
- BAŞMUHARRİRİ 

Ahmet Emin YALMAN 

VAT&• l'l'I -
Calaloflu, MoDa l"enart 

Sokak 30 - 32 

-
Çor~ambo 

28 

2 ncikônun 

Bugün 2 ncl sayfamızda 

DENiZCİ GOZOYLE 

Telef. 2036. Telı. VATAN ist. 1942 Yıl : 2 - Sayı : 469 « DOGRUY A DOGRU - tGRİYE IGRI ,. ~iyotı 5 Kuruş 

Pasifikte deniz üstünlüğ 
Yazan : Hüsamettin Olsel 

'Eski Bahriye Müsteşarı 

atandaşlık terbiyesi 
ve hükiimet 

tecrübelerinden 
dersler 

YALMAN 

Ceza mahkemeleri 
kanununda tadilat 

Suçlu Va·li,· Kaymakam ve Nahiye 

müdürlerinin ilk tahkikatları yakın 
vilayet merkezinde yapılacak 
Ankara, 27 (Telefonla) - Ceza. mahkemeleri usuıu kanununun 442 nci 

maddesine mUzeyyel maddedeki mülkiye memurlarının istintak ve mu
hakemelerine atl noktalarda Dahiliye VeklUetı ile Adllyc Vekdlctı ara
sında bir görUş farkı hasıl olmuştur. MeseIA vazifelermden mUtevellit bir 
suç yaptıkları takdirde yaptıklan suçlıu·dan dolayı nahiye mUdilrleri 
kaza, kaymaltamları vllAyet, valiler de en yakın vfüiyeUerin mahkemele
rinde islintal< ve muhakeme edilmeleri ıazım gelirken Adliye Vekii.leti
nln görUş farkı yüı.Unden bu gibi mülkiye 4mirleriııin ilk takibatı ma
hallf cumhuriyet ınUddeiumumiliklerlnde yapılmaktadır. Bu ıse 011211 hak· 
sız ihbaı Jaı- yüzUnden mülkiye il.ruirlerintn itibarlarını kıt'makt.a ve bilıl.· 
hare kabahatleri olmadığ'ı anlaşıldığı takdirde dahi bulunduklnn yerler· 
de vazife göremiyeçek bir hale gelmektedirlet•, Dahlltye Vekii.lutl Meclis
ten bir tefsir talebinde bulunarak esbabı muctbeslnde bu gibi hfıdiselerin 

(~'llmı Sa. S, Sil. 2 de X 

Almanlar yalnı7. Ru<ı tasrnı?.Oe karıpla,madılar. Onlan kar, tlpt, fırtına 
daha çok yıprattJ. Resim hir Alman kalU~lnl kann ~e hıu:un içerisinde 

yuriımeğe çalı,ırken g~termektedlr. 

M·aaş zammı 
Çok çocuklu memurla 
fazla zam yapılacak 

100 liraya kadar maaşı olup fa 3 çocu.kt 
fazlasına malik olan müstahdem ve 

memurlar çocuk başına 2,5 lira alaca ki 

Ankara, 27 (Telefonla) - Dün tabedı- ı ve 
!erek mebuslara dağıtılmı.ş olan maaş na 
ve ücretli me
murlar ve müs-

müstahdamlcrdcn 3 çocu~n faz a 
malik olanlara her çocuk başına 

lira daha 
yapılacaktır. 

~:::.c:ı;:~;ı c:~ Şubat maaşları zamla ;:;uak ~~~~ı 
tekaüt maaşla- bı·rıı·kte verı·ıecek )anlar bu za 
r111a wapılacek dan istifade c 

Vere<"eğl ntıtuk, gllıılf.'rıllr merakla beklenen Çörçll, 
nihayet dUn Parlimwntotla konu,tu. Çürçll'in nııtkun
da IrıgilterP lehhıe olau lıaklka.t:lerl söylediği gibi, 
Ingiltcre a leyhin e olan acı hakikatlerden de açıkça 
babo;.ettı. lnglli7Jerhı «yaman Ç~tb cıı~·e hayran 
oldukları adam yukarkJ re:Mmde yaman oldıığunu 

fevkala(ic zam _J miyeceklerdir. 
lityiıhasında gö- Lay ha yarı 
rülen lüzum üzerine ufak olduğu nispet-, kl Meclis toplantısında göruşülcccglncl 
le mühim bir tadılat yapılm1ştır. ! lıarıırctli munaknşalar cereyan edece 

Bu tadilata gocc eline 100 liraya ka-I umulınaktadır. Maaş zammı bir subalt 
dar para geçen ücret veya maaşlı memur 1 itibaren tatbik olunacaktır. (B B.) 

bak ı,ıarlJe ııe gii7A'l ispat ediyor 

ÇOrçil 

Acı hakikatleri 
sayıyor 

Pasifikte deniz 1 

hakimiyeti \ 
Japonlarda 

Mısırı, Hindistanı İranı 
Rus mukavemeti 

kurtardı 

Bess me(ter sulh 
teklifi getirmiş 

Biricik şart Çörçil'in 
çekilmesi 

Amiral Klor 

Amerika tarihinde 
en büyük kredi 

Amerika 1944 
• • • 

senesı ıçın 

hazır~anıyor 

17 milya r 
565 bin 

722 milyon 
dolarl ık layi

ha kongreye gönderildi 
Vaşington, 27 (A.A.) -· Amerika 

mllletinin tarihinde en bUyllk kredi 
miktarı olan 17 milyar 722 milyon 
665 bin dolarlık bir tahsisatın açılma 

Havagazı tahdidatı 
saba.hıddan itibaren Cuma 

tatbik edilecek 
Havagazından tasarruf için sarfi- -------------.......ı 

yatın tahdidi yolunda şirket mllmcs-ı fA__.......... 
sillerinin yaphğr teknik tekllf lle A 
idarl mahzurların tellfı için yapılan 1 v r u p a y 
tetkikler neticelenmış, gazın gl\nUn 
muayyen zamanlarında \'erilmesinin 

cuma sabahmdan itibaren tatbikine 1 A • k 
karar verümi;;tir. Verilen karara m e r ~ a 
göre havagazı sabah saat 7 den 13 • 
ve ak~am 19 dan 22 ye kadar verile-

cektir. J asker·ı geld Bu saatler haricinde kullanmak 
RurcliJe büyilk kaz.alnra meydan ~· 
rıtmemek için yine şebel<ede hafif ) 
bir tazyik olRcaktır. Bu da borularn ) 

havanın dolmasına mani olmak için J Amerikol.Jar karar 
verilecektlr. Maamafitı munyyen :sa- j 
·~tıer hl\ricinae bu zayıf tazyiklen J gôhlorını rf andod 
istifade tehlikelidir. ÇUnkil gazın k d 1 
sarfile borular boşalRCAk ve hava do- ur U Qr 
lacaktır. Halkımızın bu noktaya çok ) 

dikkat etmesi lazım gclmektedır. ) İngiltere namma 

Krips k. abineye 1 söyliyen Sinclair. b 
her halde Hitler içi 

giriyor bir müjdedeğildirded 
- Londra, 27 Şimali lrlandada bir liman 

(A.A.) - o. !I". 27 (A.A.) - Reuterin hususi 
I. Ingilll'f'enln hahlr bildiriyor: 

Birleşik Amerika asker 
vctlcrı şimdi Britanya adala 
dadır. Bir Amerikan piyade W 
ninC! mensup binlerce asker dü 
pazartesi sabahı İrlaııdıı §ima 
de bir limnna çıkmı§lardır. 

eski Mooko\·a 

eiçisi B. Krıp

sln ltablneye 
gil'Whilğc davet 
edıldiğl söyle· 
niyor. B. Krips 
hen tiz cevap 
veı mcmlştir. 

Amerikan kuvvetlerinin ko 
lnnı General IIartlc llk olarak 
rayn çıkmış, İngt'iz valı Duc d 
bcrcorn ile Şimali İrlanda Baş 
kili l\T. Andrews tarafından 

K lflmlanmıştır. a P a Da D Askerler kuvvetli ve sağ 

ı bir talim gonnü~ler ve suba, gazete er rındnn bırinln ded ~I gibi ccph 
Son Posta. Vakıt, Son Telgra!, lk- hRrekel ıçin ~abırsız'ık iç ı 

dam ve Haber gazeteleri hlikQmcUn tchnlUk gı}stcrmt}lcrdır. 
. .. . Amcrıka kıtaları karaya çık kararıle bır muddet içın neşrıynttanı k h b' ı·rıa d ı . . ·en nıcş ıır ır n a n ayı 

menedilmışlerdir. mızıkası lngiliz ve Amerik?r. n 
(Dc,·amı: Sa.. 3; Sü. 3 te) 
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RADYO· .. TELEFON. TELGRAF . HABERLERi 

Alman barp 
teblill -----

Berlln, 27 (A·A·) - Alman tcb
ıııt· 

Hususi bir tcbllftdc de kaydcdil-
dığl vcçhUc Alman denizaltıları 
lmal Amcrlkn ve Kanadn sula. 
~ında düşman gl•mllcrlnc karııı 
yeniden yııptıkinrı taarruzlar es
nasında altısı bUyük petrol gc. 
ıni i olmak ~ere ccm'nn 105,000 
tonluk 12 Ucııret gcnıisinl batır
mış nrdır. 

Ati Okyanusunda garp ucun-
da 24 sonkltnundn ilk görilndUklc
r günılcn t:lmdlyc kadar Alman 
deniuıltıları cem'an 228,000 ton
luk 30 t!Oşmnn tlcaret gemisini 
bntırmışlıırdır. 

C. H. P. Meclis 
Grupu toplandı · 

Anluıra, 27 (A.A.) _ c. H. P. Meclis Grupu umumt heyeti 27/1~942 
salı gtlnU saat 15 te reis \'ekili Trnbzon mebusu Hasan Saka'nın reısll· 
ğindc toplandı. 

Ctıl.senln açıJma.r;ını müteakip geçen toplantıyn nlt zabıt hulAsnsı 
okunduktan sonra memur ve mUstnhdemlcrc verllecek fcvkal!de za.~ 
hakkındaki kanun layihasının mUznkereslne geçilmiş ve bu hususta soz 
alan hatiplerin mUta.ll!al rı dinlendikten :sonra kanun lAyihaııının esas 
prensipleri bazı değişikliklerle kabul olunmuştur. 

Ruuı:ı.menln diğer m ddclcrlnl teşkil eden l!tanbUl mebusu General 
K4zım Karabcklr'ln yabancı matbuat bUlteninde lstlklAI hnrbine dair 
bazı tercüme yazılar hakkındaki ·tnkrlrlnc Ba.,.cıvekil Dr. Refik Saydam 

cb Emln S:wık'ın latanbul tarafmdan CC\' fl.P verilmiş ve Eskişehir m usu 
Şehir Tiyatrosunda sahnoye konıın blr piyese dair takrlrine de :Maarif 
Vekili tarnfından verilen cevaplil. bu mevzu Uze:rlnde etiz alan haUple
rln tniltallıalıın dinlendikten sonra saat 18,30 da. toplantıyn son verllmlştır. SilAh ı kcş:C hareketleri . yapan 

muharebe tnyyarelcrimh: Iskoçyo. d ı 
nın şark snhlllnde ve fng•lterenln Ceza mahk~melerinde ta i at cenup gnrb!sindc askeri hedeflere -
taarruz etmişlerdir. 

Şimali Afrlkado 21 den 24 son. 
kanuna kadar cereyan eden mu-

• ııarebeler neticesinde Alman ve 
ita ·on kıtalıırının ellerine geçen 
ı::ontmetler 283 zırhlı arnba, 127 
top ve 563 k myonu bulmuııtur. 
Bundan başka duşmandan çok 
lıtrliklcrl 12 İngllız tayyaresini 
t r Ordu birlikleri 28 "e h va 
m kt rda harp malzemesi ahnmı.,<::.. 
dii Orrnilsl('r \cya yerde tahrip 
bnlslcrdir 

(Başı l lnı'lde) x 
son zaman1anfa arttığını belirtmekle ve bir misal olarak da bir müba
şirin iddiası üzerine bir dö\'mc hAd!sesindcn dolnyı mahalli mUddeiumu
millğtnce BIUls valisinin tevkl!lnln bile l.atendğlnl ileri sUrmc.kte ve hıı.· 
zırJık tahkikatının da mahkemeler mislllO yapılmruıı IAzım geleceğini ta
lep ctmektcidir. 

Meseleyi ınceJlyen Adliye encümeni Dahiliye VekCıleUnl haklı bulmuş, 
ceza mahkemeleri wruıu kanununu tadil edecek bir kanun IAyihası hazır-
lıynrak Meclise 11evkotmlşttr. . 

Bu ll'lylha ne muhakeme ve istintaklarında olduğu gibi nahıye mUdUr
lerinln kazalarda, kaymakamların vlltıycUerde, vaıuerln de en yakın 

diğer bir vllO.yet merıtczinde ilk tahkikatları yapılacaktır. (B.B.) 
Mııltıı. ndnsı sularında Alman 

bombardıman tayyareleri bomba- V t d 1 k t biyesi 
larını b r 1ngıllz muhribine tam a on oş 1 er Amerikan askerleri 
0ıarnk lısabet etUrmlşlcrdir. nns- Ye hükumet (Başı ı lnclde> + 
numın bilyük bir tlcorct gemisı 1i marşlarını ve diğer Amerikan 
clddt hııs:ıra ufratılmıştır. Malta (Baıjı ı lndtle) + X + 'ıratan hnvalnrını çnlmışhr. 
dasının havo. ve deniz üslerine yeni şartın~a Genaal Hartle kendisine hoş 

ltarşı ynpılan taarruzlar gece gOn- tedbir dllşUnmüş, halk rchberllk geldiniz diyen duc d'Abercorn'nın 
cfil:ı: devam etmiştir. uymak husunda 8 sözlerine sadece şöyle mukabele 

Dün gece İnglliz bomba tayyo. ctm.~etlr. ranın ilk etmiştir : 
rt-'eri Almanyanın §imal garbisin- Bızde hUkOmet, bUh 

1 
b •- Burada bulunmaktan mcm-

dC'! bazı mrıh llerc Yangın ve fnfL safhasın& halkı çok ~cvcn b r a- nu~um.11 
• k bombaları almışlardır. Sivil ba gibi hareket ct~ış ve 1111~ n lngillz tıiikumeti n:ımına bir 
:ıhallden 6l<'nler ve yaralananlar çocuklarım ilzillmcsın, fcvkn ade nutuk söyleyen M. Sinclalr şöyle 
\'ıtrdır. MUnferit dilşmıın tayyare- tedb rlerin rnhatsızlıgını duy~ıı- demiştir: 
teri Alman hükömet merkezl.nl sın. diye ~othi tedbirlerle 

1 
lktıfa .,_ Muharebe meydanındn siz. 

uzak d<ılnylnr nn kadar gelmişler. etmiş, bizi ıptldad n zorn l~"ıl t~a- 'erle şeref mevkilnf paylaşmaktan 
tir. Taarruz eden bomba tayyare- cak, terbiye edecek, lşblr 6 

1 
u- gurur duyıın ve Amerika nsker. 

!erinden DçO dilşilriilmOştür. rncnk yerde şımıırtmıştı.r. Bo luk lcrfnfn muhnrlplik kıymetini tak-
26 sonte rln t.'lrthll a kert teb- içinde yaşamakta~ ve yıyE'cek ve dlr eden İngiliz muharipleri nr:ı-

1 de knydcdlldiğl gibi, bir Al- içeceği eskisi glbı lsrnf etmekten sınıia arkadnşça bulunmak için 
m n denizaltısı &>Hum ~ığında o sıralıırda pek memnunduk, !~ çok u zaklardan, slzı buradaki hu
b r İngDiz fıharp krovazörUne kat günün birinde bunun ~e zurunuzdan dolayı minnetle anan. 
taarruz ederek bu cemlyi torpil. nl ödemek ll'ızım geldi ve halıınlz lor arasında bulunmak maksadile 
lcrile ciddi hasara uğratmıştı Son dünyanın bir çok . ~~llellerlne nls· gelişinize müteşekkirim. Bu mOn· 
radan nn1a ıldığma gore bu g mi pctle hlfüi çok şukur iyi olduğu ferlt bir harp msnevraı;1 değildir. 
'Barh:'ım ismindeki lnglltz krova- halde varlık içinde yoklu~ çek- Relsln!zlc Basvekilfmlzln mes'ull
~örüdUr. Bu S<'Dll, üç torp ne ya- :meğc başladık. ÇllnkO yükil a~- veli al!ında yapılan ve knynnkla. 
ralandıktan biraz sonrıı batmış- tan nakliye ~temleri her~esc la- rımızın umumi durumlarından çı
tır. ztm olanı pckAU'ı naklcttlğı halde kan bir hareketin 1ezahOrüdür. 

( 

aa darlık başgösterdi ve :fiyatlar el tn gccikmiyeccktlr. Avmtraıya 
tebllAI albndan :fırladı. kıt'ası şimdi tehdit altındadır Bü-

bazılarımız ihUyacımızdan fazla- Burada bulunu$Unu:z, Bitler için 
.. 'l sını cvfml%c kap ttığımız için dl- bir müjde olmadı~ı gibi Gcnernl 
lfalJU la~•• ğerlerimlz açıkta kaldı, !l!Un'I b 'r Tojo da bunun manasını anlamak. 

•• Zar rın neresinden dönülürse tan bunlar halen mes'ul şeflerin 
._____ kfirdır. Mecliste bulunsun, diğer nklında en mühim mevkii işgal 

:Roma. 27 CA.A.) - İtalyan or- . etmekte bulunuyor. Şcf1erlmlz 
duları umumt kararg6hmın 604 hilktimet vıızlfelerınde bulunsun, müşterek sevkulceyş pll1nlar1111 
numar h tebliği: ticaret ve ~usus'i leşebbUslerde kurdukları gibi sizin bu mes'ut 

DUn Sircnaik'te son günlerde bulunsun, :memleketin en fyl di- gelişiniz de rastladığımız her ycr
ccrcynn eden çetin muharcbcJcr- mtı.ğlarını, ~rtasi zincirlerden de dik~törlcrln kucircl'erlnl t'Z· 

den sonrıı muhlm bir hareket kay. kendini koruyup mes'uliyet taşı. mek fçın tertip edilen bUyOk p1fı. 
dcdllmcmlştlr. Düı;man çekllmeğe .. :n ti 1 1 1 1 

na dahil bulunmnktadır.ıı 
devam ctmcl..-tcdlr. m..,.a ccsarc er o on arı, cmn ye- --------------

İyi havo şartları tayyarelcrlml. le en ziyade lliyık ve ehilleri sc-
7.e daha geniş b1çUdc faaliyette bu. ferbcr ederek; p'Cınh, hesaplı ve 
ıunma'k fmkllnını vcrmlıtir. Gcr1 lhtlyatlı bir surette çalışmasa ko
çekllmektc olan kollar ve iasc yulmnk, stok temini, tevzi, halk 
merkcılerl mükemmel neticelerle terbiyesi vazifelerini hakklle yap. 
mitralyöz atcşl?c tutulmuı ve bom mak, mahzurdan kaçmaktan zı. 
balanmı~tır. Bır ..Curtlss. tahrip yade fayda temin etmek nayesfle 
cdılmlştır. "' 

. Yilrilmek, halkın emniyetini ka-
Blnguınf n şimal garblsindc tny. zarunak ve hükOmetle hususi tc-

Nafiz nnzıırlnrllc teshir 
eden kadın 

O L 8 A 
T C: BI CBOW A 

ŞARK 
Sinemasında 

ANGELIKA 

.. 
yarclcrlmlz hava toplarının ıtddet. ebblls ve halk orasında ahenkli 
11 ateşine rağmen mütevali dalgn. ve anlayışlı f birliği köpriileri 
'nr halinde bir İngiliz deniz fllo- kurmak bir zarurettir. DUnyn buh
suna taarruz. etmişlerdir. 'Üç tor- ranı karşısında bünyemizi kuv
plllc yaralanan bir krovaz6re bat. vctıı ve mukııvcmetıı bulundur
mıs nazarile bakılabıur. Ayni su- mak lçin kırtnsl usullerden artı~ 
retle ya~alanıın başka bir krova. kurtulmağa. ve böyle verimli, kes
zö:on. fyree Yanıt yattığı görül- Urme yollar tutın ğa mcc~uruz. 
muşHır. Bir ka1:1 kasara ugrayan Ahmet Emin 1' AL.)IAN 

(GUXAHSJZ KADIS) 
Fı1mllc bUtUn rekorları kırıyor. 

tayyarelerl.mfzlın hepsi üslerine 
donmilşlerdlr, 

'- EMSAL~IZ BiR l<'TL!\l _, 

25 sonkAnunda Tobruk açığında 
görülen dOşmnnın ba ka bir deniz yarın Ak~am 
tcşikline hilcum eden Alman tay_ 
) arelcrl bir krovazöre bdyük çap. 
ta blr kac bomba isabet ettlrml$

SARAY Sinemasında 

lcrdı.r. 
Dlln gec dUfmnn Katane hava 

meyd nına bir nkın yapm1,tır. Atılan 
birkaç bOmba ehemmiyetsiz haırarlar 
husule gctirml9Ur. Birkaç ya.rnıı var. 
dır. 

Hükum~t doktorların ın 
saysı 600 e çıkarılıyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Sıhhat 

Se'1mll .tan Prömiyer 

TYRONE PO VER 'in 
LI i'DA DAR1'"ELI. \'G BASIL RATllBO!\'E 

ile bcre'be1 yarattığı knhrtunanane ve Aşıkane b1lyUk sergtızeşt 

ZORUNUN ISARETI 
ve lçUmat Muaven t VekllleU kadro- • 

sunda değ191klik yapan yeni bir ka- 1,~~~~~~-~~---••••;;;;;;;;;; ... ~ 

eğlendirici, gfu: kaınqtuıcı şayanıhayret tilmlnln ilk fracsl mUnasebe

Wc &'al& sllvaresL Yarın akşam itin yerlcrfnlzl cvvclden aldınnız. 'z 

r.un projesi hamlanm19tır. Bu proje ,! 
fle hUkOmet doktorlıırınm mlktan DUnyanın en kuvvctıı bir' heyecanını duyınağıı en esrarengts valc'a-
!azlala,tırılmakta, doktor sayısı \arını gönneğe hazırlanınız. 
400 den 600 c çıkarılmaktadır. 

Yeni proje, hnııtahanelerdckl mü

tehassıs sayılarının da arllırılınasını 

ı zumlu kılmaktadır. Sıhhat memur

larlle ebelerin mnn.ş ve vulyeUerl de 

barem kanunu hUkUmlerlne uydurul

maktadır. (B.B.) 

İst . nbul İaşe Müdür
lüğüne Mümtaz Rek 

tayin edildi 
Ankara, 27 (Telefonla) - Iatan

buJ biilge iaşe mildUrlüğilne, eski iç 
ticaret umum mUdürU Mümtaz Rek 
ta)'in edll~trr. (B.B.) 

Yarın Akşam LALE Sinemasında 

P.flULETTE GOD.llRD _ BOB uOP'E'' t ğ 
11

' m yarat ı ı 

PERiLi KÖŞK 
Biltlln kalpleri korkudan durduran ... Bütün göztttı hey-anı 

.. "'" a perdeye ""Mayan ... Blltiln gonWlerc ıqıkın ntcşlnt sa-- C"-
""'t>' - ...... .,.. YBflnı kahka-

hnyn çeviren haJdkı bir şaheserdir. 

Numaralı yerlerinlZi IOtfen .fimdiden kapatınız. 
Telefon: 4359:5 

VATAN 

Çörçil 
Acı hakiketleri 

sayıyor 

(Ba,ı l lnrldc) cc+• 
tuluğu dolayısılc nnkil mesele. 
si de kolay değildi. Amc.rlkcı 
bizimle beraber olduğu için 
Havny'dakl Amerikan de 
nlz kuvvetlerine güveniyorduk 
Bunlara yardım için Prlnce oJ 
Wcls ve Repulse hnrp gt'mllc
rini Uzak&arka yolladık. Gerek 
bunların, gerek Amerıkn kuv 
vellcrinin Jnpon kuvvetlerini 
baskınına uğraması hcsaplnrı
mızı bozdu. 

Uzakşarkta deniz Mklmiycti 
şimdilik Japonlara geçmiştir. 
Fakat yentden bize doneccktir 
Avustra'ynlıhır dlf!cr cepheler· 
de bulunan kuvvetlerinin ken

Kar yakamızı 
bırakmıyor 

Dün gece yeniden kar 
yağmaya başladı 

Kar yakamızı bırakmıyacağn ben
ziyor. lki gllndenberi lodosa çeviren 
bava dUn gece yansından itibaren 
tekrar poyrazlamış ve Ist&nbula ye
niden kar yıığmıyn baflamıftır. 

DUnden itibaren dllzclen barometre 
dUn gece yeniden dUşıneğc başlnmış
lır. Belediye ve lodosun gayretllc te
mizlenen cadde ve sokaklnr gene eski 
beyazlığına bUrUnmnşt\lr. 

Amerikado Ş!:!ker 

vesika ile verilec:k 
dı mcmlekcilerinl mUdafna için Vnşlngton, 27 (A.A.) - Fl~·&t
Avustrnlvaya naklınl istl"miıı. ıar başmürakıbı 1\1. Hendcrson, 
lcrdlr. Bu~n razı olduk. Harp B rle~ık Amerlkada şeker lsUhJfı. 
kabinesine Avınıtralyanın bir kinin önilmUzdcki şubnt lplidaısın
mUmesslllnl kabul ettik. Diğer da vesikaya tabi o'aeaı,:ım blldlr
dominyonlardnn da isteyenlere mtştir. Şeker miktarı hııftadn n
aynl hakkı vereceğiz. san başına takriben yarını kilo 

Çörçll sözlerine devam ede- miktarında olacaktır. 
rek Hcss Rudolph sulh teklifi .Mumalleyh, hu_usi eşhasa nlt 
getirdi ve dedi ki: şeker stoklarını musadeorc elm!lk 

Çörç!l ve avenesi hilkClme•- tasav\'urunda bulunduğu'nu lllıve 
ten çeklime! , hnkiki bir mu- etmtştfr. 

lngilterenin 
iaşe vaziyeti 

tehlikede 

Uzakşarkton İngilte
reye gıd :ı maddesi 

1 • 
ge mıyor 

Londra, 27 (A.A. ) - Paslfıkte rnu· 
hasamatın genişlemesinin bil\'nsıt.a 

fakat vahim surette bUyllk Britnnyn
nın iaşe durumunu tehdid etliği \•e 
son znmanl:ırda bir çok defa tekrar 
edilmiştir. Zlraat nezarctJ mnh!illcrl 
bu tehlikenin ciddi mahiyetini kay
detmişler ve lnglltere ile Amerlkıı 

ticaret gem!lcrfnln şimdilik doğrud:ın 
doğruya harp vazifesi ne meşg:ıl o~· 

maları IUzumunıı ileri sUrmilşlerdlr. 

Halen en mOstacel vazife bUyUk Eri· 
tanya adalarının iaşe bakımında !\\
zumlu maddelerini temin etmektir. 
Yapılan bOtUn ihtarların hedefi Brl
ta.nyalı mUstahslllere şimdiyi! kadar 
görülmem~ derecede razın lstlhsnl 
yapmanın hayaU bir lüzum olduğu· 

nu anlatmaktır. 1 

.A hl ren ckadın ordu• suna hitap 1 
eden lnglltere kraliçc.rılnln dedi~ gibi 
bu maksada ulaşmak için ynpılacnk 
hamle tonaj miktarında tnsarrufu ti!· 
mln edecektir. Meselenin bütün eh m 

mlycU buradadır. 

Vaziyetin \'ahnrnctine rağmen kö-

. ----
SiYASİ İCMAL 
~= : ==~~= : =====: =: :;;: 

Libyada yanlış 
hesap 

Ynzan: 1\1. IJ, ZAL 
a ııgDizlerln ldSr kıulılığına hiç 

O dlyeccl• yol-. Libya taarruzuna 

bw l:ırkeıı kut'i 7.nferln ceJıl rlııde 
oldu •unu .t>andılnr. Bu kannutlert
nl. hiç bir Jhtl~ nt p:ıyı 'e kaçamak 
hırakınad:ın, ll~ndnn ~klnmedller. 
Kl'ndllcrlnc hu kııdar gthen duy
duklannıı gö~ <-lbettc bir btldllde-
rl olılufunu ııdık H! mlh\erlıı 

• lmıı.lı Afrlkndn son Mali g<•ldlf:I e 
inandık. 

~imdi 1 ler deı;işmı,tır. lnglliz
Jrr, düşman kun·ctınl hırpıılamak· 
la bc'nıl>er tnmıımllc C'7.t"mcden ken
di üıılcrinden uuık düşmü !erdir. 
Hu ı;ınutn ı:oınmel ordıı u lnglll7. 
ılenl1. 'e ha' ıı ku,'\·ctıer1nln bütlin 

hafnzııktır hükumet iş bo ına 
gelmelidir. O zaman Londra
nın sulh teklifine kulok veorip ( 
İngilizlere cömert şartlar bah- ı 
şcdeblliriz. 

1 
i'bl 

tUmscr neticeler çıkarmakta acele rınrlak a)ılmn:r.nıış. 
etmemelidir. Fllh:ıklka geçen iki sene rkııd:ııı 00 çıkacak hl'nU7. bll· 

gtıJTetln<' r:ığmcn ~·orllımcı kU\'

\ et nlmı , ekııllt olan hn\'n kıt'nia

nnı tanıanıl!ımı 'e blrd('nhlre 
lnurruta geçnıl~tır. Hunun Uzerlnlj 
lnglllzler, lptltlıılnrı nckndar nlk
blııllk gost<'.mıl )el'bC' o kndar bed
hln k~llnılşler, hunu feryat .ek· 
llnlle lliın etnılşlerdlr. < epht.'Clekl 
JUıyter nmh birine ıın:kılırsa Al· 
maıı tJJ.Z)ikı nltında lnglllz. km·
\ ctıert Blngaz.tnln !jlll'ktndakl u
sur. nmzlJC ııtılınış, halleri pek de 

Dundan sonra cereyan eden '------
münakaşalarda Avustralya •le (Başı ı lndd l /X/ 

zarfında çok bUyUk mıktnrdn ihlıynt • nıiJoru1_ Geçen ene Gcnenal \\A· 
gıda maddeleri toplanmıştır. Halen n•J JlnlJanlııra karşı ynmıın bir 

olan fikir farklarından. tcc. sehrinl kurtarmaktan ziyacte Vl
rübelerdcn l'ıers a1mok ics.p et- nzma üzerine kapanııcnk otan kıs· 
tiilndcn.' bir boz.guna bir şey knçın snğ kolunu kesmek11. Al
dcn!lemıyeceğlnden fakat her man kıta'arı ayni znmand:ı Mos
lıozgunun seb<-plcrlnl araştırıp sal.sk ve Susinlçl bBlgcle.rlnde lkl 
ayni .. h.~tnlara de\'nm edilmesi- muknbn taarruza. geçmişlerdir. Bu 
nln onune geçmek ltızım oldu- ikinci muknb.l taarruzun ilk n~
ğundan, eski Avustralya Bnş- flerl simn de Kalintn cenupta 

ıttıalfı.lın kısmen \'e muvakkat bir kuııuır 01 ıındı , 0 km.andı. t".n kli-
zaman için durması, muhareb bfl.\l· 1 çük bir •llıtl)nt ku\\ctl olmadan 
Jangıcındakilcrden çok fıızla. olan bu klıçUk bir km ''etle l>endllerlnl Rlıı· 
ihtiyat iaşe maddelerinin lstlhlt\kinc gnzlJc kndar ürdü. 
başlanncağmı g!Sslerlr. .nu defo lngllizlerln Romnıel or· 

\'ekfli Menzle'nln İnglllered.: Knluga'dır. ' 
milnhal b r mebuslu a namzet Şimal kesiminde Sovyet mem • 
yapılarak Avom knmarasına balarından verllen mnlOmatn göre, 
intihabı mOnnslp olacağından, Almanların Vo\kov nehrinin garp 
dostlara yardımın pek iyi ol- sahilindeki mevzileri yan mış ve 
duğundan lal13t fngllterenln Ruslar bu nehrin garp sahilinde 
istlllı tchlikestne maruz oldu- Lenliıgrad istikamc ndc 20 kllo
ğunu unutmamnk cap ettiğin- metre kadar ilerlemişlerdir. 
den bahsedilmiştir. Münakaşn Çudovo'nın şimali garbislnde 
tkı c-:ün daha devam edecckt ır 1 Papln mevki, Rus'arın elinde bu-
Eğer lıUkıimet ı~ırrlnde noksan 

1 
k d 

\·arsa bundnn hen mcı;ullhn unma t..n ır. 
.Lnndra. 27 < A.A.) _ Çörçll hU- Canupta Tlmoçcnko kuvvetleri 

Uzakşark 

b a r b l 
1 

(Bsşı ı 1oolde) /X/ 
beş bin tonluk bir dU~an gemisi ba
tırmıştır. 

Bl!!nıark ada ıııa lO tııu .la1>0n 
Mkerl çıkını~ 

r- . Orel'e karşı taarruzlarına dc\'am 
kOmcttc her tUrlU deıt'!şlkllk yapıl- ctmckledlrler. ıarını blldlrmlŞtir. Salamon aclaları-
ması fikrini rcdderlcrek demiştir Diğer cihetten Slokholm'n gc., nın 'imal kı.~mında Bucn boğazına 

'.Melbournc, 27 tA.A.) - Avu11tral
ya hUkOınetl. ıo bin Jnpon nskcrlnın 
BWrıark ndnlarınd3 Rabaul'c c;ıklık· 

ki: len hııberlcrc göre. Ruslar Har- dıı Japon askerleri çıkanlmışur. Bu 
ccEğer noksımlar varsa bunlar- kofun 110 kilometre cenup şarki- bOfazdakl blltun ad:ılarda \'e Rnbaul 

dan ben mcsulllm. Ingiliz \'C A · sinde Donelz' f geçmeğc muvaffak cıvannd:ı. K\iende ş:imdı Japon aı
\'UStrıılyıı. matbuatının bir kısmı-

1 
olmu lardır. ŞimdJ St.allno ile kerlcrf bulunmal<tadır. 

·ınn ho~utsuzluk1nnnr ti:! kin için Harkof yolunun yarısında bulu. Japonlar Rinııanyada Mwınetn'e 
neden başkalarına kab:ıhaU )1lk- ,nan İsjum clvarıııda bulunmakt - doğru Uerll)orlar 
lcmek. generollcrl, tnyynrecilcri dırlıır. Toklo. 27 (A.A.) - NI inışl gaze· 
ve askerleri nl!:ln lckl'Jemek mec- Bertin 27 (A.A.) - A1man or- tesl blldııiyor: 
burlyetlnde kalayım? Bahis mev- 1 dulnrı başkomutanlığının teblifi!. Japon kuvvetler! Flllpin !erde B • 
zuu olan ve reylnize arzedllecck ~ Şarkta Alman kıtnlnrı • şfdde•H t n yarımndasında Balangalyı işgal 

1 d il muharebeler netıeesindc ddşm'ln• 
1 1 

d 
mese e şu ur: venlden lnson ve malzC'mecc oğır etm \! er ır. 

Uzaktarkta hcnUz sulh hUktlm kayıp'ara uiirntmı,~ardır. Fcnn .Aynı gazeteye göre Japon kuvvet-
sllrmektc iken hUk1lmetln her 'ey- hava şartlarına rıığmcn, havıı kuv. lcrl lngillzlerin g6sterdlklerı müthiş 
den c\"\'cl Rusynyı, I.!by11yı ve Şar- vetlcriınlz kora hardtfıtına yar- mukave.mı:te rıığnıcıı Biı ınanya'da 
kı techlz etmek hususundaki ka- dım etmişlerdir. Len!ngrııd'da ns- Mulıncln'e doğru ılerı hnrckcUertne 
rnrı haldı mıdır değil midir? Par· kcri hedeflerin bombalanmasın..'I de,·am etmektedirler. Uııtnan yıınm-

duo;nnn tınrhl kabul etUnfikten 
onrn Blngazlnlıı il rl ine kadnr 
nı~mclerl ı:unu gosteıt or ki ge

çen sene) nl beUc bol km etleri 
\fır, Aml"'rlkadan ı:ehnlo; 1)1 ı;ll!\Jı· 

lnrı ıla \Ur. lbtl)atlar:ı d:ı cl<slk 
değil ... Nı• çare ki l."Umandıı \c 
se' Jnı ld re 111C5Cleslnde Almıuılar-
1 boy olçUşemenılşlerdir. llarekPl· 

lerlnlrı en başında kumandan rnfi\ • 

kllnılP bulunnn Cunnlngham, km· 
\Ctlerlnl cUrcUI bir plAnla • kadar 
ı.ln~ıtnu':'tır ki &0nra bunwla te
m ı kny11f!tml Ur. :Klk;lik Alman 
km"\ eU bu ılağınıl; knn etlere kar· 
şı dnlma kuHetil o1:ırnk imha 
ertlln'K'ktı>n kurlulmıı-:. çckUmlş \C 

lmllnt kunell ahnnk için 'akit 
k mnuhllmlo:tir. Bonıı "ebep şu ki 
lnglllzlcrln umumi l."U\ ,.,ti roı. 

tuz.la ohn!U4lıı bf'raber Romınel da
lrnrı t<•rlu kaldığı için her defa 
kartMııa ~ık n Jn~lllz kunetln
ılcn ü~tun bir hnldc bulunabUmlıf 

\c dönUıı dob-:ıp te bhilıôl.i elf! al-
mı tır • 

(I~ le görllnllJ or ki lngllh1etln 
hu 1 tehi h tıısı, harp planlarını 

31ıp:ırken, RQmıncll hesaba katma· 
mnk 'c hnrp pl:ınlnrını erokl tec
rübelerine 'C kendi takatlarına 

gorc :rnııına3 ıp tesadlif 'c talihe 
1Amentonun ve milletin tenkit et- devam edilmiştir. ndnsınııı doğu sahilinde Mıınilla ko-

mesl JA7.ımgelen adam bt'nlm. yunda bulunan Balanga Gorregidor'un ----------------
c.Duff Cooper'ln kurU:ınn ağ'z.ı- doğu cenup noktasına doğru tekrar 

pek Ç<)k J er bırakmaktır. 

na atılmBl!l> tekllflnl Çörç!I red- Amerika tarihin- gerllcmek mccburlycUndc kal n A· 
detmlştlr. mcrikalılar lçln önemli ikinci Ustur. lngilte re 

Rusya ve Iran 
arasında ittifak 

Deniz lhttinlüğü mu,·nkkııt n de en büyük kredi Malcz.yada ıııağlOp olan müttefik 
Jnpon~nyu geçmiştir kunellcr Gulıı.1 bölgeslııe 

Pear'l - Harbour'ıı yapılan Japon (Başı 1 1nC"lıte) //// çekillyo~larmı~ 
taarruzu hakkında brujvekıl de- karşısında albay Kno'ks Uc bahriye- Tokio, 27 (.A.A.) - Malezyadakl 
mlftlr ki: vaziyet hakkında dün gece Tokiod 

nln yüksek şahslyeUerl tarnfından ö Kl Pcarl - Harbour'n yapılan Japon 
ta.arnızu şimdiki halde Birleşik 

Amcrfknnın BllyUk Okyanus do
nanmasını mc!hıç bir hılle gctlr
miştlr. BUyUk Okyanııstıı ''C Ma
lezya takım aı!alnrındn deniz Us· 
tünlilğU muvakkaten Birleşik A· 

, merlka ve Ingiltcrcden Japonyaya 
geçmiştir. 

Çörçll deniz llstUnlUğllnUn U
zak.şarktnki toprakları bulunan 
bütün mUttc!ık mllletıere Japon
lar tarafından bir çok nğtr \'c nCJ 
kayıplar verdirilmesi 1mka.nını te
min edecek kadnr uzun sUreceğinl 
söylemiş: 

Sehat cat'ôt'!k olunınk 'az.lyct 
terslrıe d6nc.-cektfr 

- Fa.kat. demiştir, sebat edecek 
olursak vaziyet yakında tcnıinc 

dönecek Ur. 
Bqvelcll Ing!Jlz lisanını l<Mll· 

şan a.ıcmln gevşek ve kararsız 
dn\Tanacağmı ümit etmenin yan
lış bir gCSrllş oldllğunu söyledikten 
sonra demiştir ki: 

- 7 Ukkl'Lnundanberl bir çok 
hAdlscler cereyan etU. Son hafta 
içinde geniş ölçüde takvıyc edilen 
Jngillz, Avustralya ve Hint kıt.a
ıarı ?>talaka yanm ııdaamı ve Sln
gapur civarını ele gcçlrm<'k için 
yapılacak muharebede toprağı 

karış knnş müdafaa edeceklerdir. 
Birleşik mlllcUer arasında lstı

şare1crde bulunulması fçin anlaş
malar ynpılncağını blldiı'cn Ç8rçlJ 
demiştir ki: 

Pa.,Ulk meclisinin toplant l'>I 

- cPasifik mcclıııl> nln Lon-
drada mı yoksa Vaflngtondn mı 
toplanacağı hcnUz karar nltına 

alınmamıştır. A\'USlrıllya ve Yeni 
Zelıında meclisin Va9lngtonda top
lanması tara!tarıdırl!U'. Bu lııısus
ta M. Ruzveıu muhabere hn:lin
deytm. 
Başvekil lngiltcre hWcfuneUnln 

siyaaetın idaresinde a6z söylemek 
hakkını lsteyt-n .Avustralya vo 

alınan haberlere g re, utınng'ın Tnlırnn, 27 (A.A ) - Reuter 
yapılan dem çlerln metinleri de lllve her lki .sahilindeki besimde yııni Sin· İran parlamentosu, pazartesi gU. 
cdilnıf~tir. Bu demeçler 1942 yılmın gapurn 100 kilometre mesafede cere- nil, altı muhali! ve sekiz müstcn
za!erl tahakkuk ettirmek için buh· yan oocn muh&rebelerde lngllizlcr, kif reye korş1 s ksen reyle Blı
raıılı bir yıl olacaC-ı ko.nanUni lfp Avustralyalılar ve Hintliler ltanlı bir yük Brltonya - Sovyct Rusya ve 
etmektedir. ycnllgeyc uğradıktan sonra çarpı~ İran orasındaki . muahedeyi kabul 

maya devam ederek Singııpura takri· Ye tasvip etmlştır. 
Filo ba.şkornutanı Amiral Klng, ben 40 kilometrelik bir mesafede bu· 

şöyle dem1'tlr: ıunan Kulai bölgesine doğrtı çckll- lngilizle rin 
Barbam zırhlısı 

ha tırıl m ış 

Eğer saıtlam tutunabilirsek, halt! ml~lerdir. Japonlar bunlan adını adım 
blrnz terakki kaydederek devamb takip etmektcc:Urlcr. 
olarak artacak olan imal4tıa 19t8 ve .Askcıi mahfillerde hasıl otan • kn· 

naatc göre, Singnpurun bu son mU-
1944 senelerinde başarncıığnnız işler da!aa kesiminde yenıden '1ddeUI mu-
için hıızır bulunacağız. 

Yenl Zelandanm tnleplerlnl kabtıl 
ett.iğtni bUdirmlştır. 

Çör;U sözlerine şöyJo dc\•nm et
miştir: 

- Diz her zrun:ın bir lmpara
l<ırluk hnrp kn.blne.'li kurmağa ha· 
zır bulunuyorduk. r'nkal Smuts da 
dahil olmak Uzcre bazı kimseler 
daha bir müddet buraya gclcmlyc
ceklcrdlr. 

harebeler cereyan edooek takat bu Londrn, 27 (A.A.) - Amiral. 
çarpıflllalar Malczyadaki mllcndclc- bk makamının tebliği; 
nın neticesi tiunnde mUess!r olnmı- Akdeniz fılosu !kinci komutaı'l 
yacaktır. Dllşmıının anudane dUmd:ır V.lsnmfral Prith:ım Mlppell'fn ba'. 
muharebelerile kuvvetlerinin kUlll rnğını taşıyan Barham'ın ba.ttıgı. 
kı.Bmını Singapur adasına çekmetc nı Amlrallık makamı tcssürlc 
çalışacağı tahmin cdilm ktcdir. bUdirlr. . . 
ıJaı>0nları& göre lngtll:ıkır !"inguııuru Vls:1lllı !rcal ksagö! ıseil"" ~c gBcmhınin 

sUvarıs oo c- m ıı•ur. ar am 
kaybolmu nazarile bakıyorlttnnış geçen 25 sonteş:rinde batm~1r. 
Toklo, 27 (A.A.) - Tokio Nlşlnişi Ölenlc"in yakın akrabası haber

gıızctcsi askeri bir membadan aldığı dar cdllıntssc de geminin battı~ı 
haberlere dayannrak fÖYl yazıyor: !!ön edilmemiştir. Çünkü o uı. 
DUşman Slngapurn bilfiil kaybol- nıan dilşman bu geminin battıl!ını 

Amerikan kunetlerl lnglltcrerıln muş nazarilc bakmaktadır. DUşman bilmemekte idi ve bu hadl<;c illu 
müdafaasına l tırak edooekler belki cenubi Avustrıllyadnn geçmek C>dllmedcn evvel bnzı mühim ter
Çörç!I Amerikan tayyarelerinin surcUJ Blrleşlk Ameril<n ile lrtibab tıb. t alınması lfı:ı:ım geliyordu 

Ingill:ı: ndalarııun mUClafnaama \'C tesis etmeye çalış caktır. Ingiltcrc Alman radyosu Qucen Eliuıbeth 
Almıı.nyaya karşı yapılacak taar- Le Cıı • Col<':ınbo • Sydney stratejik sınıfından torpUJenmiş olan bır 
ruzlnrıı lştirnk edcc<ıklcrinl bildir- mUB ıiesıne dayanarak büyük Okyn- zıııhlının batıp batmndığın nn'n-

~!;;k~~~:V~~:.ını;:ılpm~:= nustıı askeı1 m1ed\~ıl~:~ h;~ 1::~~ ~~~n:::a~::~~~ bazı n~rlyatta 
&...., baş vurarak yen en 

ndalannda. tstnsyonlar tesis ede- br. Rangoon'un yerine Chunklng'ln ============== 
ceklcrdir. iafe UssU olarak Kalkilta kullanıla- nıcktedir: 

Çörçll Inglliz ve Amerikan bah· caktır. Bomba tııyyarclcrlml2: bir dilşman 
rlyelllcri bUyük Okyanusa hAklm Gazete netice olarak şöyle demek- kruvıız6rUnc bir tam isabet \'C nsker 
olmadn.n ewcl geçecek olan kı!ıı tedlr: nakleden bir gemiye 12 tum isabet 
zaman zarfında Japonların Avw;- Japonya başlıca Ingntz llslcrllc be· kaydetmışlerdir. 
trnlyaya 'karşı hlr taarruz leıfeb· rnber bUyllk Okyanusun cenubu gnr- Karaya çıkmıı sand.cıllan ,ıddetlı 
bllsllndc bulunacnklannı zannet- blsinl sıkıca clinde bulundurduğu bir mitralyöz ateşi nltınn alınmrş, 
memcktedir. için Japon donı:ınması Hint Okyanu- avcıl:ı.nmız kuvvcUl filolar hnllnde 

Ç8rçll şunları llAve etmiştir: sunda bu stratejik mUscll k~ı llsleri sahilde bulunan dllşman avcı-
- Ruzveıtten nynldığım zaman kolayca harekete goçebllecektır. lıınna tanrnız etmişlerdir. 12 dDş

cllml kuvveUc sıktı ve bana fUn· Makw&ya.da kalaya ç.ılrmak 1 tlyr..n mnn avcısı tahrip edilmiş, lkJ d~ 
lan söyledi: cHer ne bahasına o- .Japonlara mltralytsz •tefi ~ıldı avcısı muhtemel olarak tahrip edil· 
ıursa olsun bu muharebeyJ &Onuna Slngnpur, 27 (A.A.) - Salı gUnQ mlş \'e diğer iki a'ı'CI has:ırıı uğratıl· 
kadar göt.Ur~.> .ne:rooile-n tebli~ılc '!:.t 1 

: ' '-' edıl- ını~tır. 
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1 MANZUM HiKAYE 

ÖMER 
r Yazan: Necla MARAŞ 1 

Fazla mal 
alanlar 

Hükumet bunu önle
ted-mek için 

birler 
yeni 
alıyor 

VATAN %7 - 1 - 94% 

BULMACA 

Köyde bır telaş vardı kimisi ağ-ıBir gün kızı bırakıp ölüp gitmek. 
lıyordu, de vardı 

Kimi oynaştan kimi eşten ayrılı- Ömerin sözlerini Fatmaya anlat-
yordu. tılar, 

Son saat yaklaşmıştı,. son tren Onu gürültüsüzce genç Osmana 

Ankara, 27 (Telefonla) - Memle
ketin bazı merkezlerinde, bilhusa 
Ankara ve htanbulda bazı inhisar • 
maddelerinin, mesela. tuz ve kibrit 
vesairenin bulunamama.3ı ve fiyatla
rının artacağı hakkındaki bazı şayi

aların dolaşması Uzerine en salAhiyet
tar makamlardan yaptığım tahkika
tın neticesi şudur: 

BAŞ, DIŞ, NEZLEı GRiP, ROMATiZMA 
kalkacaktı sattılar .. 

An&Jar, yavuklular ne:cr bıraka- .lf. 
caktı. O eece duvağile Fatma oturmuş 

Düdük sesi dallarda feryat gibi yere, 
uzadı Osman da dışarıda, girecekti ger-

Kalplerde geçit yaptı bir bir ay- değe .. 
rılık adı Pencerenin önünde bir karartı be-

Heybeler omuzlarda .. Şimdi r;ıkın- lirdi, 
\ar elde Genç kızın başı kalktı, bu vakıl 

Islak bir bulut vardı, dem:n ya- kim gelirdi?. 
nan gözlerdi'."-. Perdenin kenarını tutup çekince 

Şimdi herkes sarıhp1 hep veda yan'i, 
ediyordu, B!r feryatla bağırdı onları alda-

Köy delikanlıları askere gidiyor- tana ... 
du. ·· Çünkü camın önünde duran yiğit 

Bir köşeden bakarak hüzünle et- bir erdi 
rafına Hem de başkası değil nişanlıs; 

Dualar okuyo.nlar sığınıp A\lahı- Ömerd!! .. 

MmkaJar takanl•r 
na.... * 

mı mendil ve- d Köy e bir telAş vardı 
renler mi var, 

genç yaşlı 

gülüyordu; 
Bir yanda hora tepip davul dövü-Damlayan göz yaşını öpüp seven

ler mi var. 
Ne kundakta çocuklu yeni analar Fatma 

vardı 

lüyordu. 
al duvağının içinde gülen 

başla, 

O gün evleniyordu, dört senelik 
oyna~la ... 

N~ duvağı örtülü gelinler vardı. 
Bir an oldu hepsinin kalbi bir hız

la vurdu, 
Acı bi.r düdük öttü kara duman 

savruldu. 
Bir köşeyi dönerek kayboldu bL 

rer birer 
Kalplerdeki yiğitler, .çte yaşayan 

erler .. 

Ömer bUtün ederek vatana ima
nını, 

Getirmişti, cepheden, kucak ku
cak şanını .. 

O gün asker kaçağı genç Osman 
yakalandı, 

Onları mahvedecek bir ufacık ya
landı. 

Ömer gençler içinde, bir taney1i Kelepçeyi taktılar kocaman elle-
~anJıydı, 

Hem de bu güzdenberi bir kızla 
nişanlıydı. 

rinf>, 
- Ömeri görem diye .. Ayak dire

Harp başladı hazırlık sona erdiği ömerle karşılaştı 
di yine .. 

nefes alamıyor
du, 

yüzüne baktı 

anda, 
Ask6 oldu, ömerler, Aliler, Os

manlar da .. 
B'ir gün davullar çaldı, bir gün 

erler toplandı, 

Önce elleri önde, 
durdu. 
Sonra: - Ey kallı! temiz. gö~ii 

"Ertesi gün belki de dönmeme~e Bak ben de 
pek, yiğit dedi: 

gidiyorum, sen ne 
yara eit dedi. yo~landı. 

Hepeıinin yUzü ~ndl hep kalpleri 
ferahtı, 

Kalanlar ağladılar, o ne mahzun 
sabahtı. 

Ömer yoldaşlarile önce çıktı ye-
rine 

Ölümden dönmem artık kalmam 
topraktan ayrı, 

Sen de Fatmayla birles, ~ağca ya.-
şayın giyri. ... 

Gözünden iki damla düştü bauıı 
eline. 

Sonra bakındı ka1an, köyün er- Kayboldular tırmanıp köyün te-
keklerine, pelerine ... 

Sakallı bir dedeyl çağırdı dedi =========~=== 

Sana emanet ettim 

Dönemezsem taptığım 

al 
- Dl'yı 

duvaklı 
Fatmayı, 

vatanımın 
uğruna 

Fatmayı kaçırırlar onu yalnızca 

koma. 

Mahkemelerde 

Radyo davaları 
fuzuli değil mi? 
'=j'p:a aksimde oturuyormuş. Kun

HUkOmetçe inhisar maddelerine ait 
fiyatların arttırılması hakkında aJın· 

mış bir karar yoktur. Bütün vilA.yet
lere kAfi derecede inhisar maddeleri 
gönderilmekte ve halkın her türlU 
ihtiyacı tatmin edilmektedir. Tülün 
ve kibrit gibi inhisar maddelerinin 
hususi şahıslar tarafından istif edil
mesi burada tamamen yersiz telA.kkl 
edilmekte ve bu maddeler kısa za
manlarda kullanılmadıkları takdirde 
bozulacaklarından netice itibarile sa
hiplerinin beyhude bir zarara gireceği 
a.şikAr telAkki edilmektedir. 

Bazı tüccarların olduğu gibi bazı 

husust şahısların da umumun menfaa 
tini nazara ltibare almıyarak hodbi
nane hareketleri burada çok menfi 
tesirler uyandırmaktadır. HUkOmct 
bu gibi hallere yelteneceklere karşı 
kanunların en şiddetli hükU:nıı.lerini 

tatbikte asla tereddüt göstermiyecek
Ur. 

Bundan başka şimdilik müstacel 
\Te pratik bir tedbir olmak üzere ma
halli hüktımet şehrimizde bir takım 
tedbirler almaktadır. Bu tedbirlere 
nazaran Ankara halkının günlUk ih
tiyaçlarından fazla istif yapmalarına 
rnAnl olmak için fasulye, nohut, ma
karna, yağ pirine; ve emsali gıda mad
delerinden 1, bulgurdan da yarım ki· 
lodan, sigara ve kibritten yalnız birer 
kutudan fazla satılmaması bakkal 
ve kooperati!lere tebliğ edilmiş, satan 
ve alanlar hakkında kanunt takibata 
girişileceği bildirilmiştir. ; 

Tahmin edUdiğlne göre bu usul bU
tün. ehirlerimize tatbik edlttcektir. 

Bir çuval sa' u 1 

çalarken yC'kalandı 
BUrhan adında sabıkalı bir yanke~ 

sici Asmaaltında Fikrinin depo~u 

önünde bir çuval sabun sırtlayıp ka
çarken yakalanmış. birinci asliye ce
za mahkemesine verilml!Jtir. 

Suçlu her ne kadar mahkemede: 
- Çuval yere d~mu,tu. Kaldırmak 

isterken yakaladılar. Ben yankesici
yim. Böyle kapkaç işlerine tenezzlil 
etmem! diye kendisini müdafaa et· 
mlş ise de suçu Rabit göruımuş: 5 
gUn müddetle hapis cezasına çarpıl-Onu liyık olduğu bir yiğite verir. 

sin 
Yalnız cümbüş yapmadan sessizce 

everir.!;in .•. 

mıttır: 

U duracıhk ederek hayatını ka- =============== 
Gözleri yaşlanmıştı, boğuklaşmış

tı se!lli, 
İçini çekti sustu, sanki bitti nefesi. 
- Dayı! Ölürsem dedi. Ona beni 

belletme. 
Y•rasını kanatır ismimi çokça 

etme. 
Dayı o kimsesizdir, sakın onu 

bırakma 

Benim kırkım çıkmadan düğünii. 
nü de yapma ... 

fitıtiyarın bulanan bakışları ıslan
tlı, 

Sonra titrek elleri alnında. kımıl
dandı. 

- Sen sakın meraklanma ferah 
git ogul dedi. 

Sevgili yavukluna olurum ben kul 
dedi, 

Gittiğin yol uzundur, sonunda öl
mek de vıı.r, 

Vatan şen, sen neş'eli, kavuşmak 
dönmek de var. 

Bız seni hep gözleriz, bir çatıda 

yatarız, 

Gelmeuıen sözün gibi yavuklu. 
nu satarız ... 

Daha çok diyecekti, durdu çıkma
dı sesl, 

ömerin gözlerınde toplandı bütün 
hissı... 

Bagırdı acı acı, üstı.iste iki kere, 
Tren bır sarsıntıyla tırmandı tc. 

pelere .. 
Kara bir bulut gibi bir yamaçta 

kayboldu. 
Hava göz yaşlarile hıçkırıklarla 

doldu. 
Duraktan ayrılırken kafile agır 

ağır, 

Kimi hır şey görmüyor, kimi ku· 
!ağı sağır. 

Arka•ından trenin bakıp gidenler 
yine 

Tarlalara koştular, gidenlerin ye
rine .. 

Aylar geçtikt('n sonra gün gibi az 

Seneler birbirini 
göründü, 

sürükliyerek 
döndü. 

Ağac:lar soyundular, §imdi tar in. 
Jar soldu, 

Köy erleri gideli iki buçuk yıl ol
du. 

Ömerin belli delll ne durağı , no 

Bır ıün Osmanla ieldi, 
yeri, 

onun şehit 
haberi .. 

* Mıı!ıtar gllin genç Osman. köye 
bir görünmüc::tii. 

Bir daha ne cepheye, ne bölüge 
dönmüştü. 

Oturup kötesinde ekmeğini yl. 
yordu 

Ömerln yavuklusu Fatmayı lst'
yordul. 

D•Yl hastalıklıydı, karısı ihtiyar
dı, 

zanıyor. Bir karısı, bir çocuğu var. 
Telsiz kanununa aykırı hareketten 
mahkemeye verilmif. Genç bir ba· 
yan avukat tutmuŞc, kendini mUda· 

Üniversiteden palto 
çalarken yakalandı 

faa ettiriyor. HA.kim sordu: Yusuf adında bir genç, evvelki gün 
- Satın aldığınız radyoyu tam 13 Universitede, vestiyerden Derviş 1.sim

ay izinsiz kullanmışsınız bu nasıl 1i bir talebenin paltosu ile şapkasını 
oldu? çalmış, kaçarken yakalanmıştır. 

Son günlerde radyo davalarının Suçlu birinci sulh ceza mahkeme-
ardıarası kesllmlyor. Bunların ne since 6 ay müddetle hapis ceza.sına 

eğlenceli, ne de acıklı bir tarafı yok. mahkClm ve tevkif olunmuştur. 

Geçip gitmem ıa.zımdı. Fakat bu sa- ı ================ 
yısız davalardan birini olsun canku
lağtle dinleyeyim dedim. 

Genç kunduracı, hAkime bu rad
yo meselelerinin kendine ait olan 
macerasını anlatmağa bafladr: 

Evvelce benim Telefunken 
markalı blr radyom vardı. Eskimiş 

ve lAmbaları yanmLf olduğundan iyi 

ı,ıemiyordu, çok parazit yapıyordu. 

Gittim, başka bir marka. yeni bir 
makine aldım. Taksitle ödeyecek
tim, eski8inl de eatıp iyi bir radyo
ya. sahip bulunacaktım. Fa.kat bu 
yeni marka yeni radyo benim eski 
radyomdan çok parazit yapıyordu, 

ondan kötü işliyordu. Aldığım mües
seseye bir ka.ç defa müracaat ettim, 
tamir ettiler, olmadı, olmadı. Sonra· 
tarı bUtUn şikA.yetlerime, itirazları

ma ehemmiyet de vermemeğe baş

ladılar. Baktım, bu kötü makine be· 
nim eHmde kalıyordu, onu hiç kul
lanmadım, eski radyomu ku1lanıyor· 
dum. Bari dedim gidip ruhsatlyesinl 
alayım da belki bir mU9teri.8inl bu
lur, satarım. Bu müddet zarfında da 
aradan on Uç ay geçmiş bulundu. 

Herhalde suç radyoyu alanda. 
mı, yoksa diğer tarafta mıdır, tabit 
bunu hl.kim .sallhlyetıe tayin ede
cektir. 

RADYO 
e..,uı.i 

7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,15 Evin lilaati 
8.30/8·1:; Müzik 
12,30 Program 
12,33 Müzik 
12,4:; Ajans 
13,00 Müzik 
13,30/14.00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 MUzik 
18,25 Konu~ma 
18,1:; Radyo 

P...,ram 

19,30 Memleket 
Saat ayarı 

19,45 s. 10 dakika 
19,55 Müzik 

20,15 Radyo gazet 

20,45 Müzik 
21,00 Z. takvimi 
21,10 Müzik 

21,30 Konuşma 
21,4.5 Müzik 

22,30 Saat ayarı 
22,45 Müzik 
22,55/23,00 Yarınl 
Program 

BORSA 

l 
100 
100 
100 

27 İKİNCİKANUN 942 

Sterlin 
Dolar 
Pczeta 
İsveç Kronu 

5,24 
132,20 

12,9375 
30,75 

&obam n TUı'l'llal 

L "-

1933 Türk borcu I 23 30 
Fakat blr hakikat vardır kl bu 1933 İkramiyeli Ergan< 22 50 

radyo işi halkın canına tak etmiş- 1934 Sıvas - Erzurum 19 68 
tir. Yedek tedarik edilemeyen bu T. Cümhuriyet Merkez B. 143 00 
zamanda öyle durumlar oluyor ki Anadolu Demiryolu tahvili 49 75 
anlattığlm davanın suçlusu gibi ma
sum bir vatand&.f, tereddüde düşü

yor, ruhsatiye işinde ihmall oluyor. 
HtlkQmet de yüzde kırk ceza' almak 
suretile bu ihmallerin cezasını dava. 
ya lüzum olmadan zaten verebildiği
ne göre böyle radyo davaJartle hal
kı işinden etmekte ve mahkemelerle 
polisi bot yere uğraştırmakta aca
ba fayda var mı 1 

Nerlman Hikmet 

Sahibi ve Detfrlyat müdürll 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Netfrlyat Ttll'k Ltd. Ştı. 
Vatan matbaası 

Türk 
Türk 
Kalın 

Kalın 

Kalın 

Altın 

NUKUT 

altını (Reşat) 

altını (Hamit) 
beşibirlik 

beşibirlik (Hamil) 
beşibirlik (Reşat) 
gramı 

35 00 
34 20 

160 00 
165 00 
175 00 

4 88 

~--DOKTOR--... 

HAFIZ CEMAL 
LOK.MAN BEKİi' 

Dahiliye Miiteh-. 
Dlvanyolu ıot 

Muayene saaUeri: Pa.z11r 
hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

Soldan sağa: l - İlgi; Tesbih 
başı. 2 -KB.ğıt gibi şeyleri par
çalamak. 3 - Üç; Fasıla: Balık 
avı vasıtalarından. 4 - Bir mey. 
va; Boyun atkısı. 5 - Eski bir 
mabut; Hudut; Sanat. 6 - Bir 
kap; İptidai bir nakil vasıtası. 
7 - Su; Alçarak; Bir uzvumuz. 
8 - Geniş; Yakın akrabadan birı. 
9 - Beyan edatı; Taharri et; Ya
ma. 10 - Bir hayvan. 11 - İki 
şeyin ortası; Kökleşmiş 3det. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında ciiade 3 ıı:..,., alınabilir. Her yerde p•ll• Jı:atala n ısrarla isteJiabı. 

DOKTOR--··· 

Yukarıdan aşağıya: l - Saç. 
mak. 2 - Bir göz rengi; Birden
bire. 3 - Zamanın taksimatından: 
Sart edatı. 4 - (Çakı) nın yarısı; 
Sinirli; Sahip. 5 - (Kara) nın 
dörtte üçü; Başına (K) geHrse kı. 
~alır; Bir böcek. 6 - Katar; Katı. 
7 - Kinaye; Hamam: Çok iyi. 
8 - Su; Bir nevi beze1ye; Kısa 
~aman. 9 - Bir renk: Nefi edatı. 
10 - Bir ünvan; Kraliçe. 11 -
Bohz. 
DÜNKÜ P.ULM.4.C.4.NIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Meşakl<at: 
Ab. 2 - İz'an: A1im. 3 - Rak::am 
4 - An•o; İranlı. 5 - Ati. 6 -
Alurlo: Ka (fal: Se. 7 - Ya; İfa: 
E<. 8 - Ak korli: Afi 9 - Aka; 
Naci: r ... 10 - L3.Je; Kamer. 11 -
Alet; Tqlim. 

ORF ANİDİS 
Cild ve ZUhrevt mtıtehaeısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No, 5 
•·. '.l~:t;"t.-. 2 ci ~at Tel l3711 

DOKTOR 

TA9ANTO 
Dallili hastalıklar mütehassısı 

CPNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tülle!, Şahdeğlrmen S. No. 5 
Tel: 492t6 

E ~k;rU SEN 
Çocuk Hastalıkları 

Tedavi Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

YulrArıdan as~ğıya'. t - M:ira
lav: Al~. 2 - Ezan: L>akel. 3 -
<';aka: '<ale. 4 - Anao: Dik: Et. 
s - Kolon. 6 - Ka (ak1: Aaak. 
7 - Alarak: İm~. 8 - Ti; AtR.k: 
lnıa. 9 - Nani: El. 10 - Sefer!. 
11 - R-::ılı)(-p~Jr. 

Abone Ücreti 

edilmiştir 

Muayenehanesi: Galata,~iş· 
hane, Mektep sokak, Salti 

Ap., No. 7/2 
saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. 

Türkiye dahilinde: 

Senelik 
1400 

6 ayhk 
7llO 

3 aylık 
400 

Hariç menıt.leketlerde: 

Ayhk 
150 I[, 

2700 1410 800 K. yoktur 
SeneUk 6 aylık 3 ayhk Aylık 1 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Başlık 
1 inci sayfa. 
2 nci u 
3 ÜftCÜ tı 

4 üncü n 

ıturuş 

750 
500 
400 
150 

50 

Gazeteye gönderflen e'-.-ak dere 
Mikin cdllmesln iade olunmaz. Zi- ı 

yaından ınes'uUyet kabul edilmez:. ""'•------------..ıJ , ______________________ , 
Bekleonıekte olan w 

POKER ' 
T roş bıçakları 

gelmiştir. 
Dlklı:at: POKER TRllŞ 

BIÇllKLllR/ 
Perakende olarak bütün 'l'tirkiyede 

5 llDRUŞTAll 
fazla satılmıyacaktır. 

BRONSITLERE • KATRAN HAKKI EKREM , 
Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi: 1888. - Se rmayesı: ıoo.oeo.ooo Tllrk ııraar 

Şube ve ajan.ıs adedi: 26!S. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t.a.sarrur he.c;aplarında 

en ıı.z 50 lirası bulunanlara sene de ( deta çekilecek kur'a ile ~ağı
dakl p!Au göre ikramiye dağıt ılacaktır. 

4. adet 1,000 llralık 4,000 lira / 1 .. UM t50 
..... Z,Ml:ıt 

' • zao • ı,tte • ızo • • 
'8:ıt MO :ıt 4ı.Me:ıt lto:ıt 11 • 

lln .,_. 
1,211 , 

DIKKAT: Hesaplarmdakt paralar bir sene içinde 50 llradan a.şa· 
ğı dUıµniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 

Kuralar senede t defa, 11 mart, 11 ha.ziran, 11 eylQI, 
11 Bir1neikAnunda çekilecektir. 

İSTANBUL 
Dram kısmı 

BELEDİYESİ ŞEHİR 

Bu akşam 20,30 da 

YAŞADIG~UZ DEVlR 

TiYATROSU 
Komedi kısmı 

Gün~z saat 14 te 
Ç8CUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 

İŞÇİ KIZ 

1 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

HaliSlyetinin aksini ispat edene 

-1000- Lira ikram:ye Verilir. 
Zeytinyağı iste dlğlniz zaman Y81n,. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan isr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: lstanbul TUiün Gtl mrük Kemerli so. No. 21 Tol. Zü97 

Deviel Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 3375 ıira olR.n 1500 adet 60 kilometrelik, 1000 a· 

det 100 kilometrelik ve 500 arlt t de 120 kilometrelik iğneli aUsterı. lo· 
komotif surat kontrol saat bandı 11.2.912 çar~mba gtinü sut (14.) 
on dörtte Haydarpaşada Gar binasl dahiltndekt komisyon tarafından 

açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 21\3 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği veaaikl ~ birlikte eksiltme gUnU saatine ka
dar komisyona mUracaatıarı lıizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan 1'U'as1z ohttak dıııi'Wtnlllııta

dır. (755) 

Ticaret Vekaleti 
Müdürlüğünden: 

İç Ticar€t Umum 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabeı:ıi hakkındaki 23 haziran 1927 
tarih ve 1149 sayılı kanunun hükUmlerine tevfikan ruhsatname isteyen 
ve umuml merkezi Istanbulda bulunan Doğan Sigorta Ttirk Anonlm 
Şirketinin Ticaret kanununa tevfikan te.';'ekkülü 13f12.Jl94.l tarihli Sictl
li Ticaret Gazetesiyle ilAn olunduğu ve (500.000) lira itibari sermayesi· 
nin (300.000) lirası tediye edilmiş bulunduğu evrakının tetkikinden an· 
laşılmıştır. 

~{ezkQr kanunun 2, 16 ve 17 nci maddeleri mucibince verilmesi 11.zım
gelen evrak ve teahhütnamelerle muaddel 9 ve 10 uncu maddeleri mucl· 
hince sigorta muamelelerinden mütevellit teahhütlerin itasına karşılık 

olmak üzere verilmesi icap eden teminat tevdi edilmt~tlr. Türkiye cum
huriyetinin mevcut kanunlariyle yeniden çıkacak kanunları ve bilcümle 
nizamname ve taJimatnamelerJ hUkU 'llleri dahilinde işlerini tedvir etmek 
üzere me.zkör .şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, esas mukavelena· 
mesinin 4 üncü maddesinde ya.zıh sigorta nevilerinden yangın, nakliyat, 
hayat ve kaza. sigorta kısımlarını ifaya. mezuniyetini mUbeyyin 59 sayıh 
ruhsatname verildiği ilAn olunur. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Kilçilll taaarraf 

Jıe.apları 11142 

~EPLANI 

KEŞİDBLBR: 2 Şubat, 4 Ma. 

)'11, 3 Ajustos, 2 İkincllell"in 

tarihlerinde yapılır 

194Z İKRAMİYELERİ 

l adet 2000 liralık = 2000, - lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • = 15-00.- • 
3 • 500 • = 1500,- • 

10 • 250 • = 2500,- • 
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