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Cemal BARDAKÇI 

isabetli üç tayin Mecliste hararetli 

L 

Hükiimetimiz, kömür havzasından sonra m ÜZ a k e re 1 e r 0 1 d U 
iaşe teşkr atının ve Sümerbankın da başına B k ·1 .. k J 
ağır mes'uliyet taşıyabilecek tipte vazife aşve l muza ere esnasınua 

sahipleri geçirmiştir. J beııanatta bulundu 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN '7' s on gılnlcrdc Ankarad an üç ı-- 1 

Korunma Kanununda 
tadilat yapılması kabul edildi 

mum Müdürlüğüne Ziraat Banka- ı 1 e r t , ' 
lctmelerı Umum Müdürlüğüne de' : .;' ,,a.: .< 
sı ikinci müdürü H~lki, Ereğli İş· ı t.i; ·~ , . 1 

İhsan Soyak geçmiştır. 1 f j fıtr\i 
Bu üç tayini basit bir şahıs d('· z a e r e j < . 

ğişmesi .. di_Ye k~rşılamak yanlış i t { • • 
olur. Hukumet cıdden isabetli bir l '" ı I 1 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclısi bugün Şemsettin Günal· 
tayın reisliğinde iki ceJse akdetmiştir. ~!~~ t~:~ı:~~:~~k~erm~~:!tır ~:~~: 1 ı· n a n 1 y o r ! ''~ 

d~n !ayıkları, mes'uliyet yükünü 
taşımak bakımından cidden güçl;i 
ve kuvvetlileri seçmiştir. 

Diin Nasyonal sos-

Birinci celsede: 
Encümenin teklifi kabul edilerek, 

Milli korunma kanununun bazı mad-
delerini değiştiren kanun layihasının 
mUstacelen ve tercihan müzakeresine 
başlamışttr. Kanunun heyeti' umumt
yesi üzerinde cereyan eden müzakere
ler esnasında.. Başvekil Doktor Refik 
Sayda.mm beyanatından sonra Tica
ret, Maliye ve lktısa.t Vekilleri de sı· 

Bu çok yerinde hareketin kıy- ) i . .. 
metını tahlile girişmezden evvel > Fakat harbin bu ,~ % lir. ., yaUzmin Abnan

yada iktidarı ele derhaı şu noktayı aydınlatalım ki • "'" • .1 
maksadımız, eski halk tabirince b•t ""' • • • id almasının dokuzun 
-~idene ~ğ~m. gelene paşam)) d!!· sene 1 ecegın- . lf.. 
mek dcğıldır. Şımdiyc kadar bu -« cu yddönümü mü

nasebettle söyledi

ği nutukta, harbin 
~azifcde bulunan üç zat, kıymetli den emin deg""' ı·ı 
ıhtısas adamlarıdır. Memlekete 
hizmetlı:r etmişlerdir, daha da edi!-

rasile söz alarak ileri sürülen müta
lı\alar hakkında izahatta. bulunmuş
lardır. Kanun neticede kabul edil-ceklerdir. Fakat her vazifenin her 

değerli adama biçilmiş kaftan gi
bi uyması mutlaka lfızım gelmez. 
Umumi hayatın çeşitli faalivetıeri 
arasında Öyleleri olabilir ki 'bu üc 
vatandaş, bunları; yerlerine gt'!. 
çenlerdcn daha iyi başarabilirler. 
Bütün iş, memleketin yetlşmiş ln
s~n cevherinden en iyi şekilde is· 
tıfade etmek, umumi hayatta ken· 
dini gösteren kıymetli adamlar
dan her birini, en çok faydalı oıa. J 
b leceği mevkle getirmektir. Bu
nun için yenilerdeki müspet bazı ) 
vasıflardan bahsederken, üç vazi
f~den çekilenlerin kıymetine. me· J 
'Zıyetine, iyi nivetine ve hizmetine 
karsı saygısız'ık göstermek hatı
rımızdan geçmez. 

Allaha duası: "Bize 
kuvvet ver de hürri-
yetimizi koruyalım,. 

Bir sözü: 

mokrasi 

"Asıl de-

biziz,, 

''Bu harpte ya biz 
ezileceğiz ya Yahudiler 

llvrupadan gidecek,, 

\. 

ne kadar uzaya

cagını kestlremı

yen Alman de\•let 

reisi B. Hltler 

miştir. 

Başvekil Doktor Refik Saydam, 
bu münasebetle aşatrdakl nutku söy
lemiştir: 

Arkadaşlar, bu kanunun mUzake· 
resi dolayısile söz almak niyetinde 
değildim. Bir çok arkadaşlar, mesele 
Uzerinde güzel gll.zel görfu;tüler. Za
ten Bllyllk Millet Meclisinin en bil· 
yük vasfı böyle mühim anlarda dai
ma beraber ve millete dere ve misal 
verecek şekilde konuşmaktır. Yine o 
gUnU yaşıyorduk, ama araya bazı hl
dlseler karıştı ve söz almak mecbu· 
riyeti IW!ıl oldu. 

- Evvela şunu arzedeyim ki, ~8 ay

Şükrü Sökmensüer, Hulki ve 
İhsan Soyak, arR.stnda ayni tipe 
a.it müşterek vasıflar vardır. Her 
biri kendini d<>ğlJ, yapılacak ısi 
düşünen, mes'uliyet tasırnağı bi. 
len ve işit; icabına göre dcrh;ıJ 
kar~r . verıp. ~apan adamlardır. 
Mes ulıyetlerı kağıt iizerinde da. 
ğıtıp sahipsiz hale koyan usulle· 
rin ve ölçülerin esiri değildirler 
ve olamazlar. 

. Bu bu~ran .zamanında en gQç 
bır vatanı vazıfeyl omuzlarına a. 
lan Şükrü Sökmensüerl Umumi 
Emniyet müdürü iken yak1tıdan 
tanımak fırsatını buldum. Derin 
bir memnunıyet'e gördum ki B 
Sükrü, vazifesini, bir takım kağıt 
yJğı'nlarını,. icap eden mecralara 
akıtmak, bır kadroyu idare eL 
nıek, karşısın~ çıkan işlerde tcd. 
bir almak dıye karşılamıyoı·du 
iBlr ölçüsü, bir prensipi, blı• ide. 
ali vardı ki buna daima açık ve 
gözle görüyor ve o ideale doğru 
yol almağa çalışıyordu. Bu ideal 
de vatandaşa emniyet dııygusu 
vermeğe gayret etmekten ibaret
ti. nGezerken, yürürken, uyurken 
işile meşgul olurken vatandaş: 
tan' bir <>nınlyct ve rahatlık duy
@su duyabilmcl t.. Bay ŞükrÜ, 
bu esası, hergünkü hayıtttıı tam 
, 1::rimle çalışma'lın, ferahlıl{ duy
manın, vatandaşlar arasınriaki a. 
hengi korumanın jlk şartı s'.'lyl· 
yordu. 

Şükrü Sökmensüer, bir aralık 
İstanbula vali vekili oldu. O sııa
da bur:ı.d"l tifo salgını vardı. B. 
Şükrit, sa'gınla mücadele lçb ne
ler Y"P!l'lak liız,ın ~elfC'Pğf~i 8'l-

1ayıp dinledikten sonra harekP.te 
.geçU, çalıştı ve çalıştırdı. Karşı· 
sında çalışma saati, usul ve mua
mele glbl kayıtlar yoktu. Sadece 
bir an evvel başarılması zaruri o
lan bir takım i:ıler vardı. Kendisi, 
bütün zevkini; gayeleri gerçaıc. 
leştirmek için geceli gündüzlü uğ
raşmakta eır'lldıgı için bu iyi ör· 
nek derhal tesirini gösteriylr. bü. 
tün bir muhit nemelazımcılıktan 
Şifa. buluyor ve hep beraber ya. 
ratma hazzının tadına varıyordu. 

B. Hulkiyi şahsi olarak tanı
mayorum. Fakat kendısi!e temas 
eden iş sahiplerinden anladığıma 
gore her ışı anlayın, dinleyen, 
memleket hesabına v:lrılması la· 
zım gelen ameli gaye bakımından 
ölçüye vuran, ona göre derhal ka
rarını veren ve bu kararın mes
uııyetindcn i.ırkmcyen nevid~n b!r 
act.:.r.oaır. Süır:erttank isletmeleri
nin daha fazla verim temın ede
bilmeleri için başlıca ihtiyaçları, 
zaman cevherini iyice kıymetlen· 
dirmektir. Bizzat mes'uliyet ta
şıyabilecek, gayeye göre karar ve
l'ecek, arkadaşlarını iyi seçeı:ek 
ve emniyete layık olanlara geniş 
ı-atahiyet verPct-k mizaçtl.a bir 
umum müdürün; verımi arttır-

(h...a.mı Sa. 3 Sü. 7 de) '% 

Berlin, 30 (Radyo) - Nasyonal ---'----~------.,.-------------'------ danberi devam eden harp esnasmda 

Sosyalist partisinin iktidarı ele al- 1 ~ l r l lllc günden itibaren hllkQmetınizln 
masının yıJdönilmll vesilesile B. Hit-1 u z a k • a r_k ___ ı,,' __ ·a_a Sb·aAr bl mi ı __ ·_ .... ' almış olduğu karar şudur: Bu kür-
ler geniş bir halk kütlesine hitaben ~ süden bir çok defalar heyeti celile-

Dün, Biiyük Mmet 1\-le<:füdncle beyanatta bulunan 
Refik Saydam 

Başvekil Doktor 

uzun bir nutuk söyliyerek dem~tir h a r b 1 - nlzc arzettim, bundan evvelkl harbi,-
ki: umuminin mişallerini asla yaşatmıya- ı r .......... r ......... ~ 
~::::va~:~::~· ~r~a!:~:~~ce Japonlar Ruslar, 100 ~~z~!:a;~r~~:;;::;::,r·!ıd~;: 1 Makasar'da 

münasip gördüğü yeri seçer. Bazıları 

8 
mız derslerden ıstıfade ederek ıda.-

şilpheli unsurlardan mürekkep bir Singapurun 1 Km. daha reyi temin edeceğiz. (Bravo sesleri) 
parlamentonun karşısına çıkar. Ben Bundan evvel herhangi şekil ve su- A 

11 
• 

doğrudan doğruya milletin huzuruna km. uzag"' ında ı·ıerledı·ıer rette açık, kapalı bir kuvvete dayan- merıkan 
çıkıyorum. 28 sonkıi.nun vesilesile ge- mak, servet membaı olamaz. Bunu 
riye doğru bakmak ve varhğmıızla düşündük ve esas yaptık. Benim hU 
alı\kah meselelenn üzerinde durmak kQmet reiSi sıfatile takip ettiğim hat 

münasip oıur. Malezyadaki hava li eri harekatta tı hareket ve ilk verdiğimiz kara.r 
Birinci ve ikinci cihan harbinden budur. Her Türk vatandaşının başka 

bahsediliyor. Bunları biribirinden a- üsleri Japonların Altı Mihver alayı türlü düşünmesine de imka.n yoktur. 
yırmak doğru değildir. Karşımızda Hariçte de olsa böyle düştlnecektik. 
ayni devletleri görüyoruz. Ayni emel- elinde bozguna Uğrat.idi Burada da böyle düşUnüyoruz. Yal-
ler arkasında koşuyorlar. Harbin se- . Moskova, 30 (A.A.) _ Perşcm- mz yaşadığımız gUn 1914 değildir. 
hepleri aynidir. Hatla harbi ayni a- . TokJio, 

3~ (A.A8·~ - Domeı a- be günü neşredilen hususi bir teb Aradan uzun zamanlar geçmiş, bü-ı 
da 1 ·a . . . I 3ansı, apon arın ıngapurun 18 . - P !itik J 
. ~ar ı are ediyor. Bunun bırıcık k.ilometre simalindeki Mulai'yi iş. liğde deniliyor kı: 19 son.kanunda yük farklar husule gelmiştir. o , 
ıstısnası, Almanya, Italya, Japon- ~al ettiklerini Malezya cephesin- batı cenup ve cenup cephe.e~inde- jeografik bir çok tebeddüller olmuş, 
Yadır. den bildiriyor. Japon kıtaları şim· ki kıtalarımız şiddetli savaşlardan (Devamı Sa: S, Sü: 4 de) «-> 1 

Bugün kimse inkar edemez ki 1914 ıı Singapura doğru akın etmekte- sonra ilerlemeğe ba.şlamıışlardır. 
harbınden evvel de Çörçil harp lehin- dirler. Diğer bir Japon kolu şark Kıtalarımız, düşmanın müstahkem R uzvelt, yeniden 
de çalışanlardan biriydi, bütün bir ka sahilinde Avustralya kuvvetleri- hattını yarmı.ş:ar ve ileri kuvvet· 
pitalist cephe ile birleşerek harbin ni kusatmış ve imha etmiştir. • ıe_rimiz 15 sonka17unda.n 27 son. 6 milyar tahsisat istedi 
zuhuru için uğra!m'lrQtI. Halbuk' biz- . ( ) . kanuna kadar vazıfclerınl hakkilc J 
ı .,. .. .., ı TokJo, 30 A.A. - D. N. B.. i tl k 100 k.l t d 30 (AA ) R ıs· er, o harpten hiç mesul değildik 0 . . , . .. yer ne ge rere ı ome re en Vaşington, . . - e 
sırala d · Domeı a3ansı, Ma·ezyadakı duş. fazla ilerlemişler ve Borovinkovl Ruzvelt evvelce mümessiller mec· 

zaferi 
Japonlara 
20 bin kişiye 

mal oldu 

Cava'yı istilô 
plônları boz~ldu 

retle :a:;:~mktın olduğu kadar gay- n1an •hava üsl.erinin hepsi şimdi şehri ile Lozovaya şehrini işgal et. !isi tar~fından tasvip edı)miş olan 
ızı yapmıştık. J~~nların .elınde .. bulunduğur:~ mişlerdir. 400 den fazla mevki ve bütün rekorları kırmış bu!:ı- Vaşir,gton, 30 (A.A.) - Nev-

lklnci Cihan HarbJnJ illi 1 bıldırmekt>edır. Bu uslerden b•rı kurtarılmıştır. 'A .h york milli radyo şirketinin bildir-n m- er .""~. n tahsisat kanunu :cıyı asına M 
""" T h ı t' b d d"' d.. ·" dig"ine göre, r acassar boğazıı da Karşı tarafta iki . . .. o or eya e 1 cenu un a, or u 78 i:rıci ve 257 inci tümenler a:tı milyar dolar daha Wivesini is. 

den mesul olanı~r ne~ c~han harbın- Singapur adasında bulunan 5 ta- (Devamr sa. 8, su. 2 de) + X + ' tem: stir. mühim bir Japon kafilesine karşı 
dır d 1 • blrıncıyl de uyan- nesi bunlardan hariçtir. Bu 5 ha· • henüz yapılmakta olan taarruz 

;n b~ am ardır. O zaman Alman- va üssü de Japon tayyarelerinin ------------------- ~imdiye kadar Japonlara 20 bin 

-
lnön ü 
Mecliste 

Ankara, 80 (Telefonla)-
1\lllli Şef ismet Inönü, bo· 
gün öğleden sonra, Millet 
)leellslne gelerek geç vak
te kadar 1\le<'llste kalmışlar 
'e me,al odalarında meş

gul olmu~lardır. (B.B.) 

lran'ın 
istiklali 
tanınıyor 

Sulh masasında İranda 
söz sahibi olacak 

r: ; ırk;asyonaJ sosyalist d1ktatör- birbirini takiben yaptıkları hava R kişiye mal olmuştur. 
ğ yo .u. r>arl.Amentosile beraber hücumları neticesinde ciddi hasa- avagazı Batavia'da çıkan Handelsblad 

demokrasıye dayanan bir idare şekli ra uğramıştır. gazetesi altı gün müddetle şiddetli 
vardı. Demek ki, Alma . hücumlara maruz kalan kafllenh Tahran, 30 (A.A.) - İngiltere 
mun sebebi hülnl t nyaya hücu- Çunking, 30 (A.A.) - Perşem· şimdi pek müşkül bir vaz yette ve Sovyetlcrle yapılan muahede 
d ğildl F·ıa m~ şekli meselesi be günü öğleden sonra gazetecı. bulunduğunu ve belki de kurtu. Atıantik beyannamesi prensipleri' 

e · 
1 

n mem eketın hUkümet ler toplantısında beyanatta bulu- lamıyacağını yazmaktadır. Bu lt!. ne göre hazırlarımıştır. Sovyetler 
şekli hoşumuza gitmedı, diye harp a"' nan Çin aşkeri sözcüsü Birman· t lı d ·a t ·' B.rıı·g· 1 ve Büvi.ık Britanya, ı·ranın A b ·~ barla Japonların Cava'yı istiltı " 
manm m nasını en anlamıyorum. yaya gönderilen Çin kıtalarının a l a l planları ciddi bir muvaffakiyet- arazi bütünlüğüne, hakimiyetine 
Zaten hllkQmet .şekli üzerinde du- henüz düşmanla temasa . , geçme- sizliğe uğramış bulunmaktadır. ve siya.:;ı istiklaline müştereken ve 
ran bu memleketler, en bayağı hü- diklerini söylemiştir. İngiliz kıt- avı:ı ayrı hürmet etmeğ\ taahhüt 
kQmet şekillerile kardeşlik kurmak- alarmın Çine ge11p gelmiyecekle. ederler. Müttefikler, İranı her 
tan çekinmiyorlar. Demek ki, har- rine da~r bir muhabir tarafından A ı J türlü taarruza karşı, her türlü va. 
bin hakiki sebebi, hUkQmet şekli ıne- sorulan suale sözcü menfi cevap m an ar sıta ile ~üdafaa etmeği taahhüt 
selesi değ:ldi. vermiştir. - : ı ş b tt •t•b h eylerler. Iran kuvvetleri, memle· 

Işln doğrusu şu ki, Ingilizler, o Singapur, 30 (A.A.) - Singa. u a . an l ı aren şe re mu- Norveç sahilini ket dahilinde nizamı muhafaza ile 
l 'urd } l k iktifa edeceklerdir. İran muvasal!l harpten evvelki zaman arın bqhca p an 30 sonkılnundan itibaren ayyen saat erde gaz verı· ece t l 

d b 1 t 

b ı ı vası a arının, demiryollarının, pos haydudu mevkiin e u unuyorlardı. s~~ .. 21 le 5 arasında ışıkların sön t or ar 
Hep cebir yo!uyla ve kanlı harpler- durulmesi emredilmiştir. Bu ted- l.. oşa JY la tel~raf ve telefonun. radyonun 

bı d ilah .. Iran arazisi heyeti umumiye. le dUnyanın dörtte birine el koydu- r en maıı:sat boğazlar halkım ·--------------------------- · d hT d 
lar. Hintliler her halde Londraya gi- hır~ızlara,. serserilere ve şimdllik Hav°ag~zından tasarruf için günün kaç günlük bir hazırlık müddeti bı- ı Stokholm, 30 < A.A.) - Gazetele-! sı a 1 .~n e kullanılması hususun-
dip bize cel koyun> diye yalvarma- nazık vazıyetten istifade ederek muayyen saatlerinde verilmek sure- rakmak olmuştur. 'rin Oslodan verdikleri habere göre, da muttefiklere hudutsuz hak 
dılar. Ingilizler gidip oralarını zorla muzı.~ faaliye~te buhinmağa • te- tile tahdit kararı dünden itibaren tat- Şirketler bu tebllgatı bugün res- Iııgiliz tayyareleri tarafnıdı:ı.n Nor- bı:ahşcdcr. 

şebbus etmelerı· ı'htı'm ı· l . B b 1 ml bı'r şekı'lde yapacaklar •·e hava- V°" sahillerı· bo"'ınca yapılan akın- Muahcdey(' ha(!lı bir notada, aldı ve yüzlerce milyon insanı ha- i . a ı o an e· bik edileceği evvelce i dirildiği hal- • -... ,,. 
ş ncı Kol mensuplarına ka ş k t b t"'k gazının muayyen saatlerde verilmesı' ların tekerrilı·Une mani olmak üzere Sovyetler Birliği İranı herhanoi raca bağladı. Bu kudretin arkasında · r ı o- de, halkın ria~1e e mec ur olduğu ., - ·-

k ki k b ki k rurı:ıa~!~r. Hava tehlikesi.· işareti "k ah 1 d 1 'l t h" . karar'ı yarın .saba·htan ı·tı"baren tat- Alman asker! makamları, blr takım bir sulh konferansında diğer müt-da nerede arışı ı ve ozu u var verıldıgı ?..aman ve tehıı·k . nı - m zur ar o ayısı e e ırıne mec t !iki 
1 k k · t 1 · e ışaret. b · t h" ı1 1 t h" d·ı · ihtiyat tedbirleri almışlardır. Balı ~ e.r e müsavi derecede tem-sa burunlarını .so an, pe ıyı anı- .e.rınden so.nra geçecek 00 dakı'ka ı.:rıye .. s o .muş ve e ır e ı mış- bik olunacaktır. Bu suretle yarın t 

1 
sıl cttıı· - · t hh'" 

1 ·· sah!llnin geniş çevreleri ah iye edil- megı arı. ut ey er. dı""mız yahudiler durnyordu. ı<;.ınde .ışık. söndlirme tedbir'ı tat- ti. Şirketlerin belf'diyeye yaptıkları saat 7 _ 13 ve akşam 19 _ 22 arasın- f ik· . b . 
ı;;• b k mlş ve buralarda seyrUse er yasak 

1 
• • ınc._ı ır. notada Sovy. etler Bır . Avrupa mm·:ı.zenesl ı edılmıyecektir teklifi esasen şirketler komiserliği de t h ı ,, t f k d 

1 da gaz verilecektir. Bu saa ler a- edilmiştir. Bir çok ıimanlar bu me-ı ı~ı, mu te ı · ev telerın herhangı 
kal- Rangoon 30 (AA) t . . yerinde görerek bu kararın tatbiki b d 

1 Ingilizier, )Uttuklarına sahip ' · · - ngılız . . . . ricinde abonelerin gazı kullanma yolu yanda Hammervest ve Stavangerin ır ev e~c karşı yapılacak. hare: 
· hava kuvvet:eri tebliğind d. 

01
•' mecburıyet halıni almı.ı;tır. Yal- bı· r kısmı da seyrüsefer yasaıı-ına da-1 kc. t1erde Iran ordusunun ıştırakı 

mak için cAvrupa muvazene sıste- Rangoon üzerine yapılaıı aek,ına ~~:ı nız dün tatbikine g~ilmeyip tehi- na gıtmeleri tehlikeli olacak ve bli· 6 

· ·ip ·ıkardılar Yani '· H 1 hı'ldı· r. Troıru:ıos civarına yemden ma-1 '<;•n. ı~rarda bu. lunmayacaklarına mi> diye bıı preıı., '> • tirak eden 40 Japon tayyaresinde.n 1 rinden gaye şirketlerin halka teknik ı yük kazalara yol açabilf'Cektir. a • 
h. b·r devlet üstUn çıka- 2 · 1 k d kk t t 1 1 yın dökülmüştür ve nihayet onenııı· ı ~aır lrana temınat vermekted r. Avrupada ıç 1 l sınil"'. tahrıp edildifi bildırı· l· ıuanzuılar ve gazı kullanma şeklf kımızın bu no taya. i a e me er I 1 d b b 

S .,.. 1 de) ( ) tstihkı\m inııaatı da bitmek Uzcrcdır. ngı tere tarabrıdan a n~ en· (l>evaaıı Sa: .,u: - mektedir. hakkında yapacakları ilan için bir 1 IAznn gelmektedir. • zer bau ltımin:ıt 'l:U.lll.C.k.fcdır. 
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VA'l'ANIN TARbıt ROMANt: 

Yazan : Maurus 

Tt~rmırA .. ·o. l'it 

YOKAY 

Şehir 
Haberleri 

Ferit, kızı kolları arasında 
sandala taşıdı 

Odun ve 
kömür derdi 

Bugün şehre beş va
gon kömür geliyor Yatsı ezanından sonra bahçe ka 

pısı açıldı. Cariye ile Marlya ve 
çocugu soründü. Ferit Düke de
di ki: 

- İşte karın, işte çocuğun ••• 
Haydi dogrn sandala ••• 

Mesut karı koca sandalla uzak
laşırken Toköll Fel'ldın ellerine S3 

rıldı: 
- İkinci defadır karşılaşıyoruz. 

Dedi. İlk defn düe11oda ben kazan 
dım. Bugün hep::miz.c karşı zaferi 

cBu kızın günahları vardı, fakat 
kefaretini tamnmilc ödedlı; diye dü 
sun. Bugün Sineklıden şehre beş va-
.. Güzel kız yüzOne sıcak bir şey- gon kömUr gelecekti:· Diğe[a. ta.. 
ler aktığını fnrkettl. Bunlar göz- raftan Alemdağındakı odun r da 

· · ~ sevke bac::lanmı..tır 700 araba be-
yaşıydı. Fer dm gozlerinden akı- " ~· · 

heri dörder çeki olmak üzere 
yordu. Fedakiirlığı ve kahramanlı- ki od u bil cektir 
ğı tabii diye karı;ılıyfl.n mert dell. 2800 çe un ge re e .. 
kanlı, ömründe ilk defa olarak göz Nakliyat bu suretle muntazam b_~r 
yaşı dököyordu. şekilde devam edecektir. Bu ko-

l mür ve odunların halka kolaylık-
.... la tevzii için lazım gelen tedbir

&en kazandın. Var ol. .. Ne zaman Cariye, l\'fargarct adasına çıktık
bana bır emrin olursa kapalı gözle tan sonra köşke doğru ilerledi. 
körkorüne yapmıya hazırım. Bunu Daha gündüzden plfınını yaptığı 
bil için Hasan Paşa namına emirlcı 

Tököll, siper bir yerde bağladığı vermiş, Margnret adasında bu!u
atına atlıyarak uzaklastıı. Ferit, nan bUtün cariyeleri, uşakları, bek 
Tunanın kenarında doğarak uzak- çilcrl Peştedeki saraya naklettlr· 
l!!pn sandalı gözlerile takip etti. miştl. Ada bomboştu. Yalnız ver-

ler de alınmıştır. 

Belediye memurları da 

bu ay zam alacak 
İstanbul Belediyesi ve Belediye

ye merbut müesseseler de bu ay 
başında zam kanununa göre maaş.. 
lara göstel'ilc,n nislict dahllindc 
zam yaparak maaş verecektir. 

~~ MEMLEKET MES'ELELERI ~ .... )..........__..._.__... 
-- - -- -- --c~---------------~---------------..,-- - --~· 

Ekim seferberliği 
Bunu fay dalı kılacak şartlar 
H ükümetimizin buyıl ekimi ı~-- YAZAN· ._,.... .. 

nı-tırmak için çok ciddi ' 

ve önemıı tedbirler aldığı, a1. Cemal Bardakçı 
makta olduğu hakkındaki ha- ) 
.herler içimizi sevinçle dolrlur- 2 
maktadır. En esaslı servet kay- ._.._ ... _..._ ........ .._ııı-.!111111_.lıılll._ .. 
nağımız tqpraktır. NUfusumuzun 
yüzde yetmişi, hattA sekseni çl!t. 
çidlr, topraktan geçinir. Ekim 
artınca alım da fazla olacak, mil
yonlarla.. yurddaşın elleri geniş· 
leyecek. İş hacmi artacak, diğer 
lktısadi sahalarda da canlılık 
başgösterecckttr. Kıtlık tehlike
sine karşı da. korunmuş olaca
ğız. 

gider. Anadolu yaylasında sü
rekli kuraklıklar yüzünden da
ğılmış, harap olmuş, viraneye 
dönmüş çok köylü gördüm. 

ter, sekiz. günlük işi bitirmek 
için bazan on dört on beş gün ça
Iısmak zorunda kalıyorlar. Bu
na, iş yerine sekiz on saat me
safede bulunan köyünden ge1•p 
gitme için geçecek dört günü de 
eklemek lAzımdır. Bazan geldi
ği gün iş alamadığı da olur. Ha
sılı köylQ yirmi gün köyilnden, 
işinden uıaklaşıyor demektir. 
Hem de tam ekim ve harman ay
larında. Şüphe yok ki tekmil 
köylüler, hükumetin, yol vergi. 
sinin konum ve alım şeklini de
ğiştirmek tasavvurunun bir an 
evvel gerçekleşmesini dört göz
le, sabırsızlıkla beklemektedir· 
ler. 

1 4 - Köylülerimiz, evlerinin, 
damlarının ekim aletlerinin, a
raba 1arının' onarılrı J'-ısı, yeniden 
yapılması için muhtaç oldukları 
keresteyi, yaks.cak odunu ken
dileri icin en münasip zamanda 
elde ed~mivorlar. Bu iş için ka. 
za merkezlerinde, Orman da;re· 
ıerinde çok kıymetli günler kay
bediyorlar. 

~ amanmuzın büyük adamla. 

~ rmdan biri de, hJç şii(lheslz, 
B. Rooscvelt'tlr. Onun biiyiiklüğü, 

130 ınil.)·on nllfu lu son der(l(·e 5er· 
be!>t ,.e dPmol.rat. bir memlekette, 
o memleketin tarihinde eşi göriU
nıedlk bir tan.da iısUıstc iıçlincü 

ılefa Clinıhurrelsliğiııc ıı~;llıneı;ile 

de kolaJCa anlaşıla.blllr. 

Dün, bu hiiyül• de,Jct udanunın 
yıldönihııiiydil. 

B. F. O. Roosc·velt, 1882 yılının 

30 sonkanununıla doğıluj\"una göre 
dün elll dokuz yn-:mı hitirınlş, alt· 
mışına basuu~tır. 

llar\'ard ve Columhla ttntverıılte
lcrinin hukuk kı.,ımlarmda tahsil 
gören B. Roosevrıt, :Sevyorkt& a
vukatlık etmiye ba,lnmış, 1905 te 
de ıı:ı:ak akrabasıııdan Bayan Anna 
Elcanor Roose\·eıt ile evlenmiştir. 

Ciimhurrels1nln Uçü erkek, Udsl kı'l 
olmak üzere 00, çocuğu vardır. Ba
yan Roo evelt, Cünıhurrelslne her 
sahada en iyi ,.e en yakın bir yar
dımcı olmuştur. 

Birdcnb.re kolunda sıcak bir e- dlğl emirlerin icabı olarnk her ta
lin baskısını duydu. Bu vakanın rafında ışıklar, ocaklar yanıyordu. 
kahramanı olan astı ruhlu .kızı her Kız, köşkte oda oda dolaştı. Bu
kcs unutmuştu. Kız, Marıya ile rası Hasan Paşa ile geçirdiği ri
çocuğunu bahçe ka.~ı~ından çıkar yalı hayatın sahnesiydi! İçi iğrcn
dıktan sonra geçtrdığı he~ecanla- mek h lslerlle doldu.Burası yok ol
rın tesiri altında bnygın ~ır halde malıydı. Saadetinin tamam olması 
yere yıkılmı5, sonra kendı kendini için bu mutlaktl lftzımdı. 
biraz toplıyarak sürüne sürüne . 
Feride yaklaşmıştı. Söz söyllyeml- Ayna kar.;şıs.ına. ~cçere~ kendı-
yordu. Hıçkırıklarla ağlıyordu: ne baktı. YuzU?iln fadcs tatlılaş-

Ferlt kıza rtkkatle baktı. Tatlı mıştı. Başka bır mahl(ik olmuştu. 
bir sesle: Kendi kendine dedi ki: 

- Sen cesur ve iyi blr kızsın, - Demek ki saadet bu._ Demek 
dcdl. Sözi.inil tuttuğuna teşekkilr ki asıl haz, asıl saadet, fedakftr
<'dcrim. Gördün ya, bu kadın be- lıkta, ümitsizce sevmekte, AUaha 
nim scvgllim değOdır. Kocasına ınğınıp huHisla dun edebilmekte
teslim etmek için kurtamuya ça- dir. Oh, 00 mesudum! 

İstanbul Belediyesi bütçesinin 
darlığı dolayısile bu zam kanunu 
ile çok müşkül vaziyete düşmüş
tür. 

Esasen ahvali hazıra dolayısile 
bir çok maddelerin fiyatının art
ması istihlak müesseselerinin va
ziyeti dolayıslle bütçeyi bozmuş. 
tur. 

Bu ilk ay için bazı tasarruflar 
yapılarak tahsisat 'buluna.bilmiş. 
Ur. Diğer aylar için gelir mcmba
ları aranmaktadır. 

Son Telgraf, Haber 

Topraklarımız çok kuvvetli, 
çok verimlidir. Türkler de dün
yanın en çalışkan milletleri a
rasında yer almaktadır. insanla
rın bugün dünden, yarın bugün· 
den daha geniş yaşamak, bunun 
için her imkandan her fırsattan 
faydalanarak gelir kaynaklarını 
çoğaltmak, daha verimli hale 
sokmak hususundaki tabii me
yllleri, istekleri de inkar edil
mez bir hakikattir. Buna göre 
şayet memleketimizde sürülme
miş, ekilmemiş, boş bırakılmış 
topraklar varsa bunun sebebi, 
işin lçyüzünil bilmlyen bazı kim· 
selerln ileri sürdükleri gibi Türk 
köylüsünün tembe'llğl, gevşek· 
llğl ve fakirliği sevmesi değildir. 
O topraklara el atılmamasının se. 
beplerini başka yerlerde aramak 
gerektir. 

~ ümhuriyet hükumeti bu 
~ korkunç feliiketle savaşa 
girişti. Biltçeslnde sulama işleri
ne milyonlar ayırdı. Faknt bu 
işler bugünden yarına bitecek, 
başarılacak şeyler değildir. Da
ha uzun yıllar durmadan, d in
lenmeden çalışmak ister. O za
mana kadar hiç değilse kurak
lığın zararlarını aza tncak ted. 
birler bulmak ve tatbik etmek 
gerektir. Her yerin hususiyeUnc 
göre tam mevsiminde hazırlan
mış, ikilenmiş nadaslara tavında 
atılnn iyi seçilmiş ve UAçlanmış 
tohumların lyl geliştiğini ve ku
raklığa karşı dayanıklı oldukla
rını çiftçilerimiz bi irler. Fakat 
bu bilgilerinin gereğine ayak 
uydurmak imkftnını her vakıt 
bulamazlar. Çünkü: 

1 - Ziraat Vekaletinin tohum 
ıslah ve üretme istasyonları he
nüz tecrübe devresindedir. İhtL. 
yacı karşı'ayacak randıman ve
remiyor. Her çiftçi tC\humunu 
llAçlayamıyor. Mevcut silolar da 
bu işi başaracak kudret ve mik
tarda değildir. 

5 - Köy salgınlarının ağırlı
ğı da hazan haddi aşıyor. Köylü 
devlet hazinesine, hususi muha
sebe veznesine ödediği vergilerin 
çok defa on misi salgın vermekl 
zorunda kalıyor. Yani istihsal 
lçln. çiftini çubuğunu <lUzene 
koymak için ayırdığı ı>aranın 
büyük bir kısmı elinden alınmış 
oluyor. 

190'7 de Nevyork barosuna Blınan 
B. Roose,·eıt, 1910 da politika ka
yatıua atılmış, senatoya aeçllm1', 
1912 de tekrar ııenatoya intihap e
dllmlştlr. Umumi Harpte Birleşik 

Amerikanın deniz işlerini, gemi in
şaatını, denl.ı; llslerlnl ,.e lel·aıımı 
tanzim yolunda unutulmaz hizmet
lerde buluıımu,tur. 

1D21 de 39 ynşında le en sıhhatli 
zamanında ı;ocuk felci denilen teh
llkrll hastalıkla karşılaşmış, blr 
daha ömrünUıı sonuna kadar bu fel-c 
ten kurtulamıyncağı zaımedlllrkcıı 

uzun mücadele \'e şah.si eııerJlı>I ım
nunda bundan kısmen kurtuJmu')'
tur. Bununla beraber 8. Rooııevelt, 
Bl akta dururken, yanından biç ay· 
:tılmıyan ya,·erlııln koluna glnnel<
te ve ona dayanmaktadır. llMtalığı 
baflfüıylııcc tekrar p<ılltlka hayatı

na ahlarak (lemokratlar hcsabıı ı 

büyük tıılicadcleler başaran B. R<>o
&e\'elt, 1983 yılının 15 şubatınd 
Gluebeııpe Zangara adında birinin 
sulkaşdine de uğramış, fakat sağ 
olarak kurtulmuştur. 

lıştım. 
Kızı mükôfn.tlandırmak için Fe- Bir meşale aldı, oda oda dolaş. bugün çıkıyor 

Cümhurlyetten evvelki devir
lerde kapitülasyon bellisı vardı. 
Milli mahsullerimizi gilmrük du
varlarile koruyamıyorduk. Biz
den daha az emek ve masrafla, 
daha çok, daha ucuz. bu~day ye
tiştirebilen memleketlerden yur
dumuza sokulan unları yiyor
duk. Sıvasta Amerika unundan 
ekemk, çörek yapılıyordu. O za
manlarda bir de fışar afeti çift
çiyi knsıp kavuruyordu. Derle
diği ürünUn yüzde on iki buçu
ğunu delil. çok defa yüzde ellL 
sini elinden çekip alıyordu. Son
ra usulün, aletlerin iptidailiği, 
öküzlerin cılızlığı yüzünden mah 
sul çok ;pahalıya mal oluyordu. 
Çiftçi, sözgeliml, üç kuruı;a mal 
ettiği buğdayım kırk paraya sat
mak zorunda )(;alıyor, borçlanı

yor, iki yakası bir araya gelmi
yordu. Ve pek tabii olarak eki-

2 - Çift hayvanları soysuz
laşmıştır. Birer keçi büyüklüğü
ne düşmilştür. Çiftçi bu cı'ız. 
küçük öküzlerle nadasını, eki
mini, harmanını vaktinde yapa
mıyor. Geçen yıl Amcr kadan 
getirilen ziraat aletleri ihtiyaca 
nlsbetle devede kulak kabilin· 
dendir. 

6 - Onbinlerce yurddaş, or
takçı olarak veva iicrct e baş· 
k!!!:-rının topraklarında çahş
ma'ktc>c'li... Bunların, kendllerl
nin olmayan ve üzerinde neka
dar ka acaklarını b'lmedlklerl 
toprakları hakkile işlemek he
ves ve arzusunu duymıyacakları 
aşikArdır. 

r t bundan tatlı bir soz bulup söy- tı. Perdeleri, hıılıları tutuşturdu. 
ltyemezdi. Kendisine dedi kl: Eski riyalı hayatından fz kalma

- Burada !azla duramayız. Be- ması için bol ate~ ihtlyaç vardı. 
nimle beraber gelmek ister misin? (Devamı var) 

Örfi İdare knrarfle neşrlyattnn 
menedilen Son Telgraf ve Haber 
refiklerimiz bugün tekrar neşir 
vazlfclerlne baŞiayncaklnrdır. 

Ferltle beraber ıgihnck mi? Kız 
sevincinden çıldırdı. FeriUe bir ------------------------------
dam altında yaşamak, ondan bel· 
kl de çocuğu olmak •.• Bu ne saa
detti! Fakat sevinç saıihoşluğu bir 
daklkn silrdU. Kendisini takip ede
ceklerini, Fcrltle beraber bulunca 
onun da kendi yüzUnden can ve
receğini hatırladı. Hayır, sevgilisi 
için fedakarlığı SQnuna kadar gö
tiırecekti. Kendini düşüruniyecck
ti. 

İçl parçalanarak şu cevabı ver
di: 

- Hayır, Fent, ben seninle ge
lemem. Sandalın varsa beni yalnız 
karşı adaya. bırakıver. 

Ferit. ikinci bir sandal bekleti
yordu. Oraya doğru yürumlye ha
zırlandı. Fakat güzel cariye kolu-
nu bırakmadı: • 

- Ferit, dedi. Senin için ölen 
kızlara bir milkil.fatın var. Onu, 
benden esirgeyecek misin? 

Ferit bu sözün mfınasını knvra
d ı . Eğildi. Astı kızı beyaz alnın
dan, iç nden taşan bir sıcaklık ve 
hnyrnnlıkla öptü. 
Kız saadetten çıldırmıştı: 
- Mesudum, diye mırıldandı. 

Ömrümde ilk defa olarak bu saa
det yüzume gülümsedi. Artık öle
bilirim. 

Ferit, kızı kolları arasında san
dala taşıdı. Adaya doğru yol alır· 
ken kız dedi ki: 

- Bu gece köşke varınca yatıp 
uyuma. Ada tarafına bak. Bir kı· 
zılhk cörünce benim için dua et. 

1)4\llfı!l)A\~ 
;t?tDA\lA\ 

Aktörlerin kibri 

D Unyanın en kibirli adamları 

aktörlemılş. Meı:hur bir ak
tör, herkesin kendisini tanrılığını 
farzeder, her tarafta aaygı bekler
miş. Tanınmış Jnglllz aktörü lr 
Herbert ~rbofun 8&Dlltlndcn do
layı bir de &'!alet umanı alınca kib
ri son hadde çıkarmış. 

Bir ak am tiyatrodan onra bir 
arabaya aUaml!ı, arabacının kent'mılnl 
f'lbette tanıdığını farza1erek: 

- E\lme! diye emir \ennlş. 
Zavallı arabacının blitün vakti Lon

dra sokaklarında at koşturmakla 
ftçİJOr, tiyatro ile aUkası yok. Ak
törll tanımamış: 

- izin C\' nerede! dlJe ormuş: 
Aktor kıı.mış, demiş ki: 

- Behf'y nadan adam, beni bll
mlyen Joktur. Hafızanı yokla 'e zor
la elbette buJunıun. 

Za\1lllı arabacı ne ya.(l!i"rn ! Atına 

yem almak \'esllestle bir karakol C'l
\'&rında durmuş \e komisere ııonnu,: 

- l~rde hlr deli \ar. Adresini 
ÔJ Jemck lstcrnll or, acaba tanır mı

ı1rnn: '! 

Koml!ıer meşhur aktörU tanıyarak 
:sdresl"l SÖJlemlş. Arabacı da bir şey 
IH'Jll etnılyerek mUşterJ!Jnl doğruca 

e,Jne gotlimıliş. Aktör pek memnun 
lmlmı'l: 

- Reni tanımryan adam olma<lığı
nı hllU ordum. Hatız.aDI zorlayıncıııı 

bak, 110 lJi buldun? diye kurnaz a~ 
b:ıt·ıya bir altın lira bah21, sunmuş. 
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Bu bulmacayı doğru çözerıler arasında Noter önUp
de kura çekilecek 

DOÔAN 
kazıınanlara arzularına göre hediye olarak 

15 sene müddetli Ya bir tahstl sigortası 
> > > Ya bir cıhaz sigortası 
> > > Ya blr ihtiyarlık sigortası 

Birinciye 

İkinciye 
Üçüncüye 

Dördüncüye 

2,000 liralık 

1,500 liralık 

1,000 liralık 

500 liralık 
sigorta sermayesi temin edecektir. 

cevaplar 10/ 2 /1942 ye kadar Iatanbul: Bilmece 

posta kutusuna gonderllmelidlr. 
( 399) 

• mi artırmağı düşünmilyor, yal

3 -- Yol vergisinin baska şek· 
le konulacağı haberi muhakkak 
ki yurdun üstünde ferahlatıcı 
bir yel gibi esmiştir. Is cetvelieri, 
tam kalori alan bir amelenin ya
pabileceği iş miktarı gözönünde 
tutularak tertip edilmiştir. Mü
hendisler, yol mUkellef erine bu 
cetvellere göre iş vermek zo
rundadırlar. Ha'bukl köylülerl
mıı: re.:sınde tam 'kalor el en 
bahtiyarların sayısı pek, hem de 
pek azdır. Bu yüzden mükellef-

nız ~olugunun çocuğunun, hay-ı
vanlarının karınlarını doyuracak 
kadar ekim yapıyordu. 

1 

H üktlmet el koyduğu mah
sulleri değer fiyatla al

maktadır. Eğer bu saydığım en· 
geller ortadan kaldırılır, bir de 
çiftçi sapanı, pulluğu için lftzım 
o'an demiri kolaylıkla bulur, ve 
muhtaç o1an bölgelere vaktinde 
tohum 1uk dağıtılabilirre şu ve
ya bu şekl'de zorlamalara, kor· 
kutmalara hacet kalmadan ekim 
kendiliğinden mutlaka artar. Zl
ral seferberlik de ancak bu tak
dirde iyi, faydalı neticeler vere
bilir. 

C üınhurlyet, çiftçilerimizi 
bu iki afetten kurtardı. 

Kurtardı ama ekim l.ş'er:tnde 
umduğumuz, beklediğimiz geliş
meyi yjne göremedik. Çünkü 
kövlülerimlze musallat olan mu
sib0ctler yalnız o iki afetten iba
ret değildi. Pek çoktu. Henilz 
hepsini sökiip atamadık. Bunla. 
rın en belalısı kuraklıktır. Ana.
dolumuz tepesinin saçları dö
ktilmüş bir başa benzer. Ekime 
elverişli geniş ovalar umumiyet
le ortadadır. Etraf dağlık, orman. 
lıktır. Kıyılara muvazi olarak 
uzanan yUkse'k' dağlar, Ak ve 
Karadenizden gelen yağmur yük 
lü bulutların orta Anadoluya 
geçmelerine meydan vermez, 
kuraklığın da ardıarası kesil
mez. Zavallı köylü, bin mihnet 
ve zahmetle yetiştirdiği, tohu· 
munu borçla aldığı yemyeşil 
ekinlerinin mayıs ve haziran ay· 
larında sararıp solduğunu, ku
ruyup yok olduğunu görür. Yü
reğinden kanlar akar. Ertesi se
ne de ayni durumla karşılaşınca 
evini barkını, çütlni çubuğunu 
bırakarak başka diyarlarda, bü
yük ı;ehirlerde geçim aramağa 

'' Keşfiyat Bürosu,, 
O dundan bir hayli ıııkrntı '>ekll

diil bir sırada gazeteler, be

ledlyen1n Alemdağında seksen bin çe
ki odun k~fettlğlnl , .e hu odunların 
l!ıtaııbula nakil l"in hare.ket~ g~tıği
nl yazdılar. 

Bugünkü durwnda seksen hlnJ '>e
ki odun keşfetmek Krlı.tof Kolombun 
Amerikayı kcşfetmeı!lnden daha v. 
iil'f~nıll de~lldlr. Hatta böyle ha),rlı 
ke,ınerln lılrlblrlnl kovaıamaı.ı ı,.ın 

belediyede bir cKt•ı:flyat Büroı;u11 ku
rulsa yeridir? 

cıMEVSUK ~IEMBA11 
Diinkü \.'atan, hal·agazı tahdldatı-

mn geri bırakıldığını ~·azdıA't halde 
öteki sabah gaıt(•telerl ta.bdldatın 

dUmlen bıışlıya.rak tatbik edlleeeğtnl 
yazıyorlardı. Hatta. tıır tanesi bu ba
hlııte Jatafatlı bir resim de kondur
mu,tu. 

Arknda,ıarını atlatan bizim muh
biri pohpohladım. 

- :\lllhlm bir 'ey değil, dedi. Ben, 

tahdidin geri bırakıldığnu bir gün 
evvel belediyeden öğrendim. Of.eki 
muhblr arkada~lar hıe tahdidin geri 
bırakılmııt oldui:"Unu bir gün ııonra 

evlerindeki havagazı muııluklarından 
öğrenmeğl tercih ettiler. Çünkü be
lediye yanılablllr, fakat mualuk ya
nılmaz! 

ACABA AKSİNi MI 
BEKLİYORDU? 

Churehlll, umulduğu gibi, bir tek 
muhalif reye karşı 4H reyle itimat 
kazandı. lnglltere Baş\'eklll, reyler 
,-erllmeden önee, mllzakerelerl kapa
yan nutkunda bUyük bir de\"Jet ada
mı olgunluğu ile açıkı:a: 

- Ozür dilemiyorum, bir şey vaat 
etmiyorum... Demiş. 

Avam kamara11ının B~vekildea 
belki de, ö:ıUr dllemetılni ve bir şey 
vaat etmeıılnl bekllyen muJıaJit rey 
sahibi kimdi acaba, merak edlyo-
rum! 

TATLISERT 

r 
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, 
olmuştu. İhtiyar uşak başını iki tarafa 
sallaya sallaya tekrar mutfağa &itt1 ve 
bir kere daha saate baktı. Tam on bir! 
Bayağı merak ediyordu. Ne olursa olsun 
gidip yatak odasının kapısını vuracaktı ..• 
Tam o sırada yazı odasında patırtı işitti. 
Oh, çok şükUr, efendisi kalkmıştı. 

'ln içinde mahvolmuş, sıhhatli bir vücut 
yok olmuştu. Hem de ne için. Ahlfıksız 
bir kadının ve scfıl ruhlu bir adamın ze\·-

için... Susmak yeminini bozmadan bu 
lki suçlu) u liUdhıt.n pençesine verebil

seydi ne kadar rıh at edecekti! Şimdi ya· 
pacağı bir tek hareket vardı: İşi olduğu Yazan: Karen J:Sramsoo 
glb! bırakmak, raporu vermemek .•. 

O zaman işe adi.ye el klyacak ıve es- benzemezdi. Evine, aııcs•nc bağjı idi. 
rarı aydınlatacaktı. Bu suretle hem dok- Vazilelcrlni ihmal etmez. Vaktini evin
tor Rişnr bır şey söylememiş, hem de hak den dışarda geçirmezdi. Vücutça incelmek 
yerini bulmuş olacaktı. Vicdanı da rahat için bir salata yaprağı yiyerek aç duran, 
edecekti. kafasız kadınlardan değildi. Muvazeneli, 

Doktor bunları düşünürken Antuanet akıllı bir hali vardı. Doktor Rlşar'ın ta
olduğu yerden kımıldamamış, hareketsiz, nıdıkları arasında Antuanet kadar iyi 
cansız blr halde kalmıştı. Başını yastık- kadın azdı. Doktorun bekılr kalmasına 

ların aramın sokmuş, elini divandan aşa- sebep te bu tipte bir arkadaşa rastgel
blr ölU eli gibi sarkıtmıştİ. Doktor dik- metniş olmı:ı.sı değil miydi? iste en ziya
katlc bu ele bakıyordu. ince, beyaz, na- de beğendiği, güvendiği kadın da böyle 
rln bir eldi. Acaba bu küçUcük elde bir çıkmıştı! Bir çok meziyetleri olan Antua
insan öldUrcbilecek kudret var mıydı? net, evini, barkını yıkmış, sonunda kat'! 
Doktor Rişar her zaman bu eli dostça ö- bile olmuştu. Gel de insanlara güven ve 
perdl. Hatta bir Noel gecesi kendisı için bağlan bakalım. ı 

işlemiş olduğu yastığı hediye olarak ııı- Acaba facıa nasıl olmuştu? Mademki 
dığı zaman bu kUçUctlk müşfik eli saygı iki suçlunun arasında gizli rn"ünasebct 
ve minnetle öpmüştU. Bu renkli, s~slü, vardı, Lüslyen şüphelenmiş ve iki günah
işlemeli yastık kendl bekar odasına biraz ktırı beraberce yaknlamıs olacaktı. Buna 
neşe ve ışık veriyordu. çok ihtimal vardı. Hele Jak'ın gece ya-

Antulnet'i senelerdenberl tiınıyordu.. rısı orada bulunması bu şüpheleri kuv
Hlç ı;Uphesiz ki iyi bir anne, kusursuz bir vetlendlrlyordu. Demek ki, Lüslyen lki
eş, mükemmel bir ev kadını idi. sevgiliyi tehdit etmişti. Eder ya ... Zavallı 

Bir takım modern ve züppe kadınlara adam neden etmestn? Hakkı detti mi? 

Çeviren: Rezun A. E. YALMAN 

Fakat işin içinde tehdit olunca müdafaa 
da vnrdır. Kendilerini müdafaa için onu 
oldürmüş olabilirlerdi. Bu ihtimal cina
yeti biraz mazur gösterebiliyordu, fakat 
ne de olsa bu cinayet yine feci ve kor
kunç bir şekilde işlenmişti. 

Rişar yerinden kalkarak Antuanet'in 
yanına yaklaştı: 

- Sizi odanıza götUreyfm, madam, 
dedi. Orada daha rahat 'cderslnJz. Size bir 
uyku ilacı vereceğim. Sonra hizmetçileri 
uyandırırım. 

- Teşekkür ederim, doktor ..• 
Antuanet, güçlOkle yerinden kalkabil

dı. Doktor koluna girdi. Yavaşça merdi
vcnlerduı yukarı çıktılar. 

m 
İhtiyar Fransua merak etmeğe başla

mıştı. Saat on bir olduğu ha1de henüz 
efendlsJ sabah kahvaltısını istemek için 
z!' çıılmam~tı. Böyle bir hale hemen he
men ilk defa şahit oluyordu. Cok çalı5tı
ğı gecelerin sabahında bile Jak saat do· 
kuzda kahvaltı isterdi. Mutlaka bir ııey 

Fransua hemen sabah gazetelerini ala
rak odaya girdi. Çocukluğundanberl ta. 
nıdığı ve hizmet ettiği efendisine böyle 
geç kalkmış olması dolayıslle tatlı bir 
şaka yapmak niyetindeydi. Fakat Jakın 
halini görünce bundan vazgeçti. Odanın 
içinde bir aşağı • bir yukarı, yumrukları 
sıkılmış, saçlar darmadağan, rengi sapsa
rı bir halde dolaşıyordu. 
Franmayı tısı! hayrete ve dehşete dü

şilren şey de Jakın ayağındaki ayakkap
larıydı. Bunlar bir gün evvel giymiş ol
duğu siyah pabuçlardı ki çamurlar için
deydi. Demek ki Jak o gece hiç soyun
mamıştı. Fransua bu hal karşısında o ka
dar :ıaştı ki blr şey söylemedi. Sessizce 
gazeteleri masanın üzerine bır.aktı. Jakın 
bir şey söylemeı::lni bir an bekledi. Fa
kat o da susuyordu. Nihayet kahvaltısını 
isteyip istemediğini sordu. Jak ylne ee
'ıap vermedi, ifadesiz bir bakışla uşağa 
baktı. Kendisini sanki hiç görmüyormuş 
gibi bir hali vardı. Birdenbire gazetelere 
doğru elini uzattı, merak ve heyecanla 
sayfaları. çevirmeğe başladı. 

(Arkası var) 

B. Roose,·eıt, 1933 J,lında Cüm
hurrelııUflne ~!imiş, lktısadi buh 
raıılar içinde kıvranan Amerikan 
mllletıne yeni bir emniyet havuı 
yaratnuy:a. mu\affak olmu,tur.1987 
de ikinci, nlh:ıyct l9U de Uçllncü 
defa. Cilnıhurrclsl intihap edll.miş

tır. 

Geçenlerde hlr ,·esllr. ile B. Chur
chlll'dckl ) liltsck enerjiden bahı.et
mlştım. Dfuıya Mdlselerlnl gllnü 
ıünline ,.e dikkatle takip edenler 
B. noosc' elt'ln de adın, irade , .e 
idare bakımlarından ne kadar kU\'• 
vetll olduğunu takdir ederler. 

KÖR KADI 

Noksan vezinli ekmek
ler musadere edilerek 

satıldı 
Karne usulilnün tatblkından 

sonra fırınlarda yapılan kontrol· 
lar neticesinde külliyetli miktar
da noksan vezinli ekmek buluna
rak musadere edilmiş ve bu ek
mekler karakollarda ylne karne 
ile fakat ucuz fiyatla halka sa
tılmıştır. Bu satıslardan elde edi
len para da Kimsesizler Yurduna 
lrad kaydedllmişUr. 

TAKVİM 
31 iKİNCİKANUN 94% 

CU:\IARTESi 
AY: 1 - GÜN: 31 - Kasım: 85 
RUMİ: 1357 - İkinclkinun: 18 
BİCRi: 1361 - l\ffiHARREM: 14 
VAKİT ZEVALİ EZANI 

GÜ'NEŞ: 7,13 1,50 
ÖGLE: 12,27 7,04 
İKİNDİ: 15,06 9,44 
AKŞAM: 17.23 12,00 
YATSI: 18,56 1,34 
İMSAK: 5,31 12,08 

.(VKôS~~ 
Ciğer yahnisi 

~ !ılın çocukların kimisi dğerin 

~ katı11nı, kinıbi de yumuşafı
nr ııeverler. Ben de heııslnln zel·klne 
uyması için blltün bir takım eltett 
pl'1rttırn. Bol soğanlı, ııal~ı 'e ka
rarında baharlı olduğu için pek nefle 
oldu. Bir ele güzel a.,ure yaptırdım. 

Kolay turşu 
Lı\hanayı dörde bölerek haşlamalı, 

ha,•uçları ,.c yaprak kerevizi de ha..,
ladıktan !ionra çukur bir kaba kat 
kat koymalı. Bir kiılle içine konan sir
keye bir miktar tuz serııerek erit
meli ve üzerine çıkıncaya ka<lar su 
koymalı, bir kaç dlıt ~ !l&musak at
malı. Bu turşu yapılır yapılmaz ye
neblllr, yalnız uzun zaman dayan
maz. Azar e-:ar yapılırsa daha 1yı o
lur. 

EV KADINI 

-
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:: R.ADYO ~;TElEFON :. TELGRAF"HABERLERi 'Mecliste hararetli müzak~rel~rı 1:::;;1~ED~~ ;;;n 
'f Hitler'in nutku- _ 

Rus· Alman 
harbi 11 

nun devamı 

(Başı ı incide) (-) 
ık onlara el uza.tamıyacaktı. Iate
.kleri. şey, Avrupayı daima parça
mınqı bir halde tutmaktı. Bu mak· 
ıtla sıra.aile IBpa.nyaya, Holandaya, 
·ran.saya saldırdılar. Fransa zarar
·z bir hale gelince Avrupayı birleş
lrecek ve muvazeneyi bozacak bir 
uvvet diye Almanyanın k&rJ11Piına 

iiklldiler. Jı.lilletlerl biriblr1ne geçir
nek ı.,tnde yahudiler bUyük rol oy. 
adılar, çilnkll daima kanşıklık sa· 

ceslnde yaşarlar ve sUklln devri ge
:ince ipliklerinin pazara çıkmasından 
korkarlar. 

Ruslar 100 kilometre 
ilerlediler 

(Başı 1 incide) + X + 
25 inci tank karııı koyma alayı, 
179 uncu piyade alayı, ll57 inci 
tümen, ~1acar süvari alayı tama· 
men bozguna uğratıımış:ardır. 
257 inci piyade alayı kurmayı ve 
evrakı ele geçirilmiştir. 457 inci 
ve 516 ıncı piyade alaylarının bay 
rakları alınmıştır. 44 üncü ve 
295 lncl piyade tümenlerile 62 in. 
ci, 46 ıncı ve 94 üncü piyade alay
ları çok ağır kayıplar vermişler· 
dir. 18 sonkAnunla 27 sonkAnun 
arll4ında Almanlar 25,000 den 
fazla ölü vermişlerdir. Yüzlerce 
esir alınmıştır. Tuğgeneral Gorod
nianskl, Korgeneral Riabişeva ve 
albay Greçko'nun kuvvetleri bil· 
hassa kendilerini göstermiş!erdir. 

Şükrü 
Sökmensüer 

Vazifesine başladı 
Ankara, so (Telefonla) -

Dün lal)e Mil•teşarlığuıa ta· 
yln ed!Jdlğlnl bildirdiğimiz 
Hatay vaJJsi Şükrü Sökmen
süer, buglin saat 15,SO da. l· 
aşe müsı:..,arhğına giderek 
08kl mUsteşar Şefik Soyeı:le 

birllkte çah.,ma odalanna çe
kllmJşler, saat 19 a kadar 
Şükrü Sökmcmüer, eski mlls· 
te,ardan yapılan ve yapıla

cak olan işler hakkmda nıa
Jümat almıştır. Diğer taraf
tan te.hmln edildiğine göre, 
eski müste,.r Şefik Soyer, 
Burwa veya Hatay vallllk!&
rlnden birine tayin edilecek· 
tı.r. (B.B.) 

(ıı.,t ı inekle) c-» devletin serme.yesin! çıkaralım? 1 t'.ll'aDarını salahıyet.m harıcındı 
Tilrk milleti kendi hududu dahilinde, Bir taraf aldanmasın. Dlğer taraf goruyorum. Munakaşalarda oyu.ı 
kendi hAklm!yetile teeesUs etmi.!}tir. da aldatıyorsa onu yakalayıp mah oynanması key!ıy'·'.indcn bahset. 
Rejiminde de kendi id&re6ini ve si- kemeye versinler. Dava bundan tıler. Bundan bcnım çıkardığını 
ya.setini yürüterek düşUndüğUnU ve ibarettir. Buna karşı alınacak mana, bu münakaşaya iştirak eden 
kendisinin mUlt sahada yapmayı is- yeni tedbirler hakkında Maliye adamlar arasındaki oyundan iba

Vekili arkadaşım !Azım gelen iza- rettir. Ben bu manayı çıkardım. 
tedlğlnl tesbit etmiş: ve ona göre yU- batı verJrler. Böyle ise tam?-men beraberim. . 
rllmlll}tUr. Dünya vaziyeti de başka- General Nacı Tınaz (Bursa l. bır 
laşmıştır. Binaenaleyh idart cephe- Ha.k.ikat-en_ Emi~ ~azakk 

1
arkl a.dkl 3 

.. kaç müteahhit birleşiyorlar. Maksa .. 
şım.ızın dedıği gıbı o ay ı ar 

sinden. iktısadl cephesinden doğru- varken biz güç ycıl:ardan yürüdük dım odur. . 
dan doğruya milletin bilnyesi cephe· gibi bir manzara hasıl olmasın. Başvekil Doktor Refık saydam (de 
sinden takip olunacak esaslar hiç bir Mesel;l idarei öriiye yapar, istikliıl vamla) diğer taraftan Tınaz arka
zaman 914 de düşündüklerimize ve- mahkemeleri yapar. bu suretle bir da.şım elbise için tip_ meselesini Ueri 
ya gördüklerimize benzemiyecekttr. çok kararıar alabilirdik. Hayır sürdü. Bu benim için çok kolaydır. 
Buna karşı da 10.zım gelen !Uetlerle arkadaşlar, hükftmctinlzin Türk Fakat memleketin iktisadt vaziyeti
mücehhez olmamız icap ediyordu. milletinin kemaline itimadı var- ni, .fabrikaların istihsal durumunu ve 
Aletlerden bir kısmı elimizde idi. Bır dır. cbravo sesleri ve alkışlar» ve sairesini gözönUnde bulundurmak H\
kısmı yoktu. Onları da yapmıya ça- onu sizin gibi düşünür, onun he_r- zımdır. zannediyorum kl zaman, bU
lıştık. Arzettiğlm gibi harp eahası hangi bir surette ve tarzda czıl- tUn arkada.ıJ1arnnıza bunu yaptıra
içerJ:slnde her giln biraz daha fazla mcsine ve ~or~ maruz kal~asın: ı caktır. Blltyorsunuz köylere el tez
bu esaslar dairesinde çalışıp bU işleri taraftar değıldır. Her şey bı ere 1 gA.hı tevzi ediyoruz. Buna iki sene 

hesapla ve mantıkla olacaktır.! 
ytlrUtmlye çalı~ıyoruz. . . Mümkün olduğu kadar bu yoldan ewel başladık. Demek ki hUkQmet 

Millt korun~a ~anununun ılk yanı ayrılmamak hükftmetln en büyük vaktile bu eksikliği görmUftilr. Ge-
1940 senesi bırincı ayın~a kabul bu- prensipidir. Her vakit arzetttğim çen sene Uç yüz bin liralık, bu sene 
yurduğunuz .şekillerde gorWUr ki, bu gibi, kanunları verd~ğiniz zaman 600 bin ltrahk el tezgAhı tevzi edi
husustakl görilşlerimiz hayli ilerle- bunların içinde bize vAsl sal&hiyet· yoruz. Eğer gelecek sene biraz daha 
miştir. Encümenlerde de arzettiğim ler veren maddeler de vard.Jr. Bu imkA.n dahllinde görebllirsek. daha 

<Ba.ı 1 incide) ')'o 
mak, halkın ihtiyaçlarını karşı1aa 
m& iınkanlarını genişletmek ve 
maliyeti ucuzlatmak baltım,ındaıı 
büyük hizmetleri olabilir. 

İhsan Soyak kömür ocağının 
<lşıkıdır. Bu muhit haricinde te· 
neffils edecek hava. bulamaz. İşi ... 
nl kendine ckrt eder. Varılacak 

~ayeyi kestirir ve oraya doğru 
yürün1eği bilir, kendini değil, işi 
düşünebildiği -Çin mes'uliyet ta
şımaktan da korkmaz. B. İhsar, 
sihirbaz dei;i'dir. Biriken zorlu!;:a 
Iar ve noksanlarla çarpışması ıa
zım gelecektir. Gözümüzün önüne 
derhal istediQ:imiz ver•mi koyama
yacaktır. Fakat herhalde elinden 
geleni, bilerek, anlayarak yap
mağa çalışacağına emniyet dU)·il

biliriz. 

1914 yılından evvel Ingilizler, kay. 
zere karşı vaziyet almış:tı. lddiaları
·ıa göre, militarizm Almanyayı ezi
)'Ordu. Alman milletini kurtarmak JA.· 
zıındı. Harp ihtimalinin önUne geç· 
mek iddlaslle göz göre harbe doğru 
gittiler. 

Alman halkına ve &rkadaşlarıma 

inanıyorum 

evvel tam zafere vardık. 
iş cephesi 

gibi, bu llerleme bundan sonra da maddeleri biz mutlaka tatbik et· fazla el tezgA.h.ı tevzi edeceğiz. Bu 
daha ilerliyecek ve daha başka ka- meyiz. Bir çokları yevmi tşlerim'z demektir ki, h&lkl kendi muhitlerin
rarlar ve tedbirler almıya bizi mec- içindir. Bu hususta hük:Qmetin deki mamulA.tın cinsine göre elbi
bur edecektir. ÇünkU dünya vaziye- elinde mevcut salAhiyeti behemf! .. sesini kendisi yapıp giymesi için mllrn 
ti o istikamettedir. Ona uymıya ve hal kullanması mecburiyetini mut kUn olanı yapmıya teşvik ediyoruz. 
onu her gün takip etmiye mecburuz. laka gözönünde tu.~mayız. Lüzum KA.zım Nami arkadaşımızın ~özle

Bu dairelerin ve işle'tmeler n 
çalışması ve umumiyetle hük~i
metln bugünkü icraatı hakkında 
hükümlerimizi verirken, hiç bir 
zaman unutmamalıyız ki hilkô.me
tin bütün hareketler:ne hAkim o
lan hisler; derin bir yurd sevılı;:;i. 
titiz bir umumt menfaat kayg 1 1-

sudur. En iyi niyetle verilen ka
rarların bile hatalı tara!iarı bı.:a 
lunabHir. Hata nisbeUni azaltmdk 
emelile umumi işleri milsbet ve 
yaratıcı münakaşalara mevzu yap 
mak elbette faydalı bir şeyd;r. 
Hükümct de bunu istiyor ~ iyi 
niyetli müsbet tenkitleri hoşnut· 
Jukla karşılıyor, fakat hükUmetin 
iyi niyetle yaptığı bir çok faydalı 
işleri hiçe sayarak hep kusur a
ramak ve batalı tarafları vatan
daşların gözünde büyütmek, fay
da yerine kısırlık uyandırır. Ten
kidin ve dedikodunun bu menfi 
nev'i, en kolay ve zahmet.sizce bir 
iştir; iyi niyetle bile yapılsa mem
lekette yaratma havasını ve tor
lukla mücadele imklnlarını iyi
leştirmeğe hizmet etmez. 

O zamana kadar dllnya, dalma kuv 
vetlinin hak sahibi olmaeı esaaı Uze
·ine y~amıftı. Bu esasm önüne geç
mek. harbin sebeplerini ortadan kal· 
c.lırmak Ingilizlerin elinde Jdi. cHarp· 
ten nefret ediyoruz. Bunun için zorla 
aldığımız yerleri dağıtarak harp u· 
·ıandıracak sebeplerin önüne geçecea 
!!iz> diyebilirlerdL Böyle bir hareket 

mıntl olurdu. Cenubt Afrika.dan, 
\fı~ırdan, diğer yerlerden çekllirler
dl, adal•tslzllğe 'karşı isyan ecbeple· 
rl.11i ortadan kaldırmış olurlardı. 

Tablat1o emri, en kuvvetlinin, çah'-
kanın ü.stUn ~ıkmaı;ı;ıdır 

~u yola gidecek yerde dUnyada de· 
ı~lkllk olmamalı diye bir iddia çı· 

ı'nr. Bu neye benzer? Bir mem
•· tl'l dahill nizamında zengin dal· 
u. zengin, fakir daima fakir kalacak 

1ıye bir nizam kurmıya hiç kimse ... 
..n mevcut düzene karşı gelemiye
:'tlni değişmez bir kanun haline 

};:.)\"mıya. •• Biz bu meseleler hakkm· 
<Jl bizim ne du,tlnd\lğUml!zU blllrel· 
ntz. Tabiatin emri, en kuvveUinin, 
l''! çalışkanın daiına üste çıkmasmı 
ı'mreder. Zayıf. kuvvetliye yer ver· 
trırılidir. Hiç bir şey sabit kalamaz. 
Fen:ılar inkıraza uğrar, aşağıdan yu 
karıya doğru bir mücadele devam e
der. 

Garantıı....ın boşlu~ 
Harp ha.lskındak! kldlalarının yalan 

et olduğuna diğer bir delil: Alman
ya silAhları terkettikten sonra ken· 
dileti de sillhlan terke razı cla8.l&r· 
dı mesele knlmazdı. Alman.ya bunu 
tekli.f etti. fakat kendileri yanq
madıl r, tek başına Almanyanm Aciz 
kalmasını istediler ve bize kartı bir 
dUzUye ittifak zllmrelerl kurdular. U
•uller hiç detı.,medl. BUtUn dünyayı 
aleyhimize çev!rnılye devam ettiler. 
Son zamanlarda 4a. hücumumuza. 
karJI! himaye lddlaalle her memleke
te garantiler vermiye kalk.19tııar. Ko
ca yalancı ,ımdl itiraf ediyor ki, tek 
bR,larına bu garantiyi tutmıya lk· 
tıda.rlan yoktu. O halde ne diye bu· 
nu verdiler? Dar kafalıları, ahmak .. 
ıarı, budalaları kendi ıırkalanndan 
sUrUklemek ve mUmkUn olduğu ka· 
dar çok yaba.net kan dökerek men
faatlerini yUrUtmek için ... 

Her şey çöktükten, herkeo teslim 
olduktan sonra biz sahneye çıktık. 
Eğer ben yalnız Almanyanın yuka
n sımflar1'* ~saydım buna. hiç 
bir zaman cllret etmezdim. Bugün 
kartınızda bulunmazdım. Bu hare
ketin icap ettirdiği cesareti göster· 
mezdim ve bUtUn bir lllemi değişti· 
recck bir karara varamazdrm. Fakat 
ben çok şUkUr Alman halkını ve ken 
di arkadaşlarımı tanıyordum. Onlaa 
ra inanıyordum. tcap eden rehber
Hte kavuşabilirse bu halkın her şeye 
hA.kim olacağını biliyordum. Eskiden 
zaten milleUme imanını vardı, )'.'ıl 

geçtikçe kuvveUendi. 
Pek iyi biliyordum ki, eski düze. 

nln devamı tam bir çökUntUye yol 
açacaktır. Her şey temelinden değ41-
meli idi. Bünyenin yukarı kısımları 

inkıraza uğ'l"amıştı, aşağı kısımların 

yeri doldurması lAzımdı. iktidar mev 
kllne zafere 1Ayık unsurlar geçroell 
idi. A2 adamla başlıya.ra.k kUçUk bir 
hareket kurmağı ve umum için lü
zumlu esaslan haztrlamağı kararlaş
trrdmı. Etrafıma menfaat dUşkUnU 

adamlar toplanmadı. ÇUnkU maruz ol 
duğumuz tehlikelere ancak kuvvetli 
idealistler katlanabilirdi. Dia"ereri bi-
ze deli dediler, evimiz yoktu, serma
yemiZ, gazetelerimiz yoktu. Bu ha· 
li.mizle yeni bir devlet, yeni bir nia 
zam kurme.k tddla.sında idik. Bize ka· 
Wanlar hiç bir ııeY kazanmağı Umıt 
edemezlerdi. Her şeyi kaybetmek teh
likesi vardı. Niteklm adamlarnnızdan 
bir çofu. mUcadeTe esnasında canları
na kadar her şeyi kaybettiler. 

ıtıır,ımızdal<l dUşman ... 

Karıpmızda düşman olarak ahmak
lık, tembelUk, cebinlik vardı. Cebin
llğe akıl ve ihtiyat adını veriyorlar: 
<Aman galiplere boyun eğelim, kur
tuluş buradadır.> diyorlardı. Bu öl· 
çUaUz, inanılmaz cebinliğe karşı mü
cadele mecburiyetinde kaldım. 

Eskiden mevki sahibi olan bUyük· 
Jerin aklı sayesinde değil, halkın ce
sareti sayesinde mUcadelede UstUn 
çıktık. Bir çok menfaatlere karşı mü
cadele mecburiyetinde kaldım: Türlü, 
tUrlU sırut, parti, zümre ve şahıs men 
faaUeri ... Sollar aağla.rı füdUrmek ta· 
raftarı tdL Sağlar: cHalkm iyiliğini 
isteriz, fak.at aramızda mesafe olma· 
lı• diyorlardı. 

1933 ve 1934 se~leri dahili nizam 
kurmakla geçtL Iş cephesini kur· 
dum. Grevler vesaır hA.diselerle ra
h&.tsız edilmeden işe l!larıldım. Mar
kın istikrannı temin ettim. Bu fş 
kolay değill.oLi.. Kolaysa dUşmanlanm 
neden yapamadılar? Menfaatleri bo
zulanlar bir mUddet arkamdan küf
rettiler, takat her 1ş a.k.ıl ve anlayışla 
yapıldığı için herkes kaybettiğini ka.· 
zandı ve memnun oldu. 

1930 da harice kıırJı istiklAI ha· 
reketl başladı. 1938 da Ren! aldık. 

1937 ve 1938 de teçhizatımızı tamam
lQ.dık. Bunları kullanmağI lüzumsuz 
kılmak tçin vakit vakit tekliflerde 
bulundum. Her taraf harp yüzünden 
yarını kalmış barış ı,ıerlle doludur. 
BUyük bir kilittir programımız vardı. 
PIAnlarımızı gerçekleştinniye kısmen 

başlamıştık, kısmen hedenerimize 
varmıştık. Biz bu yükselme program 
larlle meşgul iken o yalancılar ne 
yapıyorlardı? Yaptığım işler dolayıa 

sile benden her vakit bahsedilecek
tir. Fa.kat harp kopınaaaydı Çörçllln 
adını kim duyacaktı. Bu adamda yap 
mak ve yaratmak tıctldarı yoktur. 
Tarihteki rolü hep yıkmaktan ve 
harp çıkarmaktan ibaret kalmıştır. 

Başka milletlerin ııaa<letlnl 

dUşUneınenı 

Refik ince arkada..şmım gU.zel hi- olursa kullanır. luzum olmazsa rlnden iki noktaya temas edeceğim. 
tabeleri arasında bir ufak kellme kullanmayız. Bu_ ~anunları tekl•f TUrk milletinin, TUrk camiasının 
!arkı var onu tashih edeceğim bu ke ederken de bu fıkırle hareket ede- kendi ananesi vardır. BüWn bu ana-

• ' rek sizin ve bizim düşündüğümüz 
Ume, milletin egoizmi değil, bazı ln· gibi ayni şekil ayni .!ikri tatbik nesine mU.Stenit onun bir ahlı\k te· 
sanların hodbinliğidlr. Bu kllrsilden etmek için kaicİeler arayoruz, bu· tA.kkisi vardır. (Bravo sesleri, alkış
umuma teşmil etmeıntvtlm. Yanlı' ıuyoruz, tedvin ediyoruz. Üst ta· ıar) HUkOmet bu ah!Aka karışmaz 
bir telA..kklye uı:amamak iç.in bu ke-- Tafı tazım gelirse, yine huzurunıı- ~a bir hudut dahilinde karışmaz. 
llmeyi tashih edıyorum. ccBız de öyle za gelir, açıkça görilşUr, her şeyi E~er bundan biraz inhiraf görllrse 
anlamıştık, tabU, tabii sesleri>. ayni suretle beraberce tesbit ede- gerek mesullyetl omuzunda taşıyan 

Arada ,unu da arzetmi.ştim ki ve- riz. Mesela arada ufak bazı sulte· insanlar ve gerek siz o arananın bo· 
kil arkadaşlarım salAhiyeUeri hudu- ıfehhümler oldu, müsaade buyuru· rulmaına.sı için lAzım gelen tedbiri 
du dahiline giren işler için bu husus- lursa bu kanun vesilesi'e buradan almak hususunda bir an tereddüt et
ta icap eden izahatı vereceklerdir. arzedeyim, -ı:nesclA şeker fiyatına meyiniz. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bendeniz burada. umuml şekilde ma- .zam meselesı. · • Hangi vekil ne toplamıı,, bunu ken 
ruzatta bulunacağım. . Arkada§lar, memlekette mevcut dilerinden sarahaten isterim. (Alkış

Maliye Vekili arkadaşonın aıtın ı:ıeker stokunun hükümet hesabıQı lar.) 
hakkında ne söyliyeceğini biliyorum. lıyaptı. B~nun sene nihayetine ka- Arkadaşlar, hepimizin gözU önUn-

11. ler) Yalnız benim söyliye· dar yanı doğrudan dojtruya gele. k ad bl h 
(GW_,m~ .. B TU k cek kampanyaya kadar memleke· de avuç içi kadar An ar a z e· 
ceğim bır soz vardır. un~, r te kafi ge. mesi için bunu ya tevzi pimiz icap ettlğl gibi ne kadar im-
milletinin bilmesi lAzımdır. Bır TUrk usulüne bağlamağa, yahut fiyatı kA.n dahilinde ise kuvvet ve kudre
&ltını bir kAğıda dahi almak istese- yükselterek, satışı tahdit ederek, timiz ne kadara yetiyorsa o kadar 
ter hiçbir kıymeti yoktur. Arkadaş--- bir şekle raptetmeğe mecburiyet çalışıyoruz. BUyUk bir şehirde değt
lar, TUrk parasının kıymeti daima· hissetti. 'Memlekette yapılan lstn-' uz:. Ayni mahallerin hemen çocuk· 
yerindedir. Alanlar aıcıanacaktır. \rtistiklere göre adam başına şeker ıarı ve kom.şuları gibiyiz, karfı kar· 
(Bravo seolerl) Altın alanlar aldanır. istih!Akl 6 - 7 ki'o kadardır. Fa. şıyayız. Hepimizin evine ne glrlyQr, 
Almakla ne kazanmış oluyor. Yedi Jtat bunun bir köy ve şehir yeyJşi ne çıkıyor hepimiz biliriz. Binaena
gram altını bilmem otuz bu kadara. vardır. Eğer bütün memleket leyh böyle bir ~y var.sa. 16tfen ıöy
alıyor. Nihayet bir ziynet ve sUsten ~ •18,000,000 na vesika tevzi edecek !esinler ve meydana çıksın. cTabil, 
ibaret kalacak olan bir şeyin kıyrne- olursak ekmek ~i?i ?mojen bir tabii, ses~ri> 
tı yoktur Biz buna hiç kıymet ver- ·madde olmadığı ıçın bır kısım hal- Hı'ç bir vakit bir hükOmet uzvuna 

Biz çalıştıkça aleyhimize olan net- • ıkın şeker yemediği halde vesika 
ret arttı. Bizim k-endi nlza.mımızı miyoruz. Geçenlerde gazeteler bir· alarak bu vesikasını diğer şehir bu şekilde müphem isnatlar yaparak 
k-endi memleketlerine yaymak Jste- havadis çıkardılar ve yalan olduğu- lere ve kasaba'ara satmak sureti- bozguncu bir ruh doğmasına meydan 
diğimlzl sandılar. Ben yalnız kendi nu ylne kendileri ya_lanladılar: Mer- le bir takım vatandaşların adeta veremem. 
milletlmtn saadetini dU,UnUrüm. Di· kez Bankası altın çıkaracakmış. kend'lerlne vergi vermesi vaziye. Ankara 30 (A.A.) - Ba~vei<1l 
ğer milleUerin !&adeti için uykusuz 1 Devletin sermayesi kendi elin .. tt doğa~aktır. doktor R~fik Saydam şubatın bl-
kala.ma.m. onıann işlerini dUzeltmea dedir. Merkez Bankasında durur. Naci Tınaz arkadaşımızın be .. 1 rinci pazar gi..ınü saat 20,15 te 
terinden bana ne? Fakat bizim ör· ~stanbulda bir kaç spekil"A.t>'rün 

1 
yanah a!'a~ındaki btr tek kı!!a Ankara radyosunda bir konuşma 

nettmizden korktular ve sınıt men-. ıheveshıe kurban giderek nlçın l'ümle Ü?erinde duracağım. Diğer yapacaktır. 

faallerinin bu yUzden sarsılması ih- olan mı, yoksa son lokmasını müda- BUtUn silAhlarımız zafere tştlrak e· yt kimse anlıyamaz. Kendim de 118· 

ttmall kendilerini UrkUttü. Biz halkı taa eden ml kazanacak? diyorlar. Tekrar söyliy~ğim: En kerim. Er eılatile vazife yaptım. Sı
yükseltmek için bir çok şeyler ya
parken sermayedar sırtlanlar kendi 
mllletlerlnl avutmaktan başka bir 
şey yapmadılar. Ruzveltin ye:nt bir 
iktısadl nizam hakkında milletlere o
lan vaatleri hep bizim çalı9ma prog
ramımızdan aşırılmış esaslardır. 

9 senedir ı, başındayız. Rusyadakl 
rejlm yirmi be9 seneliktir. Ikl mem
lekette yapılan işler mukayese edi
line !ark meydana çıkar. Bu Sirada 
kapitalist memleketlerde halk için 
bir şey yapılmadı. Hak arame.k için 
Vaşlngtonda Kapltule giden halka e· 
dilen muameleler, müstebit dedikleri 
A!manyada görlllmemiştır. 

Harlet siyasetimiz 

Yegft.ne şerefi, ban' temelini kura ağır yükü piyademiz çekiyor. Göra fırdan aşağı 42 derece soğukta çar· 
makla. knuınmak isterim dükleri vazifelerin mesuliyetinl doğ- pışmanın ne demek olduğunu ben bi-

Biz, Ingiltere, Fransa, Amerikaya rudan doğruya Uzerime almış bulu- llyorum. Vatan da biliyor. Yardım i· 
bir şey yapmadık. Buna rağmen 939 nuyonım. Maksadnn askere bir kat çin her feyl yapıyor, çalışıyor ve çaa 
da bize harp llAn ettller. Bent fyt an- daha yaklaşmaktı. Askerlerimize te- Iışacaktrr. Cephane yapın, cepheye 
ıamalısmız: Ben şeref vamam. Ye- min ederim ki ne yaptıklannı biliyo- yetiştirin, Or&dakller vazifelerini ye-
gAne ~eti bu harpten sonra barış rum. rine getireceklerdir. 
llleminl kurmak suretlle kazanme.k Is Ruslar bUyük kan fedaklrlıklarlle DUşmanlarmıız nuyonal soeyallz. 
terim. Harbin idaresini üzerime al- bir kaç kilometre yer aldılar. Bir mln dUnya. yüzUnden kalkması if;:ln 
dım. ÇUnkU mesuliyetten korkrnuyoa kaç haftaya kadar cenupta kış bla 
l'wn. Her mesuıtyetl taşırım. Mille- tecektlr. Şimale dofru bahar yayıla.- dua ediyorlar.Onların duası boşa çı· 
tim beni tanır ve bana emniyet eder. caktır. Nihayet o saatimiz gelip ça- kacaktır. Fakat benim şu duam yea 
Buna kanidir kt1 ben yaşadıkça yeni tacaktır kt, vatanın hazırladığı yeni rlne gel-ecektir: Allahım, bize kuvvet 
bir 1918 A..kıbeUne hiç bir zaman uğ- dlllhlarla dövüşe atılacağız. Ruelann ver ki hürriyetimizi muhafaza ede· 
ramıyacaktır. cenupta Itaıya, şimal· aldıklarını iddia ettikleri yerler bizim Um, bütün Avrupayı, bütün insanlı· 
de Ftnland&, sonra Romanya, Slo- aldıkanmıza ve g.elecek ilkbaharda ğI kurtaralrm.> 
vakya, Macaristan bizimle beraber alacaklanmıza nlsbetle nedir? Bura
dövUşilyor. Ga.rp ve şlmaldekl Cer· !arı bir ha.re.be yığınıdır. Halbuki biz 
men memleketlerinden ve Fr&n.'la i· kendi aldığımız yerlerde dUzen ku· .... BAY AK BOMŞUMmıl\ 

BaZJla~JmıE şahsi rahatımız 
biraz bozulunca ve bir sıkıntı ile 
karşılaşınca başka memleketlerde 
yaşayan insanların halini ve hü. 
kılmetin no gibi zorluklar içinde 
vazife gördüğünü unutuyoruz. 
Halbuki hepimizin maksadımız 
memleketin iyiliği olduğuna göre 
memleketteki birlik duyıusunu, 
karşılıklı emniyet. te.kım halinde 
beraberce çalışma ruhunu koru
manın en baş millt gayelerden 
biri olduğunu hiç bir zaman ha· 
tırdan çıkarmamak 1Azımdır. Ya· 
pılan işler! ölçüye vururken bal. 
den anlamalı ve hazan en iyi ni
yeti ve en kuvvetli iradeyi bile 
aşacak şekildeki zorluklara ve 
imkAnsızlık1ara 1Ayık olduğu pa. 
yı ayırmAlıyız. 

Alımet Emin YALMAN 

ACI BiR KAYIP 
Istanbul Belediyesi klmyahanem

nin mUesslsl olup 30 eenedenberi yo
rulmaz ve bıkmaz bir gayretle mü· 
dUr!UğUnU yapan kıymetli ve güzide 
Ulm adamlarımızdan 

DOKTOR VE KİMYAGER 
MUSTAFA MUHLİS tlNAL 

Uç aydanberl dil· 
çar olduğu ra

hatsızlıktan kur
tulamıyarak rah· 

metl rahmana ka 
vutmuttur. Cena

zeol bugUnkU 31. 
ı.942 cumartesi 
gUnU Kadıköy 

' ... ı 

Cevlzllk Bakla tarla.1111 Sa.fa sokak 
No. 14 ten kaldırılarak öğle namazı 
Osmanağa camllnde kılındıktan son
ra Karacaahmetteki ŞehiUiğe defne
dilecektir. Kendisini seven dotıtlarmın 
vasiyeti veçhile ç~lenk getirmemeleri 

Geçen &Sırlarda din harpleri AI· 
manyaya pek çok kana mal oldu. 
Bu sayede lngiltere dünyayı zaptet
mek ı.,ınde yalnız ve serbeot kaldı. 
Eğer aramızdan biri sonradan gör· 
me iııe bu eski bir tarihi olan Alman. 
ya değil, ıng!lteredlr· Bizim Avru
pada koca bir Alman imparatorlu
ğumuz varken, Jngiltere tek batına 
kalmqı, kUçUk ve ehemmlyetııız bir 
adadan ibaretti. 

Bunların hepslle çarpıştım. ınanıl· 
maz bir sebatla milleti kurtardım. 

Mel<ln anan<>lerle uğra,tıın. Terbiye· 
ntn te.slrler1ne karşı mücadele IA.zım 
geldi. 'Münevverler bir işçinin reh· 
berlifinl kabule razı olmuyorlardı. 
Bunlara anlatmak llZım geldi ki, 
rehberik donllen ııeyln ~ille aJAka· 
sı yoktur. lnsan rehber doğar ve öy
le kalır. Bilgi sonradan elde edilen 
bir 'l"Ydlr. BUtUn bir dünyaya kar'ı 
nıUcadeleye mecbur oldum. BUtün bir 
milletin tembe!Uğtnl gidermek, uyku 
dan uyandırmak, ananelerden doğan 
mukavemete ratmen kendisini kur
tarmak IAznndı. 

Bizim muayyen bir harici siyase
timiz vardı. Uç memleketle anlaş

mak istiyordum: Ingiltere, Italya, 
Japonya ... Inglltereyi uykudan uyan 
dıramadım. Bize hep düşman gözüyle 
baktılar. Çörçil her teşebbU.UmllzU 

bota çıka.rd1. QUnkU mutlaka harp 
istiyordu. Yahudilerden bahsetmiyoa 
rum. Bizden hakkile nefret ediyorlar, 
çllnkll biz kendilerinden nefret edi
yoruz. Bu harbin sonunda ya Avru· 
pada Cermen milletleri kalmıyacak 
veya yahudiler Avrupadan defolup 
gidecek.. Fakat fimdiden haberini 
vereyim: Hayır, yahudllerln umdu
ğu gibi ılrt milletler mahvoımıyacak, 
yahudilik kahrolacaktır. 

ıe Ispany3.dan da gönüllUler gelmiş- ruyoruz. Cephenin arkasında da bil· Parlsln en şuh hayatı rica olunur. 
tir. Şark cephesinde bUtUn Avrupa tUn Alman vatanı vardır. ELVIRE PEPESCO Ailesi nanuna. damadı: oı, 

811Tbarıettin 

Geçen harbi askeri lJa)umdan 
kazandık 

Din kavgalarının Almanları biribla 
rlne katacak kuvvet ve tesiri kal
me.yınca. hanedan ve fırka ihtılA!ları 
yüzünden blrlblrlmlze girmemize ça· 
Jıştılar. Sağ ve ool ke.vgalan yaptık. 
Yarım dllzUne ıag, bir o kadar .sol 
fırka.mız vardı. Bu vasıtalarla Alman 
milletini için lçin kemlrmlye çalı,tı· 
ıa.r. Buna rafmen geçen harbi askt· 
ti bakımdan kazandık ve ~in için· 
den şerene çıktık. Fa.kat bundan son
ra arkalarında o bayatı yahudller o
lan liberaller ve demokratlar bi.ıde 

igyan ı;ıkardtlar. lUlAf fena bir halde 
idi. Saat on ikiye çeyrek kala bir.de 
dahili isyan kopmuaydı saat on iki
de onlar yıkılmış bulunacaktı. De
mek ki ilk cihan hirbl de ukf'rl he
ztmetimiz yUzUnden değil, <lahill çö
kUntUden bltml•tır· Vil80n, ıl!Ahları 

indirirsek her feyin yoluna gireceği
ni, dünyanın aklın ve hakkın hlkiml· 
yeti kurulacağını, müsavi hakta mil
letlerde~ ibaret bir düzen meydana 
geleceğini vadetti. Bu bUyük yalanı 
asıl oöyliyen adam, bugUnkU Ruz. 
velttl. 0 zaman da vıısonun sağ ell 
mevkiinde idl. Am<'rika, tarihimizde 
hiç bir lhtilAf görülmemiş bir. mil· 
Jetti. Bunun cilmhurreiBinin BözUne 
inandık. Fakat sonra hiç bir söz tu
tulmadı. Müstemlekelertmlz alınmı
yacaktı, alındı. Arazimize dokunul· 
mıyacaktı, parça parça bizden arazi 
koparıldı. TürlU hakaretlere maruz 
kaldık. Tasvir kabul etmez bir dll.ş· 
kUn!Uk haline dU;~Uk. Ortalı~ı yeis 
sarmıştı. Hiç bir ümidimiz yoktu. 
Her gün yeni bir hzylkle karşıla,· 
tık. Her giln elimizden yeni. bir t;eY 

kope.rılıyordıı.. 

EcnebUerden uzaktık 
Biz mUcadelemlz esnasında ecnebi 

diplomatlarlle dU.,Up kalkmıyorduk. 

Onların muhitlerine yabancı idik ve 
öyle kalmak istiyorduk. Bunlar, mem 
lekeUerlne yazdıkları raporlarda bizi 
hiçe saydılar. DUfmantarım tarafın
dan methedilmek istemem ve haricin 
hUkmUne hiç kıymet vermem. Fakat 
ka.rşııarmda yalnız demokrat Alman
yayı görmekle kendi kendilerini aı
datıyorlardı. Bu A 1 m a n Y a 
lılUleUer Cemiyetine yalvararak gir· 
di. Her tarafa avuç açtı, dilendi, MU
savl hak '"·ermediler, mukadderatına 
ha.kim olmak hakkını t&nımadılar. 
Düşmanlarımız diyorlar ki: c.Bizl 

yeniden ıUA.ha ıı.rtlmıya Almanya 
mecbur etti• Sorarım: Bizim sllMtı· 
mız olmadığı zaman neden sllA.hı bı
rakmadılar. Streseman, ){ark gibi 
A.clz adamların kendilerile harp et· 
miye kalku:ıacaklarına mı ihtiınal ve-
rtyorlardı? Bu Almanyayı neden se· 
fil bıraktılar, demokrat olmasına rağ 
men neden yardım etmediler? Iktısa
dt -"'etaletl karfı&ında nerede idiler'? 

Biz kendi mücadelemizd-e bazan za 
t'erl1 r kazandık, bazan geriledik. Her 
kesin her feyi terkettiği zaman kur· 
tuluş mücadelesine sardmıya cüret 
ettim. Muvaffak olmuaydıın ben! 
ta~Iıyacaklardı, döverek öldUrecek
lordl. BUllln kutladığımız zafer bir 
hediye diy•~ kuca~ımız:a düşmedi. En 
umuim&Z bir dal<lt<ada, dl>kUZ sone 

Itaıya ile anlaşmamızda hayret e· 
dilecek bir şey yoktur. iki millet, 
ayni Akıbetleri geçirdiler. Ik.18inde, 
ihtilA.1 hemen ayni zamanda oldu. Bü
tün dUnyanm nefretine rağmen her 
iki ihtilA.l zafere vardı. Her iki mil· 
let arzularına aykırı olarak harbe eü
rllklendl. 

1935 te Ingittere, Italyaya çattı. 

Italyanlar Inglllzlerden bir fey al· 
mak istememifıerdl. Franıadan, Ame 
rikadan da bir şey istememişti. Yal
nız yaşamak hürriyetini arıyordu. 

Eski ananeler ve yahudi ve !arma.son 
menfaatleri yüzUnden bu memleket· 
ler müflis nizamlarını kurtarmak e
mellle harbi hazrrladılar. Ayni sebep 
!erden dolayı aynl düşmanlarla kar
şılqtık. Almanya ve ltalya hayat, 
veya ölUm namına devam eden mil· 
caddelerde blrlbirine bağlıdır. Her jkf 
memlekete halktan gelen adamlar hA. 
kimdir. Boş kalan mahdut saatlerim
de Italya.nın ihtllA.l tar ihini okudum. 
Kendi lhtilAlimize ait bir eı~ oku· 
duğumu sandım. 

Birleştiğimiz Uçtincll millet Japon· 
yadır. Her Uç milletin kaybedecekleri 
bir şey yoktur. Kazanacakları her şey 
vardır. Kar•ımızda bulunanların ka
zanacakları tcY yoktur. her şeyi kay 
bedebillrler. Bakalun1 bet' Ş•Y<' malik 

bizimle beraberdir. Nihayet şarkta Soğuğa karşı hazırlıklarımızı ta- ANDRE LEFAURI doktoru ~man 

yeni müttefik olarak Japonya çarpı- marnlamak için millete müracaat et- ~~iiiiii~~~~~~~iiiiii~~İİİİİİİİİİ~B~o~r~h~a~ni. İİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİ' 
ı. 1yor. tim. Kendi sistemlerine demokrasi di-
7 Bugün 

1939 da Polonyayı, 1940 da Nor- yorlar. Hak.;.kt demokrasi bizdedir. • Heyecanlı ... 
Bütün millet asker için seve seve va-
rını yoğunu verdi. ÇünkU bunlar ken 
dilerl için para ile tedarik edilemi
yecek kadar kıymetli olmakla beraa 
ber zaferin daha' kıymetli olduğunu 
idrak ediyor. Geçen harpte de mil
letten fedakArlık istenmiş, bakır, de 
ri gibi şeyler toplarımı.ştı. Fakat bun 
lar askere faydah olmaktan ziyade 
bir takım şirketlerin kA..rlarını ka
bartrnıya yaradı. 

Gelecek ıtene, bilybk zaferler senesi 
olacaktır 

1 PEK 
Slnem&8ıoda 

Baştanba'o. renkli .•• 

l\luar.zam \'e lıarlkulAde l&hneltt

lc dolu bUyUk macera şaheseri 

SEVİMLi HAYDUT'un 
iNTIKAMI 

veç, Fransa, Felemenk, Belçika ve 
Inglltereyi yendik. 1941 de Balkan 
hareketini yaptık. Nihayet Rusya i· 
le Renelerdenberi hazırlanan hesabı 

görmek H\zım geldi. Çörçil Avam ka· 
marasının gizli bir celsesinde yeni 
mUttefiklerinden bahsetm"'ti. Mola· 
tof, BerUnden ayrılırken anladım ki, 
hesaplaşma zaruridir. Bu işin başın
da ben bulunduğuma memnunum. 
Mademki çarpışma nasıl olsa olacak 
tı. Ilk darbe bizden gelmeli idi. Ja
ponları da tebrik ederiz ki uzun mü
zakereler yerine kısaca bir baskın 

ile işe giriştiler. 22 hazirandanbert 
askerlerimiz şarkta oyle bir harbe 
giri.şmişlerdir ki, buna benzer bir kah 
ramanlık efsanesini tarih görmemiş-

Gelecek yıldönllmUne kadar harbin Ba' Rollerde: 

bitip bitmlyeceğlni bilmiyorum. Yal· H E N R J F O N D A 
nız IJunu biliyorum ki, dll.şman nere· 

de karşımıza çıkarsa. bu sene olduğu J A C K j E C O O P E R 
gtbi vuracağız ve gelecek sene bu .se· 

8 1 1 
., SO 4 so .. 6,30 ,.e 9 da 

ne gibi bilyUk zaferler senesi olaa earuı ar: • ""' "" ' 

~.._~~~~~~~~~P~a7~.a~r~l;l-d~e~te~n~z~i~IA~tl:ı~m~e.~U~n;e~~~~~~~~~~ Atıantik harbi caktır. 14 • 
Atlantlkte denlzaltılarımız azalma- Vatandaş.tarım, ukrlerlm, ark&ruz ..a ... 

mı~b. Adamlarımızın kahramanlığı- da şerefil bir tarih vardır. Almanlar f Ba1:1-
na h&lel gelmemişti. Eskisi ka.dar In· dalma Umltaiz görünen davalar için TAK s •. M Sinem d 

tir. 

glllz gemisi batırablllrdlk. Miktarı mUc'adele ettiler. BUyük Fredrlk, ha· asın a 
azalmasına sebep, Amerikalıların bir kim kuvvetlere kartı çarpıştı ve ll.s- Bilyük bir servet sarnte ,·ocıude gelen lilm ... En büşUk ,.e en ihtiras--
takım sahaları i.şgal etmeleri ve tllr- tün çıktı, 0 zam'°"n Uç buçuk milyon h sergüzeşt ve maceralar.- Korkun~ ,.e müheyyiç sahnelerle dolu 
lil tUrlU beyannamelerle hareket im- Prusyalının karşısında kırk beş mil· bir Fllııı ..• 
klnlarımızr tahdide uğratmaları idi. yon düşman vardı. Bir tek adamın 
TereaaUtte idim. Bu tahditlere boyun idaresi bu kadar düşman& karşı gel
eğmek mi münasip, yoksa bu yalan- di. 
cıtarla hesiplaşmak mı? Japonyanın Bugün karşımızdaki dtişrnan a.
bukını bizi bu tereddütten kurtardı. detçe bizden çoktur. Fakat mU
Denizaltılanmızın n-eler yapacağını savı olacağız. SilAhça UAtünUz. BU
şim<ll göreceklerdir. yUk Fredrik zamanında olduğu gibi 

OLDUREN ORMAN 
Baş Rollerde: 

R i C H ff R D ff R LEN ve ff N D Y D i V i NE 
ve umu.mJ talep üz.erine haftamn mu\'affakıyetl 

KIZIL SiLAHŞOR 
Emsıılslz fUm llllvetc"' gö:;terllOC't'ktlr. 

2 büyUk film bir deıfadn 

Çöllerden tlmale kadar her yerde değ"lllz. Kuvvetli mUttA>fuderlm.iz var.! 
hazırız. General Rommel, Ingillzlerin 1 Japonyarun yaptıklarına kıymet bi
ZM.fer kazandıklarını aandığl saniye- cıımez. MUcadele ve zafer güç olabi
de kendilerini ezdL Bütün harp za- lir, fakat her halde cedlerimlzln mu 1 
ferlınizle nctıcelenincoye kadar her cadeles~n~e~ gllç degildir. il 
)'erde ay.ni i\kıbete vğrıyacaklardır. Askerı.ıruzın fedakAr!ığıııı Jııloı4en i· -··•••• Y•m saat 11 de ~nzi.l&Uı matine fi 
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REKOR! • • • 
Zeytinyağlarmm 

Halisiyetiııin aksini ispat edene 

·1000- Lira ikramiye Verilir. 
Zeytinyağı iste dif;rfniZ zaman yaJnm 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan isr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: !sta:nbul Tütün. GU mrUk Kemerli so. No. 21 Tel. 24197 

Ikramlye 
Adedi 

BIRINCT ÇEKiLiŞ 
7 l;IUBAT 1912 

Ikramiye 
Miktarı 

Ikramiye 
Tutan 

Lira Lira 

1 
2 
4 

40 
46 
80 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
4-0.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 

400 
400 

<t.000 
80.000 

81,967 

500 
100 

50 
10 

2 160.000 

Yekfin 480,000 

Yiiz BilP-tte 21,U Bilet K A Z A N A C A K 
Tam bilet 2, yarım bilet 1 Lira 

ı·--------------------·--i~ Türkiye Cüpıhurigeti 

raat Bankas1 
Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmayesi: 100.000.000 Türk J.ir.a 

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

Para. biriktlı·llA!el·e 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplJU"ında 

en az 50 lirası bulunanlara ııene de 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağı
daki pl!roa. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t adet 1,000 Uralık 4,000 lira 

' . ' . 
fO • 

» 
• 
• 

2,800 • 
ı.ooo • 
"000 • 

109 adet 50 Hnlık &,... Un 

uıo • '° • "800 • 
160 » M • UOI ~ 

DiKKAT: Hesaplarındaki para !ar bir sene içinde 5-0 liradan aşa
ğı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl(ll, 
ıı Birincik!nunda çekilecektir. 

RADYO 
Bnrünlti Procram 

7,30 Program 119,15 Müzik 
7,33 Müzik 19,30 Memleket 
7,45 Ajans 
8,00 MUzık 

Saat ayarı 
19,45 Serbest 10 

BORSA 
30 İKİNCİKANUN 942 

1 Sterlin 5,20 
100 Dolar 129,0325 
100 Pezeta 12,84 
ı 00 İsveç Kronu 30, 75 

lı:6Um n Tuntaı 
8,15 Evin saati 
8.30/8,45 Milzik 
13,30 Program 
13,33 MUzık 
13,45 Ajans 
li,00 Mllzik 
14,50 MUzik 
15,30 MUzık 
18,00 Program 
18,03 .Müzik 
18,10 Müzik 
19,00 Konuşma 

dakika ı.. L 
19,55 MUzik 1933 Türk borcu I 23 40 
20,15 Radyo gazet 1933 İkramiyeli Ergani 23 00 

2o,45 Mtizik 1934 Sıvas - Erzurum 19 85 
2l,OO z. takvimi T. Cümhuriyet Merkez B. 146 oo 

21,10 Müzik Anadolu Demiryolu tahvili 50 5o 
NUKUT 

Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

21, 15 Konuşma 
22,00 Milzik 
22,30 Saıı t ayarı 
22, ıs Milzik Kalın beşibirlik (Hamit) 
22,55/23,00 Yarın\ Kalın beşibirlik (Reşat) 

40 75 
40 00 

192 00 
196 00 
202 00 

Program 

M1) ZİK SESİ 
Radyo Atölyesi 

Son dere<>e itlnah radyo tamlrJ 
Radyonuza yerinde bakılır ve 

zamanında ~·erilir. 

Poı;ıta kutus~ 3G8 e mliral'aat. 

ç. E. K . balosu y1ne geri bıraJtıldı 
Ç. E. K. lstanbul .'.\ferkeunden: 
Bu akşam Tak<ıtm Belediye ga~lno 

sunda verilme.si mukarrer Çtx>uk E· 
ısirgeme Kurumu balosu havan1.41 mU
sıı.!t olmaması hasebile tekrar tP.hir 
edilmek m~.buriy"ti Mu;:J olmuştur. 

Balo gecesi ayrıca ihin edttecektir. 

Altın gramı 5 90 

lstanhul Uçlincü icra. memurlu~un
dan: (9·i0/7S4) 

Bir alacak için haczedilip paraya 
çevrilmesine karar verilen 6 adet sUt 
koynuya mahsus büyük bakrr kazan 
ve 1 adet krema makinesi Eyüp Sul
tan Silahtar Ağada Salibin yoğurt
hanesinde 5.2.942 gUnıl saat 16 da bi· 
rinci açık arttırma ile satılacaktır. 

M:ahcuza konan kıymet dörtte Uçünü 
bulmadığı takdirde 10.2.942 günU ay
ni mahalde ayni saatte ikinci arttır
ma ile sattlacağt ilıln olunur. (9831) 

Sahibi ve neşriyat müdiirü 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Ne,rlyat '.rürk Ltd. Ştl. 
\'atan matbaası 

VATAN 

• _... '. • : \. ... ' • .. • . ·, ~ı· 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, ROM ATIZ MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~ ~ 

icabında &'Ünde 3 kaşe alanabilir. Her yerde pullu kutula rı ısrarla isteyinb. 

Devlet Demiryoliarı ilanları 
Muhammen bedeli 3375 lira olan 1500 adet 60 kilometrelik, 1000 a

det 100 kilometrelik ve 500 adet de 120 kilometrelik ığnelı sistem lo
komotif surat koı\trol saat bandI 11.2.942 çarşamba gtinU saat (14) 

on dörtte Haydarpa.şada Gaı· binası dahilindeki komisyon tarafından 
açrk eksiltme usulile satrn ahnııcaktrr. 

Bu işe girme!< istiyenlerin 2fJ3 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği ve.>ıı.ikl~ birlikte eksiltme günü saatine Aa· 
dar koqıisyona müracaatları lfizımdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıt,tlmakta

dır. (755) 

T roş bıçakları 
gelmişt: r. 

Dikkat: POKER TR/iŞ --. 
B!ÇIIKLl1R/ 

Perakende olarak bütün TUrklyede 

5 KURUŞTAN 
!azla satılmryacaktır. 

Satılık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - işletmemizin Ova cuma orman bölge şefliği emvalinden Ulu 

yayla deposunda mevcut 2346 adet muadili 703 metre mikap 513 desi
metre mikap kök~r tomrukları açık arttırma suretile satılığa çıkarıl

mıştır. 

2 - Açık arttırma 9 '2/942 tarihine rastlayan pazartesi gil*ü Kara
bük devlet orman işletmesi binasında reviı· ılmirliğinln riyaseti tahtın· 
da toplanacak olan komiı;yon huzurunda icra edilecektir. 

3 - işbu tomrukların kabukları soyulmuş ve hacımları orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

4 - Bu işe a!d açık arttırma şartnameleri Ankarada orman umum 
mUdlirm@ Ue Zoııguldak orman çevirge mUd\lrlt!ıtU ·ve Kara.bWt devlet 
orman işletmesi revir Amirliğinden satış dosyaların<la görillebilir. 

5 - Çam tomruklarınm beher metre mikıibına muhammen bedel 
«14.ı> ve köknar tomruklarına muhammen bedel de «13> liradır. 

6 - Çam tomruklarının 7,5 hesabile teminat akçesi 738 lira 78 ve 
köknar tomruklarının da teminat akçesi 722 liradır. 

7 - isteklilerin ihale gününde teminat akçelerile birlikte revir 
amirliğimize müracaat etmeleri llizumu ilan olunur. c:779> 

İşçi Alınacak 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz Şişli tamirhanesine imtihanda göstereceği ehliyete göre 

saatte 30 ila 40 kuruşa kadar ücret verilmek suretile 4. tornacı, 5 tes
viyeci, 3 planyacr, 5 marangoz ile 5 revizyoncuya ihtiyaç vardır. 

A.qkerlikle ala.kası bulunmıyan isteklilerin dilekçe, nU!us hUviyet cüz
danı, hüsnühal kA.ğıdı, sağlık raporu, iki fotoğraf ve şimdiye kadar ça
lıştıkları müesseselerden almış oldukları hizmet müddeti vesikaları ile 
birlikte 2.2.942 tarihinde saat 11 de idarenin Metrohan zemin katında
ki zat iı,;leri ve sicil mtidtirlüğtine müracaatları l!lzumu bildirilir. (927) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
143 No. h l:lıin: 

Kesme ve toz şekerin toptan ve perakende azami satış fiyatla.rı aşa
ğıda gösterildiğ'i şekilde tesbit edilmiştir. Hilil.fına satış yapanlar hak
kında Milli Korunma kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. 

(962) 

112 
115 

Toz ı:ıeker 
Kuruş San. 

91,75 
95 

Toptan ve «çuvalsız> 
Perakende 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Unkapanında Hacıkadın mahallesinin KAtipçelebi sokağında 9 - 9,11 • 

ıı - ı numaralı iki evin hedim ve taha.'lsill edecek enkazının satışı a
çık arttırmıya konulmuştur. Tahmin bedeli 900 lira ve ilk teminatı 67 
lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat mUdürlUgil kaleminde 
görülebilir. ihale 16.2.942 pazarteSi gUnü saat 14 de Daimi Enctımende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gU
nü muayyen saatte Daimt Encümende bulunmalarr. (957) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Sultanahmet Evrak mahzeninde yaptırılacak tamir işi 9.2.942 pa

zartesi günü ı;aat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif bedeli (2255.64) lira, muvakkat teminatı (170) liradır. l$tekli
lerin bir işte en az 1500 liralık bu işe benzer bir taahhtidde bulunduğu
na dair idarelerinden almış oldukları vesaike müsteniden Istarıbuı vi· 

\Ayetine müracaatla ihale tarihinden tatil glinleri hariç üç gün evvel 

almmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikası ibraz etmeleri 

muktazidir. Keşif, şartname vesalr evrakı Milli Emlak 4. üncü kalemin
de görülebilir. ( 620) 

Devlet Denizyotları ilanlara 
Adalar-Anadolu - Yalova Hattı Tarifesi. 

Soldan sağa: 1 - Kurum; Bir 
sayı; Beraber. 2 - Divan şairle· 

rinden biri; Küçük. 3 - Kaçık· 
lık. 4 - Saha; Bit' erkek adı. 5 -
Kanunu esası. 6 - Uyku; Bir gı
da maddesinin tlers!; Bir millet. 
7 - Maalesef. 8 - İnsan; Uzak. 
9 - Avdet eden. 10 - Duvarcı 
aleti; Mukaddes bir kitap. 11 -
Dahil; Bir renk; Pişmemiş. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Ayı 

yuvası; Cey18.n; Bir nota. 2 . 
Ses; Büyük fidan. 3 - Parasız. 
4 - Bir Slav adı; Bir hastalık. 
5 - Denizaltıcıların kışlası. 6 -
Damar sıiyu; (Yafa) nın dörtte 
üçü; Bir çiçek. 7 - Budalaca. 
8 - Bir gazete; Çubuk çanağı. 
9 - Kaçan. 10 - Divan ş~ir1e
rinden biri; İhtiyar tavuk. 11 -
Bir renk; Mukaddes sopa; Bir 
nota. 
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Asabi; Oya
lı. 2 - Karabük. 3 - Ve: SAbun; 
El. 4 - Asi; Ter ; Ela. 5 - Zaro; 
Talk. 6 - Tane; Mazi. 7 - Pirle· 
Kile. 8 - Üre; Ala; Mis. 9 - (De) 
ri; İçeri: Ka (ma). 10 Adama
lı. 11 · Zafer; T esti. 
Yukarıdan aşağıya: t - Ay

vaz; Pürüz. 2 - Esatiri. 3 -
Ak: İrRde; Af. 4 .._ Bas (kül)· 
One? İ~e. 5 - İrat; Açar. & ~ 
Abes; Alem. 7 - Obur; Arat. 
8 - Yün: Tak: İle. 9 - Ak· Ea
zim; Is. 10 - Ellilik. 11 - İslak· 
Esami. ' 

ASKERLİK İŞLERİ 

337 doğumlularm 

askeri muayenesi 
Fatih As. Şubesi Başkanlığından.: 
1 - 338 doğumluların ilk ve son 

yoklamalarına ba.,lanmıştır. 

2 - 337 doğumlular ile muamele
ye tAbl tutulup ta erteı;i ı::eneye ter
kedilenler de 338 d<>ğumhılar ile bir
likte muamele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecek mükellef
lerin nüfus cüzdanları ve iki kıta 
fotoğrafları ile birlikte aşağıda gös
terilen tarihlerde sabah saat 9 dan 
12 ye kadar şubeye müracaatları. 

4 - Müddeti muayyenesi içinde 
yoklamaya gelmiyenler hakkında as· 
kerlik kanununun ceza maddesi tat
bik edilecektir. 

Fa.tth merkez nahl)'esi ile Kwnka.pı 
mahallatr 

Ta.rih Gün 

-----.. 
2.2.942 Pazartesi 
3.2.942 Salı 

4.2.942 Çarşamba 

5.2.942 Perşembe 

6.2.942 Cuma 
9.2.942 Pazartesi 

10.2.942 Salı 

11.2.942 Çarşamba 

12.2.942 Perşembe 

Jı'ener nahtyesi ile Ak8&1'8.y 
mahallii.tı 

13,2,942 Cuma 
16,2,942 Pazartesi 
17,2,942 Sah 
18,2,942 Çarşamba 

19,2,942 Perşembe ' 
20,2,942 Cuma 

Talebe tedDen 
23.2.942 Pazartesi 
24.2.942 Salı 

25.2.942 Çaramba 
26.2.912 Perşembe 

27.2.942 Cuma 

f ~ 
VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Başhk 
1 inci sayfa 

2 nci ıı 

3 imeü " 
4. ünrui n 

Kuruş 

'150 
500 
400 
150 

50 
Adalar'. Ana.dolu · Yalova hattında 1 şubat 942 t&.rihinden itibaren 1 

tatb!k olunacak ı.arifc islreleıere ıuıılnuştrr. (954) ~·--------~---"" 

Sl - 1 - 9il 

YENiPUDRA 
Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*---.--.. 

Bu Pudralar, 
bir "ColorlınetriqM,, 

istihsal edihniftir . 
.y. ________ _, 

imkllru basıl oimuştur. 

Bu yeni pudra. su ıe

TENİN 
tınneı. "'Empelmeaıbl" 

dır. Yagmur Ye .cıı

gllra rağmen btttiln gfin 
sabit kalır. En sıcak bir 
dans salonunda bile 
burnun parlamasına m.a-

Teninize en uygun 
gelecek pudranın tam 
ve hakiki rengini ve· 

G 'OZELLİGİNf 
ON MlSLt 
ARTTIRIR 

ren yeni bir "Colorimetrique., 
makine icat edilmiştir. 

Bu sayede, şimdiye kadar görül
men ılş derecede emsalsiz. güzellikte 
yeru pudra renkler) istihzar edilmesi 

ru olur. TeniDiz taze. 
nermin ve sevimli olur. Yeni Toka· 
lon pudraşnu bUiQD tecrübe edlnlı 
ve heme.o daha genç göriiniinila 
Tokalon pudrm kullanmalda "' 
neticeler alacağınız teminathdD', 
Aksi takdirde paranıı lad_~ o].un~. 

..-.- KUŞ TÜYÜNDEN , 
Ya<,tık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize hem de 

::::::~BİR KUŞTOYO YASTIK 2 LİRADIR 
Yastık,yorganlarx da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Çakmakçılar, San· 
dalyacılar sokak, Omer Bali oğlu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

'~-------------------------~ 
Istanbul Defterdar:ığından: 

Yenicami Maliye şubesi binasında yaptırılacak (847,48) lira keşifli 

tamirat 2.2.942 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edile

cektir. Muvakkat teminatı 66 liradır. 

Isteklilerin en az bir taahhütte 500 liralık bu Je be11zer iş yaptıkla

rına dair idarelerinden almış oldukları vesaike mtisteııiden lstanbul vi

lAyetine mUracaatıe eksiltme tarihinden tatil günleri hariç Uç gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikasını ibraz etmele· 
ri lA.zımdır. • 

Keşif, şartname vesair münakasa evrakı Milll Emlak • QncU kale
minde görülebilir. ( 468) 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Kaçalı ta•arru/ 
lıe•apları 1/J42 

llOWwflE PLANI 

UŞiDELER: 2 Şubat, • Ma-

19U btKAMİYEL!:Rt 

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

10 • 250 • = 2500,- • 

40 • ıoo • = 4000.- • 

50 • 50 • = 2500,- • 

;,ıs, 3 Aiustos, 2 İkincıteırin 200 :1 25 • = 5000,- • 

10 • =2000,-wihlerinde yapılır 200 • 

İSTANBUL 
Dranı kısnu 

BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Komedi kısmı 

Bu akşe.m 20,30 da 

'f'AŞ.A.DlGLW:U DE~'IR 

Bugün saa.t 14 te 
Çocuk oyunu 

Eu akşam 20,80 da 

İŞÇİ KIZ 


