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ır~~1-- Ekim seferberliğ i nde MAARiF CEMiYETi YOLSUZLUGU 

Eski Urfa mebusunun 
Muhakemesi başladı 1 

nutuk daha 
söyledi 

C. H. Partisi faaliyete geçti 
1 Ankara, l~ (Telefonla) - Baş\'ekıl Dr. Refik Say- <icmclcrlnin htikQmct tcşkU~lt ile el mh~i etmeleri, 

ı 
dam'ın 11'2/942 tarihinde Ankara radyosunda yapt~ yardımlanndan istifade umutan blltün mahalll teşek
ha.sblhali takiben yazlık ekimin ıırttırılma;ı ve istlh- k~lllcrin bu. dava uğurunda hare.kete getirılmeleri, 
saliıl en aşağı iki misline çıkarılması hakkında umu- biltün tenvır vasıtalarımızın bu gaye uğrunda du· Anglo Sakson 1 

Re/ et Ülgen ve !!eğeni ~ğı~ 
d 

.. k" , .. vll ceza mahkemesıne verıldı u ş un u u u • Ankara, 16 (Telefonla) - Bu- { l 

•• • • 
ıün, Urfa mebusu Refet Ülgenle Maznunlar, dünkü 

t h 1 1 
yeğen Zeki Ülgene aıt muhake-

n U n a 1 1 meye saat 14 de btıkıldı. Kalaba- celsede kendilerine 
tık bir meraklı kütlesi daha. .saat 
13 ten itibaren Ankara adliyesi- İsnat olunan SUÇ)C ra 

İki taraf arasında ina
nılmaz bir usul değiş 

tokuşu olmuştur 

nln koridorlarını hıncahınç dol-
durmuşlardı. Bu vaziyet karşısın- ifiroz etf iler 
da Ankara. ba~müddeiumumlliği 
ilk tedbir olarak asliye mahkeme-
sinin salonundan bir hayli geniş ıra makamlarını işgal ctmlslcrdi. 

'fasa•: Abmet :Emin YALMAN olan atır ceza salonunu üçüncü Salonu dolduran kesıf meraklı küt 
aeliye rcisllğinin emrine tahsis et- lesinin gözleri kapıda idi. Bir kaç 

•~...---- -------' 

D
a Jk bakt§la size biraz ıarlp ti. Saat tam 14 te üçüncü asliye ıdaklka sonra üzerinde gri elbise. 

görünecek bir iddiada bu· reisi Sedat Çumralı ve müddeiu- benzi sararmıfi, başı öne eğik oL 

İ n giliz milletine çet:n 
bir harp ve muhalif 
bir tal ih vadeden 

~ Ç örçil dedi ki : 

J Bir bata, zal eri 
ı eumı~stea alablllr 

) Harbin talihsizlikleri v;o 
) hata/an hükumete karşı 
) bir silah olarak 
) kullanı/mama!rdır 

mı mahiyetteki raksrr: tc.nvir ve 

ı 
!:~l~~~~r;:~t~~- {p • h } k 1 • h l k i~:ı!ı,~~: b~~~~ 
Genci selmteri· art J' a e V e r \ne ve a ni, maballl hCıkCı· 
nin de bütün teş- d J b • t • •• d k metin karBl·ları-
killl.t kademeleri- o a arına ır amım gon erere na uygun olarak l 

ı 
~:;k Ha::~~:::!: vaziyetin ehemmiyetini belirtti ~:~::~~ır:~~:~~ • 
yapmış olduğu \._ için toplantılar 
tanılın ile bugu. yapılnuı.sı ve bu 
niin en mUhım bir davası olan bu mevzuu bUtlln te· teşkl!Atın ldares ini ellerinde tutanların halk kuvvet-

J 
ferruatile canlandırarak siyasi, içtimai ve iktısadl !erini harekete getirmek Uzcre ferd ferd vazife alnıa
vnrlı~naızın kurulması ve gelişmesi işlerinde tarihi lan, çiftçi ve klSylillerlmlzlc bu işler Uzerinde ko-

l 
ro11erıle kendisini blltün dünyaya tanıtmış bulunan nuşmalar tertip tdllmcsi istenmiş ve bılhassa halkımı
I"artımızin bu meşru da,•amızı da en geniş şUmulil ııe zın bu davayı kendi hlls davası olarak bcnimsemesı 
ele alması ltizumu belirtmiş \"C davanın mat!Qp hız· için mUmkUn olan 'her fırsattan istifade edilmesi tav-

ı :::=~=:;:;;;ş::::.:1::.:1=:~~ 
luoacağım. Almanlar neden teşeb- mum! muavinlerinden Kemal Bo- (Devamı Sa. 3, 8\ı. 2 de) ++ 
büsU elde tutuyorlar? Anglo Sak
eonlar neden gerileyorlar? Bunu 
h iç düşündünüz ve tahlil ettiniz 
mi? T~J IOgU izler 

TOTON ON ZARARLARI \ [_u_z a il' ark J! 
- llar111 _ ..... _ 

Singapur Maarif Vekili Hasan Ali Yüce Günün hfıdiselerl karşısında ben 
bunu çok düşündüm ve neticede 
ıu kanaate vardım: Alınanlarla 1n. 
glllz.ler arasında çok garip bir de· 
ğlf, tokuş olmu~ur. Anglo Sak
ıon lara üstünlük temin eden akın
cı ruha Almanlar dört elle sarıl· 
nıışlardır. Tam bu sırada İngiliz· 
lr.r ve Amerikalılar, bütün tarlh
ı~rlnde başarma kudretler inin sır
rı diye gör.c çarpan yaman usul· 
teri terkcderek eskiden Almanla.
ra mahsus saydığımız merkezi. 
:-.•etçi, kırtıısi~'ecl ruha saplanmıfi
laı·dır. 

Yani demokrasinin özenerek ya· 
rattığı :ıkıncı ruh Almanlara na.. 
~ip olmuştur. İstibda<lın yavrusu 
olan merkc:ı:iyetçl ruh, demokra. 
l!i'erin hissesine dii~üstür. 

Almanlar. dahlll dedlkOdularla 
uğra§ırken, A""lo Saksotııar dün
yayı nasıl fethettiler? Büyük Al· 
man bozgunundan sonra Alman· 
lar karşı tarafa üstünlük, kendi 
taraflarına düşkünlük veren se. 
bcp1eri kendilerine mahsus !Una 
l'e inceden inceye araştırmışlar

cfır. Gcirmüşlerdlr kl, Anglo Sak
ı;on ~leminde merke7.İ bir kontrol. 
'Hsilik iddiasında bulunan dar bir 
sistem hayati boğmuyor. Her a. 
dam kendine güveniyor. Her adam 
yarına emniyet duyuyor, macera. 
nıo hawnı tadarak yeni yenl lt. 
lemlere koşuyor, kendi için ve 
memleketi için yeni varlıklar fet· 
hediyor. Ayrı ayrı işliyen bütün 
bu hayat kaynaklarından taşan 
kuvvet, bir merkezde birleşerek, 
karşı durulmaz bir kudret hazt
ncsl, gözleri kamaştırır bir şeref 
ve itibar yaratıyor. 

Bu akıncı ruhlu gidiş içinde bU
;-.•iik çapta fertler üste ~ıkıyor, 
kendilerine güveniyor, mesullyet
ten korkmıya.rak, !'!sa!' gayeyi u· 
sulc, şekle feda etmiyerek cesa
rr.t1e iş görüyor. 

Hftlcr adında bir halk çocu~u. 
Almanyayı: alışılmış, yıpramnrş 

yo11Ardan k urtararak yepyeni bir 
gidiş hazırtadıtı zaman Anclo Sak 
sonların bu usullerini, bu ruhu. 
nu. bu ,gidişini Almanlara mal et. 
mi~. böylece merkezi bir dikta· 
tör'üğc dayanır .gibi görünen bir 
ldıre. ancak demokrasinin yara
t~hlle<:eğl yaratıcı usullere kon. 
mustur. 

B. Ç8r(:ll: "Bir adam, bir tek 
adım bunları yapıyorn mevzuu et. 
rafında geçen sene heyecanlı bir 
nuiı.ık s1Sy~emlştl. Gitgide anlaşılı
yor kl bu görüş yanlıştı. Alman
yada ihtisas iizerine kurulmuş bir 
ma.klnc işleri ı:ör_müş, her iş sa. 
hibl kendi i~!ne Mklm kalmıs. B. 
Hitler teferruat ile uğraşmıya kal. 
kışma<'lıın rehberlik vazifesini ve· 
rlmll hlr surette .görmek imkanı
nı bulmuştur. 

Anglo Saksonların asırlarca sil
r~n JTU1ceralı bir varlığın neticesi 
olarak yarotlıkları, pi5irdiklerl u. 
su11rr, böylece Alman1arın işine ya 
rarken 'Anglo Sakson Alemi yanlış 
te~hislcr nctıccslnde güniin birin· 
de~ şu karara. varmıştır: «Bu böyle 
,:ltmlvccck, p'anlı bir gidiş Hlzım
dır Mc uliyctlcr bası boş kalma
malı , bir mcrkczd n idare edilme-

lidir.,. 
f ctc bunuı:ı ü1crlnc İngiltere. 

mrrkc7l v;. sillk C"l'l ~t üzerine bir 
ııidlş tulmuı;. kendine güvenen. 
me,,uıı~,,d taı;ımnyı bilen adam ti
ni ,.erine merkezden emir alma
dar·; ne(ec: almaz, anane ve usul
lerden ayrılmn. silik bir )dam tl
,,ı yet.İ,,Urnılve baıılamıetır. Yani 
lnanılm11r. hlr ~af1 etle A lmanlartn 
~-..... Sa. 3, n. 4 de) c/> 

tamamen radyoda bir konuşma yaptı 
kabahati V~Şiye 

yüklüyorlar 

Bir Amerikan zırhlısı kızakta 

AMERİKADA 

Ala bama 
zırhlısı denize 

indirildi 
Vaşington, 16 (A.A.) _ 35 bin 

tonluk Alabama -zırhlısı bugün de
nize ındlri!miştir. 50 şer bin tonluk 
diğer altı zırhlı yakında denize in
dirilecektir. 

Hindiç'ininin Japonlara 
teslimi hıyanetle r i n 

en büyüğü :iür 

ÇörçH'in nutkunu tefsir 
eden gazeteler diyor ki: 

Bu bozgun. mllMl yek(l3re 
bir kiitıe hıllinc ıtctiı·crck kU\"
\ 'Ctlerlnl daha l~i bir şekil

de kullanına!ına yıudım etme· 
lidlr. 

1 

B. Çör~·ll 

Londra, 16 (A.A.) - Çörçil bu 
akşam radyoda aşasıdakı nutku 
söylemiştir : 

Ağustoı;un sonlarında vatanda~ 

larımız.a rcıdyoda doğrudan dnğru. 

ya hıt<ıp ederek sö.)IJcdflllm nutuk· 
tanbcri,. altı ny kad<ır bir zaman 
geçti. Hadiselerin nas1i cc-rcyjln et 

1 tlsint ve istikbalin n:ısıl bclirdlsl
nl giirmc>k için, bu ölüm kalım ınü· 

Londr{\, 16 (A.A.) - Çörçil ta.1 cadeleslnln son altı aylık devresini 
rafından radyoda söylenen nutuk gözden geçirmlyc deser: 
hakkında Nevs Chronlcle gazetesi Ağustosta. Birleşik devletler rei-
diyor ki; si ııe buluşmuş ve kendisi ile bir-

Alınan haber fenadır, Fakat biz likte, şlmdl bütUn dünyanın Atlan. 
bu haberi hakiki çehreslle görme- tik demeci adı ile tanıdığı İngiliz 
llyiz. Harp kati ve nihai surette ve Amerikan siyaseti demecini ha
lehlmize dönmeden bizim için da- zırlamıştım. Bu görüşmede, bir ço. 
ha fena bir şekil alabilir. Fakat, ğunun muhasematın gidişi üzerin· 
bizim emin olmaklığımız lazım ge- de mühim tesirler yaptığı harple 
len br şey vardır. Biz takip etti. aUikalı bir takım başka meselcle
ğimiz gayeye sadık kalacak olur. rl de halletmiştik. O günlerde, bi
sak ve ş:ıhsen hiç bir gayreti esir· ze zahir bir tarofsızdan başka bir 
gemcz isek birleşik milletler kati ;ieY olmıyan bir büyUk dosttan yar 
bir zafere ulaşmak için lfızım ge· dım istiyen sıkışmış vaziyette bir 
len bütün vasıtalara. maliktirler. döğüşkcn gibi buluşmuştuk. O giin 

Daily Telegraph gazetesi şöyle lcrde Alman1ar, Rus ordularını 
yazıyor: parça parça ediyor ve gittikçe ar-

işgal edildi 
Japonlar Singapurda 

60 bin kişili k bir 
kuvveii esir aldılar 

Ol. Tojo flvustralya ve 
Yeni Zelandaya Fayda

sız bir muharebeye 
atllmamalann1 söylüyor 
Singapur, 16 (A.A.) - Öncüler 

ve tanklar refakatinde bulunan Ja
pon kuvvetleri bu sabah saat se
kizde Slrıgapura girml~lerdlr. Şeh
rin büyük binalarının üstünde Ja· 
pon bayrağı dalgalanmaktadır. 

J a ponlara t e9lim olıın kuvvet 
~r.ln. miktan 60 binl buluyor 

Slngapur, 16 (A.A.) - Singa-
pur teslim olduğu zaman adada 
gönüllü teşkllleri, seferi kuvvetler 
ve kaledeki kıtalar da dahil olmak 
üzere takriben 60 bin kişi bulun
makta idi. Bunlardan 15 bini in. 
giliz anavatan kuvvetleri, 13 bini 
Avustralyah ve diğer yerli kuvvet 
ler teşkil etmekte idi. Slngapurda 
kalan sivil ahali bir milyon olarak 
tahmin edilmekledir. Bunlardan 
120 si İngllizd iı·. ı 

Talebelerin tütün içmesi 
yasak ediliyor 

Ankara, 16 (A.A.) - l\taadf 
Vekili Hasan Ali Yücel, radyoda 
analar, babalar ve öğretmenlerle 
tütün azcrinde bir yonu§ma yap
mııstır. 

Vekil bu konuşmasında tahsil 
çağında bulunan çocuklarımızla, 
gençlerimizin tOtanle zehirlenme
lerini önlemek maksad!le öğret
men ve eğitmen kurumlarımıza 

gönderdikleri tamimden bahset
miştir. 

Bu tamimin ihUva ettiği 4 mad
de şunlardır: 

1 - İlk, orta, mesleki ve tek
nik öğretim okul ve kursları ile 
lise ve öğretmen okulları talebe
sinin açık veya gizli nerede olursa 
olsun sigara içmeleri kesin olarak 
menedilmiştir. 

2 - Birinci maddede yazılı o. 
kulların öğretmenlcrile idarecllcr, ::\faarlf Vekili Hasan Ali l'ftcel 
memur ve müstahdemleri, dersha· 
ne ve laboratuarlarda, korldorlar-ı-~.._.-111-.--~-.-....-ı_...-._._...._.~ııııJ 
la bahçelerde ve genel olarak ta-

le~~nin bulun~uğu yerlerde slgara , A m 1• r a I 
lçmıyeceklerdır. , 

3 - Üniversite ve yüksek okul-Vaşington, 16 (A.A.) _ Alaba. 
~a zırhlısı, rekor sayılabilecek 
bır zaman zarfında ve iki seneden 
az müdette infia edilmiştir. Zırhlı 
410 milimetrelik dokuz topla silah 
landırılmıştır. Nazari olarak sürati 
saatte 27 mildir. 

MemlekeUmiz mesuliyetin hak- tan blr hızla ve büyük adımlar
sız yere herhangibir kimseye yükle la Leningrada, Moskovaya, Oslo ve 
titmeslnl istemiyor. Muhakemeleri- hatta Rusyanın kalbine daha iler. 
ni v:tkıalara istinat ettlrebilcnler !ere doğıu ilerliyor&· benziyordu. 

tmpanator kumanctanJaı-. t eltr lk , , 

(De"'"" sa. 3 su .• de) ,. H a r t 
1 

öldü mü? (De,·amı Sa: S S il : 7 de) = (Deumı Sa. S, SU 5 de) /X/ 

etti 
Tokyo, 16 (A.A.) - İmparator 

. (Devamı Sa. 3, Sü. l de) (-) 

Hava Kurumunun XYlll inci yıldönümü 

DUn Hava Kurumunun 18 inci yıldönilmU idi . .Bu yıldönUmU, mem
leketin heı ta.rafında heyecanla kutlandı. 

Bugün Türk yatannıın sınırları nasıl çelik gôğU !erle çevrelenmiş. 
ise, Tlirk semalarına da çelilt kanatlar gerılmiş bulunuyor. 

lşte biz, dUn semalara çelik kanatlar germemlz için binlerle yunl 
evclidına havacrlık aş.kını aşılıytr11, onlara d~manı hav:ıda önlemesini 

öğ'reten Tl!rk Hnvn l<:urumunun 18 inci yıldönUmilnll Jrntıı:ıdık 

ıs yıl, havacılıktaki ınklşafımızın stiratini göstermek için ne kadar 
az J:>lr zalllan. Bu zaman yapılan işı, istiap edcmlyecek kadal' da kısa. 

Hava Kurumuna önUınUzdekl yıllarda da bilylık başarılar dileriz. 
Resimde 'hava Kurumunun memlekete hediye eltili havacı gençlerlmlzl 
uçuşa h:ızırlanııken görüyorsunuz. 

Japon 
casus 
teşkilAtı 

Adalardaki bütün 

papazların casus 
olduğu anlaşı l ıyor 

D. N. B. re ıore 
Amerikanın Pasifik 
başkuma ndanı batarı 

Hudson kruvazö
ründe ölmüş 

Şanghay, 16 (A .A.) -
Soorobaya'dnn a!ınıır. bir hab 
gure, hastalık dC'layıslle yerınl 

' Bütün ifaya adalannda· şubatta reıcmcnk Hlndıstanınd 

i Vlsamıral He' fr.C'l"ı'e tcıı kel 
ki dini mabetlerde araş- söylenilen Büyi.ık Okyanus mllt 

tırmalar yapılması fı!. donanması başkumandanı 
karar/aşfiflfdı mira! Thomas Hart hakikatte a 

-sono ismindeki Amerikan kr 
Londra, 16 (A.A.) zörunde ölmüştür. Bu kruvaz 

DailY Skctcft gazetesinin şubatta hava deniz muharcbes 
bildirdiğine i:öre bir çok ikl Holanda kruvazörü ile 
~enclerdenbcrı Amcrikada 
J zamanda batmıştır. ---1, 
bilhassa Büyük Okyanus 

sahilleri boyunda kurul. GI. Rommel Mıs • 
muş olan muhtellf mabet-
Jerdek i Budist papazların h 
bir çoğunun Tokyo gizli u•• cu m edecek 
servisinin eski memurları 
oldukları anlaşılmıştır. Bu ı Vlşl , 16 (A.A .) _ Lihyada 
papazlar tevkif eclllmiştır. ral nommelin Mısıra karın bıı la\t 
Mabetlerin bir kaçında tel· ruza başlamak niyetinde olduğu 
si~ aletleri ve papazların şılmaktadır. 

hakiki vazifelerini tesblt e- Kahire, 16 (A.A.) _ General ~ 
den bazı vesikalar bulun. melin kuvvetlerini Mckill ıle EJg 
muştur. Bu hfıdiseden son la arasında toplayışından büyük 
ra bütün dint Asya mer. taarruza girişmek niyetinde oldl.I 
kezlerindc araşhrm:ılar yn· lstldlAl cdilmcktedır. 
pılması kararla§tırılmıştır. Ingillz tayyareleri düşmanın JıÇO: 

'------------_)• lıklannı iz'aç etmeğe devam e 
mektcdır. 



ı 
Y&PAlll 

Unutamadığım kız 1 ~ehir ·o~~~i1Man denizindeki 
v 11 z 11 N: Ohio hapish~nesinde s~419 1 HaberlBfl Gozu ile Ş 

numaralı kurek mahk~ 

-.-_ı_:r __ ıt~-at_-ttE-ı~.cH::;;~~~ı :
1

: ... 

1
: ~·~ ~ _ Şehir içindeki 

Tehlikeler için
deki malikanenin 

kahyası .... .-..~ sonra atir seslerilc ona iştit'ak b t k 1 k 1 ar ~;n:,~~ ... llaıı~:'.:=•:ül~":::~n~ k:: 1 &ttıler. Bunun kızı natıl min- a a 1 
- netle doldurduğunu görmek a. 

çarpışma 

A iman deniz kll~inin çok 
işe y.ac.aı- elemanları olan 

üç Zll'h1tnıa torpidolar, denizaltı, 
mayin ıemiiert We k:uvvet1i btr 
hava filosunun himayesinde ola
rak Brest limanından gündüzün 
çıkarak AhrıaPl limanlarına git.
miye muvaffak olması, Almanla.r 
hesabına büyük bir deniz hare
keti diye kabul edilmelidir. 

eltle ctmış elurlar. Böyle l>fr meR 

faat uğurınıa. bir takını tell?tloe
leri göze almak biT zarurettir. 

safede olup narp sa.hasına yetiş. 
mek imkAnsıı.lığı ka~ş.,,.ndadır 

O
n çinde ber,ey yetişen, bcr,ey 

bW.unan geniş ,.e zengin a

razı. Bu araı:inln orta.k.!ııda etı.ki 

olmakla beraber ıağlam ,.e ha':'
metli bir tato. Sahibi, bbttin b11 
mallkıinenJn idaresini, kayılı,r.ı a
daınlarda gcçlrdiğJ ac.. tecrübeler
den :,onra, ya~lı fakat enerjik, ı, 
biJir, tehlikeden ydma:ı, açıl~ f.öz

lü bir klhyaya ,·ermı-,. Bu kılbya 
btr taraftan ge(ınl' hataları tami
re çalı-:;ıyor, .)·enı yerıi gayr~tıer 

sarfecliyor, bir taraftan da zaman 
-za.nınn ınallkılnenln sahlbinJ olan
dan bitenden haberdar edJyor. 

ı;a,yac&k yerde hem kendine, hem cınacak bir haldi. Sonra (Rüz-

de Tnrlıiyenlo bütün arızalıl&rı· giırla tozlanan uzun ~un bir ku rutu 1 uyor 2 - İııglllz filo6tı, b'1 kuvveti 
talırip etmek ıçiR yapacağı ta
kip hareketinin kendisini büyük 
tehlikeler tle dolu olarak iptida-

1 
da., hazırlanmış bılr fellket sa.-' 
ha.sına sürüklemesinden çekin
miş oiabilır. 

•• yardım mak~Hle Amerika- yol var) a başladı ve bununla 
ya ta Ue gitmı.,, hayranJık u- diğer bir çoklarını arkasından 
yandıran bir '-'ebatla. h~ arıı.a- sürükledi. Bu daha bitmeden ka 
hlara malı!,us nıektepte önce ta-ı labalığın yarısı onunla şarkı söy 

2 - İlkbahar başlangıcında 
bu gemHerin İngiltere abi<>kasın .. 
da daha tesirli vazifeler a.lması 

da düşünülebilir lntiltere ablo· 
kasın1n baharla beraber daha faz. l~llk. Hara hocahk yapını~ 

lüyordu. Mahpuslardan bir kısmı hflm de ayni zamanda. Kolombl-
dl.plom'"' _1_ ııaıa gözlerini ona dikmiş, sessiz ya t.:aJ\·~r<tl~lnden • -

oturmakla beraber, ·hep.si, daha 

Muhtaç sahne 
son' atkarlorıno bir 

bina tahsis olunacak 

la btr şiddetle artması tabiidir 
Bu gemiler denizaltı ve tayya
reler ldmayeslnde korsan hat'(?. 
ketlerine yeniden başlamak h•
k.ftnlart-nt elde edecektir 

.. - Alman filosunun kendlsl-
'da ederkeR fnılliz filosundan 

da bir kaç zırllh batırmak sure
tile Atıantlk deniz hakimiyetini 
sarsması endişesi !ngtllzlerl dil- . 
şündürmüş olabilir ! 

n1~Ur. 

Mltat Eoç bütün arımhların 

nıukaıdderahna alAka duyuyor. 
Bunun k:ln 62 sene küreğe mnh
kfrın bir adamın kaleminden çı-

kan nefi., blir yazı,)"& bir mecmu
ada. teudltl edince dayanama
llll'f, dlllm.lu ('6\ilrerek blu gön
derm~Mr. Bu ter<"ÜrRe)-1 a.,.A-tt.la 

okuyacaksınız. 

"ttat E~ ya'LıRın aı,lını bir 
arkada.,ıaa okuturken tercUmeyt 
yapnn' \:e kendi ellle yazı makl
nt>~lnde yaunı,tır.ı 

fp=::\\ nu. ya~~ız üç d~fa gördüm. 
~ Brıncısı, on bır sene e•
vc~ bir pazar günü ö&le sonu, 
naptsanenin küçük kıliscsindedi. 

Genç, uzun boylu ve inceydi; 
~ rnanh mıı.vi renkl_e ~ir din J 

kadını iln1forması ııymışti ve 
ür. bukleli saçları üzerine ge. 
igiızel bir kukuleta g~i.rmi.~ j 

tı. Bir kaç gün evvel on ıkı mu· 

<bbet kUrek mahkumu hapisa· ı 
eden kaçmıştı· ve büttin mah

puslar arasında. şiddetli bir ger
gın.ik vardı, bu yüzden onu hi
maye etmek üzere yanına iki si-~ 
tJh gardiyan katı!mıştı. Küçük 
k • e ıki bin kişi alacak geniş

\kteydi, fakat o pazar ıünü yal
nız bir kaç yüz mahpus gelmlŞ
t'. Ben hapLane orkestrasınday
dım ve platformdaki yerimden. 
sırAlar üzf'rine oturmuş yüzleri 
yeis ve acılıkla kaplı gri elbiseli 
k ab•lığı <eyredeblllyordum. Ü
zer.ne dikilmiş olan bütün bu 
gözlerin altında, kızın keskin ve 
dt"rin nefes alışını işitecek kadar 
ona yakındım . Onun bir hapisa
nede ilk defa bir iyin yaptığı, 

h.slinden açıkça görülüyordu. 
Biraz acele edip te vaaza ba,Ia
sa, bu gerginliği ortadan kaldı. 

rır diye düşündüm. 
Fakat o vaaz vermedi. Eline 

bir kitara aldı ve gülüm.siyerek 
dedi ki· 

- Hadi bir şarkı söyliyelim. 
(ik: ateş hattı arasındaki gUl) ü 
temiz bir sesle taganniye başla-1 
dı ve koro kısmına gelince (ha
d· .• hep beraber s<Syliyelim) di
ve bağırdı. Fakat hiç kimsede 
b r kıpırdama bile olmadı; her
kes gözlerini ona dikml'Ş sessiz : 
f"lturuyordu. Koro kısmını da 
:) alnı7. olıtrak devam ederken 

c!l;I biraz titredi fakat sarkıyr 

onuna k~dar getirdi. 

fLR' ız (bunu f'e\.ınediniz t.?a· 
il" ı.ba) diyerek &ülümsedi, 

fakat ellerinin titrediğini farke-ı 
Jjcblldlm. (Ziyanı yok daha bu 

utunun içinde çok şeyler var) 
ve (Kudüsc yürü) diye bir il<ihi 

1 

,e devam etti. Bir an içinde ba-

Eskiden, harp daha 
insanca ımış 

~ qı Ufnanın insanları gaUba 

~ bizden biraz. daha. inS&nmJ!. 

tfuhart'beyl daha ~fendlce yapıyor, 
.nJc;adan anlayorlarmı,. ı,ıe bir ml
ıaıı: 

;ı-. &JlOlyonııt. karşı JngllJz ordu!iuna 
kumanda edenlerden Dük \\'elltng
t.n ç.ok nıerakh bir &\·cı lmlş. l\ıfu

.. ~bt' 1 ıl&ya uJradıkça atına bi
~r-. tazllarını unUne katar, ava çı-

rrnı,. 

(j4.ınUn birinde bir tUkin.in arka
nda.il at ko~tW'urken, Fransıı; hat
\l"Jnın arkasına dü,tüjii.nü farket

... fa.kat &\'Cllık meraktoa tA.bi o-
r~: «Takip cttithn tllkl nereye 
dtr8e bf.n de giderim» demiş '"·e 

n-Lve atıımı,. 
'i_·i110ıı vurmu.,... Vurmuş ama 
raıt .. ıı:lar yeu,ıp kendlr,ini e'lir et-
1.,ıer. Fakat a\·cı-nın kim olduğu

! ,·f" ne n1ilna.f;Cbetfe aralartna <Hiş-
t~ontt anlayınca insan a\·ıoa doy
,.,...,,..arak harp meydanında tilki a
,·~a. ('rkan tngllJz dlikftnden t>ek 
h~Janmı,lar, erte~ı 'iabah beyıu; 

bayrak ta,ıyıın bir haber<'I berabe
rfıtde ditk, atı ,.e tazdartıe hıeraber 

tı(iJiz ha.tlanna. iade edllmlı;ı •••• 
·a•ıl, bu~oku dünyada böyle ah· 

pça bJr harp tua.VV1ı1ır edebllJr mi· 

daf 

iyi işitmek i~inmiş gibi, baŞ'ları

nr öne uzatmışlardı. 

Onlar kısa bir an için tekrar in
san olmu,ıardı. İçimde sert bir ka 
barrklığın paorçalanıp erimeye 
başladıfını hissettim. Üç sene 
evvel hapisaneye tıkıldığım za
man on douz yaşındaydım ve 
ömrümde ona benzer bir kadın 

görmemiştim. 

Ş arkılardan sonra kısa bir 
konuşma yaptı. Başladıtı 

zaıudn çekingen ve sinirliydi, fa
kat bir kaç an içlnde bizi unuttu 
ve açılmıya başladı. Söyledikle
rinin hepsini hatırlıyamıyorum· 

•· .• Bir insan düşmüş olabilir, 
fakat asla bltmemıtUr... Eier 
insan isterse bır hapisane kapı.. 
sını, imkcinlara açılan bir kurtu
luş yolu yapabilir ..• Hemciosle
re yardım etmeli, onları incit
mekten ne doğar ... Halt~ hapi. 

Belediye um\lnı.! mecllsl dUn öğ}e

den sonra AbdUlka.dtr Karamilrsel'in 
ba,&canhlında toplanarak mUzakerc
lerine devam etmiftlr. 

Ruznamede bulunan maddeler oku
narak &it oldukları encUmenlere ha-
vale edilmiştir. 

VHA.yet ve şeftir dahiJinde batak
lıkların kurutulması hakkındaki maz-
bata okunarak beş senelik bir plAn 
hazırlanmı.'} ve ba.takhkların kuru
tulması için 150 bin lira tahsisat te· 

Her iki devlet, Manş kanalt· 
nın her tarafında tehlik:eli saha.. 
tar tertip ederek deniz yollarını 
tehdit edip duruyorlar. Bunların 
da yerlRI bir dlizüye deiiştiTI. 

yor'lar. Almanların en iyi Ye 

kuvvetli gemilerini, yetlerinc 
konması uzun zamana muhtaç o
lan kıymetll cüzillerint. düşma

nın dalma her suretle hllklm bu
lunduğu bir deniz sahasında. teh
likeye atmo:ları dojrus~ pelc bü. 
yük bir cürettir. 

3 - Izl.anda ile Irlanda ara. 
sındekt deniz yoluyla IrlaRdaya 
getirilmekte olan Amerikan de
niz kafilelerinin tahribi ile alil.. 
kah hareketler yapn1ak ve btt 
SNretle Norveç sahtllcrinc yapı· 

la.cak bir çıkarma hareketinin ev 
velden önüne geçmek te elbette 
hedeflerden biridir. 

4 - Heligoland'dan Norveçln 
şimaline kadar uza.yan bir sahi
lin girintili ve çıkınlıh koyları~ 

na dayanacak olan bu kuvvctJt 
Alman deniz filosu: Rusyaya ya. 
pılacak yardımın son u~rakları 

olan Tzlanda ve Splçberı adaları 
arasındaki yolu daima kontrol et-

Biz birinci tlltimali zayıf bu- il 
lttyoruz. İkinci ve üçün<:!! vazı. 
yetlerln doCuracağı tehlikenin,' 
İngiliz deniz kumandanlığı tara
fından gözönünde tutularak bu 
gemileri yalnız tayyareler ile tah 
rip etmek kararının verilmiş ol
duCunu akla daha yakın bulu-

!.\Ia.Ukiine sahibine verdiği son 

şifa.hl rapor şudur: 

- Yanımızdakf oınıanda yan
gın çıkhğı zaman aradaki yanı-ın 

du\"Brına çok gü\"eniyorduk. Fakat 
hiç umn1adığımız bir zan1anda bu 
duvar çöktü. Fe«I yangın kar,ı--1n-

mini bUtçe encümenine verllmi~tir. 
Ruznameye blr madde alınarak 

muhtac sahne sana.tkArlarına bir bina 
ta'.hsisi içln yapılan teklif', SUleym&· 
niyede btr medretSenin muhtac $&nat
klrları barındıracak bir hale getiril-
mest noktasında idi. Bu da ait oJdu
ğu encümene verilmiştir. 
Diğer taraftan i~lerln fazlalığı do

layısile şubat devresi 20 şubata ka-
sanedeyken bile, çıktığınız ıa- dar uzatılmıştır. 

man hem kendiniz ve Hm de S D • 
etrafınızdakiler için bir kıymet 1 rrı oy ın ziyaretleri 

Şehrimizde bulunan lktısat VekiU 
Sırrı Day dün vilayette Vali ve Be
lediye reisi Dr. LOtfl Kırdarı ziya
rette blr mUddet görU\lffillştUr. 

Mal soklıyonlar şiddet

le takip olunuyor 

Cehennem Boğazı adını alan 
Dover kanalından sayısı çok ge
milerden mürekkep bilyük bir 
deniz kafilesinin geçmeyi göze 
alması ve kendinden üç dört mis
li büyük bir deniz kuvvctile kar
şılaşmaktan korkmama~ı. üzerin
de uzun uzandıya durulmıya JA .. 
yık bir meseledir. 

Bu hareketl icap ettiren !!C

bepler! biz Şii suretle hu!Asa ede· 
biliriz: 

haLine gelebilecek şekilde yaşı

yabillrsinlz., Bunlar kağıt üze
rine yazıldıkları zaman feıvkaHi
de şeyler gibi gözükmüyor gali. 
ba, fakat onun söyleyiş şekli si
ze, bunları içinize sindirmek için 
büyük bir isteği olduğu hissini 
veriyordu. Sözlerinden, onun si· 
zin hapisancdcn çıkıp namuslu 
bir insan olmanrzı istediği duyu. 
luyordu. Ön sırada, on beş se
neye mahküm yaşlıca bir hay
dut, hiç bir kelime kaçırmamak 
için bütün gayretini sarfodiyor
du. Onun bitişiğinde, yanakla· 
rından gözyaşı sızan on sekiz 
yaşında bir genç oturuyordu. 

ı - Amerikan askerleri Irlan
da ve Iı.landaya ıettrllmlştlr. De 
mokrat devletlerin Norveçe a~
ker çıkaracaklar> hakkında şa. 
yialar vardır. Böyle blr zamanda. 
bu gemilerin el altında bulunma
sının büyük bir 'kıymeti ve tesiri 
olacaiı tabiidir. Hellgoland ada. 
sını ve buraya civar difer JJman· 
ları üs diye kullanırlarsa ihraç 
mıntakasına. gidecek dUşman ka. 

Vil&yelte dün Vali ve Belediye reist tilelerinl tahrip etmek lm'kAnınt 
nin başkanlığı altında vali muavinle- l -----------~-----ı 
rlnln i~tıraklle bir toplantı yapılmış, 

r 

(Ark&M ~elecek) 

Soruyorlar ~h 
Kömürcülerin 

bir hilesi 
yeni 

<...... Dükkilnlarıntla, konulan 
narhtan faı:_la flyatla köınUr sa
tamryacaklarını anla.yan SIDey
manlye, Vefa ve Zeyrek semtin
deki kömlircUJen:len bazılan, 

hon günlerde mahalle arah\rında 
sırtlarında. tu\·aUarla ı-ea:.nıete 

'e küçUk el ka1tıarıarlle tart
makta. Mduk.Jarı kömürün kilo
sunu, elleme oldut .. u UMl IMi

rerek ıs · 15 kurUfjtan ,·er-m.e-
ğe ba.~Jadllar. Bunlardan biri, 
içinde ancak on kU. kadar elle
me buJunduğunu biraz aonra an· 
la.yabUdlibn yartm <;uval toz Ye 

toprağı kömür yerine sörrnek 
g~bl bir gözbağcılığlle benim de 
eanınu yaktı ve gözUntU açtr •.. » 

Bunu ~ir okvrurnuz yazıyor 

Ye &.&ruyor: 
- Kömürcü dükkilnlarını göz 

ününde IHıJunduran alı&kahJar bu 
gibUerln yitz kara1arını da su
ratlarına wrmak ~_n, araeıra 

mahalle aralar•Rtlla görü.aseler 
olrwaz •ı acaba,. 

\. 

Yavaşça efendisine sordu: 

bu toplantıda mıntaka ia.,e mUdUrU, 
jandarma kumandanı da bulunn1uş
tur. Toplantrda mi11t korunma kanu· 
nunda yapılan tadllA.t tetkik edilmi11 
ve evlerde yapılacak aramaların rıe I 
şekilde olacağı görU,,UlmU,,tUr. 

Evlerde nklt maııar bulunduğu l 
hakkında bir çok ihbarlar yapılmak· 
tadır. Bu ihbarlar sUratle nazarı dik· 
kate alınacak, evler, en bUyük mül· 
kiye memurundan izin alınmak sure· 
tile zabıta. memurlarlle birlikte ara
nacaktır. 

IhtikA.r suçları cUrmil meşhut ka
nununa uyularak sUratle adliyeye ve
rilecek, bu işlerde fiyat murakabe 
memw·ları emniyet mUdUrlUğile tş 

birliği yapacaktır. 

Halka fide ve tohum 

tevziatı yapılacak 
Ziraat seferberliği için geçen ltaf· 

ta yapılan toplantıda ahna.n kararla· 
rın tatbikine geçilmek Uzeredir. 

Bazı noktalar için de a.lA.kadar Ve
kll.Ietıer nezdinde teşebbt>ııler yapıl· 

rnıştır. 

Bilyikdere ıslah istasyonunda yUz 
dönUm araziye tohumluk ekim ya. 
pılac&ktır. Hazirandan evvel halka 
fide ve tohum tevziatına başlanacak
t .... 

Karne ile un tevziatı ha-
zırlıkları tamamlanıyor 

Karne mukabillnde haftanın muay
yen bir &iint\nde yapılacak un tevzi· 
atı iÇin hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Tevziata gelecek pazartesi 
gUnilnden itibaren b9.l)lanacak!Jr. 

- Nasılsınız? Biraz daha tyi misiniz? 
Jl>k neşeli olmağa çalışan bir sesle: 
- İyiyim. çok iyiyim, Fransua ..• dedi . 

Ve evden çıktı. 

* Jak, MarteUerin evinin merdivenini 

O OGAN 

B11l•aca mükifatınr 

ı - inci Bay Murd Artar. Bahk 
' pazar Caddesi No. 4-8 

Iıııtanbul - Eminönü 

2-inci Bay Vedat Demir Bc
fiktaş, Yıldız Caddesi 
Halil B. Apt. 50/52 
ı.tanbul • Beşiktaş 

3 - üncU Bay Cem Ozgilr Ba
hariye Caddesi. ileri 
sokak No. 18 Kadıköy 
Istanbul 

4. - üncü Bayan Fahriye Ergen 
Hama.mı Muhiddin Ma
'haHesi Tamburacı eo
kak No. 16 Haliç Fe
ıteri - lstanDul 

DOÔ!ff'I 
flnonim 

ka.zandı. 

Sigorta 
Şirketi 

Mllkllfat'ları almak Yzere 

müracaat yeri 

Iatanbul - Bahçckapı 

Ta-11tan UçUncU Kat 

Kısa telgraf adresi: 
DOGANTAŞ 

mck kudretini kazanır .. 

~ u filonun, İ~gillz donanma 

lliôill kumandanlığının Adeta gö 

zü önünde deneblle<:ek bir vazl .. 
yettc dar bir saha ilzerinden gc. 
çip gitlnesi Alman deniz kuman
danlığının bu denizde uzun za
mandanberi tetkikler ve llazır

lıklar yaptığını göstermektedir. 
Her dakika değişen mayin tar
laları arasından geçen emniyet 
yollarını; uzun tayyare Keşifleri 

yaparak ve düşman nakliye ka
filelerinin rotalarını gözliycrek 
tesbit etmişlerdir. İngiliz filosu
nun ani baskınına karşı da ge
rek denizaltılarla ve gerek mayin 
tarlaları yapmak sureti.le tedbir 
almışlardır. Ayni zamanda ha
vadan kuvvetli hava filolarile 
korunmak !mkinlarını temin et. 
mişlerdir. 

fngUiz donanmasının düşman 
filosu ile temastan çekinmesi i~ 
ancak şu suretle tefsir edilebillr: 

1 - İngiliz filosu uzak bir me-

yor uz. 

H "'r nasıl olursa olsun. A~

man deniz kumandanlığı 

mühim ve cUretll bir deniz ha
reketi yapmıştır. Bu deniz hare
keti karşı•ında İı>gillz denizcilll!l 
kendisine !Ayık faaliyeU göstere
memiştir. Belki İngiliz istihbarat 
servisi bu .gemilerin durumları 

hakkında doğru haberler de elde 
edememiş ve gafil avlanmıştır. 

Alman filosu, bir cehennem di
yarını andıran Manş denizinin ve 
Şimal denizinin dar ve tehlike
li sahaları üzerinden hiç bir kay
ba utrama.dan geçmlye muvaf
fak olmuş ve kıskanııacak kadar 
güzel bir iş görmüştür. 

Bugün bin türlü tehlikelerle 
dolu olan bu sular üzerinde düş
mana rastgelmek endişesi bir ta
rata bırakılsa bile1 yalnız mayin 
tehlikelerinden masun bir deniz 
yolu bulmak bile tek başına de
ğerli bir harekettir. 

Denizcilik bu hareketi takdir 
ile karşılar. Alman denizciliği 

bununla iftihar ederken, İngiliz 
denlzeillğlnln de Almanlara bu 
fırsatı verdiğinden dolayı teessür 
duyması llzımdır kanaatindeyiz, 

Rüsamet\ln ÜLSEL 
Eski BahrJye Milste&arı 

Büyük şecaat doğrusu! 
A kıarayda. btr evi soyup elle-ı lizere gazetelere 118.n verınl5, yUk· 

rlne tk; yüz lira, yani adam &ekçe maat vaad etmtş, mtiro<.'aat 
.. 11 1 ü l r"n ve saa.ttnı de tayl:ı etnıl~. o gün ba,rna yuzer ra. ıer reo 9 genı;, . .. · 
ı d.. d ı k lk ' 'e saat geltnoe mödilrnn huzuruoa 

bu para. 1 e unyayı 0 a.,maya 8 tek bir tali ıkını . 
mı,ıar Ye Su.rlyeden l,e b~lamak P f ş 
Uz.ere kaçarlarken yakayı ele ver- Bu talip güçtü k11vvetll, yY.zii tır-

mJşler. mık içinde, yakası kravatı bir yana 

Jstanbulun bit' sokağını tasavvur kaçnuş, üstübaşı yırblmt!j bir •· 
ediniz ki bu ıwkakta bir bakkal, bir dammıf. 
kasap, bi.r kömürcü, bl.r terzi ve bir Bu hal mUdJ.r.:ln pek hf1,u1ıa git
kunduracı vardar. Cebimde yüz llra memlş ama mliracMtçı art.nılan ,·a
ile ben, böyle bir sokafr dolaşmafa sıfları haiz olduğundan, ba'ka. da 
cesaret edemen1. Yüz lira Ue dUn- istekli bulunmadığından çares!z bu 
yayı dolaşmata. he,·eslenmek büyllk adamı yanma almağa. karar vermı,. 
ce&aret, cesaret de değil de şecaat BuaunJa beraber adan.ta. d~oıJş ki: 

dofrusu! - l!ıtedltlm gibi bir ınemur oJ-

BİR MÜNHALE OTUZ KİŞİ 

Beled.Jyealn Sular Jdaret1lne alına
cak oe memur it.in açılan in1tlbana 
tam Uç yüz kişi müracaat eı.mı,. 

Bllftu okwyaca ,u tıkl'&yı ltat.r
ladım: 

Zengin bir ticaretltaue•ln miiılü

rü kendine 11.•susi bir katip khnak 

dutunuz halde yüzünüzdeki tırınık

Jara, kıyaletlnl~ln bozukluğuna ŞR-

fıyorwn. 

- Siz apjpya inip d~ oteki ta
Ut>lerln halini görecek olu.rsanu:, a
atJ, buraya raldpei:& ıelC'bUnıck için 
yaptıt.m kallraRUlRC& nıilcaJeleye 

hayran kalacaksınız! 
Tatlısert 

ı www:w .... dürmek isteyen bir kocanın ölümüne a
cım~ı beklemnezdi ki. .. 

Antunat 'Srada: 

- Haytr, ded:I, tamamile aksi.. Bah
setmem !Azım ..• Dün aksamdanberl seni 
dı.ha çok sevdiğimi söylemek istiyorum. 
Artık serbestim, serbesti Anlayor mu
sun, Jak! Bunu düşünmemek iınkinı var 
mı? 

gilçlfrklc çıktı. Kapıyı çalarken de tered
düt geçirdi. O eve ıtlrmek, o odayı gör
mek nekadar ıüç\ü. 

Ah, bir daha bu yerleri görmemek 
mümkiln olsaydı, LUsiycni ve ona ait ha. 
tıra.ları düşünmemek kabil olsaydı! Hat
ta AntuaneU blle &örmemek! 

oldutunu hissetmekle beraber yine krzt• 
yordu. Halbuki kadıncağızın ne kabaha. 
ti vardı? 

mem, kederlenmem.. Bütün endişem se
nin içindi, Jak! 

Yarı kapalı gözlerlle Jaka bakıyor, bu 
ba~n gizlediği mana şu idi: 

Ne çare ki görm"esl 1Azımdı. Zavallıya 

karşı vazifeleri, hem de ağır vazifeleri 
vardı. Hayatta yalnız kalmıştı. Kendi 
yüzünden evi barkı yıktlmıştı .. Bereket 
versin ki küçük Süzi vardı da o kadar 
yalnızlığını hlssetmlyecek\i. 

Ni·hayet kapıyı çaldı ve içeri girdi. An· 
tuaneti görür &örmez, içindeki aşkın ar
tık tamamlle oönmüş olduğunu hlssetu. 
Kadının yllzüne dikkatle baktı. Keder 
ctna hiç yakışmamıştı. Antuanetin çehre
•inde:CI ifadeyi sanki ilk defa olarak gö· 
rüyor gibiydi. Hiç de zeki bir hali yok
tu. Şişmiş ve kızarmış gözlerile manasız 
ve boş bir yüzü vardı. 

İçin için Antuanele kızıyordu. Arkada
'ının hayatına onun yüzünden kıymıştı. 

Halbuki kendisi için o arkadaşın bu ka... 
d•ndan daha çok kı.,.neti vartlı. Haksız 

Antuanct, Jakı görür &örmez sevinçle 
boynuna sarıldı Jak bu hareketten derin 
'ir eza duydu. Kadın yavaş sesle anlatı. 
rordu~ 

- Jak, diyordu, tehlike ıeçtl, hamdol· 
sun. Kurtuldun artık. 

Jak ayni sevııı ve al&kayı göstereml. 
yordu. Kendisini ne diye ayni odada ko.. 
bul etmişti? İnsan bu odayı ıörmej!e na. 
sıl tahammül eder? Ne hissiz kadınmış 
meğer .. Gözlerile halının üzerindeki kan 
lckcslnl aradı. Herhalde silmiş olacaklar. 
dı ki leke yoktu. Yalnız pembe bir iz kal· 
mıştı. Antuanet htHI anlatıyordu: 

- Tasavvur edemezsin, ne fena bir 
gece geçirdim. 

- Anlayorum. Antuanet! Fakat ben 
de çok fena bir ı:ece eeçirdim. Hiç uyu. 
madım. 

Kadın kendisine sokularak: 
- Artık mademki sen burada.ın, üıiil-

Jak kaşlarını çatarak sordu: 
- Benim için mi? Onu biç düşünmü

yor musun? 
Bu kadın nekadar kalbslzdtl Vicdan a· 

-z.abı bile duymuyordu. 
Antuanet, bu sözleri duyunca ve bun

lardı>kl manayı hissedince kaşlar111ı çata
Taok cevap vet"di: 

- Evet, onu düşündüm. Beni kova.. 
!arken yUzUnün aldıfı sert ve haşin ma· 
nayı hatırladım. Üzerime tabam::a ile a· 
teş edecek gibiydi. Bana hürriyetimi iade 
etmektense beni öldürme~i tercih edi
yordu. İşte bütün bunları dü~r>düm. 

Sonra Jaka sokularak ilave etti: 
- Halbuki sen beni kurtarmak için 

hayatını tehlikeye attın! 
- Rica ederim, Aııtuanet, bunlardan 

bir daha bahsetıniyelim. 
Antuanetin bu lıallcrini gördükçe on

d•n büsbütün soğuyordu. Halbuki ka.. 
dıncaiız belki de h•ldıy.dı. Kendisini öl· 

- Artık benimsin, hep benim! demek 
istiyordu. 

Jak, ayni manayı taşıyan bakışı başka 
kadınların sözlerinde de görmilş ve derhal 
kaçmıştı. Fakat bu defa zincire vurulmuş 
gibi idi, kaçamıyacaktı. Kulaklarında bir 
dilzüye L!lslyenln sözleri çınlıyordu. •Ö
deneeek bir borç varı. demişti. Jak: •aca
ba bu borcu bana ne şekilde ödetecek?• 
diye yüzlerce defa kendi kendine sormuş. 
tu. Mademk1 artık adaletin penç.ısinden 

kurtulmuştu, Lüslycn ona borcunu başka 
tilrlü bir şekilde ödetecekti. Bu şekil de 
ancak Antuanet'i vastta yapmak suretilc 
olablllrdi. Vazife icabı bağlı olduğu bu ka
dına karşı derin bir kin duyuyordu. Kadın 
ise kendisine her vakitten ziyade B.ştktı ve 
kolları arasına sokulmak istiyordu. Jak, 
bu taşkın aşktan ve bunu kendi!line ge
Urer> kadından nefret ediyordu- Genç ka
dının kolları arasından kurtulınıya çatı.sa_ 

rak ı;ol'du: (Arkası var> 

• da yapayalnız kaldık. Ateşin keu-
dJ koromuza, oradan da içinde bu
lundutumuz bu !}atoya. sirayeti 
korkm.u \'ardı. Çok tehlikeli saat
Jer geçlrdJk. Bütün adamlarımızı 

toııfa.yarak \·ar kuvvetfml:ılc uğ

ra,tık, ate~ı tarnan11le söndüren1e
dlk anıa tehllkeyl uzaklst'Ştrrdık, 

O srrnda başka bir fclllket oldu, 
a,ağı taraftaki pan1uıc ambarları

ınız su baskını tehfike'>ine maruz 
kaldı. Bunu önledik, fakat iki i';lle 
uğra.,h~ımızdan tedbirlerimiz ta.rn 
olmadı, ikinci bir $U ba!ıkını tf'hll
kesl baı:ıgdttterdJ, bunu da önledtlc, 
fakat 'imdi de bir üçilncl.isti ko.r
'ı.suıdayu:. Bütün bu devre lçln<le, 
feJdketlınlze be.)'irci kalan soldaki 
komı;.wnu.ı, orn1an yangınının ken
di tarafına. gcnJ:.lemesl üzerine i;e 
karıştı. O ı,te yükün1üz hatınen1ı, 
glbid.Jr. Ate,ı twuan1He söndürn1ek 
irin birbirimize yardım cdil·oruz. 
GelgeleJhn, .>ine beklenmedik bir 
şey olUu. Kauçuk, kala~·. l>etrol 
aınbarlarının toıııu bir hahlo bu· 
Jundufu tara!ta birdenbire ha\·a 
bozdu, yıld1rnnlar yağmağo. ba"!la
dı. En gü\·endlğln1lz, en kuv,t•tll 
bir ambar blr ylldırun darbc-,lle 
klU oldu. 

- Paratonerl~r yok n1uydu? 

- Vardı ama pek sağlam dejl;U-

dl, adetı;e de azdı. 

- Sağlamlarından bol bol ko
yamaz mıydık? 

- Koyaınaı:dık. ÇlinkU climiı.ı.le 

bulunanları ve :yapabildiklerimlı;i 

daha. yakın yerlerlmlzde kullan
n1ak me<-·burlyetlnlleydlk. Fakat o 
tarafta. kendi an1barları da. bulnıı

duğu t~ln sağdaki zengin konl'ıu

muz harekete geçti. Harıl harıl 

çalışıyor. Sayısız paratoner .)·apı

yor. Ambarları şağJamJaştıra("ak 

malzeıne yetiştiriyor. Yalnız kal
&aydık o tarafta ha.lin1iz pek f<'na 

olurdu. Fakat artık yalnız değlJiz.. 

Bunun bize tok fa,)·da"i• olacak. 

Çok tehlikeler atlattık. Fel:\kct 
!eJüket üstüne gelir derler. Daha 
gelecekler de bulunacak. Fakat 
,)"3lnrz değiliz. Çok sıkıntı rckeee
ğiz ama nıallkfincnılzl ergeç eı,kl 

haline getireceğiz. 

* B. ClıurchJIJ"ln Slngapurun ha-
zin akıbetini arıla.tan hıtabe~ini o

h:urkcn hayaHmde yukarıdaki ınun 

zara canlantlı. 

flakikatl gizleyen, zorlukları ki.i

çlUlen, bu hallerile tedbirler alın

masını ilunal ettiren bir kClh:)·annı 

elinde kO<'a. malikı\ne bir gün hlr 

harabe oluverir. ı.-akat enerjik, ı; 

bilir, tehlikeden yılıuaz, a(ık sözlü 
kA.hyadan !;Ok ı,ıer beklemek ka

bildir. 

KÖR KADI 

Çocuklara bir 
ziyafet Ç!ktim 

ıa ug1!n eUme hlr bekienıedfğiın 

19' bir ka(! Bra geçti. Çocuklara 

bir ziyafet ~ekeyinı ve de~l5ik bir 
yeınek yaııayım, dedim. BakkaJdao 
bir kutu patlıcan beğendlsi aldır
dını. Kenarda köşede biraz un ,·ar
dı. biraz da süt katarak beğendiyl 
usulU dalre5inde 11azırladrm. Ta7.e 
beğendi ben1bcyaz ''e lştlhalı bir nıan 
zara aldı. Dana etinden bol soğan 

\·e salça He yaı>tığım ta~kebabını 
ortasına oturttwn. Bir de karne ile 
aldığrn1n ekmeğin bir kısmMJJı clJ. 

llm dllJm kestim, kızarttım. Sütte 
yumuşattım. Yumurtaya. bulayarak 
tavada kızarttım, tat-1.;:s::r_ı kıvamın

da haz.trJ:ıy:ırak 191ne boca ettim. 
l\lilkem."Tlel bir hanıur tatlısı oldu. 
Çocuklara da pek iyi bir sürpri• oldu. 

• EV KADINJ 
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tJzak,ark ı 
barlıl __J ----

Singapur, tama-
men işgal edildi 

(Btı!}I 1 incide) (-) 

bu sab:ıh sarayda cienlz ve kara 
kurmay subaylarını huzuruna ka· 
bul clmişUr. 

1mpnrato:-, Pnsifık cenup cep. 
hC' ı başkomutanı Kont Tt'rauchı 

ile deniz kuvvetleri başkomutanı 
Amiral Yamamoto'yu tcbril~ etmiş 
Ur. 

Singapurdan ıtabUye edilenler 
Bombay, 16 (A.A.) - Singa

purdan tahll:rc edllcn iki bin kişi 
Bombaya gelmişlerdir. 
Joıwnl.ar bir Rus telılikesinln mev· 

cut «1lmad1ğını söylüyoı+.ır 
Şangbny, 16 (A.A.) - Oli: 
Siııcapurun zaptından sonra 

Şnnghay mahfillerinde büyük Ok· 
yanus harbinin ilk safhasının ne-

Karne usulü gizli nüfusları 
meydana çıkar1yor 

D~hiliye Vekôleti karne a'mak için yeni nüfus 
çıkarocaklor.J sühulet gösteri'.mesini emretii 

Ankara, 16 (Telefonla) _ Ek- j kalarını~ ye~iden tescilleri kolay
meğln knrne ile vcrılmesi usulü- .ıkla mumkun olacaktır. Bu mü
niin bazı vilayetlerde tatbikine gi- nasebetle Dahili~e VeJt{ıict! alaka_ 
ri§itıniş ve karne tewiatında nü- darlara _ıönderdığt bir tami~de, 
fus hüviyet cUzdanlarının ibrazı nüfu:_ huvlyet cüz.dıı.nı a!mak uze· 
esas tutulmuştur. Bunun için bir re nufus idarelerıne muracaat e
çok vatandaşlar, zayi olan nüfus dceck ye-rli ve yabancı vatanda;ı
cüzdanlarının yerine yenisini al- Jara azami derecede sfüıulet ve 
mıık veya şimdiye kada.r herhangi sürat gösterilmesini, kendisinden 
bir surette kayıt haricinde kalmış 
bulunanlar da. yeniden sicillerini kayıt ve malumat istenllen nüfus 
yaptırmak için miiracaat etmek- idarelerhun de!'hal cevap verme
tedlrler. Böylece gtzli nlüus va- !erini bildirmiştir. (B.B.) 

Maarif C:miyefi yolsuzluğu 
licl'leri şöyle huli'ısa edilmektedir: (Ba.'ı t klclde) ++ ır lıUkümet tarafından askerlikten 

1kı aydan biraz daha uzun bir . ğu halde Refet Ül(:en, arkasın- tardedilmiştlr. Bu vaziyet karşısın. 
zamnn lçlndC' Japonlar Anglo Sak- ~~n da yeğeni Zeki Ülgen, daha da kendisine istifa etmesini tekli! 
t;on'arı kovmıya muvaffak olarak arkadan da süngillü bir jandarma ettim. İşte bu yüzdendir ki dört 
liı.rki Asyanın biltUn kilit mevzi- içeri girince hafif bir mırıltı işi- sene sonra benim gibi namuslu bir 
IC'rlni ellerine ~eçlrmi~l<'rdlr. Şlm- tildi. Reis, suçlu sanılanları yalnız adama iftira ediyor. 939 eşya bilet 
di Japonlar Avustralya) ı, Hlndls- görünce sordu: . !erinin tahrif edildiğine dair bir 
tanı tehdit etmekte hatta İngiliz _ Veklinlz gcırpıyer mu'? rapor vardı. Bunun altında muha-
lmparatorluğunun hayatını bt'c t.c~ Refet Ülgen: sebccl Lı1tfinln benim ve idare he-
llkc-yC' ko)"makatdırlar. Şlmdıkı _ Buradadır, c!cndlm, şimdi yetinin, mu'ha~ip aza Avnlnin lm-
ııhvnl ve -şarthır içinde Anglo Silk- gelecek. zaları bulunuyordu. Bu rapor bu-
sonların bir mukabil taarruza geç Dedi. Bir iki dakika sonra da ı lunup okunursa hAdise kendiliğln-
ıncler1 lmkAnı yoktur. nvukat Fehmi Kural yerine geçti. dC'.n ortaya ~ıkar. Çünkü dosya a-

Yegfıne şa ırtma hareketi Rus- Zabıtta 1938 - 1939 senelerinde rasında yoktur. Kendisi kolejin 
\:adan gc'eblliyor. Halbuki bir Türk Maarif Cemiyeti tarafından müdUrlüğünil istemişti. Halbuki 
Sovyet müdahalesi şimdi her zıı- yapılan eşya piyangosunun satıh- 946 senesi 10 mayısında toplanan 
mandan ziyade uzaktır. Avru~a ğa çıkarılıp ta satılmamış olan bi- cemiyet kurultayı onu idare heyc
tı:idisclerinin inkişafı Rusyanın bı~ Jetlerini imha etmek li.izım gelir- tine seçmedi. Bunu benden bildiği 
gün Uzaksarkta taarruza geçmes ken bu biletlerden bir kısmını Re- için şurada burada aleyhimde bu
lhtlmallni ortadan kaldırmaktadır· ıfet Ülgenin, yakınlarına, himaye lunduğunu işittim. 

5 nakliye gemlsi ile iki 'nmlnfp ettiklerine temlik etmek suretile Büyük Millet Meclisine gönderi_ 
hasara uğratıldı a onlara menfaat temin ettiği, ayrı- len biletlere gelince: Bu biletler 

Batavia, 16 (A.A.) - Holand ca Büyük MHlet Meclisi azalarına 600 değil, 200 tanedir Zaten ben 
lC'bllğl: ·ı- satılmak üzere bizzat Refet Ülgen şahsan sık sık dara düşen cemi. 

Geçen cumartesi gOnfi paraşü tarafından alınan 600 bllettt'n 200 yete kendi maasımı kırdırarak 
cu er ... ra J tanesine aıt paranın cemiyet ka- 3418 lira yardım etmiş bulunuyo-

.. , 1., Cından yaprln taarruzu 1 . 
. k p 1 ba~'a binlerce a 

mütea ıp a cm . sasına verildiği halde diğer 400 rum. Böyle 400 lira por.cum olsay-
pon nskerlni nakleden gernıler ka. biletin imha edllrniyerek Refet dı bu parav. ı öderlerken rnahsıı

d ~ ı ihraç hareketlerine 
raya er ıa Ülgende kaldığı, keza satılmamış bunu yaparlardı. Yeganenin lmzA-
h!!şlamışlardır. olan 363 numaralı biletin A sc- sını da ben taklit etmedim. 1.vı ve t ·ıı Amerikan ve Holanda · 

rıgı z, i B k b ğazınd bir rlslnl satılmış gibi göstermek fi- namuslu çalıştığım için çok düş-
tnyyntt~cr anboa b 

0 dı ana ede- illC'ri bir bir sayılıyor ve Refet man P<'Yda. cttlm.ıı 
Japon filosunu m ar m ~ı... • ı~.t t 1 I ti ki TT 
r~k bcs nııkliye gemisine ve iki u.lienm ...-.;ı·r ve ahr fe cilret et- s cvap sırası Ze vlgene gel-

rlbe tıım isabetler kaydetmi~- mek, hususi evrakta. sahtekarlık mlşti. O, gtir bir sesle kend!ni şöyle 
muh yapmak ve emniyeti sullstimal et- mUdafaa ediyordu: 
l('rdir. melt ... Yeleni Zeki 'tllg~n ise cemi- - Günlerden cumartesi idi. Urfa· Vişl, 16 (AA.) ..__ Singapurun 

1 h yete alt otan ve talebe tarafından ya bir ahbabım gidiyordu. Aileme 
Sukutund n sonra Japon arın a-
r('katı Cava ve Sumatra adalarına taksit olarak verilen paradan 600 para göndermek lAzımd:ı. Kasadan 

lirayı almak gibi yalnız emniyeti 600 lira aldım. Bu parayı pazartesi 
k a.r 1 teveih edilmiştir. _,, 

suiistimal etmek suçlarije itham o- 6unU, bankada bulunan kendime alt Japonlar, Cavn adasına dün ye. rad 
lunuyorlardı. pa an çekecek ve kasaya yatıra-

ni<H-n nsk<.'r çıkarmışlardır- Reis, okunan zabıttan sonra Re cakbm. Pazartesi gUnU bankaya gl-Tokyo, 16 (A.A.) - Ofi: 
d t b föt Ülgcne ne söyliycceg~ ini sor· derken maliye mllfettlşlerl geldi. On-Diyct meclisinde bir emeç c u-

,...~- al T j muş, o da .eu şekilde cevap ver- lara vaziyeti anlattım. Kaldı k1 o Junan Japon bn-.<wcldli v=ıer o o, "' 
d • f mlştir: 600 lirayı aldığım glln <'emiyetten A VllStralya ile Yeni Zclan. anın ay-

da sız bir muharebeden içtınap etme· - Haynhm çok temiz geçmiştir. tam 1500 lira alacatını vardı. Bunda 

1 rl davetini yapmış Ye cenup Ame· Şimdiye kadar mahkeme huzuru- bir kııst yoktur. Hapishanelerde sü
rlka'nm bitaraf ka'lacağt emnlycU- na çıkmadım. 30 senelik hizmet rlinmek çok zoruma gidiyor. Bcrae-

hayatımı takdir ve taltifle t!e"ir- timi isterim. rl 12lhar etmiştir. ~ " 
afh dlm. Türk varlığının, isllklAllnln Reis dedi ki: Başvekfl harekAtın llk 5 asuıın 
· d '8.m kurtuluşunda Ebedi Sefin emirle· - Vaki talebiniz Uzcrine müddci-bittlğinl fakat muharebenın e\ ~ 

ettiğini söyledikten sonra Japonya.- rinde çalışarak istiklal madalyası 
nın, Hindlstanın Ingilizlerden _kurtul: aldım. Her sene bütçesinden 400 
nıağa. çalı~mcağını ümid ettlğıni aksı lira ayıran ve bu para ile fakir 
takdirde her zaman iç.in Hindistanın çocukları okutan bir adamın hu
yrniden isUklıUlni elde etmek ve re· zurunu:zn maznun sı!atlle çıkma
fahını temin eylemek fırsatını kaçı· sından dolayı doğan teessürünü 
racağını ilA.ve eylemiştir. takdir buyurursunuz. Yapılan tet-

Avustralya topun ağzında kikat eksiktir. T ürk Maarif Cemi· 
Cambcrra, 16 (A.A.) - Baş,rckll yetinin nizamnamesi diğer cemL 

M. Kürtıng, bugiln şöyle demiştir: yeUcrln nizamnamesine benzemez. 
Singa.purun düşmesi Avustra~ya Bu nizamname bütün işleri cemi

l<;ln Dunkerkc muadıl olduğu gıbl, yet fdare heyetine vermiştir. Ni
sa,·n.şın da başlaması demektir. Bu zamnamenin 47 inci maddesi ida
savn.şa yalnız Avustralyanın akibetl re heyeti reisine yalnız neşriyat 
d ğil fal<at bUtUn Amerikalıların hu· yapmak hak'kını bırakmıştır. He
d~tı~rı ve geniş bir ölçüde de inglllz- sap işlerini tetkik, murakabe ve 
ce konuşan dünyanın mukadderatı teftiş etmek hakkını, idare heye. 
bağlıdır. Memleketimizin himayesi tinden seçilecek bir muhasip aza
nrtık dUnya harbine iştirak etmekle ya vermiştir. Tanzim edilen ra
dcğil, fnltat kıyılnrınuzı istilt\ tehdl· porlar, reis tarafından değil, lda_ 
d!ndc bulunan düşmana m~kıı~emet· re heyeti tarafından tetkik ve tas
tc mUnd~miçtlr. Şimdi bUtUn \anmı· dik olunur. Bana isnat olunan suç 
zı ve bize ait olanı seferber hale ge- lar arasında (Biletler Refet Ülge
tirmek lf1zımdır. Zaman mefhumu ar· ne verilmiştir) deniliyor. Nizam
tık mevcut değildir. Avustralya har- namenir. maddelerine göre idare 
bi şimdi büyük Br!tanya t ~ar=~: heyeti reislnn buna salAhiyetı yok 
bUtUn gnyretıerlnl icap et ırm • tur. Bana isnat olunan suç 

0

yalan
dir. Bu. !herke.sin mücadeleye hizmet dır, iftiradır, esassızdır. Bu iftira· 

si f{'dak"rlık ...-östermcsl mA.· 
etme ve " "' yı bana atanlar hakkında, müsa. 
nasını ihtiva eder. ade ederseniz, mal&mat vereyim: 

Hindistan da tehlikede Muhasebeci Lutfi 938 senesinde 
Tokio, 16 (A.A.) - Stefanl: cemiyete alınmıştır. Elinde, Ada-
Singapur şehrinin tesliminden bah- pazarı Bankasından verilmiş bir 

umumilikte sizinle bir konu,ma ya
pılmış. Bu konuşmadaki tavır ve ha
reketiniz hakkında bir zabıt var. 

Ba.f. 'M. U. muavini Kemal Bora ta
rafından tutulan bu zabıtta Refet Ul
gene isnad cdılen deliller için izahat 
verildiği, onun da samimiyetle memur 
!arına fazla itimat ettiğin! söylediği; 
sıra, bazı tahrifatı kapatmak için 
bir evrakın tersine hendesi şekiller 
yapıldığı hakkındaki iddiaya gelin
ce: Refet Ulgenin benzinin tedricen 
solduğunu, kalbinin darebarunm ise 
şiddetlendiği yazılı idi. 

Buna cevap veren Reiet Ulgen te
ellStlr \'e teessür duyduğunu söylemi' 
ve demiştir ki: 

- Tuhaf ... Kalbim demek bir çın
gırak gibi çarpmış ki müddeiumumi 
de işitmişler ve korkmuşlar ... 

Sıra şahiUerln dinlenmesine gel
mişti. Bunlardan maliye mtifettişi 

Ekrem, Ismall, cemiyetin eski4tmu
haslp azası Avni, halen mUhasip olan 
LCltll ve cemiyette dııktııo Mediha 
dlnlenmi~ler. tanzim edilen ve yuka
rıda ana hatlarnıı bildlrdlg-lmiz za· 
bıUara uygun şehadette bulunmuş· 

lardır. Yalnız bunlardan cemiyet mu· 
hasebeclsl L~!i • ki Refet Ulgen bu 
adamın Milli mücadele aleyhine ça· 
lıştığını, kendisinin 938 de cemiyete 
alındığını bildirmişti - yemin eder
ken bundan 29 sene evvel Refet uı. 

Seden Amiral Sutsugu, Ingllizlerln ... ~nservls vardır. Sonradan o"ıt.ren-Fe 11t• 6 genin, kendisinin ö+cn kız kardeşine 
Avustralyayı, YC'ni Zelan:a~~~:Cek: dik ki bu adam, milli mücadelede kocalık ettiğini söylemiştir. 
ıemenk Hlnd!stanını da a~ d !zile yiizbaşı olduğu halde bütün millet 

Un neticesi Hint en 1 t"kl' il · k t x. k !erini. bun . ht\kim!yeUnln s ı - cı nı ur armıya u6r~ır en 
Hlndı.standakl Inglhz Ferit paşa hilkQmetinin ordusun-
sonu olacağını söylemiştir. • da zabitlik yapmış ve bilahare mil. 

Acı b'r ölüm 
Istanbul EmnlyC't MUdürJU~U Be· 

şınci şube :MüdUrü ŞukrU Sal~a::~ 
hım'm eşi Jsmnll Hakkı Paşa 
sı ve Mersin eski mutasarrıfiarmd3:1 
merhum Cemal beyin kerimesi ~a~A~ 
sıı. Iş Eanlmsı memurlarından e 
~öylemez'!n hemşiresi Beyyine Bor· 
han tedavi edilmekte olduğıı şı,ıı 
sağlık yurdunda vefat etmiştir. . 

Senenin en heyec-anlı ... ve en 
muazr.am şaheseri ... 

KAHRAMAN 
SUBAY 

• GARYCOOPER 
ANDREA LEEDS 

Cenazesi salı gUnU öğle üzeri Şişi: 
sağlık yurdundan kaldırılarak öğle 
namazı T<'şvikfyc csmllnde ..,.;ndık· 
tan sonra Feriköy mezarııgma ~efne
dllcccktlr. Kedeıiı ailesine sabır :ır_;_" 
merlıumeyc Allahtıın ro.hmct dilCı: :•••••••••••••11111' 

Refet Ulgenin tamamile aleyhinde 
olan bu şehadeUerden sonra avukatı 
söz almış \'e ezcllmle demiştir ki: 

- l'tfüeltkillme şimdiye kadar yUz 
binlerce liralık sahtckll.rlık isnad 
ediliyordu. Halbuki ortaya çıka çrka 
bin lira gibi küçük bir para çıkmış
tır. Biz muhakemenin devamını isti
yoruz. Yalnız tahmin ediyoruz ki ef
karı umumiye ile birlikte heyeti hü· 
kimenln de bu mevkufiyotin temadi· 
sine yüreği sızlamaktadır. Muhake· 
menin gayri mevkuf olarak devamını 
talep etmekteyiz. 

MUddelwnuml iddiasını serdederek 
maznunlara ısnad edilen ı.uçun mahi
yeti itibarile tahliye edilmemelerinin 
!Azım geJdlğlnin kanunda sarih bulun
duğunu bildirmiş \'c şahitlerin ifade· 
!erile de tahliyeyi bihakkın. icap et
tirecek bir scbctün de mevcut alma· 

Y A -T A 1' ------------------------------------------------------""""· ··~..-----
LONDRADA 

Halkevi 1B 
şubatta 
açılıyor 

Çörçil, bir 
auhık daha J~/SiYASi1i04AI 

1 l c;:::=;-== = ;; = .... t aı ; = === 

~ecli 7 8 8 n 8 f Singapur düştü 
J sürgüne J ı 

Londra, 1"6 (A.A.) - Lo!ıdrada 

Halkevlnln açıhş töreni 19 şubatta 
yapılacaktır. Bu törende, Jrilktlmet 
dairelerinin bütün .şefleri ve mQmes
s!llerl de dahil olmak Uzcre 4.88 kişi 
bulunacaktır. 

Ttirklyenin Londra !Mlyttlt elçisi, 
RU...oıttı Aras, Ingiltere hariciye nazın 
M. Eden. Brttin Concil reisi Sit' Mal
colm Roberteon ve Genera\ Deedee 
birer nutltk aöyliyeceklerdir. General 
Deedes n!Kkunu ttlrkçe sö1llyeeektir. 

Bu nutuklardan sonra TUrkiye bU
yilk elçisi HalkeııMi resmen açacak· 
tır. 

BASMAKALEBF.N DEVAM 

Ang!o- Sakson 
düşkünlüğü

nün tahlili 
(Ba.'' ı lıtelde) «/» 

attığını İ91illzler toplamış, almış· 
tır. 

İşle bu suretle Almanyanın iş 
görme usulleri demokrasiye liıylk 
bir hale ıelmiş, demokrasinin c:a
lrşma sistemi, eski Almanyaya 
mahsus merke~yet ~erçeve.si içi
ne girmiştir. 

Demokrasi, bu hakikatin farkı
na varamamıştır. Çilnkü Alman
yaya daima nefret dolu •bir gözle 
bakmış, orada işlerin neden iyi is
lediğini tahlile ve anlamıya. ihU. 
yaç duymamış, yalnız; nelerin fe
na gittiğini araştlrmış, entrika ve 
dedikodu tarafına ehemmiyet \'er· 
miş ve bir düziye kNıdi kendini 
aldatmıştır. B. Hlt'lerln muhitinde 
Doktor Todt, ProfC'sör Hanshofcr 
gibi birinci derecede adamlar ye. 
tişmeslnin ve serbest c;alışma im. 
kanları bulmasının sırrı demokra
siye meçhul kalmır,tır. 

Bugün İngiltere deyince blr tek 
isim duyuyoruz: Çörçll ... Bu büyük 
adam azmile. cesaretlle, metaneti· 
le cidden harikalar yaratmış, mu· 
cizeler yapmıştır. İngilterC'de kfm. 
se bunu inkar etmiyor. Fakat ar
kadan da bk feryattır devam edi
yor: cıSen iyistn, fakat etrafına .si
lik adamlar topluyorsun, daha iyi 
bir adam tipi seç, onlara salahiyet 
ver, umumi verim derhal artarııı 

Bunu dC'mek ko!ay, fakat yap
mak güç ... Çünkü v~si sıratile ü
zerine kuvvet toplıyan kudretli a
damların tabii gidi~i. ctra!larına, 

şahsiyetten, teşebbüsten ve müsta
kil suretle mesuliyet tasımak kud
retinden mahrum, silik adamlar 
toplamak ve onları emir kulu diye 
kullanmaktır. İyi niyet sahibi, dü
rüst ve kudretli adamların mMn· 
leketlcrlne temin ettiği şahsi hiz
mete karşılık olarak umumt V<'· 
rlmden dahna bu yolda bedeller 
ödemek lazım gelmiştir. 

Anglo Saksonlnr, bu hatalı gi
dişlerine rağmen mlicadelcde üs· 
tün eılrncaklardır. c;Unktl cofraf
ya, Almanyanın aleyhinedir. Fa
kat mücadele o kadar uzun si.ire
cek, ihtiraslar o kadar ayaklana· 

caktır ki, biitün insanlığın susadı

ğı barış ve emniyet prensip!eri a_ 
rada belki de kaynayıp gidecek
tir. 

(S.,ı I ilK"~e-) I X•/ 
Re.is, Roo orckHamll11 kŞl kad~ 
da.yaftadidaruat sö~ zaman 
1)u çok cürclli btr iddia gibi gö
rünmüştü. DiyelM\iriz ki dost, mu 
has~m ve tarafsız bütün memleket
leria askerleri, bıJnun tahakkuk e· 
deceğiıldefl şüpt.e ediyorlardı. Tam 
bir yıHian fazla blr za~. Hitlcr 
ve Mussoliaiye karşı mücadelede 
tamamUe yall\IZ kaldHı:. Mısırı, 
Nil vadisini ve Stiveyş kanalını 
müdafaa zorunda kalnuotık. Müş
terek aava için Hitlerl yenmekte 
bütün başardıkları ıöz önUnde tu· 
tulursa. Rusya lc;in çok az şey yap. 
tık. Biz İngUlzler, Japonyaya kar· 
şı yetti bir harbe tesirli surette 
karşı koymak ~in, herhangi bir 
vasıtaya malik delll«lk· 

Şimdi batmış olan Prlnce or 
Velles zırhlısında atustosun orta
larında Ruzveltle görü~tUğüm za
man vaziyet :u idi. 

Vilkta, 1941 ağustosundaki vo
ziyctlmiz, Frıınsa bugünkü müthiş 
c!üskünlüğü içinde mağlüp edil· 
dlği, bizlm kendi adamızda he
men hemen tamamllc sllfıhsız bu· 
lunduğumuz ve Habcşı.:tanı el e
rinde tutan ve bizi fnglllz Soma
ltslnden atmrş bulunan İtalyanla
rın Mısırı ve hemen bütan Orta 
şarkı zaptcdeceğt sanıldı~ı 1940 yı
lına kıyasla çok daha iyi idi. Bizler 
den başka bütün diinyanın bizim 
ebediyen göç ettiğimizi düşündü
ğü o 1940 yılı .günlerile kıyas e· 
d111rsc reis Ruzveltln ve benim 
1941 ağustosusda tetkik ctti{;imiz 
vaziyet büyük mikyasta iyileşmiş
ti. 
Şimdi yaşamak şanslarımız. 941 

ağustosuna. kıyasla daha mı iyidir, 
yoksa daha mı fenadır? 

Olayların birincisi \'e en mO
kimmi Birleşik devletlerin, sim
di tam anlaşma halinde ve bütün 
ruhu ile bizimle be!'aber harpte 
bulunmasıdır. Yeniden evvelki gün 
Reis Ruzvelti görmek ~in At1an
tiği geçtim. Bu defa, yalnız iki 
dost gibi değil, fakat bütün kuv
vetlerimizle, müşterek düşmana 

karşı müşterek <hıvada hayatımız 
ve ondan daha bliyUk olan şerefi
miz için verdiğimiz muharebC'de 
yanyana, omuz omuza yOrüyen iki 
silah arkadaşı gibi buluştuk. 

Rus orduları yenilmemiş ve par 
ça parça. olmamıştır. Leninarad ve 
Moskova da elde edilememiştir. 
Rus orduları, seferb!rdir. Ruslar, 
ne Ural hatlarını ve hattA ne de 
Volga hattını müdafaa etmiyorlar. 
Ruslar, Hitler efsanesini yıkmıa
lardır. Garpta Bitlerin ve ordula
rinın elde <>ttlklcri bol zafer ga
nimetleri yerine. Rusyada şimdiye 
kadar, anrak fellıketler, muvaf
fakıyctsizlikler buldular. 

İşte iki muazzam ve esaslı olay 
ki, nihayetinde dünya vaziyetine 
hakim olacak ve zafeci daha ev
' el hiç bir zaman itrtlma ı i bulun
mıyan bir şekilde mümkün kıla
caktır. 

Faka.t bir ci<! müt"hlş ve kırt'aftlık 
taraf vardır: 

Japonya harbe 4:irmlştir ve U
zak~rkta güler ytizlü. mümbit, 
ref;hlı ve çok nilfuzlu bölgeleri 
kasıp kavurmaktadır. Çoktanberl 
harbe alışmış ve hazırlanmış Al. 
manya ve İtalya ile, Şimal denL 
zinde, Akdenizde ve Atlantikte 
çarpışrrken, İngiltere hiç bir za
man yalnız başına Paslfiğl ve U
zaksarkı bir Japon hücumuna kar 
!:1 dıüdaiaa edemezdi. 

Kenıol'in 

j evinde 30 kanat ( 
) deri ~ulundu ( 

Tiku markalı dolma kalemlerin 
5 bin adedi üzerinde 1850 kibur 
liralık .gayri muhik menfaat tc· 
~in eden Suttanhamamındn komis 
yonculuk yııpan Filip Mcdlnln, f. 
kinci ıısllye ecza mahkcnıcslndC' 
mevkufen görülen nıuhnkC'mesi, 

dün bitirilmiştir. 
Mahkeme suçlunun dolma ka.. 

lemleri satış'arında lhtlkAr yaptı· 
ğım sabit görerek kendisini 7 se
ne 4 ay müddeUe Ellızığın Peturge 
kaza~ına süııglln ve 2500 lira para 
cezası ödemiye mahktim etmiştir. 

Bu karar şimdiye kadar İstan
bulda görUlen fhtikfır dnvaıarındn 
\•erilen en ağır mahkOmlvettir. 

İ!'lmaH Keml\Jln evlncte 30 kanat 
deri bulundu 

Fivat Murakabe memurları diin 
btl,·iİk b ir mal gizlemeyi me~·aa. 
na· c;ıkarmıstır. Murakabe bilrosu 
memurları Beyo~lunıın tanınmış 
ayak4kabıcılarından İsmail Ke· 
malin elinde külliyetli miktarda 
deri bulunduğunu ve bu derileri 
evinde ~akladığını haber almış
lardır. Bunun Uzerine diin İc:man 
Kemalin evinde yapılan arastırma 
rnnunda 30 kanat deri bulunmu!:· 
tur. Bu 30 kan~t defldcn 220 c;ırt 
ayakkabı y·apılabfür. İsmail Kemn_ 
lfn otuz liradan ac;3~ı ayakkabı 
yııpmadığına. göre 220 c:ift iskar
pin 6600 lfra kıymetind<.'dlr. 

fgmall Kemal, mal saklamak "ll· 
c;undan ötlirü adllye~·e verl'm<'k 
iizerc hakkında tahkikata baş

lanmıştır. 

ıeşik Amerika devletlerinin bize yar
dım ed«:eği hakkında en kilçUk bir 
Umidlmiz bi'le yoktu. Jupon.raııın bu 
kadar ®lice bir 'harekette bulunaca· 
ğına zor inanııblllrd!m. 

Bu aıq.am Japonlar muzaffer olmuş 
lardır. Coşkunluklarını bütün diln· 
yaya llAn ediyorlar. Biz ıstırap için· 
de, hayal sukutuna uğramış ve iyice 
sıkıştırılmış bulunuyoruz. Fakat bu 
kederli ve karanlık anda bile, 1942 
ve 1943 yıllarının tııtdlsclerl Japon· 
yanın ke.ra tarihine yazıldığı gün 
tarihin bu teca\1lzil <çılgınca bir ci
nayet> diye anacağlna eminim. 

Amerika harp filoııu 
Bizim de verebileceğimiz deniz 

kuvvetlerile birlikle Japon saldırma· 
!ına kaqı Ustiln bir deniz kudret ve 
bir seddi teşkil etmekte idi. 1-'ake.t, 
dostlarım, Pasi!iğin bUtün toprak ve 
adalarını koruyan bu deniz kudreti 
sedd!, sUrpriz şeklinde yapılan hesap· 
Jı, tartılı, uzun z.amand:uıberi hazır· 
lanmış ve müzakereler perdesi altın· 
da hHe ile tatbik edilmiş olan bir şld· 
det hareketi yüzünden geçici olarak, 
sadece geçici olarak, de,·rlldl. Bu su
retle açılan gcdlktC'n Japonyanın 

müstevli ordular.ı saldırdılar. Mo· 
dem silAhlarla cıhaZlanmış 80 mil· 
yontuk harpçı bir milletin hUeumunn 
maruzduk. Bu htlcumu bugUn için 
hazırlıyor ve 29 yıldır bunu dUştlnil· 
yorlardı. Britanya ve Amerlkn deniz 
kuvvetlerinin geçici b!r genişliği kuv
vetli bir seddin yıkılması gibi oldu. 
Uzun zamandanbcri yığılmıı;ı olan 
dalgalar sakin ovaya saldırarak tll'h· 
riplere ııebep oldular ve Uzaklara ya· 
yıldılar. Japon harbinin önemini ve 
tesirliğlnl artık kimse kUçUmseme· 

Yazan: M. ll. ZAL 

H iat ıleııiEialn kilidi dtye l•, 
gfllzlerln seneler<'e üzene~ 

lııuırladıkları Singaımr, kısa bil 
mukanımetten sonra cftto:ıttl~ ı..-. 
ler btı!"Mlaı tauırlarkea, lnll'lutlıll '111 
cum ihtimalini ~ lmt.-q 
lar \ e tayyarelenn ey ıWc .... 
ut oldu~u r&liı de dtipillm ıı ııt• 

1 
dl. ·faponJıır karadan 11--e ""' ..... 
akın etıneği akleıtikl~i ~- ._ 
denir. kilidini nz &almietle ~ 
ler. 

·la1100 ku' \"ellerinin işi iM'~ 
sıı~apurdan onra., bfr «iin -
durup dinlC'nmemişler, Anl'I• Sak. 
~onların son müdafaa bathaın Mt 
ı~rça-;ı Qlan Sumatraya saldırnut
lardır. 

Aııuırlkn \ c IııgiJtere ddden zor 
\ e acı giinler geı;-irlyorlar. 'Fakı• 
ufuk kendllcri i<·in karanlıktır. Ue 
Alınan urhlı"'"' elden "ac:ırnıa'lı 
~ oluıulaki tallhsi:r.llk ,·eya hecefllt. 
sizlik kendilerini çok !>Brs~r. 
Singııpunın elden ka~ma.sı baft11 
Hl~ dikecektir. 

Bununla beraber bu Y"-" ,.~ 
hıiıUsrlerln ı\1nerillahtarla "'~ 
Jl7lerl11 sinirini bo7..caı{ıft1 Te .,.._ 

guncıı bir ha\'8. yaratacafmı .._ 
nedenler alıtanrr. 

Bu iki mt-nılekelln 11et1ırhftliht Yt 

rıılıaırn ,·entıtı uykmtan u_,a..._. 
hırı hlr 7.aınan m~le51dk-. r~ 

kıtrlı.h katlanmak lçht g~ 
kn:ma t lıi1.1mdrr. Kuıne•na q 

ı.ııha~·rarını hıı~iinii11 taaııı mıulllae 
h:uırlamaları da bir ımıat ,.e ..._ 
kli n rııeo;«!le..,ldlr. 

T:ırihi terrilbelu g&termtfttr ld 
~·els ,.f'.rf('I haller A~lo Sak1teaıua 

dalma tonik teslrl•I yapmıış .,. 
kt'nılllcrfnl ezecek yenle «"aaıa.. 

dırmıştır. ı-·akat eitt bu ıeı.&rt .a.; 
de etmek için çok acıbp lbtlJ-e9 
\'nrsa bu ıla olnıa,hlr. Çünkü A~ 
glo Snksonlar lçla, Sl•ıapar a.o.., 
gıınundan \"C~ Almaa sırhlılan• 

kolfarmı sallayarak 11&\'~ 

dan ılaha acı bir .,ey tıwa.n'ar et 
mı\k ~ü~tiir. Bu lklslıün aynJ SU• 
lere ılii~nıesl, denıokraH.I :lleminla 
gii:ılertnl dört ~masına ıoelH!p oaa.
ı·aktır. 

Tütünün zararla re 
<Başı 1 inekle) ~ 

lnrla devamlı veya mu\'akkat kura 
ların dershane, lfiboratuar, muta 
IAahane gibi ders verilen veya ta 
lehe tarafındıın ders çahıılan yW 

lerlndc, yatakhane, yemekhane 
koridor ve umumi istirahat ve 
nef!üs mahallerinde sitara içi 
yccekt1r. 

4 - Derecesine göre, her ok 
da muhtelif vesilelerle, tütün 
zararları, zehirleyki tesirleri h 
kında konferanslar verilmesini 4; 
hemmlyetle rica ederim. 

lngilizler kabahatı 
Vişiye yüklüyorlar 

(Ba..'i tarafı ı llM'lde) 
Slngapurun elden gitmesinin baı 
lıca sebebi hiç strateji ve herhan 
gi bir tlıbiyc usulü llc bertaraf e 
dilebilecek sebeplerden olmadıjın 
bi'iyorlar. Adanın müdafaa tertı 
batı Hindi.çiniye hakim birinci de 
recede kuvvetli bir askeri devlet 
ten gelebilecek bir taarruza karş 
dayanabilmek üzere hazırlanma 
mıştı. Hindlçlnfnln Vişl tarafından 
Japonlara teslimi hıyanetlerin en 
büyüğildür. Burada uğranılan ~ 
bnz.gun, orada elde edilen blr mu• 
vaffakıyet milleti yekpare bir ~ı. 
le haline getirerek kuvvetlerini 
dnha iyi bir şekilde bir 11raya ıe. 
tlrmcslne yardım etmelidir. 

'Kestirme yola kavuı:manın ye

gane çaresi, Anglo Saksonların 

bütün tarihlerinde kendilerine üs

tünlük veren yolları yeniden ke~
fetmeleridlr. · 

• Akdeniz kapalıdır ve bütün nal< 
liyatımızın, Ümitburnundan dolaş
ması !Azım geliyor. Bu suretle de 
bir \'apur. bir yılda yalnız üç se
fer yııpmaktadır. Pek yakında bel
ki de başka ciddi bir muharebenin 
verileceği I,lbya cö!Onde sıkı su
rette mücadele ediyoruz. 

melidir. Ister Jıavada, ister denizde, =============::::::::::ııı 
isterse fret ferde karada oisun, Ja
ponların müthiş ölUmeU olduğunu 
esefle söylemek zorundayım, Barbar
lık gösterml.$lerdir. Bu hal kati suret
le göstermiştir ki, şimdikinden daha 
iyi h.azrrlanmış olsaydık daha, boğazı. 

Akınet EMin y ALMAN 

dığını ileri sürmüştlir. 

Dfüımanr tt-k başımıza y~neınıudlk 
B:ınunla beraber. bir llmld, bir tek 

Hikim, icabının düşünWdUğUnU bil· Um!d yardı. O da Japonya müttefik· 
Ital u bi l'kt :ımza Nazi Almarı.yanın, karnımıza da direrek tahliye talebini dotrudan doğ- lerl Almanya ve ya ne r ı e 

ruya reddetmiş ve muhakenıeııin de- harbe girerken, Birleşik devletler de Faşist Italyanın bıçağı dayanmış ol· 
li duğu bir zamanda, o Japonlara yalnız vanıına as ye mahkemesinin salılhl· bİZlm tarafımızda yer alsın ve bu 

1 1 d başımıza muka\'emet edemiyecektll<. yettar o up o ma ığını bir karar altı- suretle muvazene 1'attl fazlasile ye-
ak Uz 1 Son düşmanımızın mclilııluğu ve kuv-na alm ere ce seye on dakikalık niden tesis olurrsun. 

1 t . \'etini kUçilmsememeliylz. Fakat hür· bir fasıla verm ş ır. l•te bu sebepledir ki bUtUn aylar 
akik .,. riyet için yapılan bu dUnya mücadc· 

On d a sonra mahkeme aı:ıldı· i• ı..ınde ne kadar tehlikeli olursa ol· 1 ı 
Y • .,, lesinde bizim hattımızda bu unıuı ez • ğı zaman reisin emrile zabıt kltıbi •un ··e her nA olursa olsun, yeni blı 

a • ., el dev kuvvetlerini de kll.,.ümscme-
,u kararı okumuştur: dUmnana tek .,..,•ımıza ka,...ı ko.,-ınak k •-

r·· ..,_, • .,. " melıyiz. Bu kuvvetler. bir ere ..... m 
cEmniyeti sullstimal, tatyır ve tah- zorun<la kalmamak için Japonyayı kudreUerUe gel1't! mi, bu arada zu-

rif yapmak suretlle sabtekArlık yap- tahrik etmemeğe çok dikkat eltim hur l'derse etsin, bütün hesapları 
tığı eanılan Refet Ulgen ile 600 lira· ve Japonyanın bUtUn tecavUzkAr ha· gdrmeye ı;e blltün ı,ıeri uzun bir ge· 
yı zimmetine geçirmekten suçlu Zeki reketlerine katlanmak mecburiyetin· lecek için halle muktedir olacaklJr. 
Ulgen haklarında lsnad olunan fiil, de kaldım. Japonya, indirdiği haince Biliyorsunuz ki size hiçbir zaman 
tutulan zabıtlara göre bu cemiyetin darbe ile yenl ve da1la bUyUk bir şnm. sakin ve kolay şeyler vadetmedim. 
menafii umumlye:•e hAdlm cemiyet- piyonun bizim safımızda yer ala:ak Ve şimdi de size vadedebileceğlm tek 
)erden olduğunu ve Vekiller heyetin- aman vermez intikam kılıcım ona şey önilmUzdeki uzun aylar içinde 
ce de kabul cdilml.ş olduğundan TUl'k kar~ı çekmeııinl temin etti. çetin bir harp ,·e muhalif bir tallh
eeza kanununun 202 ve 203 Uncu Japonlar fek akılııızC'a hareket f'.ttlle.r tir. Avam kamarasında Hi glln önce 
maddelerine girmcl<tedh·. Iht ılfı.s ıısır Japonyanın aynı zamanda hem In· bana. itimad reyini bildirirken de 
cezayı müstelzim olmasına b!naen gillz imparatorluğuna hem de Ame· söylediğim gibi, şurasıııı lıııbcr ver
dav11. C\Takının ağır ceza mahkeme- rikaya karş: harbe girmesinde Ja- mek zorundayım. Bir çok talihslzJlk· 
sine tevdilne karar verildi.> ponların menfaati olamıyacağını san- !er, bir çok ağır ve elemli kayıplar, 

Oğrcndiğlmlze göre usulü muhakc- dığımı açıkça söyllyeceğim. Bunun bir ~k işkence veren acı ve ıstırap
mntı cezaiye kanununa nazaran ağır çok akılsızca btr harcicet olduğunu Jar bizi beklemektedir. Brttanya nıfl. 
ceza mahkemesi relsllğt ta.rafından zannediyorum. Siz de hatıralrsınız Jetinin bir vahşinin şchlrlerlmlzı ya. 

ki Dunkerk'den sonra, bugüne naza· kıp yıktığı blr sırada hAdisclerden 
son tııhklkatm açılmasına kadar maz- ran çok zayıf olduğumuz bir sırada çok uzakta bulunurken buna tııham-
nunlar heriıangi bir surette tahliye ı Japonya blıle .aldırmadı. o zaman mili ~tmesi bC'lkl dP.'hıı çnttn ı;:-öı·lln-
talebinde bulunamazlar. (B. E.) tamııınlle ~z ~ığı?MUZ ~ Bft'. 11 -~ h • ·- ........ . 

mUUılş tehlikeyi mesut b!r .surett. 
geçirten vasıflar, muhtemel olaraJc 
daha pahalı ve hiç şüphesiz daha u 
zun olmasına rağmen, bu yeni im 
hanı da geçirmemize imkAn Vfti ecel(. 
tir. 

Blr hatA ve yalnız bır hat! zat 
Inglllz rnllletllc müttefik milleU 
elinden nlabllt: .. Bu btiyilk ittifak I 
glliz mlllctınln sebatı sayesnde 
muştı.:r. BUtUn müttefilderln haya 
ve: .,erefl zafere bağlıdır. Gayem 
den ve bunun neticesi olarak ittifak 
lan ayrılmak ô1dürUeU bir cinaye 
olur. B1Sylc bir cinayeti irtlk!p 
bllecck, yahut bunu başkalanna y 
tıracak olanı, boynuna bir t .. b 
yarak denize atmak JA.zımdır. 

HUr parlAmentolarımız ve ser 
gazetelerimiz vardır. Bu bizim ha 
tarzımızdır ve bugün onun müdaf 
için hatbediyoruz. Vazifemi&, mi 
hUkümetin harp zamanında S-.P'•~·ı 
bir temele dayanmasını milmkUn 
malctır. Harbin talihsizlikleri ve 
tAlan bu hUkunıate karşı kullanılın 
malıdır. HUlrQmet iş görebilmek iç 
bu sağlam temele gUvenebUmelidir 

bulunmak s•retile meclisler 

vazifelerini yapmıya devam e 

fakat bu-hal, kötU devr<:Ierl atla 
acı hayal su1cutlarına göğtls g 
ve sonuna kndar gıderek gaye-ye ._ 
mak i<;ln çalı!<~'l hükttmelin :clld!-ct! ... _ 
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GÖ2 YAŞLARI 

r 
Yazan: 

Necla M ARA ş 

IE5) ın küçük, Aciz, zavallı bir 

IİdJ mahJükum. Hayatım en ip

idai cemiyetlerden uzak, en basit 
ı.işüncelerden azade geçti. Ben 
okusuz, renksiz, faydasız bir çlçe-

lim. Bu söz.lcr de sana a. tur. Evet, 
fünkü bana kendimi sen öe:rettin. 
Eğer bozkırlarda dolaş•n ayakla· 

ber Anadolunun şirin bir kasaba
sında, doğduğum yerlerde ra.hat 
ve Asude bir ömür süreceğiz. Bu 
gidiş herhalde seni müteessir ct
miyecekUr. Bütün bu kararları 
verdiğimden çok mesudum. Sen de 
mesut ol, sana küskün değilim ka
tiycn. Seni seviyorumı .. 

rım bır gün senin yoluna düşme- * 
eydi, ben yine hayata neden geL Bu ~atırları bir kaç sene evvel 

tflliml b:ffneden, yok oluşumu an- doğum esnasında hastahanede 
madan göçüp gidecektim- Sana ölen bir ahbabımın defterinden 

tesadüfümden memnunum. Uğrun- alıyorum . Bir miras meselesinin 
a çektiklerime, :ıstırap döktükleri şartı ve ailesinin zorile akrabala· 

pıe göz y.aşı bile dense etrafı boş rından taşralı bir kızı almak mec
\ıc manasız bulduğum zamanlar- buriyctinde kaldığı söylenen mü
an fazla hayatı seviyorum. Sen htındis Fahir Şevkiyi şahsen tanır
ana dünyadaki bütün acı!arı öğ- dım. Karısının acık1ı ölümünün 

'C\ tin, gÖ&tecd:in, hem pek fazlasilc üzerinden iki üç ay geçmişti. Bir 
t~,'rdın. Bt1na. mukabil bana ne tesadüfle elime geçen bu notları 
rd~rt? Hiçl1Jir şey. Beni aldattın toplayıp onun adresine yolladım. 

nı? llayır! Çünkü hiçbir zaman Paket b :r kaç gün sonra geri gel
.ana ınntt VE:trmcmlştin. Bana bir dj .. Fahir Şevki ölen karısilc ev-

e b.\c senli seviyorum dedin lenmek suretile sahip olduğu mU
ni" HaYh."! <tünkü hiçbir zaman him bir mirası alıp, çok zaman
atan söylıeme kten hoşlanmazdın. danberi sevdiği bir kadınla bera

;en bana ~raz müşfik, biraz da ber bal ayı seya.hatine çıkmıştı. 
ıimi oldun. Fa-kat ben o kadar Hayatın bazı. ne .garip cilvelcr1 
ahll ve o kadar· yalnızdım ki, bom oluyor. Bu sabır karşısında ne yap 
)OŞ ve tertemiz kalbimle seni he- mak lAzım gelirdi. Biraz tuhaf bu
nen benimst~dim. ve sevdim. Evet Iacaksınız ama gayri ihtiyari gül
pana hiç-b!r z'tlrnan sevgiye ait en mcğe başladım. Hadiseler bazan 
fak bir imada bulunmamanla be- insanların hayatında mühim rol 

--aber bu kelim·?Yi de sen öğrett~n. oynarlar. işte ben de bu değersiz 
ana düşman dceiUm kat.yen. BL dünyanın hergün yeni bir ıstırap-

karş1 o kadar iyi idi.n ki böyle la dolan hayatına (yeni tfibiri'e) 
lr hissi aklımdan bile geçirmem. boş vermek siyasetini takip cdi. 

Beni ilk gördüğün irfın ırsen bir çl- yor~am, bu acıklı hikAyenin anla
.. ek!ln• demiştin. Birdenb:re içime şılamadan giden kahramanına 
arhoş edici ıhk bir nefes doldu. borçluyumdur. 

Fakat aynı zamanda inkisarı da· 
t>eraber tattırmak ister gibl cümle
pi E<iy'e tamamladın: .Kokusuz, 
renk~iz, faydasız bir çiçek•. Ah 
beni bir an olsun anlamak istese 
ldın. Buna lüzum görmed·n ve be
ni pek tyl tanıdığını zannettin de
lil mi Hayır dostum, ben sana, 
rast gclinciye lcadar öyle ~c!.z, öy
Jc toy, öyle ces~reLc;Yzd~.m ki. Emi
tlm sen beni hıç de boyie bulma

ın. Çünkü rolünde muvaffak ol
us bir aktör gibi olduğumdan 
aşka türlü görünmesini biliyor-· 

Aldanmış c;ldl.ıjtıınu it,ra! edl- · 
yorsun değil mi:? Erkeklere ait en 
ufak bir fikre sahip değildim. Çün
ku onlarla hiçbir tcma5tm yoktu. 
şte bu görgüsüzlük :..(İnde içime 

garip bir heves d~tü. Onları yanı 
•lerl tanımak, ruhunuza temas 

etmek istiyordum. Te adüfler yar
dım etti. Karşıma seni çıkardı. 

Emin ol ki önceleri beni sana 
aklaştıran kuvvet garip bir teces
üs zevkinden ba~ka bir şey değll
ı. Karı:ıında sanki etild yapıyor· 

um- Hatamı anladığım zaman va. 
~it hayli. geçmişti. Ben kendi kcn
imi tanımıyorken bir ba~kasını 

ctkikc ne cesaretle kalkışmıştım. 

o kadar t.a.t11 ve sıcak konuşu

rordun ki dalma seni dinlemek ih· 

yacı içinde idim. Senin de benim 

anımda bulunmaktan hoşlandığın 

nklr edilemez, fakat o kadar. 

Aziz dostum!Omuzlarına ağır bir 
ı)k, başına lüzum!lluZ bir düşünce 
ibı takılmak i<temediğlm halde 

ailevi bir hfı.disenin mecburiyetilc 
vlenmemlz karar'aştırıldı. Ah o 

amanlar o kadar çok göz yaşı 
döktüm, o kadar fazla ıstırap çek
tim ki, bu hissimi kime söylesem 
hıç lÜphe yok ki benim yukarıki 
ozler yazan insan olmadığıma 

hukmedPrdi. Bana serzeniş etmeğe 
hakkın yok, çünkü benl hiçbir za
man sevmediğini pek Al§ biliyor· 
dum. Fakat mukadderat burada 
da mühim oyununu oynadı ve çok 
cvd·ğim bir ölünün mukaddes ha
tırasına hürmeten bu izdivaca ra
zı oldum. Evlendik. Bu bir'eşiş, bu 
ummadığım müşterek hayat benim 

in dayanılmaz bir ıstırap kayna
t olmuştu . 

• 
Soruyorum, kollarında sıkmak 

Uihiyetine sahip olduğun bu ka

aının bir de kalbi olabilcceginf hiç 

diişiindün mü? Evet senin karın 

o rnuıtum. fakat ruhum hiçbir za. 
rrısn tatm.n edilmedi. Zavallı yük

ck dostum! Hiçbir zaman ehem-

iyet vcrmeği düşünmediğin aciz 
arının bu hislerini belki de sam~
! bulmıyacaksın. Fakat ben za· 
J'\ bu sayfaları senin okuman 
ın Yazmıyorum. Bunlar ümitsiz 
ayatımın ufak birer tesellisinden 
bB-rethr. Bu kadar cefaya neden 
katlanmak istediğime gelince, bu 

nim i~in çok kıymeUi olan bir 
zvun meydana gelmesine intizar
an başka bir şey değildir. Sana 
toylemeğe korkuyorum, fakat def

rime yazabilirim. Bir kaç zaman 
aonra doğacak olan çocuğumu ya· 

çocuğumuzu alıp buralardan gi
eceğlm. Artık gönlün rahat olsun 

,stvgili~ Eğer kaderin başka zulmü
ne utr•mazsa1c:~ çocuğumla bera· 

Pendikte feci bir 
tren kazası 

Kartal CHususl) - Bir kaç zaman-
danberi izlnll olarak lstanbulda. bu
lunan Hariciye VekAleti muhasebe 
kalemi kli.tiplerinden Süreyya Pozan 
pazar ı;ilnti Pendiğe gezmeğe gitmiş
tir. Pozan akşam üstü 8,10 da istas
yondaki hatları geçmek isterken o 
sırada manevra yaprnakta olan Vf' ar
ka arkaya g~len lokomotifi görme
mi..' ve birdenbire makinenin altında 
kalmı.ı;ıtır. 

SUreyyanın feryadı üzerine loko
motif durdurulmuş ise de, zavallının 
parçalanmış olduğu görülmUştUr. ııa.

diseye Kartal hfl.kimi Naci OztUn el 
koymuş ve tahkikata başlamıştır. 
Cesedi muayene eden adliye doktoru 
defnine ruhsat vermiştir. 

Afroditten doğan dava 
cAfrodit• muhakemeleri sırasın

da. muharrir İbrahim Hakkı Kon
yalının cün1hurlyetten evvel yaz
dığı bazı vesikaları neşreden Cum. 
huriyct gazetesi aleyhine Konyalı 
tarafından bir dava ikame edilmiş 
ve mahkeme, gazetenin ncş-riyat 

müdürü Hikmet Münif 6 ay hap
se mahküm etmişti. 

Temyiz mahkemesi tara!ından 

çüçncü def& olarak nakzcdilen mu 
hakemeye geçenlerde yeniden baş 
lanmış ve Hikmet Münif hakkın
da. beraet kararı verilmiştir. 

Şüpheli ö'üm 
Eyüpte, İsllimbey mahallesinde 

oturan 70 yaşında Fatma bir kaç 
gün evvel ortadan kaybolmuş, dün 
de Alibey köyü civarında ölü ola
rak bulunmuştur. 

Vakaya Müddeiumumilik el koy 

muş, cesedi muayene eden Adliye 

Doktoru Hikmet Tümer, morga 

kaldırılmasına lüzum ıöstcrmiş. 

tir. 

Bundan başka, Iran tebaasından 
50 yaşında ·l\1e~hcdi Cafer adında 
birisi de evvelki gün Beyoi"lunda 
yürürken fenalık gelip düşmüş, 

Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. 

Bu ceset te morga kaldırılmış, 

tahkikata başlanmıştır. 

Bir randevu 
basıldı 

evi 

Fatihte Horhor caddesinde Bah 
riye adında. dul bir kadının evine 
şüpheli kimselerin girdiCi görül
müş, evve!ki gece ant olarak ba
sılmıştır. 

Arama sonunda evde poker kA
ğıtları ile 37 lira kumar parası i
le Ahmet, Hilmi, Nail, Mahmut 
adında dört kumarbaz ve Arslan, 
Sadık, Ertan, Vahldettln, Rlfat, 
Mustafa adı.oda beş erkekle Mü· 
zeyyen ve Şahendc adrnda iki de 
kadın bulunmuştur. 

Bahriyenin evini hem kumar. 
hane, hem de randevu evl olarak 
kullandığı anlaşılmış, ev mühür
lenerek ev sahibi ile evde bulu
nanlar yakalanmış, haklarında ta· 
kibata &iri~ilmişUr. 

VATAM 

Doğan'ın 
bulmacası 

Dün ipek sinemasında keşide yapıldı. 
Kozono.nları bildiriyoruz 

Dü.n sabah Değ'aa'ı.ıı keşJdesl yapılırken. Ar-«J!jt Mummnter Karaca 
numaraları oku:)·or. 

'!'ilrk slgortacılığ"ında yeni bir çı-ı köy Bahariye caddesi Deri sokak 
ğır açacak olan Doğan sigorta şlrke- numara. 
ti 500 bin liralık bir sermaye He faa
liyetine bAşladı. icabında .sermaye!ini 
bir milyon liraya kadar yükseltecek 
olan bu ~irket faaliyetine baı-ıılarken 

bir bulmaca da tertip etti. nofan si
gorta şirketinin 'bulmacasını doğru 

haUedcnler arasında evvelce bUdiril· 
miş o}an mtikAfatıarı dağıtmak için 

500 liralık n1ük.:l.fat 
5128 numara, Fahriye Ergen, 1-Ia

liç Feneri, Hamamlmuhittin mahal
lesi, Tamburacı sokak 16 numara. 

Keşide bilyW< bir intizamla cere· 
yan etmiş ve biltUn mtlkAfatlar Is
tanbula isabet etmiştir. 

diln sabah lpek sinemasında keşide --------------
yapılmıştır. Şirket bu vesile ne hal· 
ka Büyük Vals filmini de göstermiş· 
tir. 

Keşide esnasında kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

Numaralar, Istanbul dördüncü No
teri bal1katlbi Fuat muvacehesinde 
çekilmiş ve numaraları halk arasın
dan tefrik edilen dört çocuk çek
mişlerdir. 

Kazanan numaraları Şehir tlyat· 
rosu artistlerinden Muammer Kara
ca halka okumuı;ıtur. 

Keşideden evvel BilyUk Val8 filmi 
gösterilmeğe başlanmı_, ve keşide

dcn sonra filmin nihayeti gösteril
miştir. Halktan arzu edenler keşide 
esnasında sahneye kabul edilmi!}ler
dir. 

Kazanan talihliler 

2000 liralık mükA.fat 

4051. numara 11-Iurat Artar, Bahk
pazar caddesi 48 numarada Eminö
nü. 

1500 liralık müklifat 

4.461 numara Vedat Demir, Be
şiktaş Yıldız caddesi Halil Bey a· 
partımanı 50-52. 

1000 llrahk mliktifat 

3253 numara, CelAl OzgUr, Kadı-

Alacak yüzünden 
yaralama 

Aksarayda, Ortabostan sokağın 
da 71 numarada oturan Mihal a. 
dında birisi, evvelki gün Fuat a • 
dındaki şoförden alacağını istemi§ 
Fuat buna kızarak Mlhali tabanca. 
ile sol bacağından yaralamıştır. 

Yarah, Cerrahp•şa hastahanesi
ne kaldırılmış, suçlu yakalanmış
tır. 

İzmir seferleri önümüz
deki hafta başlıyor 

Bir müdclcttenberi tatil edilmiş 
bulunan İzmir - İstanbul vapur 
seferleri önümüzdeki haftadan iti
baren tekrar başlıyacaktır. 

Deniz yolları idaresi bu 
ta 13.zım gelf"n. hazırlıklara 
den başlamıştır. ,. DOKTOR 

husus· 
şimdi-

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEJtlr.. 

Dahiliye Müte~ 
Di•anyolu ıo< 

~iuayene taatleri: Pattr 
hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

Kızılay 
İstanbul deposu direktörlüğünden: 

atölyesini idare Ankara civarında bir fabrikanın GalvanopilA!tik 

edecek, Nikelı\j, Kromaj ve bilQmum Galvano i11lerlnden anlar 

Bir Ustaya ihtiyaç vardır. 
ı~teklilerin şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları evrak 

suretl~rini bağlayarak bir mektupta BUyUk Postane civarında Mimar 
Vedat caddesinde (Kızılay) Hanında. Direktörlilğilmüze milracaatları. 

~--............................... . 
1 ürkige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

Para biriktirenlere 28,000 lira U<rR.rrJiye veriyor. 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası btduna.nlara senede -t defa çekilecek kur'a Ue aı,a.tı
daki plA.na. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 
4. » 500 :ıt 2,000 » 
• • 250 • 1,000 > 

4.0 » 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
• 120 > 

160 • 
40 

20 
• 
• 

Dlta<AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.ı,a

ğı dl.işmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BirincikA.nunda çekilecektir. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE1 GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ı ... ı.ı..ıa &"iade J kaşe alınabilir, Her yenle pullu lr.•tıal• rı l.!rarla iııteyia.ls. 

BULMACA 

Soldan sağa: ı - Gözlerinden 
yaş dökülünce. 2 - Hububat to
zu; İ't:i; Nota. 3 - Sevdalı şe. 
kilde. 4 - Hisar; Bir yerine (L) 

harfi gelırse kıymetli bir taş olur. 
5 - Cezire; Kafa; Renk . 6 A. 
ralarında taksim edenler. 7 -
Birdenbire; Islak; Yapma. 8 -
Fefyat; Şaka. 9 - Ölüm vakti ge
lerek. 10 - Sahip; E<kl bir peh
livan; Sıfat edatı. 11 - Tavırla

rında. 

Yukarıdan aşağıya: ı - İstan· 
bulun bir semti halkından. 2 -
Lahza; Bir vilayetimiz; Üç. 3 -
İstihza ile. 4 - Hayvan ölüsü; 
(Veca) kelimesinin karışmış harf
leri. 5 - Bir erkek f~mi; Bir Un
van; Tavır. 6 - Yanına sokulan. 
lar. 7 - (Tıkae) ın orta~ı; Hay. 
ret et! (I; l; ı) harfleri. 8 - Ko· 
kulu bir ot; Başın bir kısmı. 9 -
Arzusile. 10 - Bir renk; İlgi; 
Bir nota; fstanbulun bir semti 
halkından. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldan sata: ı - A~Jtbaba; E~i. 

2 - Kenan; Goril. 3 - Ana.nas. 4 -
Diri; Aoaklr. 5 - Eza; Ara; Ata. 
6 - Kızılay. 7 - (R) ic (a); Sayı. 
8 - Ayı; Iad (e). 9 - MI. Yarar
ken. 10 - Azami, Sava. 11 - Te; 
Atıl; Men. 

Yukardan aşağıya: 1 - Akademi, 
Mat. 2 - Geniz; Caize. 3 - Anarak. 
4 - Bani; Isıtma. 5 - Ana; Aza; 
Ait. 6 - Sarıyer. 7 - Ajt; Salı. 8-
0ya; Irs. 9 - Er. Kaymakam. 10-
Simit, Deve, 11 - 11, Rana, Nan. 

Ietanbul Belediyesi 
Sehlr Tlyatr08u 
~ Dıram Kısmı 

Bu akşam 20,30 da 
RUZGAB ESiNCE 

Pek Yakında: P A R A 

TAKVİM 
17 ŞUBAT 1942 

SALI 

AY: 2 - GÜN: 48 - Kl6llll: 102 

RUMİ:l357 - ŞUBAT: 

HİCRİ: 13&1 - SEFER: 

VAKİT ZEVALi 
GÜNEŞ; 6,54 
ÖGLE 12.28 
iKiNDİ 15,23 
AKŞAM 17,45 
YATSI 19,15 
iMSAK: 5,15 

1 

1 

EZANI 
1,10 
6,44 
9,39 

12,00 
1,32 

11,33 

BORSA 
li ŞUBAT 1942 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsveç Kronu 

5,24 
130,0250 

12,9375 
30,72 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Ba.,hk 
1 ine! ııayfa 

2 nci • 
3 öncü » 

' üncü .ı 

Abone Ücreti 
Türkiye dalülinde: 

Senelik 6 aylık 
uee 760 

1 aylık 
400 

Hariç memleketlerde: 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

AJWı 
150 K. 

senelik 
Z700 

6 aylık 
1410 

1 aylık Ayblı 

800 K. yol<tv 

Gazeteye cöndertleo evrak deı-c 

edUsln edilmesin iade olunmaz. zı

yamdan mes'uUyet kabul edilmez. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Okulumuz: talebesi ihtiyacı olan 5723 lira 60 kuru~ talnnin bedelli 3J() 
çift lskarpinin GUmUşsuyu Yüksek Mühendis mektebi nıuhaeebe5indc 
topls.nacak olan komisyonumuzda 2.3.942 tarihine rutlıyan pazartesi 
günU saat 15 de ilıalcsi yapılmak Uzere kapalı zart usulile ek!lltmeyc 
konulmu,tur. ilk teminat 429,27 liradır. 

Isteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminatı yabrmak Uzere ek
siltmeden bir gün evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan okulumu· 
za gelmeleri ve eksiltme günü de Yü.kSek l\tUhendi.s mektebi muhue· 
besinde bulunmaları lAzımdır. 

2400 sayılı kanunla şartnamede yazıh ahkAm ve belgeleri ihtiva ede
cek olan teklif mektuplarının eksiltmeden 1 saat evvellne kadar mak

buz mukabilinde komisyon başkanlığına verilmif bulunması ~arttır. 

Postada vAki olacak gecikmeler kabul edilmez. (2212) 

Devlet Demiryolları ilanları 
O. D/101 No. h yolcu tarifesi, UcretJerı yüzde yirmi raddesinde art

tırılmak suretile değiştirilmiştir. Yeni tarife 20 şubat 1942 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. Daha fazla izahat için Lstasyonlara müracaat 
edilmelidir. (2337) 

T. H. K. Balya Şubesinden: 
Şubemizde mevcut 1536 koyun ve 110 tane keçi derisi 3 şubat 912 

tarihinden itibaren bir ay l-çinde pazarlıkla satı1acağından isteklilerin 
şubemize müracaatları UA.n olunur. «2193> 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
5 '3/942 per~eınbe günU saat (15) de Istanbulda Nafia MüdUr!Uıtü 

eksiltme komisyonu odMında (2944.28) lira ke!1if bedeUl Kabata\' InönU 
kız lisesinde yaptırılacak bölme inşaatı işleri açık eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hu~usı ve fennı ~aı-t.M.· 
meleri, proje ke;ıif huJasasiyle buna mütc.ferri diğer evr&k dai~esinde 
görülecektir. 

~tuva.kkat teminat (221) liradır. 

Istek111erin en az bır teahhUtt~ (2000) liralık bu i'e benzer iş yap· 
tığına. dair idaı·eJerlnden almı' olduğu vesikalara l!'ltinaden l!tanbut vi· 
lciyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil glinlc,ri harlç (3) gün ev
vel alınmıı;ı ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle gelme-
leri. «2152• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Mevcut şartnamesi mucibince idare i'htiyacı i(in ZOnguldRktan 

Tekirdağ şarap fabrikası ve Istanbulda cidaremizln göstereceği yerlere• 
kömür götürmek Uzere motör kiralanacaktır. 

2 - Bu hususta aJAkadarların 27 / 2/942 cuma gUnU saat 11,10 da 
Kabataşta. levazım şubesinde Merkez MUbayaa komisyonuna müracaat-
ları. <234.7> 

Türkiye 1 Ş Bankası 
JUlçlk taııar1'11f beıapları 1942 lkram11a pi.im 

K.EŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 AğUıtoı 

ı lk.lncitqrln tarihlerinde yapıtır 
1942 IK&UllYEL.ERI 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lira 40 
3 > 1000 > = 3000,- > 50 
2 > 750 > = 1500,- • 
3 )ı 500 > = 1500,- > 200 

10 • 250 > = 2500,- > 200 

> 

> 

> 

> 

100 
60 

25 

10 

> = 000,
> = 2:)00,

)ı = 5000,

> = 2000,-

Sahibi ve Ne,riyat 1\-IUdürU : Ahmet EmJn Y ALJ.lA.N 
Vo.tan Neşriyat Tilrk L td. Şti. • Vatan MatbauJ 

> 

> 

> 
) 


