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Deniz nakliyesi 
işinin bilô.nçosu 

Uzak, ark 
llar1tı ___ 

Filipinlerde 
Amerikalı lar 
dayanıyor 

Çörçil 
kabinesi 

düşüyor mu? ihmale uğrayan basit bir hakikat: 
Gemilerin tekneleri şunun bunun malıdır, 

vazife saatleri bugün fak at bu gemilerin 

için milletin malıdır. 

1 Cavo ve bir çok 
odalara Amedkon 

askeri çıkarı l dı · 

Çör çil istifa 
ederse .... 

Kabineyi ya Eden, 
.._._... ..... .._....._ ...... __._.---._...ya Atlee, yahut da)~~---.-....-..... ...... ---. ...... ~ 

G ~en!erde kömür meselesi.. \ 
nı ele almış, btı ~ki ak

&ak!lğın neden Heri gcldijini ay
dınlatmaı;a uğraşmıştık. Bugün 
de deniz: nakliyesinin üııerinde 
dıırıı.cağı:ı:. Gayeyi usule ve şekle 
feda eden dar v-e menfi nıh, ba 
işte cic korkunç denecek bir im
tihan geçirmiştir. Gidişimizi daha 
verlınli, gayeye daha u)"Cun bir 
M.ıret.tc ayar etmek için bu acı 
tecrtıbcden iyice ders almamız 

lfızımdır. 

YazQll: Ahmet Emin Y ALAIAN _( 
Bataan'da sıkışan Japon 
subay/an intihar t!diyor 

(Yazın 3 Urıcü aayfada) 
Singapur 

-, Beaverbrook >I 
kuracak. J 

1 
Bahriye ve Harbiye 1 
Nazırlanmn azlinden 

bahsediliyor, 

Avam 
kamarasında 
münakaşalar 

Elimizdeki tonaj mlttfkıtfur. Bu. 
.nu pek tyi biliyoruz. Etraf'ımızda 
devam eden harbin sebeop olduğu 
bir takım vazifeler vardır ki btı 
mahdut tonajdl\n günlük ihtiyaç· 
lar ~in istlfademh:i bir kat da'ha 
kısıyor. 

1 hezimetinden 
kim mes'ul 
.. 

İngi ! iz gazetelerine 
I 

gore : 

· lfmerika/Jlarm da bu 
mağlübiyette 

mes'u/iyeti vardır. 

Nevyork, 17 (.A.A.) - Ofi: 
Londra'dan Amerika ajanslarıı.ıa 

bildlrlliyor: 
Londra'nın iyi habe.r alan mallfll· 

!erine göre, muharebenin sevk ve ida· 
resi hakkında A\'!tm kamarasıooaki 
mllzakerelerden sonra, B. Çörçil baş· 
ııca iş arkadaşlarının bir k1smı;ndan 
ayrılmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Denız birinci lordu Alcksandıer ile 

harbiye nazırı Margesson'oon azle· 
dilecekleri belirtilmektedir. 

HUkümet azalanndan ba:>ı)arı baş
vekllln istifa edi::ceğtnl bile tahmL"lt> 
kadar gitmişler Ye bazıları da .kabl· 
nenin yeniden kurulmasını ve daha 
u ehemmiyetli mevkilere hava is
tihsalat nazırı B. Bradi21a11, devlet 
nazırı B. Artbllr' Green ve iş nazır• 

B. Ernest Bevin'in getirilmelerini is· 
tem işlerdir. 

Çörçil üç geminin 
kaç ışmı onloth 

Baş vekil "Artık bom bar· 
dımanlllfl il/manya üzerine 

teksif edebiliriz .. dedi. 
Londra, 17 (A.A.) - fnıillz 

Ra~eklli l\f. Ohurchill. Avam ka. 
marasında söylediği autukta .ele
miştir ki : 

Şu halde bö~·le bir darlıktan 

doğmıısı lbım gı>len tabii gidl.şln 

ne ohna ı 18.z.ımdır? Her v11purun, 
ha" molörün her vazife saatinden 
azami derecede !~ifade etmek, 
hiç hirlni bir tek ı;ün bile lüı:um
Htz yere muattal bırakmamak, 

her ise mevcut içinde ona en uy
gun vasıtayı seçmek, zaman israf. 
larını srkı bir murakabe altında 

buhındurmıık, -t.;mir uımanla.r,ını 
en ıı.z bir dere<-eye indirmek, va
sıtaları ('Oğaltmak için herlürlil 
tesviklcrde bulunmak, kolaylık 
göırtcrmek, yarın için planler, ted
birler hazırlamak değil mi? 

Uzak,.rkta .laJt9n taarraz harekitı de,·am ediyor. Slngapurdan sonra J a ponlar ~amatra)"a •raç yaptılar. 
A caba J apon ordu!ıu ';'&l'ki A sya adalarını b1Uı>amak 3apa yaııa Avustraıyaya kadar a1tlebllecek ml f 

Ankara, 17 (Radyo Gazetesi) 
Bazı Ingiliz radyo tefsircileri Singa
purun düşmesinde IngUizler kadar 
Ame!'ikahlarm da mesuı olduğunu ve 
buna başlangıç olarek Pearl • Har
bour l'IA.disesinl llel"i sürmektedirler. 
Dlfer taraftan bazı lngiliz gazeteleri 
bUntın arada nifak ,çıkaracağını söy
lilYorlar. Amerikan gazeteleri ise ne
zaket göstererek Singapurun dUfme· 
sinde Amerikanın da bat.Ası vardır 
diye yazmaktadırlac. Netice her ta
rafta da meauliyet var gibı görllnü
}l'er. 

Başvekil muhtemel görillmlyen is· 
tifası takdirinde, parlfımentonuıı mu
vllfakatile kabineyi yalnız Uç kişi teş• 

kil edebil«:ektir. Bwılar Lord Bea· 
verbroolt, binbaşı AUee ve B. Eden· 
dir. Ancak bunların da B. Çörçll'e 
ır-.ı bealedfJder:I thlb dtı)'g'Ulan hiç 
şUphesiz, bu mevkii kabul etmelerine 
müsaade etmlyeoek ve kralın yeni 
kabineyi teşldle memur edeceği insan 
olarak yalnız B. Çön;il kalaca~tır. 

En evvel deniz hareketlerinden 
bahsedeceğim. Geçen mart ayında 
iki Alma.n kruvazörü yani Scharn. 
horst ve Gneisenau, Brest !ima· 
nına sığınmışlardı. Mayıs ayında 

Blsmark tahrip edildikten sonra 
bunlara Prinz Eugcn gemisi de 
iltihak etmişti . Amiralhk dairesi, 
bu gc.milerln tahrip edilmesi veya 
tamirlerine mini olunması Qmf. 
dile tayyareler tarafından müte
madiyen taarruza uğramalarında 
ısrar etmişti. Atılan bombalar 
4000 den az değildir. Ve bomba 
tayyare1erl tarafından bu gemilere 
karsı yapılan çıkış harekeUerlnln 
sayısı 3299 dur. 

İyi niyet, zorlukları karşılamak 
azmi, umum! men!~tl titizce ko
rumak emeli her tararta bot bol 
\1"9r. Deniz: nakliye l11lne de çok 
altıka gösterilmiş, bütün alakalı. 

hır cok gayretle çalışmışlardır. 

Bu da muhakkak ... 

Öyle olciu~ıı halde takip edilen 
muller ve alınan netice1er, yuka· 
rıda l:arct ottlğlmb: ta bli hedefle. 
re adeta taban tabana aykırıdır. 

Şlmldi hll'tıra gelen tabii sual 
şudur: Neden bu kadar iyi niyete 
ve çalışmaya rağmf'n hedefimize 
doğru dümen tutamıyoruz? Ne· 
cien böyle bir a'ksakhk oluyor? 
Kömür meselesi gibi deniz: nakli
ye işini de ameliyat masasına ya
tırmak ve nişler vurarak işin bo
zuk taraflarını mt'ydana vurmak 
favdalı hlr sey olur. İş görme 
uc~llf"rlmlzi ihtiyaca ~öre dilzelt· 
mck hakımından böyle bir ame
liyattan çok istifade edebiliriz. 

Rauf Orbaym 
Londra Elçiliği 
Kararname yüksek tas

dike iktiran etti ve 
Resmi goz:te ile 

neşrofundu 
.Ankara, 17 (Telefonla) - Bundan 

blr müddet. evvel Londra bilylik elçi
Jlğ'lnc tayin edileceği 'bltdlrllen, eski 

1 Icra Vekilleri heyeti reisi Rauf Or
bay hakkındaki kararname Ali tasdl
ka iktiran etmiş ve bugünkU resmt 
gazetede 14 şubat 942 tarihi ile neş
roıunmu\!tUr. Kararname aynen şöy
ledir: 

So\.-yetler ln m erkez ve t"Mlup <'ep
helerinde komanda eden General 
Tinıoçenko ve General Zakof 

Almanlar garp 
te müdafaaya 
hazırlanıyorla.r 

Norveç sohi '.lerinde 
tahkim~t yopılmıya 

boşladı 

Müttefikler Rus y ükünü 
hafifletmek için garpte 

1yeni bir cephe açacaklar mı 
Stok holm, 17 (A .A.) - İsveç 

gazeteleri Norveçtcn b ild iriyor : 
Son hartalar içinde bir . kaç bin 

Türk 
Bulgar 
dostluğu 

Dostluk anlaşmasının 
yıldönümü Sofyodo 
tezahüratla kutlandı 

Diğer taraftan, Moskova eski tıU

yük elçisi Slr Stafford Cripps, harp 
latfluıal!tı işinde tam salAhiyet sahi· 
bl olarak mahdud bir harp kabinesi 
kurulmasını ve ayni zamanda harp 
kabinesi azaıannın şahsen ve miiş

tereken harp siyasetinden meııuı ol· 
malarının bir kısmı Sir Crlpps'ln 
«günün adamı-. old~ kanaatinde· 
dir. Mumaileyhln ön safta geJen bu 
siyasi durumu bilhassa Mosko\•a'dan 
avdetlndenberi gittikçe artan şöhre
tinden ileri gelmektedir. 

Parlamento mahfillerinin fikrine 
göre B. Çörçil başvekil kalacak olur
sa, Sir Cripps'in hilkflmet azalan 
arasında bulunmasını isteyeceğine 
şiiphe yoktur. 

Bulg ar gazeteleri iki 
meml~ket arasmdaki 1 
ananevi dostluktan HİNDİST ANDA 

bahsediyorlar 
socya, 11 <A. A.> - o. N. s. Gandi - Nehru 
Sotya basını ı 7 şubat 1941 de ya-

Bu gemilere karşı yapılan bom 
bardıman o kadar ciddi idi ki Al
manlar gemileri Brest'te daha ta:ı: 
la müddetle muhafaza edemiye
Cf'kleri ve A lmanyaya avdetlerinln 
gerekli olduğu kararına vardılar. 

Bu işi, tesadüfe çok batlı bir 
hareket oldu. Gemiler Almanyaya 
Britanya adalarının yanından do
laşarak Norveç yolltc gidebilir, ya. 
hut Manş denizini ani surette sür
atle g~erek oraya varabilirdi. 

21 mart 941 tarihine kadar de· 
nlı: nakliye işini, gemi sahipleri. 
nin kurdu{tu bir birlik müteahhit 
sıfaUle yapıyordu . Hükumet fi. 
yatları. tayin ediyor, mi.irakabe 
vazifesini görüyordu. Gemi sahip. 
leri içinde gidişe iyi niyetle ayak 
uychıranlar da vardı, açıkgöıl\lk 
~t'meğc çalısanlar eki... Geçirilen 
tccrühf'ye göre sistemin ıslaha 
muhtaç tarafları eksik dcğltdl. 
Fakat armatörlerin işi bilmele
ri, h('rtürlü zama.n lsrııflarından 
kendi canları yanmaları, ticari 
usullerle calışmaları ve işleri ta· 
ahhiit şekllnde gOn!i günUne yap. 
maları sayesinde temin edilebile· 

Norveçli amele memleketin şi. 

<Açık bulunan Londra bUyük elçi- r 
llğfne Kastamonu mebusu Rauf Or
bayın tayini Hariciye Vekilliğinin 14/ B•ı • Al•a• l 

malinde başlayan tah kimat işle
rine iştirake dtlvet edtlmiftir . 

stokholm Tidnlncen ıv.etesi bu 
21942 tarihli ve 22149/73 sıralı tez. ._ ___ _ llarltl ---- işçilerin yeni prensipler dahilinde 

pılan Türk • Bulgar dostluk anlaş- ç K k 
masının yıldönUmünU •bUyUk ba~lık· ve an a yşe 
lar altında sellmlamaktadır. •• •• 

Zora ıazeteaı diyor ki: goruşecekler 
Ik! memleket arasındaki iYi mtlna-

Manş yolu 24 saatten daha kı. 
sa bir mesaf'e idi. Yolun bir kısmı 
emniyetle aşılabllecektl. Ve Al
manlar, çok müsait hava şartları
nı beklemek imkanına sahiptiler. 
Manştan geçerken bütiln güzer
gah boyunca \'e Holanda uhlll 
uzunlııi,lıınca Almanlar, bir siıı ta. 
bakaııından istifade ettiler. Al
manlar, bu sularda kruvazörler 
bulunmadığını ve binaenaleyh 
torpito muhrlpleri ve küçük t~r
plto filotlllaları tarafından maruz 
kalmaarı fhtlmaiinl düşünebllccek
lerl hlicumların vuku bulmayaca. 
ğını ancak havalardan bir tehlfke 
gelebileceğini yaptıkları hava ke
§ifleri neticesinde an·amış olsalar 
ıerekUr. 

keresi ile yapılan tekHfl üzerine icra 
Vekilleri heyetince 14/2/ 942 tarihin-
de kabul olunmuştur.> (B. B.) 

Akdenizde 
bir İngiliz 

muvaffakıyeti 
tek faydalara halel gelmemek • 
Şartne mahzmları önlemcğe ça- 2 ltolyan kruvazörü 
lışmak en tabii bir yoldu. f I'\ 

Bu işin fllll mürakabe ve lda. i e ~ muhrip ağır 

Karşıllklı 
hücumlar 

devam ediyor 

resı~ memleketin en bilyük çap· hasara uğrotıldı 
ta teşkll'fıt.çı ve olgun zekAların- 'BerUn, 17 (A.A.) - Alman 
dan bir ka~ı memur edilmek SU· orduları başkumandanlığının teb-

Almanlar cepheye 
yeniden takviye 

kitolorı gönderdiler 

retııe faydalar devam ettirilmiş, Kruvazör/erden biri llği: 
ı:örü

1

cn In1lhzurtar dcfettirilmiş ate aldı .sark cephesinin merkez kesl-
olurdu. Ş mınde cereyan eden muharebeler 

Bunu yapmayrp da sevk ve Kahire, 17 (A.A.) - Or ta flll'k i n- esnasında bir Jiüşman grupu Vi. 
idareyi armatörlerin elinden al- giliz hava ku\'VcUerl umumi karar- azmanın 80 kilometre cenubu şar
nıak ve doğrudan doğruya buna J:l'hmın tebtığl: kisinde hatlarımızı yarma ı mu. 
sahip olmak da müdafaa kabul Deniz tayyareleri, lS/l6 şubat ge- va.ff'ak olmuştu. M~kabil taarruza 
eder hlr usuldii. Bu sırada mah· 1 0 ta .Akd 1 d k tli b' it 1• geçen kıtalarımız şıddetll muhare-d t ces r en z e uvve ır a . . d d" 

u bir nakliye tonajının hususi beler netıcesın e uşmanı çem. 
rnenraat ölçilsllc idare edilmesi yan filosu teşkiline karşı muvaffaki- ber içine alarak yok etmişlerdir, 
Şeklindeki bir gldlse nisbetle b u yelli bir hUeum yapmışlardır. Iki Sovyet tebUfl 
Yol<ia bir gidişin daha üstün ne- krmrazörle bir muhrlbe torpiller lsa· l\foskova, 17 (.'\.A.) _ Cephe. 
Ueeler vereeellnf iddia etmek bet etmiş, diğer bJr muhrlbe muhte- den ge1en bir habere göre. naziler 
~ektılfı mümkündü. Fakat o tak· mel olarak isabet vaki olmu~tur. HU· merkez kesiminde mubarf'beye 
dirde işin mır idaresini, meml' cumdan az sonra kruvazörlerden birll taze ihtiyat kuvvetleri sUrmilşler
kettetı mevcut lt;lnde en bcıyüıı. j arka tuafından ateş almlf bulunu- .se de Sovyet taarruzunu püskürt-

<Dwaa 8L 1, 84i. 4 de) -./• lJ8l*I. . , mele muvaffak olamamlilardır. 

hizmete alınarak Alman subayla. 
rımn ref'akatlnde hususi trenler~ 
sevttedlld llini tasrih etmektedir. 
B u suretle şimale ıönderilen a. 
melenin miktarı beş veya altı bin 
olara.k ve garp sahfllnde kullanı. 
lan amelenin miktarı bir kaç bin 
olarak tahmin edilmektedir. 

sebetler ileride de devam edecektir. 
Geçen sene bu münasebetleri bO&mak 
için yapılan bütün gayretler netice
siz kalmıştır. 

Utro gazetesi de şöyle yazıyor: 
l ki memleket b.uını bu milnasebet· 

!erin kuvvetlenmesine hizmet etmiş
tir. 

lktısat Vekiline atfen 
nesredilen beyariat 

Sırrı Day, bazı İstanbul gazete
lerinde çıkan beyanatın asılsız 

olduğunu söylüyor 

Istanbul, 17 (A.A.) - l stanbulda gibi tavzihi icap edecek, VekAletimlz
bulunan Iktısat Vekili Sırrı Day, mu-r le a!A.kalı yeni bir mevzu da olmadı· 
hablrlmize a.şağıdakl beyanatta bu- tından buna lüzum görmedim. Bazı 
lunmuttur: gazetelerde bana atfedilen beyanatı 

Veklletlmlzle alA.kalı buı itler için gördüm. Gazetecilere beyanatta bu
Istanbuıa geldim. Bazı guete mutıa- lumnadığımm, ekmek veslkaslyle 
birleri benden izahat '-iıtediler. Pek Yerli Mallar pazannda bez dafıttla
yakında muhterem J;ıa.fvekUimlz muh catı gibi haberlerin de asılsız oldu
teJit ve.sllelerle e!kA.rı umumlyeyi ten tunun tavzibiae dellleUniz.l rica ede· 
viı'e y&nyfoCalc ~~ -.. ettJ.klen rım. 

J 

. . .. "" . 

Wardha, 17 (A.A.) - Gandi 

Kalkütaya gitmek üzere Wardha

dan hareket etmiştir. Söylendiği
ne göre Gandi Kalkütada Çang. 

Kay-Şek'le buluşacaktır. Şimdi Bu gemilerin batırılmamış 0 1. 

masına elbette herkes çok rnüte
csslftlr. 

Kalkütada bulunan Nehru'nun 

başkumandan Çang.Kay-Şek'lc 
Yegı\ne muallakta kalan mese

görüşeceği zanne· l lelcr şunlardır: 

! - Gemilerin hareketi, tün 
--------- ----' (De\·anu sa. 3, s11. ı de) +x+ 

bir kere daha 
d ilmektedir. 

Çö~U bir yandan harp mckanızmas1n1 idare ederken d!Jer .,.._ .... 
altllda bula-11 Fran5adaki hareketlerle pek Y*kındaa • 'iklld11r "lmdlb• 
a.. oı.- l n&'iltereye tıır sanılaila. 1.r-~an L. - r - .___, 

--.- ,...~ ~ ~IK':Q&UU -etmış ... ...... WıılıMı etılll!şllr 
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( Unutamad ğım kız Talihsiz 
Yunanistan! 

y 11 zil N. Ohio hapishanesinde 57419 
· numaralı kürek mahkümu 

Çeviren Mitat ENÇ 
-2- Mart ayı 

ekmek 
karneleri 

H er şey sona ermişti. Kız gü- J 

...,,,...,.,i, fakat ii>u gU1Urn:;c

mc ıankı ~ze erişn~k için bü\iln 
kudretınl kuSlanıp bıtirmiş gibi, 
yoıcun bir gülüımemeydl. Son
ra. o ~kL!p cith ve biz de tll
burla lıilcrelerımize •evkedild>k. 

O ıece rruıbpıısların çoğu ateş 
U.-stünde oturuyor gibi değitler

di- Kız onlara biraz sük.Cınet ve ı 
l.Hcır rahatlı4ı getirmi1t.ı.. Fakat 
ba.n& değil, zira onun, hapisane
den çıkmak ümidi olanlarla ko
nuştuğunu ht etmi~tim... Fakat 
benim mahkümiyet1min bitmesi 
jçin elli iki sene ıazımdı ... Tam 
elll iki. 

Bazan bir mahpusu ezici pen
Çf'!St içine alan acı ümilsizliği a
teşli hürriyet hasretini, ıiz dışa

rıdakilere nasıl anlatabilirim. Bu 
onun gırtlağına, zillerin yeni bir 
günle kendini karşılaştırmak 

için uyandırdığı saatte )1lpışabl

lır. y&hut yüksek duvarlı dar 
hapicane avlu~unda yorgun a~

ker adımlarilc dolaştırıldığı za
man glebilir, veya bütün gün 
-"nı!Cburl sükOt içinde çalıştırıl

dıtı ~~ :ııl,elyelerlnde onu bulabl. l 
'ir. En cok. gece için hücresine 
kop'1.t•ldı~ı vakit gelir. Hücreler 
ıekiz ayak &enişlik ve dokuz a-

ak uzunluğundadır, haddinden 
fazla kal«balık olan hapi~anl!

mizde, her hücreye dört adam 
tıu .,,.,ıı. 

R§ endlnizi bir an orada, o 
~ k•hn duvarların tazyiki 

iç!nızl ezerken tasavvur edin. 
belki o zaman, niçin bir insanın 
kendini k•pıya atıp demir par
maklık1ara sımsıkı sarılmış, ba
ğırmamak için dlşlcrile onu ke
mirdiğini anhyabilirslniz. Bir 
mahpus bunu şiddetle duyduğu 
bir gUn, kafasile bir pencereyi 
parça1ıyarak, pervaza takılı ka
tan ('am parçalarına sürterek gırt 
!ağını parçalamıştı. Mahpusların 1 
kafa"iında bu gibi şeyler eksik 
olmaz. 

Onun Yumurta yortusunun pa 
ı::arı tekrar geleceğini, hapisanc 
rahibinden öğrendik. Bu lıaber 

hücreden hücreye fısıldanmıştı. 

Rahibin lşblrlll;Uc, kız için bir 
sürpriz hazırlamaya başladık. 

Sarkı söylemesini bilenlerin ki. 
Il"ieye gelmeler! için haberler 
vaydık . 400 den fa.zla gelen ol. 
du. on1ar arasından iki koro 
için, 60 beyaz ve 60 zenci mah. 

D 

Hayatın dönüm 
noktası 

Uny:ının ett ,_,11ur senlonJ 

ork~ra~ı ,efi, Oj4"n Orman-

di'dir. Bu °''acar artisti, dlln.)·aıun en 
büyük mııMkJ heyeti sayılan Filiı.del· 
n~·a orke~tra.s.ıaa şenik etmektedir. 

Bu sanatkiir ~on çıkan hatıraların
da. ha..)·atındakJ dönüın R&ktasını töY· 
lf' anla.tı.)·er: 

Avrupada ken1an !'alarak epeyce 
,hret kaza-ın1u,tun. Bir Amerikan 
tiyatro ve•k<>ft4;er acentası bana Ame
rlkada. konserler tertib1ul teklif etti. 
Kalkıp cltttm. Ben oraya 'armcıya 
kadar acenta ifi~'i etmemiş ml ! Klm· 
""YI tanımryordunı. Nerc.~:e ita'} vur· 
dunıt;a. ba' ('e•lren olmadı. Ellmdekl 

para tükendi. 
Bir ak,am ellml oebln-ıe soktum, 
~ "entten ha .ka paranı kalmamıı;tı. 
Her ı,eylm TMlne konulmlf'1tU. Bu 
be, sentle yeraJtı den1lry0Juna blne
rl!k odama mı gttsem, yok a. bil' kah~ 
,.e içerek blTaz kuvvetlenseıu ,.e ı, 

nıl ara,am diye dü.<jlirMIUm. Bu anda 
hayatımın dönüm n<tkt&Aın1 geı;lrdl

flmi farkedemJyerek kahve içmeyi 
kararıa,ttrdım. 

Gtttltlnl yerde bO'} marsa yoktu. 
RastC"ele bir masaya oturdwn. ~laea
da oturan adamın önünde nıw,lkl no
taları duruyordu. Mefer a,len Macar 
Mr arllot def;il mi imi'! Şl!hretıml 
blHyordu. ııaıımı aetattmı. 

- Kapttol tıyatroeuoun orkmtra. 
aında &('ık bir yer var. Fakat lıln 

clbl m"'hur bir ,·ıyolonlıtt t bil böy
le bir ı, kabul etmez, de~!. 

- KMtul eder, hen1 de nasıl ... 
Dl~,.erek onunla beraber derhal Ka· 

pitol tılyatro una kott•m. naha o 
ak,anı işe ba,ladım. Bir kar &Un 
aonra orkestra tefi ha~talanch. O za
mana kAdar orke&tra idare etmemi~ 
oldufunı halde beni \·tkll yaptılar. 

~enıttnı tok ~ğenlldl. On ıııene son: 
ra. Amerikanın en nıe,,hur orkMtra. 
'!f'fl('rf ara.ı.,ııwla. lı.m1m fe('IJordu. 

E~t>r he') ~nttm kaldığı o ak,am 
k3h·.t·le gidecek yerde odama. git
n1eğe karar ver""'eydiın, böyle bir fır
atla ka..,ıla'Jmıyac-ak, belki df" 50-

kaklarda bınan ("Rlaral< geçinen hlr 

dilcııcl b&llne lne<ektim ... 

kCım seçildi. Provalar yapmanu
za müsaade edilm işti; ha.plsane 
maranguzları, etektrikçilcrilc di 
ğerleri küçük kiliseyi yenileyip 
süsleme:re memur edilmişlerdi 

Yortu sabahı mahpu~lar daha 
şa!akt•n kalkmış, kaba ağır po- yeni karneler isimli 
tinlcrini parlatıyor, saç ' arını iti. 
na ile tara)"OI" ve şiltelcrin al. ve numaralı olacak 
tında ütülenmiş grl hapio;;::ıne pan Son günlerde ekmek ka.rnclerini 
talonlarını dlkkıt1e giyiyorlardı. 1 kaybettiklerini ileri sürerek yeni 
Hcmen kahvaltıdan sonra malı- karne isteyenlerin miktarı çoğal. 
puslar kiliseye akmaya başladı- mıştır. 

lar; sa.at dokuza dolru sıralarda Bu müracaatların, :!-azla karne 
bir parmak boş yer kalmamıştı alnıak için yapıldığı tahmin edil· 
ve bir çok l arı da yerde oturu- mektedir. Bunun içindir ki, mart 
yorlardı. Platformda koro ayak- ayı karnelerinin tevziatında eok 
tR duruyordu, bunların bir çoğu hasısas davranılacaktır. Kaybetti· 
korkunç yüzlü ve iri kulak kim- ğini ileri sürerek yeni karne al. 
SE'lerdl. fakat ne teeannl edişti mak isteyenler hakkında da esaslı 
o. Sonra, rahiple beraber kız tahkikat yapılması kaymakamlık .. 
l~eri girdi. lara emir verilmiştir. 

Bize, ilk geldiği zaman söyle. Yeni karnelerde bir sıra nu. 
mlş olduğu için, beyazların ko- marası takibine, karnelerin isme 
rosu (İki ateş hattı arastndaki muharrer olmasına da lüzum gö· 
gül) le başladı. Sonra zenciler rülmektedir. Bu suretle fırınlara 

(Ağır yürü sevgili gün) ü oku~ da bu listelerin birer nüshası ve
du"ar Bunu (Işılda hasad meh- rilecek, karnelerini kaybetmediği 
tabı) takip ett.1.. Kız bir defa halde bu gibi müracaat yapanla. 
daha platformda ayakta, yeisle rın meydana çıkması kolaylaşmış 
çökmü~ sıra sıra insan yüz1erL olacaktır 
ne bakarak .gülüm~edi. Sonra Ankaradan mart ayı: için dokuz 
koro He beraber (Ey müşfik rşrk yüz bin karne gelmiştir. 
bizi sevk et) i teganni etti. 

Gece karanlıktır ve ben evlm
~n uıağım; 

Sen bana yol göster. 

Be1ediye gelir kaynak
ları için yapılan teklifler 

Gerek vaziyeti hazıra ve gerek. 
Sırada oturan mahpuslar da se maaşlara yapılan zam dolayı. 

söylemeye başladılar. İlahi bit-
... . . . . sile bütçede hasıl olan açığı kapa-

tı~ı zaman ~erın bır _ıç ~ek~esı tabilmek için İstanbul Belediyesi 
ı,ıtıldi; bu ıç çekmesı, dıma~la- gelir kaynakları aramaktaydı. 
rı kördüğüm olmuş ve blr an J Bundan evvel Avukat Suat Tah 
bunların biraz gevş~diğinl his- , sin ve arkadaşlarile sanatkAr Bür. 
seden insanlardan gelıyordu. Son hanetUn Tepsinin varidat temini 
ra genç kız konuşmaya başladı. hususunda yaptıkları teklifler tet. 
Bu sefer o bana ve benim gibi, kik olunmaktaydı. 
bir daha güzel ağaçlar ve çiçek- Bürlıanettin Tepsi, İstanbul Be-
1erin dünyasını, bir kadın veya. lediyesinc yaptığı son bir müra
küçük çocukların sevgisini asla caatta haz.ırtadıeı proje ne temin 
yaşamıyacak olanlar• hitap edi- edilecek bu varidatla tekllfin ye. 
yordu. O bize, şu anda ve bura· ni bir vergi, halka bir mükellefi. 
da bizi bekleyen yeni hayattan yet tahmil etmiyeceğini, bir kanun 
bahsetti. Vücudumuz thatpi!'ane mevzuu olmayacağını bildirmiş
duva.rlarile çevrilmiş olabilirdi; tir. 
fakat eğer Tanrının affı ve son
suz sevgisinin kalbimize girme. 
sine ınü.saade eder.sek, ruhumuzu 
hürriyete kavuşturmuş o!urduk. 
Söylediklerine öyle tam olarak 
inanıyordu ki, konuşurken iti
kadının sana hulul e!Uğini his
sederdin ve onu dinledikçe ben 
de inanmaya başladım. Konuş

masını bitirdiği zaman bir an 
sessizce durdu, sonra başını kal
dırarak tegannlye başladı: 

Ey asırların kayası, aç kolla
rH11 bana .. 

Aç ki, kendimi orada saklaya
yım. 

Ruhları nasırlanmış binlerce 
insanın gırtlaklarından eski gü
zel llMıi yükseldi, kllçük ve me· 
yus klliseyi doldurarak hepimizi 
bir ümit ve sükOnet dünyasına 
götürdü. 

~ n bir sene evvelki bu 

~ yorlu cünüati, daha dün 

olmuş gibi vüzuh!a hatırlıyabili
yorum. Fakat ertesi gün geçen 
korkunç facianın sahnel~ri, bk 
kl>bll3 gibi buna karışmış gözü
küyordu. Büiün dünya gazete. 
lerde 1930 Yortu Pazartesi, 
Ohio hapisanesinde cıkan yan_ 
grad& 322 malıpuoun kapatıld>k· 
ları hücrelerinde yandıklarını O· 
kumuşlardır. Gardiyanların kur~ 

!armaya muvaffak olduğu mah. 
puslardan birisi bendim. Sonra 
ağır çekiçlerle hücrelerin demir 

<Devamı sa. 3 Sü. 7 de) 

Bugün Belediyeye projesini ve· 
recek, n1uvaflk görülürse Beledl. 
ye ile Bürhaneltin Tep~i arasında 
bir mukavele yapılacaktır. 

Hasköy de feci 
bir yangın 

Evvelki gece sabana karşı saat 
dörtle Hasköyde, Keçeclpirl so
kağında 26 numaralı evden bir 
yangın çlk:mış, bu ev hemen ta. 
mamen, yanlndaki 28 numaralı 

ev de kısmen yandıktan sonra 
söndürülmüştür. 

26 numara.Iı evin üst katında 

oturan IVlison, karısı LQna, kızla
rı 15 yaşında Sultana, 8 ya.şuıda 

Maralto ve oğulları 6 yaşında Ne
sim, 4 yasında Leon ve 2 aylık 

Avram Llev'ler içinde mansur kal
mışlardır. Çoluk çocuğile beraber 
yanacağını anlayan 1\.tişon evvel~ 

kartsile çocuklarını pencereden 
sokala atmış, bilahare kendisi de 
2 aylık çocuğu Avramt kucağına 
alarak aşağıya atlamıştır. 

Küçük Avramın sukut sonunda 
başı taşlara çarparak derhal öl. 
miiş, diğerleri de mulıtelif yerle
rinden yaralanmışlardır. Yaralı 

ailenin heı>si de Balat Musevi bas 
tanesine kaldırı'Jmışlardır. 

Yangının Mi.şonun karısı Liina 
tarafından diğer odaya bırakılan 

mangaldan kıvılcım 91çrayarak 
cıktığt alaştlmr~. tahkikata baş

lanmıştır. 

•• 
O lümüne bizden başka bütün 

alem karşıdan seyircidir 
V unanlstan, bun<lan Hı:l bin 

bu kadar sene evvel, bu .. 

gün olduğu gibi yine garptan, 
İtalyadan gelen istila dalgaları 
altında kalmı~tı. Milll.ttan önce 
146 yılında Roma (Senato) su
nun ~ir kararı memleketi b~r 

Roma vilttyeti haline sokmuştu. 

Bu kararla Yunanlılar, tam iki 
bin sene sürecek bir esarete de 
mahkum edilmiş bulunuyordu. 

Roma işgalinden sonra zavallı 
Yunani!'ftanın deniz, kara ticare
ti, sanayii sönmüş, Pire'nin sllAh 
imaHlthanelerl, gemi tezgahları 

mahıv ve harap olmustu. Top
rak. orman, maden hasılatı da 
hiç derecesine inmişti. Köylüler 
tarlaların'l terkederek şehirlere 

sığınıyorlardı.· Güzelim ekim sa .. 
haları çöle dönmüştü. 

BüyUk şehirler de korkunç 
bir dü,künlüğe uiramıştı. Birbi
rinden hiç ayrılmayan, her va
kit, her yerde birbirini kovala. 
yan israf ve scfahetle sefalet her 
tarafı kaplamıştı. Herkes boğa. 
zına kadar borca batmıştı. Fa
kirli'k:. zaruret, açlık ortalığı ka· 
sıp kavuruyordu. Memleket hcr
gün biraz daha tenhalaşıyordu. 

Nüfusun azalması, sermayenin 
yoklu#u. sanatların harablsi ça... 
lı!j!Tia, kazanma lmkAnlartnı kal
dırıyor, zaruretin, sefaletin her· 
gün biraz daha artmasına sebep 
oluyordu. 

A rıış.lra Romalı scrkerdelc
rln boğuşmalarına, post 

kavgalarına. sahne olması da bil· 
tün bu felaketlerin üstüne tüy 
dikiyordu. Rakiplerini yok et
tikten sonra Roma Aleminin mut 
lak naklmi kesilmiş olan (0-
güst), mi!Attan evvel (21) yılı 

baharında Küçük Asyaya geçer
ken Yunanistana uğradlğı ve o
rada btr müddet durakladığı za
man Yunanlılar işte bu çok kö· 
tü, öldürücü lıaller, şartlar için

On<lan sonra bu kara balıtll ia
sanlar en korkunç musibetler, 
ıstıraplar içine dalıp ıömüldü

ler. Radyolar, ajanslar, gazeteler, 
hemen hergün komşularımızın 

bugünkü felftketll durumları hak 
kında dinleyenlcrjn, okuyanla. 
rın tüylerini ürperten, yürekle .. 

C- Yazan: -=---ı 
ı~alBard~I 
rint sızlatan haberler veriyorlar. 
Milyonlarca insan kırlarda, ba
yırlarda, dağlarda, ormanlarda. 
ot yiyerek, ağaç kabuğu kemi· 
rerek canlarını sürüklemele ca
lışırkcn, hergün binlerce mını

mini yavru gıdasızlıktan, sütsüz
lükten can veriyor, evlerden, 
sokaklardan süprüntü arabalari
le toplanıyor! Bir vakitler in
sanlığa, büyük filozofi•r, ahlak
çılar, tarihçller, şairler, karşı

larında bugün bile sonsuz lıay

ranhklar, heyecanlar duymakta 
olduğumuz nefis eserler yarat. 
mış heyK:eltraşlar, mimarlar, 
türlü güzel sanat erbabı hediye 
etmiş olan Yunanistanın, iki bin 
sene ara ile ikinci defa düştüğü 
bu acıklı durumu karşısında de
rin düşüncelere dalmamak, hü
zün ve elem duymamak kabil 
mi? 

~ n e yazık ki bu talihsiz mem 
U ~ lekctln feryat ve tazallüm-
lcri yalnız Türklerin asil ve ci .. 

1 
vanmert kalplerinde akisler bu
labiliyor. En necip ve değişmez, 
sarsılmaz an,anelerindcn, huyla
rından biri de, hattıı düşmanı 

bütün bir milletin açlıktan ölü
münü hlssiz ve kayıtsız seyredi
yor. lngil terenin İktısadl Harp 
Nazırı bile müttefik Yunaı>ista. 
na erzak göndermenin bir fayda
sr olmıyacağını, yıs..ni ona yardım 
yapılamıyacağtnı parlamentoda 
açıkça söylemekten çekinmiyor! 

D ilnya kurulalıdanberi hiç 

bir lsti!Acının, istilll. eyle
diği memlekete refah ve saadet 
götürdüğü, o memleketi, en ufak 
bir tehlike ile karşılaşmadan en 
az emekle soyup soğana çevir
mekten başka bir maksat, bir 
amaç kovaladığı görülmemiştir. 
Emperyalist devletlerin somur
ı:e!ere, zapt ve işgal eyledikleri 
ülk3.lara medeniyet, nizam, sulh, 
asayiş, dirlik, düzenlik götür
dükleri, götürecek1cri yolundaki 
sözleri, iddiaları boş. kuru ıar. 
fardan ibarettir. Sömürmek. ta.
lan etmek niyet ve emellerini 
glzleeyn perdelerdir. Kendileri· 
ne, kendi kuvvet ve kudretleri .. 
ne, mlll! bütünlüklerine güven
meyip de başkalarından hayır ve 
menfaat bekleyen, medet uman 
miltetlerln akıbetleri {elAkettır. 

Amerikalı maruf muharrir 
(Vels), (Cihan tarihinin umumt 
hatları) adlı kitabının bir yerin
de, (Tarih, hcnUz insanlık izzC't 
ve şerefinin zabıtnamesi haline 
gelememiştir) diyor. Nckadar 
doğru! ... 

İstanbul defterdarı 

Ankoroyo gitti 
blle olsa, düşmüşkre, ıstırap, ce- İstanbul Defterdarı maaşlara 
la çeken'lere et uzatmak, böyle- yapılan zamdan sonra hastı olan 
le{lnin imdadına ko~mak olan 
Türkler, bu millete yardım için vaziyetler etrafın<la VekAletıe te-
ellerinden gelen ve mümkün o. mas etmek üzere Anka.raya git
la.n herşeyl yaparken. yapmaia miıtir. D e!tcrdar Ankarada bir lki 
çalışırken Avrupa ve Amerika ıün kalarak İstanbul& dönecektir. 

.de kıvranıyorlardt. Roma lstilll-ı
sından evvelki ası.rlarda o k~d~r "al A 
zengın, o kadar guzel ve (Dara) 
lartn, (Serhas) !arın yüzbinleri _ -
aşan ordularlle boy 11lçüşecek, ıw mlılll&l ıı• 
hatta onları mağlüp edecek ka. ş k 
dar kuvveti!, ku<lretll olan Yu· 0 n Q n 0 
nanlstan, şimdi zayı{lamış, tabü
tüvandan kesilmiş, palasparele. 
re, paçavrala.ra sarılmış, yara
lar, bereler içinde, sefil ve zelil 
bir halde dört tarafına el açar&k 
dileniyordu. İstllacllardan ,,..,. 
det umuyordu. Halbuki Roma, 
kendisine uzanan ve açlı.ktan tlt
reyen bu ele bir parça ekmek 
tutuşturmak ~yle dursun, onun 
sahibinin sırtına, yuvarlanmakta 
o'lduğu uçurumun karanlık de. 
rinlikJ.erine daha çabuk ulaşsın 
dj,ye tekmeler indiriyordu. 

~ unanlırtan, bu defa da y-i
V ne garptan, ltalyatlan ge· 

len ordul~r tarafından istila 
edildi. Yurdunu, varlığını koru
mak kayguslle sllAha sarılmış o
lan bu biçare memleket, sayının 
kahredici üstünlüğü karşısında 
ezildi, silahını bırakmak zorun· 
da. kaldt. Kral ve hükılemt er· 
kanı, benzer hallerde dalma gö. 
rülegei<liği gôbi, onu kendi hııH
ne terkederek savuşup gttttler. 

n ıp<ınların ellerine gerlrdlklerl ı bu beyanatm ha.yal mahsu!U oldutu
ll:::::JJ Slappur'da U.k işleri bu şehrin nu anlamı,ttk. Bu muhayyel beyana-

tı slituoıarına geçiren arkada.o;;ların11-
adını defi,tinnek oklu. Şimdi ,ell:ir, .za herhalde, klmblllr ne taraılan, bir 
Japonca: «Cenubun parlak Jlmam:t azl-ılik yapdmış oJacakhr. BGyJe bir 
demek olan Ş.nank:o ilye a1tdacak· aılzltfe kalfa 5aka derler. 
mı,. 

Ne Japonların, ne de ltaşkalarnnu 
lı}lne karışoıcak ıleflllı:. Yalnız bir 
mUtalla olarak Heri ıürillebUlr ki 
muharipler, bu Jlltl !•im detl,lklıtde
rlnl harbin sonuna bıraksalar, her 
glin yenl yeni cofr,.tya lolmlerl öğ
reımıtıkle u.tt kafalarının içi ka.nna 
karı"ık oJanlara btr kolayhk göster· 

YERiNDE Bııt HEDiYE 

Sattlfı be' bin dolma kalemden 
5008 Ura fazla ki.r temin eden Fl11p 
Levl adında bir kırtasiyecinin su~u 
sabtt görWerek yedi se..e dört a.y Pe
tll.rl'e'ye stlrgün ceıaeına mahkOıu 

edilmiş. B u. vur«UJ1Cuya, c:Petürıe 
'hatıral&r•• nı yazmak üzere bir dol
ma k•lem hediye ellnek yerinde miş olurlar. Alınan verilen yerlerin 

isimleri her alan tarafından dett,tt. olar. 
rillrse, ba.,ımız Babll kulesine dhe· 

T AM OLMASI İÇİN ... 
cek? 

Şelırlmh:deld çoeak bahçelerln-
KABA ŞAKA den bir yılda kaç çocuğun tayda-

Bazı gazetelerde lktısat Vekltlnln tandığmı g()steren lstatlsttkler ya .. 
beyanatı çıktı. Dün a1<9a1D (elen bir pıtınakta imiş. Bence bu l•tatlstık
ajans haberinde VekU, bu beyanatı 1er tam değildir. Bu çocuk bahçeJe .. 
yalanlıyor ve gazetecUere böyJe ııey ... rJnden bir yrJda kaç büyil!Un de is
ler •öylemedlğlni blldlrlyordu. tl fade ettlğlDI belirtmek yerinde o-

Biz, ekmek karnelerile bez ve bas· ı lacaktır. 
ma alınablleceğl ıı<Yı lerl nl ıörllııce, Tathsert 

- Küçük nasıl? VATA.HIN EDDf llıOMANI: 
l 

TEFRJl[A No. U - Babam öldü mü? Bana doğrusunu 
söyle, dostum Ja.k? Bunu mutlaka bil. 
mem l~zını: ... 

Antuane!in gözlerinde endişe al~mct
leri belirmişti. Anlattı: 

- Hiç iyi değil. .. Ateşi var. Nesi var. 
doktor bir türlü anlayamadı. 

- Sana hiç bir şeyden bahsetti mi? 
Babasını sordu mu? 

Antuanet mahzun mahzun başını sal· y...,,11 , ltuetı - · 
Jayarak cevap verdi: 

- Biraz evvel çok aJtladt. Galiba bir 
scyler anladı. Artık sual sormuyor. Al
lalıtan olacak, talımin ettiğim kadar üzün
tü ıöstermlyor. 

- Sen çocuğu alarak bir köye, deniz 
kenarı bir yere gitmelisin. Orada. başka 
çocuklarla oynayarak oyalanır. Daha az 
düşünüp Uzülür. 

- Süzi lle köye mı gitmek? Seni bı
rskıp nereye giderim? Hayır. buna im· 
kfın yok. Senden ayrılamam. Bunu anla. 
man !Azım, Jak! 

- Fakat.. Çocuk için mutlaka bunu 
yapmalısın. 

Antuanet bir an tereddüt etti. Kızı için 
fedakArlık yapmak isterdi. Fakat Jaktan 
ayrılamazdı, bunu yapmasına imkan yok~ 
tu. Me,;'ut olmak artık hakkı değil miy. 
di? Dedi ki: 

_ Si.izi başka çocuklarla oynamaktan 

1a ten hiç ho:ı::lanrnaz. Sonra henüz tama· 

n•lle iyile miş de değildir. Onı burada 
delta i3'f botltabilir iQı, 

Jak bir şey söylemedi. Fakat oÖ)'le dü
şündü: 

- Soven bir kadın nelı:adar ca.no.var
c•5ln& hodıb!n olablliyor .• 

Antuanct tekrar Jaka sokularak: 

- istersen gel, SUzlyi gör, dedi. Kızt 
sevindirmiş olursun. Seni çok sever. Ken. 
dlsile biraz şakalaş cia çocuiiun ne:ıesl 
gelsin .. 
Çocuğu görmek mi? Bırbasını deli gibi 

seven küçük kızın karşısına çıkmak Jaka 
nekadar güç geliyordu! 
Şunu düşündü: 

- Her an karşıma başk .. ti(rlü işken· 
celt>r çıkıyor. Dolambaçlı bir yo'1da :rü-
rür gibi başım sersem ... 

Antuanete dönerek: 
_ Haydi gidip Süzlyl görelim, dedi. 
Çocuk, yatağında hareketloılz ve sessiz 

yatıyordu. Rengi sapSı>rıydı. Fakat yanak
ları ateşten yanıyordu. BUyt\k ve derin 
gözlerini tavana dikmişti. Sanki tavanın 

~ da biı •":ı: DfÔ"!Pcel>nı bıı~ıt;,., 

Cfttren: ....... A. g. YALMAH 

gibi bir hali vardı. 
Jakı ı:örünee gülümsedi ve elini uzata-

rak: 
- Benimle k•I .. Gitme sakın, dedi. 
Sonra ya.vaş ... ıe ilave etti: 
- Sana bir şey soracağ<m. 
Jakın kalbi nedamet ve kederle dol

du. Ellerine sarılan bu küçücük ateşU 
eller ondan ne istlyccektl? Antuanet e:ef· 
katle yatağa. yaklaşarak sordu: 

- Ya anneni istemiyor musun, "yav .. 
rucuğum? 

- Evet, istiyorum, ama dostum Jaka. 
bir şey soracağım. 

Antuanet, Jaka: 
- Kızı dinle .. Bakalım, senden ne is

teyecek! der gibi bakıyordu. Neşeli bir 
ta""r takınmağa çalışarak çocuğa: 

- Haydi, siz l<Onuşunuz, ben de gidip 
sana. şeker getireyim. 

Diyerek odadan çıktı. Annesi çıkar 

çıkmaz. Süzi yatağından !>"la doğrularak 
Jr .., ! IQ\!9: 

- Fakat yavruculum ..• 
- Bana hiç kimse doğrusunu söyleml-

yor. Ne mürebbiyem, ne de kahvaltımı 
getiren uşak Jozef .. Annem de babamı 
sorar sormaz ağlamağa başllyor. Demek 
ki baba'D\ öldü, öyle mi? 
Jakın beyni boşalmış gibiydi. Aman 

Yarabbi, çocuğu üznreden ona doğrusunu 
söylemenin yolu neydi? Aj!zından şu söz
ler döküldü: 

- Baban seyahat.. çıktı, Süzl.. . Sana 
kemilsi de bunu söylememiş miydi?. 

Çocuk hıçkırıklarla ağlamağa başladı: 
- Hayır.. Hayır, dedi. Babam seyaha· 

le ç<kmadı. Ben diin akşam uyuyamıyor
dum. Onun sesini duydum. Neden gelip 
de beni görmedi? Sonra neden herkesin 
böyle tuhaf bir hali var? MUrebbiyemin 
'hep gözleri yaşlı, annem durmadan ağ
lıyor. Bu sabah ken<lioine bir şey sordu
ğum zaman şuraya yorganın üzertne ka~ 
panıp ağladı, ağladt. Artık on• bir daha 
sormıyorum. Fakat sen, dostum Jak, be. 
nimle her zaman büyük bir kızmısım gi. 
bi konuşum.ın. Ne olur, bana doğrusunu 
oöyle, ı ıb•m burada ise gelip beni gör
sün. Gelmezse demek ki öldü. Söyle ba· 
na doğrusunu, ne olur... Babam ö!dU 
mil? 

( Ariıaııl var.) 

• 
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Biz içindeyiz de ... 
ft ondra Halke,·i yarnı. ba~ta 

1r= lngiltere hariciye na-ı1r1 B. 

Eden olduğu hafde dört yüz gt\zh1e 
davetli huzurunda, bllyli.k elçinıif. 

tarafından a<:ılacaktır. 

llalke,·lerinıizin TUrkl~·e ccıniyC"t 

\'e klUtür hayatında oynadığı t;ok 
öneınll rol gözönündc hulwıurkcn, 

dost bir tncmlcJ<ettc bir llalkcviınl~ 
zin daha kurulu' \'C a~ılı'}ı kadar 
sevlnllocck, ih·Unülecek az şey bu
Junur. 

Bu mesut ho."ıdiscyl lınber ,·cr('n 
Londrn telgrafını okurken bir kaç 
ay evvel bir nıeclist-e geçen bir ko· 
nuı:n1ayı hatırlamaktan kendimi ala
madıın. 

Bu mecllste, yıllartlanberi Jstan
bulda bulunan ve bundan bir iki ay 
eV\·el memleketine tlönen Brezilyalı 
bir dostun1uz bulunuyordu. Bu zat. 
bir !otografçıda. bulduğu Atatiirk'lin 
kahve l~erken alınını' güzel 'e 
renkli blr reıı-mını, meınleketine dö· 
nerken, Brezilya cnınburreisl n. 
Varga.,'a takdhn etmek üzere götü
receğini anlattı. Dostumuzun anJat
bğına göre Brezilya cumhurrebi 
de, dllnynnın tanınmış şahsiyetleri 

gibi, ebedi Şef'ln takdirkarı lmi5. 
Dünya kahve l~tihsallnde birln<'i 

gelen Bre:r.ilyo. gibi bir n1emteketin 
Atatürk'ü se,cn ve takdir eden rei
sine ebedi Şef' in kah,·e trerkeo abn
nuş fotografından münasiı> bir he
diye belki de olamazdı. 

Bu 'e'-ile Ue Brezllyah tlostunıuz· 
dan B, Vargas'ın bir <h.işünceslndcn 
tlc haberdar olduk. Sl;lao,i ı)artUerl 

kaldırmak, ınemleketle kUometre
leree demiryol ln~asına önem ,·er
mek, yeni ma.clcnlerin ı,ıetilme~lnl 

tcınln C.) lcnıek, talim ve teı·biyenln 
bütün ıneınlekete yayılnuısınt tltan· 
tan1ak, harl('i ı.,Ukrazlara nihayet 
vernıek, endtioıt rlyl ınilliJeştlnnek, 

çiftçiye geni' ülc:U<le yardım c~a" .. 
ları koyınak gibi icraatı TUrk lnkı-
1;1..p('.ılarının ba.~ardıkları i'jlere pek 
bcnı;t)·en B. Vargas; bilhassa cun1-
hurl)-et rcjlmlınlzin kurduğu }(at

kevıerine derin bir ilgi gösterml'!I 'e 
bu E,·ıerhntzln kurulu' prensiple· 
rlnJ, çalı':ma. şcklJlcrlni lnceıetml5-

tlr. Grezil)alı dostumuzun anlattı· 

ğına göre B. Vargas, kendi nıeınle· 
kctlnln ihtiyarlarına. göre dcğll!!lk· 

Uklerlc Brezilyada Jlalke\'lerlml:ıe 

benzer bir te,l"kki.il meydcna getir
mek niyetindedir. 

Güzel bir !ilan:ıt eserine pek ya
kından balulınca onun güzelUğinl 
iyice görebilmek biraz güttür. Fa.· 
kat blraı; geri ("eklliı> de bakılınca, 
o eserin kı)·metl I<.endint daha iyi 
belll eder. 
Bunwı giblı biz Jc;lnde bu1u.ndub'1l· 

muz: için Halkevlerhnizln önem ,-c 
faydasını • takdir etmekle beraber • 
bUytitilp göklere çıkarn11yoruı;. Fa
kat, dah& uzaktan bakan dostlar, 
llıılke\ Ierimizln kıymetini, kendile
rine ınal etmek istJyecek kado.r an
Iamı;:ırdır, 

Bwıwtla ne kadar iftihar etsek 
)'erlndcdlr. 

KÖR KADI 

TAKVİM 
IS UBAT l9t2 
ÇARŞAMBA 

AY: 2 - GÜN: 49 - Kasun: 103 
RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 5 

HİCRİ: 1361 - SEFER: 2 

VAKİT 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
tK.INDI: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

ZEVALi 
6,53 

12,28 
15,24 
17,46 
19,16 

5,13 

EZANI 
1,07 
6,42 
9,38 

12,00 
1,32 

11,37 

Boş suyuna bulgur 
pilavı 

ugünkll yemeğimiz baıı suyile 
pl,ip Uzerlne etleri konmu., 

bol bulgur pllü.vldlr. Bir de tnUmle 
karı.,ık ~lyah erik ho,afı ya.pbm. 
çocukluğwnuzdanberl seve seve 

yediğlmlı; bu yenıeğl nraı;;ıra yapa-
rım, bundan herkes ho,nuttur. 

* PORTAKAL REÇELi 
Dört tane biiyüce1': ,·eyaJıut be" ta.

ne ufarak portakalın UzerlndekJ ka· 
bokları keskin bıtakla. hafif almıı
nız. Bir tencere ~uyun içinde bütün 
olara!t ywnu,,a.yıncıya kadar pi,lrlr
slnlz. Sudan çıkarıp soğuduktan son
ra par~.a. Jl&r('a. doğrar ve c:eklrdek
lerlni oyıktarSınız. Kaynattığınıı; ıu .. 
dan dört bardak alarak ba5ka tence
reye koyar ,.e doğranmış portakalla
rı Jçlne atarsınız. Blr kilo da. şel,er 

koyarsınız. Şeker erJ.)'lnceye kadar 
karHJhrrr Ye kaJnamıya bırak,rsınız. 
«Köpüklerini atmayı unutına.yınız» 

bir kaç tal}un kaynadıktan sonra ya
ran limon sıkarak bir kere dnhA ka. 
barhr, ateşten Jndirirsinic. 

EV KADINl 

• 
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Askeri durum 

Uzakşorkta Japon 

taarruzları ve müt

tefik müdafaası 

r iııs~a7:;~~ 
R apon genel kunnayı, cenubi Pa

::d.J 'flk'dc gi%'iştiği taarruz harekA

ınr idare kin, mlittefiklere alt ada
arı şu iki taarruz grupunıı ay:ırrm
::ı benzJyor: 

1. cl grup - J.'jflipln, Selch, Bor
r.ııo, Sumatra, Oav:ı, Malezya yarım
adası \'e Singupur. 

:?. cl grup - Yeni Gine, l'.'eni Zc
landa \'O Avustralya. 

Japon taarrazuııun ağırlığı ı. <·l 
faarnrz; gropundadır. Blrnınnyadakl 
.Japon taarruzu da buna ekleneblJlr. 
Bu taarnz p~nı 1. rl safha sa;),lır 
\C başlıca Hd gaycsl 'ardır: 

1 - Amerika ve lnglltereyl U
:lakşarktan ~kannak, 

Ücretli memurlann 
tekaütlükleri 

Bu gibilerin yeni haklara sahip olmaları için 

bir kanun lôyihası hazırlanıyor. 
Ankara, 17 (Telefonla) - Evvelce malik olabilmeleri için bir kanun 

bildirdiğimiz gibi devlet dairelerinde projesi hazırlamakla meşgul bulunan 
Ucr U l komisyon tetkiklerini bitirmek Uzeree c ça ışan memur ve müstah-

demlerin tekaüUilk, izin, hastalık ve di~ahmln edildiğine g6re, hazırlana
ölUm gibi anlarda hiç olmazsa devlet ca~ btr kanun projesi. Meclisi• önU
llttuıadl teşekkUllerlnde çalışan me- mUzdekl toplantı de\Teslne yetlştiri
mur ve milstahdemler kadar ~aklara Iecektir. (B. B.) 

' 

Kömür istihsali günden 
güne artıyor 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Deniz nakliyesi 
işinin bilançosu 

Türk tiyatrosu 
ve Kari Ebert (BlllJI 1 inekle) ~/» 

tçapia adamlara genlf bir salMlt
yetle gördUrmek ve isin teferru
abm bunlar da bilemlyeceğine 
göre gemi sahlplerlle sıkı bir ıs Üstad ve büyük sanatkfı.r pro
beraberliği kurarak bir taraftan fesör Karı Ebert'i talebelerinden, 
onların tecrübesinden istifade et- dekorlardan ayırarak görebilmek 
mek, bir taraftan da düş\lnebl1c- ço~ gOç oldu. Buna muvaffak l)l
cekleri dolapları önlemek Ifızım dugum zaman kcndlml bahtiyar 
gelirdi. addettim. Çünkü gUnlc.rdenbcri 

Esefle söylemek •ltızımdır ki Karı Ebcrt'ln evi, ocağı, her şe
böyle verimli bir yol tutulma- yl Ankara Halkevi Uyntrosuydu. 
mış, memleket için en hayatı iş- Hergün Kari Ebert, talebe erile 
lerden biri o1an deniz nakliye işi, saa:lerce çahşıyor, onlarla haşir
vazifenin kabına göre hazırlan- neşır oluyor, onları Fidello ope
mayan, esas hedefe göre yol a- ~asının temsillerine hazırlamak 
famayan vatandaşlara emnnet ıçln sonsuz bir enerji sar!cdlyor
edilmiştir. Bunların, görülecek işe du. 
uy:gun çapta olmadıklarını tecrü- Size Kari Ebert'l tanıtayım: 
be fiilen göstermiştir. Bu vatan- Dünyaca tı:mınınış bu rejisör, bu
daşlar, vapur teknelerinin şuna "'Ünkü harpten evvel, bilhassa 
buna, fakat bu gemilerin vazife Bcrlln, Londra. Amerika ve Vi-
':ı'.amanlarının bugün için mlllete yananın tanıdığı bu büyük san. Kari Ebcrt 
ait olduğunu kavrayamamışlar ve atkıir bir kaç senedenberi mem-

SiYASi İCMAL 
B. 

:::: ~ : 

Çörçil'in 
acı ilacı 

l'azan: M. H. ZAL 

~ rtalık -ıu 'e~·a bu ıtebeple 
~ demokrasi cephesi lcJn lca

rarıııca n. Çôr~ll ortayu atılır, lıı· 
gillz ıııllltıtlne en a<"ı ne~ inden hlr 
ll[ı(' sunar. Zaten Çörı:ırın b&'lı -a 
rolll, ,Jrılr <'Cı>he .. lni idare etmrk• fr. 

llaşkn menıJeketlerde: ul'akınıla 
gline':'ler ı1ot;"arnk, biraz dislnlll M-
k • • 
ın .» dlJ e ·'·eın boruları ~'liJAıarak 

2 - Blnnanya yolunu lteserek Çi
nin müttefiklerle ı, ve el birliğini 
yok e&mek. 

ŞJmdi, L f!f gnpu k>şkll eden ah
larla Bllman.ra ccplıe indeki Japon
:mttterık harcketıerını hulasa ede
lim: 

1 - Çin kevı;otferi şlnı:ıli Klangsl 
ile şimali Honan arasında 3900 kl
JemetreJlk bir ceplıe üzerinde tekrar 
llerleıneğe başlıunışlardır. l\fare.5al 
('.an-Kay-Şek'in, Pa ·iflk'de Japon 
taaJTUZunun sUrnUo grllştlğl bugün
lerde, ltüylik Htn<\•ctJerle taarruu 
ge~mesl )'erinde bir tedbirdir. 

2 - Bl.ımanyada müttefik lnlv
\'et1er, Japon baskısı üzerine Tba
ton köprüsü bölgesindeki mevzilere 
geri almmışhr. 1."enı müdafaa hat
ları BIUn ıry.ağı garp sahili iirerln
de '1() daha. topludur. P.ıma müttefik 
ricatl do}ıly•lle Japonlar demiryo
luna bl;.ıi:r. daha yakJaşmış olurlar. 

Fa kot isfihlôk eskiye nisbetle yüzde 350 artmıştır 
Ankara, 17 (Telefonla) - Maden ı şekilde kurmuş olduğundan bir kaç 

klimtirll llavzalanmızın muhtac bu- vagonluk kömür için gün1erce ist:as
Junduğn direklerin, ştddcUI kış dolayı- yanları ve vagonları işgal ederek hem 
sikı nakledHememesi yüzünden blln- trenlerin randnnanını düşürUyor, hem 
dan bir mtlddet evvel çok aşağı bir de maden kömürUnU tam zamanmda 
dertıCC3'C inen maden kftmnrü istih- alamamak yüzünden değirmene mU
salimiz günden güne artmaktadır. cavtr kÖ51' Ye kasabaları tqe nokta-

.Aiftkadttr makamların temin ettik- sından mllşkUl vaziyete ~kmak isti
lerinc göre kömür ıstihsallmiı:in kış- dadını gösteriyor. Bu durum karşı
tan evvelki randımanı bulması fyani suıda Vekalet tetkiklerini esaslı ola
gtlndc 9 bin ton) bık' kaç ha.ftal?k rak ilerilctmtş, ufak ta.dillerle Linyit 
meseledir. ku:tl-anmak sııretile faaliyete geçebi-

Halen mevcut kömür :istihsalimiz lecek memleket tesisatını tesbit et:
gündc 7 bm klisur ct<>nu btHmaktadır. mİl'}tir. 

Dfğt!!" taraftan httber verildiğine gti- Pek ~ında bu kabil mliesseselere 
re maden kömürü talebi istihsaJden . 
fa~a blr dereceye yükselmiştir. Kış- t~bhgat yaptlarak tesislerini Lin-

verdlkleri kararlarla. bir takım leketlmlzde bulunuyor. j Çekinmeden, fazla düşiinmeden 
zaman israflarırıın mancvt mes- Karı Ebert yalnız biiyük bir söy:lyebilirim ki burada ümitlerle 
uliyetini Üzerlerine yüklenmişler- sanatkar değildir. O, ayni zaman. dolu bir saha buldum. En büyü
dir. da büyük bir insan, tiyatroda ye- ğünden, bugüni.in en büyük Tür-

Scçilen vatandaşlar, birer Ve- nili~ ~apmak isteyen, 1.Jyatroya kündcn, en kiiçüğüne kadar, lıer
kA.let ve dairenin mümessili ol- ycnı bır ruh aşılamak aı:mlni gü. kesten tc:;vik ve mua.vcnet gör- ı 
dukları. için memleketin umumi den ve kL<mlen de muvaffak olan düm. çok anlayışlı, çalışkan, 
lhtyaçlarını sıraya koymak yolu- bir yaratıcıdır. Karı Ebcrt, rutin- istidatlı talebeler de buldum. 
na gitmemişler, mensup oldukları den kaçar: ondan 11efret eder. o. Bana yardımcı, çok kıymetli, ho
oairelerln avukatı slbl çalışarak hayata giden ve giren bir realist- ca ve sanatkarlar buldum. Bugiln 
orada temsil edilmeyen memleket tir. Harpten evvel, dünya tiyatro- Tiirk tiyatrosu ümitlerle doludur. 
i.şlerini ikinci dereceye bırakmış- cuna ?.'c~i bir yol aldırmaj:!a çalı. Unutmayınız ki. ortamektep tııtc. 
lardır. Bundan baska gemi sahip- şan ?uyuk sanatkar memleketimi- helerini bugünkü hale çıkarmak 
aerinin bir mümessilini müşavir zc nıçin geldiğini ve Tlirk tiyat- kolay olmamıştır. Bu talebelerle 
diye aralarında bulundurmaları r?.su ve. operası hakkındaki dii- ayrı ayrı uğraşmak, tahsil dere
düşüni.ilmüşkcn, böyle bir tsti~a.. ş~.ıncelerınl evvelki gün bana, şu celerl itibarile kll\sik kültürleri 
reye ihtiyaçları olmadığını söyli- sozlcrle. canlandırdı: nekadar da olsa zayıf olan, ecne
yerek iş beraberliği kapılarını çok - Tıyatroya yeni bir ruh ve bl lisan bilmiyen gençleri bugUn
zararlı bir memurluk gururlle hız vermek, gayelerimin en büyü- kü seviyelerine çıkarmak çetin 
sımsıkı kapalll'Işlardır. füd~r. Harpten _evvel, senelerce bir işti. Evet. katedllen yol çok 

Bir seneye yakın devam eden ~~rlın. Viyana, Inglltcrede bunun çetin olmuştur. Şimdiden sonraki 
gidişin te!erruatı tahlil edilirse çın çalıştım ve dalma da çalı-sa- yol da, çok uzun ve çetindir. San. 
umumi hayatımıza hAklm olan bir cağım. Fakat 'ne yazık ki harp at hususunda müsamahay11, ne san 
takım usullere, telkinlere ve zih- projelerimi alt'üst etti. Hn.rp ba~- atın, ne de benim tahammiiliimüz 
niyetlere dair korkunç bir itham- la.r başlamaz her taraftan, bllhas- vardır. İşte böyle çalıştık ve ça
name meydana çıkar. Bu itham- sa Nevyorklan cazip tekllfler yağ lışıyoruz ve böylece gayemize mu 
name ile belki de hiç bir şllıhıs mağa başlamıştı. Türkiycnin tek- hakkak ulaşacağız. 

lıalk idare edilir. Fakat <Çörtll'hı 
bu ı, l•.in kııUalldı~ 11st~ «Ortalık 
karanlıktır, ama lleri,lnln daha ka
ranlık 'c berbat! olmasını hf:kle\ ı. 
nln deındltlr. Garihl ~u ki Çör~IJ, 
mlll~tlnl tanıyor. Bu arı lldç, Jngl
lizlerln '-İnirlerlne JM'k l;rJ gell;ror. 
Gr~..nlf'rılc Lih;\·a hakkml1n, UbuUlıı
tlı•n bira .. ayrılarak fa7.la nikbinlik 
göı-otcrereğl tuttu. Afrikanın şlına
linılc lnglllzlcrin başına o kadar 
beklenmez saikalar dii':'tü ki lnglllr. 
ba~' ekili deı1iğlne di~·eceğlne ıııt
maıı oldu, son nutkunda 'ine aeı 
Jliiç ll'•ıılline dönüyor •. Bu usulde da
lma \·aaıledlleııden fazıa .. ı yapıla

rak h:ılkın yüzü güldürülebilir, fa
kat 31nc bir eyler ,·aadedlllp arkaaı 
gelmezse enınlyet bo:ıulur, hük(ıme
tln ntAnevi krı•dbl ı.&r!<llır. 

n. Çör!;'il. df'mokra!il fllernlne acı 
bir llüç ı;unmakla beraber bir de na
sihat \erl;\·or ki gözlerinin dar bir 
zamana wı bu zamanr dolduran , .. 
n•;ra hu Mdlse~·o takılıp kalmasına 
ıııe~·dan hrrakmamak, barometrenin 
umumi glıll<:inl takip etmektlr. 

Bu ölı:il ile Çörçil, demokruı 

cephe!llnln ıımumt halini attı ay ev
\ f'l!ilnden daha Jyl buluyor. O u.
nınn Rus a"keri nıuka\·enıeHnta so
nuna ~eldlği anılı~·ordu, Amerika 
da harple değildi. Şimdi Rusya da
~ anıyor, Amerika harptedir. Buna 
karşı Japonya harbe ı;'irmı,tır, fa
kat ya ,\merlka ortada yok lkea 
'c ı:ran .. u: bozgunundan sonra l•
glltcrenln askeri mukavemet kudre
ti .,ıfıra yakın iken girseydi IngU
tercnin hsll ne olurdu! Çörı;ll, ba
giin :-Olnı;-a1>1ırdan dolayr yel"e dü,e
<"f'k yerde .J:tponların o zaman ba.~ı
retını bağlanma)ıp ta saldırııalar
dı imparatorluğun hali ne olll<'afmı 
gözönüne getirerek lnglllzlerl ltal
lerlne şUkretme~e davet ediyor ... 

8 r Japonlar Slnı,"llpura glrdl,tl 
zaV.On adada (60) 'bin kl~llik bir 
rAiUtefik L."11v\·etı bulunııyormn' ve 
bunun 15 ıWnl Jnglllz ana rntan .kıtı\'• 
,·ctıerloc mensup blrllklormlş. Bir 
ynzmımla Jnttfllderln Slngapurda 
dörtte bh' nls'betlnde mUdafaa yolu
nu lngiHz kıtnJanııa verdikle::inl tah
min etmiştik. YenJ llllbcr, bizim bu 
görHşllmftzll doğru tıkannıı;;hr. Bu 
askeri mnğlCıbiyet de gösteriyor, ki 
Ingllizler yalnn ve erta şarl•ta nıHll 
ordubF.mdan daha çoli JCu\-vetnu
hmdunnak ırıonmtladtrlar. 

4 - Samatra adıtsında Jap&nlar, 
Patemhang 1110\1dinl ttlmı,ıar \ 'O 

blnlerce Japon askeri tn,ıyan gemi
lerle liarnyn. gıkanna yapmıya ko
yuhnu~nbr. MüttefHc tayyareler, 
ho Japon flkısuna taarruz ~derek :? 
mııh.rlple 5 nftkllyc gemlslnl bomba
larla \ urmuşlardır. şu halde Japon
Ja" Sumatrada. kllY\-etll bir ld;prlr 
hıışı tutmu~ar ve bir ha\'a meyda
nını da. do ıterJrmlşJerdir. Adanın 

ceırubu prld puf-- çJild;ıklanna 

ltakılırsa, bandan Cavn adeımnn da 
hü;)iik bir tellttkede elduğu anlaşı1tr. 
Böylelikle .Japonlar Cava ada!lllla 
~·lıı~ca atlamayı lleMba katlmJ ela
~ıinr. 

5 - FfUplnlerde Bataan lılb"Jgesl•
dc Amerikalılar ve Flllplnliler ı..v
vetle c1a)-anıyorlar. Bu rnuk&l'elllet 
bize, bettrlkll ve ciiret.kAr bir Jnı
nıaodaıuo harpte ea güç şartlar ~in
de neler yapablleceğkıl göeteJ'ir. f'l
lipfnlenleld Amerikan muk&l\·emetı. 
1Rı•nJann ger.IBinde hllyilmesl ihtl
maU o.lan lıılr htuekettir. 

6 - Bonıeo'da bir dcğlşlkllk yok
tur. Falmt Scleb adasının cenuban
cla mırharei>e thtrmadan deı\·am et
rncktedlr. 

ı,ıc bu l. el grup arnsm<la Japon
ların henliz ayak ba.smadıkları bü
YUk nda Ca\-a'dır. Burada Uzakşark 
nıüttnfik başınımandanı General 
Wa\elrln umumi kararg{ı.Ju bulunu
yor. Japonların yeni hedefi bu ada 
olablllr. :Fakat Sumatra Japonların 
cUne geçtiği takıllrde Oava adası 
So™fa boğazından \-C cenuptan da 
Japon deniz \'e ha\ a kunetlerinln 
taarrudarıııa açık kalacak '""' se,·
kulı·eyş tll'ğerlnl kaybedecektir. Baş
kumandan \\'a,·ell'ln ıınuuni karar
glihını hundan ısonrıı da <'a\8da hu
lundunicağıoa ibthnal ,·erilemez. 

tan başka nakil vasıtalarının ekseri- yıt Re işHyecek blı' hale getlrilmeSi 
slnifl de memleketin yüksek menfaat- bildirilecektir. 
ıerilc alftknlı diter işlerde kullanıl- Dlğ'er taraftan maden kömUrU ile 
dığl böyle samanlarda değil, n<>nnal elektrik iStihsal edilen mıntakalarda 
zamanlar <Hsayı:h dahi yine köm&r elektrik istthlW oldukça mühim bir 
yet5'timıek imkAnı bulunıunazdx. surette ta!!did eddeceği tahmin oiu-

lstihsal 931 - 942 arasında yüzde nuyor. 
87 nisbctinde artmış olduğu halde Ayrıca OI"JRan ttmum mildUrlilğil, 
ist.fhh\k ayni zaman zarfında yüzde lkttsat Vekll.letinkı ala.kadar maka:nt-
350 artmışln'. Bu ıhel halkımranı ha- ıar.tre iş birliği yaparak havzaya Jft.
ya.t seviyesinin 'bu seneier zarfında zım olan maden ocakları direklertrıin 
yükselmekte olduğu gibi memleketin lresileceği ormanları teSbit etmiştir. 
bir çok mın-takalarında kurulan Yeni Büyük bir süratle havzaya nakledil
tesisler.ilı meden kömürü He ifieme- mekte olan millılm miktardaki direk
ıeı.lnden ilerl getmektedlr. Mesela. lerin kömür randımannmzı bir kaç ay 
yurdlln en uzak bir noktasında bulu- Zarfında eskisinden bir miktar daha 
nan bir un değir.meni tesisatını rna- fazlala.ştıracağı umulmaktadır. 
den kömtirQ He faalt,.ete .:-~ek. bir EB. B.) 

AV-Om komarostnda 1 hakkında c:1a bana sua1 sontıdu. Son 
(Btıl}ı 1 JneNe) + X + derece Vahim olan bu hlı.dise, beklen-

d 
~ d 1 L.ı .J ,_ miy0r defildl. Singapur'un eukutun

ogma an a.z: evve nyn a-a~-- dan '1er1 gelebilecek mUteaddıt mUes-
madı? sif neticeler ha'kkmda mufassal tah-

2 - Sahil scrvlsl kumandanlığı minler yiiratmek te ihtiyatlı bir ha
:He Amiralhk dairesi arasıAda ve reket olmaz. 
keza İngiliz ltava kuvve\lerinin Fazıa olarak bu çok açıklı felt.ke
dlğer kumandanlrklarHe Amiral. tin neticesinde duyduğu.mtız haile ve 
!ık dairesi arasında temas ve ir- elem nlssinln tesiri altnıda iken ser
tibat, icap ettiği kadar sık ohnad.ı.. zeniıJlere kalkı,.acaılc OOırsak bu hal, 
AmiraUrk ve Hava Naz•rlığı tarL h.Wt*metin v.c meclisin vekarrna ya
rından va.ki olan bir teklif üzerine ~tyacağt gibi dahil 'bulunduğumuz 
bu husust1L tahkikat yapılması için ittifaka da faydalı bir hizmet olmaz. 
talimat vıerdlm. Tahkikat gizli Hü~met, yapılacak müzakereyi dln
yaprlacaktır. Ve tahkikatın vere- leyecektir. "Uaftlt ederjm ki içinde bu· 
ceği ncliceierln neşri caiz olaca- lunduğı..ımuz son derece ciddi duru
ğından pek şüpheliyim. Meclis ve mu meclise hatılatmakJıtıma, dll~
halk tarafından azıçok hayreti l'RU- snan memleketlerde hattA müttefik 
cip görülse bile şu ciheU memnu- memleketlerde herhangi bir kimsenin 
niyetle ~lcmck isterim ki, Ami- kapılabileceği dtlşllnıcesiz ve ölçüsüz 
allığın, samimiyetle paylaştığım bir lisan kulla.nrldıtmı ve Avam ka
mütaleasına göre, Almanların nııarasının talihsizlik ka~ında me
Brest'teki mevzilerini tcrketmele. tanet ve cesaret husUllunda.kt şöhre
ri bizim harp durumumuz ıçın tini muhafaza etmesinin ehemmiyeti
muhakkak ki !aydalı olmuştur. n1 hatırlatmama mUsaade edUecektlr. 
Ka!ilelerlmlzin yollarına. karşı Churchlll'den sonra söz alan işçi 
mevcut bir tehlike bertaraf edil- lidert Pethlek Lawrence demiştir ki: 
mlş ve düşman üstün bir durumu Meclisin müzakere etmek istediği 
terketmeğe sevkolunmuştur. Za- esaslı bir mesele vardır ki, o da 
rurl olmakla beraber çok fsra!ı Ma114'ta cereyan eden lh9.diselerin Brl 
mucip hava bomba.rdımant faali- tanya adalarının fstilAsı lmkAnına ne 
yetimiz tıimdiki istikametini de- dereceye kadar tesir ettlfldlr. 
ği.ştirmiştlr. Pethlck, Britanya efkArı umumiye-

Vc Almanya'ya karşı daha ağır sinin müzakerenin uzun nıtıddet geri 
ölçüde hücumlar yapmak artık im- bırakılmasını istemediğini na.ve et
kD.n da'1fllne «irmlştlr. Fazla olarak mlş, Churchlll bu hafta bir mUzake
Scharnhorst ve Gnelsenau her ikisi tenin kabul edilemlyeceğlnden kor
de Mıınş'tan geçtikleri sırada bir kulduğunu cevaben sliyleml~tir. 
milddct için faaliyette bulunmalarına Başvekil He ayni fikirde bulundu
imkft.n vermlyecek hasarlara uğ'ra- tunu bildiren muhataza'kar Winterton 
mışlardır. 

kısaca Birrnanya yolundan ve bu yolu 
Slngapur'un sukutu hakkında bir muhafaza lüzumundan bahsetmiş ve 

demeçte bulunup bulıınmryacağım demiştir ki: 

mes'ul tutulamaz, fakat ış görme 11~1 'bana ~~ cazip geldi. Tilrkiye, Size şunu da ~öyll)·cylm kl 
usulünün fenalığından ileri gelen b.ır. çok guzel şeyler için olduğu ümitlerim pek çoktur. Diyeb111-
mes'uliyet herhalde pek umumi- gibı tiyatro için de yeni bir mem- rim ki, talebe itibarile Türkler, 
dir ve çok ağı.rdır. leketti. Türklyede yeni bir ruhun bir çok ecnebilerin ayarında ve 

Htikümıetimiz çok şlikür hata- kayn~tığını ve 'büyiik bir hnye- belki de bazılarının üstündedir. 
ları görmüştür ve bunları düzelt- canın ~a~adığını ta uzaklardan Üstad Karl Eberl'i son defa cu
mek yolunu d:ı. tutmustur. Bunun- hlssetmışlım. Derhal heyecanlan- ma akşamı Fidelio'nun tcmsilln
la beraber on aylık tecrübenin dı1!1 ve Türkiyeyc ko5tum. den ve büyük muvaffakiyetlnden 
arzetttğl manzara üze.rinde durup Üstad, bir müddet düşilndükten sonra. gene çok sevgili talebesi ve 
bunu ö~üye vurmakta büyük sonra devam etti: dekorları arasında buldum Ye 
fayda vardır. - Evet Türkiyeye düşilndü- temsil hakkında lntıbalarını sor. 

Bu acıklı manzaradan ve deniz film gibi en güzel sanatın, tam doğum ?.aman, şu cevabı aldım: 
na-klly~ işinde gözönUnde bulun- tckfımüle en yakın bir sanatın - Güzel, çok güzel oldu. Sizi 
ması laz.Jm gelen esaslı hede.fler- doğmasını kuvvetle, heyecanla, temin ederim kl, böyle bir mu. 
den yarınki yazım'Izdn bahsede- sebatla yardım etmek için gel- va!faklyet ancak en yüksek Uyat-
ccğiz. dlm. Tam ve en güzel sanat, bil- rolarda, evet, Berlln, Londra gibi 

AhMet Emin TALHAN mlyorum, insaniyet buna ne za- yüksek sanat merkezlerinde ka
man muvaffak olacaktır. Sanat bildir. Bu akşam çok memnun ve 
her ı;eyden evvel prenstp, yaradı- bahtiyarım. 

Raif ~leto l h• ve kiasik kültür mesolesidlr. 

--- istanbulun sinema sever halkına 

Dzak,ark 
llarbl 

Filipinlerde Amerika-
lılar dayamyor 

Ankara, 17 (Radyo Gazetesi) -
Muhtelif kaynaklardan haber ve
rildiğine göre Birleşik Amerika 
askerleri Avustralyaya yakın ıı.. 
dalara. çıkarılmıştır. Amerikalıla
rın, Cava adasına da asker çıkar
dıkları bildiriliyor. 

J-a:ponl.a.r CaV31Yaı la.'iker 
çıka ramadlla r 

Nevyork, 17 (A.A.) - Batav
yadan Associated Prcss'e bildiri
liyor: 

Bugilne kadar ı;-ördUğünUz en güzel film 

BU AKŞAM MELEK'fe Başlıyor 
BiRLEŞEN 

GONULLER 
Fi1ml yaratanlar: Sinemacılık dünyasının Hci ilAht Yıldızı 

JEANETTE 
MAC DONALD ve NELSON 

EDDY Holanda makamları Japonların 
Cavaya çıktıklarına dair verilen 
haberi kat'i surette tekzip etmiş
ler ve bu şekilde bir teşebbüs ya
pılmadığını ilave eylemişlerdir. 

Tamamile renkll .. Aşk ... GUzelllk Ye musiki ;ıaheeerı ... Nefis bir mevzu. 

~ DIKKAT: Bu gece için loca ~numaralı koltuklar kalmamıştır. , 

Ma.k Arthur dayanıyor 
Londra, 17 (A.A.) - Bataan 1 

yarımadasında Mak Arthur kuv
vetleri nezdindekl Reuter muha
birinden: 

Pazar günü dokuz Japon askeri 
isketlerile teslim olmuşlardır. 

Senenin mUstesna filmler llsteslndcn bir ~aheser daha: 

Yarın 

akşam LALE Sinemasında 
PIRLANTALI KADIN 
İSA MİRANDA • GEORG BBENT'ta 

Büyük kudretıerlle hayat verdiği ... 

fSTANBllL BELEDİYE!':İ rT• İR TiYATROSU 
Hindistan'da topladığınız bUyük 

kııvveUerin de ne olduğunu öğrenmek 
isterdim. 

Bu askerlerin mensup bulun
dukları birlik evvelce sarılmış ve 
subaylarının büyük kısmı intihar 
etmişlerdir. Japon tayyarc!eri 
bunlara. yüzerek hatlarına iltihak 
etmek emrini vermişse de Ame
rikalılar yüzücülerin büyük kıs
mını öldürmüşlerdir. Bataan ya. 
rımadaS'lnın batı kıyısının muht<' 
lif noktalarına. çıkan Japonların 
son kısmını da püskürbnUşlerdir. 
Japonlar Rıa.nrona. yaklıaşlyorlar 

En ateşli ~klarla. sUsledlğl ... En esrarlı vak'alarla heyecan kattrğ 
_ Bu mevsimin en gOzel filmidir. 

Dram kıSmı Tepet>aşında g'<omedl kısmı İstıklAl caQ. 
Bu akşam 20,30 da GçllndUz saat U te 
RÜZGAR ESiNCE OCUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 

d r A .. A BiR Mt'HASIP ARANIYOR 
Pek Yakına: .. 

• Yıırın ak~nm SARAY siaemaın 

ÇÖL' ün DONJUfIN/ _ 1001 Maceramn Kahramam 

ŞIK, SEV_ [~Lİ ve CENKAVER BA 'YDIJT 
·CES/IR ROMERO'yu 

CISCO KID serisinin en mükemmel ve en ihtiraslı 

CiSCO KID'in SANSI 
Filmlndo takdim edecektir. Cidden görUJecek güzel bir filin 

Churchlll, bu son noktaya şu ceva
bı verm~tir: 

Bu hususta cevap veremem. Zira 
bu kıtaların hareketleri ve durumları 
'imd11lk balkı hiç ,upheslz &!!kadar 
eder mahiyette değildir. 

Persy Harris, kısa bir zaman zar
fında mUzakereler yapılması lehinde 
söz söylemiş ve iJAve etmişti?": 

Bafvekll memleketin itimadını ha
izdir. Ve vaziyetinden dolayı endi'e 
duymamalıdır. 

Churchill, cevap veı·erek demiştir 
ki: 

Müzakere için her tUrlU kolaylık
lar göstereceğim. Meclis kaU ~ir sa
lahiyete sahiptir. Eğer hUkQmete iU
madını 'bildirmezse, eğer harbin iyi 
idare edildiğine huımusa, eter da
ha iyi bir idare temin edecek tedbir
ler alabneceğini dUşUnUyorsn mUta
l&aEfnı söylemek vazifesidir. 

Rangon, 17 (A·A·> - Birmanya 
muharebe~i yeni bir safhaya giri
yor. İngili-ılerin Bnin ırmağı üze
rine yeni çekilişleri neticesinde 
Japonlar, Martaban körfezini ta
kip etmek suretile Rangon'dan 
kuşbakışı ile 120 ve kara yolu ile 
yalnız 170 kilom tere mesafeye 
gelmiş bulunmaktadırlar. 

Japonlar SlJtppunın adını 
de(lştird ller 

Tokio, 17 (A.A·> - İmparator
luk umumi karargfıhı bildiriyor: 

Singapur bundan böyle yeni bir 
ısım taşıyacaktır. Eski İngiliz ka
lesi, bundan sonnı Şonanko -par
lak cenup lima!\!- ls;ntni tac:ıya-, 

Ilk akşam tçin numaralı yerler şimdiden kapatılmaktadır. 

Telefon: 43595 

ŞARK 
Bir Tiyatro Kulislerin
de geçen şeyler ... llrtist 
hayatı ve... Kadm ha-

sinemasında yaJI,.: ffsrl Aşklar 
Beğendiğiniz l<adını nıısıl seçmelisiniz? 2 zarafet Kraliç~I 

Hİ'LDE HİLDEBRAND - LENİ MARENBACH ve HAN S 
SÖBNKER bunu size 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN ... 
Filminde göstereceklerdir 

HER KADIN ... HER ERKJ!lK ... Bu fllmi n"Ntlaka :;-örmelidir. Eıletıe
rlnlzl evvelden tedarik ediniz. Telefon: 40380 

caktu. J ___ m!!!I _______________ _,, 

O~ le göriioüyor ki Singapunuı ,.e 
Alınan deniz macerasııun lnglll,ere
de uyanılırdıltı Uk sersemllk geçml~ 
\'e Çör~il'!n acı il!lrı bu defa U iyi 
gelmiş tir. 

Tren bilet 
ücretlerine 

yüzde 20 zam 
Bu zam 20 Şubattan iti
baren meriyete girecek 
Ankara, 17 (Telefonla) - Devlet 

Demiryolları idaresi, yolctı tarl!esln
de yeni bir tadil yapmayı karar:laş

tırmıştır. Şubatın yirmisinden itiba
ren merlyetc girecek olan bu tadile 
göre, umumi tarifedeki bilet ücretle
rine yUzde yirmi nlsbetlnde bir zam 
yapılmaktadır. Malüm olduğu üzere 
Demlryolları ldaı esi bundan bir mOd· 
det evvel de seyahat biletlerini olduğu 
gibi - Banliyö hariç - şehirler arası 

t,1dlş geliş bilet1crlnl de kaldırmıştır. 
Yaptığımız ta1ıklkata göre e~ya tari
fesinde herhangi bir zam ya.pılmıya

caktır. (·B. B.) 

Unutamadığım 

kız 
(Başı 2 indde) 

kapılarını kırarak başkalarını da 
kurtarmaya uğraştılar; !akat a
levler zorlayınca blrer birer ha
plsanc avlusunda toplanmaya 
başladılar. O gece soğuktu, ve 
herJccs titriyerek oldu!tiar.ı. yer
de kıpırdanıyorlarfü. Birdenbire 
birisinin bağırdığını lşiltlm: (Şu
rada :bir knd7n var.) Baktım ,.e 
:ıaızın mavi üniformasını tanı. 
dım. O da mahpuslar için elin
den geleni yapmak için arzusile 
gelmişti. Bütün o dehşet verici 
scce ıgenç kız, doktorlardan bi
risine yardım etti. Hortumlar
dan sıçrayan sularla hiç durma
dan ıslanıyordu ve gec<'nin so.. 
ğuk havası içinde ~lddctle tilre
dlğlni farkettım. Lakin yorgun
luktan bitkin bir halde çökQnci
ye kadar işine devam etti ve son 
rrı kendini evine götürdüle!". Az 
~aman sonra kızın o gecenin so
guk ve Yorgunluğundan zatürre
eye tutulduğunu ve hayatını kur. 
t-arabilmck için didindiğini öğ
rendik. Ertesi gün de öldüğünü 
duyduk. 

Halft o sevimU kızın platform
da ayakta durduğunu göreblli
yorum Ve bana sık sık hıtap 

ediyor: Vücut hapis edilse de 
ruh serbest kalabilir. 
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VATAN 

,,__KUŞ TÜYÜNDEN , 1 

Ya~hk, Y'-'rgan, Yatak kullanmak hem kesenl:t.e hem de 

:::::::~BİR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 
Yastık,yorganlan da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Çakmakçılar, S&n· 
dalyacııar sokak, Omer Balıoğlu Kuf TüyU Fabrikası. Telefon: 23027. ' , 
• ~u ge_n9. ~lin ·ı 

GUZELLIK V,E 1 

1 BAHTİYAR[IGJ I 
bulmuş . 

} 

+A·ı~ırr çl;klnce • bir. uzvu 
telakki ohınmakla beraber.' 
butün umldlml kaybetml~
ken otuz yaştaM'mda .. ~vlen-? 
dim::: zeicım diyor ki: M,u; 
vatfaklyetımln ve onu te5' 
hlr edişimin yeglne ~mllf 
şaya.nı hayret· tenim oldu. 
onu -da .evlenmeden bir kaç 
h~ e.;.eı kullanmaıta baş
ladığım EBeyaz renkte yaıt
sızı Tokalan kremine med
yunum., -O çirkin ve donuk 
cildimi ' Adeta yeni bir şekle 
ifrağ we bana yeni bir se
vtmllUI< ' bahşetti.. Tokalan 
kreminin , <:Udim üzerindeki 
tesln ldeta• uıuc!uy• ben
c:er.> " 

PARASIZ - Bu gazetenin her 
okuyucu bayanı, deıı.ınunda (Be· 
yaz: ve pembe) renklerdeki TO
KALON kremleri ile muhtelif 
renklerde Tokalon pudrasının nU
munf'1erini havi lilkB bir güzellik 

kutusu alabilir. Anbalaj ve sevk 
masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu aşağıdaki adrese gönderlniz. 

TOKALON servisi 9. C. Posta 
kutusu 622, Istanbul. 

Karar hu 1 ôsasıdır: 
c 41/ 1670 

1'.tilll koruma kanununa muhalifet
ten Divanyolunda 178 numarada kö
mürcü ticaretile meşgul Mehmet oğ-lu 
Fikret hakkında Ist&nbul Asliye ikin
ci ceza mahkemesinde cereyan eden 
mahkerne!l neticesinde suçlunun fiili 
~abit olduğundan ?ı.fillt koruma kanu
nunun 31 ve 59 uncu maddeleri mu
cibince elli lira afır para cezası öde
mesine ve on dört gUn mUddetle dilk
k~nının kapatılmasına ve hUkUm 
l<at'Uettiğinde Ucrett suçluya ait ol
mak Uıere karar hulAsasırun Vatan 
gazeteır.inde neşredilmesine 4/12:941 
tarihinde karar verildi. c2373~ 

BORSA 
17 ŞUBAT 1942 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pozeta 

5,24 
130,0250 

12,9375 
100 İsveç Kronu 30,72 

Esham ve Tahvilat 

Sıvas - Erzurum 2-7 
1941 Demiryolu 

20,10 
20,05 

---DOKTOR --... 

HAFIZ CEMAL 
LOL'\IAN Bl':ııtiıl. 

Dallill7e Miileb
Dinnyolu lK 

lfuayene saa.t.leri: Pazar 
hariç herg(m 2,5. Tel: 23898 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN PiYATLARI _ Xuntl 

Başlılı: 750 
1 inel oayta 500 
! nci ,, 400 
·3 llncü • 150 
' üncu • 50 

Abone Ücreti 
1ürklye clalılllııde: 

Senelik 6 aylık 
1400 750 

a ayWı -Hariç memleketlerde: 

Seııelllc 8 aylfk 
Z?oo lUO 

Gazete1e rönderUeın evraJ.ı: dercı 

edilsin edllmeeln iade olwımaz. ZI· 
J'&llldan mcıe'uliyet ka1Hll edilmes. 

l!alıibl ve neşriyat mlldllrü 
Alımet ıı:mıo Y ALMA-'1 

Vatau Ne,rıyat Türk Ltd. Ştl. 

V-mat-

DOKTOR " 

TABANTO 
Dahili bastaJ.ıklar mütehusıaı 

<PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR> 

BAŞ , DI Şı NEZLE, GRi P, RO MATIZ MA 
'l'Onol, Ş&hdoCirmetı 8. No. 5 

T<I: '92ti 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~r 
teaın- .-. ı u,. aıu.aı.mr. Her 7- .,.ııa kmWla n ......ıa ilı6e;rinls. 

. . ~ ' . . . ' ,,. :, " .. 

lstanbul Defterdarlığından : 
He- ap ?tlllkelletln adı 
No ,-e toy adı 

3233 Şahnur Beyoı:ıu 

2M8 Leon Arabacıyan 

2282 Klrkor 

2377 Jak Sa.Jamon oı:ıu 
1903 Ethem Erden 

e29 Kasım Yılmaz 

630 • • 
335 Yahya Esmer 

723 Ka.raber Marangozyan 

1735 Klrkor ErhUner 
421 Mıgırdıç KökcUyan 

2568 Kirkor Palabıyık • 

730 Bekir Vefa 

731 • • 
1862 Omer Hakseven 

1862 • • 
84.6 Hasan Nalça 

3209 Salih Karak"'I 

2023 • > 

572 Zahrap Azdmyan 

T. Terzi 

Terlikçi 

Meşinci 

Halt örücil 
~Çl 

Ha.Jıcı 

I~lemoc! 

Dökme tastiyehanes.I 

Efma.9 ve kuyumcu 
Kuyumcu 

Kundura yapıcı 

Koltukçu 

• 
!'org;ı.ncı 

> 

Kahvel\ano 

Kundura tamiTcial 

H. elbllecl 

> 

H. terlikçi 

35 Hüseyin oğlu AH Sağlamyflrek Kahveci 

599 Ferhad oğlu Ihsan Çelik Kunduracı 

248 Sami KuUuata Bulaşıkhane 

24-8 > > > 
35 Hüseyin oğlu Ali SağlamyUrek Kabveel 
95 Osman Şaplakoğlu Mobilye ağacı !mali 

415 Klrkor oğlu Arsinlk Kunduracı 

415 > • 
55 Refik Çap&r 

633 Mehmet Yükse 

633 • • 
8:i2 Mihran Ozkesin ve Ohanee 

Demlrcioğlu 

604 Kirkor Abayan 

527 .ıl.rtln Haçaduryan 
527 , > 
961 Benan Ka.zmacıoğlu 
9i6 Ohe.ne& Çavu~ 
536 Karnlk Avramyan 

> 
Otomobil tamiri 
Kunduracı 

> 

" 
Kahvd 

Kun~uracı , 
Sayacı 

Kunduracı 

• 
003 Galip Kortu ve Recai Çakmaz 
625 Alt oğlu Cahlt Tıflar 

> 
> 

159 Rifat oğlu Refik Oto.it 
7.S Necmettin Balaban 

172 Nesim Levt ve Al bert 
844 Horen Tarakcıyan 
167 Yusut Merlçden 
965 Bedros Basmacıyan 

959 Seyfi Ta.lrtalulr<; 
552 Mutafa ve Bariton 
157 Hilmi Dümdar 
557 Ismau !~güder 
8ll6 Ohanes, Zeki Dörter 
897 
896 

• 
> 

• 
> 

897 > > 
5( Arşaloe 

1 Hasan oı:ıu Kadri 

Zar iman. 
Kitapçı 

Le"1la ve çerçeveel 
Kunduracı 

Kahveci 
Kunduracı 

> 
Sobacı 

Şarap ve blral\arıe 
. Kunduracı 

> , 
> 
> 

Sun'! çiç~I 

.Manav 

2 Ismail Hakkı oflu Ali Çalılı Bütecl 

• 

3 Abdullah oı:ıu lbralılm Bakkal 

Adreol 

Ç&rft Alım f8.lı No. 1 

> Alipa~a han kat 1 N o. 3 

> Terlikçiler 12-H No. 

> Sa.hatlar IT No. 
> Sahafla.r bedesten kapı 13/15 

• Tak.yeciler 11 No. 

" > " 
> Terziler 29 No. 

" Sıra odalar s N o. 

> Karam&nlıoğlu 4. No. 
> Aklkçller 1 No. 

> Alipaşa h&n kat 1 No. 13 

> Reııoam baomacılar H No. 

> > 16 No, 

> :Perdahçılar sa No. 

li " > > 

" Kauzlar orta 13 No. 

,. Hazır elbi-!eciler 9 No. 

> P'uçller 75/ 77 No. 

• > M No. 

> Kolancıla.r 1 No. 

MollahUsrev Kl.Up çelebi ~2/1 

Beyazıt Yo~eçen han 6 No. 
> LOttullah sokak 
, , > 

B. Mollahüsrev Ki.tip çelebi 82/1 No. 
Beyazıt Çadırcılar 27 /9 No. 
Beyazıt Okçul.ar 5 No. 

> , > 
KMnalpa..'Jtl Fevziye çarşısı 19 No. 
Beyazıt Yolgeçen han Mehmet dal
r .. ı 10 No. d& 

• , , > 
B. Bilyül< Çatal han 16 No. da 

B. Yolgeçen han Ko&takl de.iresi 
lılrmcl kat 5 No. 

B. Okçular caddesi 16/1 Ne. 
> > > > 

B. Sepetçi han 11/1 No. 
Beyazıt Okçular 34/1 No. 

> > 32 No. 
> > 8/4 No. 
• Yolgeçen han 25 No. 
> Çadırcılar 28 No. 

> Kalenderhane direklıer arası 

5( No. 
Beyazıt Çadırcıla.r M No. 
Beyazıt Büyük Çata.! hLn 180/4 
Beyazıt Camcıa.11 ZeynepklmU 2 No. 
Beyazıt Iratlt han sarraf dairesi 
22/1 No. 

Beyazıt Çatal han 25/1 No. 
Beya.ut Okçular 6t / 66 No. 
Cıımcıali Vezneciler 57 No. 
Beyazıt KökçUler 1-3/2 No. 

> Lekeciler 15 No. 
> 
> 

, 
> 

17 No. 
15 , 

, > 17 > 

Kapalı çarşı Kolancıla.r 

SWeynuı.niye Tlryakl aoka.k 3 No. 

Jıa.Ja.b&na:a direkler arıı.aı 37 No. 

B. Molla HüsrOY 1'ıwacılar 208 No. 

"' " .. 
N .. 
~ 

600 .50 

199 
2700 4.70 

1568 
3600 4,73 

1251 
2100 .50 
7200 3.so 

1440 
45.- 7.43 

1652 
54.- s.92 

1983 
84.- 16.75 

5583 
36.- ı.38 

345 
ıs.- 1.00 
63.- 22.68 

5041 
36.- 5.19 

1726 
21.- 1.33 

444 
2250 1.11 

370 
110.00 z.42 

5.05 
90.00 9.17 

22.93 
36.- 4.07 

11.54 
ıs.- 1.03 

5.13 
135·- 21.64 
18.09 
84.- 8.98 

29.92 
90.- 20.08 

44.63 
420 

45 
27.-

27.-
420.-
60.-
13-50 
13.50 

18-00 
27.-

27.-
54.-

s.o4 

7.29 
6.75 

.54 
53.97 

2.32 
.68 

1.69 

3.62 
4.19 

3,55 
3.21 

45.- 496 

42.-
42.-
45.-
24.-
90 
33.75 
36.
H.-
99,_ 

58.-
63.-
216-
80.-

4.11 
5.32 

.17 
3.04 

11>.36 
.86 

5.33 
7.50 
4.25 

.62 
18.59 

5.80 
3.26 

22.50 2H 
192.- 33.46 
57.- 7.03 
as.- s.36 
6.l.- 8.13 
1oe.- 13.94 
63.- 18.90 
ıos.- 32.40 

13.27 .93 

.10 .12 .ıı 1941 

.94 2.35 1.20 • 

. 95 l.1s 

.12 
,72 .90 

1·49 1.86 

1.78 2.23 

3.35 9.37 

. 28 .u 

.20 
4.54 11.34 

1.0( 2.59 

. 27 .67 

.22 .56 

.48 .67 

1.83 2-29 

.81 1.02 

.21 .26 

1.ao 2.25 

4-02 10.04 

1.21 1.51 

1·46 3.64 
1-69 • 

.ıı .10 
10.79 26.98 

.46 .58 

.14 .34 

.34 .84 

.72 .90 

.84 2.09 

.71 
1.64 

1.77 
4.lO 

1.03 • 

.il 1939 

.78 1941 

• 

4.27 • 

.30 • 

1939 
5.1s 1941 

1.32 • 

.34 • 

.28 • 

• 
1-99 • 

.88 • 

.26 

5.12 

1.32 

1.86 

.12 
13.76 

.51 
.11 
.42 

.91 
2.99 

• 
• 

• 

" 
1940 

1941 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1940 
1941 

• 
• 

.99 1.24 1.07 • 

.82 
1.26 

.03 
.61 

2.-07 
.11 

1.07 
1.5-0 
.as 

.12 
3-72 
1-16 
.65 

1-03 
ı.58 

.04 
1.52 
2.59 

.21 
2.66 
3.75 
1.06 

.ıs 

4-65 
1.45 

.91 

.53 .48 
6.69 8-36 
141 1.76 
J.07 1.34 
ı.63 4.06 
2-79 6.97 
3.18 9.45 
6.48 16.20 

Hava Kurumu 
.27 

.78 

1.36 
ı.91 

. 92 

1.26 

7.27 

1.ıs 

2.07 
3.55 

1.57 

• 
• 
• 
• 
• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1939 
1940 
1941 
1940 
11141 

• 
• 
• 

.12 1938 

96.oo 5.08 1.20 1.08 1935 
Mükellefin itirazL üzerine T. t. komis .. 

yonunun 27/5/ 941 T· ve 65956 No.lı ka
rarile ı:ün adedinin tadili suretile matruh 
verılnin tasdikine karar verilmişUr. 

200.00 60.00 12.00 1940 
Mükellefin itirazı üzerine T. 1. komis .. 

yonu büfe mahalline ayrılan Iradı tadili. 
ne 200 liraya indirmek surctile ikinci de
!a olarak 16/4/941 T. ve 65110 No.lı ka
rarla ısraren tasdik edilmiş ise de Tem-
yiz koJ71isyonu T· t. komisyonunun 2/7 / 
941 T. ve 392 No.lıı kararile işbu kararı da 
bozmuş olmasıdır. 

48-00 2.20 1933 
Mükellefin ıtı,,azı üzerine Tetkiki İti

raz 'komisyonunun 3115/941 tarih ve 
66135 No.h kararile tasdik edilmiştir. 

Beyazıt )laliye şubesi mtikelleOerinden yukarıda. adı ve işi, ticaret adresi yazılı ,a.ıuslar terki ticaretle yeni adreslerjni bilüirmeml9 ve te· 
bellUğe salahiyetli ltlr kimseyi göstermemiş ve yapılan ar~tınnada da btiluna.r.ıam.ş olduklarından hi.zahirrnda gösterilen yıllara aid kazanç, 
bL:hr.ın, ,~e fevkalAde zamlara aid lhbarnam~lerin bizzat tebliği mümkün olamamıştır. 3692 No. lı ka.nunun 10 uncu maddesine tevfikan tebliğ 
yerine geç..,-ıek Uzere UA.n olW>W'. (2389) 

REKOR! 
Zeytinyağlarının 

Ballıılyetlnln akıılııl tııpat edeno 

• • • 

-1000- Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
B&kka.\DuZdan uır a.rla 18\eyinls. 

A- dikkat: Iatr.nbul TUiün Gü mrUk Kemerli ııo. No. 21 Tel 24197 

Desinatör aranıyor 
Türkiye kömür satış ve tevzi 

müessesesinden: 
l\JüesseseıniL merkezi için makine, ın,a11.t resimleri ile harita yapabl· 

len tercihen Sanat mektebi mezunu bir desinatör ahn.acakbr. 
isteklilerin çalışma hayatlarını hulft.~aJaodıran ya.zılarlle Ankara.da 

mliessese merkezine ınUracaatlerJ. c:U3S> 

Her nevi makina, değirmen yedek 
parçaları, tazyik makina l ar ı, el alet
leri, manivelalar, silindirler, her nevi 
otomobil yedek parçal arı , çel ik 

yedekleri gibi 

ihtiyaçlarınızı 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
olarak yapmağa amadedir 

Adres: ~fercan Yoku~u Universite kapısı kart-mmft 

Fuad Pa,a caddesi No. 50 Kahraman Batbarn 

Selimiye askerlik dairesinden : 
1 - Usktidar, Kadıköy, Yabancı Kadıköy, Beykoz, Kartal, Adalar, 

Şile şubelerinde yerli ve ~abancı kayıtlı 313 - 333 doğumlu ihtiya.Uarın 
senelik yoklamalarına 18/ 2 l942 gUnUnden itibaren başlanacaktır. 

2 - Yoklamalar (Cumartesi hariç) her gUn 9 dan 12 ye kadar ya
pılacakbr. 

3 - Hangi doğumluların, hangi günde yoklamalarının yapılacağı 

askerlik şubeleri kapılarında.ki tlA.n cetvellerinde gösterilmiştir. Her iht 
yat erin nüfus hUviyet cüzdanı ve ikamet vesıkala.rile mUracaatler; il 
zımdn:-. 

4 - Muayyen günlerde yoklamalarını yaptırmayanlar hakkrnda. ka-
n~nl takibat yapılacağı. 2171-2392 

T raş bıçakla rı 
ge lmiştir . 

Dlklsat: POKER TRllŞ ' 
BIÇ!lKL!lRI 

Perakende olarak bütün T\lrldyede 

5 K VRU , TAK 
fa~la satııımyacaktır. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 10250 lira olan muhtelif 8 kalem NBEU suplon 

teller 1,4.1942 çarşamba günil saat 15,SO da kapalı zart usulü Ue 
Ankara.da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 768,75 liralık muvakkat: teminat ile kanu
nun tayin ettiği veslkeları ve teklinerlnl ayni gün saat 14,30 za kadar 
adı geçen komisyon .şentğlne vermeleri l&zxmdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada malzeme dairesinden1 Ha-y .. 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden temin olunur. (2192) 

* Muha.mınen bedeli 60000 (altmış bin) lira olan 498.600 desimetre 
murabbaı yeşil ve 200.000 desimetre murabb&I kahve rengi döş~e1ik 
keçi derisi 2.3.942 pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuUle An
kara.da idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca. sabn alt
nacaktır. 

Bu i" girmek lstiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat Ue ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklinerini ayni gün saat 14.,30 a ka
dar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 2 lira. ml!kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerJ• 
den temin olunur. (2257) 

SUMER BANK 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez 
Fabrikası Müdürlüğünden : 
Fabrikamızda. 50 - 60 ton kadar mevcudu olan kanal mahzen fu.ı .. 

tarı müzayede suretUe satılacağından taliplerin 28/2/9{2 ye kadar 
fabrikamıza teklifte bulunmaları nan olunur. 


