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Ekim işlerinde elverişli kudretler 

"Çanak bir oldu,, 
Yazan : C EMAL BARDAKÇt 

Ekim seferberliği 
Bugünkü harp asıl orduların değil, bütün milletlerin 

harbi ise ekim işini de çiftçi işi değil; millet 
işi haline koyacak bir hava yaratmamız lazıuıdır. 

.. 
1c uza11,ar11 l ..... L_ b a r 111. ____ 

H ükumetimiz, bu seneki yaz· ı 
lık ekimin !hiç olmazsa iki 

misline çıkması için tedbirler al· 
mış ve ekim iııinde tam manasile 
bir seferberlik havası yaratmıştır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN_\ 

Japonlar 
Singapura 
girdiler 

İng i liz!er bütün dep :ı 
ve tesisleri 

dinamitle uçurdu'.ar ~...,.._· 

"' 

Holanda ve lngiliz 
gemileri azami süratle 

şehrin tahliyesine ça/Jşıyoı 

Ekimin artması geçinme imkAn
larını genişletmek, hayatı ucuz
latmak bakımından ana gaye sa. 
yıldığı için Başvekil vaktinin bil· 
yük bir kısmını Ziraat Vekftletin· 
de ve ekimle alftkalı diğer daire
lerde geçirmekte ve butün çalış

malara hız vermektedir. Ekimin 
artmasile uğraşmak valilerin, kay. 
makamların ilk vazifeleri olacak
tır. Her tarafa tohumluk yetişti· 

rilmesi için milli korunma tahsi
satından 2,600,000 lira ayrılmış ve 
Ziraat Bankasının emrine veril
miştir. Diğer noJaanların imkAn 
dairesinde tamamlanması için de 
Ziraat VekAleUne tahalsat ayrıl

mıştır. 

) , Tokyo, 11 (A.A.) - Imparatorluk 
"' umumi karargA.hının tebliği: 

Ektm işlerinde az zahmetle çok 
mahsul getiren patatese ehemmi
yet verilecek, henüz patates ye· 
tlştirmeğe alışmayan sahalara bu 
hayırlı mahsulün yayılmasına ça. 
lışılacaktır. 

Bunların hepsi iyi tedbirlerdir. Jıapoaı.r tarafından lfpll blldlrllen Slngapur limanından bir l'tirllnllf... 
(Köşedeki harita Slngapur adasını ve fehrini göstermektedir.) 

Japon kuvveUerl bu sabah saat 
8,30 da Singapur şehrine girmişler
dir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Son dakika· 
da haber verildiğine göre, Japon kı· 
taları, çarşamba gUnU saat 2 de Sin
gapur şehrinin batı kısmına girmiş· 

!erdir. 
& tavya, l1 (A.A.) - Slngapur

dan bildiriliyor: 
Singapur deniz Usstlndekl bütlln 

deporlarla tekmil askeıi tesisler düş
man eline dllfmemek için Ingillzler 
tarafından tahrip olunmuştur. 

Yeni Delhy, 11 (A.A.) - Slnga
purdan gelen tılr haberde deniliyor 
k i: Singapur adasının batı şimal kö
fesindeki lnglliz kıtalan ctam tah· 
rip siyasetini> tatbik etmekte, yağ 
ve benzin sarnıçlarına ateıt vermek· 

B u suretle umumi 'hayatımızda 
esaslı 'bir m ıu gaye etrafında ha
reketli, sürükleyici bir hava ya
ratılması da memnuniyetle karıı· 

!anacak bir lhAdlsedlr. 

- -------------------------- tedir ler. 

1 
Batavia, 11 (A.A.) - Reuter'in 

husust muhabirinden: 
Hilkumetln varmak isediğl ga· 

~::tl 

Pasifikte f ye hepimizin müşterek hedefimiz
dir. Bol ma.hsul umum halk ıçin 
geçinme 1mkftnı ve ucuzluk de
mektir. Çiftçi için faz1a gelirdir. 

Eğer fazla yetiştirip har ce satar- ı 
.sak hem memlekete altın veya o 
kıymette döviz ıırer, 'hem de bu 
ticari faaliyetler etrafımızdaki aç 
dünya için insani yardım tes1rinl 
gösterir. 

Amerikan 
stratejisi 

Hükumetin aldıih tedbirlerin 
tam verim vel'mt'sl için biitün hal
kın. bütün al{lkahların aşkla, 

şevkle beraber yürümesi ltızım· 
dır. Arada tam bir alhenk ve em· 
niyet kurulmalıdır. 

Alınan tedbirlerin ihtiyaca ve-
ya imk ana uymayan tarafları var-
sa bunları tam vaktinde söyle
yip lşln icabına uygun surette yü· 
rümesinl temine çalışmak hepimi
zin vazifesidir. Fakat her tedbi
rin herkese ve her işe biçilmiş 
kaftan gibi uymasına imkAn yok
tur. Tektük Aksaklıklar olsa bile 
buna göz yumup teferruata değıl 
hedefe bakmak ve elblrliğlni esir· 
gememek lazımdır. 

Havayadan ka1kon 
Amerika filosu Yeni 

Zel!andaya vardı 

Pasifik te birçok adalara 
AmerikalJ/ar y eniden 

takviye kıta/an 
ÇJkardJ/ar 

Londra, 11 (A.A.) - B.B.C.: Ame· 
rika deniz kuvveuerı Havai'den Yeni 
Zelandaya varmıştır. Gemilerden bi· 
rinde bulunan bir gazete muhatııri 
bunu bildirmekte ve yolda muhtelıf 
yerlere takviye kıtaıan çıkarıldığını 
llAve etmektedir. Muhabir diyor ki: 

c6500 kllometı·el!k seyahatten son 
ra diyebilirim ki Japanlar Peaı·J 
Harbour baskını ile Amerikan do-

nanmasının hareketini akamete uğ
ratacaklannı sanmakta 

Japon baskınındanberi 

Pasifikte bftyllk ı,ıer ~MM'ak olan 
Amerika n zırblılanndan birinin 

devAaa topları 

Denize indirilen 
yeni zırhlılar 

35 bin tonluk A!ahama 
zırhlısı denize indirilen 
gem lerin altıncısıdır. 
Va§ington, 11 (A.A.) - Ba hri

ye Nazırlığı 5 torpido muhribinin 
tesbit edilen müddetten dört ay 
evvel denize indirildiğini bildiri-

Bugünkü harp nas-! orduların 
harbi halinden çıkıp milletlerin 
harbi ihalin l almışsa, buhran za· 
manındakf iı;tihsal faaliyeti de 
ek im le meşgul çiftçilerin değil, 
bütün milletin işi halini almalıdır. 

Bu havayı yaratmak için elbirli· 
ğl ile çalışmak ve umumi menfa. 
atler etrafında işbirliği terbiyemi
zi tamamlamak için bu fırsattan 

ı&Uf'ade etmek hepimize milli bir 

aldandılar. 

gelip geçen 
şeyleri söyllyemcm. Fakat bunu yor. 

35 bin tonluk zırhlıların altıncı. 
öğrendiği zaman her Amerika va-

borçtur. 
sı olan Alahama da denize indi

(De\'IUDI Sa. S, Sil. 1 de) ıt-c 
rilm ştlr. 

Miinakale işleri 
350 şer tonluk 150, "ıotörlü 
ve yelkenli gemi yapılacak 

( 
Ankara. 11 {Telefonla) - Tamamile milli iç ve müracaat eden bu hususi müteşebbis grupu, elinde- 'l 

ki sermaye ile 850 şer tonluk 1:50 motörJU, yelkenli 
gemi inşa etmek istediginl ve htikQmetln kendileri
ne bu mUsaadeyi verdiği takdirde deniz nakil işleri· 

dış siyasetin bütün vatandqlara verdığl g1lven ha· 
vası, halkı ve bilhassa sermaye sahiplerini, içlerin· 
den gelen bir vazife hiııslle ona mllzahlr olmıya 

sevkctmektedir. ------------------------,..._ mizde hissediUr 
bir şekilde bir ge-Bu vazife hissi· 

nln en yakın bir 
drlill, hususi bir 
mll teşcbbls gru· 

Hususi bir müteşebbis grupu tarafından lişmenin kayde
dileceğini bildir
miştir. Bir anda bu teklif, halkın hükumete yapı lan 

itimadının 
memleket in deniz 

nakil vasıtalarını 

150gemi daha yük 

pun hUkilmete 

mUrac:ıııUa ol· 

dukça mühım bir 
yekiln tutan ser· 
mayelerinl ortaya koyarak münakale da\'amızda 
ıoı oynamak istemeleridir. Malfun olduğu Uzere 
fe\•kala.de ahval dolayıslle bilhassa ehnde mevcut 
vapur tonajı Ue çok mühim işi(' oa.şarmakta olan 
hilkilmet vakit vakit, bilhassa deniz nakliyatında 
bazı mUşkilllere t esadUf etmektedir. H UkOmete 

bir delil idir. 
. 

seltecek olan bu 
müteşebbis grupun tekliflnde mahzur görUlmediği, 

yapılacak resmi tetkiklerden ımla.şılacak olursa bil
hassa bu motörlü yelkenlilerden her nevi kömUr 
nakliyatında ve yakın memleketlerden mal getirme 
işinde bUyük istifadeler temin edileceği umulmak· 
tadır. CB.B.) 

l ngillz ve Holanda harp ve deniz 
ticaret kuvveUeri adadaki kadın ve 
çocukları mümkün olan süraUe tah· 
!iye için düşman topçusu, tayyare ve 
deniz alanlarının ve devamlı bombar· 

l 
dımanlann meydana getlrdıkterı teh 
Iiklerl hl~e sayarak durnıadan gidip 
gelmekle mUkemmel 1f bil'Uği yap· 
maktadırlar. Bu gemiler ve kahra· 
man tayfaların adanın düşmesi iç
tinabı kabil olmıyl!n bir hAdlse ola· 
rak tahakkuk ettiği takdirde ada 
garnizonu ile malzemenin lmktm nls
betinde bUyük kısmını taşıyıp götür
miye de hazırdırlar. 

Singapurdaki deniz UssUnUn bUtUn 
depo ve tesislerinin dUşman eline geç 
memesi için dlnamlUe şimdiden tah· 
rip edildiği öğrenilmiştir. 

Japonlann yeni ihraç hareketleri 
Batavia, 11 (A.A.) - BugünkU teb 

liğde bildiriliyor: 
Evvelce de söylendiği gibi Japon· 

ıar Celebes adalarının cenup batısın· 
da Makassar civarında asker çıkar· 
mıya devam ediyorlar. Gelen diğer 

raporlarda Japonların Makassar, Ba· 
langnipa, Djenepouto ve Buramp 
Bor.g'a asker çıkardıkları bıldirilmek 
tcdlr. 

( Baı ·Alman J barbl 

Ruslar 
Smolensk'e 
yürüyorlar 

A lman:ardan şimdiye 
kadar 80 şehir ve 
4800 köy geri olmdı 
Moskova, 11 (A.A.). - Sovyct 

gece teblıgi: 

10 şubat günü kıtalarımız, sa. 
vaş yaparak ilcrlemeğc devam et
mişler ve bir çok meskun mahalli 
işgal etmişlerdir. 

Londra, 11 (A..A.) - Cepheden 
naklen yaptığı bir neşriyatta Mos 
kova radyosu; düşmanın m ukab il 
taarruzlarına rağmen, R uslar mer 
kez cephesinde Smolensk'ln doğu· 
sunda Almanları püskürtmeğe de
vam etmekte bulunduklarıııı bil· 
dirmiştir. 

Moskova, 11 (A.A.) - P ravda 
gazetesi yazıyor : 29 sonteşrlnden 
7 şubat tadhine kadar Kızılordu 
80 den fazla şehir ve 4800 den 
fazla köyü düşmandan kurtarmış. 
tır. Almanlar Moskova, Vlazma ve 
Tulo çevrelerinin tamamından ve 
Kalinin çevresinin büyiik 1''r kıs
nıından .;ıkarılı; . ıştır. Leningr ad 
çevresinin ehemnııyetıı bir kısmı 
kL•nnrılmıştır. 

S molensk ve Ukrayna çevrele
rinin kurtarılması iıine bqlanıL. 
mıştır. 

(Devamı Sa. 1, SlL 1 de :+=+ 

I stihsali ·arttırmak 
için geni tedbirler 

·300 bin dönüm lük arazi 
jpatates ekimine tahsis ediliyor 
i Ankara, 11 (Telefonla) - HU· 

kQmeUn aldığı kararlar cümlesin· 
den olarak başta zirai mahsuller ol 
mak üzere her nevi istihsalin art· 
tlrılması için alınan tedbirler et· 
rafında yaptığımız tahkikata na· 
zaran bir iki gün içinde köylUye 
pulluk dağıtılmasına bqlanacak
tır. 

Devlet, elinde bulunan çiftlık· 

!erin ekimine ait azamt haddi tes
bit etmiş ve buraları ektirmek 

için havalar müsait gittiği tak
dirde Amerikadan getirtilenler 
ile birlikte mUhim bir yekiln tu-

tan ziraat makineleri bu çiftlik· 
!erde çalıştırılmıya başlanacak· 
tır. 

,. 

Ankarada bahçe
lere sebze ekil iyor 

Ankara, 11 (A.A.) - Bu· 
gün ulinln rel!iliğlııde 

toplanan bir kom~yonda 

Çubuk barajından ı;ok U· 

euz bedelle ~u \ermek '-U· 
retlle Ankara (,"C\ resindeki 
ıtebze bahçelerinin geniş 

mikyasta ihya edilmesi ,·e 

ne ~made kılınacaktır. Ziraat Ve-
kAletl, tohum ıslah istaayonlarm
da çalışmakta olan mUtehaauı

lan Ankaraya çağırarak kendile
rine bu yaz içindeki ziraat aefer
berllginde çok mühim vuifel• 
verm iştir. 

Aldığımız malOmata göre bu
güne kadar memleketimizde 1!50 
bin dönüm patates ekilmekte ve 
bu araziden 250 bin ton mahsul a-
lınmakta idi. 

HUkOmet tarafından alınan ted
birler neticesi olarak fimdlye ka· 
dıır hiç pata,tes ekilmiyen mm-

takıılarda da patates ekimine -... 

ıhuııusi e\ler ln bahçelerin· 
de de sebze yetiştirmek Is· 
tlyenlere ayni '~hile ko
la~·Jıklar ğösterllmesl ka-
rarlaştırılmıştır. Ankaraya lanııcak ve en az bir hesapla 800 
bağlı kaza.lann ka~ rıı:ı- bin dönüm!Uk toprak yalrus bu 

Ayrıca alA.kadarlara yapLlan bir kamları ewua günü bir t-Op· mahsule haaredılecektlr. 
tebliğe göre, hususi arazı sahiple· Jantı yapaeaklardır. Bu hesaba nazaran patates 
rinden bu makinelere toprağını sUr , .. ___________ _, mahsu!Unün bu mahsul dev-

dUrmek l.stiyenler varsa muayyen tarifesini ödemek resinde lhknl 500 bin tona yükseleceği .kuvvetle 
şartile makineler, çalıştıranlarla birlikte emirleri· tahmlı: edı\mektedlr. (B . B.) 

rvuüö"Sii;;,8f 
gelen Bulgar 

askerleri 
Kıtalarından kaçarak 
General Mihailoviçe 

iltihak ettiler 

Almanlar 3 Bulgar 
tümeninin daha gön
derilmesi için Sofyayı ( 

lngUterenln Sofya eltl!ll 8. Rende ll'in ltıtanbulda alınmış bir relllC 

tazy ike baş/adJ/ar ( 
Berne, 11 (A.A.) - Brltanova: 
hviçreye gelen haberlere göre, Al· 

man kıtalarını değiştirmek Uzere 
Yugoslavyaya. gönderilmiş bulunan 
Bulgar askerlerinden bUyük bir kıs· 
mı General Mlhallovlç kuvvetlerine 
iltihak için kıtalarından kaçmışlar· 

dır. 

Perapalas hüdisesi 
Ankara, vaziyeti izah ediyor: 

r. . 
lstanbulda lngilterenin Sofya Elçisine yoplan 

Diğer t araftan, Çetnlk saflarını 

kuvvetlendirmek Jçin Bulgarlstanın 

başka Bulgar müfrezeleri de Yugos
lavyaya gelmiştir. iyi haber alan 
Balkan kaynaklarından sızan başka 
haberler, Rus cephesinde vUcutlerine 
acele lüzum gösterilen Alman birlik· 
!erile değiştirilmek üzere Yugoslav. 
yaya üç Bulgar tümeninin UA.veten 
gönderilmesini temin maksadlle, Bul
gar hUkQmetı üzerinde azami baskı 
yapmıya memur bir Alman askeri 
heyetinin yakında Sofyada beklen· 
mekte olduğunu bildirmektedir. 

cinayet teşebbüsünde A 1 m a n ajanfarın1n 
mes' uliyeti yoktur 

Ankara., l l (A.A.) - Anadolu ı
Ajansının öğrendığinc göre, Tan-
ca hftdisesl hakkında Timcs gaze- ı 

tesinde çıkarak mutttelif ajanslar 1 
tarafından neşredilen ve Sofyada· 
ki İngiliz e'çislnin şahsına karşı 
İstanbulda Alman ajanları tara
fından yapılmış bir cinayet teşeb· 

(Devamı Sa. 3 Sü. 7 de) '!o 

UN HAKKINDA ViLA YETiN İZAHI : 

Nüfus başına bir kilo un, 
beyannameye tabi değildir 

Yanlış malômat verenler, 1000 
liraya kadar ağır para cezasile; 
bir seneye kadar ağır hapis 
cezasına çarptınlacaklardır 

Ekmek lik ve yemeklik lhubu· 1 pılmış olan unları mahallin en 

Amer ika 
Fransaya 
nota verdi batla b u nlardan yapılmış unların ' büyük mülkiye Amirliğine bir be

beyannameye tAbi tutulduğuna yanname ile blldirmeğe mecbur. 
da ir Vilayet tebliğinin halk ara- dur. Vaşington, 11 (A.A.) - ZanneclU· 
sında bazı yanlış tefsirlere yol aç· Ancak yukarıda sayılan hubu- diğlne göre, Libyada Rommel'e s&ı
tığı görülmüştür. vaziyetin ay- batın tamamı beyana .tabi olup denlen Fransız malı harp malseme
dınlanması için bir muıtıarrirımiz yalnız bunların beher nüfus başı- si hakkında Amiral Leahy tarafna· 
resmi ve salahiyettar makamlar- na birer kilo unları beyannameye dan Mareşal Petene bir nota vertı-
dan şu izahatı almıştır: tAbi değlldır. .. . miştlr. Harıciye Nazınıtuun Jl'ru-

E kmeli kaııne ile alan bütün 'MeselA beş nufuslu bır ailede sız kara ve deniz yollarlle Rommel"ID 
vatandaşlar evlerinde vev~ nere· 4 kilo huğda>: unu, 2 kilo mısır eline varan harp malzemesinin mlk
de olursa olsun elleri altında bu- unu ve beŞ kılo da çavdar unu tarı ve mahiyeti hakkmcla muı-1 
lundurdukları buğday, çavdar, mevıcutsa bunların mecmuu olan raporlara sahip olduğu i)'l bh' ..,._ 
ve mliıır gibi ekmeklik veya ye- 12 kilonun nüfus başına birer ki- naktan öğrenllmi~lr. AmerUraD 6 
m eklik hububatla bunlar dan JI&- (Devamı Sa. s, Sü. 2 ~~~ -++ 1 (De,amı : Sa. s, SlL ı .. , ).,j,ı( 
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Amerika ordusunun barış zamanındaki ku
manda heyeti daima eski kafalı adamlardan 
kurulmuştur. Amerika ordusu sulh zamanın
da tatlı bir uykuya dalıp gidiyor. Gözü ne 
dünyayı görüyor. ne de gayeyi hatırlıyor. 

Yazan: RGD A. ColliDS 
Amerika Kongresi Millt 
A-ltidafaa Encümeni Reı~i 

~ rdumuıun teçhizat , istlh- işbirliği ~ayesinde temin edilen 
~ k3m, m abc-re gibi daire- neticeleri lk~nci derecede bir şey 
teri kenciı sahalarındaki uğraşma sayacak kadar a.skcrlik bilgisinde 
ve ara3tn-m3Iarı kd!l görüyorlar aksayan bir kumanda heyeti nc
vc ayn: sahalarda sanayiin ve üni- ye benzer bil jr misiniz? Telefonu 
,ersitelerin neler yaptıklarına baş ve elektriği tan1mamakta ısrar 
<,"cvinnlyorlar- Halbukt meseli& ederek petrol 1'1-mbası yakan ve 
mı..habcre meselesinde ordunun öteye beriye adA.m koşturmak su. 
tecri.ıbc l~boratuarları; Be11 ve retile :'$ gören bir ticaret şi rkcti
Gcncral Elcctric gibi hususi mü· ne .•. 
. ssesclerin teerUbe J.boratuarları· Ordumuzun bu kadar eski mo
na nisbetic solda sıfır kalır. Ordu da oluşunu izah eden bıa.,ııca RC· 

kadrolarında yer alan mak ln:.s t ve bep şudur: Amerika. ordusunun 
ustalar da husı.ıst ~af'a~,.ide mezi. barış zamanındaki kumanda he
yet ve ıstidadına güvenerek mev- yeti daima eski kafalı adamlardan 
ki yapan makinist ve ustalardan «.urulmuştur . 
sevi:ı·c-cc ı;ok aşağrdrr. Hata da kwnandanlarımtzın ço-

1\.mcrik.a ordusu, sulh zamanın- ğu. dünün harp usullerile plfinlar 
na tath bir uykuya dalıp gidiyor,' hazırlamak için ter döken . köhne 
g6ru ne dünyayı görüyor. ne de düşUnceli muhafazakcir adamlar· 
gayeyi hatırlıyor Bu işin çaresi, dır . Bunlar, her yeni silirha ve her 
partilerin haricindeki teknik a- 1 yeni usule mukavemet etmek hUt 

damlardRn mürekkep sıvil bir susunda Amerika ordusunun kur
grupun, ordunun teknik terakki- duğu an·aneyi aslanlar g . b~ müda
sinl tan1 bir sa1Aıhlyetle müraka- faa ediyorlar. 
be etmesi ve gayelerin icabına a· Bahscttiiim a:encraller fena nl
yak uydurutma.dığını gördükçe yelli adamlar değildir. llcpsln :n 
Cümhurreistni ve kongreyi ikaz birden yanlış yolda yürümekte 
ctm idir. 1-fer yeni harp cıktıkça ı.srar ettiilne bakılırsa yüksek su
gaf!et uykusunda yakalanmamızın bayları seçme usulümüzün yanlış 
onune ancak bu suretle geçilebi- olduğuna hükmetmek icap eder. 
~ir. Amerikan hayatının her şubc-

Almanyaya karşı harbi kazan- sinde teşebbüs hızı, uzağı goruş 

mak için onların mekanızması ka- kudreti, atılıgan ve yaratıcı bir sc
dar iyi işler bir mekanizma da k3· ciye mumla aranır. Ha"ff>ukl yal
fl değildir. Ondan cı..tıa iyls.nl nız kıdem esası üzerine terakkl
yapmamız lAznndır. nln neticesi olarak Amerika or· 
Dünyanın asayişten mahrum dusunda bu nevi adamlar ezili

olduCu müddetıc;e büUln dikkati- yor, dışarı atılıyor ve ileriye dc
ınizl milli müdafaa gayesinin üze- ğil ger'ye bakan, fakat usullere 
rine toplamağa ve her sahadaki kör körüne ayak uyduran geri ka
icat ve terakkileri derhal oraya falr adamlar üste çıkıyor. 
t.ıtıik eim<Ce mecburuz. Eler bu- Bunun iki neticesi oluyor· 
nu yapmazsak ve bugilnün harbi· 1 - Cür'ete ve terakkiye düş· 
nl dünün alllılhile ve dünün kafa .. man olan rnuhatazakir ve ya$1ı 
i~ yapmı>kta ısrar edersek düş- kumandanlar sulh zamanında or
manlarımızın ateşi karşısında yav dumuzoo mukadderatına hakim
rularanızı beyhude yere israf et- dir. 
miş oluruz.. 2 - Harp çıkınca ister istemez 

B Colllns, tl<inci bir makalede bunları bir kenarda bırakacak ve 
ayni mevzua dönüyor ve sözüne te~büs ve hareket kabiliyetine 
devamla diyor k : sa"tıtp adamları arayıp bu1acağız. 

• Nazt tututıat tufanı gündC'n Fakat o zaman da bu c;ınıf adam
gune yükseliyor. Bunun karşısın- lar hak?kt bir tecrübeden geçme-
da Amerikan milletı gitgide şu miş bulunacak ve ancak tehmin 
hakika.U kıvramağa başlıyor ki yolile hareket etmek ltı.zım gclc
bız.m korkunç derecede. ae1nacak ı' cek:i~- Halbuki meslek alakası. 
derecede eski moda bir ordumuz kabılıyet ve hizmet bakımından 
var Geçen ay çıkan yazımda an- serbest b!r rekabete ~mk3n veril
Jattığım g}bi, modern bir milli 8eydl ~e('me insanlar ve kuman~ 
müdafaıı kuvvetinden matırum ol- dRn doğanlar kendini gösterir ve 
duğumuz gfoi oraya varmaA:a hiz- ehil oldukları vazifelere vakit ve 
met <'decck bir -pliın ve programı· zamanile sahip olurdu. 
mız bile henüz hazırlanmamıştır. Harbi kazanmak i.çln yaşça ve-

l\tem1eketi müdafaa vaztfeslnl ya kafaca ge(l(' adamlara ibtiyaç 
cUerirıc emanet ettiğimiz askeri olduiunu Almanlardan öğrenmeli· 
reisler neden blzi bu kRdar acı bir yiz. Almanlar, yeni sll~hlardan ve 
:!;ekildc a<ıkta bırakmıştır"' fennin son tcrakkilerindcn istifa .. 

:\fotörlü kuvvetler'~ pike usulü de etmek hususunda şeytani bir 
bomb1t.rdrman J"tıpan tayyarelerin zeka göstermekle beraber en zi .. 

,.Onların sözlerine 
• 1 '\" 
rn-nı ır mı r 

yade eenç ruhlu bir kumanda he
yeti kuJ1anmak sayesinde zaferler 
kazanmışlardır. Harp sanatında 

esaslı bir ihtil;il yaratan baı;arıla

rının srrrı budur. 
Ben bir sivilim. Bununla bera

ber da.ha 1932 senesinde hakikati 
görebildim. l\ıiüstakil bir hava. ne
zareti ve hava kumanda heyeti 
kurulması ıçın o zamandanbcri 
hiç durmadan çalıştım. Tankların 

Kömürün ki1osuna 2, 
odunun çekisine 120 
kuruş zam isteniyor 
Kömür ve oduncular İstanbul 

Belediyesine müracaatla odun ve 
kömür fiyatlarına zam t&lcbinde 
bulunmu.-;lardır. Bu talebe göre, 
kömürün kilosuna iki, odunun çe
kisine de 120 kuruş zam istenmek 
tedir. Bu zam talebi. tetkik olun
maktadır. 

Alemdağından odun gelmiış ve 
bu odunlar Kadıköy mıntakasına 
verilmi~Ur. 

Mart ayı 
karneleri 

ekmek 
tevziatı 

l\lart ayı ekmek karnelerinin 
basllmasına başlanmı~tır. Ayın 

25 inden itibaren de halka tevzii
ne başlanacaktır. 

Evvelce verilen karara göre, bu 
ay karneler nüfus tezkereler;lc 
verilecektir. VilAyet nüfus tczke· 
ıelerl ü?crine yapılacak kayıtla

rın •ylar geçtikçe büyük b;r yer 
tutacağını gözönündc tutarak yeni 
bir kayıt ~ck!i aram'.ktadır. 

Eminönü - Bebek 
Y edikule Sirkeci 

tramvayları kalkıyor mu 
Romanyadan -;ipari~ edilen 1ban

dajların bir kısmı geldiği ·halde a
rabaların hepsi sefere çıkarılama
maktadır. 

Öğrendiğimize göre Elektr•k, 
Tramvay \·e Tünel idareleri U
mum l\.1üdürlüğü vapur ve tren 
güzergahında bulunan Eminönü -
Bebek, Sirkeci - Yedlkule hatla
rının tahdidi :çin Belediye Umu
mi mec:li ·ine. tekli[te bulunacaktır. 

Dün Zonguldaktan 
kömür geldi 

Dün de Zonguldaktan Adana 
vapurile 1200 ton maden kömürü 
gelmişlir. Bu kömürler derhal ih
tiyaçlar nlsbctindc tevzi olunmu~
tur . 

Zonguldakta tahmilatını 

miş olan Yelkenci vapuru 
ket etmek üzeredir. Yarın 

bitir~ 

hare-
veya 

cumartesi günü limanda buluna
caktır. Bu vapur da 3500 ton kö
mür gelirmektcd'r. 

Belediye Memurları 
Kooperatifi genişliyor 
BcledJyc :rt.1:emurlart Kooperati[i 

6ermay~inln tezyit edilerek İs
tanbul l\ılemurlar kooperatifi va
ziyetine &okulması için bu ayın 

on altısında bir umumi heyet top
lanlısı yapılacak ve karar alına

caktır. 

ehemmiyeLni ve bunların tayyare 
ile elele iş görmesine olan ihtiya
cı her vesile ile ileri. sürdüm. Ne 
care ki ordunun kumanda heyeti 
daıma sabit bir kaya &ibi karşıma 
dikildi. Bu öyle bir heyettir ki 
tayyare müdafaa toplarına ait en 
iyi icatlara sahip olan Amerika
nın; bir tetC şeiıri müdafaa edecek 
kadar tayyare defi topu yapması
nı akıl edememiştir. 

R. A. Col\I"' 
(Arka,, gele('ek) 

VATAlll, 

EKİM iŞiNE ELVERiŞLi KUDRETLER 

''Çanak bir oldu!,, 
Türk köylüsünde milli ahlak terbiyesinin 

yüksekliğini gösteren bu söz, fakir 
bir köyün hikayesidir de ... 

fÖ) undan sekiz yıl önceydL maz. Gıdasızlıktan zayıf düşer- İskan kanununa., dağlarda.. or
~ Bozkır'ın (Dere) köyüne Sıtma e*s~ne yapışır. Çalışma menlar içinde bulunan köylerin 
gıtmiştım. A<lını mevkiinden alan kudretini yarıya, bazan t;ıfıra. in- ovalara indirilmesine dair hü
upuzun btr köy. Derenin iki ta- dirir. Bu kahrolası hastalık bu kümlcr koydu. Cumhurreisimiz. 
rafındaki yamııçlara birbiri üs~ suretle bin üç yüz, bin beş yüz geçen iklncitcşrin başlangıcında 
tüne asılmış gibL ~örüncn iki yüz rakımlı köylere kadar yayılma Büyük 1\-tillet Mcclisinl aça.:rlar. 
ev ivar· Bir karış düz yeri yok. imkanı bulur. ken, irad buyurdukları nutukla

Mi.lafir oldu.Q:um evin bir çıkma· ı~lllııılf y AZAN: :::1 rında toprak 'meselesi üz-erinde 
sından köyün üzerinde gözleriml önemle durdular. Topraksız köy-

gezdirirken bu büyük köy hal- l .c.em •• _a_• ___ a_a_.'._d,-ak_._çı __ J_ lülerimtzin biran evvel toprağa kının bu daracık yerde nasu ve ka.vuıŞ.turulmalarını temin eyliye. 
neyle geçindiklerini düşünüyor, cck kararlar alınmasını Meclise 

kendi kendime, belki bu dağla- <O> havaliden binlerce insa.n tevsiye buyurdular. Fakat bu ha-
rın ardında ıgeniş ekenekleri var ~ da İstanbula ge:l•r. Bu yırlı tasavvur ve kararların ger-
dır, diyordum. Aya'•ına çatal ka- çekleşmesi ne de olsa zamana 

• çam yarması gibl iri, güçlü kuv- t 
ra don geçirmi~ elli elli beııı yaş- mühtaçtır. Bahsettiğim yara ıcı 

-s vetli yurddaşlar Ta.nrının günü 
Iarında bir kadın, sırtında altmı~ kudretlerin :se cı..ha uzun müd-.. sabahtan gece yarılarına kadar . 
Yetmiııı kilo ağırlığında odun yü. det harekelc;iz ve verimsiz b1r 

• İstanbul sokaklarında dolaşırlar, 
kil He karıııtki yamaçl.an yukart durumda kalmalarına asla cevaz 

" sekiz on simit, bir iki k•lo leblc· 
do1h-.· tırmanıyordu. Bu sırada verilemlyecek günlerde yaşıyo-

••" bi, helva, yetmiş seksen porta. 1 Yanıma yaklaşan ev sahibi rolak ruz. Tam ve yerinde çalıştık arı 
• kal satarlar. Bu yolda ele geçir- 1 Mustafa, kadını göstererek: takdirde memlekete ve kendt e-

dikleri kazanç hiç mesabesinde· i 
_Görüyorsun Ya vali bey, bl- rinc kazandırabilecekleri m kta-

dlr Köylerindeki çocuklarına bl 
zim kadınlarımız da erkekler: rın bugün belki ancak yüzde · 

yardım etmek ~yle dursun, kcn- ll" 
kadar arslan olur, dedi. rini elde edebilen bu kuvve ı 

di karınlarını bile doyuramazlar. ı~ı · t • 
_ Ona şüphe yok Mustafa, fa- kolların ekim seferber! & ne ıs ,_ 

Buradaki yaşayışları çok acına- k 
kat bu kadının herhalde bir cıııl rak ettirilmesi mümkün ve ço 

• cak bir haldedir. t· 
ve belki bir kaç yellşkin erkek faydah olur sanırım. Bu sure ıe 

Halbuki bu yurddaşlar. feda. ı 
rocug·u vardır. Eğer onlar sög·üt bir taşla bir kaç kuş vuru muş 
.... kArhklarını, feraıatlerini, cesa- ı · 
gölgesinde yarenlik ediyorlar da olur. Bu husustaki düşünce erı-

b kad bö
. 1 • _ 

1 
.. .. retlerin! aflkcri komutanlarımı- ml ayrı bir yazıda ort•ya koy-

u ın Y c agır 1ş er goru- zın pek iyi bildikleri, Yemenllıe .. 
1 g · n•h d"" mıya •al .. acağım yorsa ay p, u .. ._,r\J'Su. rin bile (vahid Karamanı, eli Ye- .... "' 

- Bu kadının e~i ve dört de mani) yan~ (bir Karamanlı bin,-
erkek evladı var- Ama hepsi gur- Yemenliye bedeldir) sözlle hiç Bugün vilôyeHe bir 
bette. bir tehlikeden, hiçbir zorluktan 1 

- Nerede? yılmadıklarını, kahramanlıkları. toplantı yapılacak 
- Çocuklardan ikisi babaları nı anlatmak istedikleri Türkler· 

ile birlikte İstanbul.da, diğer iki- dlr . Tuttuklarını koparırlar. Til- Memleketin her köşesinde ol
si de Aydın taraflarında. Yalnız kcnmez enerji kaynaklarıdır. dutu gibi İstanbulda da zirai se. 
onlar değil, bu köyün eli lş tuta- Niğde. Kayseri. Malatya, Sıvas. !crberllğln tatbik şek:ile ck•m •a
bHen erkeklerinin hemen kAffe- Ka. tamonu. Bolu vilB.yetlertmiz- balarına verilecek tohum mikta· 
~i .senenin yedi sekiz ayını İstan- <le dr bu kabil vatandaşlarımtz rınr te~bit etmek üzere bugün Vi
bulda. İzmir taraflarında geç:rir- vardır. Topunun sayısı yüz bin .. lüyette Vali ve Beled :ye Reisi 
ler, kvpn köye dönerler. Dedclc~ lcri geçer. Fakat bütün bu ener. doktor Lütfi Kırdarın başkanlığı 
rimlz, neden~e bu derenln içine jiJer. çorak yerlerde akan !;ular altında alA.kadar daire mi.idlirlc
sokulmuşlar, bu kayalıklar ara- giıbi, anlattığım t;;ekilde heder rlnin i~tir.akile bir toplantı yapı-
ında yurd tutrm.ı lar. K•rntmt'Zl olup ldiyor Diğer terAftan mcm 1acakt.ır. 

doyuracak bir karış toprağımız leketin muhtelif bölgelerinde gc. Alınan kararlara göre bir mart 
yok. niş ve bereketli topraklar, ken- tan itibaren köy mektepleri tatil 

- Ötcdcnbcri neyle geçinirdi- dIIcrlnl işliyecek ve saklamırkta edilecek ve biltiln mekteplerin 
niz? oldukları servetleri meydana çı- müfredat pro~ramlarına da zira-

- Efendim vaktllc yaradana karacak kolları asırtardanberl at dersi ilave olunııcaktır 
s1jınır 1 yatağana dayanır, kaçak. h01

- 0 vin duruyor. Diğer tara!tan Halkevlcrindc 
çı1ık yapardık. Ş!mdi çanak bl_r ~ Omhuriyet hükumet; bu ziraat seferberliği üzerinde kon-
oldu. Onu da yapamıyoruz. Dedı- ~ meseleyi gözönüne aldı. Ccranslar ver·ıecektlr . 
j:im glbi büyük şehirlere giclip ___ ---------- - --- --------
çalışıyoruz. ı 

Türk köylüsünde milli nhlük 
terıbiyesinin yüksekliğine bakı.1 
nız. Mustafa, (Çanak bir oldu) 
tftbirile inhisartarın devlet ma.lı 
olduğunu, kazancın milletin ke
sesine ıılrdiğini, artık kaçakçılık 
yapmanın, insanın kendt cebin. 
den para calmasından farksız ol

Hagaı ••• ı·ı araç mezat! 
A. k.'am reflklmlzdc et havadh!ıt

~ nln b&.o;ılıtı: ««Ke(l 80, kara-

duğunu söylemek lstiyor. Bu ko· n1an 90, dağlıç \"e kıvıreık 100 ko
nuşmadan sonra yapılan incele
meler Konya vilAyetinin yalnız 
Beyşehir, Seydişclıir. Bozkır, Ha 
dim, Ermenek, Karaman kazala
rı halktndan kırk elli bin kişinin 
her yılın bahar, yaz ve güz ayla
rını kôylerindcn uzak yerlerde 
geçirdiklerini be\.1.i etmişti. Bun
lardan bir kısm1 Denizli, Aydın, 
Nazilll taraflarında Miyan kökü 
çıkarır. Aylarca toprak üstünde 
açıkta yatar. kalkar. Gündelik 
kazancı otuz kırk kuruşu geç
mez. Köyünt' pare. götürebilmek 
için bir parc:a ııade kuru ekmek
le nefsini körletmiye çalışır, bü
tün kaıancı otuz kırk lirayı as-

rtujtur.» 
Bu ba'?lığın altında.: «H&ydi ... 

ra(' meut!» <·Umle!il eksik! 

HASTA AÖIRLAŞTI 
Slngaııur bilyük tehUkede. O 

dar ki bu yazt ('tkhf;ı 'l.&lnan, 
poı,Jarın eline gec;ıuiş olnın.,ı 

muhtemrl. 

Ha-

ka
Ja
bile 

ısingapur \·aUslnln l\tUsteınlt"ke 

mecli~ln<le okunan mMa.jındakl: 

«Şimdi Tanrının elindeyiz» ('llmlMl, 
hastadan ümlcltul k('sen doktorun 
yakın akrabaya: «Biz ellmlzden ge
lenJ yaptık, bJıt tarafı Allaha kaldı» 
de111e'!iine benzl;yor. 

EVET, NİÇİN? 
E,.,.fllkl ak,am matbaada harı• ttb 

llğlerinl okuyorduk. Müttefik tebliği 

JaponJl\l'm Slngapurdan on yedi ki
loınetre meRafede bulunduklarını bll
dlrl.)'Ordu • .Ja1>0n teblii;"t ise Slnga
purd.an on dört klloınetre uzakta ol· 
duklarını haber ,·erlyor<lu: 

Ultlfec\ bir arkada,: 

- Aralarındaki l.htllU.f Ü(' ki.loınet-

reden ibaret olduktan sonra blribir-
le-rUe ne diye harı> f'dlyorlar! ded\ 

ÇUVAL ÇUVAL ZEYTİNYA(;I! 
Jkdıun reflkln\lz.de şöyle bir ha· 

vadls ba..5lıiı gördüm: 
«ÇU\'allarla patate,, şeker ,.e Zf'Y· 

tin yağı sakhyan muhtekir.» Pata~ 

tcs \."e 'ekerln tuvallanma'fl tabiidir 
aına. mızrak ('uvola. girmedJğl Klbl 
zeytinyağı da. ('uvnlda durmaz banı-
yorum. 

Tatlısert 

B uı-tınlerde. Nor\·e'('t.e :\Uh\·er 

taraftarı t.lr hUkOmet lıtbaşına 

çıkarıldı. Fakat bu hllkümttln t~ba.

uı ~·O'ktar. KrndJ datlarında ,.e kı

yıl&J'ında. a ırlardaobf'rl hür )'a':a,... 
mıya. ah!"'I olan Norveıçltler, i5gaJ 
kU\'Vf"tlert•ln kurduju bükfımE-ti ta· 
nımadrkları Jlbl bu kuvvetlerle ru
ban harp haJlnffe kalmı ,larch.r. 

r------------------------------------------------,--------------------. IIDEBİ lt(IMA.Nl: TEFRIKJ" No. S.'S 

Son günlerde ln'1117: gazetelerinde 
bu dti~1anJıtrn derece>Nlni göllfterecek 
bir hikaye ('rkmı~hr. GeıçenJerde In
glll:Tlerln Lofi<'n a•liıı,ına Y•flhltt ha"'9 

kıntfa.n W>nra onlarla. berabtr Jngil
tere;\-e gjdl'n Xor,C'(lilrrden lliri an
latm,_,. 

Günlln birinde bir J\'or\·e<,_· bahk('ı 

köyilnün kar~!l-iında bi.r tayyarenJn 
motcirü bozu.ln1u,, kara~·a kadar g~ 
ıerek ctbri ini~ blle yapıımamıo;, de
nizr )'U\"&rtanmıt. 

DenJze d~n Jkl pilotu kurtarınak 
lİ7.trf' bir balıkçı ıuotörli derh:ıl deni
ze llıc,'llmı .• takat balık('ı biraz -.onra 
bOf l'eler•k: 

- Tayyare, ı,ga1 ku\ \'etlerine 
men uı>mllff. d(•ma,. 

Arkad&ı,1Rrı Mlrmuı;ı: 

- Pek iyi pilotlar hayatta defU 
mi! Nltin kurt&np gotırınedio. 

Balık('• fOlle tt\'ap \.·erml : 
- &eadllf'rJ: c:Ha)·at!a}·ı~ıt dl.)·e 

hafnmadılat detıJ, fakat bu atlamla
rm eonne lnaıulrr mı '. 

liERÇE 

O gece mutlaka ölmesi mukaddermiş. 
kader denilen kuvvet de bu ö:üme beni 
sebep diye ıflalketmiş. Bu korkunç faciayı 
başka türlü izah etmek mümkün de&'ilciir. 
Çünkü ben Lüsiyeni öldürmek istemiyor
dum . Bu hareketi yaparken kendi ken
dimden nefret ettim. Fakat yine yaptım. 
Gizli bir kuvvet beni mecbur etti. Size 
yemin ederim ki bunu isteyerek yapma
dım, yapmağa mecbur oldum. Niçin ve 
nasıl oldu? Bi1miyorum. Fakat belki gü
nün bir inde bu işin sırrına varırım. 

Simonı b~ını sallayarak dedı ki: 

- Bu korkunc;- hadise sizi epey sars

rr,1 , Jak .• Dımatınız altüst olmuş. Ne 
söylediğinizi bilmiyorsunuz. By h&d ;sede 
e,zli kuvvetlerle tesirin. aramak boştur. 
Kıskanclık ve kin bir çok cinayetlere 
hükmeden kuvvetlerdir. Başka sebepler 
aramak ve düşünmek lüzumsuz ve fay
dasııdır. 

Jak yine coşkun bır sesle anlatmağa 

d<'vam etti: 

- Asıl işin feci tarafı şu· Lüsiycnl 
öldürdüiüm andanberi kendisini daha iyi 
anladım ve şahsına daha çok kıymet vcr
meğe başladım. Aşkı >çln ölümü göze al. 
dı. Kendisini takdir ediyorum, ona hür
met ediyorum. Benden çok fazla kıyme
tı ve cesareti varmış. Hisleri meler ne 
derinmiş! Ben onun aşklle ölçülecek de
rinlikte l>ir a k l>m.rümde duymadım. 

VATANIN 

Y~n: Karen Sraıuon 

Simoni genç arkadaşının sözünü kese
rek dedi ki: 

- Ben Lüsiyen'e olan hayrantııınızı 

doiru bulmuyorum. Karısını öldürmek 
ı.tedi, bu muhakkak değ;l mi? Böyle fecl 
a~k tezahürlerinden hiç hoşlanmam. Be .. 
nim gözümde kıymetli eşya çalm&k için 
insan öldüren bir hırsız ne ise, karısL bir 
başkasını sevdiği ve kendisini tcrkedece .. 
ili için öldüren kıskanç koca da odur. 
Lüsycn fena hareket etnı•ştir. Biraz ev
vel söylediğiniz gibi, kadını kurtarmağa 

mecburdunuz., gözünüzün öntinde onun 
ölmesine şahit ve seyirci olamazdınız. 

- Fakat benim de günahım va.r1 Ar

kada~ımın karısllc mUnasebctte olmam&

lı id'm. 

Kanun sizi bu Cünab için hapse at-
maz. 

Kanun atmaz, ama vicdanım bent 
itham ediyor. Lüsiyen'ln karısına olan 
sevgisi ben'1ıtkinden dalı~ derinmiş. Bu.. 
nu bilmem JAzımdı. Ben ilaJl.-İ ye tı<wıa 

Cev\ren: ~n A. E. YALMAN 

bir erkek eibi hareket ettim. Düşüncesiz
Iığlm yüzünden bir kadının evini barkını 
yıktım. Buna ne kadar raütcesslrim bile· 
mez:siniz. 

Başını elleri arasına alarak sustu. Si· 
monl yavAşça omuzunu okşıyarak: 

- sakin olunuz. Jak! dedi. .A.ıcınızı ve 
halinizin ı:Uçlü~ünü pek iyl anlıyorum. 
Mütıhiş bir vaka karşısındasınız .. bu za
nıanda dostunun karısını baştan çıkaran 

pek çok kişi -- -. Fakat aksilik şurada 
ki siz fazlasilc cezalanmış ohıyorsunuz. 

- Evet.. ben öldürdüm, cezamı da 
çekeceğim. 

- Sizi te&elli için söylediğim sözlerin 
hj,çblr kıymeti yok, faydası da yek. Kor
kunç br hakikat karşısındayız. Sizi tch
did eden mühim bir. tehlike var, mütil.iş 
bir tehlike! Bün ne yapmalıyım? Susma
ğa hakkım var mı? Vaz,fem, bildiğim bir 
hakikat! söylemek deitll mi? Fakat .. içim
den gelen bütün doğruluk ve namus te
liıkkUeyine ye imanına r.acuıen suoaca.ı 

ğtm. Siz bir adam öldürdünüz. buna ŞÜP· 
he yok. Fakat niçin öldürdünüz? Bir ka
dının hayatını kurtarmak :çin.. bunun 
doğru olduğuna ben inanıyorum. Fakat 
jüri heyeti inanır mı? Ya sizi mahküm 
ederlerse Jakl Buna tahammül edemem. 
kederimden ölürüm. 

- Ne kadar iyisiniz hocam! 
- Adaletle uğraşan insanların kalbi 

ve hlsst olmamalı ... Uzun senelerdenbcri 
süren avukatlık hayatımda hiç böyle bir 
tereddüd geçirmemiştim. Hakikatin ve 
vazücmin ne tarafta olduğunu şaşırdım. 

Sizi çok sevdiğim için, Jak, hak:kati göre 
mtyorum. Eğer susarsam kurtulmanıza 

yardım edersem. cinayetinizde ortak sa
yılırım. Faka.t siz bu cinayeti işlemekte 
mazur idiniz. Bunu biJiyorı.mı. Sevdiğiniz 
l-ir kadının hayatını kurtarmağa mecbur 
old1l4unuzı.ı kabul ediyorum. Vicdanım 

bana doğru hareket etmiş olduğunuzu 

söylüyor- Fakat kanun böyle düşünmez 
k t ... 

Jak ihtiyar dostunu böyle güç bir mcv
kie düşürmüş olduğu için de ayrıca üzü
lüyordu. İşte cinayetinin bir fena neticesi 
daha ..• Kim bilir daha neler ol8"aktı? 

Lüsiyen'e ateş ettiği andanber:; etrafa 
fenalık ve zarar s&.(an bir vebalrdan farkı 
yoktu. Şimdi şu hakikati anlıyo<du: Ya
pılan blr fenahjın ya.lnız yapana değil, 

bütün insanlığa zararı dokunabiliyordu. 
(Arkasi var). 

12-2 ... 94'! 

Belediyeden 
bir • 

rıca 

Ja1 lr okuyucum diin ma.tbaa)·a. 

1,91 kadar gelerrk un1umi ha· 

-'"·ah ilgileondlren bir nokta hakkın
da beledlye<l<'n ri<·ada bulunınak ü
zere ıunları anlattı: 

<ı:flaftı:ı talUI kanununun on be· 
,,ıncl nıadde .. i temizleme \·e tara· 
ma n1iit'~"ıeselerlni pazur tatilJ('rin
dMJ j.;ti-..na. etnü~tir. Bunun içindir 
ki paı,nr gunlerl hamamlar atıktır 
\"e ht>rht'r dükkanları af,'ık bulun
ıuak hakkını haiı.dlr. ı··akat b('rber 
h·r kendileri tatildt'n i"ıtifade etınek 
l"ıtedlkleri için dılkkilnJarıııı ı>azar 

gtınlerı aı;;·maınak if,'in ._özl"'1t1Jer. 
Buna bir ,ey derneğe hakkımız 

,yok. 
Bunhırdan ba~ka. teıniıleıne ınü· 

C'"ıe~lerl ara ına giren bir tane. .. i 
'ar ki hu da tuı.tra !otalonlaruhr. 
Kanunun un beşinci madde"ııne ha
kıhrsa bunların ıHUar gi.ıııleı i açık 

buJunınası kabildir. ı\.n('ak, öj"rrn
dlııt"lıne göre hunlar berberler gibi 
ıtııhiJ>lcrinin \o i'1<.·llerinln ar-.ıu .. ue 
dcğ"JI, bt'ledi.ycnin izin \·crmeınesi 

yüzünden pazar günleri kapalı kal
maktadır. 

Günlük iı:lcri.mi:t a.ra"ıında potin
lerln1h:l bo,.·atınal(:ı lhn1al cttlğhnlz 
oluyor. ÇünkU boyat·ı <hikkoinı, l;i
ntlzc ıtidip rellrken binltil"lmlz du
raklara O.Jkırı bir tarafta bulunu· 
)·or. sonra ço<·uklarımıı; da. hafta 
i~·indc n1ckteplt•ılirlrr. 

Uı:lincü bir nokt:. da pazar gtln· 
leri 1>otinlerinıiıi boyahnak lc;-ln 
gezRin(·I hoyıu·ılarn ba~' uruyoruz. 
Tabiidir ki, bunJarın ku11aııdı1'1arı 

boyalar ıu-.tra dl\kkftntarında kul
lanılan boyalar kadar ' hilesiz \ e j~·i 

dPğildlr. ıÇ'iinkU n1U'1terilrrln de
,·an1lı tcc..•ri.ibc , .. e konttoltine t:.tbi 
ola1nan1aktııdır. Bü~lr. bo~·alar, kun 
duratarın ('ok kı.ymrtlendlğl hu !41· 

ralard:ı ayakkahılıırıınızın ömürle
rini de kı.,nltmakla<lır. 

istirahat, geTintJ, 7.l)-"!lrrt ve hat
ta. haftalık bir hayranı ol:\n pa7-ar 
Künün1üıde u .. tba.~ımı7.a facla"a i
tina. da. g-C>rektJr. Beledi.)·eden ri
("atn, hattA bir tok taoıdıklıırnn 

he,ahına. rh·aınız., kanunf.'ıı nıi.ih:th 

nldu,t\"uıırı gfırr, lu.,tra 'iıalonlannın 

ı•azar gUnlerl açılına sına izin \ cr
ınr<ildlr.,. 

OJ.<uyncunıun "IÖ.)'l"ıllt..trırJ11I oldu
,,;-u gihl naklet•lm. 8('1('ı1iyeuıl·ıin. 

olur bir ""Y ~. hu rl('a.)·ı lo;af t.(lr

C'eğl muhakkaktır. 

KÖR KADI 

Dün mezbahada 
kesim başl:ıdı 

Fiyat Niürakabesinin et narhI~ 

nı yeniden tcsbitten ısoıu.a dün 
1\lcıbahada hayvan kcsıminc baş

lanmıştır. bu sabahlan itibaren 
yeni fiyo.tıa kasaplarda et satışı 

yapılacaktır. 

Geçen gün bazı yerlerde 110 -
120 kuruşa et saW.n bir kaç ka
sap yakalanarak haklarında taki
bata ba,,lanmı tıı. 

TAK V M 
12 UBAT 1912 

PF.ltŞEMBE 

AY: 2 - Gİ!N: 42 - Kn.sım: 97 
nt:,ti: 13S7 - İkir.eik;inıın: 30 
llİCRI: 1361 - ~ll'H AltRE~l: 26 
VAKİT ZEVALi EZA 1 

GÜNEŞ: 7.00 1 22 
ÖGLE: 12.28 6,50 
iKİ!\'Dİ: 15.19 9,40 
AKŞAM: 17,38 12,00 
YATSI : 19,09 1,32 
İMSAK : 5,20 ll ,42 

Kolay bir yemek 
~ un1urta ~abanma bıtak .,ırtı 

lf genı,t1Alnde tere)·ağ ko~·1nah. 
Gayet in<·e ekmek dlUmlf>ri ke~erek. 

krnarını ayırınalı. Bu ekmf>k lc,·l dl
limlerJnı tereyal{ının lhohinP J!oıtlt et
meli,. \.'ine ln<,'ıf' ka,ar ve)·n bfo)·az 
lltl·nlr dlllınJerlnl bu Pkn1ek içlerinin 
u .. ti.ine ~·erh·~tlrınrıı. sahanı hafif a
tl'~ UL.erlnc koymalı. TC'rrya~ı ('ri· 
)·ip ekn1t'kler Jağ'ı ~eker ,.e hafif kı· 
7Brırkf'U P6)'nirJerjn i.J'tüne )"Ulnur- "" 
tal11.r~ kırmalı. Tuzlaınelr, bibı•rle

ınt>ll. ı,tete göre yuınurtaJar az \"e-

.) :.ı çak pl-,lnee .,ahanı lndlrmrll. 
Bu rknıC"klı ve l"M'lnlrli .vunıurta, 

f.'Ok lezzetli olur. 

SABUN PARÇALARI 

L'f'aJnn~ ~alıunları atmayınız. Bun. 
ları biriktiriniz. Bir kllo olunca bu 
habunları bir kaba koyunuz: \.·e ('ey~ 

rek bardak ~u llftve edini7.. Suyun 
bundan fazla. olmarna-,ı ~arttır. 

Bu kabı, t~inde kaynar ııtu bulunan 
daha. büyük bir kap içine yerlc';'ti~ 

rlniz. Sabunlar maJI haline gelince 
scvdlğlnl:t kokudan bir kaç daınla 

damlatınız ve mayH kahıılnra ko~·a. 

ra.k Boğutunoz. 

EV KADl.1'.l 
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Harp Vaziyeti 
Ası l kat'i netice 

cephesi ve harbin 
yeni inkişafları 

VATAN 

HINDIST ANDA 

Meşhur eşkiyadan Çan-Kay-Sek 
Köroğlu yakalandı 

İhtiyar helvacıyı boğazlayan 
Vehbinin muhakemesi 
Vehbi bir tecavüz karşısında 

cinayeti işlediğini söyledi 
bu 

Pazartesi gecesi, Galatada Ne-ırada yatmamı söyledi. 

1 

SİYASİ İCMAL 
~=::::=a:. := :< :::===== === : ==-:::=:=s 

Hindistan 
ne alemde? 

Yazan: ~[. 11. ZAL 

r Yazan:~ 

1 ihsan BORAN 1 
lf=\\ ünkU w;kerı ) az ınııula, iki t.a

l:::JI raf muharlı.ter için de kati 

Şimdiye kadar birçok cana kıyan 
şaki, Adıyaman kazasında tutuldu 

görüşmelere 
devam ediyor 

Birmanya yolunun 

müdafaasını Çin 

ku ıvetleri yapacak 

eatibey caddesinde 239 numarada - Annem kızar, dedim. 
helvacılık yapan 72 yaşında Meh- - Sabahleyin erkenden gider-
met Ahyi boğup öldüren ve para- sin, b ir şey soylemez! diyerek ba
sını çalarak kaçmak isterken ya· na çuvallardan bir yatak yaptı, 
knlanan Vehbi adındaki kntllln yattım. 
muhakemesine, dUn cürmü meş- Fakat uyuduktan sonra bana 
hut kanununa göre birinci ağır- tecavüz etmek istedi. Karşı koy· 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. dum. Boğuşurken boğuldu. Bu va-

D
a ııgllizlerin e ki bll' k.rk•lu 

rüyası cerçekle!JllÜt 11.ıu

nuyor. Hindistan ciddi bir lıelldlt al
tındadır. LJbyada oynanaa "-ar, 
lnglllzJerln aleyhine ne&ace ._....., 
için eıtki müdafaa otlan IDeria-netice ) c•rlnln A nupada Rusya \'e 

Uzakşarkta Çin olduğunu sö~ lemlş
tlk. Bu iki cephe aruında asıl kati 
nefü•c yeri .,ııııhe81Z AHupada Al
man - :SO\.)el c«-phesldlr. 

Adıyaman , (Hususi) lkl sene j roğlu adındaki şakı 'bir hafta evvel 
önce Urfa vllAyellne bağlı Siverek geceleyin şehrimizin Esklsaray ma
kazuında iki bekçi ne bir pandar· 1 halles!nden Hacı isminde bir k5y1U
mamızı haJnce öldürerek suriyeye 1 yü tüfekle 51dUrmek isterken önce
kaçan ve fırsat bttldukça sınırlan- den tertibat almış olan emniyet ko
mıza gizlice geçerek Hilvan, Siverek, miserl Hamit Okay'ın maiyetindeki 
Adıyaman kazalan .çevresinde yol ke- zabıtanın pususuna düşerek si!A.hiy
serek adam soyan, çeşit çeşit hır- le beraber diri olarak yakalanmıştır. 
sızlıklar yapan; geçen sene Adıya- Y1Uardanberı takip edilen ve fakat 
manın Vartana köyünden Mehmet kurnazlığı ~1lzUnden ele geçmlyen bu 
Allyf ve Dişbudak köyünden Hüse- şerir adaletin pençesine teslim edıl

ylnl öldUrdUğU anlaşılan Muhacir Kö- miştir. 

de muka,emet temin eı111-eHe 
11ıma1 tarafındaa da tehdit ........ 
tereblllr. 

lnglltere 'e Amerika Almanya:n 
çemberlemek Jçln So\"yet mukarn
metlul daha bUyllk ve kun·etJl ölçü
ıltı pekleştlm1ek zorundadırlar. Al
manya ise, Rus nmka\ «-.ınctlnl kö
kiiııdcn kırıııaılıkç.a harbi kaı.ana

nıaz. Fransa \'C lberlya adasındaki 
ınllletlcr de, Alınan - RU!ı harbinin 
bahar ı;onlarımlakl lnkhtafına göre, 
karar ,·em1ek üzere intizar vaziye
tinde bulunuyorlar. 
rı.ak~rkta da110nlar, giriştikleri 

taarruz. ha~ketlcrlle Almanlar he
ı;abma genlşleını_, c eh erişli bir tes
blt ceph~l kunnaktadırlar. .Japon
lar, A \ll!ltralya~ a kadar uzansalar 
da lngiltere \C Amerikayı mağHip 

etmiş olamazlar. Harbin tteyrf 1942 
ı.enetilnde ancak :SO\')·et ,·Usati için
de defl,eblHr. Bu, netice ttlbarfle 
Almanyanın \'eya Rmyaoın bu cep-

Maarif Camiyeti yolsuzluğu 
Eski Urfa mebusunun 
muhakemesi, pazartesi 

günü başlıyor 
hede harbi kaybetmelerine hatlıdır. Ankara, 11 (Telefonla) - Son 

Vaziyet böyle olunca hatıra nıU- tahkikatın a~ılmasından sonra, su
lılnı bir Hual &'eliyor: Uzalqarkt.a Ja- çu ltibarlle, ceza kanunu 1ıüküm
ll0nyanın Alman)&)'& yaptap yardı- terine istinaden tevkif edilen Ur
nıı, Amerika ve lqUtere A\Tupada fa mebusu Refet Ülkenin muhake
Rus)a.)-a yapamazlar nuf DaM açık mesinc buglin başlnnncağı bazı 
ı;ö.) llyellın: Amerika. ,.e lnglltere, 

gazeteler tarafından yazılmıştır. 
Rusya.)a yalnız malzeme göndermek Bu hab<'T üzerine kalabalık bir 
yolu.) la asıl kati netice yerinde ken-

mcraklı kütlesi bugiın uı;iincü as
dllerine diişen işi yapmış sayılırlar 

llye mahkemesi salonunu ve ora
mı! Böyle yardmıla Almanya mal-

dan taşarak korıd ·!arı doldur
liıp cdlleblllr nıl ! 

muştur. Herkes, Refet Ülkenin 
Bizim &'Örüttümüze göre, Amerika 

muhakemesini beklerken celse a
' c lngllterenln A \ rupada mlh\ ere 

rılınca backa muhakemelerle kar-
karşı JaponvarJ bir iş görmesi frln .,, " 
ikinci bir ct:pbe açmak zanıreU var
dır. l.lbya erphefllnln bu ı,e kAfl sel
ıııedlğl artık anla.,ılmıtttır. Yani A
merika \ 'C Jnglltere, cephe gerlıılnde 
~ıılnız. harp ııanayll ile delil, cephe 
ilcrlsinıle Japonya \'e.)"a Rusya ka
dar ıııulıarlpUk lifi görmek zor11Dda-

Un hakkında 
Vi~ayetin izahı 

(Raşı 1 incide) ++ 
losu bcsab le beş kilosu beyana 

dırlar. ,. tabi olmayıp mütebaki yedi kilo-

şılaşmıştır. Hnlkın, Refet Ülkenin 
muhakemesi için toplandığını an
layan mahkeme reisi, Refet Ülke
nin muhakemesine pazartesi gü· 
nü saat 14 te başlanacağını söy
lemiş ~·e kalabalık dnlılmıştır. 
Rclet Ü'ken, muhakemesinin gö
rulmesl için pazartesiye kadar 
mühlet istemiş ve bu mühlet de 
verilmişti. NitC'kim mahkeme re
isinin, muhakemeye pazartesi gü
nü saat 14 tc 'başlayacağını söyle
mesi de bunu teyit etmektedir. 

(B.B.) 

~Alaaal 
L-llarbl 

RuslarSmolenske 
Avruııaılaki mihverin 194,.,. sene- b tAb"dl V t · su eyana ... ı r. e şaye aynı •• •• J 

sinde yaııacatı hareketler lıaldnad& ·ı b h b b t 1 d ğ"l yoruyor ar .. 'T" 8 la d aı e u u u n ın un nrına e ı 
iki ihtimal ileri uru uyor. un r an de b izzat lkendls.ne malikse 12 ki- (Bası 1 lıtrı"de) + + 
hlrl.t Sü,eYIJll ve M ... ra ~ '91- • = 

lo hububatı birden beyana tAbi M k 
ğeri önce Kafkaııya Jstlkametlnde tutmaja mecburdur. Yani hubu- os ova, 11 (A.A.) - Sovyet 
bııslıunak üzere Bwıyaya taarrmdur. sabah tebliği eki: n.: iki hareketin ayni zamanda bat- batın kendileri değil ancak bun· Cenup cephesinde mühim tak-
lama§J mUmkün değlldlr. Me,"!IJm, ların nufus başına birer kilo un- viyelcr alan Almanlar, b r sıra 
kuHct ,e hedef IUbarUe Almanla- ları 'beyandan muaftır. karşılık taarruzlar yapmışlarsa da, 
rın Ruslaya taarruz. sıraıuıM1a Llb- Vaktinde beyanname verme- ağır kayıplarla püskürtO'mUşler
yada uzun hedefli bir bankete str1'- yenlerin, noksan beyanda bulu- dlr. Diişman savaş meydanında, 

nıclerl \&rlt olamaz. Aaal kati neU- nanların evleri arattırılacak ve aralarında subaylar da. bulunan 
n~ yerl Rus)"& oldutuna ıöre, Al- tcsblt edilen miktarlar ha 1 . d 850 ölii ve yaralı bırakmıştır. 
manlnr blltıin km ,·etlerini orada top r cın e 85 · · Al ı 

' fazla un bulunduranlarla nckadar j rı"ncı~ctıab mkan P ytade albayını ın bl l-
lıyacaklardır. Her tarafa koşan her ı ur omu anı su ay a b r-
taralta 2.Byıf kalır. olursa olsun hububat bulunduran· likte 20 Alınan askeri esi~ edll-

Buaa k!Ulı, Anıerlka ,.e lngUte- lar mllli korunma kanununun mu mlşUr. 

r<', Rusya.)& yalnız harp ~esi addel 55 ln<:l maddesi mucıbl.nce Yalnız bir günlük savaşta Al. 
göndermekle mf iktifa edecek· y- 2M liradan 1000 liraya kadar ıa- mantarın müstahkem bazı 
le bir şey tasan ur etmek bize güç mev
gbrüaıli) or. lzlanda \'e lrlanıla)'& A- ğır para cezasile üç aydan bir se- zilerile 46 blökhavzının tahrip 
ınerlka kuvvetlerlaln getlrllnıeıııl, Al- neye kadar ajır \hapis cezasına edildiği Lenlngrad cephesinde, 
manian Rusya e41phe8lne t..aa kuv- çarptırılmak ve ellerinde bulunan Rus kuvvetleri ileri hareket'erlne 
\l'tler gbndermekten men lçlo ise maddeler musadere edilmek su- devam etmektedir. Almanlar 1500 

k.ıti değildlr. bir retne tecziye edileceklerdir. asker, 3 tank, 6 sahra topu ve di-
l\tütt<'1iklerln .Anuı.uıa ikinci ğ~r harp malzemesi kaybetmişler. 

t~lt ueplıettl açmak hususunda bir Beyana tfıbi tutulan Jıububat dır. Ayni zamanda, bir çok gani-
pilin ,e Jıareket hazırladıklarını bil· ve unlar Toprnk Mahsulleri Ofisi metler ve 6 sahra topu nlınan mer 
ııılyoruz. Bu nıeM"le ~k maltrenı tu- tarafından satın nlınacaktır. kez cephesinde, Rus kuvvcUeri di
tulıuaktadır. .Fakat 1042 senesinde Ekmek karneleri üzerinde her- ğer iki Yeri daha işıal etmişlerdir. 
ınütteftlder A\TUpeda böyle bir cep- hangi bir şek !de olursa olsun sah Berlin, 11 (A.A.) - Alman or
he nç.amozlıırsa, bUyUk bir bata iş- tekarlık yapanlar ve başkasının duları başkomutanlığının tebliği: 
lemiş olacaklanna kaollı.. 

Hö)le bir c•ephe nerede açılablllr'l' kartını kullananlarla çift karne Şiddetli soğuğa rağmen doğuda 
alanlar mılli korunma kanununun savaşlar d t _,_ ı Bö3le bir cephe Bulılara veya Alm&D· evam e mcn.ted r. 

lara en )alun bölgeJerde açılablllr. 18 inci maddesine göre tecziye Donetz cephesinde, düşman yal 
Bunun için de en ti.maide Barenh edileceklerdir. Bu maddeye göre: nız bir Alman kolordusunun işgal 
denlzlle bkandlna,ya rnemleket.lerl, tıHükıimetçe lsUhlAkl tahdit edl- ettiği bir kesimde, 18 sonkfınun
ı-·ransa sahilleri hatıra gelebilir. len maddelere müteallik karneler danber~ 1639 esir, 7300 den fazla 

veya vesikalar resmi evrak ve ölü, 8 tank, 19 top, 164 ten fazla 
• • ,. vesikalardan madut olup bunlar mitralyöz ve ıbomba topu ve 
1 R T 1 H A l 1 E l 1 M üzerinde işlenecek sahtekfırlık cü- ehemmiyetli miktarda harp mal

rümlerine müteallik ll'ıükumlerln zemesi kaybetmiştir. 
Şcyhillls1Am Plr1zade Bahlp Molla tatbik olunacağını 6mird r.n Türk 

Be h hd Ba lama Doğu cephesinin cenup kesimln-
Y mer umun ma umu y - ceza kanununun buna ait hüküm- d 

ıl Ismet Pirt düçar oldutu hu- . •dan başlamak üzere .. e muvaffakiyetle yapılan ta~r
talıktan kurtulamıyaralc dtln aabah lerı 6 a) h 

1 
. . uç ruzlar esnasında, Rumen kuvvet

Yenlköyde ikamet eyledili aahllha- seneye kadar alır aps ıstılzam lerlne mensup bir kayakçı teşkili 
nede irtihal eylemitUr. MWkiye ve eder. Bu şekil hareketlerde bu· müstesna yararlık göstermiştir. 
lfukuk mekteplerinin eekl mezunla- ıunanlar hakkında sıkı takibata Leningrad önünde dilısmanın mu 
rından bulunan merhum, Adliyede geçilerek derhal yeni te3ekkill hasara çemberini delmek için yap· 
hlkimllk, Mefl"Utlyet devrinde de edecek husust mahkemelere sev- tığı teşebbüsler Alman cephesinin 
mebusluk ettnlf .idi. Pederinden te- kolunacaktır. ateşlle kırılmı3tır. 
varııs etUli yWuek seciyelerle müm-
taz, necip ve fazlletkAr lblr ruha ma
lik idi. Memleketimizin 300 aene ev
Velıne rlcl kadim tıir tarihini tafı
Yan ve ŞeyhWlalAm Pirblade Olman 
Sahip ve ŞeyhWisllm Ptrtaade Meh
ınet Sahip Efendiler gibi. pek ma
rur şahsiyetler yetıştiren Pirtzade a· 
llesını, Adliye nazırlığında 'bulunan 
bUyük bıraderi lbrahim Beyle diğer 
bıradcrl Osman Beyin vefatlarından 
sonra temsil eden Ismall ismet Be
Yin bu kel"e vefatı pek ziyade badii 
teessür olmuştur. 

vatana za.ter kazandıran.. Bayratını göklere yUkseıten ... '\"azltesı uğ
runda ölen ... Aşkı için gilğriyen bir aslan kesilen kahramanlar filmi 

Cenazesini almak Uzel"e bugUn sa
at 9 buçukta Köprüden hareket e
decek olan Şirket vapunı Yeniköy 
iskelesinden aut 11 de kalkarak Us
kUdnra gelip UskUdar Yenlcamlinde 
otıe namazı kılındıktan sonra cena
~e Karacaahmede nakli ve aile mak
beresfne def'nedilecektlr. 
Cenabı hak nıbnet eylesin. 

TURKÇE 

DAGLAR KRALI 
JERO NİMO 

PRESTON FOB8TER • ELEN DREV - BALPH MORGAN'ın 
1941 senesinde yarattıkları en bilyUk harika 

Bu Akşam LALE Sinemasında 
DiKKAT: Programa na.ve olarak: 
Sana Un en parlak zaferi olan V ALT DISNEY'in renkli '.MIKISI 

7-MiKl: TERZİ 
2 _ :Matbuat Umum MOdtlrlll#UnUn en son memleket jurnaJı bu 
zengin program için lfttfen yerlerinizi erkenden kapatınız. Tel. 43595 

Ankara, 11 (Radyo Gazetesi)
Londra, Çang.Kay-Şek'in Hindls
tanda İngiliz makamlarile temasa 
devam ettiğini bildirmektedir. 

Çang-Kay-Şek'i başlıca ılgilcn

diren me~ele Birmanya yolunun 
müdafaasıdır. Bunun için Çin lü· 
zumu kadar asker verecek ve bu 
asker İnglllz tcçhizatilc sllfıhlan
dtrılacaktır. 

Vehblnin helvacıyı boiazını bo- ~iyet karşısında kaçmak istedlm- ı 
ğnrak ve başını yere vurarak öL Lakin anahtarları bulamadım. Hel 
dürdüğü tesbit edlldiğınden ~üd· vacmın cebindeki anahta_rı_ardan 1 
delumumlllk kendisinin 448 inci bir tanesi kasayı ~tı. ıçındekl 
madde~e göre 18 sene müddetle 119 Ura 7~. kur~şu al~ım . Sonra 1 
hapsinı, kasayı soymak suçundan duvardan soktüğum çıv_ılerle may- 1 
da 49312 nci madde ile tecziyesi- muncuk yapıp çıkmak ıstedlm. Bu 
ni istemiştir. gürültüyü bekçiler duymuş, bllli-

Bu arada hakiki lııgilla .._..._ 

rınan hatınna celebüecek &alıU .. 
al IJUdur: lllnd&ıtan ne llwıleıllrf 

Geçenlerde Gandiain Hint &llWil 
hareketinin batından çeklJdlll. fld
det kullanmadaıı Hint lstUdiU lçJ9 

~·alışmak cereyanının sukuta utra
dığı, hareket taraftarı umurlaraa 
başa geçtiği, bunlarla ınpuz umu
ıııı \"ali ı arasında bir takJm teıu.oı-• 
lar olduğu M>ylendl. Bu t.aweraa 
ııctl<'eııl hakkında hiç bir laaber ceJ
medi. 

Katn mahkemede cinayetini 1 hare anahtarı bularak çıkınca be-
şöyle anlatmıştır: ni yakaladı1 ar.• 

- Mc-hmet babamdan kalan Katllden sonra. helvacının ka-
mallarımı kurta ak 1 1 b rısı Hatice dinlenilmiş, Hatice Vch 

Kal"Şllıklı nutuklar rm ç n ana b" l "ddi ' dd derek· 
paraca vardı ede d" Esk"d f ın n ı a arını re e . 

• m r ı . 1 en ı- , _ Kocam bö •le ahlaksız bir 
rıneı olan babamın arkadaşı idi. . . } . - ·· 
Bana Zihni adı d b " k . adam değıldı. Vchbı ıle de mu-

n a ır omısyon- . t B .Jn alan 
cuyu leleri takip 1 i t t nasebetı yok u. u a ..... m Y 

,. ç n anı mış ve 1.. K d" · ~ d .. d dUk 
masrafları vermeli tn&hhüt et- soy uy~r- en ısı ~un uz en 

Yeni Dclhy, 11 (A.A.) - Hin
distan Kral naibi Lord Linllth
gow, Çang.Kay·Şek şerefine ve
rilen bir ziyafette soyledlği nu
tukta demiştir ki: 

Mareşalın Çin harp sahasında 
hareket yapan kuvvetler başku
mandanlı~ını kabul etmesi üzeri
ne kendisinin ve zevcesinin yap· 
tıkları hareketlerden ilk bir tane
sinin Hindistanı ziyaret etmek ol
ması bize iftihar vermi5tlr. 

miştı Bilfıhare mali h" kana gırerek te:llgaıh altında sak-
. arıma sa ıp o- 1 d k rken 

Iunca parasını alacakt ı . anmış, gec~ e ocam uyu 

Inrlliz. ıdya..etlnin büUbl w)'l'l. 
bir takım ananelere dör& eUe uraJ
mak, buhran karşuunda bualan fe
da e<lerek yeni şartlara uyıcak yo
lunda gitmiştir. 

çıkıp kcndlsıni 'boğmuş, kasayı da 
Vak'a akşamı da gidip kendi- soymuş olacak!• deml:ıtir. 

slnden 15 lira istedim. He' vacının ktzlarile damatları 
Baıan bu uyma biraz c~ kal

mış, bUyUk zararlara yol ~mtfhr. 

- Karım burada, gece gel! 
dedi. Gece 10,5 ta giltim. Beni 
yukarı odasına çağırdı ve gece o-

da şahit olarak dinlenilmiş ve mu
hakeme şahiUerin celbl için baş
ka 'bir güne ıbırakılmıştır. 

lngllterenin Hlndlo;tan ıııiyuet.I 

etrafında da ket;it ananeler birik
mittir. Bu tıly88etin bir takaaı bil
giçleri \"ardır ki IM'llennıi' bir &akun 
yollardan harice çıkllmll!lıaa oe\'U 

vennea.ler. GC('en harpte Hlndl9tan, 
müşterek daYa diye kabal eWj1 
bir mak11at için bil)'ilk fedakarlık
lar yapm.,, fakat Iostıtere Ha.Ui
lere ka"'ı MizünU tuhn&m19t d0111la 
yon ldareı;I 'ennemlşti. 

Kral naibi, Blrmanyaya Çin kıt
aları gönderilmesi meselesine te
mas ederek şöyle demiştir: 

Bu, bir büyük mlitte!ıkln ve 
bir kardeşin yapabileceği hareket· 
Ur. 

Kral naibine cevap veren Çang
Kay-Şek, demiştir k i: 

Pasifik harbi başladığındanberl 
Çin ve Pasifik Hindistanı birbiri
ne cezbedHmişlerdir. Harp bndlrc
sl ortasında ilk fırsattan istifade 
ederek tıarp kablllyetlnl ve mllş· 
terek davayı yapaca~ı elblrlil:lnln 
imkAnlarını görmek üzere H lndls
tanı ziyarete geldim. 

Çang-Kay.Şek, Çörçildcı1 1rnh
sedcrek şöyle demiştir: 

Bu büyük şef, iktidarı ele ala· 
lıberi mesafenin müsaade ettlğ~ 

nisbette kendisile şahsan sıkı te
masta bulundum ve kendisinden 
gnyret ve teşvik aldım. 
Hlni'J'Stan bir asker ve ma.Jzeme 

1 

Dr. Todt'un 
esrarlı 
ölümü 

Amerikan gazeteleri 
T odt'un bir kaza 

neticesinde ölmediği
ni id :ia ediyorlar 

Nevyork, 11 (A.A.) -
Amerlkan basıiıı Todt.un 

kayri 'fıdır ı 

• bir kaza neticesinde öldU
jü hakkındaki Alman teb
liğini itimatsızlıkla karşıla. 

mıştı. Nevyork Taymis.in 
Berlln muhabiri Todt'un 
çok esrarlı şartlar içinde 
öldüğünü yazıyor. Bu mu
habere göre son zamanlar
da Almanyada bir çok ıe· 
neraller şUpheli şeklide öl
m üşlerdlr. 

Londra, 11 (A.A.) - Taymis j 
başmakalesinde diyor ki: 
Maresaı Çang.Kay-Şek'in Del-1 

hi'ye gelmesi Japonyaya karşı ya· I 
pılan harpte müttefiklerin takip 
ettikleri strateji bakımından mli
hlm bir merhaledir. Blrmanyanın 
ve blhassa Çinin hayat damarı sa
yılan Birmanya yolunun müdafaa
sı Hindlstanla Çin arasında tam 
bir fşbirJlği yapmakla kabil ola
bilir. Henüz harbe başlnmamış o· 
lan Hindistan büyilk bir m;ker ve 
malzeme kaynağıdır. Ve Çine çok 
muhtaç olduğu yardımı yapacak 
durumdadır. Çinin müşt<'rek diiş

mana. karşı yapılacak hücumda 
rolünü oynayabilmesi "çin bu yar
dıma thtiyacı vardır. 

Linco'n'ün ölüm 
ylldönümU 

Lord Hclifaks bu 
münasebetle mühim 

bir nutuk söyredi 
Sprlngfield, (Illinoia) ll (.A.A.~

Lincoln'Urr yıldönUmil mUnasebetile 
Sprlngfield'de bir nutuk veren In
giltere Büyük Elçisi Lord Halifaks 
ezcümle şunları -söylemiştir: 

cBUyUk Bl"ltanya ve Amerıkan mil 
Jetlerinin bugUııkU birletmeJeri her 
ikimiz için ve bütün dünya !cin çok 
kıymetli bir şeydiı·. Bu, ortadan kal
dırılamaz. Böyle olduğu ve Ameri
kan mllletlnln buna fna.ndı~ı takdir
de - ki inandıfınıı kuvvetle eminim _ 
bn birleşmenin terakki yolunda, Lln
col'nUn Amerika birliğini kurtarmak 
~in yaptığı savaştan daha. bUyUk 
birlik teşkil ettiğini söylemekten çe
klnmlyeceğim. Biz birleşik kalabıllr
sek dünya yeniden ceaaret bulacak
tır. Blrl~emlzln eııaıı temelleri şUn
diden atılmıştır. 

Lord Halifaks, Llncoln'Un yaptığı 

Uzere mUttefiklerin de matlı'.'lpların 
ihtiyaçlarının tatmin edilmesini tıp
kı kendi zatı lhtiyaçlan gibi dllşUn
dilklerfnl Jllve ve cVay yenilenin ha
line> sözü du,manlarımı:ı:ın dil per
sengidir. Bizim pal'olıımız Lincoln'Un 
eöylediğ'I cHakkı göre'bllmck için 
Allahın bize mUsaade ettiği gibi hak
ta kuvvetli ve azimktı.r olmak> sö
zUdUr. 

Lord Halifaks sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

<Ancak bu suretle, eskisinin ha
rabeleri Uzerinde yeni bir dünyayı 
beraberlik ve liyakatle tekrar kur
mayı ümit edebiliriz.> 

'--~~~--~~-_) 

Bulgar generali 
Gançefin sözleri 
Ankara, 11 (Radyo Gazetesi) -

Bulgar radyosu bugUn 20,30 da yap
tığı neşriyatta Sloven gazetesinin bir 
makalesini okuyarak Inıillzlerln .flm 
41 içinde bulunduğu lbuhrandan bah
setmiş ve General Gançef'in Ingiliz
ler hakkında yazdıklarını okumu~

tur. Generale göre Ingillzler her ta
rafta tehdide uğramaktadır, Sin· 
gapurda aclzlerini göstermişler ve 
Jn.pon taarruzuna karşı koyamamış
lardır. 

Radyo, neşriyatına devam ederken, 
birden ayni dalga uzunluğunda baş
ka bir istasyon söze karı~ıf ve Ge
neral Gançef'e cevap vermiştir. 

Radyo; cGeneral lr.ından evvel de 
Sovyet Rusyanın mıığlı'.'lbiyete uğı"a

dğını ve mahvolduğunu söylemiştir. 

ı-~akat Ruslar birdenbire dirilerek 
mukabil taarruza geçmı.,ıerdlr. Aca
ba General Gançef o zaır.an yazdık· 
larmdan utanmıyacak mı?> demiş

tir. 

ltalyan teb:iği 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyan or

duları umumi karargahının 620 
numarlaı tebilgl; 

Aynelgaz~ta cephesinde keşif 

kolları ve topçu ateşi faaliyeti ol
muştur. .Mckilı'nin doğusunda düş 

manın zırhlı vasıtalar yardımi.Ie 

yaptığı bir hücum, zırhlı kuvvet
lerimizin çabuk bir müdahalesi sa 
yesinde akim kalmıştır. Tayyare
ler tarafından yapılan tesirli myte 
addit hücumlar, düşmanın geri hat 
larında yangınlar çıkarmıı ve tah 
ripler yapmıştır. 3 İngiliz avcu tay 
yaresl savaş esnasında, 4 ün<'ü bir 
tayyare de karşı koyma topçusu· 
nun ate§lle diişürülmüştür. 

Alman tayyareleri Maltadaki as 
kerl tesisleri dün de defalarca bom 
balamışlardır. 

İtalyan torpil tayyareler~ln hü 
cumuna utrayan kafileye Alman 
tayyareleri de hücum ederek iki 
büyilk tüccar gemisine müteaddit 
isabetler kaydetmişlerdir. 

Normandi gemisinin 

kaybı doloyısile 

Fransa, Amerika
dan tazminat mı 

isteyecek? 
Vişl, ıı (A.A.) - Salahiyetli kay 

naklardan öğrenildiğine göre, Fran
sız hUkümeti, Birleşik Devletler Hü
kı'.'lmetinden Normandle transatıanti· 
ğlnin · kaybı dolayıslle tazminat lsU
yecektir. Istenecek tazminatın mik
tarı belli değlldlr. 

Yine öfrenlldlğlne göre, Amerika

da el konan Fransız vapurları için 

istenecek tazminat meselesi de hAla 

h&lledllmemlf bir vaziyette durmak

tadır. Iyl hat>er alan mıiht'iller, bey

nelmilel hukukun böyle hallerde taz
minat verilmesini icap ettlrdflinl i

leri sUrmektedir. 

\ 

Amerika, Fransaya 

nota verdi 
(Bafı 1 lac:lde) >-< 

kArı, durumu ciddiyeUe k&rflıamak
tadır. Tunus meselesine müteallik o
lan olaylar ve Fraıwz Hindi çinisi 
valisi Dogoks tarafından Japonlar
la yapılan uzlaşmalar tamamen neş
redildiği zaman fiddeUi bir aksilll
rnel vukuu muhtemeldir. 

Vlfinin V8'ington elçisi M. Haye, 

dün M. Velles'i ziyaret etmiştir. 

Fransanın dünya hal'bi karşısındaki 

tarafsızlık durumu hangi şekilde de

ğişip değişmediği yolunda M. Haye'e 

sual sorulmuş olması ı;<:>k kuvveUi 

bir ihtimaldir. 

Şimdi sarahatle anlaşılmış glbidır 

ki. çöl hareketleri için cihazlandınl

mış Alman kamyonları, Tunusa gi

den bir Franlız tafıtma ytlkletllmlş 

ve Tunustan kara yoluyla Rommel 

ordusuna gönderilmiştir. Şu cihet te 

malı'.'lmdur ki, buğday yUklil bir I· 

talyan gemisi 'bir Fransız limanın

dan kalkarak Fransız kara suların
dan geçmek suretlle Trablusa var
mış ve Toulon'dan yahut Marsllya
dan petrol yUklU bir Italyan vapu· 
runun da keza Fransız kara suların
dan geçerek Trablusa geldfli bilin
mektedir. 

Amerlkadakl Framız elçtsJ hUkQme

tlnln hak11z yere itbaaı edlldlttnl 

ıtöylüyor 

Vaıııington, 11 (A.A.) - M. H•ye, 

dUn :M. Velleaıe yaptığı 45 d:ıkikahk 

mtıllkattan sonra Almıuı kıtalarınm 

Fransız '1fnal Afrlkasından Libyaya 

geçtiklerine daır olan haberleri tek

rar yalanlamıştır. M. Haye, kendi 

hUkı'.'lmeUnin b&ZI harekeUerden do

layı bakaız yere itham edllditini i

lave etmı,tır. 
P'ranma elçisi ,ımdlld duruma daJr 

Hintliler kü!'okündUr. Bu hup&.e, 
şlmdi)e kadar oyııadıklan nl, lllllh 
duttur. Eter Jngillz lşgalUe ~apoa 
bflallnden birini ~mek IUllla «e
llrse ber halde lnglli2.lerl &ercill e
derler, takat mütterek bll' dUfma
na kanfı candan mücadeleye atıl
maları lı;ln blslerlnln okşaanlMI ve 
1J&1nlml bir anla.:;ınaya \aralma8ı la 
~llterlnin menfaati ~(·a.bınd&Ddn·. 

Inııana öyle geliyor kl, 1-.Utere 
bu çetin dakikada Hlndiıttaaı eski 
nıAnada tanımak lddlasmd& bulu
nanları bir tarafa çekerek IUnı 
mWlyetpen·erlerl ile temularmı; 

Al'Uııtralyalılar, Kanadalılar, llat
ta Amerikalılar \'aı;ıtaıılle yapıııl \'e 
Hintlileria it lmat \'tı &evslılbli le
m in etse demokrasinin deetelderi a
raeında Rn.tılar ,.e Çlnlllerle bera
IM'r Hintliler de daha eı!IUb, dalla 
talrll bir yer alm1' olur. 

Kömür istihsalini 
arttırmak için 
. yeni tedbirler 

Ankara, 11 (Telefonla) - ıtö
mUr lhavzasına lazım olan direkle
rin oldukça mühim bir kısmı or
manlarımızdan kesilmek auretlle 
temin edildiği ve bu suretle de 
kömür lstLhsalimizin yüklelmele 
baş!.adıjı malümdur. 

İklısat VekAletl, memleJı!et ha· 
rlcinden maden dlrdl •eürtmek 
lcin bir taraftan tedbirler alırken. 
diğer taraftan Orman Umum MQ
dtrlüğü ile de bu mesele üzerinde 
sıkı bir işblrlijl yapmaktadır. 

Tahmin edildiğine ıöre, Orman 
Umum MüdilrlülU, kömür havza
mıza .lizım olan direklerden mü
him bir kamını yakında temlo 
edecektir· Bu suretle ve blr ilrJ 
ay zarfında kömür istihsalimtzln 
randımanının düşmesinden evvelk• 
fnlktara yükseleceli umulmakta· 
dır. (B.B.) 

PAS i F IK' T E 
<Batı 1 incide) ....... 

tand~ı göfsUnUn kabardığını du,a
caktır.> 

Boston, 11 (A.A.) - aırı.ttan 

Selence Monltor gu.etealnln muıb&
blri, Yeni Zelandııda Velllngton•a do
nanma ile heraber Amerikan denta 
kuvvetlrrınln öncUlcrt gelditinl ha .. 
ber veriyor. Bu muhabir. Pearle Rar
bour'dan sonraki yo1 boyunca bu1 
noktalara takviye kuvvetleri çıka
nldığını i!Ave edıyor. 

Amiral Hart \'&Zlt"esilldea Qn1ı11 
Vaşington, 11 (A.A.) - Bahri19 

nezareti blldlriyor~ 

Cenup batı Pasifikte müttefikin 
ku\"veUeri komutanı Amiral Hart 
hastalığı hasebile vazifesinden kal
dırılmıf, yerine Holanda Amirali 
Hel!rlch getirilmiştir. 

Perapalas hôdisesi olarak Hariciye Nazırhtında kuv

vetli bir ihtimalle daha başka mU

Mkenler yapacaktır. 

M. Haye, llllkantetinden munzam 

malQmat t.stıyeceğinl basına söyle

mlftir. Kati beyanatını ancak Vişı

den bir cevap aldıktan sonra vere-

bilecektir. 

( Bqı 1 incide) "' 
bi.ısünden bahseden haber ü.ıerloe, 
Perapal:ıs suikasdi esnasında ~ 
pılan tahkikatta Alman ajaDları 
mes'ullyetlnin sabıt olup olmacbiı 
hakkında sorulan bir suale tallıbi• 
YeUi Türk makamları .. ha>V• oe. 
vabı vermişlerdir. 
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IHiK~l'l(i~ ,,&~! 
Gelin - Kaynana 

Yazan: 
Ne el ii Iıl A R A ş l 

Erkek okullar 
voleybol 

VATA!f 

BULMACA 

maçları 
T :~~~ı ~ı:~u~um:şla~~~~ ~~~ı ~;::,~ıu:::~~ ::::.

1

n:~f~~ı~~: Erkek okullar arasındaki vo- ı 8 A ~ O 1 Ş N EZ LE G R 1 p R O M AT 1 Z M A 
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İ, ınklık ve Bütün Agnw larınızı Derhal Keser 
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1 
. ummadığı tarzda bır haberle kar- kıyı 15 - 12, 15 - 12, Yuce ulku keme. 2 - ZamaD1n. taksima.tın-

yıkları goz kapak •rını örten gur şılaştı. Annesi o gıtıikten sonra: Erkek Muallimi 15 _ 10, 15 • 6, dan; Yugoslavyada bİT şehir- 3 -
kaşları,_ asık değil , fakat vakur sl- B 1 ğ b İ . . 

1

. en ça ışaca ım, oya yapmasını G 1 t B"I s t 1 & ,. Bir gu··n; car. 4 - M-hur bfr 
ması biJyük küçük herkese bır ıta- . K d k' . .k _.... a a asaray, o ge ana ı iJ - "'.l:ı "'~' 

severım. arşı a ı sıvrı o.uıane- İ opera; Almanyanın ıanayl hav-
a! telkin ederdi __ · Takriben kırk beş gldeceğ ' d. t tt 19 - 9, stanbul lisesi Kabataş• .. .. . . ye ım» ıye u urmuş, ge- zalarından biri. 5 - İlletler; Üç. 

RAOVO I 
yaşl.arınd~ gorunuy_~r, ıhtı~ar an~ lin de gôya buna bir ti.ırlü mani 15 - 6• 6 - lO, 15 • 9 maj-lQp et- 6 - Uzatma; Sanat. 7 - Bir renk; 

::~~ncı!"~~~~: h~~~et~,~~;~~~~~~'. ~~;.':;'~~: T;~~~tb:~ ~~z~a~;= miştir. ~~!~';a.:_ ~f;k!ı~ I~~~~; 
........ Pnıcna 

7,30 Prorram 19,00 Konu,ma 

Eskilerin ağzından nak.en. onları_n içinde bitkin blr tarzda kşama ev Ankara İsfonbul nota. 10 - Belli; Bir ay. 11 - 7,45 Ajans 19,30 Saat ayarı 
garip bır hikAyesi olduğunu hepı- dönen annes•nt ğl a .. ·- e 

7,33 MUzik 19,15 MUzi!< 

. . . h'k' . ka · n, o unu gorunce gu"reŞ mu"sabakast Bir RtıS imparatoriçesi; Geniş. 8,00 Müzik 19,45 Müzik 
mız bıhr_ dık. Bu ı aycnın ne - kendı'nı' t t ğl b r u amayıp a amıya aş. Yukartd&n aşağıya: 1 - Bir 8,15 ıı;v aaatl 20,15 Radyo Gaz. 
dar hakıkate yakın olduğunu ka 1 laması me 1 · · a.ıı tt t ta b ı G nevi manto·, Sefil. 2 - •ir uzvu- 20,45 Müzik 
tahmin edemem, fakat garabeti Genç adse eyı J~. ·-ıet · · ı... s n u üreı Ajanlığından: .c 8,30/8,4.!S ı MUzik 

1 
t am guru uyc mahal İ muz; VilAyet; El içi. 3 - Fazla; 12,30 Program 21,00 Ziraat Tak. 

cihetinden burada aynen an 3 aca- vermeden acele bir boş kilğıdı Ankara - st&nbul güreş takım- Spor sahas1. 4: - Tekdir etme; 21,10 Müzik 
ğım. · yazdı. Yavaş yavaş sevmeğe bile ları arasında tertip edilen serbest Bir soru. 5 - Reçel. 6 _ Şebeke;· 12

•
33 

Müzik 21,30 Konuşma 
«Taliıt bey o zı=ımanlar yirmi beş 12 45 Aj başladığı iklncı karısına da rade- ve Grekoromen güreş müsabaka.- Sonuna bir (K) gelirse ince kal- ' ana 21,45 MUzlk 

otuz yaşlarında yakışıklı titız, tığ 13 00 Müz'k tin ehnde olsun diyerek rahat bir lart 15/2/942 pazar ''"nü saat 14 bur olur; Engel. 7 - Bir nota; • 1 22,30 Saat ayarı 
gibi bir delikanlı idi. Allahın ina- 6 ... 13 30/14 00 MUzik nefes aldı te Beyog"l H lk . __ , da Ayı yuvası. 8 _ ıcuvvetli·, Bir • • 22,45 Milzlk 
Yeti, himmetleri hazır olsun dost- Bazan d .. a. Nesibe hanım gı'bı' ne u a evı ~onun ya ... nota; Para dolabı. 9 _ Yunanis- 18,00 Program 22,55/23,00 Yarın!' 
ların gayreti, kendinin de ç-alış- milz'iç kocakarılar vardır· Biraz pılacaktır. tanda 'bir böLge; Bir nota. 10 18•03 MUzlk program. 
kanlığı ile me\·kiini yükseltmiş, Hakem namzedi arkada-'-rın ---------------rahata alışıp toplanmıya başladı- •- Bır millet; Küçük defter. 11 -
evkafı hümayun kAtipliğindcn mü- lar mı o mübarek dilleri yeniden mezkOr gün ve saatte müsabaka Tutsaklık; Bir soru. BORSA 
fettişi umumil ığe geçmişti. Erke· b·ter. İşte TalAt Beyle annesi de mahallinde bulunmaları rica olu- EVVELKİ BULMACANIN RALLİ 
ğini vakitsiz kaybetmenin ııstır&- evlenmeğe ait tek l3kırdı etmeden 11 ŞUBAT 1942 
bile çabuc11.k göçen annesi Nesibe nur. tam beş sene geçirdiler. Fakat yaş. 
hanım beş vak ı tte oğlunun helal ı· f b 1 k k lı kadın içinde sakladığı emeli, s an u ır oşusu 
slit emmiş bir kadına düşmesine torun görmek arzusu tahakkuk et-
dua eder, sıralı sırasız: meden ölmek istemiyordu. Yavaş birinciliği 

- Ah oğul seni evlendlreme- yavaş yine oğlunun evlenmesi için 
dim, gözüm oçık gideceğim diye İstanbul Atletizm Ajanlıltn· 

ısrarlara başlamıştı. Günler, aylar, 
dan: 

İstanbul 1942 kır kOf\ISU birin-

dez:d yanardı . Talat bey ;se bek3.r- senelerj takip etti. TalAt bey an
lığın sultanlık olduğu f krine ~on nesini de beraber götürdüğü uzun 
derece ba.ğ' ı idi. Annesinin bu sa- bir teftiş seyahatinden karısını da 
mimi tekllf1crine ekseriya güler, ciliği 15 şubat pazar sabahı ıaat 

yanına alarak dönmüştü. 
):>azan da: 10,30 da 4000 ve 750-0 metre üze

rinde Şiııll sırtlarında yapılacak-
Artık herkes bu seferki gelini 

methetmekle meşguldü. Yanlarına 
geleli bir sene olduğu halde çıtları tır. 
çıkmıyordu. Bu fevkalade vaziyet 

Soldan sağ. 1 - Bebek; Semiz. 
2 - Uyudu; Anane. 3 - Ne za- 1 

rar- 4 - AlA; Utanmaz. 5 - Me; lOO 
İIAh; (K) Ule. 6 - AlAka. 7 - Em lOO 
8 - Aferin. 9 - Kasa; Anilin. lOO 
10 - AlAka; Yas. 11 - Çapalama; 

Sterlin 5,24 
Dolar 132.20 

Pezeta 12,9375 
İsveç Kronu 31,0050 

E bam ve Tahvilat 

·~ ·-Et. 
Yukarıdan aşağıya. 1 _ Buna.. 1933 Türk borcu I 23 45 

mak; Kaç. 2 _ Eyele. AIA. 3 _ 1933 Ikramlyell Ergani 23 45 
Buza (ğı) ; Asap. 4 _Eda: İ1e; Aka. 1934 Sıvas - Erzuro.ın 2-7 20 10 
5 _ Kuruıama; Al. 6 _ Atak· Fa. T . Cilmlıuriyet Merkez B. 170 oo 
7 - sarahaten. 8 - En; Riya. Anadolu Demiryolu taıhvili 52 50 
9 _ Maymun; İla. 10 _ İn; Al. Mısır tahvilleri 1903 128 oo 
Enise. 11 _ Zevzek. Mısır tahvilleri 1911 125 00 

ALTIN 

- Ben evlenmiycceğim. rahat 
yaşayış:ımıLı bozmak, tatlı hayatı
mıza zeh:r mi katmak istiyorsun, 
diye itiraz ederdi. Fakat yaşlı ka
dın son zamanlarda oğlunu katl
yeUe evlendirmeğe azmetm i ş gö
rünüyordu. Nitıayet Talfıt bey gü
nün birinde yumuşadı. annesıne 

evl'enmiyc razı olduğunu bildirdi. 
Nes'be hanıma artık büyük bir 
meşgale çtkmıştı. Gece gündüz 
ra.hmetll efendisinin taktığı üç 
metre boyundaki elmaslı saat kös
teğini boynuna dolıar, üç etekli 
sırma dokunmuş saray entarhdnl 
giyer beUı baıt1ı bir iki komşusi1o 
bir kira arabasına kurulup mahal
le bekçisinin tavsiye ettiği kapıla
rın ipin · çekerdi- Bu uğraşmaların 
neticesinde Talat beyin alnının ya~ 
zısı refikai hayatı olacak küçük 
hanım şatıafatlı bir düğünle eve 
getirildi. Nesibe hanım artık son 
derece memnundu. Ta!fıt bey de ev 
li!iğin saadetini tasdik elmiye baş
lamıştı . İşte tam bu sıralarda hür
riyet :ıan edildi. Mahkemelerde ve 
her türlü teşkilatta ter_sikat yapıl
dı. Talat beyin vazifesi de bu yüz
den ağırlaşmıştı. 

teft;şlere maaile gitmek şartıle üç 
buçuk sene sürdü. Fakat kader, 
insanların o imansız bekçisi ka
der. Rolünü sonuna kadar oyna
mak mecburiyetinde idi. Bu se
beple genç adamın yaılnız olarak 
evden ayrılmasını fırsat bi1dL Tek 
rar ihtiyar kadının boynuna asıl

dı . Nest'be hanım o bitkin halinde 
tekrar talihin zulmilne uğradı. Son 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Türk altını (Reşat) 

Tilrk altını (Hamit) 
Kalın beşibırlik 

Kalın beşibirlik 

Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

(Hamil) 
(Re~at) 

33 60 
32 40 

148 00 
157 00 
162 00 

Payitahtta kurulup müfettişi 
umumı: ik sils l ıe yerinde tutuna
nııyacaktı. Bu -sebeple Anadoluya 
senelik umumi teftişe çıktı. Nesibe 
hanımla beş aylık gelınl Huriye 
evde yalnız kalmışlardı. Talat be
yin teftişe çıkışın ın ı lk ayı ufak 
tefek ağız gürültülerile ikinci ayı 
daha şiddetli kavgalarla geçti. Oğ
lunu zorla evlenmeğe razı etmek
ten başka kendi eliyle pek te gü
zel bir ~ey olmıyan Huriyeyi aldır
tan NE!flbc hanım tam mfl.naslle eli 
maşalı bir geline düştüğünü artık 
saklamıyordu. Üstelik gelin hanı
ma son zamanlarda gar:p bir huy 
Arız olmuş. gayet meraklı olduğu 
kümes hayvanatını üretmek için 
kaynanasını bir insan sığacak ka
dar yüksek olan kümese sokup yu
murtaların üzerinde saatlerce otur. 
mıya mecbur etmeğc baı:;lamıştı. 

Ne~ibf? hanım günlerce bit kurt 
içinde. bu dayanılmaz hayata ta
hammül etti. Kendi d illnin be15sı 
olduğu içın oğluna bir şey 1>öyle
memcğc karar verdiği halde Taliıt 
beyin bir gün ansızın çıkagelip 

anne~tn i bahç-cdcki kümeste. karı. 
sınt d.:ı Şehzadebaşında piyasada 
yakalaması üıe>rine kızıl kıyamet 

koptu. F.skı bekar hayatı tekrar 
avdet C'tmiştL 

Nrs1ht" hanım. bir kaç aylık bir 
..... klıt. Adeta bir nckahr.t devri ge
"" rdlkti'n ~onra yeniden evlenme 
lı ?ft "1er i acmıya , her sefer avnı 

oimıyacaı::ına, helal süt cmmis bir 
t ze 1 ~e ha$ göz olmasının ıaı:ım 

olduğuna dair uzun konferanslara 
başlamıştı. Genç adam da bütün 
kadınların aynı olmadığını, ve ev
liliği bir kere tattıktan sonra bu 
yalnız hayatın pek tatlı olmadığı. 

nı ta.<dik etmiyor değild i. Fakat 
yeniden bir belaya çatmak düşün
Cf'sile u hissini açığa vurmuyÖr
du- N'haY»t pek itib•rlı ahbapla
rından birinin dct\leti, annesinin 
ısrartıe ikinci defa olarak başın

dan nik<ih geçti. 
Rl ıererki , k<X'ası onu bırakıp 

ka~mış g•nG bir duldu- İlk bakış. 
ta ötekinden daha becerikli ve ça. 
caron o'öuğu anl•şılırdı. Tallı! bey 
ailede iyi geçimi tesis etmek fçin 

Dah.tll nizamname mucibince 2 'ubat 1942 de aleJıl!ul yapılan 

32 inci kefidede · imha kurası: isabet eden hl!se senetleri numarala

rının Sicilli Ticaret ga.zeteelnin 11 şubat 1942 tarihli ve 4553 nu· 

4 45 

VAT AN GAZETES İ maralı nU.shaslle neşredildlfi UA.n olunur. 

ge1inin eliyle bir eskici Ya.hudiye 
satıldı. 

Bu hadise Ta' at beyi hem be
kar, hem de öksüz bırakmıştı. An
ncs tnin öldüğünü söyliycn karısı

nın sözüne vakıa itimadı vardı. 

Fakat içini mütemadiyen kemiren 
bir şüpheden kurtulmak için, hem 
karısını hem evinı, hem de doğ

duğu memleketini bıraktı. Bütün 
ömrünü Anadoluda ıcçirmek üze
re yola çıkh

Sisli ve bulanık bir bayram gü
niydl. Talat bey bir kaç aydanbe
r ;. bulunduğu kasabanın meyd&
nında atiyle dolaşıyordu- Bir ta.
rafta çocuklar koşuşuyor, bir yan
da iki kayık salıncak karışık yay. 
garalarla havalanıyor. bir yanda 
da halk toplanmış merakla. bir şe
ye bakıyorlardı . Genç adam atını 

o tarafa. doğru ıilrdü. İlk gözüne 
çarpan manzara zJlslz bir defi pat. 
ıatıreasına çalan bir adam ve orta 
yerde telli pullu garip bir kıyafe
te girmiş halsiz halsiz oynıyan bir 
kadın ilk bakışta acaip boyaların 
altındaki bu kadının yaşını tah
min edemedi. Fakat gözlerini bu 
manzaraya alıştırdıkça bu çengi 
kılığına sokulan kadının ihtiyar 
hatta bitkin olduğu meydana çı

kıyordu. Sonra halları daha vazih
leştl, şekillendi. Artık karşısında 
yorgun sesile şarkı söyleyip oynı
yan bu kadın ya.ba·ncısı delild i. 
Nesibe hanım oğluna derhal tanı-
mıştı. 

Gözlerinden birbiri arkasına 

yaşıar boşanıyor, zaman zaman 
sönük ve titrek sesiyle bir şarkı 

mırıldanıyordu: 

Civclvaz olc!Um 
Slvrikoz oldum 
Gel yiğidim beni gör 
Hokkabaz oldum. 

Nesime hanımı hayatının pek 
son senelerinde tantdım. O zaman .. 
l&r kırk be§inl aşıın Talat beyle yı. 
ne Süleymaniyedeki evlerinde o
tururlar, kulaktan kulağa dolaşan 
bu garip maceralarına rağmen 

kimseye bir şey hissettirmezlerdi. 
Bu hlkAyenln ne dereceye kadar 
hakikate yakın olduğunu bilmem, 
fakat aklım erdiği senelerde yaşlı 
kadının mahallenin otuzunu geç. 
mlş kızlarına gizli gizli: 

- A!h oğlum evlense mutlaka 
birinizi a.tırdım, diye emir verdiği
ni pek ala hatırlarım ... 

iLA.N FİYATLARI 

Başlık 

1 !Del .. ,.,. 
2 nci » 
3 üncü » 
f üncü N 

Abone Oc:reti 
Ttlrldye dahilinde: 

Sendik e aylık a aylık 
lMO 1!50 '90 

Hariç menıl<ıllellercle: 

Kuruş 

750 
511 
400 
158 

50 

6 aylık 
1no 

3 aJ'lıl< AJ'lıl< 
800 K. J'Oldv 

Gueteye röndertleıı evrak dere 
edllilln edllmeoln iade olwımu. zı. 

J'Ulldaa lllfJO'UUyel kabul edilmez. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
'i ŞUBAT 1942 VAZIYET/ 

AKTİF 
Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 72.605.866 

Banknot 
Ufaklık 

........................... 
........................ 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası .......... ······ ....... . 
Hariçteki l\luhabirler: 

Altın: Sarı Kilogram 11.278.072 
Altına tahvili kabil serbe.9t dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine TahviUeri: 
........ ................ 

Deruhte edJ. evrakı nakdiye karfılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl. 
kan hazine tarafından vtki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari seneUer 

Esham ve T.&hvilit Ciizdanı: 

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

(vilA.t (itibari kıymetle) ••...• 

B - Serbest esham ve tahvilat .... 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine ava.na ....... . . 
TahvilA.t Uzer ine avans ••.••• •••••••• • 
Hazineye kısa vadeli ava.na •.••.. ..• 

Hazineye 3860 No lu Kanuna ct;re 
a.c;ılRn altın k8.?1Jlıll~ &VBM ........ . 

Lira 

102.125.959.59 
8.M2.551.M 

779.516.30 

51.624.96 

15.863.510.64 

62.501.817.08 

158. H8.563.-

22.227.905.-

321.474.053.39 

45.501.881.93 

8.996.4M.71 

4.906.19 
7.808.690.-

-.-

167.500.000.-

Hissedarlar: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muhtelif: .. ............................................... 

Yelliıı 

Lln 

111.408.027.39 

51.62U6 

78.3&5.327.72 
• 

136.520.658.-

321.471..053.39 

5(.498.336.64 

175.313.596.19 

uoo.ooo.-
12.643.576.01 

894.775.!!00.30 

PAS 1 F Lira 

Serltlaye: ·············••••••••••••••••••••····••••••••···· 
İhtiyat AkçOll: 

Adi ve fevkalAde .................... . 
Husual ........................ 

Te<lavü14eki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdıye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
lr=t ı hszt ... e tarafından vt.kl tediyat 

DerUhte edilen evrakı n&kdiye ba-

kiyul • • ....................... . 

ı .. .t.rfılıgı tamamen altın olarak 
UA.veten tedavWe vazedilen 
Reeakont mukabili ilaveten tedavWe 
vazedilen •••.••• , ••••••••.•.••••• 

Hazineye yapılan altın kal'fılıfı a
vanı mukabili 3902 No. h kanun mu.. 
clbince il&veten tedavWe va.zedilen 

Mevdut 

Türk Liruı ···················· .... 
Altın: Safi Kilogram 877.150 

2850 N o. 11 kaınına söre hnineye 
açal&o awau muk.abUJ. tevdJ. oı.._ 

altmlar: 

sarı Kilogram li5.541.930 

Döviz TuhlıUdatı: 

Altına. tahvili kabıl dövizler 
Diğer dövizler ve alııc&klı 

bakiyeleri . ...................... . 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

22.227.905.-

136.520.658.-

17.000.0CO.-

257.500.000.-

l 15.000.000.-

' ~.793.110.74 

1.233.782.03 

78.12f.167.90 

-.-
22.505.744.69 

Mahtelif: ................................................. ~ 
-----~ 

1 Temmu 1931 brilıi.114ea itiltaren: 
istoıılo haddi % t Altın üzeri ne A vaııs % 1 ' 

Lira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

~26.020.658.-

100.026.892. 77 

78.124.167.90 

22.505.744.69 

139.275. 717. 79 

89t.775.!!00.30 

Devlet Demiryolları ilanları 
Unu idare tarafından verilmek ,şartile 22500 - 28000 kilo peksimet 

pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Muhammen bedeLl (beher kilo pcksimetin Sandıklı amba.lajile bir

likte imal ücreti 23 yirmi üç kuruş 40 kırk santim hesabile) 6552 Ura.dır. 
Pazarlık (16/2/1942) pazartesi gilnli saat (11) on birde Haydarpa· 

.,ada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (982) lira (80) kuruşluk katt teminat ve 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gUnil saatine kadar ko 
misyona. mUracaatları IA.zımdır. 

Bu Jşe ait şartnameler komisyondan para~nz olarak dağıtılmaktadır. 
(2117) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
l!Ao No. H5 

Ist:Anbul şehri dahilinde en iyi cins muhtelif et azami satış fiyat
ları aşağıda göstertıcı.iği şekllde tesbit edildiği ilAn olunur. (2188) 

Karaman 
Dağlıç, kıvırcık 

Keçi 

Canh 

48 
M 

Toptan 

85 
90 

Perakende 

95 
100 
80 

1 e:i:nik Okulu 
Başkanlığından : 

Satınalma Komisyonu 

Okulumuz talebesi ihtiyacı olan 5723 lira 60 kuru~ tahnlin bedelli 349 
çift iskarpinin Gümtişsuyu YUksek MUhendi~ mektebi muhasebesinde 
toplanacak olan komisyonumuzda 2.3.942 tarihine rastlıyan pazarteAi 
gUnU saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksıltmeyc 

konulmu~tur. ilk teminat 429,27 liradır. 

Istekl\lerin şartnameyi görmek ve ilk lE>minatı yatırmak Uzere ek· 
siltmeden bir e-tın evveline kadar Beşiktaş Yıldızda. bulunan okulumu
za gelmeleri ve eksiltme günü de Yüksek 1.ltihendis n1ektebi muhase-
besinde bulunmaları lAzınıdır. .. 

2490 sayılı kanunla şartnamede yazıh ahk8.m ve belgeleri ihtiva ede· 
cek olan teklit mektuplarını ek:ı.iltmeden ı saat evveline kadar mak
buz mukabilinde komisyon başkanlı~ına verilmiş bulunması şarttır. 

Postada vA.ki olacak gecikmeler kabul edilmez. (2212) 

BRONŞITLERE KATRAN HAKKI EKREM 
15TANBUL BELEDİYESİ 

Dram kısmı Tepebaşında. 

Bu akşam 20,30 da 
RÜZGAR EISINCE 

Pek Yakında: P A R A 

l:Hlıt Tl\'ATitOSU 

Komedi kısmı !stıklal ead-

Bu akşam 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

T ürhige Ciimhuriyeti 

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

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

Para biriktirenlere 28,000 Ura ik.rRmiye verlyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a tle a.şafı
dakl p1A.na. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
• • 600 • 2,000 • 
4 • 

40 • 
250 
100 

• 
• 

ı.ooo ,. 
ol,000 » 

100 adet 50 llrahk :5,000 Ura 

120 » 
160 » 

40 

20 
• 
• 

DIKKAT: Hesaplarındaki pat-a.lar b!r sene içinde 50 liradan &Şb.

ğı dllşmlyenlere jkramiye çıktığı takdırde ~{, 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 

11 BirincikA.nunda çekilecektir. 

Salılbl ve Neşriyat ~lüdllrll : AJımet Emin YALMAN 
Vatan Netrlyat Tllrl< L td. Ştl. - Vatan Matbauı 


