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BaşnkHtmiz Dr. Refik , a~·dam ba .qam -' 
!?0.15 de Ankara radyO"'U De halka hJtab ed~. 
Ba,\ekllln bıı konuşmasına lıüyilk bir eheuınıi1:et 
atfedllınl'kt('(Jlr. 

Mecliste münakaşa 
havası 

Dedikodu v: fısıltı, umumi hayattaki emniyeti 
kemiren bir zehirdir. 

Panzehiri de ay d ı n 1 ı k ve h a k i kat fi r. 
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~~~:~~:r:~~~ J 
vcrmlyeeeğini çok samimi ve can- J 1 h 
lı bir lisanla ortaya koydu. Milli Şef genç eri USl.:Sİ olarak 

Söz alan mebuslarımız da mll'c·I k b r b k 
tin ruhunda yer alan vey!'- yer a!- ı a U Ve f e r j e ft j 
ması lazım gelen his ve düşünce- Ankora, sı (Tf'l<'fonla) - Bugün '-aat 13 buı;ukta Df'\·let 
lcri açık b r Ilsanln. if.adeye çalış-
tılar. Bu arada bir takım dediko- Kon .. errntuan salonJarında An,tlgon adlı kliı lk fada tcm<ıll 
duları bile millet kürsüsünde tek- edilmiştir. }'aclanın tem.,lllnde "IJlli Şef J<;ınet Inönü, Ba'7\'e-
rardan çekinmediler. Çok iyi de kil Doktor Refik ~aydnm, ~taarlf Vekili Ha."'an AH Ytic.'el, Ve-
~·aptılnr. Dedikodu, umumi haya- kiik:tler erk nı, edebiyatçılar, gazetedler ha:ıır tıul unınu"tur 
tın temc!i olan itimadı kemiren b r Tenı.,lldc ı;ok mu,·affak olan gençler, halkın oldu~u gibi ·Rel: 
zehirdir. Bunun en tesirli panze- slcümhurumu:ıun ıla iltifatlarına muhar olmuşlardır. 1 
hlrl agık münakaşa yoluyla ka- Tenl!lllden sonra gençleri husu.,i olarak kabul edf'n '..\IJlli 
ranhklnrı .nydınJotmaktır. şc!, menıııunlyetlf'rinl bt'~an etmı, \e gençlerde-o daha çok 

Gerek Başvekllimizln nutkun- muvaffakıyetler heklendl~lnl o;öylemış \e ı.anat hayatına 
da ve gerek mebuslarımızın sözle- ) k t d ı ı ı t 

r~.~~e i~:e1:~ş~;~;./a~:~! pg:~.~: 1..-:.:..:=.:::-.::~e~dl~ - - :·~-·~ .< 
ğ 1 ~· ~ULUGSl$La:ıc. N.S- l. sıp, a ır aşan Yükün mümkün ol-

ı:tu~u ~adar müsavi surette taııın
ınası, ornek mcvkiinde bulunanla· 
rın fedakarlık ve feragatte cidden 
örnek olmalnrı ve wtandaşların 
sıkıntı ve ıstıraplarını vurgun ve
sflcsl yapanların da Y\lrt ve mil
let düşmanı diye muamele cörme
lcridir. 

Buhran dolayıslle hepimiz sı-

Profesör /-/alide· 
Edip diyor ki: 

kıntı çekiyoruz, bütün iyi niyet- Z • J-;.; -ı_ } 
!ere ve çahflnalara ratmen tatbi- eftgnf K8UJD ar fakir VO 0H8 
katta. kusurlar, noksanlar görüyo. 

ruz. tlzülüyoruz, fakat ÖVilnereK hallilere iyi Örnek olmalıdır 
ve ıııevlnerek karıılamamız lAzıın • 
selen bir hakikat vardır ki o da Evvelki gUnkU Mecll8 mUzakerele-
hilkömeUn hiç bir sınıf, zil~re ve rinde kadınlanmızm giyinme tşlerin
phsı himaye etmeditlne, yaranhk 
gibi gıı.yretıerle müsamahalar gös. deki zaafı ve isra!ı hakkında sözıer 
terrnedltlne ve temiz prensi 

1 
oldu. Bilhassa milli korunma kanu

yilzde yüz batlı oldutuna 1~ er~ nu tAdll edilirken bunun hakkında 
edebtı.memizdlr. Bunu tabii ":,~r şiddetli tedbirlere başvurulmasını bi
şey ~ıye karşılamak hatadır. İçtJ. le isteyenler eksik olmadı. 
mal ınklşaf bakımından en ileri Bu mesele hakkında bir muharriri
memleketlerld~ bile zümre ve ya- mlz, kıymetli edip ve profesör Haıt
ranlık gayretinin birer suretle İş"' de Edibin fikrini sormuş ve muhte-

hkakrıkştıtdını ve ahbap ve Yabanc~j rem Clkir kadınımız şunhlrı söyle
& ın a ayrı ölçü kull ld l'i 

görüyoruz. Nıyet ve Pre a?ı ıl§un mlştir: 
mından yüzde y·· d . nsıp bakı- c- Giyinmek iyi bir şeydir. Ben 

uz ürüstlük bl ·y1 i 
mfilet tarafından en büyük bi• r kadının her zaman gUzel gı nmes • 
met diye kar~ılanmalı ve kı r ni: ne tarafdanm, bizim TUrk erkekleri 
bl'lnmelldir. Ymetı de iyi ve şık giyinirler. Fakat bugün 

HilkQmetln ölçüsü bu k d için bu halln böyle devam etmesini 
miz olduğuna göre hiç bira far te. kimse hoş görmez. Erkeklerin de, ka-

h . b' 1s enaıı- p tı, ıç ır yo uzlufu, hiç bl 1 <Devamı sa. 3 SÜ· 7 de) 'J' rofeııör Halide Edip 
hatasını örtbas etmek Is•- r u~ıı -------------- --- - - ------- - - -.__ ta ~mesıne seuc:P savvur edilemez T.. . .. , _ ______ ____ __ 

1
, 

tilrlil zorluklar karıısına b Ut' u il [ B a 1 • A ı m a D 1 ili '1 il ..... 
nan bir hükOmet, dedikl~u ~~.. .. jl 9ıma. n u-aa8 
llnde menfi ve esassız tenkltl • il a • ı ı L__ Ilı ·ı hoşnutsuı.luk ve J~matsızJıık ~~ .___ r u j r. ___ __, 
vası yaratılmasını elbette hoı 

1 
.. 

remez. Münakaşa hürriyeti ~ Tı•moçenko 1ng1• 11• .z 1 e f veya bu ferdin ister iyi iste ' f ~ • 
. ki ' r ena nıyetle a ına geleni söyliyebll • • 

si delildir. Bu yolda yıkıcı ~~: t a a r r U Z a kuvvetlerı•nJ• 
kitlere karşı bir hükömetln buh-
ranlı ve çetin bir zamanda umu 1 J 
hayatın ahengini ve istikrarını ~- geçti top tiyorlar 
tizce koruması en tabii bir va · 
fedir. zı. 

Prensiplerin tatbikatta daha i 
1 b·ı . y 

netice vere ı mesı ve hataların d · Horkof'u 
koyuyor 

zeltihnesi maksadlle ve sırt vataıı~ 
endiee ile ortaya konan müsbet ve 
yapıcı münakasaları; iyi nlyetıı Londra, 31 (A.A.) - Rusların 
bir hükOmet, müşterek memleket son lierl hareketi şimdi Dinyepe
gayelerlnln gerçekleımesl,ne an. ropetrovsk'i tehdil etmektedir. 
cak bir yardım diye memnuniyet· Ukranyaya doğru yapılan taz. 
le karşılar ve teşvik eder. Zatım Yik suratejik ehemmiyeti pek bü
iyi niyetine itimat edllmıyen blr Yük bir şimendifer llttsak noktası 
hüktlmete hitaben bu tarzda mn- olan Novoya Toporoş'u tehlikeye 
nakaşalar açmak gillünç bir şey. koYınaktadır. Bu bölgenin merke
dlr. Boşuna zahmete girerek buz zinde Mareşal Timeçenko tarafın-
1izerlne yazı yazmıya benzer. d~n Yapılan taarruz Almanları bü-

Refik Saydam kabinesinin, işle- truk. bir . endişeye sevketmektedir· 
rl düzeltmek maksadile yapılan ve Fılhakıka bu taarruz yalnız 
az. çok tetkik mahsulil olan ten- flar'kof'u tehl!keye koymakla kal. 
kitleri iyi karşılaması ve teşv!k mamakta, Azak denizi uzunlu. 
etmesi, dürüstlüğünün ve geniş gö_ tunda bulunan .bütün mihver kıt
rüşünün en açık bir alAmetid r. tla~ı için bir tehdit teşkil etmek

Bu taarruz 
teh ~ikeye 

Vakit vakit Ankaraya gidip menı- tedır. 
B b"l · leket işlerile yakından teması A- , u 0 ıenın diler kesimlerinde 

det edindim. Bu ziyaretlerde fır- ve bilhllfta Kırımda şiddetli mu
sat düştükçe Doktor Saydamdan harebele~ı cereyan etmektedir. 
ilham istemlye gtdlyorum. Her de- m&nlar Dayanıyor 
fasında açıkça soruyorum: aMem· Berlln, 31 (A.A.) - Alman ordu-
leket işlerinin açıkça münakaşa· ları başkumandanlıtının tebliği: 
sını hot görmekte devam ediyor Doğu cephesinin birçok Yerlerinde 
musunuz? Buhran dolayısile etra- Alman, Italyan, Rumen ve Slovak 
fımızı çeviren zorluklar fikirler•- kuvvetleri düşmanın mevzu taarruz
nlzde bir değişiklik yaptı mı?ıı ıarını pUskUrtmllfler ve yeniden ağı 
Memleket hesabına iftiharla söyli- zayiat verdlnnlşlerdlr. Bundan başk r 
YebOirim ki, bu sualime dalma hUcum kıt'alan taarruza geçmı, va 
müsbet ve teşvik edici yolda ce- Sovyet kuvvetlerine ağır darbeler 1 ~ vap aldım n 

Rommel orduları 
lngilizleri geri 

otmağo çolı~ıyor 
Londra, 31 {A.A.) - Haber alın

dıtına göre General Auchinleck 
Rommel'e }'eni bir darbe indirme~ 
maksadlle kuvvetlerini toplamata 
çalışıyor. Diğ"er tara!tan yeni kıta
lar gönderildiği gibi ileri bölgelerde 
birçok harp malzemesi ile yiyecek 
maddeler de yığılmıştır. 

Berlin, 31 (A.A.) _ Yan resmı 

bir kaynaktan blldlrildiğ"lne göre, 
Alman ve Itaıyan blrllklert, Ingiliz 
kuvvetlerini Libya cephffinin doğu
suna çekllmete icbara çalışmaktadır
lar. 

Berlin. 31 (A.A.) - D. N. B. : 
Bingazinln zaptı Libyada &&kert 

vaziyeti tamaınile değlştirmi,tir. 
Şimdi bUtUn Afrika harbi mihver 
devletlerinin lehinde bir cereyan aı

mıştır. 

Kızılordunun yeni silôhı 
Londra. 31 (A.A.) - Kızılordu en 

kalın zırhları delmek ka'butyetlride 
olan yeni tipte t&nk toplarile teebtz · 
edilmek üzeredir. Bu topların · Alman 

Singapur 
harbi 
başladı 

.. 

f ngilizler Malezyayı 
terkederek 

Kale'ye çekildiler 

100 bin ki şi li k Japon 
ordusu Singopur 'a 

yürüyor 
Singapur, 31 (A.A.) - Ingllfz teb

liği: Evvelce hazırlanmış plO.na göre 
dün gece Cenubi Johor'da kuvvetle
rimiz Singapur adasına çekilmiştir. 
Düşman bu hareketi güçleştirmek 
için gayretler sartetmlştir. Johor şo
sesi muvaffakıyetle kapatılmıştır. 

Deniz ve hava km·vetleri bu harcket
leriie ı,birliği yapmıı,ıtır. Mall'zya 
meydan muharebesi bitmiş Vl' Sln
gapur muharebesi başlamıştır. Kıta

larımız iki ay kadar bir mU<.idet ha
vada büyllk bir llstüıılllğc ve denizde 
hareket serbestliğine mııllk bulunan 
bir dlişmanla Mnlezyadıı çarpışmış

tır. D!işmana kayıplar verdirmek ve 
zaman kazanmak vazifemiz, mUtteflk 
<kuvvetlerin Uzak Şark mücadelesine 
toplanmalarını mlimkUn kılacaktır. 

.Bugiln adamızda muhasara altında 

mukavemet ediyoruz. Vazifemiz yar
dım gelinceye kadar bu kaleyi muha
faza etmektir. Y11rdını muhakkak 
gelecektir. Bizler bu vazifeyi yapma
ğa azmettik. Kalede bulunan her er
kek ve her kadının faal yıırdımını is
tiyoruz. Herkes için yapılacak iş 

vardır. Kalemize ayak basabilecek 
düşmanı derhal yok etmek lltzımdır. 
Kalcmlzln içindl.'kl dilşman merha
metsizce koparılıp atılmalıdır. DüşU
nUlmeden söz söylememeli ve şayia-

UÇ Vekilimizin 
~~yanatı . 

Ticaret, Maliye ve iktisat 
Vekilleri Mecliste suallere 

cevap verdiler 

1'fecU"te Beyanatta bulunan Tll'aret 
Vekili :'.\lümtaz Okmen 

Ankara, 31 (A.A.) - Dünkü 
Büyük Mi:ıet Meclisi müzakereleri ı 
esnasında Ticaret Vekilı ve An
kara mebusu Mümtaz Ökmen aşa
ğıdaki nutku ~öylemiştir: 
~- Arkadaşlar, 

Maliye Vekili dsdl ki: 

• 
Vatandaşlann altmı yüksek fiyatla 
alma/an kendi aleyhlerinedir. 

Ticaret Vekili dedi it ı: 
istanbulda 700 800 bin nüfus 
o.'duğu halde 1,200.000 ekmek kar
nesı dc.ğı.'dığı ya!and!f, Bilakis günde 
75 bin kilo tasar. uf ediliyor 

iktısat Ve!~ ili dedi ;. i : 
Kömür yokluğu kömür istihsalinin 
ve naklinin güçli.iğünden ileri . gel
mektedir. 

Limandaki bütün motörlere. 
nakil mükellefiyeri kondu 

Vali, mahrukat darlığının doğru olduğunu 

Başvekilimizin heyeti umumiye. 
si itibarile vaki olan beyanat ha
kikaten mes'uliyet almış olan biz
ler !(in cesaret. vericidir, takviye 
edlcidJr, ümit vericidir. Bu sözle
ri şilkranla ve minnetle karşıla
maktan başka diyeceğim bir şey 
;yoktur. Bir çok tetk1klerimiz ec· 

lar çıkarmamalıdır. Vazifemiz açık· nebi memleketlerde yapÜğımız 
tır. Azimle ve sebaUa kazanacağız. tetkikat şunu tebarüz ettirm~itlr 

söylüyor ve sebeplerini anlatıyor 
Havaların gerek devamlı bir 

surette bozuk &itıne..i ve ıer&Ue 
nakil vasıtası yoklutu <k>la711Ue 
~bre odun ve kömOr ~tiritenMl
mesi yüzünden mahrukat darlııı 
bir dert halini almııtır. 

Amsterdani, !il :(A.A.) - D. N. -B. ki, bugünkü iktısacU buhranı -yen
Singapur vaziyeti hakkında Londra mek ve umumun iaşesini temin 
radyosunun bildirdiğine göre 100.000 etmek ve ihtlkArla mücadelede 
kl.fllik bir Japon ordusu Johor Bah- muvaffak olabllmeK: için tek şart 
ru Uzertne yUrllmektedlr. Bu ordu hükömetle milletin elele v•rme
da.ha şimdiden Slngapura giden ben- sidir. Hangi memleket bunu az 
de hlklmdir. Bu bölgede yedi gün- çok yapabilmişse tedbirle~inde 
denberi Ja nlar gittikçe artan bir muvaffak olmuş, hangi mem eket 

po yapmaml'ŞSa muvaffak olamamıı-
.ı,ılddetle çarpışmaktadırlar. tır. Bu arada şunu da şükranla 

(Dev1ı1111 Sa. S, SU. 15 de) / /// tebariiz ettireyim ki, bizim mem

Mac Arthur 
tes1im 

olmuyor 

leketimizde çetin bulaeaıtımızı, tat 
(De,·amı Sa. s, su. 2 de) +X+ 

A 1 tın 
düşüyor 

İstanbul Belediyesi bu derdin 
halli için çalışmakta ve herttirlü 
çareye başvurmaktadır. Bu husı.· 
ta diln kendisile görüşen bir ar
kadaşımıza Vali ve Bele<ilye Reial 
doktor iLrıtfl Kırdar ~u beyanatta 
bulunmuştur: 

a- Şehrimizdeki mahrukat dar
lığı maalesef doğrudur. Bir kk!lım 
vatandaşların bu yüzden utrachk
ları müıkülAtı biliyor, ~akından 
takip ediyor ve elimizdeki bütün 
tmkAnlardıı.n istifade ederek ted
birler almakta devam ediyoruz. 

Mahrukat mevzuu üzerinde bet
lıca üç madde ile yani kok, man
gal kömürü ve odun işiyle ayrı 
ayrı ve ehemmiyetıe meşgulüz. Ve Filipin odaları müdafii 

Japonların teslim olmo 
tek"ifini redd ~ tti 

Dün Büyük Millet Mecll
ııinde ~illi Korunma Kanu
nu mUzakere olunurken Balf· 
,·ekil Dokt-0r Refik Sayda
mın «Altln bin liraya da çık
sa bir kıymet ifade etme&• 
demesi üzerine dün altın fi
yatları birdenbire dll91Jlbıf· 

tür. Evvelki gün 42.15 Ura)"& 

çıkmılJ olan altın ftyatlarm
da dün 6 llra &ibl büyük IJılr 

Vali ve Belediye ~isi Lfttfl Kırdar bunlardan herbirisi hakkmda Ye-

· farkla ciüpe &'Örö!fn~r. 
Dünkü altla ftyMlan 18,15 
lira idi. 

Vaşiagton, 31 (A.A.) - Fillpinler
dekl Japon başkumandanının General 
Mac At.thut'a teslim olmasını ve boş 
yere Amerikan kanı dökUJmemesinl 
teklif ettiği Harbiye Nezaretinin bir 
tebliğinde kaydedllmektedlr. General 
Mac ArtHur Japon tayyareleri tara
fından Amerikan hatlarına atılan bu 
mesajı nazan itibara almamıştır. 
Mesajda Generalin emsalsiz cesareti 
sena fdUmekte ve c:Şeref ve naınusu-ı 
nuzu lkurtardınız> denilmektedir. _......._, ____________ ., 

Ruzvelt'in 
doğum yıldönü

mü nutku 
Bu harbi kazana-.. , . 
cogımaan em ı n 

bulunuyorum 
Vaşington, 3l (A.A.) - Dolu

munun yıldönümü münasebetlle 
Amerikan milletine hitaben rad
yoda bir nutuk söyleyen Roose
velt bil'hassa demiştir ki: 

«- İstikbale tam bir emniyetle 
bakıyoruz. Bu harbi kazanacağı· 
mızdan ve beraberlnde devamlı 
bir terakki ve insanlığın tahribi 
için değil emniyetini temin içln 
sarlettiğlmiz gayretlerin hakiki 
muvaffakiyetini getiren bir sulha 
kavuşacağımızdan tamamile emin 
bulunuyorum. 

Roosevelt, şöyle devam etmış

tlr: 
•- Şimdi hepimiz yalnız torun

larımızın olan istikbal için çalış
mak mücadele etmek ve ölmekle 
mesulilz. Harp zamanında hıris
tıyanhğın ve demokrasinin eski 
ldcal!<!rini hAIA muhafaza eden 
milletler torpiller, toplar ve bom
balarla hiç münasebeti olmıyan bir 
sahada insanlığa yardıma devam 
etmektedirler. Bu hal istikbale ta. 
mamile güvendiğimizi gösteriyor. 
Düşmanlarımız herhalde şimdi ne· 
ler cereyan ettiğini ve harbin çe
tin vazifeleri arasında kilçilk ço
cukların davasile meşgul olmaya 
vakit bulduğumuzu merakla soru. 
yor\ar.• 

receğim malömat ümit ederim k 
vaziyeti tenvir edecektir. 

1 tlç nevi kok sarfedilmek~ir. 
Karabük, Sömikok ve Gazhane 
kokları. Şehrin sene1ik ihtiyacı 
normal olarak 70 • 75 bin tondu. 
Geçen sene mayıs nihayetine ka
dar 74 bin ton kömür sat/edllml1-
U. 

Bu sene sarfolunan kömür mik. 
tarı 83 bin tona halli olmuıtur. 
Halbuki önümüzde daha kıı ay'a· 
rı mevcuttur. Belki ihtiyaç bu ile

ne 100 bin tonla kartılanablleeek
tlr. 

Bu ınesele bilirsiniz ki daha zL 
yade kömür havzasına ait bir ~ 
tir. FevkalAde ahvalin icap ettir
diği tedbirleri hükömetimiz eı.em 
mfyetle almakta ve ihtiyaçları pey 
derpey ve imkAn nisbetınde kar. 
§ılamaktadır. 

Mangal kömürüne selince: Be
lediye, bu mesele üzerinde daha 
büyük bir eht?mmiyetle mf!Rul-
dür. · 

Şehrin senelik ihtivacı 45 _ ~ 
<Devanu Sa. a, Sil 5 ete) /X/ 

Dünyanın 
en büyük 
tahsisatı 

Bu para ile 
25 bin 

Amerika 
tayyare 

yapacak 

Cok 1 1' dirmlştlr. Bu münasebeUe dU•manın 
nı!..._~lyetll hilkıimetler ta- (~'·amr Sa a Sü. 8 da) ( ) 
,_...._ &a: 1, Sil: ' de) -· • • ' -

tanklarında bUytlk tahribat husule u..- !Ju'k ta cenyan eden 9JddeW mllcadele sabaaı CIWk('ll'I pn~-
geUreceği Umit edilmektedir. tedlr. Buradald mel&felerln bllyilkllijil •~elenln uameu.ı söe...,or. 

Roosevelt, bu sene toplanan ia. 
nelerh;ı bilyük bir kısmının ço
cuk felcine utrayan çocuklara, as
ker ve bahriyelilerin çocuklarına 
tahsis, edileceğini bildirmı~tir. 

VB.flngton, 31 u~.A.) _ Parıam... 
to kredller e-ncUmenı bahriye için .. 
çılan 26 mllyar 4315 mllyon H5.f7' 
dolarlık tahsısatı kabul ebnl.ftjr. aa 
kredı şlmdıy- kadar Amerika kon
gresi tarihinde kabul edllml.t olan • 
Yilkaek miktardır. Bu para taJa1WD 
25 bin denlZ tayyareai yapdınra • 
laha~s edilecektir. 
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VATANIN TARID:t ROMANiı '.JEt'RIKA No. 55 

Yazan: Maurus YOKAY 

Uluğ Bey, rahlenin önünde 
sükunetle Kur' an okuyordu 

Şehir 
Haberleri 
Ekmek karnesi 
alamıyanlar 

Bugün nahiyelere 
mür-.cac t:a 

alabilecekler 
Ferit Bey köşke döndtıkten son-ı Bcldinin taraf~a~lar.ı ne yaphlar. 

ra pencere önüne gcçtı . Kıza ver- yaptılar, ke!ld-sını zınd~ndan .ka. 
diği sözü tutarak ')..t :ırgaret adası- ı çırdılar ve Istanbula gonderJılcr. 
na bakmıya başladı. Kızın sözlerı· Beldi ~unu ~·apmaz~an .. evvel cık Şubat ckm('k karneleri tevziat 
nin manasını tamamile anlama- tereddut geçırdl, çunku kendısı dün sona ermekle beraber henüz 
mı:jh. Ada alevler içinde k&- kaçınca karısını ve kızı Arankayı herhangi bir sebeple karne ata
lınca her şeyi anladı. Sabnh rehine diye hapsedec~k~eri~i bil:- mamtş olanların da almaları ~çin 
erkenden bir sandalla karşıya yordu, fa~at .baya~ Be.dı, böyle de bugün de tatil günü olmasına. rağ
geçti. Ortada b:r kül yığ1- olsa kcndılerıne bır ~e~ yapamıya- 1 men nahiyelerde karne tevzi ine 
nından başka bir ŞC'Y yoktu . Bu caklarını. hem k~ndınL kurtarm:ı-ı devam edilecektir. 
kililerin ara~Hna güzel ve fcdakfır nı?, hem de Erde ~ ~e.na ada~ların Bu hususta İstanbul Vil<iyetlnin 
cariyenin maddi varlığı karışm~ş elınde~ almanı~. bırıc~k yolu Ist~n: tebliğini aynen aşağıya alıyoruz: 
bulunuyordu. DC'likanlı açık o ı r bula gıderek Turklerın emnlyetını Vi liıyetin resmi tebliğidir: 
mezar karşı.sında bulunuyormu~ kazanmak olduğunu anlattı ve ko- ı Şubat ekmek kartları tevziatı 
gibi göz yaşı döktü. Kahraman kLZ casını kandırdı. ,,, tamamen bitmiştir, Herhangi se-
için Allahtan mağfiret diledi. Bcldinln tahmlnl dogru çıktı. t~- beple olursa olsun kart'arını ala-

,Jf tanbula kaçtığı duyulur duyulmaz mıyanJar varsa ikamet ettikleri 

0 gün öğleye doğru Ha~an Pa- karısile kızını zindana attılar ve nahiyelerde pazar günleri de ça
şanın hususi k:\tibi Affan Bey, Beldi?in teşe~bUslerine manı o~- ' ıışmakta olan İaşe büro\arın& mü
Peştc kapılarından içeri girdi. Er. mak uzerc beyın adamlarından bı- ra.caat ederek şubat ekmek kart
del meclis odasından kovulduk~ı.n rinf yüz yetmiş kese altından iba- 1arını almaları il&n olunur. 
iOnra her tarafta hakaret görmüş- ret bir hediye ile İstanbula gön- 1 t b 1 • .. d.. •• 
w. Memleket fıdela isyan hal •ncie derdiler. S an U ıaşe mu UrU 
idi. Köylüler bile kendisine el kal- Beldi İstanbulda iki kıymetli · f . b 1 d 
dırıyor, kırbaçla dövüyor ve sı· dostuna kavuşmuştu: Küçük Ah- Vazı esıne aş a 1 
kıln1adan da : met paşa ile oğlu Ferit bey... İstanbul İaşe müdü!'llüğüne ta-

- Bunlar yalntz: senin için de- Beıd :. Feritle kızı Aranka ara- yin edilen Mümtaz Rek dü!l va~i-
ğil. yarısı da. Hasan Paşa için... sında sene!erdenberi devam eden fesine başlamıştır . Yeni müdür 

D.yor1ardı. Şimdi hC'r şeyi anla· sevdayı bilmez değildi. Feridi oğ· dün Vali ve Belediye Reiıl doktor 
tacak, paşayı harekete getirecek, lu gibi seviyor, küçük _Ahmet pa: LO.tfl Kırdarı Vl"Ayette ziyaret 
Erdeli bir yangın yeri haline çe- şayı en yakın dost bil:yor ve ikı ederek kendisile görüşmüştür. 
virecekti. genci birleştirmcği istiyordu. Fa- M 1 k 

Sarayın kapısından içeri girince kat karısı müleassıptı. din farkını aaş ara zam ararı 
kimseye b:r şey söylemeden Hs.- ileri sürerek bu izdivaca mfl.ni otu. v·ıA t bl' v d'ld' 
san Paşanın hususi dairesine koş. yordu. Beldi ailesi içinde büyük 1 aye e te 19 e 1 1 
tu. Orada Uluğ Beyi buldu. İhti- bir fihenk hüküm sür~~.ğü için. ba- ı Büyük MUlet ~'Iecllsinin tasdi
yar adam bir rahlenin önüne diz ba da, kız da bu hukme boyun kında ı S:f'Çt>rek kanuniyet kesbe
çökmüş. sükUneUe kuran okuyor- eğiy~rıa.r . ve k~d.ının ~U.nün ~-rin_ den maaşlara zam kararı dün sa-
du. de fıkrını değışlırmesını beklıyor- bah Vil~yele tebliğ edilmiş, bor. 

Affan Bey tel3şla sordu: lardı. drolar zam kanununa göre hazır-
-Hasan Paşa nerede? Acele söy Küçük Ahmet Paşa Macaristan lanmıştır. Memurlar maaşlarını 

liyeceklerim var. işlerini pek iyi bilirdi. İyi macar- bu şekilde alacaklardır. 
Uluğ Bey, arkasındaki perdeyi ca da konuşurdu . Köpri.ilünün kcn-

çektl. Artan:ı. dedi ki: disinc çok itimadı vardı. Macaris.

1 

Havagazı tahdit kararı 
- lşıe. oğlum, Hasan Paşaya a· tana ait her işte mutlaka akıl da- b .. b'k .. 

cele söyl\yecekler!n! söyliyebilir- nışırdı. Zemi.ni ' yice. ~azırladıktanl ugun tat 1 edılıyor 
sın ~onra bır gun Bcldıyı dıva.na ~.ı- Havagazinden tasarruf gayesile 

Perdenin arkasında bir tepsi i- k_~rdı ve o.rada ~rdel beylnın bu- gazin günün muayyen saatlerinde 
çınde Hasan Paşanın kanlı başı t~.n idares 1 zli~lerı?i. ve halkın bu verilmesi hususundaki tahdit ka-
vııt1vnrch1 . y d kt k1 l t 
. KfÇ()K AB:\IET PA5AN1N uz en çe ı erını ana mas::.na rarının bu sabahtan itibaren ta.t-

ir_nk~n. temin etti. Tercümanlık V3.- . blkına geç;lmiştir. 
ROLÜ zıfcsını Mavrokordato bey ~apı-1 Havagazi bu kararla bugünden 

:\lariyanı'"" tesliminden sonra yord~. Ha~ . tar~.ftarı. at~şl_ı b:r itibaren 7 _ 13 ve 19 _ 22 arasın-
Erdel birbirine girmişti. Hasan pa- gençtı. Bcldının soyledıklerını ~a- da verilecek bu saati ha . · d 
sanın adamı Affan beye karşı ya- yet canlı ve tesir edici bir dille\ b k d t • 'k er rıcı~ e 
pılan nümayi~ler halkı harekete lürkçeye çevirdi. §de e ek ell azyık t ahzl'kbuı~unaolcagın-

1 · k 1 an u anma e ı e ı acak-C'C' irmı.ş ve bu hare et er yavaş ya Bundan sonra Erdcl beyinin el· t.ı 
vaş Erdel beyi prens Apaffl'nin ve çlst divana kabul ed'ldi. Beyin Ba.. r. 
etrafında bulunan kötü adamların bıiıliye bağlılığını ispat için söze Hamamın külhanında 
aleyhine çevrilmişti. Halk Erdel üzum olmadığını, bunu fiille >::-
beyliğine ; Ferit beyin sevgilisi A~ pat edrceğini söyliyerlk yüz yet- 800 kilo 
rankanın babası olan Nikola Bc•ctı miş kese altını ortaya döktü. Kü
nin ge~mesın• istiyordu. Çünkü çük Ahmet paşa ayağa kalktı. Al. 
BC'ldi ı;on derecede dürüst, na- t1nları ayağile iterek zulmün altın 
mııslu halkı sevtr bir adamdı . Ja. örtülemiyeceğini söyledi. Bunun 

şeker 

Beldi harls değildi, halkı fi~v- üzerine divan, Erdel elçls-ne çok 
mekle beraber isyan hıreketıne soğuk muamele ederek çekilmesiııi 
karı.şmamıştı. Bununla beraber ve verilecek kararı beklemesini 
prensin takımı. halkın kendisini bildirdi. 
bayrak dıyc kullanmasından ürke- • (Devamı var> 

rek zindana attılar. --;::===========::;-
[l()A\liı,llı\()~ ~ r Soruyorlar: 
=-~. 1

1
:1

1

() A:~, ıı.ııt ~~. 1 Bu ne biçim ila, ? 
~ ~'.\ it A~\ c ... Bir gazetede aynen 'jU Jlfin-

ları okuduın: 

" Barrymore " u 
tanırrıycn adam 

~ Un bu "ütunda aktörlrrln klb-

1.!aQ rloe dair yazdığım fı.kranm 

bJr ba,kıı. türltiı.ilnU hlr yerde oku
dum. Bunu da anlatayım: 

:\feşhur 1'1neına oyunC'u.&u John 
Barrymore, her taraftan aldığı mek
tU(>lara bakarak dünyada kendlslnl 

görünce tanmııyaca.k bir tek adam 
buJuomadığına kallmlş. Bir yere gı- l 
din<·e herk~ln hayran hayran kem
dJ!&lne baktJA-mı farz.eder, yalancı bir 
ta,azu tavrı takınınnı,. 

l - btanbulun her semtinde 
muhteHr fl)-&tlarda An1'@.radakJ 
mu,terllerl ( !) lçln acele sattlık 
apartunan, ardiye, C\', kö k, ya
lı, \-nıa aranıyor. 

2 - J9tanbulun her senıtinde 
her bedelde \-"e her eb'atta Anka
radakl mllşterllrri ( :) t~ln aC'('le 
batılık a~, bağ, bahçe, saytlye
llk aranıyor ... » 

Bunu yazan okurumuz soru
yor: 

- Bu ne btrf.Jn Ulln f 
yerlerde alıcı yok mu acaba! 

Kasımpaşa hamamının külha
nına, külhancı ile anlaşarak 800 
küsur kilo şeker stok eden bjsik-ı 
letçf Kemal ile kayınbiraderi İs
mıı.;l ve Halilin asliye ikinci ce
zadaki muhakemelerine dün de 
devam olunmuş, suçlular hamam
da keşif yapılmasını istemişlerdir. 

Mahkeme bu talebi kabul et
miş, duru-;ma bu maksatla başka 
bir güne kalmıştır. 

Mahkum edilen 
muhtekirler 

Fazla fiyatla kömür satan Çem
berlitaşta kömürcü Aziz 83 lira 
para, 35 g:ün dükkanının kapatıl
masına, y~ne kömür üzerine ihti
kar yapan Tarlabaşıncıa kömürcü 
İbrah1m 50 lira para, 15 gün dük
kAnının kapatılma.sına, fahiş !1· 
yatla kok kömürü satan Beşik
laşta kömürcü Ali 25 lira para, 
7 gün dükkAnının kapatılmasına, 
fazla fiyatla odun satan Beyazıtta 
kömürcü Mehmet de 50 lira para 
ve 14 gün de dükkanının kapatıl· 
masına mahküm edilmiştir. 

Mısırçarşısında dükk4ncı İs-
met de fahiş fiyatla nişadır sat
mak suçundan 75 lira para ceza
sına ve 25 gün müddetle de dük
kanının seddedilmeslne rnahkUm 
olmuştur. 

VATAN 

Eski bir · Türk dostu, 
peygamberi ro ünde bans 

''Clarence Streit,, in milyonlar
~ u dünyanın yarını nasıl 

olacak? Bu düşünce her 
insanıD zihninde yer alıyor. Her 
aklı ba~ında adam, tecrübeden 
ders alınmasını ve geçen harp
ten sonra dar bir krsas ruh'.·lc 
yapılan hataların tekrar edilme
mesini Jstiyor. Fakat yarınki 
dünyada barısın nasıl teşkilAt
landırılması lAzım geleceğini dü
şünenler ve ortaya elle tutulur 
bir proje koyanlar azdır. 

Bu azlar arasında. baş yeri a
lan bir adam vardır kl o da 
Clarence K. Streit adlı eski bir 
Amerikan gazetecisidir. 

Dikkate Hlyık olan nokta şu. 
dur: B. Strelt, bu projesini harp 
koptuktan oonra yapmamıştır. 
Harp,ten .evvel senelerce Cenev
rcde yaşamış. Nevyork Times 
gazetesinin M:lleller Cemiyeti 
muhitinde muhabirliğini yapmış
tır. Bu sırada ufuklarda bulut
ların blriktijinf görmüş ve in
sanlığı harp fe18ketlerindcn ko
ruyacak bir sistem bulmak ih· 
tiyacını duymuştur. 

İkinci cihan harbinin arifesin
de çıkan «Hemen Birlik ,) adlt 
eseri bütün dünya dillerine ter
cüme edilmiş ve velveleli bir a
IAka uyandırmıştır. Sal çocuk 
gözlerine benzeyen gözlerinde 
ideallerin ateşini ve yarına ait 
esrarlı rüyaların izjni taşıyan bu 
genç idealist, binlerce sene ev
vel dünyaya gelseydi mutlaka 
ermiş bir mahlUk diye karşıla
nır, kendisine peygamber .adı 
takılırdı. 

B. Strcit Amerikanın en son 
inkişaf eden sahalarından biri 
olan Montanada doğmuştur. Pek 
genç yaşta gazeteciliği meslek 
yapmış, ilkönce Amerlkada, son
ra hariçte gazete muhabiri ol. 
muştur. Günün hAdiseleri ara
sında büyük bir sevk ve alftka 
ile vazifesini yaparken, gözünü 
mazinin esrarlı Aleminden ve 
yarının ufuklarından ayırmamış_ 
tır. Hafızın şiirlerini farisi aslı

na uygun bir vezinle tngillzce o
larak yeniden yazıp bir sanat 
eseri halinde kendi he!>abına bas
tırmı.,tır. Gariptir ki bu ecıer ka
pışılmt!$ ve az zamanda tek 
hası kalmamıştır. 

~ Streit yaban.cımız 
1 dir. İnkıl3.bımızın tık se· 

nesinde Samsun yolile Ankara· 
ya gitmiş ve Türk İs!Jklal müca. 
delesinin en heyecanh anlarını 
Anacloluda yaşamıştır. Keskin
den geçerken Müminli köyünde 
eecclemiş ve bu misafirlikten 
uzun ve hem köy1 hem de mem
:eket için çok kıymeUl bir dost
luk doğmuştur. Amerikalı gaze
teci, Müminlide Türk köylüsü
nü tanımış ve sevmiştir. Sene
lerce köylü ile muhabere etmiş, 
höye yem usul sapanlaT hediye 
etmiş, köyden bir, iki genci ken
di hesabına okutmuştur. Yeni 
barış peygamberinin adı, Mü
minlide htr,A saygı ile anılır. 

Köylüye yazdığı mektuplar bel
ki de bir gün alAka ile arana-
caktır. 

ca taraftar kazanan 
barış projesi 

c:~~~~~z:'Q 
büyük ~lıretten isi.ifade ederek 
bunları tabettirmek çok fayda ı 
bir şey olur. Jla.ber aldığınııza 
göre mektupların müsveddeleri 
Streit'in memleketimiz i.,.ki bir 
dostunda b1_1lunmaktaciır. 

Şurasını da söyliyelim ki Strelt, 
1924 senesinde, o zaman çıkan 

(Vatan) gazetesinde: uBcn Türk 
olsaydım. başlığı altında bir .ü
tı.ın 1dart etmiştir. 

uHemen Birlik» kitabı, yeni 
bir dünya harbinin tehdidi kar· 
-şısında; çok acelesi olan ve ha!>
taya hemen ilaç yct:~tirmek is
te~n bir adamın lJsanile yazıl

mıştır. Amerikalı bir milyoner 
kadın bu fikri benimsemiş ve ki
taptaki fikirlerin yayılma~ı için 
geniş bir vakıf kurmuştur. Bu· 

nun üzerine Slreıt gazeteciliği 
bırakmış, konieranslar vererek, 
radyoda konusarak, yazılar ya. 
'Z&rak, münazerclerc girerek fi
kirlerini müdafaaya başlamıştır. 

(Hemen B:rlik) teşkilatının 

bugün Amerlkada yüz yirmi ve 
İngllteredc iki yüz e11i şubesi 
vardır. Bunlar sözle ve yazı Jl-e 
Strcit'in fikirlerini yaymağa uğ
raşıyorlar. Bir vakit iki sözü bir 
araya getircmiyen, sıkılgan, tu
tuk genç, şimdi insan arasına 

karışıyor, bazan haftalarca, ay
larca çoluğunun, çocuğunun yü
zünü görmüyor. Gallup müesse
sesi!lin yaptığı bir ankete göre 
Amerikada bu barış peygamberi
nin fikirlerine bağlı o1aılların 
yekO.nu sekiz milyondur. 

~ arış projesinin esası şu
c:::> dur: İn,eiUzcc konuşan 

demokrasiler arasında. derhal bir 
federasyon kurulacak, İngiltere, 
İrlanda, Kanada, Avustralya, 

(Başı 2 nclde) «$• 

Ateşe devam! 
fE5) u sefer de Japonya, Çlne sulh ı kapıcıları mecburi olarak çöpleri or

lg) t:eklif etmiş. 1939 EylOJUn. tada. bırakıyorlar, Kasımpaunrn a

denberl cyem boru.su» kabilinden or-ı çıkgöz martıJan da. bu tarsıiara göo 
taya atdan ne ulh şa}·laları, ne barL' ederek süprüntüleri tenıızılyorlar. 

f!'§kandJllerl ı,ıttık. 1 Allah onlardan razı olsun? 
VaktUe, çok seyahat etrnı, vatan- . 

da,ıarımızdan biri şu sözü kendlne «ZAN iLE YAKiN HASIL 
prensip yapmı,: OLMAZ,, 

A dll 

1 

Pearl Harbour'a. yapılan .Japon has-ra sır& nyayı dola, aınnıa 
Tu ki ·ed , kını hakkında Amerlkada. neticelenen 

r l' en sa~. t k 
8 gibi • ub i 1 d allba ah lkattan öğreniyoruz ki oradaki 
~."un , nı ar P er e g komutanlar, tA. Amerlkadan ikaz e-

şu soztt kendllerlne prensip yaptılar: dlldlkl 1 h Jd k 
11 - Ara. Sll'a suJJıten bah'iet anuna er a e e, hareketleri yap 

Ankara ziyaretinden sonra ateşe devamdan şaşma! 
tırmamak gatletlnde buJunmuşlar. 

Kara kuvvetleri komutanı diyormuş 
ki: cBen deniz kuvvetleri komutanı
nın k6'lfler yaptırdığını sanıyordum.> 
Deniz kuvvetleri komutanı da diyor
muş kl: «Ben kara kuvvetleri komu
tanının keşifler yaptırdığını Banıyor-

Streit bir Filadelfiya gazetesinin MARTILARIN HlZMETI 
muhabiri sıfatHe İstanbulda yer
leşmiş. burada ilk çocuğu doğ. 
muştur. İst!klAI mücadelesi es
nasında Türkiyeden. Amerikaya 
gönderdiği mektuplardan bir Ç<i
ğu orada neşredilmemiştir, çün
kü bu mektuplarda Umum! Harp 
ten sonra Amerikanın henüz 
bazmetmeğe hazırlanmadığı ka
dar derin bir Türk hayranlığı 
vardı. Mektuplar iki cilt halinde 
neşredilmek üzere hazırlanmış, 
fakat tAbi bulamamıştır. B. 
Streit'ln Amerikada. kazandığı 

Leylek glbl ku,ıarın suası geldik
çe nıemleketten n1emlekete göç ettik· 
Ierfnl hep blllrdlk. Hattı\ bun1ar eski 
takvlmtenle creftcnı lı\klik. camede-
nl U\.kHik:ıt <llye gösterilirdi. Fakat 
denlz kuşla.rınm karaya. göç ettlklerl 
pek görUlmezdl. Bu senenin yaka.mı
zı bırakmıyan kar'ı bunu da olağ8.Jl 
hale getirdi: 

Çok karh ve fena. havalarda. ~öp 
arabaları Taksimde TaJhnhane ta,. 
raflarına. gelemt<llğl itin apartı man 

dum.» 

Kabil ot11a Japon komutanlarına 60-

nılsa verecekleri ce\·ap muhakkak şu 

olur: d>oğruıu biz Jklslnlq de bu ka-

dar uykuda olacaklarını 

duk!» 

TATLISE!ıT 

Bir Ktin llolh·utta bir ,;öınlektl 

dOkkU.nına ukrayarrık gön1lek almıtj 
,.e şu emri verml.: 

r 
Fransua kendi kendine: VATANIN J!:DJ:Bf JWMANJ: TE!'RlKA No. 24 namusu ve kaybettiği sevgisi için ölmeğl 

göze almıştı. Ne ya.man adamdı! Bu za
manda aşkını ve namusunu canile öde· 
yecek ·adam ne kadar az ... Evet Lüsiyenin 
yaman adam olduğuna şüphesi yoktu. Öl
mesi çok yazık olmuştu. Kıymetli bir şah
s yeti olduğu halde bunu az kimse takdir 
ederdi. Haşin hareketleri ve abus yüzü 
kalbinin iyiliğini ve büyüklüğünü çok de· 
fa örtmüştü. Halbuki ne büyük kalbli bir 
arkadaştı. Karısını ne çok sev~yordu! An 
cak büyük bir aşk bu kadar canavarca· 
sına. bir intikama sebep olabilir. Ancak 
büyük bir aşk böyle bir ifrata vardırır. 

- Gönlleklerl bizim e\·e gönderip 
be<leHnl k.ütlbimclrn alın. 

Barr):n1ore bu !-.0.ıli gayet tabli bir 
ta\ ırla "ıô)·leıni,. ~:Unkü Çine gi~ 
herke~ln tanıdığını fan.ederken l:lo
ll\ utta ya ~·1·an bir mağaza memuru
nun tarunuyacağını na'lıl aklrruı ge
tlNiin ! Ak iliğe bakın ki meınur hJç 
... ın"'nıa meraklı'"'• dt·illn1l'1. 

Saf bir ta,·ırla aktdn.len 'Ormu~: 
- Iı.ntlnl:tl \-e udrt"'ilnl:tl lütfen 

"'ôller mi iniz'! 
'te,hur aktör, hu gafil ıneınura 

Ol le bir bakı<; hakınr~ ki, elf'ktrlğl 

kit.fi gel'le yıldırımla. \·uruJınu' gibi 
ı:a\allı:yı üldtireırek. lllddetlt>: 

- Barrymore! diye söylenml~. 
.:\rtık l<ıtmlnl de du,} un<'a memurun 

a)-a.kları sul·a. erl"<·e~lnl "·e • yerlere 
kaı>anarak Ö7i.ır dllryt°"'·eğlul ~anın15. 

~ıenıur hiç oralı olmanu';I. Sualine 
de\·am rlnll';I: 

- ilk adını1.1 da \e adrf.'<.;İnl'Z.I de 
hıtfe<lc>r mliolnlz '! 

"'ıineına aktörü: cJolın!» diye me
ınurun yuz.line baJtırdıkt:an ı,onra dül< 
klndı1n fırlamı. \e -.anattan anla
maL nıemurlar kullanan dükkü.na &

)"8k ba.ıotmak f(iyle dunun, lıJddetın

den o ROkaktan bile bir daha ge(me
mıt. 

SERÇE .. 

- Mutlaka mühim bir şey oldu. Hat!A 
çok mühim bir şey .. 

Diye düşündü ve kahvaltıyı getirmek 
üzere odadan çıktı. 

Jak gazetelere başlanaşağıya bakmış. 

tı Henüz bir havadis yoktu. Sabah ga. 
zctelerl havadsi alamamışlardı. Buna Yazan~ 1'".aren BraJl)!jon 
lmkAn da yoktu. Bu haber ancak öğle 
nüshalarında çıkabilirdi. Saate baktı. On !arın hayallerl ve akisleri dolaşmıştı. Lü
biri çeyrek geçiyordu. Bir saat daha bek· siyenin şakağındaki yara, katılmıs par
lemek tAzımdı. Beklemek ... Ne korkunç makları arasında duran tabanca, kin dolu 
~eydi! Gazetelerin birisine te~efon edip bakışln.rı, sonra sanki onlarla alay eden 
sorsa? Fakat ne soracaktı? Çıldırıyor sesi kulaklarında hAll çınlıyordu: 
muydu? İşe polis el koydu mu? diye so- - Vur, öldür bakalım. Aman bu hali
rulur muydu? Doktor Rişard acaba inli- niz ne kadar eğlendiriyor. Seni ka.tll ya
har raporunu vermiş miydi? Antuanete pacağım ... 
telefon edip sormağı düşündü. Hayır, bu Lüsiyen bu şeytani arzusuna kavuşmuş
da olamazdı. Çünkü eğer polis şüpheye tu, Jak'ı katil yapmıştı. Zindanlara gide. 
düştüyse telefon hattını dinlerlerdi. cekti, hatta belki de ... 

Beklemek ... Beklemekten başka çare Hayır, buna meydan veremezdi. Taban-
yoktu. Bu da çok feci idi. Bütün geceyi casındaki kurşunları icabında kullanacak, 
böyle haber ·iz geçirmişti. Kcih korku, yine buna meydan vermlyccekti. Fakat 
kSh ümit itinde bocalamış durmu~tu. İşin insanların kendisinden şüphe etmesi bile 
neye varacağını bilmemek çok üzüntülü, ağırdı. Arkadaşlarının mAna,ı bakJşları, 
ıstıraplı bir şey idi. Bütün gece bu ıs- rezaletin kopması, Antuanet'in hali, avu
tırabı çekmişti. Sabahın altısına kadar o- katlık şere!iı bütün bunları düşünüyordu. 
danın içinde dolaşmışıt. Yüz defa ayni Bir an içinde her şeyi ka.ybedebilirdl. 
şeyleri düşünmüştü. Gece kurtulş çare- Bir insan öldürmek ... Bir adamı öldür
lerl mümkün gibi ııörünmUştU. Fakat şım. düğü bir hakikat miydi? Hem <le bu a
di bu çarelerin pek zayıC ve şüpheli oL damın en iyi arkadaşı olduğu doğru muy
duğunu farkediyordu. Bütün gece gözle- du? 
rinde ve kulaklarında o korkun~ dakika- Evet ... Bir adam öldürmüııtü, lıeın -de 

Çeviren: Rezzan A· E. YALMAN 

En iyi arkadaşım ... Buna inanmak için 
hiç durmadan kendi kendine tekrar edi. 
yordu: Arkadaşını öldürmüştü ... 

Birdenbire olduğu yerde durdu. Zihni 
karmakarışık'!;. Deli olacağını hissetti. 
Bu korkulu rüyaya bir nihayet vermek 
ıtlzımdı. 

Öldürmüştü ... Fakat bunu istiyerek 
yapmamıştı. Beynini dinlendirmek. Zih
nini altüst eden bu halden kurtulmak la· 
zımdı. 

Bir türlü kurtulamıyordu. Gece uyku 
ilacı afmış, bir kaç saat dalmıştı. Fakat 
uyandıtı anda yine aynl hal, ayni şekil. 
de tekrar başlamıştı. Bütün teferruat bi· 
rcr birer hatırına geliyordu. Yerde yatan 
ceset. kanlı yara, doktorun şüpheleri. .• 

Lüsiyene karşı olan hisleri de değiş
mişti. Artık ona karşı öfkesi yoktu. Hay. 
retle karışık garip hisler duyuyordu. Ne 
vahşi, ne gaddar bir ruhu vardı ki raki. 
bini katil yaparak ağır bir intikam al
mıştı. Ayni zamanda öldürdüğü adama 
kar§ı hayraıı:lık ta duııuyordu. Kirlenen 

Jak, birer birer bunları dUşündilkçe, 

kendisin! kabahatli hissediyordu. Dalma 
havai ve hoppa olarak yaşamış, her ar
zusunu her zevkini, her ne pahasına o
lursa olsun tatmin etmek istemişti. An
tuanet'lc olan münasebeU de böyle o1-
muştu. Arkadaşının karısına dayanılmaz 
bir şekilde ü~ık değildlı. Bu sevdadan vaz 
geçmek plk41A mümkün idi. Böyle güzel 
ve cana yakın bir kadının kendisine Aşık 
olması sadece gururunu okşamıştı. Neti .. 
cenin ne olabileceıiini düşilnmeden bu ma_ 
ceraya atılmıştı. 

Sonra yavaş yavaş Antuanet'~ sevml
ye başlamıştı. Fakat kendi hislerlle Lil· 
siycnin aşkını karşılaştırınca aradaki 
farkı .anlıyordu. Lüslyen yapmış olduğu 
gibi, bu aşkı hayatlle &!emeği hiç bir za. 
man Jtatıı:na ;ıetlnnemiştl. (Arkam varı 

1 • 2 • 01~ 

Bayan Zafer 
n:=D ekf,r arkad~Iartlan birinin 
u;;;ıl son zan1anlarda güzel bir 

kadınla. blrUkte yaşadığını kulak· 
tan kulağa dola.~n dedikodulardan 
öğrendlın. Taksim taraflarında. bu 
n1ak\atıa. dö~e)·lp dayadığı gaftioni
yerin bulunduğu aımrttmanın ad· 
reı,lnl na'iıl'ta öğrendinı. Ke-ndlslne 
bir baskın yaııarak ~ok methedilen 
bu kadını da görmeğe karar "cr
dln1. 

Kapıyı arkadaşım kend.J açh, be
ni görü.nce biraz boıuJmakla bera
ber aradaki derin &aınlmlllğlmiz do-
l&yıslle hemen güler yUzUnü takın
dı: 

- Burasrnr nasıl buldun f 
- Buldum ı,ıe. .. Hem yalnız ol· 

madığını da. öğrendim. 
- Oyle ise gir içeri de oaıta ta

nıtayım. 

Biz salona. girince, rad.)·oyu ka
rıştırmakta olan &'erııekten çok gli· 
zel blr kadın ba'ını çevirdi; sonra 
arkada..o:ımın )---alnız olmadığını gö
rerek kalktı, bizi kft..1'rladr. 

- Sizi tanıştırayım... Arkadaş

lardan Körkadı... Bayan Zafer ... 
Beylik birkaç cümleden sonra. Da.
yan Zafer, belkJ de kahve pa,irmek 
lçln, salondan çıktı.. 

o zaman arkadaıımı rülerek ıı .. 
na: 

- Nasıl buldun t diye sordu. 
- Enfes doğrusu; ıtenden yak:aı-

ladın bunut 
- Bir mecliste tall!,tık. 

- Tebrik ederim. 
- Teşekkür ederim, fakat sa... 

detim tamam değil! .• 
Merak ettim, işi kım:aladmı, Ar

kadaıımı anlatmağa ba.,ı&dı: 

- Zafer yalnız benim metresim 
değll. Ba,ı<a bir Al)ıtı daha var. O 
adam Zafer'I benden evvel tammış 
\'e J>lr hayli zaman beraber yaşa.. 
mı.,. Ben Zater'l !i<>ll zamanlarda 
biraz tanıdım. Oteklnden soğut.rn. 
ğa çalışıyorum. Fakat öteki görll
nli'te benden daha. genç ve dJnç du
ruyor. Ne ol!ia. o, ilk güz ağrmc da. .. 
Sonra, Zafer de hereaJ meşreb mJ 
hereai meşreb ... Bakıyorsun bir haf
ta bende ise, llç hafta ötel<lnde. .. 
Baharda. ona gidiyor. loşa. doğru 

bana geliyor .•• FIUln yerde onunJa, 
falan yerde bentmıe... Ne ettlırute 

bir türIU kendime hssredemedlm ••. 
- E, ne olacak bunun sonu! 
- Bllmlyonun, uA'r&fıyorum... 
- Fayd&!lı oJaeak mı! 
- YU:ıde doksan dokuz ... ÇUnkU 

öteki, başlancıçta Zater'e sıkı sıkı 

yapıştı, kimse-ye kaptırmamak Jçln 
dört elle u.rıldı, takat sarfettl. Blr 
gün gelecek bunun dermansızlığw 
hlssedecek. Sonra. .. 

- Sonra, o pek paralı değil, ben 
ung-lnim-.. O müstebit, ben değl

llm ... Para ve hü.rrlyet mutlaka. ro
UlnU oyruyacak ve Zafer sonunda 
benJm olacak! ... 
l~mden: «Bu da tıpkı muharip

lerin a-rkıuundan koştukları zafer 
gibi!• dedim. 

KÖR KADI 

Yurtla'J; 
LUsk yok, israf yok, tasarruf 

var. Ulusal Ekononıl ve 
Arttttma Kurumu. 

TAKViM 
1 ŞUBAT 1942 

PAZAR 
AY: 2 - GÜN: 1 - Kasım: 8b 
RUMİ: 1357 - İkincikinun: 19 
HİCRİ: 1361 - MUHARREM: 14 
VAKİT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 7,12 1,48 
ÖGLE: 12,27 7,02 
İKİNDİ: 15,07 9,43 
AKŞAM: 17,25 12,00 
YATSI: 18,57 l,34 
iMSAK: 5,30 12,06 

~Kô1~~ 
Bir p'Jrm~k bal 

B ugiln hlhana dolması yapmayı 

dU,llndüm. Bu sırada !Abnnı>

Jar doıunu_, ve acımı' olur. GUvene
medhn. ~alam.ura. yaprakla dolma 
yaptıın, fena olmadı. 
Şu yemek mesel~lnde bir takım 

itlyatla.rın eslrlyl:t. Yemeokten sonra. 
tattı bir ~Y olmayınca çoeuklar ye
rnetı yarım kalmı' say-.yorlar. B~ şe~ 
ker pahaWıfında ne yapınah ! Bunu 
uzun uzadıya. dl\şUndllkten sonra mU
kemmel bir ('&re buldum. Bir teneke 
petekli bal aldım. Pallah~ına. pahah ... 
Fakat herkesin yemekten sonra yaı. 
ruz bir k&'Jlk yeme&lnl kaide koy
dwn. Çocuklar Jtıraz edince Nasret .. 
tin Hocanın üzüm JılkA.yeslnJ anlat
tım. Hanlya bağdan dönU,te çocukla
ra birer küçük parça tlzüm vermı.,, 
(ocukJar bitirip biraz daha isteyin<'& 
Hoca sepette kalan llzUmlerln de 
tıpkı yediklerine benzediğini tenıln 
ederek yan çlzınl, ... 

J\'""e yaparsınız, bu zamanda atıza 
bir parmak bal çalarak lşlert idare 
Ulzım ... 
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llJ 1N•llJHl·>:IDf1;(Jl:t;t:JJJ!JJI 
>~:ie-;-m:=:-ve Hususi müesseselerin 
} müstahdemlerinin 

~ yerli mensucat maaşlara zam yapmaları 
J . . alışları 

ı lkftsat Vekôleti yeni 1 
) bir usul koydu 1 

Ankara, 31 (Tcle!onla) - iktı. 
at Vckü1etl, devlet memur ve 

müstahdemlerinin kaputlu men. 
ucat alabilmelerini temin maksa· 
me yeni bir usul koymuştur. 

Bu usule göre, devlet memur 
H~ miistahdemleri kendilerinin ve 
;2ilelerinin adedıni bil.diren bir ve-

.. -;ikayı, mensup oldukları daire 
.'ımirlerlnden alacak'arı bir vesika 
ve nüfus k~ğıUnrfle birlikte mu. 
•emetlcri vasıtaslle Yeril Mallar 
Pazarlarına gönderecekler ve nü. 
fus başımı beşer metre kaputlu 
mensucat ahıbileceklerdir. (B.B.) 

Etem izzet 
Peyami Safa 
davası 

Mtr/deiumumilik Etem 
lzze.' ve adam/an hak
kında takibat icrasını 

istedi 
Etem İzzet tarafından, Peyami 

Safanın yazdığı bir yazıda hak.&· 
rcte ~~radıcı iddlasilc muharrır ve 
Tasvırı Efkllr sahibi ZeyYaUa Cl· 
hn.t Baban aleyhine açtıgı davaya 
dün sabah da asliye altıncıda de· 
vam oıu_nmuş, Müddeiumumi mu· 
avini mutaleasını söylemiştir. Mu· 
nvin, maznunların ceza kanunu. 
nun 48 2/4 maddcsl'c tecziyelerini 
!aknt 485 inci madde ile de ıska· 
tını ~lep etmiştır. Muhakeme ka· 
nır içın kalmışt1r. 

Müddeiumumilik makamı !ddi· 
anameslnJn sonunda şu tale te 
bulunmu~tur: P 

a_n:ı.vn edilenlerden Zeyyat 
Ebüzzıyn, Etem İzzetin kendilerile 
her zaman uğra&lığını ve adamla· 
rının Tasviri Efkar ilk çıktığı za
man makine dairelerine anahtar 
uydurarak bir haritalarının çaldı
r!ldığını söylemişti ve Etem İzzc. 
hn ricası üzerine de hırsızlık hak· 
kında takibat yapmnktan vazgeç· 
Uklennl b!lairmliitl. Memurlvetl-

Hususi müesseselerin devletin müdahale
'sine meydan vermeden maaşlara zam 

yapacakları ümit ediliyor 

Ankara, 31 (Telefonla) - HUkQ
metın kendi memur ve mUstahdemle· 
ri için hazırlndrğı kanundaki esaslar 
dairesinde hususı mUesseselerin de 
kendi memur ve mUstahdemlerınin 
maaşlarını arttırması !Azım geldiği 
lktısat VekAleti tarafından bu kabıl 
müess elerc bildirildiği bir gazetede 
yazılmıştı. 

Yaptığımız tahkikat, Iktısat Ve· 
kAletinln böyle bir ta.mimden haberi 
olmndığıru ortaya koymuş ise de 
devlet memurlarına yapılan fevkalil.· 
de zam kanununun btr maddestnde 
hususı mUesscselerln de kendi me
murlarının maaşlarını arttırabilecek· 

!eri kayıtlı bulunmaktadır. Bu kabll 
müesseselerin fevkalil.de ahvalin ha
yat şartlarını haddinden fazla yUk
selttlğfnl nazarı !Ubare alarak me
murlarına herhangi bir mUdahaleye 
lüzum kalmadan zam yapacakları 

burada tabll addedllmektedlr. Her
hangi bir vatanda.,ın hakkını Zl) .ıa 
uğratmamak şiarında bulunan hükO
metlmlzln zaten haksızlığa meydan 
brrakmıyacağı aştka.r olduğundan 

husust müesseselerimizin de böyle bir 
müdahaleye sebebiyet verdirecek bir 
harekette bulunıruyacakları umul
maktadır. 

(B. B.) 

Oç Vekilimiin beyanatı 
(Başı ı incide) +X+ bir milyon 200 bine çıkmış değil· 

bikatta mU&külat görec;cğlmizi zan dir. Bilakis günde 75 bin kilo ta. 
ucttiğlmlz bazı usul ve imtihanhır Garruf edilmiştir. Bununla sizlerln 
ha.kın hükumete itimadı bakımın. kulnklarına kadar işaa edilen ha· 
dan ümlt vericidir. Bunu hem bir diselerin nekadarl kasde makrun 
misalle teyit etmiş olmak h~m de olduğuna lı~r mlsa.l vermiş oluyo. 
tnsanı end.şcye dilsüre~k bır de- ru~: B~ mısall asrı milletten gör· 
dikoduyu Meclis muhltınc kadar dOgumüz yardımın misalini ver
tıokulmak cesareti gösteren ~azı ı mck iç~n arzettim. Arkada3ım 
dedikoduyu bozgunculuk mahıy~- Bcrç Türker hükümetln bugünkü 
tini tebarüz et.linnek iç.n bir mı· buhranla mUcadelesinclc en ba lı 
sal arzedcylm: · şart ar, ithalatı temin etmek oldu· 

Bilirsiniz ki gıda madde'erine ğunu ve bu temin edilirse davanın 
ilk defn olarak karne usulünü tat- hemen esasından halledlleceğlni 
b;kata karar verdlk fakat hiç ce- oo!l~~iler •. Muhtelif defalar bu 
ı;ur değildik· Çünkü bu. işe tahsis kürsuden .ifade ettim ki, bu mem. 
ettiğimiz teşkilata v~ nıhaye~ hal- leket h~.k J sebeplere müstenit o· 
km itlyadına göre bır sok muşkil- l~:ak Cumhurlyettn tesisinden bu
lAta tesadüf edeceğ mlz kanaatin- gune kadar ithalat ve ihracat mu· 
de bulunuyorduk. Buna rağmen \"azenesinl dahili bir mürakabe, 
bu vesika usulünün tatbik edildiği kontrol altında bulundurmuştur. 
biltttn şehirlerde ekmek meselesi Velhasıl bu tesebbils bir çok 
diye bir şey kalmamıııtır. Yine bu ~alzemc ile aıtıkııdardır. Bunların 
meselenin tatbik edlldiğl bütün bı~ kısmı ithal edilmiştir, stok 
şehirlerde yüzde 20 tasarruf hasıl cdı'mlştir. Bir kısmı da sipari~ 
olmu5tur. Buna rağmen işitiyoruz edilmiş, gelmiştir veya gelecektir. 
ki İstanbul gibi 700 - 800 bin nü- Fakat şunu da düşünmek lazımdır 
(uslu bir şehre bir mllyon 200 bini ki gaye tek tip elbise, tek tıp kun
mütecavlz kame dağıtılmıştır. Bi- dura ile yeknesak bir üniforma 
naenaleyh muayyen az miktarda yapmaktan ziyade halka daha ucu. 
ekmek dağıtılacak yerde ekmek za mal olacak bir tip yapmaktır. 
sarfiyatının çoğalması bu gıbi de. Mesaimiz daha ziyade bunun Uze· 
diko<luları samimiyetle bağışlama· rine. olmuştur.,, 
ya lmkAn yoktur. iktisat Velfllinln beya.natl 

Şayialar durmadan kulaklarımı. İkt_ısat VeklJl Sırrı Day demlı-
za kadar geliyorsa inanmıyorum, tir kı: 

1 mfz bu lf:ıde ile bir suça mu.ttalf 
..plmus bulunmaktadır. Sirkat hak
kında muamele yapılmak üzere 
bu ifadenin bir suretinin de ma. 
karnımıza tevdiini istiyorum.'» 

bunları tahkik etmek llızımdır. «- Arkada.şiar, ııümulü çok bü· 
Bugün İstanbul §ehrinde ekmek Yük olan m1lli korunma kanunu 

konu ·ulurken İktısat VekAletine 
---;ls-ta_n_b_u_l_El_e_k_t_r_i_k_, __ T_r_a_m_v_a_y __ v_e_T_u_· n-e-1 ~~;~i ke~~~ ~e::~:~~ i~~=i~~~1~ 

1 di. Bendeniz bu mühim meV7!ua 
şletmeleri Una um Müdürlüğünden Rncak bu kanunun umumi çcrçe· 

vesi içinoo kendi cephemden kı. 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN MABAD 

Mecliste 
münakaşa havası 

Singapur harbi 
başladı 

(Bap 1 bicide) //// 
(Safı ı lnc.lde) «-» Tokyo, 31 (A.A.) - Domcl ajan· 

savvur ıedilcbilir ki, türlü ıur:u sının Malezya cephesinden aldığı ha· 
zor iılerJ kendi fhtısas adnmlarllc berlcre göre, yarımadanın batı kıyı· 
ba~ba~a halle çalıııırkcn, hariçten sı üzerinde ilerllycn Japon öncüleri, 
!eri sürülen tenkillere sinirlenir- 30 Sonkanunda Pontlan - Keşil'i i'· 
ler ve tahammül etmezler. Hilkü. gal etmişlerdir. 
metimiz, iyi niyetli saydığı ve Çurıgklng, 31 (A.A.) - Haber a
faydalı gördüğü tenkide tahom- 1ındığma göre 12 Ilkkanun ile 16 Son 
mill bakımından cidden iftJhar c· kAnun nrasında Changshada cereyan 
d~lecek bir imtihan geçirmistlr. Bu eden muharebe neticesinde Japonlar 
gün it ba§ında bulunan vatandas· 33.941 l:llU ve 23.003 yaralı vermiş· 
lar, istibdat devrinde münakasıı leni" 
hasreUlc geçen ilk gençliklerlnın ır. 
tatlı rüyalarını iktidar mevkllnde Melbourn, 31 (A.A.) - Avustraı-
çok ~ükilr unutmamı§lar ve hUr- yn umumi karnrglihı bildiriyor: 
rlyet a§kını muhafaza etmişlerdir. Asker ve harp malzemesi taşıyan 

Bütün iş, her türlü münakaşn- mllttefik gemilerinden mürekkep ~lr 
!arın, asıl hedefleri afjmıyarak, deniz kafilesi ansızın bastıran ııııd· 
vatandaıılar arasında ayrılık değil, detll bir yağmur sayesinde 60 Japon 
yakınlık ve birlik uyandıracak fiC· tayyaresi tarafından yapılan blr ta
kilde ayarlanmasında ve memle· arruzdan kurtulmuştur. 
kette samimi ve yaratıcı bir iıı be· Tokyo, 31 (A.A.) - Japon ordu· 
raberliği havası uyandırmasında. su deniz kuvvetlerile sıkı !~birliği ha
dır. llnde Holanda Borneosunun batı kı-
Halkın dertlerine dair Mecliste 

cereyan eden milnakaşa1ar, v11. 
tanda§lara ferahlık vermektedir. 
Gazetelerde çıkan mUsbet müna
kaşalar da ayni tesiri yapmakla 
ve nikaplı bir düşman olan dedi· 
kodu fısıltılarının aza'masınn hiz· 
met etmektedir. Hiç bir zaman şu. 
rasını unutmamak gerektir kl bir 

yısında Panangkap'a aBker çıkardık
tan sonra 27 SonkAnunda Panang
kap'ın kırk kilometre şimal doğusun
da Sambas'ı işgal etmlşUr. Bundan 
bqka. Saravak'da Kuçlng'den cenuba 
doğru ilerllyen Japon kolu 27 Son
ka.nunda Holanda Borneosunun batı 
kıyısında Sando'nun 22 kllometre 

buhran zamanında insanlıırın mad- cenup batısında Lodo tayyare mey
di ihtiyacını elden geldiği kad:ır danını almıştır. 
düşünmek kMf değildir, ruhi timi'· Rangoon, 31 (A.A.) - Inglllz kuv 
leri de dalma gözönünde tutmak vetlerl Moulmeln'i t:ıhliye etmişler 
ve hakkını vermek icap eder. ti t 

İşte bütün bu düşüncelere t{ıhi ve şehirde mevcut bütün care eş-
olarak ve Başvekilin nutku ile yası stoklarile harp malzemesini blr
mebuslarımızın sözlerinden i'ham llkte götilrerek Salween rmağı bo
alarak, iktısadi korunma tr.dbirll'- yunca geri c;ekllmt,ıerdir. Dilşmaııın 
rinin tatbik şekil ve usuller! hak- zayiatı çok ağır olmuştur. 
kında ortaya konacak hlr takım 
münakaşa mevzuları vardır. Gii
niin diğer mevzrı'arı müsaade et· 
tikçe bu siitunda bunların üstnn· 
de durmağı tabU bir vazife sava. 
cağız. • 

Ahmet Emin YALMAN 

V alini ı beyanatı 
(Başı ı lnclde) /X/ 

bin tondur. Bunun 20 bin ton ka· 
darı Bulgaristan, millebakisi mcm 
leketimlzin muhtelif mıntakala-
rından temin edilir. 

kömUr stok etmiye çalıştılar. Dev- Bu yıl içinde 17 bin ton yerli 
let Demiryollarmrn naklettikleri kö· ve 14 bin ton Bulgar kömürü gel
mür miktarı ilk defa olarak HO bin mis ve sar!edilml§tlr. 
tona çıktı. Son aylardaki mUnııkale Kı[i mevsimi bu sene mutaddan 
gllçlilgii ve kışın şiddeU kömUr stok- çok erken başladı, şiddetli ve de· 
Jarını eritti. Memleketin yer yer kö- vamlı oldu. Yaz mevsiminde ve
mUrsUz kalmasına sebebiyet verdi. rilmls o an yedi kuruşluk normal 

Nakliyat müşlclll4tı da bize zor- narh, bilhassa nakliyecilerin daha 
luklar lhdlL! edecektir. Idarede tadl- kazançlı işler bulmaları do'ayısile 
llt yapılmı~tır. Nihayet kömür le- tilccarın kafi stok yapmasına im. 
tıhsalini en canla ballla yaşatmağa kAn vermedi. N ihayet piyasıı fi· 
çal~ılmaktadrr ' yatlarını ve narhı 8 kuruşa · çı. 

Mevsim 1cab; bazı kil Uk tö 1 kardık, belkl yeniden kUçtik bir 
. . ç mo r er zam daha vereceğiz. Bir tara!tan 

dırek naklıne tahsis edilmiştir. Karn- istihsal masraflarile narhı tevzine 
dan da karla kapalı yollar açılarak ~alışırken diğer taraftan elimiz· 
direk nakliyatına. rızamı surette ça- deki idari imkanlardan da istifade 
lışılma.ktadır. ederek: 

Tek tip elbise yapmak için bUtün 1 - Sineklide mevcut stokların 
fabrikaları seferber ederek yen! ku· &ehre nakli için icap eden tedbir
mq dAvasrdır. Tek tip kundura için leri aldık. 
de kundura fabrikalannı faaliyete 2 - Şilede mevcut kömürler! 
getirmek icap eder. Fakat bugUnkU ge~irtmek için kam~onlar temin 
vaziyet icabı olarak askeı1 lhtlyaç. I ettık \.·e bunlara lhtıyaçları olan 
lar en başta gelmektedir. ınazol v~ benzini verdik. . .. 

3 - iğne.ada ve Midyedekı ko-
Heplmizin gayesi ise bunu temin· .. 1 · t" t k • · d t" . . . mur en gc ır mc ıçın e mo or· 

dır. Sıvil ihtiyaçlara vazlyetın müsa- ler scvkettik. 

[ Bas· Alman 
barbl 

(Ba'}ı ı inddo) (-) 
19 zırhlı arabası ve blokha\•zlan tah. 
rfp edllm1'tlr. 

Nutuk düellosun
dan çıkan mana 

'lıızan: l\l, ll. ZAL 

Kursk'un ş1mal doğu kesiminde, 
Tuğgeneral Breith komutasındaki 

zırhlı kuvvetlerle Alman piyadeleri
nin ~aptığı karşılık taarrur.lar, bir- B Çörçil ile B. Bitler •· 
çolc günler devam eden muharebeler- ı rnsında bir nutuI< düello. 
den sonra tam bir muvaffakıyetle su oldu. Burilarclan çıkan batlı· 

neticelenmiştir. 1 ca mana, harbin . sonunun çok 
Birçok dilşman tumenlerlnden \'e uz:ılt olduğudur. ]lal nutkun her 

zırhlı araba birliklerinden mUrekkçp kısmı birbirinden dünyalar ka
olan ve Alman hatlarına nkın yapan dar u:uaktır. Yalnız bir noktn<ı ı 
blr Sovyet gnıpu mağlQp edilml~. bu- 1 lttıf:ık vardır ki. o da ufukta ba· 

yük zayiatla doğuya doğru atılmış- rışı hatırlatır_ bır emare bulu~
nındığıdır. Çorçll ıuun bir mu. 

tır. cndeleye alt ümıtıerden, hazır· 
lıklardan bahsetıni tir. B. Hltlcr 

Eski bir Türk dostu de am.rbın 1942 senesinde bmıı 
D s . 8 sü· 6 dıı) « » bltııılyece~ni b1!medlıtini, anc:ık 

( e\1llm · a. ' · · . düşman nerede görülürse bu sı·-
Yeni Zcfand, Cenubi Afrıka. ve 1 ne olduğu ~bl vurulacağıru ve 
Birleşik Amerika buna lştır::ık ı:-clecck senenin ele bu seneye 
eciccektlr. Bundan sonra her ls-

1 
benzer zaferle dolu olacağım söy

teyen millet, iç ldaresinrle bir tem.iştir. 
takım demokrasi esas:arına bağ· I NU'tux•ıınnın ıfiğ"er terernıatı. 
lı kalmak şartile federasyona gl· n:ı dı: bakılırsa iki düşman ileıtı 
rebllecektir. nrasımlıı köprü knrmağa hhmct 

Federasyonun ilk parlamento. eılecı-k hiç bir ı ... ttdııt, ke.'f(edi"•. 
su, 1-şiirak eden memleketlerin me... Her biri kenQI kabuğuna 
nüfus nisbetine göre göndere- t;t:ltllmi ve kentlı davasına fnar.. 
ceklerl mebuslardan mürekkep nuştı r. Diğer t11rarı dJnJemesi, 
olnrak toplanacaktır. Federasyo· ıın~m:ıb gayret etmesi ihtimn11 
nun icra heyetinin başında buna yoktur. Demek ki harbin !bitme· 
giren bütün milli hilkümetlerin sinde ı:imdlllk akhn ve insano 
~evlet r~lsJ.erl bulunacaktır. Fe· duyguların yeri olabileceğini ta
dcrasyon namına mOsterek bir sa\•\•nr etmek imkansızdır. An. 
vatandaşlık esa~ı kurulacak, bir 1 cak kuvvetin kuvveti ezmesi; şu 
tek nevi para basılacak, federns- veya bu tarafın, şu \'eya bu ne~ 
yona dahil memleketler arasında düzenin üstün çıkmasına yol a· 
tam bir ticaret serbestisl hükilm çabllecektlr. 
sürecektir. Bu memleketler ' en Bir taraftan böyle nutnkbr 
seri nakliye ve posta tcşklJAtlle söylenirken, boğuşma tsmamile 
birbirlerine bağlanaı-ak ve git- çapraşık bir hale gelmiştir. Bi
tlkçe yakın bir kUl teşkil edecek tün l'epheler bir tek büyük ve 
bir hale geleceklerdir. karışık cephe manzaruını almış-

aHemen B 'rllka teşkilatı, harp tır. 8. Çörçll, Llbyadakl kuvvet. 
ten sonraki barış meselesini a· ier(n ıÇekllmeslnden bahsederken, 
mcll bir surette ele almıştır. Mu oradaki hnrbin biiyük Alman 
dafaa ettı~ı barış esasları şun ku\•vetlerim Rus cephesinden 
lardır: çektiğini memnuniyetle ileri sü-

1 - lUç bir arazi ilhakı ol- rüyor. l\lalezyaya teçhizat ~ötı-
mnyacak. derllecek yerde oranın bo bıra. 

2 - Kimse kimseye harp tnz· kılmasııu ve bu teçhizattan mü-
mlnatı vermiyecek. hfnı bir kısmının Ruslara gö•de-

3 - Kimse kimsenin hUkO· ri~mesim (loğru buluyor. Diler 
met şekline ve dahili işlerine tarotfan B. Hftler, sıfınn :aıtı .. a 
karışmayacak. 1 42 derece-de sofukta döfüşen Al. 

4 - Söz, be.sın ve mezhep 1 manlardan iha.hsederken, JaPoD· 
hürriyetinin asgari bir dcrcce. ! ların, kıymetine ı>aha blçiJme7 
sini kabul edip vatandaşlarına diye gösterdiği hareketlerini ta. 
mlirakabe ve i!~tişare veren her 1 mamile henlınsiyor. Bu arada df;· 
mem1eket mü~a\·I hakla cHinya, i:ü<:en ml11etlerin niiCus yekunu 
federa~yonuna girecektir. Fed'" ) üzlcrle nıllyonu aşıyor, milyara 
rnsyonun a<ikeri kuvveUeri müıı· yakla"ıyor. 
terek olacaktır. l\Inttüs :>-caba mezarından ha· 

Streit'in projc.~f etrafında A. şını kaldırsaydı ve gittikçe re
merlkada şiddetli münakaşalar nişle.yen hu boğuşma~·:ı baksaydı 
devam ediyor. Lehte ve aleyhte m~ur nüfus nazariyesine aca
ofanlar neler söyilüyorlar, bunu ba ne J:'ibi bir şekil verlrdi? 
yarın Yine bu sütunda anlataca. 
tız. Halide Edip diyor ki : 

,, WWW&ATA• KOlfŞ~ 

1 Parl~ln en '"h hayatı 1 
F.LVIRE PF.PF:SCO 

AXDRF. J,Jl;f'At'RI 

TYRONE POVVER 

(Başı 1 iılclde) % 
dınlnrın da bu giyinme jptilasında.n 
\•azgcçmclerinin vakti çoktan gelmlf 
oldıığ"u kanaatindeyim. 

1 - 9200 adet cl26.09:b kilo dökme takoz mektupla teklif 
temek suretılc imal ettlrllecektir. 

2 - Muvakkat teminat 700 lira maktudur. 

is· !aca temas edeceğim: Memleketi· 
mizde Zonguldak havzasının kö
ınilr istihsali 924 senesinde 999,000 
tondu. Bu miktar artarak 937 se
nesinde 2,306,009 tona, 938 sene
ı;inde 2;500,000 tona, 939 senesin· 
dre 2,696,ooo tona, 941 de 3,019,000 

adesi nisbetinde cevap vermeye çalı- Odun t!d üzerinde de ayni ehem
.şıyoruz. Sivil vatanda.,a basit tek tip ıniyetle ~ çalışmaktayız. Senelik 
elbise yapmaktansa her vatandaşın normal ihtiyaç 300 • 3~0 bin çeki ve 
mevcut elbisesini iyi kullanmasını iken bu sene yukarıda söyledllim l/NDfl DflRNELL 

Bizde erkek do, kadın kadar g1y1. 
nlyor, dedim. Bu böyle... Kadınları
mızın giyinme dertleri cidden had· 
dinden çok fazladır Bu derdin yeri
ne getirilmesi için pek çok defalar 
ailenin ellndeki maddi lmldi.nlann 
hl1!'1clne çıkılıyor. Böyle bir gidiş de 
hem o aile, hem de bUtOn muhiti için 
zararlı oluyor. Çocuğunun gıdasın 

dan, e"inln her tllrlfı ihtiyacından ke 
serek pnrnsının mühim bir kısmını 

elbise ve tuvalc:Uerine sarfeden ka
dınlar etraflanna da iyl bir ömek ol
muyorlar. 

3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek şartname
sindeki tarlfata tıygun olarak 3/2/942 salı günü saat 17 ye kadar 
Me~[ı~ :anının 4 ilncU katındaki Levazım Mildürlü'lloe imza mu. 
ka n c verilmiş olması lAzımdır. a76011 

ona çıkmıştır. 

tavsiye .etmek yerinde bir yurt·' gibi kışın erken başlaması, şiddet- • 
severlik olur. Bu lf genl.vllk işidir. 11 ve devamlı olması istihlaki bir- ZORO'nunlŞJıBI'[ 1 
Imkıln nlaboUnde sade, sağlam, bol den arttırmıştır. Ve nihayet civar filminde bu hafta 

DanuNz- oenı, bir netee aluuz... SoDSUZ blf 
ceaaret toplayana,., Ç ti D k il l 

Buıtn LALE'de 
940 - 941 istihsal! ayni miktar

liır. 940 senesln!n son ayı devlet 
iŞ!ctm~ı ve mütebaki ayları şir. 
ltetlerın işletmesi, 941 senesi ise 

ı yalnız devlet jşletmesl çalışmıştır. 

laUhsal. fantezi olmıyan istl.hııal işi- askeri birlik'er ihtiyaçlarının ıs_· SARAY s,·nema- ı 
d!r. tan'bul piyasastndan temlnl zn 

MalJye Vekilinin Beyanatı rureti de bugünkü durumda miı- smda 
him birer amlI olmu5tur. Maahaza 

Milll Korunma kanununun tadi!Atı ihtiyacı karşılamak ic;ln mümkün !Takdir alkışları toplıya<'aktırlar. 
dolayısile Maliye Vekili Fuat Ağralı olan tedbirler alınmaktadır. Bu Bugün saat 11 de tenzilAtlı 
aşağıdaki nutku söylemlşUr; meyanda: " matine , 

Ben en ziyade zengin kadınlanmı· 
zrn, istedikleri gibi giyinebilmek im
kfmını bulan ve az bir miktar teşkil 
eden kadınların giyinme lptlltısına 

fasıln vermeleri tarafdarıyım. Belki 
onların bu fcdakdrlıkları kendi bUt
c;elerinden bir yülc kaldırmış olmıya
caktır. Amma. böyle bir feragat gös
terillrse iyi örnek olurlar ve memle
kette giyinme israflıınna nihayet ve
rilmesine büyük hizmetleri dokurımut 
olur.» 

PiıVLIT'l'I IOB&aD 808 BOPl'Dla 
yarattığı 

~~~!-~~ş~ 
lll1MlM... Glllınek, beyeeaa duymak 

latlyenJer LALE'ye k09Swı. 
Yerlerlnb:i lOt!en eVYelden kapatınız. Telefon : •3595 

Baliln aaat l1 de teaz.ıı&tlı matine. 

940 • 941 seneleri istihsali mu· 
kayese edildiği zaman şeraitin 
zorluğuna göre 941 senesinin çok 
daha muvaffaklyetli telAkki edll
mesi Hizım gelirdi. Nitekim kö
mür istihlaki de o nlsbette artmış 
941 sene6inde en yüksek haddl 
bulmuştur. Memleketin nakliyat 
vaziyetinin bununla mütenasip 
olmadığı yilksek heyetinizin malO· 
tnudur. 

Kömür istihUıkl artmıştır. Bu· 
hun sebepler! yalnız Zonguldak 
kömürünün istıh15klnden ibaret 
değildir. Fabrikalar bir yerine Qç 
ekiple çalışmaktadır. 

Askeri ihtfy~lnrın tesfrt, mll-

0 L G A T C nakalc hacminin artması, mana. 

~--· H E K Q W A--·.. kale vcsaitınin darltğı sebebile 0 • 

A N G E ' dun, kömür gibl mahrukat mad· 

L I• K A delerinin yerine Zonculdak kömü
rünün kaim oluı;u, gaz ve benzin 

(GUnahııız Kadın) gl'bi maddelerin ekslklili sebeple. 
ME\"SL\IIN EN GUZEL AŞK 1''1LMIXDE rl, yine bunların yerine kokun 

Ş A R K 
ikamesi başlıca sebepleri teşkil s i n e m a s 1 edi[~gUn memleketin ktsmQr yoklu-

Se~ircllerln! gaşyetmekte devam edıyor. fu, kömllr buhranı vardır. Gerek E· 
Bugün saat ıı de tenzll!Uı maUne. tlbank klSmUr tevzi mue,,.eeesl ge· 

rek fabrikalar, bUyUk miktarda 

iLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişleriniz/ /Jrçalaymız. 

Arkadaşlar; 1 - Narh 70 kuruş yükseltil. 
Kanun hakkında maruzatta bulun· mlştir. DOKTOR 

madan evvel milsaade buyurursanız 2 - Alemdağ mıntakasında mev 
tasarruf bOnolarrna temas edeceğim. tui stokları şehre nakil Jçin kam· 
llk defa 25 milyon liralık müsaade a- yonlar temin ve bunlara benzin 
lınmıştr. Bu müsaadeye dayanılarak ve mazot verilmiştir. Nakliye fş. 
c;ok kısa. bir zamanda bonolar tama- lerlndc. ayrıca ar~b~ılar da tcş. 
men satıldı. ikinci 25 milyon liralık vik eclı~er<:k kendılerıne kepek te· 
bonolar da kAmilen satılmış bulunu- ~in edıl~ı~tlr. 

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEKİ!l 

Dahiliye Müteh~ 

Divanyelu 10( 
Muayene saatleri: Pazsr 

haric hergün 2,5. Tel: 23898 
B u bUyük bir memnu i tl 3 - İgne::ıdada sevke hazır stok 

l!Y~~ : bilirim. Dcmlryolu i ~l~e e lan getirtmek için de yola motör •••••••••••••• 
""'e e s raz Çıkartılmı~tır. --------------

tahvilleri de üç gün içinde tamamen Havalar bir iki gün müsait git- ---- BUGÜN 
satıldı. Bugün bu tahvilleri vatandaş- tlği takdirde müvaredat derhal M E L E K 
ıar aramakta ve bulamamaktadır. Bi- -artacak, mevcut sıkıntı tahfif ve 
naenaleyh vatandaşlann mrıllyeyl ko- izale edilecektir. 
rumak hususunda ŞU rağbeUere te- Şehre odun ve kömilr naklini 
fekkür etmeyi borç bilirim. Hazin o- temin için limandaki bütün motör· 
lan tarafı şudur ki yurttaşların tn- lere kömür ve odun naklinde ça. 
sarruf bOnolarına \'e gerek tahvillere lışmak üzere nakil mükellefJyetı 
yWtsek rağbet göstermek suretile konmuştur. 
milli paraya olan itimatlarını yade- İstanbul Vilfıyetinln göreceği 
derlerken dlğ'er taraftan bazı fena nl· lüzum üzerine motör'er derhal 
yetll kimseler halkı altın almağa te~- h&kliyata sevkedilcccklerdir. İğ
vlk etmek ve bu himayede kcnd1!crl- nendadan 25 bin çeki odun ve 

f ti t Midyeden 200 bin kilo kömür ge· • 
ne gayri meşru men aa er emin et- tfrilmek üzere motörler gönderil
mek gayeslle bir takım şa)1alar ç1• mlştir. 

karmaktadırlar. lVIiikellcfiyet tatbikatından ol 

Sinemasında 

2 hııftadanberl on binlerce 

kf,ıntn alkı!ladıfı 

REBEKA 
Baş r&llerdeı 

LAUBENC:E OLIVIEB • 
.JOAN FONT~INE 

Altın alım satımının serbest oldu. mak üzere dün Kandıra ve Sllivrl 
ğu ve buna hilltQmet müdahale etme. havalisine be§ motör gönderilmiş. Seanslar: 1.30 - 4 • 6.30 ve P da. Bugiln sant 11 de tenzillı.Uı matine. 

dl#i içln görülüyor ki altın allf ve- tir. Bunlar da kömür ve odun nak. ··==========-~r:--;ı~:--=========:,111~ rlşi her yerde serbeatçe cereyan et- !edeceklerdir. .ıı B a g 1 D ı• 
mektedlr. Bazı arkadaşlar altının :m:=:e:=:n:::::::ııs=:=ı=.=ls=ı=z=s=.a=yl=:=a=:ı=a=r=d=o=ıa=y=ı=eil=. e=al=tın: s • M s 
borsada kote edllml, olduğunu zan- fiyatında sebepsiz. haksız. nisbetslz TA K 1 inemas d 
netmektedlrler. Altın borsada kote yükselmeler görülmektedir. Bu vazl· JD a 
edilmiş değildir. Borsa gazetesi ııdlı yet birkaç spekUIAtörün oyunları ne- B!lyiik bir servet sarfile vUcude gelen film ... En bUyUk ve en ihtiraslı 
bir ilil.n varakasında çıkan altın fi- tıceslnden başka blr şey değildir. sergUZeşt ve maceralar ... Korkunç ve mUheyyiç sahnelerle dolu bir film 

yatlarının naıııirinln şurada. burnda Vatandaşlarmıın şayialara. aldana.- L D u R EN o R M 
yaptığı tahkikata leUnat ettiği anla· rak TUrk altınını Avrupa piynsala- O AN 
frlrnaktadır. Haklı olarak arkadaşlar- rından iki Uç misli yilksek fiyatla sn-
altının boraadn "ole edildlıHni zan- t 1 1 k d . BAŞ ROLLERDE: .. ,.. o• m a ma arı en ileri aleyhine fevka· 
netmi,lerdir. Bugün altın 38 e çıkmış Jlde zararlı bir iş yapmaktan başka R J C H fi R D fi R l EN ve fi N D y D İ V İ NE 
deniyor. Buna karşı tedbirleı· aldık. bir şey olmaz. Vektılet sırası geldik· i t 1 U ı h 

, .e umum a ep zer ne aftnnm mU\'nfta"'-eti 
Merkez Bankıwndaki altın mlkta- çe vatanda.,lan ikaz etmektedir. AJ. ...,, 

n gilnden güne artmaktadır. Açıkça tın meselesi hakkında kanaatim bun- K 1 z ı L s •ı L A H ş o R 
aöyliyebilirim Jd bugtlnkU durum sa- dan ibarettir. Bu mesele hakkında 
yesinde kWliyeUI miktarda altın gel· mııu paraya olan umumJ ıtımadı te-
mektedir. HattA pyrt metru altın zelzüle uğratacak herhangi bir ha· Emsalsiz film na.veten gösterilecektir. 
1"etlrllmesi için talepler karşısında bere muttali olursanız hUkQmeti ha· 2 BUl.'UK FiLM BIB DEFADA 

bulwunakt.ıı.yıa. Böyle olnıaıına rağ- berdar etmenizi rica ederim. ••••••• BugUn saat ll de tcnzilAtlı matine. ••••••il' 



Yeni bir k·arar daha 
__,, ........................................................... .. 

365 günde, dört günlük bir 

ça lışma için yapılan masraflar 
Geçen hafta bu sütun'iattda, mem !Bu beden teri>iyes;.nde hLç bir rol 

leket gençliğine hiç bir fayda te- oynıyamaz. &oun aksini iddia e
min etmediği su götürmez bir ha- de:cek bir fert te tasavvur etmi
kikat olarak meydana çıkan Be- yoruz. Her şeyden evvel gençliği 
den terbiyesi mükellefiyeti ;.ş1erl- spor yapmıya teşvik l;izımdır. Hal 
nin budana budana ne ha'e gel- bukl, bu organizasyon bozukluğu 
diğini ve artık son gün1erini yaşa- jç1nde bu m•hdut saatlerde zevk'e 
makta olduğunu tebarüz etticmiş, çalışmak şöyle dursun mükellefler 
halkevlerine devri-nin de daha doğ bunu bir angarye bilerek kaçıyor-
ru olacağını i18ve etmiştik. lar. 

Fenerbaltçe btrinel futbol takımı yrfdö1tfunlerhtde sa.haya çıkarken 

Haftanın içinden 
Oç tayin - Fatih stadının bir inci 
toprak tesviyesi 39 bin liraya 

1 - Fcnerbahçc ıibi sevgisi bir ' keş.fle müteahhide ihale edcccğı
.rnezhep haline geltn•ş, Türk sporu- ni haber aldık. Biz de şaştık, sJ.z de 
na büyük hizmetler etmiş 'bir klü- şaşın! 
bün kaptanlığına. b:r atlet olarak Eski 1\11111 Takım Kaptanı 
tanıdığımız (fakat futbolde?) Fü- Zeki Rıza.'ya ~r~kkür 

ruzan Tekıl tayin edilmiştir. Sporcu Hariciye Vekilimiz 
2 - Galatasaray gibı, baş.ıbaşL- _ _ . . ~.ez-

na bir tarihi olan, 30 bini müte- dınd~ yaptıgı şah~ı bır leşebbus e 
· h t .. -· 1 k b t k İngılız takımının Istanbula gelme-

Beden terbiyesi mükellefiyet iş- Evvela gençliğe spor ruhunu 3.11. 
1erinin memleket gençliğine hiç. lamak ve teşvik lazımdır. Yukar
bır fayda temin etmediği halde da da kaydettiğimiz gibi idaresiz 
devlet kasasının yüz binlerce lira ellerde, bu iş gençliğe spor ruhunu 
mutazarrır olması bizi olduğu ka- aşılamaktan ve teşvılkten uzaktır. 
dar hiç şüphe yok ki spor efkarı Halkevlerinde ise spor çalışma
umumiyesini ve bütün vatandaşla- ıarı büyük bir zevkJe yapılıyor. 
rı da müteessir etmektedir. Gençler koşa kıoşa geliyor, oynu-

cavız aya ı gogus er .. ~. ar aca \ sini temın eden ve bu suretle klür> 
v~rhklarl~ dol_u b:r klubun antre: lerin büyük bir hasılat elde etme· 
nor muavı~h~ıne ~utbol hakemlerı sine başlıca ılmil olan eski Fe.ner

----- arasında buyuk bır kıyn1et olarak bahçe ve Miili takım kaptanı Zeki 

Ş S1'ı ır ıı.- o B ~ ır ve m .a. ~ ık n n ır o ~ e::ı 1 tanıdığımız (a.n:renörlük vasfı') Rıza Sporele alakadarlar leşekkü-
cs;u, ~ ~ '5iii' .,,., U U ~ '9J, U Kasımpaşa. k~ubundcn Ahmet A- re karar vermlşlerdir. 

dem getirılmıştir. 

Hafta ortasında a 1<lığımız bir yorlar, sıçrıyorlar, duşlarını yap•
haber, kuru bir ağaç üzerinde bir yorlar. Çalışma saatlerinde, belki 
kaç kuru daldan ibaret bir vazi- de, bayaUarının en taUı dakikala
yet alan mükellefiyet işlerinden rını yaşıyorlar. Bu da bilerek ça. 
bir dalın daha budandığını demi- hşmanın lyt organlaa.syonun mah
yelim, kesi'diğini btze bildiriyor. ı;ulüdür. 
Bu sin kararla da ealışma saatle- Yine tekrar edelim k.l, devlet 
ri aza'tılmakta ve halta.da iki ve- kasasını fuzu11 yere bir çok mas-
ya bir saate indirilmektedir. raflara boğuyor. 

Bu son kararla haftalık çalışma Ortaya attıtımız işin halkevlerl. 
.iki saat olduğunu kabul edersek ne devri fikrinin kuvvet bulduğu 
bir setıe1ik ça,ışma 96 saat oluyor. ve tetlcıikler yapıldığı haberini bü
Bu suretle 365 günde 4 günlük bir yük bir sevinçle şu sütunlarda kay 
çalışma kabul edilmektedir. detmiştik. O sevinçli günün bir an 

Bır sene içinde 4 günlük bir ça· evvel tahakkukunu bekliy..,ruz. 
lışma ile bir genç ne kazanabilir? KEMAL ONAN 

Ferldun Diritntekln: 

Sailet Gürel: 

c-aı Göktlaj: 

Nuri Bosttt: 

Halit Tliccarlıaşı: 

Şazi Tezcan; 

,,.. ............................................. .... 

SiGORTA ANONiM SIRKETI 

Çalışmalarına 
başladı. 

Sermayesi: 500.000 Lira 

lstanbul- Bahçekapı, Taşhan 
Ücüncü Kat. 

Kısa Telıraf Adresi: DOGANTAŞ- IST ANBUL 

Nedir benim çektijim o zalimin elinden 
Kurtulmak mUntk-ün değil matbuatın dilinden 

Kimseye etmem şikA.yet ağlarım ben halirae 
Mecmu-amız kapandı, sebeptlr melAUme .. 

Uslan ey dH, uslan artık ihtiyar olmakta.sın 
Açılan her bir kursta ay gibi doğnıaktasın .. 

Bahar ol.sa; çemenzar olsa, handedar olsa 
Sahadan uzak kaldık, ah bir kere kar dursa .. 

Sensiz yaşamak mümkiln mu aceb? Söyle civanım 
lspora heyhat, lttzmetle benlm geçti zamanım .. 

Karşımda senin, gW renkli yUzün ay gibi doğsun1 
TakSi açılsın, gelsiB. paralar, ceplere dolsun .. 

Stad ~Iecmua'u Yettide. lntL,ara. 

1 

ll&<)loyer 

Üç hafladanberi n~riyat müdü
rünün değlıştiriımesi muamelesi do. 
layısile intişar edemiyen Stad spor 
mecmuası geJ:ecck haftadan itiba-
ren neş;.r vazifesine başlıyacaktır. 

Gayesi memleket sporuna hiz
met olan Stad, sparcu gençliğe bir 
çok yenilikler vadetmekte v~ ha
zırlanmaktadır. 

ŞAKACI 

Sporcu OkuY111cularımızdan 

Ozftr DUerlz 

Mecburiyetler dolayısUe her hafta 
tam olarak yaptığımız Spor Sayfa
mızı bugün küçültmek mecburiye
tinde kaldık, gelecek hafta.dan itiba
ren yine size tam spor sayfaları ha· 
zırlıyacağız. Ozür dileriz. 

Kar mücadelesi 
Pazar günleri de 
devam edecek 
lstanbul Belediyesinden: 

Şehrimizde devam etmekte olan kar, intizam ve seyrüseferi 
zorlaştırmaması için, dalmt bir mücadeleyi zaruri kılmaktadır. 
Mağaza, ev, dükkAn sahip ve müstecirlerinfn önlerine düşen tro
tuarı temiz bulundurmak mecburiyeti. Pazar olması ve mağazala
rın kapalı bulunması sebebile kalkmış olmıyacağından Pazar gün
leri için de tertibat alınması aksi takdirde tatbik edilmekte olan 
cezaların tekerrü-r dolaylSile teşdit edileceği ehemmiyetle ilAR olu. 
nur. e-972• 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedell 15000 lira olan 1500 adet yün battaniye 17.2. 

1942 sah gilılU saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Ga.-r binası 

dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat kaRunun 

tayin ettiği vesikalarla teklif!erini muhtevi zaırtıarını ayni g\ln saat 

(14,30) on dört otuza kadar komisyan reisıtfine vermeleri lA.zımdır. 
Bu işe ait şartneımeler k&miısyondan parasız olarak dağıtıımaktadır. 

(921) 

İ stanbul Beyoğlu ve Yeniköy Daireleri 

TURKANONiM GAZ 
ŞiRKETiNDEN: 

fst&l'lbul Belediye Riyaseti Makamının tensibile Kömür sar
fiyatının azaltılması için Havagazı istimali günün muayyen sa
atlarına hasredilecektir. 

ı Şubat 1942 Pazar gününden itlbaren İkinci lraRa !<adar 
Havagazı aşağıdaki saatlarda kullanılacaktır: 

SABAH 7 de.a 13 8 kadar 
AKŞAM 19 dan 22 ye k adar 

Bu saat!ar haricinde şebekede kAC~ derecede tazyik olmayaca. 
ğından muhterem abonelerimizin gaz kullanmamalarını Şirket 

ehemmiyetle rica eder. 

İSTANBUL BELEDİYESİ •FHJR 
Draıcıı1 k18nu 

Buıtün saat 15.30 fa 
Bu akşam 20,30 da 

~ AŞADIGIMIZ Dl'.\'lll 

TİYATROSU 
Komedi kısmı 
Bugiln saat 15.30 da 

Bu akşam 20,30 da 

iŞÇİ KIZ 

Sahibi ve Neşrlyıt.t :ttiidürU : Ahmet EnıJn YALMAS 
Va.tan NMt·Qat Türk L td. Ştt. - Vatan .l\.l atbaası f • . 

3 - Beykoz klübü gib~ • . Türki
yede deniz sporlarının taammü .. 
müne büyük yardımı olan bir 
klübün beden terbiyesi muallim
liğine (mua:Iimlik vasfı ) Stiley
manlye klübünden Bülend tayin 
olunmuştur. 

Fatih Stadı Toprak Tesviyesi Kaç 
Liraya Yapılacak! 

Fe.nerbahçeliler 30 bin liralık bir 
masrafa ortay& Balkanların en gü 
zel denilecek bir stadını koyduk
ları halde İstanbul bölgesi d rek
törlüğü, gazeteler·e i13n ettiğine 
göre, Fatih stadıntn birinci top
rak tesviyesini 39 bin liralık bir 

Beden Terbl_yesl l\olecJllUMI ve 
Neı:Tl.rat Bti.rO!llu 

Koordinasyon heyeti kararilc 
devlet müesseseler:nin mecmua ve 
broşür çıkarmaları mcnedildiğln
den, tabiatile Beden Terbiyesi ve 
Spor mecmuası da faaliyetini tatil 
edecektir. 

63 bölgeye 63 tane gönderilen 
Beden Terbiyesı mecmuasının bu 
son kararla intişardan men'i ile 
senevi 10 bin küsur liralık tasar
ruf edilmiş olacaktır. 

Bu suretle işsiz kalan bir büro
nun da ne iş göreceği düşnülecek 
b;r meseledir. 

TURK ANALARIN· 
DAN RiCAM: 

Yavrularınız için sUtUnUzden sonra en mühim muavin gıdayı teş
kil eden ve 1915 serıesindenberl her şeye rağmen tevakkufsuz mesai
'Bile sizlere hizmeti bir vatan borcu aayan ÇAPAMARKA her za
man olduğu gibi bugün de vazifelerinizde yardımcı hizmetten asla 
geri durmayacaktır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
Fazla ıhtlyaU tedbirden doğacak hııreketlnlzle kenôintz gibi ha

kiki vazifedar anaları da müşkill vaziyete sokmaktan tevakki etme
nizdir. 

ÇAPAMARKA müstahzaratını lQtfen ihtiyacınız kadar alınız. 

Bu mUnasebetle memleketin her tarafına .ışamil satış ftatlarımız aşağı
da gösterilmiştir. 
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PiRiNÇ UNU 258 ~kku-rtlo. 10 ;l'!.5 25 
MERC'IMEK • • • • 19 '?2.5 ·-•• 
BEZELYE • • • • 19 22.5 . ... 
IR~IlK • • • • ı• 

.,., ~ .... .... ., 2r. 
PATATES • • • • •6 80 3'!.5 
KORNFLOR (Mı· • • • 21& 80 32.5 
sır !"Jtt,sst-ası) 

PffilNÇ "'ı,astası • • • 26 80 32.5 
. YULAF UNU • • • 30 32.5 Sil 

BUGOAY Nlşastaıtı 500 gramlık torbalarda 45 ~9 5.; 
PlRDIÇ UNU 500 • • 85 -10 t.'i 
TANE YULAF 500 gramlık te~ 

EZMESi neke kutularda 8l5 188 uo 
Ta.şra için Istanbul'daki anba.rlara, Istanbul için piyasadaki ma

ğ"a-zalara Nakil, Sandık ve Çenber masrafları mtie!l'sesentn yukarıdaki 
satış fiatına dahild ir. 

Be,ık~ - ÇaJla.marka M. NURi ÇAPA 

• 

• 


