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İsviçrede Müdafaa 
sistemi 

CHARLOTTE MURET Yazan 

Tonajımızın uğradığı ı~~kıı8ı3rı.I 
acı israf far Siyama 1 

__ · girdiler 
Bir idare mekanizmasının ıslahı, keyfi surette 

yapılamaz. Bozukluğa yol açan sebepleri 
inceden inceye tahlil ve teşhis etmek lazımdır 

T ürk mahkemelerini ve Dev-

1 !et Şurasını işg&l eden iki 

taratlı bir dava var. Mevzuu çok 
dikkate değer, çünkü memur zih
niyeti dediğimiz dar ölçü ve görü
şün çok açık ve çok acı bir nu
munesidir. 

Dogan adında bir vapur Derin
cede Devlet Demiryolları için kô
mür boşaltryor. Şadan vapuru da 
ayni zamanda Derincede kömilr 
boşaltmıya memur ediliyor. Va-, 
pur sahibi bakıyor ki çok bekli
yecek, Devlet Dcmiryollarile te
masa geçiyor. Devlet Demiryollart 
diyor ki: «Bizim Derinceden ziyade 
Haydarpaşada kömüre ihtiyacımız 

var. Oraya bo$a1tabilirslniz-• (Şa
dan), Haydarpaşada boşaltmıya 
başlıyor. Deniz nakliye komisyonu 
bunu haber alınca küplere bini
yor. "Vay bizim cmrlmizln harici
ne çıkılmış!" diye memur gururu 
ZC'dclcniyor. Derhal emir veriliyor, 
Şadan Haydarpaşada boşaltm1ya 
devam ctmiyccck, Derinceye gide_ 
rek bosu bo~una bekllyecek ve 
Doğan boşandıktan sonra boşaltma 
i~ine başlıya<'ak ... 

Vapur sahibi emir dinlemediğin
den dolayı komisyon tarafından 
mahkemeye veriliyor. Türk arma
tör1eri de, tamamlle keyfi blr e
mirle, bir vapuru iı, görmekten ah. 
koyduğundan dolayı Devlet Şllra
sında komisyona karşı dava açı

yorlar. 

Bu hildis-c, tamamilc keyfi emir
lerle, şu mahdut gemi tonajımızın 
nasıl israia uGratıldığına bir mi· 
saldir. Fakat bunun diğer yüzler
ce ınisali vardır ki, hayat pahalı
lığına. kömür sıkıntısına ve bir 
kısım yiyecek ve ihracat madde
lerindeki darlığa b•şlıbaşına bir 
sebep teşkil eder. 

Devlet Demlryolları, resmi bir 
dairedir. Zorrguldaktan kömtir ge· 
tiren bir vapurun nereye boşalt
masına ihtiyaç gördüğünü herkes· 
ten iyi bllmesl lAzımdır . E•kiden 
hüküm süren, şimdi yeniden tat
bik olunan tabii usul, ihraç iskele. 
sini Devlet Demlryol 1 arının ipti
dadan tayin ctmc~ldir. Komis
von kim bilir ne gibi bir vehim ve 
düşünce ile kömürün nereye çıka.. 
rılacağını tayinde ı!'rar ve inat et

tni~tir. 

Zoııguldak limanına ve muhte
lif at;ızlara vapur gönderilmesi O· 

radaki imkanlara göre değil, ta· 
mamile keyfi surette yapıldığı için 
vapurlar lüzumsuz yere beklemiş, 
kcvfi surette tayin edilen ihraç 
ıskcıcı~rindc tekrar sıra bekliye
tek muattal kalmış, kömürün ka
raya ihracı da resmi usuller YÜ· 
zündcn icabında kat kal fazla z•

man almıştır • 
.:\-Icse~a bir resmt daire hesabına 

kömür gelmlştır. Dairenin bunu 
bo~altacak bir tek kamyonu var· 
köınOr kamyon kamyon çıkarıh· 
Yor, vapur da bekletiliyor. Niçin'? 
Cünkü vapur ne kadar bckler:-c 
beklesin, nakliye fiyatı ton başı· 
na şu kadar diye ödenecek- Hal. 
bukt kömür mavna)'·& çıkarılıp ~
r<Jıda bekletilse ve vapur başk~ ş 
görmekte serbest bırakılsa daıre· 
nin, kendi öl('ülerlne göre fuzult 
olaTak, bir para ödemesi liizıı:n 
J:;:Clt'CC'k. Dairenin aimiri OOyle bir 
fuzuli masraftan dolayı suale ma· 
ruz ka1abi11r, vapuru bcklettiğin
den dolllyı maruz kalmaz. Pek ta
bii olarak vapuru bekletiyor v_e 
nıf'mlckelin mahdut tonajından bır 
kısmının böylece muattal kalması. 
O;\, Yüreği a~ımakla beraber elinde 
bir şey olmadığını söylüyor• ya .. 
pııan bir hes~ba J:.!Öre resmi daire 
42 lira mavna parası vermesin di
Ye iki bin tonluk bir vapur tam 
dok.uz gün iuzuli ~urctte muattal 
kalmıştır ki yarım kömür seferi 
drrnf'klir_ 

-k nu. misald('n anlaşılacağı üzere 
önıUrün nakil ücreti ton başına 

0 <iuı:tu için muhtelif dairelerin va
lhtru haddinden f"lzla alıkoymals... 
t-ına dl ~e rncydan bırakıyor. Fakat • ı 

r taraftan kömürden başka eş
(De\:&mı sa.. s. SU. 4 de) •/» 
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BJr IJcl pne kadar Yunanistan& hareket edecek olan Dumlupınar vapuru 

Dumlupınar vapuru 
Y tinanistanagidiyor 
Atinada açlıktan ölenlerin 

iki bine yakla ıyor 
sayısı 

Yuna.nlstandan ge-
len haberlere gOre 
Atina ve Pirede 
g-Unde açlıktan ölen· 
terin sayısı iki bine 
çıkmıştır. Her ay 
ölen 60.000 kişinin 

arkasında bunun bir 
kaç misil de bllnye
sinin mukavemeti 
çökmUt ve ölUmle 
nişanlanmış insan 
vardır. Kurtuluf va
purunun kazaya uğ
raması ve s.eterlertn 
arasına fasıla gir
mesi, yarım mil
yon insandan ölümü 
uzak tutan seddi 
yıkmıı;ıtır. Dumlupı

nar vapuru iki, Uç 
güne kadar seferle
re başlıyacağı için 
sed yeniden kurul
muş olacaktır. 

Kızılayın bakmı-

ya karar verdiği bin 

Fran~adan l!!lvlçreye bakılmak üz.ere bunoan ulr 
müddet C\'\'el 1000 terce çocuk gönderUınlstl. Res
mlnılz l vltrell ailelerin yanına. )·erJe~tı;ilen bu 

('OC ukları bir tren gezintisinde gö~tertyar 

Yunan çocuğunun seçilmesine alt ha- -====-==========:
lecek sefere kalacağl sanılmaktadır. 

Japonlar Hindiçinide 
Hayfong limanına 30 
bin asker çıkardılar f 

Çin kuvvetleri hem 
Birmanyada hem de 
Siyamda ilerliyorlar 

f 
ı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Rangoon 
tebliğini ne$reden Amerikan rad
yosu Çin kuvvetlerinin Taylandı 
isti~ ettiklerni bil.dirmektedlr. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Kanada 
radyosuna göre, Çin kıtaları Tay. 
land'a (Siam'a) girmişlerdir. 

Çinliler Slyanı'da ilerliyorlar 

Nevyork, 16 (A.A.) - Associ
ated Press ajansına göre, bir Ran_ 
goon tebliğinde Birmanya şima

Jindek.i Çin kuvvetleri henüz teyit 
edilmiyen Dazı haberlere nazaran 
Tayland hududundan geçerek 
Bangkok'un 500 kilometre şima
linde ve Tayland demiryolunun 
son noktasında k~in Şengvey'e 

doğru ilerlemektedirler. Japonlar, 
Bilin ırmağı boyunca ve Birman
ya yolilc: birleşen demiryolunun 

(Devamı Sa. S, Sll 5 de) /X/ 

Londradaki 
Halkev ~ miz 

Açılma töreni bugün 

Londrada yopı ıyor 

General Deedes Türkçe 
bir konuşma yapacak 

Eden, Sir 11. Robertson 
ve Tevfik Rüştü 

llras ta konuşacaklar 
Londradaki HaJkevlmizin 

a!:ılma töreni bugün yapıla

caktır. Törende hUkQmet dai
re fefleri ve mümessilleri de 
dahil olmak üzere 400 kadar 
davetli bulunacaktır. 

Ingiltere hariciye nazırı 

Eden, British Council reisi 
Sir Malcolm Robertson, Ge
neral Oeeds ve Londra büyUk 
elçimiz Dr. Rüştü Aras bırer 
nutuk söyhyeceklerdır. Gene· 
ral Deeds n11tkunu tilrkçe 
söyliyecek ve nutuklardan 
sonra Halkevi, Rüştü Aras 
tarafından resmen açılacak

tır. 

Tören alınacak ve 
radyo ile de verilecektir. Lon
dranın bugün 18,45 deki tUrk
çe neşriyatında törenin tafsi
H\.tı verilecek ve 21 şubat saat 
14,15 deki neşriyatına da bir 
ıla.ve yapılacaktır. 

zırlığın vapurun bu defaki dönüş se-I f 
ferine kadar tamamıanıınuyac&ğı. ge- R u s • A 1 m a D l ı 

C De\'8mı s a. s, su. 1 de) +x+ ,____ harbi ---' '----------.-/ 

r-F----, Bütün cephede ransa 
A .k f Rus taarruzu 
merı aya < • k. f d. 

t 
. < ın ışa e ıyor 

e~ınat 1 
verıyor 

1 Madagaskar adası fi 
Japonyanın istifadef sine bırak lmıyacc.kfır 

Vaı;.lngton, 18 (A.A.) - Fran· 
ıta el~l~i M. ııa;ye, barl<'i.}·e mü!<ı

left8rı '.'\1. \\"elle~·ı zı;,-aret l'tmı, 

fakat zi,yaretlnln ~OOblnf bö.}·le
n1cmı,tır. Elçi, Japonya ile \ 'lehy 
ara!ıında ~tadaga"tkar hakkanda 

yapıldığı rf\"&yet edilen anla11ma

oın ,.t)·a cereyan eden ınüzakere

Jerln dotru olmadığını böyleıuı ,. 

tir. , 
~I. Jfaye'ın ıradt"">ine göre, 'la

da1"a!tkar herhan1"l bir taarru:ı.a 

kat~• kendlı.lnl müdafaa edecek
tir. 

0

El~I, demiştir ki: 
FranslZ hUktin1etı, Birleşik A· 

merlka hilkftme.tlnden '.'\ladagas
kar hakkında. malO.rnat lstıyen 

bJçbir müraeaat almamı,hr. 

Smolensk şehrinin 
yakında düşeceği 

söyleniyor 

Leningratta ve Merkez 
cephesinde Ruslar yeni 

muvaffakıyetler kazand!lar 
Londra, 18 (A.A.) - D•ily He. 

rald'ın Stokholm muhabiri bildi-
riyor; 

Ruı:.yada döğüşcn aıtı Polonya 
tümeni şimdi eski Polonya hudu
dundan ancak 50 mil mcsa(ede 
bulunuyorlar. Diğer taraftan Da.. 
ily E'"prcss·in Stokholm muhabiri 
de Novogorod ile Ssiar'ın Sovyet 
kıtaları tarafından zaptcdildiğinj 

ve Rusların Pskov _ Vilcbsk de
miryolunun bir kolunu kestıkleri· 

ni bildirlyor. 
Smolensk'ln düşme~i bekleniyor 

Londra, 18 (A.A.) - DB.ily He
rald gazetesinin Stokholm muha. 
birine göre Smolensk düşmek ü. 

(Devamı; S&. S, Sa. 6 da) )-( 

Yeni Londra elçlrnlı Rauf Orbay 

Rauf Orbay 
Ankaraya gi1ti 
Bir kaç gündenbcri İst•nbulda 

bulunan yeni Londra büyük elçi
miz. Rauf Orbay, yeni vaziicsine 
ait yüksek tasdik muamelesinin 
tamamlanmast üzerine dün ak
şam.ki ekspresle Ankaraya dön
müştür. Bu ayın sonuna doğru 

Lizbon yolile Londraya hareket 
edecektir. 

Fiyat . mürakabe 
büroları lôğvediligor 

Fiyat kontrolleri iaşe teşkilatı 
tarafından yapılacak 

Ankara, 18 (Telefonla.) _ iaşe mUsteşarlıfı, vilA· caklardır . Diğer taraftan iaşe müsteşarlığı merkez 
yetıerdekl fiyat murakabe teşkillerlle ıa~e müdtirlUk- teşkilAtının da genişlemesi için tetklkJere de-
lerinin ayrı ayrı vam edilmekte· 
idare edilmeleri dir Tahmin e-
dola.yıslle bazı dildiğine göre 

müşküllere te•a- iaşe müsteşarlıgw 1 merkez bu mUsteşar-
dUf olunduğunu lık memleket 

görmUştUr. Aul- teşkı'la" tı da genı'şletı'lı'yor ihtiy&çıarına t&m 
kadarların kuv- cevap verecek 
vetıe tahmin et- bır faaliyet prog· 
tiğine göre, vilA.- '----------------------------~ ramı ve yeniden 
yetlerdeki fiyat murakabe büroları lAğvedilecektir. tanzim edılecek bir kadro ile çalışmalarına devam 

Bunlar, iaşe müdürlükleri kadroeu içinde yer a.la- edecektır. (B. B.) 

Lord Eden 

T. Rüştü Aras 
memlekete 

dönüyor 
Lord Eden, Londra 

Büyük E'çimiz şerefine 
bir ziyafet verdi 

Londra, 18 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı M. Eden, yakında Türki· 
yeye dönecek olan Türkiye büyük 
elçisi Tevfik Rüştü Aras şerefine 
bir öğle yemeği vermiştir. Bu zi
yafette hazır bulunanlar arasında 
Lord Beaverbrook ile İngilterenln 
eski Roma büyük e1çisi Sir Pcrcy 
Lorrain, Hava Nazırı Mr. Sinclalr, 
Dahiliye Nazırı M. Morrisson, 
Harb1ye müfteşarı Grl.gg, Harici· 
ye müsteşarlarından Sargent vardı 

Çan - Kay - Şek 
Gandi görüştüler 

KalkUta, 18 (A.A.) - Gandhi Ma
reşal Çan·Kay· Şek.le görU~mUştür. 

Londra, 18 (A.A.J Mareşal Ç&n· 
l(ay-Şek, Hind müslümanları cemi
yeti reisi ile bir saatten fazla süren 
bir görüşme yapmıftır. 

1 halat piyasamız 
gen isliyor 

Hariçten çok mikdarda 
ithalat eşyası geldi 

1 f I&) Tt ------
Ankara, 18 (Te e on - -

1 
-,.-..,---... -..,--, 

cnret, Munaka13.t, Nafıa, Gümruk 1 l ~· «UM& 

ve İnhisarlar Vekaletleri arasında 1 A • 1 
işbirliği neticesi olarak nakltye m 1 ra ( 
işlerimiz ve bilhassa cenup }ıman- ( 
larımızdaki yükleme ve boşaltma 1 
işlerimiz gittikçe daha munt•= H a t 
ve !ilratıt bir hale ıetiri!mekt'!'- r 
dir Bu "nklşaf son zama.nlarda 
İsk~nderun limanında muhim rnlk 

yasta artmıştır. Bir kaç ay evvel s a gv 1 
fskendcrunda günde ancak 700 
tonu bulan umum yükletme işleri 
son günlerde 2000 tona varmış-

Halen İskenderun limanında, 

ecnebi memleketlerden gelen va. 
purlardan boşaltılan eşyanın mik 
tarı ayda l 0,000 tonu bulmakta
dır. Bu limanda yapılmakta oıan 

ve çok yakında biteceği umulan 
(Devamı: Sa. S; Sü. 6 da) «/» 

AK DENiZDE 
Italyan filosu
na ağır zayiat 

verdiri,di 
Londra, 18 (A.A.) lngiliz ami-

l"&Ulk dairesi bildiriyor: 
13 ile 16 şubat araşında Akdcniz-

c!e deniz hareketleri olmuştur. Bun-

kumandanı, Mihver 
yalanlarını tekzip 

ediyor 

Jarın gayesi bazı kafilelerin orta Ak· 
denizden geçmesini temin etmekti "" 
3u harekatta yalnız bir harp gemisi 
hemmlyetsiz bir hasara uğramıştır. 
dasara uğrayan iki ticaret vapuru 

A.n1lral Jlart 

vedeğe alınmak imkAnsızhğı karşı- Ncvyork. 18 (A.A.) _ Amcri. 
.-;ında kendi kuvvetlerimiz tarafından ka.nın cenubu garbi Pasifik filo
"'onradan batırılmıştır. Kafilenin üst sunun c~kı kumandanı Amiral 
taralı salimen gideceği yere varn11ş- Thomas Hart. kendisinin bir de-
'"ır. ' b · d 1 nlz muhare csın c .ö düğüne d&ir 
Düşman, tayyareleri ve df'nizUstil Alman, Japon ve ita yan "ddvo. 

t;"~mileri kullanmak Rurctiyle bizi ıarı tarafından verilen haberİerl 
cıddt kayıplara uğ"ratma.k için büyük] hakkında ne duşünd~ığüne dair 

(De,·amı Sa. s, SU. :! de) ++ (D<',·amı Sa. :1, ~u. 4. d") •+» 

2 nci sayfamızda sizi merakla sürUk~ 
Hyecek bir yazı -serisine başladık 

Korkunç bir 
macera 

T orpillenen bir gemiden 
kurlulan 7 İngiliz gemicisi 

ne!er çekmişler? 

Baştan ba..,a ·heyecanla dolu bu hakiki 
hlkA.yeyi mutl$ka okuyunuz! 

Her ,gün Okyanuı;ıJarda_ toı·pillenip deniz dibine göçen 
tonilatoıarla bcr abcr ıns::ı.nıa d .. b.. . . • r R o ur dünyaya gO-
çüyorJar. Batan gemilerden k t 1 1 . . ur u an ar çok azdır. 
R_~sımde bır salın üzerinde hayata kavuı:;an talihlıleri 
gorUyorsunuz. ' 
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macera: ı ) ~ehir lsviçrede miidafa 
Torpillenen bir gemiden Haberlerı • t · r- Yazan: 'I 

kurtulan yedi lngiliz Na;!~~:~::ıan -v·~~ ~ .... ~ ~~~~~ .... ı ~;,: .• :;;~~:~::'. 
geml•cı•sı• neler çekmı"şler'. evvel İmpara!A>r İkinci VH- Fransa ve Almanyada askerlik tcbi yoktur. Yirmiyi uşan ve ikti-

hclm, İsviçreyi ziyaret etmiş ve sivil hayattan ayrı bir şeydir. dat' ve istidad gösteren her İs-
Ha l kın ihtiyacını İsviçre ordusunun manevraların- Halbuki bir İsviçreli için u.mumi viçreli subay kurslarına kabul 

Müthiş bir infilak. vapuru baştan başa 
sarstı. Vapurun ön tarafında uyuyanlar 
göz açmadan ölümü boyladılar. Koca 
Okyanusta. yalnız ve yapyalnız 7 ki
şi kaldık ... 

karşılayacak da hazır bulunmuştu. Bu esnada hayata ait hizmetlerden biridir, edilebilir. 
İmparator bir İs 1930 senesin-

şe kJ e sokuluyor viçre erine yak. de lsvlçrede gşcu-
laşmış ve şu su- K v·ıh l ,. b" 1. r.el kurmay 

Son vaziyetler dolayısile deniz ali sormuştu: a yser J e m 10 Jr SUa lll e karara varmı~-
nakil vasıtalarının tarifelerinde - Siz en çok tır: Gelt!cektıarp, 

yapılan dei;işiklikler halkın ihti- 500,600 asker çı b • ı• • • • d • g"" • bir cephe mu-
yacını karşılamamaktadır. Bu güç karabilirsinlı. Biz ır svıçre crının ver J J h•rebesi olmı.. 

[\."akit \'akit ajans tt'"1granarın

d.a oku.,·oruz: Bu a;r ~inde şu 

kadar bin tonluk gemi lerpil
Jendi. Bu gemllerlt> beraber ba
tan gemlc-iler, men-ıleketlerJ if;'ln 
ölümü göz(' alan kahran1anlar
dtr. Bu itibarla diğer n1üeadele 
(•ephelerinde ölenlf'rden rarkla
rı )·oktur. Fa.kat bir de OkJanu"ı 
orta"ınja na~ılı..a bir tahllıliye 

c;.andalına kapağı atanlar \"ar ki 
bunlarrn ka.-,ııa-,tığı akıbet, can-
h maC'era romanı nlf'\.'"ZUlarıdır. 

Gf'ml<'Uerden bir eo,tu ma<'erala-
rıru anlatamadan Ok~·anuq dal
gaları arao;ında c:ırpınıp öll\;yor. 
ı~akat harikalı surette kurtulan-
ların anlattıkları, hlçblr roman
cının hayalinde yer bulamıyacak 
kadar korkunc;-tur. 

(Anflo Sakson) adında bir va-
purwı kırk tayfa'iından lkio;;I. blr 
'l;andalla 2800 mil yol gittikten 
"6nra mu<'l7:e Ş('"kllnde kurtuJ
mu<:lardır. Bunların aıtlattığı he
yeeanh hikllye kltaı) şe-kllnde 

eıkmı,tır. Bu kitapta anlatılan 

n1aeera111n özünü aşa~ıdakl sü
tunlarda okuyM"ak-;ınız.] 

"'5) 1 ağustos 1940 &ecesinde
AID yiz. Anglosakson adlı bir 

İngiliz şilebi kömür yükü ile ce
nubi Amerikaya doğru gidiyor. 
Asor adları, beş yüz mil kadar 
gerıde kalmıştır. Gece kar.ı-n~ık., 

drnı:t fırtınalıdır. Bulutlar aşağı 

bir irtifada, her tarafı kap!amış

tır. 

Birdenbire dört infilak, vapuru 
baştan başa sarsıyor. Bunlar o ka
dar az fasıla ile oluyor ki, bir tek 
sademe halinde kul.aklara aksedi
yor. Bir çeyrek mil uzakta kara 
bir !jekl" belirmiştir. Topları ateş 

saçmaktadır. 

Vapurun ön tarafındaki tayfa 
kovuşunda uyuyanlar göz açma
dan ölümü boyluyorlar. Tahlisiye 
:sandalları parçalanıyor, r"adyo sus; 
turulayor. 

Sağlam kalan bir sandalın etra
Cına üç kişi Ü.$ü.şüyor. bunu ı;es

sızce denize indiriyorlar. 

İki kişi. biraz •onra daha iki kL 
şl bunlara katılıyor. Sandal. b•
tan vapurdan yavaş yavaş açıh

yor İçindekiler. nefes almaktan 
bile korkuyorlar. 

Oh, çok şükür, denizaltı kendl
lertnl görmeden uzaklaşıyor. Va
purun kırk tayfasından yalnız bu 
:vedi kişi nasılsa hayatta kalmış.. 

tır. Bütün gece kürek çekiyorlar. 
Güneş doğunca hudutsuz Okyanus 
lan ve göklerden başka bir şey 

görmüyorlar. 

Yedi kişiden biri, baş tayfa De
ntdir. Derhal kumandayı eline alı
~·or, İlk düşüncesi, yaraliların te
davisidir. Yedi kişiden beşi yara
lıdır. İki kişinin yaraları ağırdır. 

Ruha oksijen 

V Ü<'Udumu:z., ya'jan1ıık i('ln na

ııtıl ok'iijene muht&(lia rlthun 

da bir ne\.i ok~ljene ihtlyacr \"ardır. 

O da tef!\·Jk, takdir, alkı,tu. 

irade ku,·,·etinh; ne kadar yükıo,ek 
olu.r.,a ol~un, ha.)'atınızdakl blllırao

htrdan bir ~oğ"unu ancak bir büyü
k\İDÜ7.ün tt-.,\.lkl \ie ce..~ııret \·ermesi 
H&.}t"tindf' a..,ınak imkanını buJdunuz. 

En yilk eğe çıkan kuv\·eUi lno;ıauJar 
bile \.·erhnll *!iurette çahı:mıya de,·am 
l<·ln halkın ta..~·Jblne, takdirine, aı

kı'fına muht&(tar. Bu gibi ';eY1er, ruh 
ları için hayat \"erici bir tesir yapar, 
kf'ndl !tahalarındakt yarahualara de
,·a.ın edebilirler. Fakat takdirler, sa
mlmJ değil de, hulO:'Jkı\rlık \"e dalJc.a
"\"Ukluktan ibaretse oluiljen değil, af
yon tetı:lri yapar ,.e ha.talı Pir g-ldl
~ devamı ıe,,·lk eder. 

Bu ftklrler benim dekU, Adam11 a
dında bir fikir adamının kitabında 

okudwn. Zaten bl:.ı:im de bir edibimiz. 
bu fikri: «.."larlfet iltifata tabidir• "Kf

'luyle ifade etmıı,tır. 

Bu ~eri okurllf'• ne dü,Unclüm, 
bilir MiMnl7:! Şunu: Çıalı'janla <'•lr!J· 
mıyanlan bir t.utan Bareu1 kanunu
muz. ruhları bu IK"\"I ok lje:nden mah 
rum edt'n çe körleten bir kanundur. 

~~iE 

lükl~r karşısında Vali ve Beledi- , bir milyon as- yacaktır. l\1üda-
ye Reisi doktor Li.ıtfi Kırdar De- 1 kerle sizin üze- t ar i h i C e v a p faayı derinliğe 

Yaralar deniz suyuyla yıkaruyor, 

imkan olduğu kadar ı;arıhyor .. 
ttizyolları, Şirtte•ihayriye ve Haliç 1 rinizc yürürsek doğru hazırlamak 
idarelerinden bu tarifelerin hal- ne yaparsınız? _) lftzlmdır. ~u-

Bunu yaptıktan sonra hallerini 
düşünüyorlar. Beş metre uzunlu
ğunda bir sandalda bulunuyorlar. 
Rüzgar ve su cereyanı şarka git
melerine milnidir. Bunun için• va
rabilecekleri en yakın kara, 2800 
mil uzaktaki Leevord adalarıdır. 

Baş tayfa o isUkameti tutuyor ve 
yelkeni cw:t.ırıyor . 

k:n ihtiy&cH'll karşılayacak bir İsviçreli nefer günkü teknıgın 
şeki.e sokulmasını istemiştir. Ta- hiç tereddüt etmeden tam silkti- tıpkı işi ve ailesine ait alakaları yarttığı bu usul. zaten İsviçre an
rifeler bu suretle yeniden tadil net ve vekarla şu cevab1 vermiş. gibi her günkü hayatının bir par- &nelerine uygundur Memlcketle
cdilecektir. Ur: çasıdır. Asker'.ik hlzmetındekl rini daima bu usulle müdafaa et-

Sandala iptldadan yerleştirilmiş 
olan ihtiyat yiyecekleri hesaplı
yorlar. YeıkOnu sekiz kilo kadar 
tutan koyun sövüşü konservesi, 11 
teneke süt hulasası. on beş kilo şe
kersiz bisküvi... Su deposunda da 
15 litre kadar s;u var. 

Gemiden kaçarken yalnız tay
fadan biri eline geçen bazı eşya

yı alabilmiştir ki, bunlar da bir 
traş makinesinden, bir pipo ile bir 
lıibre tütünden, bir defterden ve 
her yaprağında İncilden bir cüm
le yazlllı bir takvimden ibarettir. 

Takvim sigara kağıdı diye kul
lanılıyor, fakat her yaprak yakı

lıp !(:ilmezden evvel üzerinde ya_ 
zıh olan sözler okunup tekrar e
diliyor. Deftere seyrüsefere ait 
malU.mat geçiriliyor. Günlert şaşır
mamak için bir çetele tutuluyor. 
O akşam ilk yemeklerini yiyorlar: 
Adam başına birer bisküvi.. Gün
lük tayin şu suretle tesbit edili.. 
yor: Sabah, akşam ya.rımşar ka
deh su ve yarımşar bisküvi. .. Su
ya biraz da silt hulasası karıştırı
lacak ... 

Pazar gününe kadar epeyce yol 
alıyorlar. Sonra. rüzear kalıyor. 

Dalgalar arasında bocalayıp dutu
yorlar. Güneş, insan1 eritecek ka
dar k12~gın . . . Vücutlerindeki su 

Dün, mango! ve maden 

kömüru geldi 

Dün şehrimize 3 motor mangal 
kömürü gelmiş ve bu kömürler 
Beyoğlu mıntakasına tevzi edil
miştir. Bu kömürlerin bu mınta
ka halkının ihtiyacının bir kısmı
nı karşılayacağı tahmin edilmek
tedir . 

Zorı.guldaktan dün limanımıza 

gelen Adana vapuru da 1200 ton 
maden kömürü getirml~tir. Bu kö
mürler de bugün bayilere verile
rek halka tevziine başlanacaktır. 

Zirai seferberlik 

faaliyetleri 

Zirai seferberlik için faaliyet 
devam etmektedir. Islah istasyon
ları mtidürleri birer rapor hazır

lamışlardır. Yarın Vail ve Bele
diye Reisinin başkanlığı altrnda 
yapılacak toplantıda bu raporlar 
tetkik edilecektir. 

Diğer taraftan Vekalette fenni 
tohum bulunmaktadır. Bu tohum
ların tevzi şekli de görüşülecek
tir. 

Maarif Vekaleti mekteplerde 
okutulacak ziraa tderslerinin müf-
redat programlarını hazırlamıştır. 

Bu derslere 1 marttan itibaren 
başl.anm muhtemeldir. 

mevcudu o kadar azalmış ki bil- s ı 1 
tün a<;lıklarına rağmen sert gale- ,. oruyorıar : l"'I 
ta, iyice ıslatılmadan boğazların· 
dan geçmiyor. '--

Yaralılardan ikisinin hail fena- Bu doğru mudu~? 
taşıyor. Birinin bacağı kangren ol

muştur. Sandalda kokudan durul
muyor. 

Pazar günü saat sekizde baş 

tayfa: «Bugün pazar ziyafeti var, 
koyun yiyeceğiz• diyor. Konserve 
kutularından birini açarak için
deki eti tak!'>im ediyor. GUya ya
vaş yer~e et çoğataeakmış gibi 
herıkes az az yiyor ve yemeğin 
daha ziyade zevkine varmıya ça
lışıyor. 

Ertesi eün korkunç derecede sı
cak bir gün ... Derileri fı.dC'ta kuru
yor. Ağızlarında. hiç tükrük yok. 
Sabah içtikleri yarımşar kadeh 
su, bir tek damla gibi geliyor. 

Çare diye sandalın yanından bi
rer birer denize sarkıyorlar. Bu 
sayede mesamatından vücude su 
giriyor, ağızlarında yeniden tük
rük peyda oluyor, fakat rahatlık 

çok devam etmiyor, deniz suyu iç
memek için kendl1erini zor tutu
yorlar. 

Yedinci günün akşamı ,baş tay
fa bir kura tertip ediyor. Diyor kf· 

( Arka'Jı var) 

c ..... Bir çok \·atanda-,ıarın ol
duktJ glbl benim de, ha,·agazı şir
ke-ti ile götürü hesap yapıhnı' bir 
muka\"elem \·ar. Bu m~kavelC' ile 
ben her a.y. sarredeyhn eln1i3 e
Jİln, 40 metre mlkıibı gaz bedeli 
ôdC"me.}·I taahhüt etmı, huJunuyo
run1 ve bu bedeli ödüyoruın, llal
bukl, \ az.l.yet dola.} ı"ıile gaz kul
lanLlacak zaınanJar tahdld ve sa
atler tayin <'dlh11. E' imde bulun
madığım bir sırada gelen bir me
murun bıraktığı habere göre, 
norn1al zan1anlaro. n1a.h.,us oltna
§1 icap etlen götürii he...aıı muka
"\·el~I hükünllerloln yine cari ol
duğu \ie bu h~aı> üı.erinden yine 
t'Skl!)i gibi nıuay.)·en bedelleri öde
mek mecburl.>·ettnde bulunllldufu 
anlaşılı.}·or .... :t 

Bunu Kadıköyünde oturan blr 
okurun1uz yazıyor ,.e "ıoruyor: 

- Bu doğru mudur acaba'! * Z. Ertürk imzasile bir ;ikA.yet 
mektubu gönderen okurumuza: 
Adrea ve hUviyetinizin bizce ma-
1Qm olmak üzere, bildirilmesini 
rica ederiz. 

------J 

- Her birimiz iki mlsH mermi beraberlik bütün İsviçrelileri mi.şlerdir. 
atarız. kocaman bir aile haline koymuş

H er kantonun kendine mah

sus bir müdafaa sisten1 ı 

vardır. Dağlar. boğazlar iyice 
tetkikten geçirilmiş, her noktayı 
müdafaa içın inceden ınceye ter
tibat alınmıştır. 

B elkl de bu tar>hi cevabın 
ve Kayser Vilhelmin ve 

etrafındakilerin İsviçrede rasl 
geldikleri muka.vemet azminin 
neticesidir ki Almanlar, Fransa
yı vurmak için İsviçreden geçe
cek yerde Belç'.ka yolunu tercih 
etmişlerdir. 

tur. İki yabancı ve İsviçreli kar· 
şılaşLnca derhal ıchizmetı:ı mesele
sinden tabii surette bahse ba:i
larlar ve asker· ık hayatına ait 
fıkralar anlatırlar. 

İsviçre ordusu, yalnız ferdler 
arasında değll, sınıflar arasında 

da bir rabıta teşk!l eder. Kışla

da köy1ü ile talebe. işçi ile fabri
ka müdürünün oğlu yanyana ya. 
tar. Hizmet ayları esnasında bir
birlerini tanırlar ve sınıf hudud
larını aşacak şek ide doslluklar 

Bugün lsviçre. üzerine hwsu
met çekmemek ve harbe meydan 
vermemek iıçin her gayreti ve 
ihtiyatı sarfed-yor. fakat günün 
birinde 1Sviçre taarruza maruz 
kalırsa mem'eketi bir ordu değil, 
bütün bir silahlı millet müdafaa 

kurarlar. Kışlada tam müsavat cdecekt.r. 

İsviçre bugüne kadar harp ve 
isti'A ll.Cetlnden masun kalmıştır. 
Bunun sebebi, komşularının işti

hasını celbetmemesi veya varlı
ğına saygı gösterilmemesi değil

dir. Dünyanın en demokrat mil-ı 

leli olan İsviçrelilerin aynı za- Bir katil maznunu dün s~lediye l mum! 
manda en asker mılletı olduğunu 1 

ve dağlarını pek iyi müdafaa e· beraat etti 1 meclisi d ün topla-ıdı 
de~eklerini herkes bllir ı Feriköyünde oturan Hüseyin a- . . 

Isviçre, militarizme kapılma_ dında birisi, bir müddet evvel. .. Beledıye Umumı ıneclisi ~~n 
dan mill 1müdafaa işini halleden J eniştesi Hüsnü lle sokakta kavga oğleden .sonra Faruk

1 
Derehnı~ 

yegane memlekettir. Bu küçük etmiş. eniştesi Hüseyint yaralamış, başkanlıgı altında top an.ar~k mu 
memleketin 4,300.000 nillusu var Hüseyin de kendisini öldürmüştü. ' zakerelerine devam etmıştır. 
dır, 600,000 asker çıkarır. De- Hüseylnin ikinci ağırcez.a mah-ı Dünkti toplantıda ruznamede 
mck ki bütün halkın yedide biri kemesinde görülen duruşması so- olan maddeler üzerinde tetkikler 
askerdir. Mesela Amerikanın ay. nunda kendisinin canını kurlar- yapılmış. yapılan teklif~er ait ol
ni nisbettc bir ordu çıkarması mak maksadile enlşteslİıl öldür-1 dukları encümenlere havale cdil-
13.zım gelse yekôn yirmi milyon düğü sabit olmuş, dün hakkında mtştir. 
nefere varır. bcraet kararı verilmiştir. r.Ieclis cuma günü son toplantt-

ao sviçrenin eski bir ananesi 
icabınca askerlik çağındaki 

her vatandaşın kendi s11fıhı ve. 
askeri techl:z.alı vardır. Bunları 

daima muhafaza eder ve bakımı
nı temin eder. Pazar günleri. ka-· 

.. . pısının e§lğinde oturarak tüfeği

ni temlzliyen ve yağhyan köylü
lere sık sık tesadüf edilir. 

Herkesin elinde silah bulunma
sı şuna delAlet eder ki İsviçre hü· 
kümeli ile İsviçre vatandaşları 
arasında yüzde yüz emniyet var
dır. Dünyanın başka hiçbir mem
leketinde terhis edilen askerle
rin silahını muhafaza etmeslnc 
müsaade edilmez. 

Geçen harpten sonra Fransa 
frdlerin eHnde siHih kalması ih
timalinden o kadar ürkmüştü ki 
nasılsa elinde kalan silAhı hükü
mete tes'lm edenlere bin frank 
gibi yüksek bir mükafat vermiş
ti. 30 haziran 1934 hAdlselerln-
den sonra 
kıtaların1n 

ellerinden 
yalnız süs 

Almanya kendi hassa. 
!'ilah ve cephanesini 
almış ve kendilerine 
kabilinden birer han-

cer bırakmıştı. 

N eferlerin sl1ahtarına sahip 

olmasının büyük bir tek

nik faydası vardır. Yıldırım şek
linde seferberliğe imkAn veren 
biricik usul budur. Paraşüt kıta. 
larına karşı da bundan iyi mü
dafaa tasavvur edilemez. Zaten 
İsviçre ordusuna ait teşkilatın 
temeli bu usuldür. Askeri hizme
tin bu kadar sevilmesinin ve ta-

Bcract kazanan Hüseyin derhal sını yaparak şubat devresi top-
tahliye edilmiştir lantı'arına nihayet verecektir. 

Bir rond = vucu kadın 
rro'-kum oldu 

Beyoğlunda randevucu 1 uk et

İsta n bu l A dliyesinde 

tayinler 

mek üzere bir ev kiralayarak içi. Asliye altıncı ceza hilkiınliğine 
ne uyıgunslL'Z kadınlar toplayan, tayin olunan eski Isparta ağırce
fakat hiç bir müşteri kabul ede-; za reisi Kenan Ataergin evvelki 
meden yakalanan Nimet adında- gündenberi yeni vazifesine başla. 
ki randevucu kadının muhakeme- mış bulunmaktadır. 

si dün asliye sekizinci ceza mah- Üsküdar Müddeiumumi mua-
kemesincc bitirilmiştir . vinlerindcn Orhan Hamami de İs-

Kadın 6 ay hapse, 5 lira para tanbul ikinci ağırceza Müddei. 
cezasına mahküm edilmiş, hemen J umumi muavinliğine tayin olun-
de tevkif olunmuştur. muştur. 

Adi gün ne demektir? 
A nkara radyosu, tekalk sebep-, Jçln son günlerin sineına ilft.nlarmdan 
~ ıerden dolayı programlarında ikisini mitiat olarak alacağım: 

Blr sinema Hü.runda denillyor ki: 
bazı değl,lkllkler yaptı. Radyodan «Bugüne kadar ··rdu-unuz en ·· -
dlln bu husu!'Sta n1alWnat \·eren Kpl-

1 
ili b k gob 

1 
g fU 

.. . ze m u a şam aş ıyor» 
ker dlyordu ki: cPazar gunlcri şöyle 0 " 1 fil . b " .. en g ze nu ug- ne kadar 
olacak, idi g-U.nlerde de boyle ola- .. ü 1 k b k d ğll gorrn ş '>t u a ,ant e daha 
cak ... » rok evvel ba..'jlaınıştır. IJlç olınaı.sa: 

Gtiniin Udisi olur mu? Jler günün 
adamına, zamanına. göre bir kıymeti 
\"Brdır. 'Radyo gibi uınuına hitap eden 
bir yerde idi gün yerine meseJA pa
zardan ba-;ıka. günler denllse oln1az 
mı! 

1LA1' TERTIBl DE Bffi ANATTffi 

DA.nJarı tertip etmek de blr sanat
tır. Bunun böyle olduğunu gö!te-rmek 

<Bugüne kadar gördüğünüz filmlerin 
en gi.izell ... > demek gerektir. 

lstanbu.l tarafının bir sineması da

ha. e\i\ el Beyoğhında gösterUml' bir 
fllmJ şöyle UH.n ediyor: 

«Cihan böyle bir fllın görmeınl,tlr» 
Ba,ka. bir şey Uıl:\·csine IÜ'ront ,·ar 

Tatlı'ir:rt 

Jak. çocuğu kolları arasına alıp da 
oJ\unla beraber htçkırmamak için kendl~ 
n~ zor zaptediyordu Parlak sarı saçları

nı bile okşamağa eli varmıyordu. Hem 
bunu yapmağa hakkı da yoktu. Lüsiyenln 
çocuğu. öldürmüş olduğu arkadaşının ço
cuğu.. Onu baba sevgisinden mahrum 
bırakmıştı. Ne hakla okşayacak, sevecek· 
ti! Söylemek istediği sözler dudaklarından 
bir türlü çıkmıyordu . Çocuk konuşması
na devam etti: 

VATANIN EDZllf BOMM&. sin, yavrucuğum? 

- Senin de gözlerin yaşlı, dostum Jak, 
Denlek ki benim hakkım var. Babam öl
dü .• Be:ı bunu biliyorum. Çı.inkü •;ımemiş 
olsaydı mutlaka gelir. b~nl görürdü. Hem 
babam bent hiç lC'rketmiyeceğini söylc
mlşU . 

Çocuk yüzünü iki küçük "eli arasına al
dı, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Jak kendi 
kendine düşündü: 

- Acaba daha ne türlü azaplar çeke
ceğim ... 

Yüzünde bir damla kan kalmamıştı. 

Snpsarı kesilmişti. 
Süzi bir an sustu ve Jak'ın ellerini a. 

te~ten yanan elleri arasına tekrar alarak; 
- Dostum Jak. dedi. İnsanlar ölünce 

nereye giderler? Babam acaba şimdi ne
rededir'? Beni görür mü aca.ba? Onunla 
konuşursam sesimi işitir mi'? Acaba içim
den gelenleri duyar mı'! Sen ne dersin? 

- Konuş, yavrucuğum. Ona stediği

ııiz:> IPiık:· Her hatdc seni .dii.)lll<-

Y•zan: ır.aren BraJ1&1en 

Jak bu sözleri çocuğ;u avutmak için 
söylüyordu. Fakat hayretle hissetti ki. 
söylediklerine kendi de inanıyordu 
Çocuğun içi sanki biraz rahat etmiş 1:i

biydl. Gülümsiycrek sözlerine devam etti: 
- Babama ne söyledim~ biliyor mu

sun? Onun oldui;u yere gideceğimi ve 
kendisini göreceğim\ söyledim. Orada yal. 
nız kalması hoşuma gitmiyor. 
Çocuğun bu sözleri Jak'a dehşet verdi. 

Ate ten yanan parlak gözlerinde korkunç 
bir mana sezer gibi olmuştu. 

Belki bu da olurdu, çocuk babasını ta
kip eder giderdi: 

Ödenecek borç sakın bu olmasın? Ya 
Lüsiyen çocuğunu çnğırırsa, ya Çocuk ta 
ölürse ..• 

Her şeye razı idı. Fakat bu böyle olma
sın diye dua etti. 

Jak eskiden hiç bir şeye inamnıyordu. 
Fakat böyle gizli kuvvetlerin insanlara 
hükmedebileceğine şimdi inarunıya baş. 

lamıştı . Ölüm sanki bütün varlığı üstüne 
kan.>.i germiş gibi idi. Etrafında. olup bl. 

. "t...., .. 

Cevlren: 11.euan A. E. YALMAN 

ten hadiselerin her birinde intikam koku
ları duyar gbl oluyordu. 

Hayır, buna tahan1mül edemezdi! Kü
çük Suzinin kurban gitmesine gönlü razı 

değildi. Bütün lraıi<!Si ve bütün kuvvetile 
buna mini olacaktı. Ui:raşacak, çabahya
cak, didineeekti. Fakat bu mücadelenin 
şiındiye kadarkilerden da.ha çetin olaca
ğına da inanıyordu. 

Antuanet1in merdivenlerden ayak ses .. 
!eri geldi. Çocuk bunları duyunca. yavaş. 
ça: 

- Sus, dedi. Annem geliyor. Ağladı. 

ğunı görmesin .. 
Sonra başını duvar tarafına çevirerek 

yaşlı gözlerini annesinden sakladı. Antu
anet elinden geldiği kadar neşeli blr ses· 
le: 

- Bak, Süzl, sana ne getirdim, dedi. 
En çok sevdiğin .şekerlerden bir tane ... 

Süzi başını çevirmeden elini uzattı ve 
şekerden aldı. Yer gibi yaptı. 

Antuanet endişe ve merakla sordu: 
- Uy.luın var rn<? Uyuy~ ııa<-

- Evet, anneciğim. 
Süzi gözlerini yumdu, Antuanctlc Jak 

da se~izce odadan çıktılar-
Kapı kapanır kapanmaz, çocuk gözle. 

rinl açtı. Ve tekrar tavana bakmıya baş.. 

l•dı. Sanki tavan açılacak da içinden bir 
şey çıkacakmış gibi bekliyordu. 

v 
ftlahkemc-, Jak•ın davasınt üstüne al

dığı Madam Maneseo hakkında bcract 
kara.rı vermişti! Bu hiç beklenmez blr 
şeydi. 

Karılı tarafın avukatı söz söylemiyo 
başlar başlamaz Jak sapsarı kesilmlşti. 
Avukatın başı yanında, bir sis tabakası 
içinde Lüslyen'in de başını görüyor gibi 
oluyordu. Bu hay.aleti görmcm~k için ba· 
şını çevirdi. Fakat gözü önünde başka 
bir manzara peyda oldu: 

Yerdeki kurşuni halı ve üzerinde kan 
lekeleri. .. 

Avukat, Madam Mancsco'nun suçlu ol. 
duğunu isbata kalkışmışlı. Bu iddia pek 
yerinde idi. Çünkü Madam Mancsco ka
tildi. Avukat kadının ölüm cezasına çar. 
pılm•sını istİY'Jrdu. Fakat sesinde kandı
rıcı bir hararet yoktu. Bu cinayetten bah 
scderkcn ezberlenmı, bir dersi okur gibi 
konuşuyordu. Kendisinde sözünü çabu· 
cak bitirip ""vuşmak istiyen ve baştan 
savma le gören bir ada.m hali vardı. 

(Arka.$1 "VAr) 

~ 

Dile gelen 
balık 

B o, zaman buJdu.k~a n:mari

tinden sınarltıne, kaya ba.

lt~ından kırlangıcına kadar her ne
,.1 balık a.\·ına bayılırım. llcr biri 

ayrı bir ze\.·k, ayrı bir eğlencedlr. 
17.ınaritin çıkı~ı. bir para.,,ütçü

nün inı,ı kadar haflrtir. LUfer, btr 
be-,fnl'I kol men~ubu kadar kurnaz.
dır. Ktrlangıc:, bir \.·urguncu gibi 
ağırdır. Bu, şO,vledlr; şu, böyledir. 
Kısa<"a<;ı her birinin lnıınnı eğlendi

ren bir hususı~·eti ''ardır. 
Oün, hir ka(' arkadaş balığa çık

tık. Cinı;i lıl.zın1 değU, çektiğln1 bir 
balık, me.sal.lardakl gibi dtle g-eld.l~ 

benln1lr konu'1Uıya. ba.~lııdı: 
- Kuzun1, Kör Kadı hazretlerl, 

"ılz. in"ıanlar aklınızı mı o~·nattınız? 

lllç beklen1edlğiın bir sırada ma
ruz kaldıfnn bu sual kar"1!!1tnda 1Ja
,aladın1. 

- Buna neden hlikınedlyorsun, 

sayın balık? 

- ~undan hl\kn1edl~·oruın ki, 5IZ 
lnf.;anlar herhalde demir, nikel, 
kron1, bakır gibi madenlere çok kıy
met \eriyorsunuz. 

- Elbet \'eririz, ht'IC bu :zaman
da... Fakat ne deınek istedlğlnl 

doğru'iu anlan11yorun1. Bu madenle
re kı~·ınet venneınlzle aklımızı oy
nattıltımız. lddla"ı arasında ne mU
nasebet! 

- ~fUna"ıebet şu ki, bir ikJ sene
dir denlzlerln dibine gömdüğüntlz; 

ınadenlerln haddi hesabı yok. Su al
tındaki gemı le,leri ara!!lında. bir )·e
rimizi lncltn1eden dola•:nnak için 
seyrlbeter işaretçileri tayin etmek 
mec.burlyetlnde kaldık. Böyle ol
makla beraber, bir taraftan da size 
te..'jekkilr bor~luyuz. ÇUnkü saye
nizde, denizlerin dibinde nıe;ken 

buhranı kalmadı. Sizdeki ne akll
dır ki bir taraftan gece gündüı. ra
h<şır çabalar, toprağı altü.!;t eder, 
n1aden çıkarırsınız, sonra. da. bu 
madenleri bir daha ~ıkaraıuıyaca
ğınız denizlere gömersiniz! 

Bahğ"ı oltadan çıkarıp teneke.}·o 
atarken: 

- Allahım, dediın, şu balığın akıl 

\"e mantığını lnsa.nlara lütfeyle de 
" yirmi dört saat rahat yaşı)ahm. 

KÖR KADI 

72 lik ihtiyarın katili 

deli değilmiş 
On gün kadar evvel Galatada, 

beraber yattığı 72 yaşındaki hel
vacı l\fehmcdi boğarak öldüren 
ve kasasını soyan Vehbi, geçen
lerde blrinci ağırcezada görülen 
muhakemesi sırasında delilik aıa. 

imi göstermiş, mahkeme müşahe
de altına alınıp alınmaması hak
kında kendisini muayene için Ad
liye doktoruna göndermiştl. 

Dün muayene edilen Vehbinin 
akli vaziyetinde herhangi şüptıeli 

bir cihet görülememiş ve müşahe
de altına alınmaması hakkında 

rapor verllmiştir. 

Diğer taraftan helvacının karı

sı da vekili vasıtasile, Vchbinin 
dükkana gündilzdcn girerek sak
landığını ve bunu tesbit için dük
kanda bir keşif yapılmasını iste
mişti. 

Bu talep kabul edilmiş ve Müd
deiumumt muavini Ziya Yazgan 
diin vak'a mahallinde bir keşif 

yapmıştır. Keşif esnasında katil 
Vehbi de hazır bulunmuştur. Ra
por yakın<la görülecek muhake
mede okunacaktır. 

TAKVİ M 
19 ŞUBAT 1942 
PERŞEMBE 

AY: 2 - GÜN: 50 - Kasım: IH 
RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 6 
HİCRİ: 1361 - SEFER: 3 
VAKİT ZEV ALI EZA:"i 1 

GÜNEŞ: 6,52 1,04 
ÖGLE: 12.28 6.41 
İKİNDİ: 15,25 9,38 
AKŞAM: 17,47 12,00 
YATSI: 19,17 1,31 
İMSAK: 5,12 11,35 

~YKÖS~~ 
Pata tes çorbası 

rc;::a t ve et suyu kullanmıya. Jil

~ zun1 kalmadan beş patates, 

Uç SO\"anla en lezzetli çorbalardan 
birini ya1>1nak kabildir. 

Patatecilerl qoymalı, ufak ıınrraJa
ra ayırmalı. So\:anJarı da, kabukları
nı çıkardıktan sonra dörde böhnell. 
Bu ı, yapıldıktan sonra patates ,.e 
~o,·anları iki lltrc suda, eıllecek bole 
g('"linceJe kadar 11L,irn1cll, ke,·glrdcn 
tahta kaıpkla ezerek geçirmeli, tek
rar ga.ret hafif ateşe koyarak \"O 
blrH Urfa yağı 1111.ve ed•rek yirmi 
dakika plşınnell. 

Bu rorba, et suylle o1'!rllmlş ka
dar lezzetli olur. 

1 
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BAŞMAI!l.LEDl!N DEVAM 

T onajımızın uğra
dığı acı israflar 

Çin kıt' aları 
Siyama girdiler 

(~ı ı llıchle) /X/ 

Nevyork'un 
bombalanma 

tehlikesi 

j SiYA~i İCMAL 
1 lngılterede 

Birmanya yolu ve iki 1 dost!UğU 
tarafın yeni hazırlıkları asabiyet 

davam ediyor 

(Baş1 1 incide) •P 
yanın nakliyesi gün heı;abile tayin 
edildt!i ve se.fer günü ile yükle
me, boşa~tm& ve bekleme zamanı 
blribirinden ayrılmadığı için bu 
de!a da vapur sahibinin menfaati 
vapuru hareketsiz tutmaktır. Çün 
kti sefer zamanındaki masraf el
bette fazlac:.r. Demek ki tarife u-

80 kil~c uzağıı>da derinliği a.: 
olan bu ırmağı gece "8kti hatif 
teknelerle geçmeğe muvaffak ol
muşlardır. Bütün gece savaş ya
pılmış ve bu savaşlar 1'u sabak 
devam etmiştir. İnGiliz kuvvetl>erl 
mevkilerini muhafaza etmekte ve 
şiddetle döğüşmektcdirler. Japon· 
!arın İngiliz sol cenahına taarruz 
ettikten sonra Bilin ırmağını geç
meğe muvaffak oldukları söyle* 
niyor. Mukabil taarruza geçen 
Hintliler, bu kesimde durumu dü
zeltmeğc muvaffak olmuşlardır. 

Japonlat' ilindi ('inl'de Hayfeng,a 

Ruzvelt, böyle b i r 

i htimal · n naz :rı 

d ikka t e a lınmas· nı 

söylüyor 

r:= \azan:~ 
l~a• BOB~I 
16} u l·az1I111.ı.da. ,Jaıtonların 'e 

191 ınütteflklerln Birmanyada, 

{'Jnde ve 1-liııdJ ... tanda .)-aı>hkları ha
reketleri \e hazırlıkları gözd("n x-e

tirft·eği7.: 

Japonlar, Çiuin ':'ah daınarı olan 
Bjm1anya yani Rangon - (un~-klng 
yolunu yalnız Birınan~·ada de,t11, Çin 
ara.:ıisJnde k~n1i.)·e karar ,-ern1I';' gö
rünüvorlar. lllncll Çlni'de lla.)·fong'a 
30 hın Ja1>0n a-skcrl çıkarlln1111tır. 
BüyJcllkJe JIJndi Çlnlflc- huJunan 2 
Japon tilıncnt ku\·,·etıendlrlhnlıtlir. 

Bonlann Bahaına'ya kar':ı ~:aptlat"ak 
Japon taarru:r.una katılacakları ~üy

Jeniyor. J\Jart";al (an-Ii.a~--~<"k Yun
nan bölgeı,lnde büyhk bir Çin ordu
su bulunduruyor. Bu ordu tenbında 
kU\.'\·etlendlrlle<'.-ktlr. BIJlndll;l üze

re Rango - ('ung-Klng 'o-;esl, "arp 
\-e yllk..,t"k olan l:"unnan 1.0lge'ıinden 
geoçmf'ktedlr. Japonlar bu bOlgede 
de yolu kesınek te~ehhü~bne glrl~
blllrler. Onları böyle bir harekete 
Lorla.yan 1<tebep ~udur: 

Cenubi Blrman)·ada Sal\·ln nehri
ni gr~en ,-e bu nehir üzerine köprü
ler kurarak 111u\"a-;alayı koluyla,tı

ran Ja1>0nlar, Rangon şlmallnde ,-e 
'lulmayn ile La-,lo'dan gelen demlr
yollarınııı düğüm nokta."'ı olan Pe
gu'ya. karşı ~h·eygln ve Taton üze
rinden iki kol halinde ilerliyorlar. 
Bu Jkl kol Rangon'a. 170 kilometre 
nıeo;;afe,ye geln1işlerdlr. Jlo.rtabanı 

körfe-.tine giren Ja11onlar, kı~·ıc.lan 
sUzülme tably~Jne ba' \"Urarak doğ
rudan dnğruya. Rangon'a da f,;ıkarn1a. 
taarruzu yapabilirler. Cenubi Blr
n1a.nyada Inglllzler )-ine oyalama. 
nıüd::.faac,ı yaıtıyorlar; yani kati mu
hart>beJere bula~n1adun adını adını 
c;oeklliyorlar. Bu gidi':lle Japonlann 
Rangon'u ahnaları ihtimali ku\·\·et
lidlr. }'akat Rangon'u almakla Ja
t>Onlar Blrmanya :yolunu kapamı' 
\.C Çini müttefik yardımlarından 
ınahrum ederek eli böA'rllnde bırak· 
mış olmıya('akhr. 1\lütteflkler, Hln
di~tanda. KalkUta - Şimali Blrman
ya yoJJyle ('ine harp maJzemesl gôn
dermeyl dü,linUyorlar. l<'aı• edC'r--e, 
bu iş it:ln lUndlstanın ,ark ve garp 
kıyılarındaki llnıanlardan \·e ('in hu
dutlarına yakla .an demJryollarından 
fa}"dalannıayı ta.sarhl·orta,. '\·e bunu 
yaııaeakları k1t\"\etle n1uhtemeldlr. 
ı~te bu ihtimal ka~ısında Japonlar 
La.,ıo ue çung-Klng- ara!'iındakl as
falt <.ıoqeyi şimali Blrmanyada veya 
('lnd; Yunnan bölgcı,.lnde ke. mek 

zorundadcrlar. 
Duruma. bakılı?'& 'fare,al Çan

Kay-Şek yolun şo"'e kı'lmıru yani ~i
mali Blrmanyadıı. La~lo ,.e ÇJnde 
('ung-Klng ara..l.iındaki 1610 kilo
metrelik ı>arc:ıunnı muhafaza \.·e mü
dafaa Jı.;lnl k.-ndl ordularlle üzerine 
almı,hr·. Mare-;al, -,1ınali Blrrnanya
,ya. iyi sllAhlandırılmııJ Çin kılaları 
göndem1eye cle,·am ederken, Jtlndl 
Çini hudutlundan gelet.-ek bir Japon 
aarru:tuna kar~ı da ınüdafaa hazır
ıklan görmiye. ba,ıamışhr. Denıek 

ki Japonlar ,ımal yanlarıntla. bUylik 
bir tehlike halinde duran Çin ordu·
arıuı dalın. slınalr doğru ,ı,Urmedlk
~e Blrınany;da garbf' do~ru llindls
tana geniş ölc;bde ilerleme~ gtrı.,e
mezler. 

.!'\imali Blrmıı.D:\'"3ll& Ja1>0nlar, bir 
ta~rruz l~bbü~linde bulunıuuyor
ar ,-e "ım'dl'n &onra )·ap~aıar da, 

ge«; kal~ll':' ~ayılırlar. :\tar~al çan· 
Hay-!;ek aldıl{ı t!"dhlrlerle da~·ana· 

bllocek durwua erlşınlıtlr. 
Bununla. beraber, hatıra öneınll 

bir sorgu g"("ll;-.·or: "'.\faJı:eme ,·ey& 
a~ker lilklU ınütte-fik geınllerl, Bln
galc körff"Zindekl Jllnt ttnıantarına 
ııa~ıl girebilecekler! Bunun lc;oln Ja· 
Pon ha\-a \.e deni:ı Cllolaruın kar<;ıı 
ha.\"a \.'e deniı: emniyeti h\zıındır. 
Singapur ):olunun llint Ok.)·anu.,un_a. 
c;oıktığı bölgede bulunan ~lkolar 'e 
Aıtdaman actalarının bu mak'tatla 
n1Utteflklere ne derl'<'.-ye kadar yarı
Yac-ağını buradan takdir edeme)·lz. 

, k a Japon fllo-1' akat harlta)·a ha ıne ' 
lyet kordosuna kar<;ı bir denlı: eınn . 

nunun lftiJılabilec•f'ğl akla. gt>U~·or. 
llöyJe blr engel olduk(ıı., mUttcrJkler 
Bingale körfeı:lnde ,._. lllndl,tanın 
!}ark k1yılarındakl bütlin Unıaıtları 
~rbestçe kullanabilirler. ııava e_ın
ııl;}"etıne gcllnt·e, bunda herhalde u'i
tti.ntük liı.zınıdır. 

Bulga r gazetel e ri 

d o stane neşriyatl arın<ı 

devam edıyo rl a r 

Sof~"ll, 18 (A.A .) - Şub•t 1941 D il M il gazet!Sİ sullerl!nn her iki esası da mille-
tarih.i Türk - Bulgar müşterek a y a lln zararına netice veriyor, çünkü 
beyannamesınin imzasının birincl dl ; ar _, : mahdut tonajımızı muattal tutma-
yıldOnümü münasebeUle Bulgar " ğı şu veya bu suretle teşvik cdi-
basını lki komşu memleketi bir- yor. 

birine bağlayan ebedi dostluk Çörçi l i n idaresind ~ ki Vazife verirken vapurun yalnız 
paktının önemini belirlıyor. Zora tonajını düşünmek k3!i değildir. 
gazetesi ezcümle Atide vukua ge- hükumet i başfanbaşJ Filin vapurdan direk t•51maktan 
lecek hfldise:er ne olursa olsun bu iyi istifade edilir, fakat kömüre 
dostluk o hiidlselere mukavemet değiştirme ' i gelmez. Falan vapur filan iske-
edecektir, dedikten sonra şöyle lede iş görmlye, vinci veya diğer 
devam ediyor: «Beyannameyı im- Londra, 18 (A.A.) - Daily bir sebeple elverişli değildir. Fi-

l k ll ratış- Mail gazetesi, eskilerine nisbetle zalamış olan iki mem e e ~ lAn hamule için şu vapur k3fidir. 
1 d . k dar yapı- d·~a acı bir Usanla yazdığı bir tırmak için ş m ıye a Cl'll diğeri fazladır ... Bu gibi hesapla-

gltmiştir • makalede ezcümle şöyle demek-lan teşebbüsler boşa · rtn bilinmemesi ve yapılmaması 
Gazete bu dostluğun Balkanların tedlr: yüzünden de tonaj israfları olmuş. 
siyasi bünyesini değiştiren had~se- İngiliz: umumi efkirı Scharn- tur. 
terin tesirine kapılmadığını belırl- horı;t ve Gneisnau'un kaçışından Sonra diğer ufak tefek sebepler 
mektedir. Diğer taraftan profesör tehlike duymuş ve asabil~miş- var: İş adamları pazar günü çalış
Genof Türk - Bulgar münasebet- mayı tabii görürler, vapurların 

ı b··tun tir. İngiliz milleti kabahati mütc-
lcrini bozınak için yapı an u hareket emirlerini posta. ile değil, 

· k' kaidıg- ını söyli- madlyen üzerine yüklenecek a-
gayretlcrın a ım elden göndcrmcği tabii ~:ayarlar ki 
Yerek diyor ki: .Türkiye l~e Bul- damlar aramıyor. Fakat işlerin bu yüz.den bazan bir, iki gün '. ük 
garistanın men1aatleri bunu em- idaresinde iyi gitmeyen bazı şey- gecikme olabilir. Sonra bir iş ada
rediy't>rdu. Her iki memleket ara- ler olduğu kanaatindedir. Eğer mı, bir kömür seferinden sonra 
Sında hiç bir anlaşmazlık yoktur. 

zırhlıların kaçışı münferit bir hA- vapurun göreceği işi iptidada.n kes 
İki memlekelln tek arzusu karşı-

d i i dise olsaydı umumi efkAr bu ka· tirmeyl tabii sayar. Bu sayede va. 
hkh hürmet esasına ayanan Y pur kendi kömürünü asıl memba-
komşuluk münasebetlerinin mu- dar heyecana düşmiyecekti. An- ından ucuz. tedarik eder. Halbuki 
hafazasıdır·• cak bunun Singapurun düşmesiyle kömür işini tamamladıktan sonra 

Bulgar siyasi mahlillerinde bir araya gelmesi, sıra ile devam emir alırsa ya istihlak için getir-
Türk • Bulgar müşterek beyan- eden kötü h3disclere bir son ver· digi kömürün bir kısmını alıp kul 
namesinin yıldönümü Ankara hü· mek lüzumlu olduğu intıbaını t anır ve yahut bulunduğu }imanda 
kUmeti lehinde mütalealara vesi.. uyandırmıştır. kömür beklemiyc ve muattal dur-
le teşkil etmekte ve harbin Bal- Gazete, M. Churchill'in idaresi mıya mahküm olur. 
kan yarımadası doğu!'una yayıl-

30 bin a..,ker çı~ardılar 

Çungking, 18 (A.A.) - Salı 

günkü basın toplantısında Çin as
keri sözcüsü, Japonların, Birman
yayı istila için Hindiçinide Hay
fong'a 30 bin asker çıkardıklarını 
söylemiştir. Mumaileyh diğer iki 
Japon tümeninin daha şimdiden 

Birmanyada bulunduğunu ve bu· 
rada yapılacak hareketlere işti. 

ı· ak için !\.·talezyadan başka Japon 
kuvvetlerinin de gert çekilmesinin 
muhtemel bulundu~unu bildir 
mişlir. Sorulan suallere cevap ve
ren Wzcü Çin kuvvetlerinin Bir. 
manyaya gtrmeğe devam ettikle
rini iliıve eylcmi!;tir. Birleşik A
merika Cine büyük miktarda tay
yare göndcrmeğe söz vermiştir. 

Dııha esaslı yardımların ve kar
şılık taarruzların lüzumlu oldu
ğunu kaydeden sözcü şöyle de
miştir: 

Bazı tchl~kelcrlc kaN;ılaşmtş ol
sak bile daha şiddetl i bir hareket 
yapılması 13.zımdır. Çünkü, ha
kikaten hareket üslC'rinin son hat
tını müdafaa ediyoruz. Çin ken
di payına mücadele eden asker
lerine son insana ve son mermiye 

altında İngiliz hük-ümetinin 
1 
baŞmasına mAni olmak muva!fakiye. --- kadar bu hattı müdafaa için çar-

Tamir meselesi ayrı bir dert... pışmalarınt söyliyccektir. tini gÖStcren Sara.çoğlunun siyasi tan aşağr değiştirilmesini istemek-
Havuzlarımız mahdut olduğuna mehElrcU öğülmcktedir. tedir. Çang - Kay - Şek'in Hindistana 
göre, tamir için sıra beklemek bir 

Akd e n izde İtalyan 
fil osvnun kayıb ı 

(Ba.,ı 1 incide) ++ 
(ayretler .sarf etmiş ise de an(" ~ tny
yareleriyle teması temin edebilmi~· 

Ur. Kafilelerimiz: üzerine yapılan ha· 
ıa taarruzları esnasında düşman 

şüphesiz olarak beş ve muhtemel ola· 
ıwak dört tayyare kaybetmiştir. 

14 şubat gecesi düşman kafileleri· 
mizin yolunu kesmek ve onlara. taar-
"UZ etmek W}in kruv zörler ve muh· 
riplerden mürekkep mühim kuvvet
'er göndermiştir. 

Bu kuvvetler teması temin etıneğe 

'.lnuvaffa.k olamamşılardır. Ciddt za-

t'arlara uğ°ramışlardır. 

Orta şark lngiliz hava kuvvetıerl
'in tebliğinde de bildirildiği gibi do
'1anmaya mensup tayyareler düşman 
kruvazörlerine ve muhriplerine rast 
gelerek bunlara torpillerle taarruz 
etmişlerdir. lki kruvazöre ve bir muh* 
ribe isabetler kaydedilmiştir. Bun
dan sonra düşman kruvazörlerinden 
birinin yandığı ve birlikte glttiğ'i ge
milerden geri kaldığı görülmilştUr. 

Daha sonra denizaltılarımız.dan blri 
limana dönmekte olan düşman kru
vazörlerinden bir kaçının yolunu kes
miş. ve 8 pusluk toplarla mücehhez 
bir kruvazöre iki torpll isabet ettlr
mi~tir. 

Bir düşman kru\"azörü daha 
torpWendl 

Londra, 18 ( A.A.) - Resmen bil-
dirildiğine göre, bir Britanya deniz· 
altısı Akdenlzde seyreden ve 200 mi-
Jimetrelik topları olan bir dll.şrnan 

kruvazörüne 2 torpil iSabet ettirmiş-
tir. 

Yaptığı ziyaretten bahseden söz. 
zarurettir. Fakat bir de muayene eli şunları söylemiştir: 

r l ve temizlenme işi var ki. bunun 
Şimali Alrlk8 için tamirdeki gemileri beklemek Bu z\yarct muhakkak surette 

Çin ve Hint mil 1ctleri arasındaki 

b bl zarureti olunca bir kısım tonaj fu. 
~---- ar - ----' zuli olarak muattal kalıyor, bu dostluk duygusunu kuvvetleştire-

cektır. 
hazan aylar sürüyor. Bu muattal Bingazi kalma yüzünden de bir takım eş
ya ya sıra bekliyor veya karadan 

Şı"d ..-~ etle nakline zaruret görülüyor. Halbu-
,.,.. kl mevcut havuzlardan birini mu-

ayene ve temizlemlye ayırmak gL 

bombalandı bl bir tedbirle, boşuna b<'klemek 

. 

Çölde mevz ii 

çarpışmalar 
devam ed iyor 

zamanları çok kısaltılabilir. 

Anlattığımız noksanlardan bir 

çoğuna bu dakika.da ciddi surette 

çareler aranıyor veya '!\tilnakalat 

VckBleU eski fena tecrübelerden 

ders alarak ve bilenleri arayıp din 

liyerek kısmen de çareleri bulmuş 
Kahire, 18 (A.A.) - Orta şark ln-ı ve işi dilzeltmlştir. 

giliz hava. kuvvetleri umumt karar- Fakat bir işte gayeyi kavramı-
gAhının tebliği: 1 k . yarak usule, ~ekle ve memur u 

Sözcü. Çin hükCtmetinin, Çinle 
İran arasında elçiler teatisi için 
bütün tedbirleri aldığını ve Irak· 
la bir doslluk ve ticaret anlaşma
sı yolundaki müzakerelerin iler
lemekte bulunduSunu ilBve et
miştir. 

Jaııonlar Ca\"a'ya asker 
c;ıkardılar mı! 

MİHVERE GÖRE EVET 
Roma, 18 ( A.A.) - Stefani ajan-

flının bildirdiğine ve henüz teyfd edil· 
miyen Şa.nghay haberlerine göre, Ja
ronlar ı,lmdlden Cava'ya asker çıkar· 
mı~lardır. 

LONDRAYA GÖRE H AYIR 

Londra. 18 (A.A.) Sal4hiyelll 
Pazartesi gecesi tayyarelerımiz gururuna bağlı kalınmasının can

Bingaziyi şiddetle bombardıman et- h bir misali diye l\lünakaliı.t ko- mahfillerde söylendiğine göre, Lon-
1 l di d k dra'dn. mevcut malO.mata. nazaran m şer r. Llma.n bölgelerin e vu u misyonuna ait muamelelerin tet-

bulan şiddetli infilAklar şehri baştan kikten geçmesi zahmete değer. Bir 1 Ca\·a'ya bir Japon ihrac hareketi ya
başa aydınlatmış ve bu tnfilö.kları idare mekanizmasının ıslahı, fililn pılmamıştır. 
yangınlar ve diğ"er infilA.klar takip ve falan nazari düşünceye göre, Japonya hayran1 yapıyor 
etmiştir. Limanın şimali şarkiı;ınde keyfi surette yapılamaz. Bozuklu_ Tokio, 18 {A.A.) - Singapurun 
bulunan Terrelll kı~Iasında bUyük ğa yol açan sebepleri inceden ince. düşmesi münasebetiyle bugün şimdi
bir Y~~gın çıkmıştır. Şehrin şarkın- ye tahlil ve teşhis etmek suretllc ye kadar görülmemiş şenlikler yapıl* 
da, Löshi limanında ve sair mahal- bunları ön~emekten başka ameli mı.ıştır. imparatorluk sarayının önUn
lerde b~ka yangınlar çıkmış ve in* yol yoktur. ~'lünakaliı.t Komisyo. deki meydan bir ba~Tak ormanı ha
filA.klar olmuştur. nunun muameleleri bozukluk do- ııne gelmiştir Sabahın erken saatle

TrablOs limanı ve şimendifer tstas- ğuran sebepleri apaçık ortaya tinde halk sarayın önüne giderek 
yonu bombardıman edilmiştir. koymuştur. imparatorluk ve Japon ordusunu al-

Dün 17 şubatta av tayyarelerimiz Dünkü ve bugünkü yazımızda ktşlamışlardır. 

Sirenaik bölgesinde yeniden faaliyet- yalnız bazı hata memab'arından l\lak Aı1hur me\·zilerl Japon 

te bulunmuşlardır. bahsetmekle kaldık. Motörler, yel- taarruz.unu bekliyor 

16 şubat gecesi Malta üzerine düş- kenlilcr dahil olduğu ha'de nak- Vaşington, 18 {A.A.) - Harbiye 
man bir akın yapmı~ i.Se de hasar ve . nczaretı· General Mac Arthur'un hat-

1 l kt Al l i d.. liyc sistemimizin umumı manzara_ 
zay a yo ur. tı ayyarem z on- larına karşı bir müddettenberi bek· 
memlşt·r sıı1dan ve bu hayati sahada yarın 

• 
1 

• Jenen şiddetli taarruzun başladığ'lnı 
----------------------- --------- için plftnlt çalışma ihtiyaçlarından bildirmektedir. 

Yarinki yazımızda. bahsedeceğiz. tk General Toje'nun nu u 
Ahmet Emin y AL~IAN Toklo, 18 ( A.A.) - Singapurun BU AKŞAM Bir tiyatro kulislerinde geçen şeyler ... 

Vaşington, 1.8 (A.A.) - Reis Ruz
velt basın toplantısında şöyle demiş

tir: 
Bazı şartların ikmaliyle düşmanın 

Nev*York'u topa tutması veya yarın 
Detroit'I havadan bombalaması pek 

mUmkilndUr. 
Hava ve deniz harp kuvvetlerinin 

Alaskaya karşı bir taarruza mılnl ola
cak şekilde tertip edilmiş olup olma· 
dıkları hakkındaki suale reis Ruz
velt pövle cevap vermiştir: 

c T.ıbli hayır ı, böyle bir şey askcrt 
blr hareket olması itibariyle tama· 
mı n mUmkilndUr. 

ır;;:. Alman ı 
~-barbl ---

(Ba'ı ı lnclrt.) )-( 

zeredir. Bu şehrin bir kaç gün 
içinde düşmesi bekleniyor. Bu
nunla beraber Sovyetler git.gide 
artan bir mukavemetle karsilaşı
yorlar. 

Lenlngradda. Ru-ı n1u\·affakıyetı 

Moskova, ·ıs (A.A.) - Sovyet 
tebliği ekinde söylendiğine göre, 
Leningrad bölgesindeki Alman 
garnizonuna karşı yapılan. gece 
taarruzu esnasında çete müfreze
leri düşman mevzilerini sustur
mu~lar ve Almanları sün-gü

1
er ve 

el bombala.rtle bütün evlerden 
tardetmişlerdir. Kaçmağa teşeb
büs eden bi'r c;ok subay ve er grup 
ları tamamen imha edi1mlştlr . Bu 
gece ~aıvaşı neticesinde çeteler. 
tam blr muzafferiyet kazanmı!;
lardır. 20 Alman subaylle 151 Al· 
man askeri öldürülmüştür. Alınan 
ganaim meyanında bir aıır mlt
raı'yöz. bir miktar makinelitüfek. 
el bombaları, tü!enkler ve daha 
başka askeri malzeme bulunuyor. 

du. 

Almanlar Harkoru tahliye mi 

edecekler'! 

Londrıı., ıs (A.A.) - Sovyel 
askeri mahfilleri, Almanların Har 
kofu tahliye edecek1erini tahmin 
etmektedirler. 

Alman tebllA'f 

Bertin, 18 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığ:ının tebli
ği: 

Şark cephesinin merkez kesi
minde başka bir düşman teşkili
nin irtibatı kesilerek imha edil
miştir. Bir çok esir, 11 top, bir 
çok makinelitüfek ve mühim mlk
tarda başka harp malzemesi eli· 
mize geçmiştir. Harp sahasında. 
dü1?l'lan 1000 den fazla ölü bırak
mıştır. 

ithalat piyasamız 
genişliyor 

ŞARK Artist hayatı ve ... 

Kadın hayatı ..• 

Sinemasında Asrt Aşıklar ..• 
Beğendiğiniz kadını nasıl seçmelisiniz? 2 zarafet kraliçesi 

Hll~e HJldebrand - Leni 1\-larenbach ve Han5 Söhnker 

Refet ülgenin 
muhakemesi 

zaptı şenlikleri dolayısiyle yapılan 

muazzam bir toplantı esnasında. bir 
nutuk irad eden Tojo harbin devamı 
ve şarkt A!iyada yeni bir nizamın ku
rulması iç.in mUletın bUyUk gayret· 
ler sarfetmesi IA.zımgeldiğlni kaydet-

(Ba,ı ı incide) «/• 
eski rıhtıma ilAve fenni tesisat 
bittiğl zaman boşaltma miktarı 
ayda. 30 bin tonu bulacaktır. İs
kenderun ve Mersin limanlarının, 

bazı müşküllerin izalesi maksadile 
Dcnizyolları idaresinden alınarak 

Demiryolları Umum Müdürlüğü

ne bağlanması çok muhtemel gö. 
rülmektedir. Son günlerde cenup 
limanlarımıza ecnebi memleket
lerden mühim miktarda ithalat 
eşyasıı gelmekte ve bunlar istih
lak mıntakalarına sevkedllmekt~
dir. MünakalAt Vekaleti nakliyat
ta sürat ve kolaylığı temin eden 
esaslı tedbirler almıştır. (B.B.) 

Macaris'-.nla. yapılan anlaşma 

Ankara, 18 (Telefonla)- Türk. 
Macar 941 tarihli ticaret anlaş

masına bağlı demir ve çelik ma
mulleri mukabili verilecek çelik, 
demir ve bakırlar hakkında Ha
riciye Vekfllctimizle Macar e1çi-
1lği arasında notalar teati edile
rek bir anlaşmaya varılmıştır. 

Bunu slze 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN Davaya 25 şubatta 
agı r cezada baklaca k 

Filminde göstereceklerdir. Ankara, 18 (Telefonla) - Re-
llEC KADIN,,, HER ERKEK ... Bu filmi mutlaka görmelidir. fet '(jigcnlc Zeki Ü!gen hakkın· 

BileUerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 40380 •••I'' dakl dava dosyası, asliye mahke
mesinden ağırccza mahkemesine 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

...... . Duyulmilmış bir muvaffakıyetle 2 sinenıada. birden •.... gönderilmiştir. 

mlştir. 

Tojo demiştir ki: 

Jluhl,..,a, Birman~a ~olu Japon bıl~* 
k.ı,ı arltık~a. dal budak "ah~or; 
Uzak,arkta. kopan fırtına l'enubi 
Pa."liflk'tt>n A"ı)·aya yönelnu·k üı.ı>re
dir. Zaten d("diğlmlL gibi, iki taraf ı 
tcın de kati ne-tl<·t" yeri ·'-"'.)·aya güre 

• gösterilen muazzam 

DEMiR MASKE 
W Aldığımız malümata göre Refet 

Ülgenin muhakemesine 25 ~ub<ıt 
çar_şamba günü saat 9.30 da An
kara ağırceza mahkemesinde baş
lanacaktır.' (B.B·l 

Amiral Hart sağ 

Ytiz milyonlarca Asyalının Uzerin· 
de Ingiliz h~kimiyetinin tcessU.Sünil 
temin için 120 scnedenberi bir Us va
zifesi görmüş olan Singapur'un düş
mesi dünya tarihinde bir dönUm nok
tası, ayni zamanda Japonyantn yük
gcldiğini gösteren bir hil.dlsedlr. Ja· 
pon orduları uzun bir zaman sabırla 
tahammül ettiğimiz lngiliz - Ameri
kan tazyikinden bizi kurtarmıştır. 
Şarkt Asyada. düşman imparatorlu
ğunun istifade ettiği bütün üsler pek 
kısa bir zamanda elimize geçmiş bu
lunmaktadır. 

DiA-er cihetten Tojo şunları söyle· 
mlştir: 

Bu anlaşmalara göre. evsafı 
Sümcrbankla alakadar thraca~ı 
!\.lacar firmaları arasında tst.ytn o
lunacak 25,000 ton çelik mamuiA
tı, Macaristandan vJrdumuza ~o

kulacak ve bun& mukabil 15 ton 
blok çelik, 20 bin ton döküm de· 
mir ve '250 ton bakır Macarlsta. 
na ihraç edilecektir. (B.B.) 

ltlıalllt e!}yası müstehllkin ayağına 
kada r götürülecek c_;;·ındedlr. 

f ü r k kirerr.itle r i hak

kınd a bir niza mname 
Ankara 18 (Telefonla) - İklı-

sat Vek~1ctı, Türk kiremitleri 
hakkında yeni bir nizamname ha* 
21 rlamıştır- Kiremitlerin şekUJ eb· 
adı, sıkleti, nasıl yapılacağı ve 
ne gibi teknik vasıfları haiz ol
ması 13.zım geldiğ hakkında. ct
t~flı hükümleri ihtiva eden bu ı 
lı.izamname 6 ay sonra yürürlüğe 
girecektir. (B.B.) 

Şaheseri 
Ya l nız iPEK 'te temd it 

edi l miştir. 
pı!{J{A'l': Saat 2,30 - 4.30 - 6,30 Seanslarında Türkçe sözlü ve yal-

ccleN 9 sean'"ında 1ngilizce orijinal nüshası gö.ıterilecek ve 
nız ge •• · . 

pazartesi gUnU akşamı 

O f1 R Y C O O P E R'in Yarattığı 

Kahraman Subay 
Şabese!'ler şaheseri başlayacakttr. 

(Başı 1 incide) «+» 

bugün sorulan bir suale: cıKen
diml şimdiye kadar bu kadar iyi 
hissetmedim,. cevabını vermiştir. 

Amerikanın ShB\\ n1ubribl de 
batınaınış 

Vaşington, 18 (/ •. A.) - Japon. 
tarın batırdıklarını iddia ettikle
ri Shaw ismindeki ~mcrikan muh 
ribi tamir edildikten sonra. Ame. 
rikanın garp limanlarından biri. 
ne gclmiı;tir. 

Büyük Okyanusta harbin inkişafı 

lngiliz - Amerikan halkına Japonya
nın hakikt kudretinin azımsanmaması 
ıazım geldiğini ve Japonyanın Jktısa
di bir nbloka. veyl. silAhh bir muha· 
sara ile ilaat altına alınamıyacağını 
gösterecektir. Mihverin düşmanları 

diz çökünceye kadar Alman ve Ital
yan müttefiklerimizle birlikte müca
deleye devam etmeliyiz. 

Bu toplantıda Alman ve ltalyan 
.sefirleri de hazır bulunmuşlardır. 

Ankara, 18 (Radyo Gazetesl)-:-
Muhtelif ihtiyaç madde1erlnın 

üstehliklerin ayağına kadar ge. 
~rilmesi için dağılma o:ısıcri. ku
rulması düşünülmektedır. Ofısler 
Ticaret v~ka'eti İoşe müdürlük. 
ıerl tarafından kurulacak ve dev
letin ithal cttlitl l~z>lJlllu mad<!e. 
lcr bu ofis tarafından müstehlik
lerln kendilerine dağıtılacaktır. 
Bunun halkın ihtlyacııı: trminde 
b.. : d. ~ > ı · ·,o ;ış ı kfırd:r 

buhran havası 
Yaz.an: ftf. H. ZAL 

iL ondrada bir bıdlran ha\·a r 

,·aı-. B. Çörçile herkes lıi.Jık 

olduğu numarayı veriyor, fakat ken 
dine arknda,- olarak me\·cut Jrl n· 
deki en iyileri 'leçtlğlne bir türlü 
eınniyf"t bağlanmryor, emir kulu o
labllecek slllk adamlar se('llğl nden 

,.e ku\.-""\·et \.e teşebbüsü elinde tuta· 
rak i';' görebilecek arkada..,ıarının 

da \.·erimle c:aıı,matnna imkan bı

rakınadığından ~lkftyet edillyor. 
t:ç Alman znithsının elden ka

c;ırılma'lının ,-e '."iılnppu.run dll,_ 
m~lnln yarattığı boşnutsuı.l uk ha
va~• içinde buhran istidatları ku\"
'"et bulmakla beraber Ç..örı;ilin c;e
kJlmesl lıikırdısı bile orta) a çık

mı.,tır. Ba~,·ekil olarak i.ıc;o ihtimal
den bnh,ı,edlllyor ki bunlar da B. E· 
den, Lord Bca\erbrook, B. At.tlee'
dir. Bunların Çör~lle lı°"B.r)ı du1duk
ları saygı dolayısUe Ba..,\.·ekll ol
n1ayı kabul etmiyeeeklerl, döuü ıı, 

dola)ıp yine Çörc;illn i~ba.o:ında ka
Jacıığı zaıın.-dlll)'Or. Blr taraftan da 
Slr Starrord Crlı>p-s'in yıltlızı par
laını~tır. Plyas:ısr gittikçe ylikM?11-
yor. 

ı,ın hakikati 'udur ki, g«en 
hnrpten !iionrakl yirmi &ene içinde 
Ingillı nıuhara,..akilr parUıı;;i, ~in

deki eınln c;ooklu~a dayanarak u
yuklaını~tır. Ghll'!'e D)---Sk uyduran 
suya. ~::buna dokunını,·an, ~aır ... ı~ tl
ten n1ahrum adanılar revatta ohtu· 
ğu l~ln ideal \·asıflarda adam yetlş
mernı,ur. U:-nu1nt hayatla C'rlp~ 

gibi biraz canlılık gö,teren bir a
daın görüll1i\ mü, ('an acısıyla htr
k~ ona ı,arılıyoı-. 

l!1g'lli:ı ,..iya~i hayatı, barı-: unıa

nınc.la ektiği t·ılız tohuınlardan buh
ran dakiku~ıııda fena nıall'_;ul alı)or. 

Inglltcre_yi lııglltere l·avan te.,eblıüs 
\"e eUret 'i&hlbi, akın<'ı ruhlu a
drunların azlığı hiç bir zaman bu
gllnkli kadar blssedllmemJ"jtlr. 

ı~~ı 
Erkek ~iseler 
vo~eybol 
maçları 

Erkek okullar vole)'bol maçla· 
rına dün Beyoğlu Halkevi salo
nunda devam edilmiş, yapılan 

müsabakalarda şu neticeler alın

mıştır: 

Pertevniyal Ticareti 15 - 7, 
15 • 1, Taksim Yüce Ülküyü 15-11, 
12-15, 15-11. Boğaziçi Işık 119esi
ni 15·4, 15-12, İstanbul lisesi Da
rüşşafakayı 15·7, 15-13 mağlup 
etmiştir. 

Bu hafta yapı l acak 

lik maçları 
Birinci ve ikinci küme klüplerl 

lik maçlarına pazar günü her ikl 
staclıla birden devam edilecektir. 

Bu hafta yapılacak maçlar hak
kında Futbol Ajanlığının tebliğini 
aynen aşağıya alıyoruz. 

Fenerbahçe stadı: 

Saat 9,30 Haliç • Doğu. H: Nec· 
det. Hayri, Sadık. 

Saat 11,30 Eyüp - Kurtuluş. 
H: Sait, Nejat, Ruşen. 

Saat 13,30 !stanbulspor - Sti
leymaniye. 
Halit. 

H: Muzaffer, Fazıl, 

Saat 15,30 Vefa • Altıntuıt. H: 
Şazi, Necdet, Eşref. 

Şeref stadı: 

saat 9,30 İstikl~l - Demirspo•· 
H: Reşat, Rıza, Hayati. 

Saat 11.30 Beşiktaş _ Taksim. 
H: Adnan, Nihat, Zekl. 

Saat 13,30 Fenerbahçe • Bey
koz, H: Feridun, Baha, Müeyyet. 

saat 15,30 Galat~saray - Bey
oğlu. H: Sami, !\'lustafa, B\..ilent. 

Dumlupınar vapuru 

Yunanistana gidiyor 

(~r 1 incide) + X + 
Bu çocuklardan birer ikişerini evle· 

rine alıp hem insanı bir vazife yap· 

mıya, hen1 de zavallı Yunan milleU

ne karşı bir cemile göstermefe ha

zırlananlar vardır. Çocukların 13 ile 

16 arasında seçilme~lnin ~bebl, bu 

yaştaki çocukların silratll bir neşvÜ. 
nema geçirmesi ve gıdasızlığın sad

mesinl en şiddetli bir şekilde duyma· 

sıdrr 1-'Bktarın Heride 

ihtimal dahilindedir. 
arttırılması 

Cenubi Afrika da bir kaç bin Yu

nan çocuğunu abp bakmayı teklif et-
miştir. 

Bir lsveç vapuru, Filistin ile Yu· 

nanistan ara..qındı-ı yiye,.•ek tR_,-ı:mrya 
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ASKERLİK İŞLERİ 

Yedek subayların 

Şt.ıbeye daveti 

Fatih A!>kerlik şubesinden: 

Her sene ı haziranda başlayan 
yodek subay yoklaması bu sene • 
15 şubat 942 tie başlamıştır ve 15 T 

mart 942 de nihayet bulacaktır 

BULMACA 

1 - Her yedek subay yokla. , 
maya bizzat gelmek mecburiye. 
tindedrr. 

2 - Rahatsız olup gelemiyecek 
halde olanlar (mahalli hükümct 
tabıbinden musaddak rapora bağ
layacakları taahhütlü mektuba 
şube defterinde kayıtlı olduğu sr
ra kıtyıt numarası ve rütbe ile 
n1·ufını bildirmek şarUle şubeye 

gönderecektir. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

3 - Hüklımct memuru olup da 
berayı vazife şube mıntakası ha
riC'inde olanlar (tavzif edildikleri 
emr!n sureti), serbest meslek sa
hibi olup da hariçte bulunanlar 
(bu mecburiyeti bulundukları ma 
hallin Emniyet müdürlüğü veya 
am;rlerinden alacakları vesika
lar). Yoklamalarını kerre dahilin
deki vesatki mektupla göndermek 
.!l:uretilc yaptıracaklardır. Vesika
sız gönderilen mektuplar makbul 
değildir. Ve yoklamaya gelmemiş 
addedt>eceklerdir. 

4 - Mektupla yoklamalarını 

yaptıracaklar yoklamalarını biz_ 
zat subayların getireceklt'ri asa
ğıdaki vesaiki de taahhütlü mek
tupla göndereceklerdir. 

5 - Şube mıntakası haricinde 
olup da yoklam~larını yaptıracak
lar istenilen vesaiki bir dilekçe 
ile şube başkanlığına müracaat 
etmek ı:;uretilc yaptırabilecekler

dir. (1\llaliye müfettişlerine) aittir. 

6 - Gerek mektupla gerek di
lek~e ile müracaatlarda nüfus 
cüzdanlarında 941 yoklamasında 

yazılmış şube defter sıra kayıt 

numarası ve rütbe ile sınıfının 

bildırilmesi lazımdır. 1\1ese13. (Ye
d<'k top. teğmen 4/160) gibi. 

7 - Yoklamaya gelmiyen 1er 
usule tevfikan mektupla yaptır

mayanlar 1076 ı-ayılı kanuna gö
re 50 lira cezaya tibi tutulacak
lardır. 

8 - Bu yoklamalara aşağr

daki günlerde müracaat edilmesi 
şubat 16 dan 21 ine kadar piya
deler. 

9 - Şubat 23 ten 26 sına kadar 
lot>('U, hesap memuru, nakliye, is
t>hkfım. oto. 

10 - 27 ve 28 günfcri kimya
«er, levazım, veteriner, eczacı, ta
bip. 

il - 2 marttan 5 marta kadar 
muhabere, !iiÜvarl, demiryolu, jan 
de.rma, hava, ölçme, harita, imam, 
adli müşavir, sanayii harbiye. 

12 - :\tartın 6, 7 günleri de. 
niz makine, deniz güverte, sanat. 
kAr muamele memuru ve mızı

ka. 

13 - Bu yoklamalara aşağıda
ki vesaik asıllarilc birlikte tas. 
diksiz olarak beraberlerinde bu
lundurulacaklardır. 

Soldan sağa: 1 - Dünya kıta

larının birinin halkı. 2 - Bir uz
vumuz. 3 - Yapma; Coşkun su; 
Tersi: Caka. 4 - Kabul etmeme; 
Ur. 5 - Sanat; Doğrunun zıddı; 
Bir nota. 6 - Cet; Eski bir Türk 
kavmi. 7 - Kurum; Çağırma; A
yak. 8 - Baş; Bir hayvan. 9 -
Gelecek; Keskin ses; Kasık. 10 -
Bir nevi kumaş. 11 - Acele ola
rak. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayımz. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir iç

ki; Komşu bir devlet. 2 - Anlayış-

3 - Bir hayvan; Bir nota, 4 -

Yama; Anma; Üç. 5 - Bir dil; 

Budala. 6 - Beraber; Yanardağ 

ifrazatı; Verme. 7 - Usta ile çı

rak arası; Tersi: Kahve tası. 8 -
Bir renk; Vazıh; Bir soru. 9 -
Bir bankamızın adı; Bir nota. 
10 - Japonların saldırdığı ta
kımadaların adı. 11 - Eski ge. 
neral; Avadanlık. 

Iı:ıtanbul asliye birinci ticaret mah. 
kemesinden: 94-2/46 

Istanbul Yağkapanı iskelesine bağ

lı idare 102 numaralı mavnanın için

de 100 sandık mamul tütün hamule· 

sile Haydarpa.şaya. gitmekte iken 

12 12 942 tarihinde geçirdiği deniz 

kazasına ait raporun alınması mez

kOr mavna reisi Apdullah DUdUkı;U 

tarafından istida ile isten-mekle tek

ne ve hamule ile alakalı ve bu işten 

zararlı herkesin raporun a·hnacağı 

2 13/942 pazartelii saat 10 da mahke-

mede hazır 

olunur. (330) 

bulunabilecekleri 

BORSA 
18 ŞUBAT 1942 

UAn 

1 Sterlin 

100 Dolar 
Soldan c::ağa: 1 - Ağla_ yınca.

1 0 Pczcta 
2- Un; Alaka: La. 3 - A<ikanc. lO 

4 - Kale; E (1) mas. 5 ....'.. Ada: 100 İsveç Krlnu 

Di.:NKtl BUL~IACANIN IlALLt 
5,24 

130,70 1 
12,9375 

31.0050 

Ba~; EHl. 6 - Paylasanlar. 7 -
Ani; Yaş; ika. 8 - Nale: Alay. 
9 - Ecelile. 10 - Is; Adalı; L1. 
11 - Etvarında. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Un
kapanlı. 2 - An; Adana; Se. 3 -
Alay lle. 4 - Laşe: Ecev. 5 -
Ali; Bay: Eda. 6 - Yaklaşanlar. 

7 - (T) ıka (ç); Şaş: İlı. 8 _Na
ne: Alın. 9 - Emelile. 10 - Al; 
Altika; La. 11 - Aksaraylı. 

' ' 1 Altı yaşında bir erkek çocu- ı 
funa bakmak tizere 40 - 45 
yaşlarında kımsesız ve <>ıhhath 

1 
bır TUrk bayanı. na ıhtıyaç \'ar- ı 
dır. Görüşmek ve şeraiti anla· 
mak istiyenlerln her gtin öğle
den sonra Fatıh'de GUndoğdu 

eczanesine müracaatları. 

" 1 
f2 DOKTOR •••lllıı 

HAFIZ CEMAL 
LO!ı:MAN BEK.İl' 

Dahiliye Müteh..__ 
Divanyolu U 

~{uayene saatleri: Pazd.r 
hariç hergün 2,5. Tel· 23898 

Esham ve Tahvlli.t 

% 7 1 ; 933Türk borcu tranş 1 23.80 

Sıvas - Erzurum 2-7 20,10 

re 5 938 Hazine tahvilL 27,50 

VAT AN GAZETESİ 

B""1'k 
1 i.Ad sa;pfa 
z Mi • 
s i»cü. • 
4 m.e9. • 

n• -... 151 
H 

J 

Abone ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 
1400 

6 aylık 
7119 

S ayblı 
408 

llarlç memleketlerde: 

SenellJc 
2'700 

6 aylık 
lUO 

S aylık Ayl.ıl< 

800 lL yolıhır 

Gaz.ete)·e gooderllen evrak dero 
edilsin edilmesin iade ohuunaz. zt
yaı•da.n mea'ulJyet kabul edllmes. 

BRONŞITLERE KATRAN HAKKI EKREM 

1 

Ikra.mlye 
Adedi 

1 
3 

5 
40 
80 

120 
800 

1.200 
4.000 

80.000 

86.2t9 

lkramlye 
Miktarı 

Lira 

25.000 
10.060 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 
3 

YekQn 

Ikramiye 
Tutarı 

Lira 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60.000 
80.000 
60.000 
40.000 

240.000 

720.000 

Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 Ura 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı Tepebajınd 
Bu ak~am 20,30 da 
RtlZGAR ESİNCE 

Pek Yakında: P A R A 

P•lllll Komedi k~mı lstıklal caıı. 
Bu akşam 20,30 da 

nın 'roHAS IP ARA.'\'IYOR 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 

1 

1 - 313 UA 333 dahil ihtiyat eratın yoklamasına. başlanmıştır. Bu 

doğumların hangi gUn yoklamaya gelecekleri aşağıda yazılıdır. Yok

lamaya gelecek ihtiyat erat nüfus cUzdanları, terhis vesikası ve ihtisası 

olanlar ihtis:ıs vesikalarını ve ikametgAhlarını gösterir vestkalarile bir

likte müracaat edeceklerdir. 

2 - Yoklama günleri: 

Günler 

23 Şubat 9'12 Pazartesi 
21 Şubat 942 Salı 
25 Şubat 942 Çarşamba 
26 Ştıbat 912 Perşembe 
2i Şubat 9'12 Cuma 
28 Şubat 9t2 Cumartesi 

Doğumlar 

313 llA 316 
317 llA 320 
321 llA 324 
325 ilA 328 
329 ilA 331 
332 ilA 333 c2516• 

19-2-H~ ~! _______________________ , 

TURK·ELLAS 
TEŞEBBÜSATI 

SINAİYE T. 

TiCARİYE VE 
A. ŞiRKETi 

TURK - ELLAS Teşebbfü;atı Ticariye ve Sınaiye T. A. Şirketinin 
19.f.1 senesi hesa.plarlle idare muamelatı hakkında tetkikat ve mUza
keratta bulunmak Uzere Ticaret kanununun ve şirket esas mukavele-
namesinin mevaddı mahsusalarına tevfikan hissedarların davetine 
idare meclisince karar verıldiğinden içtima günü olarak tayin etti
ğimiz 1942 senesi martının on sekizinci çarşamba gUnU saat 10 da. 
hissedarların şirketin nıerkezi olan Gala.tada eski Kredi Liyone ha
nında 4/11 No. lı yazıhanede hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Içtimada hazır bulunmak isteyen hissedarların hisse senetlerini 
içtima gilnilnden bir hafta evveline kadar şirket merkezine te\'<li 
ederek dühuliye kartı almaları ıa.zımdır. 

içtimada müzakere edilecek maddeler a.şağlda gösterilmiştir: 
ı - 1911 takvim yılma alt Idare Meclisi ve Mürakıp raporları

nın okunması, 

2 - BilAnço kir ve zarar hesaplarının tetkik ve kabulü ve kA.rın 
.şekli tevzii hakkındaki idare Mecli!i teklifatının tasdiki, 

3 - idare Jt.teclisi azalarının tbrası, 
ıt - Yeniden iki murakıp intihap ve ücretinin tayini, 
5 - idare heyeti azasının hakkı huzurlarile Şirket işlerini idare

ye memur edilmiş olan murahhas azalara 1912 senesi için verilecek 

aylık ücretin tayini, 
6 - Görülen lüzum üzerine Şü•ket statUsüne bazı maddelerin 

ilA.\•esi için karar ittihazı, 
7 - Ticaret kanununun 323 ilncU n1addesine tevfikan şirketle 

muamelei tilccarlyede bulunmak üzere Idare Jt.tcclisi azalarına me
zuniyet verilmesi. 

IDARE MECLlSI 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Birlnci cerraht kliniğine yaptırılacak 8140.50 lira bedelli madent le

vazım ile 3960 lira bedelli metal eşya için yapılan açık eksiltmelere istek· 
1i gelmemiştir. Bu l~ler aynı şartlar ile 26/ 2/942 perşembe günU saat 
15 de Rektörlükte ikinci defa açık eksiltmeye konulmuştur. c2391.,. 

ı " 
1 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat . Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lir.., 

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

Para biriktirenlere 28,000 Jira ik""lniye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar.sız tasarruf hessplarında 

en az 50 lira.~n bulunanlara. senede. 4 defa çekllecek kur'a ile a.;ıağı· 

daki pl&na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4: adet 1,000 liralık 4,000 llra 
4. • 500 • 2,000 • 

4 • 
•o • 

250 
100 

• 
• 

1,000 • 
4,000 • 

ıoo adet 50 liralık 5JOOO lira 

120 • 

160 • 

40 

20 
• 
• 

4.800 • 

3J200 • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 faz.laslle verilecektir. 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 BirinclkA.nunda çekilecektır. 

A - TC'rhis tezkeresi. B - Nü
fus cüzdanı. C - Hekim, eczacı, 

dişıçi, vetcrinel' (diploma ve ihtı

sas vesika) suretleri. D - l\.tü· 
hendis ve kimyagerlerin hangi şu
bede ihh'Sasları bulunduğu (su, 
ele-ktrik, yol, ih\.) ve$ikaları. 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
14 - Halihazır mahalli emnL 

yetler tarafından tasdikli ikamet
gah senedi. 

15 - Her sınır için tayin edilen 
günle-rdf' yoklamaya gelmesine 
riayet edilmesi. 

16 - Şubemizde kayıtlı ve bu 

kere terhis edilip de şubeye mü

racaat etmiyen yedek subayların 

da hemen müracaat etmeleri, ak

si takdirde kanuni muamele ya
pılacağı. 

17 - Yoklamaların sabah saat 

9 dAn 12 ye kadar, öğleden sonra 

13.30 dan 17 ye kadar, (cümaTtesl 

.günleri 13) O kadar devam edece
ği ilcln olunur. 

* Şubeye davet - s. 8 Mu. Me. 
. \şir oğ. Bodrettin (261. Dz). 

* Yd. Nk. Teğm. Şevki oğ. Sa
lim Tütüncü 44916. 

* 
Bf-<;lkta~ :\ı;kerllk Şuhf:'ı;inden: 

1 Şubede kayıtlı ve senevi tü-
tün ikramıyesı almakla. rnUkellef 
olan harp malOlü ve şehit yetimleri
nin 942 yılı yoklamaları ı ?\.lart 942 
den 15 NiSan 9·12 sonuna kadar de

vam edecektir. Bu tarihlerden sonra 
müracaat kabul olunmaz. 

2 MezkOr tarihten itibaren cu-
marteıi günleri müstesna olmak Uze
re haftanın her gUnUnde 11ubeye mü
racaat edebillrler. 

3 Şubede kayıtlı olup ta hariç 
yerlerde bulunanlar gönderecckkrl 
taahhütJU mektupla yoklamaları ya
pılır, kayıtlarına i~aret olunur. 

4 Yoklamaya gelecek olanlar 
ellerindeki ikramiye tevzi cilzdanı ve 
nüfus hüviyet tezkereleri ve malCll 
olanlar da malOI raporlarını ve nıaaş 
cilzdanlarını da birlikte getirmeleri 
IAzundır. 

Türkiye .1 Ş Bankası 
Biçilk taıarl'lll beıaplan 1942 lllramJ:re plinı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, < Mayıs, S Ağustos 

2 lklnciteşrin tarihlerinde yapliı:r 

19·12 lKRA.\llYELERl 

ı adet 2000 hralık - 2000,- lira 
3 • 1000 • = 3000, • 

40 

50 
• 100 

50 

25 

10 

• = 4000,

= 2500,

= ~ooo.
= 2000,-

2 

3 
10 

• 
> 

• 

750 
500 
250 

• 
> 

• 

= 1500,
= 1500,~ 
= 2500.-

> 
• 200 

> 200 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

Sablbl ve N.,.,rıyat MudürU : AJımet Emin YAL.'llAN 
Vatan Neıırıyat Türk L td. ŞtL - Vatan Matbaau 

• 
• 
• 
• 

14 ŞUHA T 1942 VAZIYET/ 

AKTİF 
Kasa: 

Altın: Saf! Kilogram 72.605.866 
Banknot 
Ufaklık 

........... ····· .......... . 
............. ··········· 

Dahildeki 1\tuhabirler: 

Türk Lirası ... . ... . ... . ... .. . .... u 

Hariçteki l\luhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 11.278.072 
Altına tahvili kabil serbest dövi.zler 

Borçlu kliring Diğer dövizler ve 
bakiyeleri .... ·········· ·········· 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrııkı nakdiye karı,ılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi • 
kan bazı.ne tarafından vA.kı ted.lyat 

Senedat Cıizd•nı: 
Ticari senetler 

Esham ve TJ.hvilit Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdi· 
A. _ (yenin karşılığı esham ve t&h.

. (vılAt (itibari kıymetle) •...• • 

1 
B - Serbest esham ve tahviIAt ...• 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerine avanıı 
T&hvilAt üzerine avans •... , •.•••••••• 
Hazineye kısa vadeli avans ....••..• 

Hazineye 3850 No lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans ... ..... . 

Lira 

102.125.959.59 
7.965.341.50 

851.218,88 

55.209,73 

15.863.~10.64 

66.602.878.28 

158. H8.563.-

22 227.90.5.-

32(.401.568,39 

45.501.881.93 

8.996.454. 71 

4.906.19 
7.808.690.-

-.-

167 .500.000.-

Hissedarlar : ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Muhtelli: ......................... , ..................... . . 

Yekôn 

Lira 

110.942.519,97 

55.209,73 

82.466.388,92 

136.520.658.-

324.(01.568,39 

5t.498.336.64 

175.313.596,19 

4.5e0.000 . 
10.602 205.52 

899.300.483,36 

PAS 1 F Lira 

Sermaye: ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. •••· .• • 
İhtiyat Ak~esi : 

Adt ve fevkalA.de 
Husu.at 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine t evfi

kan hazl'le taraCından v!ki tecliyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba .. 

kiyesi . . ....................... . 
Kartıhğ:ı tamamen altın olarak 
il!veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili uaveten tedaville 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

22.227.905. 

136.520.658.-

17.000.0CO.-

Lira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

Vazedilen 

Hazineye yapılan altın karşılığı: a.. 
va.n.s mukabili 3902 No. lı kanun mu. 
cibincc ilAxeten tedavüle va.zedile.n 

Mevdwtl 

Türk Lirası 

Altın: Sa!t Kilogram 877.150 

260.500.000,-

115.000.000.-' 529.020 658 -

101.032.666,86 \ 

1.233.782,03 

2850 N o. 1ı kanuna göre batlneye 
açılan avans mukabili tevdi olu.nan 
altınlar: 

Safi Kilogram 55.Ml.930 

DOvlz Taahhüdah: 

Allına tahvili kabı! dövizler . . .. . . . . . 
Diğer dövizler ve alacaklı k1iriııg 

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

78.124.167,90 

23.656.048,27 

Muhtelif: .................................................. 
----~ 

ı Temmu• 1938 tarihind•n itibaren: 
İskonto haddi % 4 Altın üzerine Avans % J 

102.266.H8,89 

78.12(.167.90 

23.656.048.27 

137.411.141.15 

899.300.'!83.36 


