle taarruz edil
miştir. Düşmanın pike taamızlan 

yapmış olmasına rağmen maddi ha
sar yoktur. Yalnız kadınlar ve ço
cuklar arasında ölU ve yaraldar \•ar
dır. Bır kadın ölmUf, başka bir ka
dm ağır surette yaralanmq, bir ço
cuk ölmU.. itti ~uk hafifçe yara
.. nmıftır. HaJong'ta on bir k1'f öl
m~ttır. Bttyttk bir yolcu vapunına 
tam bir ı .. bet Wı daha bazı lsabet
ı.- kaydedim~. vapur de\Tllmlştlr. 

Bafka bir nakliye geml!linln yanına 
dofrudan dotnJya bllyUk ~pta bir 
bomba isabet etmiş, Uç bomba da 
yanına dUşmUştUr. Bundan bqka bl-r 
muhrlbe de isabet kaydediJmlfUr. Bi
zim zayiatıaız yoktur. 

24 sonklnun tarillli tebUtde zik
redilen ilk bonıbardmıan neticeelnde 
bomba isabet ettirilen sekiz Japon 
pmlııi alevler içinde bırakılmıştır. 
~hatta bir çok Japon tayya

releri Palembang'a taarruz etmlfler
dlr. Şimdi öt"renildiline göre taamız 
eden tayyareler av değil bomba tay
yareleri idi. Avcılanmız bunlara şid
detle taarruz etmişler ve muhtemel 
olarak bir av tayyaresi dllfllrmUfler 
ve bir kaç dilşman tayyaresini de 
ciddt hasara Ufn.bnlfl&rdır, 

Japonlar Maca••r botum• 
~ek lstedller 

Bııtavia, 25 {A.A.) - Son 48 saat 

lA#' = "QıC = = ==:===-= 

Yarınki Avrupa
ya hazırlıklar 

Yaun: M. iL .Z.U.. 

B lr taraftan her ,yerde alllll

lar r.aı"Pıttrkm, bir taraftan 
da kafalar l!}llyor. DUnya11111 llarp
tf'n r.onrakl hall PP.k taMt bir all
ka me\'Zuudur, (Ünkil harp nlh•~ et 
muayyen bir dür.ene '-armata yarı
yacak bir \'asıtadan ba§ka blr te.Y 
değDdlr. Alman propal'IUlda nazırı 
Dr. Oöbels, BeJcb pze&esbtde çakan 
son makale61nde, Alınanyuun har
bi kaz.aamak için yeal bamleler ve 
feclakArhklan l'ÖIJe almaeı IUun 
ıefecetfnl söylüyor, balla karfdıll 
olarak da Almaa rnllle&&llln .... ya. 
nın büylik blr kuımını idareye lııall 

kaz&nacatnu ileri attrüyor. 
Dlj'er taraftan demokrul eeplle

slnde nlılt vakit neşredtlea pren
sip beyannamelcrlnden baıfka aon 
zamanlarda Herfye doğru bir bakam 

adımlar da atdmUJtlr. Bunlardan 
biri So\·yet Busy&Dın eakl Lebla&an 
hududunu taaımıumlır. Bir dtj'e~ 

Lebl&tanla Çekoslo\'akya arMUICla 
la&rptea aoara bir takim lfler'de 
elele ytırflmek lnıııaaunda Londrada 
varılan anl8fmadrr. Ba iki milletin 
hali birbirine ı;ok bea:ı.edlj't llalde 
blrl11laln Almaay•ya karp açlktan 
açıp p.rp clevletlerl ve BmJa De 
blrleıpneal ve lı:liçllk lt.llUa ıialdl 

oım .. ı, Lehlııtaa111 l9e iki tarafı Na
reye ~ıtmak yoluna tatmuı ne
ticesinde harpten enet Ahenk kanı
lamamışta. Hatt& Le1a1staD Ylı:O

metl, Çekoıdo\-akyanm parçalaama
sındaa ııonra Almanyanıa lltılMllal

ne uuUıtı lokmayı kabal etmek 
811reWe tabii yoldafula karp pek 
~.Jrkla bir harekette IMllv• •ı&a. 
Oyle cirtllftyor ld .Loatlnda ,.....,_ 

""' bahıaaa lkl llüldUnet imla ... 
faya ' 'f'.rma,l@r " aaulyl mt••k 
yann ~in ,.olıl&!Jlıll. eaulan ks
ntaşlarchr. Bunan devunh ve MMlı 
olacatı•ı ummak cabııllr, çhkö 
ber iki millet, ayni ltpl alb ... 
ayni flddetU Admeleri pçlndf, 
mukadderatları aruındakl ltell&er· 
illi a&ef ve ı,ııence lçhlde, m&ul
mu bir tfJkllde ~· 

Lomdracla llluutaaaa dfier ·
Mln adnn, 'f'u,.,.ıav • YllMll u-
....... ubr ili Balkan lılrllltnl• 111-
ldıpafında yeni Mr lllel'bale •tye ..... 

~ılaftablllr. Guetemlz tMU llıen 

ce~yan eden bu 1"dhnıl11 imemlde 
cttter bir vesUe De ıhrncap 

Yapağılara 
el kondu 

<Bqı ı laelde> ~ 
kın Ziraat bankası lf\lbe ve ajanmna 
bildlrmeğe mecbur tutuJmuf)&rdtr. 
ztraat bankası şube ve ajansı bulun
mıyan kazalarda beyannameler kay
makamlıklara vernecekttr. Bu beyan
nameler Ziraat bankası şube ve ajans 
ları ve kaymakamlar tarafından dot
rudan doğruya ve mUmkUn o}an 111-
ratle Ankara.da lsmet Paşa caddelll 
No. 15 de Sümer Bank jplik ve doku
ına fabrikaları m~sseaeai DlldlrlU
ğUne gönderilecektir. 

S - Yapatılann Jllib&yaauna ve 
Iktısat Vek~etlnce teltbit edilecek 
esaslar dah111nde tevzllne eskiden ol
duğu gibi Sllmer bank memur bu
lunmaktadır. MObayaa olunan yapa
ğıların bedeli, Ticaret VekAtetince 
ilAn edilmiş bulunan fiyatlar tleerln
den bu banka tarafmdan, tesellümü 
müteakip ödenecektir. 

6 - El honan yapağılar hiktme
te satılmıf sayılır. 26 ikinclklrıun 
1942 tarihinden itibaren bu .,...,.,.ı
tarın 'bafkalanna satılmam bu lluaus
taki Koordinasyon ~ti kararı lıU
klhnleri dairesinde yasaktır. 

7 - Ipllk ve mensucat fabrika ve 
imaıAthaneleri !aallyeUerini tatil et
meyip ellerinde mevcut Yapaj'ıları 

ifiemete devam ederler. iu klldıar ki, 
ntUbayaa edıJcHti kerıcliierlne bildiri 
len Miktar iflenemea. 

ter iklai valılm ısunıtle huara Uğ
ratılmıftır. Bundan bafka bir Japon 
muhribine de bomba isabet ebniftır. 

Ayni kafileye yapılan deniz hü
cumunda bir Japon gemiai havaya 
uçmuş bir diğeri batmak Uzere ter
kedllmlftir. Fena görüş 4artlan ta
arruzun netieelertni m8'ahateye ma.
nl olmuftur. 

.D11.fmanın bu bir sıra h6clsmlarla 
topyekQn Uç gemi.sinin m8•11rkak 
surette ve dördUnUn muhtemel ola
rak battıtı, 12 tanesinin de Ms&ra 
uğradılı tahmin olunmaktadır. evimli Haydud'un 

NTiKAMI • 
1 

stıtun renkli olarak muazzam seanaıar. h eri 
Bl1Uk 'bir ~ •• ıı:,.sz bir Macera fil es 

Stalln KoeJcoy., ÖDQnde tutunduk- bu yolda b::r teşebbüste bulunmuş 
ça bQtOn ınmr.tini harbe aokmata oldulunun benim tarafımdan iddia 
karar venn1ftır. 70 bin sOvarWk bir edildill naz! basını ve radyo'arı 
kuvvet toplanuf ve Almanların bit.kin tarafından çok geniş ve çok yanlış 
bir hale gelm..uıt belclem19t1r. Bu bir surette her tarafa yayılmıştır. 
tehlikeli an 8 llkklnuada Plm!ftlr. "-vnl makamlar ayni tahrifler~en 
O tarihte Almanlar hUkQmet merke- istifade ederek İngiltere Harlcıye 
zinln kapılarmda bulunmakta idiler Nazırının son Moskova seyahaUn
Katı an gelm1'ti. Stalln 1Azım gel~ de Rusyaya Boğazlar hususunda 
emirleri verdi. Hesabı doğru çıktı. tam bir serbesti vermiş ol~uğu glb! 

ı" .,.,..,. tamamen yanlış bir tezı de ilerı 
Sir Cripp şwılan i .. ve ~__,.Ur: Sürmüşlerdir. 

Bertin, 25 (A.A.) - D. N. B. ajan
Sina bildirildiğine göre Bolşeviklerin 
25 sonkAnun gecesi Kırımın cenup 
kıyılarında yaptığı yeni bir uırer 
çıkarma tefebbUsü akamete uğratıl
mı~r. Dllşman Sıvastopolu muhasa
ra eden Almanlann arkasına gecenin 
karanlığından istifade ederek 200 as
ker çıkarmak istemiştir. Alman sahil 
mUdafaacılan dUşman gemilerini o 
kadar ™Irli bir ateş altına almıftır 
ki Ruslar çekilmek zorunda kalm19-

Meşlıur tayyareci Vladinılr öldil 
Moskova, 25 (A.A.) - Meşhur 

tayyare yapıcısı Vladmir Petllakov 
bir tayyare kazası neticeelnde lf ba
şında ölmUftür. 

zarfında cenup istikametinde Macas- Bu hareketler esnasında uçan ka
sar bofazıru geçmefe teşebbüs eden lelerden mUrekkep bir t.efkil 12 dUf
bOytlk bir dtl~an deniz kafilesi, man av tayyaresinin hUcumuıaa ut
mUtteflk hava ve deniz kuvvetlerinin ramıştır. Amerika tayyareleri kendl
devamll ııoeumlanna manız kalmıf- !eri hiçbir zarara uğramadan 5 Ja-

.sq Rollerde: 

BINBI FONDA 
]ACKIE COOPER - HENRY HULL 

Yakında 1 PEK'te 

Rus ordusunun mevcudu bugün t M. Mac Murray 1939 daki Rus
milyon kişidir. Ruslar her feyden ev- Alman muahedeslnın Türkiyeye 
veı Almanları mUmkUn olduğu kadar karşı bir hıyanet teşkil ettiği lddi
uzata atmak istemektedirler. Alman- asının da muharref bir surette 
lann ilkbaharda yeniden taarrua k:ndislne isnat edilmiş olduiunu 
geçeceklerini zannediyorlar. Fakat soylemlı ve hakı.katte ise sadece 

cBu muahedenln bazı Türk mah
Rusıar gelecek sonbahar veya kıt ftllerJ nezdinde endişe doturmuş 
Nazilere 90n darbeyi incllreceklerinl oldujundan babaettliint tasrih ey. 
tlmld etmektedirler. lemtotfr. 

Petllakov on yıldır Sovyet hava
cılığına bUyUk muvalfaklyeUer temin 
eden Dev tayyareler icad ve imallle 
şöhret bulm~u. Muharebenin b&f
lanp:mdanberi de kendlmıe 1941 de 
Stallnuclc mtlttfarmı kuandlran 
kudretli bir savaş tayyare.si meydana 
getirmifU. 

tır. pon tayyaresl dllşürmUflerdlr. 
Holanda hava kuvvetleri 28 ııonkl- Bir Felemenk tayyaresi ~ Japon 

nun ötfeden sonra bu kafileye taar- tayyaresi dllfilrnrilf ve iklsinl haaa
ruu. bqlamtftır. 8 Japon gemisine ra uğratmıştır. Tayyare k&rfıkoyma 
12 tam isabet olmuştur. 24 sonka- bataryaları da Uç dtlfman tayyanel 
nunda taarruz Felemenk ve Amerika dllftlrmU.,lerdir. 
hava kuvveUerile Amerika deniz bir- Düşman kafilesine verdirilen ayi-
llkleri tarafından tekral'lanmlflır. at, muharebenin bqladıl'mdanberi 

Hava hareketi esnasında iki bllyUk dilşmanın uğradığı kayrplarm en 
Japon deniz tatıu batlrılm1f ve di· elaomJniY.etl.lısini te9kll etmellUlllr. 
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Dr. Refik Saydama 
açık bir ariza 

(Başı ı Jnckle) -
riyordu, kırtasiyecilik ruhunun 
uğrağı olmıyan yegane daire idi. 
Bütün alakalarını canlı işler üze. 
rinde topluyor, her vazifenin al
tlndan, ortaya verimli ve gayeye 
uygun bir eser koymak suretile, 
kalkıyordu. 

Günün birinde hüktimetten ay
rıldınız. Bu vasıf ve kudrette bir 
insan makinesinin faaliyetinden u
mumi hayatımızın muvakkat bir 
zaman için bile mahrum olması 

bana çok acı geldi. Bu duygular•
mı o zaman (Tan) gazetesinde çı
kan bir kaç yazı ile tekrar tekrar 
ifade etmekten kendimi alamadım. 
O sırada Perapalas otelinde ziya. 
retinize geldim. Umumi hayatın 
sizin Iaaliyetinizden muvakkat bir 
zaman için bile mahrum kalma
sından dolayı duyduğum elemi şi. 
fahi olarak ta anlattım. 

Başvekil olduğunuz zaman A
merikada idim. Nevyork sergimi. 
zin neşriyat işlerile meşguldüm. 

Başvekilliğe geçtiğinizi duyunca 
dünyalar benim olmuş kadar mcm 
leket hesabına sevindim. Dah<ı 
tatlı bfr müjde tasavvur edemez
dim. Çünkü Sıhhiye Vekaletinde 
senelerdenberi hayran hayran 
takip ettiğim güzel örnekle
rin bütün devlet mekanizması i
çin gerçekleşmek yolunu tutac:ı. 
ğını umdum ve işte buna sevin
dim. 

Derhal şunu ilave edeyim ki, 
benim Türk milletlnn en üstün in
san unsuru olduğuna, hiçbir mil
letin başaramadığı işleri başarma 
istidadına sahip olduğuna derin 
bir imanım vardır. Bu iman, va
tan sevgisinden doğmuş aldatıcı 
bir ms değildir. Tarihe ve başka 
memleketlerin haline alt tetkikler 
beni bu kanaate vardırdı. Tilrk 
milleti en üstün istidatlarile be
raber en fedakar ve idaresi en 
kol.ay millettir. Ne çare ki yanlı-ş 
idare usullerine esir kalmak yü
zilnden yollar tıkanmış ve milli e
nerjilerin a.c:ıl mak.c:atlar için sar
fedi!mcsine mani olacak bir kıı·
tasi sistem, bir şekil ve usul taptn
ma.c:ı, bir mesul!yet ve salahiyet 
buhranı almış yürUmüştür. Her 
urulün, utn1.1mi hayata ait ameli 
bir maksadın nihayet bir vasıta
sı o'duğu, usul ve sekli maksada 
feda etmenin caiz olmadığı unu
tulmuştur. Eski usullere köle ol
maktan kurtulduğumuz saniyede 
Türk milleti için yeni yeni ufuk
lara koşmak ve dünyaya örnek ol
mak imkanı vardır. Çünkü terak
kiye istidat bakımından kısmen 
Tiirk milletinin seciyesinde bulu
nan, kısmen Türk inkılabı tara
fından hayret verici hamlelerle 
yaratılan vasıf ve şartlar düny:ı
nın hiç bir memleketinde yoktur. 

İşte Başvekil olduğunuzu Ame
rikada duyunca bütün bunları dü
şünerek sevindim ve Sıhhiye Ve
kaletinde gördüğüm geniş görüş

lü ruhun bütün devlet mekaniz. 
masına yayılmasını bekledim. 

Memlekete döniişte hayretle 
gördüm kL bu istidat yok. Ak
sine olarak idare makinesinin 
kırtasiyecilik ruhu bankalara. ve 
tamamile ticari usullerle ve tam 
salahiyetle idaresi zaruri olan dev 
!et iktısadi teşekküllerine yayıl
mış ve ortaya hakiki meziyet ve 
tecrubeyi şekle ve diplomaya fe. 

da eden l>ir Barem kanu.nu çık
mış ... 

Bir rahatsızlığın flrazına baka
rak amilleri hakkında bir teşhis 
kondurmıya çalışan bir dokto;·a 
ait hislerle bu hiç beklemediğim 
yoldaki inkişafın sebeplerini araş. 
tırdım ve kendimce bir neticeye 
vardım. 
vardığım kanaate göre, Sıhhiye 

Vekaletinde hayranı olduğum ça
lışma ruhunun Başveklllikte ayni 
tesirleri gösterememesinin sebebi, 
sırf usul meselelerindedir. Sıhhiye 
Vekaleti gibi mahdut bir sahada 
mükemmel verim veren ve kırta
siyeci! ik ruhunu yok eden şahsi 
alaka ve merkezi murakabe, ge
niş bir sahaya tatbik edilince is
ler istemez her tarafa yetişeme
miş ve neticede kırtasiyecilik do
ğurmuştur. Bu çeşitli ve çetin iş
lerin hepsini birden ne kadar dü
rüst prensiplerle ve iyi niyetler:e 
karşıladığınızı, milletin işleri iyt 
görülsün, bozukluk ve vurguncu
luk olmasın diye kalbinizin ne ka
dar hassasiyetle titredlğini, ne ka
dar şevk ve feragatle çalıştığınızı 
yakından biliyor, anlıyor. takdir 
ediyorum. Bu çalışmalardan mem 
leket için kıymetli neticeler rJe 
çıkıyor. O kadar temiz bir şevk 
ile çalışıyorsunuz ki üzerinize al
dığınız yükün ağırlığı sizi ezecek 
yerde otuz sene evvelki zindeliğı 
ve dinçliği vermiştir. Çalışma u
sullerinlzi mevkiinizin ve bugün
kü fevkalade ?h'tiyaçların icabı
na intıbak ettirecek olursanız ge
niş görüşünüz, temiz vatan sevgi
niz ve dürüst prcnsiplerinizle u
mumi hayatımızda yeni ve güzel 
çığır!ar açmak ve fevkalade za
manların ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılamak elinizdedir. 

Usullcrdeın ne kasllediyorum? 
Kömür havzamızda geçirilen tec
rübe, bunu açık bir surette gös
termiye kafidir. Bütün bu işi ana
tomi masasının üstüne yatırarak 
sebep'eri iyice teşhis edersek ve 
hataları ortaya çıkarırsak esas 
dava zahmetsizce aydınlatılmış o
hır. Bu mesele hakkında kısa bir 
yazı ikinci sayfamızdadır. İşleri
nizin çokluğuna rağmen bunu o
kumanızı rica ederim. 

İnkılap ruhunun idare makine
mize nüfuz edebilmesi elbette çok 
çetin bir iştir. Bunu başarabilmek 
için dürüst ve temiz prensipler'ıe 

pürüzsüz bir yurt sevgisinin ge. 
niş görüşlü, demir elli, hassas ruh
lu şahsiyetlerin hareket, teşebbüs 
ve cesaretile bir araya gelmesi la
zımdır. Bugün çok şükür başımız
da bütün dünyanın bize gıptasını 
celbeden İsmet İnönü çapında bir 
Milli $ef ve rehber vardır. Baıı

vekil olan siz de Sıhhiye Vekale
tindeki icraatile idare hayatımız 
için yeni bir Türkiye vadeden 
müstesna devlet adamı ve vatan
perversiniz. İdari inkılAbımızın ger 
çekleşmesi ve umumi hayatımız
da verimin artması bakımından 
bundan mesut bir tesadüf olamaz. 
Münakaşa hürriyetini faydalı 

gördüğünüzü ve büyük bir sevgi 
ile buna bağlı olduğunuzu bilirim. 
Bunun için memleket sevgisinin, 
Türk milletinin müstesna istidat
larına olan ımanın ve size karşı 
derin ve samimi bir saygı ve sev
ginin mahsulü olan bu arızayı ho'j 
göreceğinizi umar, başarılarınıza 
alt di'ekleri tekrarlarım. 

Ahmet Emin YALMAN 

VATAN 

Kömür havzamıza dair görüş 
ve düşünceler 

.". , ~ . .. ,. .. ·. , ! ·~~a. . ' . ' ' , . . , . 

(Başı 2 inekle) / / 
bütün bu fena neticeleri doğur
muş, hem de hususi ocakları al
mak için hazinenin yük altına 
girmesine ve bu maksatla kömür 
fiyatına ayrıca zamlar yapılma. 
sına sebep olmuştur. 

Bir taraftan bu hata yapılır
ken, diğer taraftan kömür nak. 
liye ve satışı da yine hazırlıksız 
surette inhisar altına alınarak 
hata katmerli bir hale konulmuş
tur. Nakliye ve satış serbe.;t iken 
tüccar senede iki yüz bin tona 
kadar kömür naklederken, bu kı
sım nakliyat birdenbire durmuş
tur. 

Nakliye ve satış inhisarının ha
zırlıksız bir surette tatbiki, esas
lı faydaların nazari mahzurlara 
feda edilmesi yolunda bir tesir 
yapmıştır. Geçen harp zamanın
da Rus filosunun tehdidi altında 
bıle takalarla, ufak kayıklarla 
nakliye devam etmiş iken, inhi
sar sistemi hususi teşebbüsün hı
zını lüzumsuz yere kesmiştir. 

Öyle görünüyor ki, bundan 
sonra tutulacak yol, Havzayı bir 
elden idare etmek prensipinden 
vazgeçmek değildir, fakat bunun 
tatbikini icap eden hazırlıkların 
ve tetkiklerin yapılmasına v~ 
imkanların olgunlaşmasına ta. 
alluk ederek bir intikal devresi 
kabul etmektir. Bu devre içın 
birlikten evvelki zamana dön. 
mek, İş Bankasının ve Eti Ban
kın teşekküllerini eski hale kov. 
mak, eski tecrübeli unsurlard~~ 
istifade etmek, hususi ocaklardan 
iyi işliyenlcri de sahiplerine ki. 
ralıyarak kendilerini vazifeye 
çağırmak en doğru bir yol olur. 
Böylece ağır yük taksim P.dilmi~ 
ve bir çok enerjilerin verim ve 
hızından memleket bu buhran 
günlerinde istifade etmiş olur. 
Umumi menfaatin hususi men
faatlerden üstün tutulması, ka
lite seviyesinin muhafazası, vz
rim ve esaslı hazırlığın temini 

Mahkemelerde 

Şah itlik vazifesinden 
''beraet,, 

O nu evvelA Adliye koridor
larında tanıdım. Boyu b'r 

metreden fazla değildi, çok kısa 
kavisli bacaklarının bilekleı·i o 
kadar ince ldl ki yaşamasına, ge
çinmesine zorluk veren vücudunu 
adeta güç taşıyordu .. Arkasında:ı 
bakılınca bir çocuk, yüzünden ol
gun bir köy erkeği idi. 

Bir tesadüf eserl olarak tird!
ğim ı ınci Asliye Ceza mahkeme
sinde şahit mevkiinde bulunuyor
du. Hakim soruyordu: 

- Adın ne? 
- Dursun. 
- Babanın adı? 
- Durmuş. 

- Kaç yaşındasın? 
- 20 liyim. 
- Şoför Saidin bir adamı çiğ-

nediğini sen görmüşsün. Doğru 
söyliyeccğinc namusun üzerine 
söz verir misin? 

gibi, tek eldEn idareden beklenen 
gayeler sıkı bir murakabe saye
sinde fazlasile temin edilebilir. 
Zaten böyle bir devlet muraka
besi, hususi teşebbüslere daima 
diş geçirebildiği halde bir devlet 
inhisarına karşı silahsızdır. Hu-

susi teşebbüsler için özür kabul e ·Aş O I Ş NEZ LE G R I p ROM ATI z M A 
~~~~~s:~:~ ~0~;a::i~~~~ , , , J ı 
~~r.m:~~~~~a~;~ z;~~t~;iifv~!: Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
şebbüsler arasındaki verim ve 
kalite yarışı da; ehemmiyeti böy İcabımla ıi•de 3 kaşe ahaabilir. Her yerde pullu k•tula n ısrarla isteyiD.b. 
le zamanlarda azımsanamıyacak 
bir yaratıcı kudrettir: ' . . .. ·. . \' ./... .· . . 

IHI avzada · geçirilen t.e<:rübe 
çok zararlı olmakla be· 

raber eğer bir usul inkılfıbına yol 
açarsa karşılığını ödemiş oluı. 
Bu tecrübe isbat etmiştir ki ku
tasi usullere dayanank rasyonel 
bir işletme yapmak imkansızdır. 
Yine şunu da isbat etmiştir k:ı. 
en iyi niyetli ve gayretli bir mer 
keziyet bile hat.a ihtimallerine 
karşı tesirli bir kalkan olamaz. 
Her işi geniş salahiyetle ehline 
vermekten hilafı belli oluncıya 
kadar kendilerine emniyet gös
termekten ve bunları her türlü 
hareketlerinden doğrudan doğru
ya mesul edecek mevkide bırak
maktan başka çare yoktur. Bu
günkü vasıtalarımızla bir mer
keziyet ne kadar iyi kurulursa 
kurulsun, asıl maksadı boğmak. 
tan ve bir işletme için en mühim 
ham madde olan (zaman) cev
herini hiçe saymaktan başka. ne
tice veremez ki, zaman ber iş
letmenin en pahalı ham madde
sidir. 

Bir takım yeni iktısadt teşeb
büsler.e girişen bir memleket için 
hatanın her sekli olağan bir şey 
dir. Bunu tabii karşılamak la
zımdır. Su şartla ki, hatayı gör
mek ve hatadan dönmek cesare
ti eksik olmasın .. 

Teşekkür 

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 Müzik 

19,30 Saat ayarı 

19,45 Serbet 10 • 
19,55 Mü.Gik 
20,15 Rad. gazetes 
20,45 MUzik 
21,00 Ziraat 

21,10 MUzik 

21,30 Konuşma 

21,45 Müzik 
22,30 Memleket 

13,30/14,00 Mlizik 
18.00 Program 22,45 Mtizlk 
18,03 Müzik 22,55/23,00 Yarını 

18,50 Mi.izik Program 
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Ebedi ufulile bizi elemlere garke· 
den sevgili aile reisimiz sabık Selli- ''.._.&......ı..~
nik Maarif müdürü Tokatlı 

(Tahir Rüı7fü Baç) 

ın gerek cenaze merasimine iştirak 

ve gerekse bizlere tahriren veya şi-

fahen taziyede bulunmak sure tile 

Soldan sağa: 1 - Sarfetmemek, 
2 - Yapma, Cinas, 3 - B ir has
talık; Şevket'in üç harfi, 4 - Garp 
usulile, 5 - Rüzgar, Nota, İsim, 

6 - En sevgili, Genişlik. 7 - E-
acılarımızı payla.ı;ıan muhterem ze- nayinin başı, itaatli, 8 - Bir no
vata ve merhumun kriz anındA. he- ta. Mütalaa, 9 - Bir içki;Göz- ' 
men yardımına koşarak fennin btitUn yaşı dökme. 10 - Burun sileceği. 
lmkAnlarım kullanmak suretile son L 1 - Adet; Tıkanmış. 
nefesine kadar büyük bir dikkat ve Yukardan aşağıya: 1 - Nutuk, 
ihtimamla kendisini kurtarmağa ça- Su. 2 - Akıllıca; Cinasla anlatma, 
lı.şan kıymetli profesör Dr. Bay Ni- 3 - Az pişmi§ yumurta, Şimal 
hat Reşad'a ayrı ayrı teşekküre te- memleketlerinin bir hayvanı, 4 -
essiirtimüz mı\nl olduğundan içten Sıkıntı nidası, İçinde bulunulan 
gelen sonsuz teşekkürlerimizin ibla· laman, 5 _ Bir renk, 6 _ Bir no
ğına sayın gazetenizin tava.ssutunu ta, İstek, Raci, 7 _ Kökleşmiş a
rica ederiz. 

Merhumun: Zevcesi Makbule Baç, 

hemşiresi Nimet Baç, çocukları Se

niha Baç, hsan Baç, Muhsin Baç. 

Abone Ocreti 

det; Semiz. 8 - Su, 9 - Sonuna 
bir (y) gelirse Haliçte bir yer o
lur, 10 - Bir nevi pasta; Famil
yam. 11 - Bir meyva, Bina. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

REKOR!. • • 
Zeytinyağlarının 

Hali.siyetinin aksini ispat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Zeytinyağı il!rte dlğinlz zaman yalnu; 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan isr arla isteyiniz. 

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

Durmuş oğlu Dursun duraladı, 
sualin manasını birdenbire kav
ramadı. Hakim izah etti: Beyoğ
lunda Hüseyingalip sokağında şo- Tiil'klye dahlllnde: 

Soldan sağa: 1 - Metelik. 2 -
Latin. 3 - Sev. 4 - Et; Aka; Ha. 
5 - Yeis; Ayar. 6 - Hamam p3. för Sait piyade kaldırımında gi-

den bir adamı geri geri otomobili Senelik 6 aylık S aylık 
------1191!'!!!!!11!!!!!!11!ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı!"!!!~--ıııııııııııııııııııııııı!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!'!!!!'!!!!----11111'!!!!!!!~ sürerken ezmiş ... Bunun üzerine 1400 '1150 iOO 

Aylık rası. 7 - Alan; Azil. 8 - Ni; Bel; 
158 iL sı. 9 - ima. 10 - Anemi. 11 -

Alıikalı. TORKiYE 
iŞBANKASI 

Evlenenler arttı 
Bunasebcpde 
meğer harp imiş 

S on aylar içinde İstanbulda 
evlenme miktarının çoğal. 

dığını görüyoruz. Gün olmuyor ki 
gaııetelerde bir k~ evlenme, n:
şanlanma ilanı görmiyclim. Sağ. 
dan, soldan ahbaplar, eş dost dur
madan evleniyor, cümbü§lü dü
ğünler yapıyorlar. 

Hani gençler evlenmiyorlardı? 
Birdenbire ne oldu? Memlekette 
evlenme arzusunu kuvvetlendiren, 
gen~leri ev kurmıya teşvik eden 
ne gibi sebepler var? Hayat pa
halı.. Geçinme imkAnlarının gün
den güne, hattA saatten saate ne
reye varacağını kimse kestiremez. 
İyi ama, ortada bir hakikat var: 

Millet, boyuna nikAh memuruna 
koşuyor, resmi muamelelerinin ya 
pılması için bir an evvel işlerini 

sağlama bağlamıya çalışıyorlar. 

Bunu yakından iyloe tetkik et. 
mek, bu işin aslını kavramak 
maksadile evlenme dairelerini do
Jaşmıya karar verdim. Buralardaki 
siciller, vatandaşların hüviyetleri
ni, medeni hallerini anlatmak ba. 
kımından en güvenilir vesikalar
dır. 

İlk olarak Eminönü kazası ev
lenme memurluğuna uğradım. Va· 
kit henüz çok erkendi. Bundan 
dolayı olacak muamele yaptırmıyn 
gelen bir kaç ana babadan başka 
ortada kimseler yoktu. Evlendi:'
me memuru Bay Hikmet Demir. 
bağ da bir takım evrakları, def
terleri kontrol etmekle me~ldü. 

Çoğtrlmapın sebeplerini kendi
sinden sordum: 

- Evet, dedi, harptenberi bize 
müracaat adedi fazlnlaşmıştır. Za-

ten beraberce yaşıyan bir takım 
erkek ve kadınlar, bu münasebei
lerini harp dolayısile kanuni bir 
şekle koymak ihtiyacını duyuyor
lar ve akitlerini yaptırmak içın 
bize koşuyorlar. Bunların hemen 
hepsi askerlikle alakaları olanlar
dır. Aralarında bir kaç çocuk sa
hibi olanlar, fakat herhangi se
bepten dolayı nikah kıydırmıyan
lar vardır. Erkekler askere çağırı
lınca geriye bırakacakları emek. 
tar kadınlarının ve kanunen meş. 
ru sayılmıyan yavrularının nafa
kasız kalmalarına razı olmuyo:-
lar. Asker maaşını asker ailesi un. 
vanını hak edebilsinler diye tescil 
muamelesi yaptırıyorlar. Diğer ne
vi evlenmelere gelince bunlar faz
la olmadığı gibi eksik te değildir. 
Normal seviyeyi muhafaza ediyor. 

Eminönü nikah memurunun 
verdiği bu kısa izahat bana eksik 
nüfus kayıtlarımızı hatırlattı. De
mek ki memlekette bu 'askerlik 
halinin devamı müddetince nikah~ 
sız aile ve nüfusa kayıtsız çocuk 
kalmıyacak. Nüfus kütükleri gün
den güne hakikate daha uygun 
bir şekil alacak. 

Çok şükür kavgasız, gürültüsüz 
geçen bu askerlik devresi, mem. 
leketin esaslı bir içtimai derdini 
kökünden temizlemiş oluyor. B•J 
nevi evlenmeler de herhalde di. 
ğer evlenmeler kadar hayırlıdır, 
bu sayede bir takım kadınlar müp 
hem bir durumdan kurtuluyorlar, 
dünyaya getirilirken reyleri so
rulmıyan bir takım zavallı yavru
lar fena bir damga altından sıy. 
rılmış oluyorlar. 

Ayşe Gül 

bursun işi hatırladı ve cevap ver- llariç memleketlerde: 
dl: 

s aylık Aylık Yukamhn aşağıya: 1 - Meyha-
800 K. yoktur ne. 2 - Teali. 3 - İma. 4 - El; 

- Kabahat şofördeydi. Korna Senelik 6 ayhk 
çalmıyordu. 2'700 UlO 

Hakim sorguyu. kafi ~ördü, ar- S3n; Al. 5 -Tasa; Bina. 6 - Etek 
tık gidebileceğini söyledi. Fakat Gazeteye gônderUen evrak dere öpmemek. 7 - Liva; Lama. 8 -
hemen çekilip gitmedi, ellerini edflwln ed1lın J 
hakime doğru kaldırarak: M n iade olunmaz. zı- İn; Ara; İl 9 - Yas. 10 - Hasis. 

.. 1 .. yamdan mes'uliyet kabul edilmez. 11 _ Sarılık. - Bay hakim doğru mu soyu-
yorsunuz? Artık bitti mi? Ben 

şimdi ta memleketime kadar gi- .... ••••••••••••••••••••••••••••• debilirim, değil ml Kaç senedir .-
elim ayağım bağlanmıştı. İstanbu-
la köyümden para kazanmak için 
değil, şahitlik etmek için gelml. 
şlm meğer ben!. 

- Gidebilirsin, oğlum, gidebi
lirsin. 

Senelerdcnberi şahitlik vazifesi
ni tamamlamak için kendini İs
tanbula bağlı sayan .c:akat genç, 
üzerinden agır bir yük kalkm:ş 
gibi sevindi. Kendisinde adeta be
raet etmiş bir mahkiıma mahsus 
ferahlı hal vardı. Mahkemeden 
güler yüzle çıktı. 

Arkasından şu dilekte bulun
maktan kendimi alamadım: 

- Durmuş otlu Dursun, bahtın 
açık olstın! .. 

N. R . 

Ankara Galotasaraylı
lorının senelik kongresi 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ankara 
Galatasaray kltibU 22 sonkanunda se
nelik toplantısını ya.pmı' ve yeni ida
re 

0

heyeti azalarını seçmiştir. Azalar 
sırasile Raif Killbastı, Sabahaddin, 
Erciimend, Bakır, Münci, Hayri ve 
Suphi'dir. lB.B.) 

1 ASKERLİK İŞLERİ 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

Şubeya. davet 
P. Teğm. Ahmet oğ. Haydar 

24096. 

* P. Yarbayı Nuri 324 - 101 
Yukarıda i~lm.lerl yazılı ııubaylarcn 

!JUbeye miil'acaatlerl lüzumu Uıi.n 

olunur. 

Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat · Bankası 
Kurulu" tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'I'iirk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tlcart her nevi baJlka muamelele~. 

Para biriktirenlere 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 ~atı· 
da.ki pla~a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4: adet 1,000 11.rahk 4,000 Dra / 180 adet 59 Un.lak s,oeo Jhıt 
' • 500 ,. 2,008 • 
, ,. 2a0 • ı.ooo ,. 120 • ., > ı.aot • 

to • ıee ,. ._... ,. ıeo · ,. M • a,zeo .. 

DIKKAT: Hesaplarındaki para !ar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

.. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hatiran, 11 eylfil, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. ,, 

KiJç'llll taaarru/ 
lıe•apları 11>42 

~YEPLANI 

KBŞİDELER: 2 Şubat, 4: Ma-

1942 İKRAl'tlİY.ELERt 

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

10 , 250 , = 2500,- • 

40 • 100 • =4000,- • 
50 • 50 • =2500,- • 

YM. 3 A.iusto&. 2 İkinci~ 200 • 25 • =5000,- :t 

tarihlerinde yapılır 200 • ı• • =2000.-

• 
DOKTOR 4l 

Da~i ~ı!r ~ü~h~~ı 1 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR) 
TUnel, Şahdeğirmen S. No. il 

Tel: 49206 

Doktor 

H. BENSUSEN 
İç ve Çocuk Hastalıkları 

Tedavi Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tabsis 

edilmiştir 

Muayenehanesi: Galata, Şiş· 

hane, Mektep sokak, Salti 
Ap., No. 7/2 

Saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. -•• 

Doğum 
Istanbul V:ıkıflar başnıUdUril HU

!'lameddin Ersoyun bir kızı dtinyaya 

geldig'ini memnuniyetle haber aldık., 
Genç anne ve ~bıı.yı kutlular, yav

ruya uzun ve mesut bir ömUr dileriz. 

-
J} DOKTOR ----

HAFIZ CEMAL 
LOKMA..'-1 BEKİ!';. 

Dahiliye Müteııa.m 

Divanyolu 10~ 

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

---· DOKTOR---~ 
ORF ANİDİS 

Cild ve ZUhrevt mütehassısı 
Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nı: apartman 2 el kat Tel 437'.H 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARI 

Ba'!lık 
ı inci sayfa 
2 11ci )) 
3 üncü u 
4 üncü n 

Kuruş 

'750 
500 

. 400 
150 
50 

Salılbl '\'e neşriyat müdürü 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Ne,rlyat Tiil'k Ltd. Şti. 
Vatan matbaaaı 


