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BugUn 2 nct sayfamızda okuyunuz. 

Sultanhisar donanmaya iltihak etti 
lngiltereden gelen muhribe 

lskenderun limanında 
le bayrak çekildi 

• 

merasım 

ır-------------
1 Londrada halkevi 

merasimle açıldı 

Merasimde T uğgene~al Şükrü ''::;: .. ~-::~ ... :?;=E!: 1 
Kanatlı ve lngiliz Deiıiz Ataşesi ... ~Udiğlal '""'"'° bUdl•lyo•· 

Açılış münasebetile Parti genci sekreteri 
ve Biritish Council ·başkanı samimi 

telgraflar teati ettiler 

Eden ve Rüştü 
Aras mühim 
birer nutuk 
söyle~ iler 

hazır bulundular 

Deniz nakliyesi, iktısadi 
hayat m baş anahtarıdır 

-ı Ankara, 19 ( A .A .) - Anadolu ' 
Ajansının haber aldığına .göre, ev
velce Ingil tere'ye sipariş edilmiş olan 
harp gemilerimizden Sultanhisar tor
pito muhribi, esas mukavelesi muci
bince bize teslim edilmek üzere bu 
sabah Iskenderun'a muvasalat etmiş
tir. 

-------... 
Bu sahada yapılan hatalar ve zaman 

ve tonaj israfları derh a ! bütün 
saha:arda fena akis.'er belirtir 

'--~--------~~~~~~~J 
} azan : Ahmet Emin YALMAN 
' V ilzlerce sene evvel 1stanbu- \ 

lun ni.ıfusu şimdi k inden az ~ .... -.-

değildi. o zaman vapur, m otör, I 1 ı 1 ı 
demiryolu yoktu. Fakat bu şehir n g 1 1 z 
halkı 8 ç kalmıyordu. l!ldekl yeJ.-

~::l~~~:~~~=~~~:rr.:~=:r~ kabinesinde 
miş bir sanatıydı, malzeme bizim 

~il~:~~a~::~::~a ~em~~fi ~:~:adrl~ değ ·ı ş ,. k l 'ı k 
da gemıci de eksik olıına::dı. 

Bugün vapur tonajımız m ahd ut
tur. Harbin ne kadar zaman sü-

maktır. 

Çörçilin kabinede 
bazı değişiklikler 

yapacağı bildiri~iyor 

Lord Beaverbrook hu
susi bir vazife ile 
Birleşik llmerikaya 

gönderiliy or 

receği meçhuldür. H arpte n sonra 
vapur tedariki kolay olmıyacak, 
gemi fiyatları belki de bizim ser
maye kudretimizi aşacaktır. Yarı- ) 
na alt planlı çalışmada en çok yer J 
alması lazım gelen meselelerden J 
biri; bir taraftan da motôr getirt
mek ve mümkün old ukça tek ne
lere motör de koymak suretlle , yel 1 
kenll, taka, mavna mevcudumuzu 
ihtiyaca uygun bir miktara çıkar

Takaların memleketin nakliye L ondr a , 19 (A .A .) - Reuter 
sisteminde oynıyablleceği rol, is· ajansının parla mento m uhabiri 
tikli! mücadelesinde ec parlak bir bild iriyor: 

Askeri makamlarımız tarafından 

usulü dairesinde tesellUm muarnelesl
ni müteakip yeni torplto muhribinde 
sancak çekme merasimi yapılmak 
üzeredir. 

I skenderun, 19 (A.A .) - Bu sabah 
I skenderun limanına gelen torpito 
muhribinde bayrak töreni yapılmış
tır. Saat 10 da t Umen bandosu t ara
fından çalınan l nglliz m\111 marşı ile 
Türk bayrağı çekilmiştir. Törende 
vali Şefik Soyer, tuğgeneral Şükrü 
Kanadır, I nglliz deniz ataşesi ve ka· 
!abalık hır halk hazır bulunmuştur. 
Bir bahriye müfreze.si ihtiram resmi· 
nl ifa etmiştir. 
Tufgerıeraı Şilkril Kanacllı, bu ak·. 

fam mblaflrler şerefine 130 klfilik 1 
bir ziy&fet verecektir. 

;:::=======::-! 

r uza111ar11 "r 
_1tar1tı 1 

Japonlar 
Birmanyada 

Bilin'i aldılar 
Şimali Birmanyada 
Çinliler Japon~arla 
temasa başladılar imUhandan geçmiştir. K aradeniz 1 

Zannedlldiğine göre, M. Chursahillerln in cesur ve k ahrama n ev_ 
Hldı, ablok a hatlarını her ta r afta chill, harp k abinesinde deflşlkllk- il vustralyada Port Darvin 

ler y a pmak v e h arbin sevk v 
yarmışl ar, küçük tek neleri lçinlde idaresine dair. olarak Avam k:_ Japonlar tarafmdan 
denizle pençeleşmlşler, Anado u-
nun askeri ihtiyaçlarını karşıla- marasında cereyan edecek ikC bombalandı 

günlük müzakereden evvel k abL Saygon, 19 (A.A.) Blr manya cep-mışlardı. neyi kilçUltmek kararı verm'..,.ir. 
t k la yalnız kendi ~· heı;inden alınan son 'haberlere göre B ugün de a a r Churchlll, bu suretle herhangi 
ki kl . atta defli Bilin nehri üzer indeki Ingillz muka· sahillerimizde na ıy ' bir tadH yapmak ve kabineyi ta. 

ecnebi memleketlerle olan nakli- mamen değiştirmek şıklarından vemet hattı Japonlar tarafından ya-
b . 1 ynuyor· rılmıştır. Göğüs göğllse yapılan şld· 

İnönü, Vekillere 
bir akşam 

yemeği verdi 
Yemekte Vekillerin 

eşleri de hazır 
bulundular 

Anka ra, 19 (Telefonla) 
Kelsicümhur lıımet lnönü ,,.e 
reflkalan, bu akıtanı Çanka
yada Rlyasetlcümhur köşkün· 

de, başta eq,,·ekU Dr. Refik 
Saydam olmak üzere \'eklile r 
heyeti azalan "\'e retlkalarına 
bir akşam yemetı vermlt ler
dlr. (B . 8.) 

iCRA VEKİLLERi 
HEYETi TOPLANDI 

Ankara, 19 (A.A .) - kra 
Veklllerl heyeti, bugün Kaat 
15,SO da Baş,·ekllllkte sa, ... ·e
kll Dr. Refik Saydam'ın rels
Mğlnde mutad toplantısını 

yapmıştır. 

yatta da mühim ır ro 0 birini tercih ederek ikisi ortası bı'r 
• t t bu detti muharebelerden sonra Japonlar ıar. Fakat epeyce yekun u an h 1 yol bulableceğinl düşilnmüştür. nehrin ağzında ve Mulmeln'in 100 ki· ,Londra, 19 (A.A.) - Iııgılterenln 

nakliye sısterninden memlek~t ~- Bazı milşahitlere göre, bu yol, lomet re şimalinde klin Bılln şehrini Moskova eski bUyUk elçısı Sır Crtpps 

Crips, nereye 
elçi oldu? 

sabına hakkıylc istifade ed 
1~~1~ şa.şırtm~la da neticelenebilir. ele geçirmişlerdir. bugün bır elçılık \'azlfesıne hareketi 

Yor. İşin içinde dilzen ve b g Strafort Cripps'in kuvvetli b ir Rangoon'dan blldlrlldiğ"ine göre rnUnasebetlle Buktngham sarayında 
sevk ve idare yoktur. Bu nevi to- ihtimale göre, lisiede yer alaeajtı şehrin boşaltılmaaına sUr aUe devam Kral tarafından huzura kabul edıl· 
najın, hele 150 tondan aşağı. kıs- zannedilmekte ve harp kab!nesin. edilmektedir. miştlr. sır Crıpps kabuı resmınden 
mından memleket hesabına. tyı ~e- deki çok m aruf sahslyetlerden b i- Şimali Birmanyada Çunklng rad- sonra l ngiltere hUkUmdarııe öğle ye-
rim temin edilmesini, naklıye. uc- (Devamı SL S, Sü 5 de) /X/ ı yosunun blldlrdlğlne göre, Çin kıta- / meğlnde bulunmuştur. 
l'ctlerinln makul bir had dathlıdllln- (Devamı: Sa. 3, Sü. ıs te «/ » 

kgb r. ---- -de kalmasını düşilnen yo 
Harpten evvel İstanbuldan Ham 

burga bir ton cşyıı. dört buçuk ıı. 
raya sevkedilcbi'lrdı. İstanbulla 

· esafc İstan-Burgaz arasındakı m . 
1 bul - Hamburg yolunun yırm 

beşte biridir. Öyle olduğu halde 
bugün bir ton tütiiniln İstanbul· 
dan Burgaza nakliye ücreti yet
miş lira, bir ton fındığın kırk li
radır. 

Bu ücretlerde lhtlktırın elbette 
Yeri vardır. Fakat riskler ve mas
raflar da rol oynuyor. Bu rgaz li
manının boşaltma ve yükleme im· 
kan'aı mahduttur. Motbrler orada 
U:ı:un uzadıva sıra bekliyor ve beş 
günd('n so;rn altmış tıra Istalya 
ticreti ödiıvor. Buradan hareket
len evv:?l de yükliı ve muattal bir 
halde uzun boylu bek emek lazım 
ieliyor. 

Amlraı Hol1.J 

Yeni Macar 
Naibi vazi

fesine başladı 

Almanlar, Macaris
tandan 30 tümen 
asker istemişler 

llmiral Horty de Maca
ristanın bö_vle bir y üke 

katlana mıyacağı m 
söyleyerek vazifesini 

terketmiş 
Budapeştc, 19 (A.A.) - Eticnne 

de H orty ittifakla daimi naip ha
lefliğine seçilmiş ve yemin ettik· 
ten sonra derhal yeni vazifesine 
başlamışt ı r. 

Ankara (Radyo Gazetesi) -
(Devamı Sa. S, Sü. 4 de) «/• 

Tarihi 
bir dava 
başladı 

Daladier, Blum, 
General Gamlen 
sorguya çekildiler 

' 

Blum d ~di ki : "Bu, 
Fransa davası değil 

bir rejim davasıdır,, 

"Biz beşer adaletinin esa
sma ay km bir şekilde 
devlet reis i tarafından 

önceden mahküm edildik,, 

Eden dedi ki: 

"Türk mil 1e ~ i kuvv.:+li, 
azimkôr ve mertciir. 
Türk rr;illeti cihan har
binde istiklôlini müda-
faaya azme tmişti r.,, 

·rürkiyenin davnı 
bizim davamızd1r. 

Ankara, 19 (A.A.) - Londra TUrk 
Halkevinln açılış resmi dolayıaUe 

Brltlıh Councll'in başkanı Slr llal· 
colm Robertson C. H. P. Genel sek
reterine aşağıdaki telgrafı çekmlttlr. 

CUmhurlyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğine 

19 şubat 1942 tarihinde Londra'da 
açılacak olan Halkevlnln resmi kü
şadı dolayıslle, uzun zamandanberi 
kalbime yakın olan ve bu memleket
te sabırsızlıkla beklenen bu projenin 
tatbiki hususunda samimi tebrikleri
min kabulUnü rica ederim,. 

Temelleri, iki memleketin aruuı
dakl sıkı münasebetleri aembollae 
eden bu Halkevi, bUtUn Britanya hal
kına modern TUrkiyenln muvaffakl
yeUerlni ve Ingiliz • Türk ~etklkleri
nln teşvikini temsil etmek hususunda 
emsalsiz rol oynayacaktır. Halk Par
tisinin bu manidar hareketinin karar
laştırılmasında Brltish CouncU'ln 
gösterebilmiş olduğu cUzl yardımdan 
dolayı son derecede memnun oldum. 

Britch Councll'Jn bqkanı 
Sir Malcolm 

Pa rti Genel Sekreteri Dr. A. F. 
Tüzer de ...tıdakJ cevmıbt Vennlftlr: 

(Devamı Sa. S, Sü. 1 de) +X+ 

Rlom, 19 (A.A.) - Rlom Yük
sek Adalet divanı bugiln saat 
13,10 da toplanmış ve suçlu sa
nılanlar, önlerinde polis komiser
leri olduğu halde tevkifhane ile 
adliye sarayı arasındaki yeraltı 

yolundan çıkmışlardır. En başta r 

Dalıı.dler, sigarasını içerek llerll-ı 
yor, arkasından Gamlin geliyor
du. Onu Lcon Blum gülilmsiye .. 
rek takip ediyor, Guy Lacham· 
bre ile Jacomet onun peşisıra iler
liyorlardı. Mahkeme salonunda 
localar, devlc.t ricaWe doluydu. 
Siyah bir kostüm giymiş olan Da
ladier'nin sırtı eğik, başı omuzları 
içine daha ziyade gömulmüş, yil· 
züne hafifçe kan hücum etmlştl. I 
Gamlin, sivil kiyafettc idi ve saç. 

( De,·amı Sa. 3, Sil. 6 da) ««•»> 

Londra Büyük 
Elçimiz 

lqvekll, dla 
Baal Orba1•ıa 

glrlıtl 

Belediye resimlerine 
zam yapıldı 

İngiltere Kralı da 
Tevfik Rüştünün 
veda ziyaretini 

kabul etti 

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

Bu suretle 435 bin liralık bir varidat 
temin olunacaktır. 

Ankara, 19 (A.A.) _ Ba~vekll 
Dr. Refik Saydam, bugün ö4te
den evvel Başvekillikte yeni Lon
dra btiylik elçımlz Rauf 0rbay'ı 
kabul etmiştir. 

lnglllz Kralı ı.undra büyük . 
el~lmlzl kabul etti 

Londra, 19 (A.A.) - Kral 6 ncı 
G e rek dünya vaziyetinin dolur- ı ra nan gelir kaynaklarının arasın- George, BüyUk Britanya'daki 

dutu buhran, gerek havayıcl za- da bazı resimlere de zam yap. Türkiye bU)ilk elçilıği vuifeılirı-
r urlye fiyatlarının tezayüdü ve mı:k zarureti karşısında kalınmış. den ayrılmadan evvel kendiaine 
ger ekse maaşlara yapılan zam tır. veda eden Dr. Tevfik Ro,tll 

Ezbere k ararlarla degıl, iyi b 
sevk ve idı.ırc i\l' ve motör sahip
lerııe konuşmak ve an·aşmak su

(Devamı SL s. Sü. • ele) •+• 
~m hamin icap 'ettlrdltt en yeni s lllhlarla mücf'lıllez bulunmaktadır. Beş ııened. enberi .Ja po•-Çin ordDMI . t 

tara ;mrtı lıinyan ba ordu buıtın Sıy&lft ve Blnnaayacla .....,,_ llarbbae pçmif m W111yor 1 karşısında Belediye bütçesinde j Hazırlanan projeye ~öre, tan. Aras'ı huzura kabul etmiftlr. 
hasıl olan ıı.çıeı kapamak için a- (Devamı Sa. S Sii: '7 dt-) = 

1 
"" _____.j 
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Korkunç~~-~~~~---] 

bir macera: 2 Şeh 
Haberleri 

• 
ı r ..................................... ~ ..... ~ 

; Tarihi musahabe f 
Torpillenen bir gemiden 

kurtulan yedi lngiliz 
gemicisi neler çekmişler? 

1 A 1 tın 
istifçjleri 

.............. , ......... ! 

Eski günlerin 
habis ruhlarından: Halet Ef endi ı 
K ırımlı Hüseyin Efendinin 

oğlu idi. Usulü dalresitl.de 
esaslı bir tahsU görmemişti. Fa. 
kat keskin bir zekAsı vı.rdı. İyi 
ve kandırıcı söz söylemesini bi
lirdi. l\'lantığı, muhakemesi kuv
vetliydi. Karşısındakine kendi 
fikir ve kanaatlerini kabul etti
rirdi. Kalplerde, gönüllerde sak
lı emelleri, maksatları anlar, 
nabza göre şerbet verirdi. Bir 
tilki kadar da ihtiyatlıydı, bu
luttan nem kapardı. Tek amacı 
para ve nüfuz kazanmak, zevk 
ve safa içinde ömür sürmekti. 
Bu hedefine kavuşmak için her 
şeyf, cinayeti, ihaneti, tezvirl, 
fosadr, garazkArlığı meşru ve 
mübah sayacak bir tabiatte ya· 

valaması mukadder olan (afet) 
ten korunmak için şimdi ne yap. 
malı, hanıi çareye başvurmalıy ... 
dı? O, tuttuğu yoldan dönemez
di. Zira bir defa medüzün başı
nı görmüştü. Gözlerini ondan 
çevirmesine artık imkan kalma
mıştı. 

bir casus şebekesi kurmuş, Na
polyonun karısı Jozefini bile 
bu şebeke içine aılmıştı. Devlet 
adamlarının, kendi rakip ve düş 
manlarının gizli tasavvurlarını 
vaktinde ogren,yor, müdafaa 
tertibatı alıyordu. O da Fuşe'yi 
taklide karar verdl: Sarayda, va_ 
ziie başında bulunan bulunmı

yan sadrazamların, şeyhüllslAm
ların konak] arın da. taşrada va
lilerin, diğer nüfuz sahibi kim
selerin yanlarında casus bulun-ı· 
duracak, hakkında fena fikir ve 
niyet besleyenleri, dedikodu ya
panları ya ahirete yahut da sür
güne gönderecekti- Bunu yapa
bilmek ve kendisini padişahın 

ve halkın gazabına karşı koru
mak için elde sUiı.hlt bir kuvvet 
bulundurmak lftzımdı. Bu da ha.. 

Keşke hayal 
olmasa! 

~ merlkada, onnn yapın 1Jc 

~ kudrcttnde oJdufunu yapa· 

bilecek tek bir benzeri dünyada bu
lunmıyan bir adam varmı,. 

Baştayfa, ağnlar içinde çırpınırken bir 
kağıt üzerine şunları yazıyor: "Vasiyetim 
olsun, tahlisiye sandallarına altmış litre 
su ile bir kaç teneke meyva konservası 
konulmalı ... w 

30 kişilik bir şebeke 
Adliyeye verildi 

İstanbul zabıtası muvaf(akiyet
li bir cürmü meşhut sonunda al
tın istir etmeğe teşebbüs eden 30 
kişiden mürekkep bir şebekeyi 
yakalamış ve hepsini Müddeiumu
miliğe teslim etmiştir. 

( Yazan: ') 

/ Cemal ıarırakçı 1 

Bu adanı hakkında fransızc.a bir 
mecmuııdıı. okuduğuın satırları kı

saca aşağıJ& naklediyorum: 
«Ftlldelfiyah Howard KJein, ger

çekten ln~aru endişeye dUşUreeek 

bir kudrete maliktir. Bu a.dan11n, 
bütün Blrle,Lk Amerika, hattfi. bü
tün diinya halkını ayni zamanda 
uyutmutna ıırenslp ltlbarlle h1çblr 
.,ey mini olamaz. 

- Eyliılün dokuzu ile on be:;! 
arasında mutlaka ya karaya va
raca&::Iz veya bir gemi tarafından 

kurtarılacağız. Bu yedi günden her 
birini birer kağıt parçasına yaza
.,m Kura çekip kağıdı saklıya. 

hm. Hangimizin gününde kurtu
lursak kaybeden altı kişi kazana
na ziyafet çekecek. 
Kuranın uyanlıırdığı alaka her

kesi biraz canlandırıyor. Bundan 
saatlerce bahsedlyorlar. Uzak gün 
1eri çekenler. yakın günü ('ekenin 
kazanma!ına ve kendilerinin kay
betmesine taraftar olduklarıllıl söy 
hiyorlar. 

Ertesi e:ün hava şlddeUeniyor. 

SAndal. Okyanwıun daflar gibi 
de1lcaları arasında ceviz kabuğu 

gibi yerd<>n yere atılıyor. İçeri do
lan suları kova kova boşaltıyor

lar. lslamnaktan yılan yok. Dal
galarL h<>tn-utlukla karşılıyorlar. 

Gece kimsenin gozune uyku 
girmıyor. Bacağt kangren 
dam çılsın gibi bir hale 

olan a. 
geliyor. 

Sabaha. kadar bağtrtyer, çağırı

yor, şarkılar söylüyor. 
Ertesi sabah adamı kurtarmak 

!çın bacacını kesmekten başka 
çare ol.....tığına diğer altısı ka
rar veriyor, Iakat ellerinde 51let 
olacak kör- ve paslı bir baltadan 
boşka bir şey yok. Antise!>"i le· 
min edecek madde bulunmadığı 

~ibl uyutmak için de llftç filan 
n~rede1 •. 
Hastanın kafa~ı ve cesareti ye

rinde, ameliyata razı eluyor. Baş. 
tayfa bacağı kesmek i<;in baltayı 

kaldırıyor, fakat indiremiyor: 
- Yavrum, diyor, elim varma

yacak, biraz daha dayan ... Elbel
.c karşımıza btr vapur çıkar, va
pur<'oakl doktor, ameliyatı yolile 
yapar. 

Hasta hafifçe ıülümsüyor ve 
gözlerini kapayor. Kendisine ıün
lük su payı veri!dif;I :z.ı.man aı,.,ı. 

yor· 
- Bendea çok muı.taç obn bi

rine verin. ctiyor. 
Erte&i sabah sekime h1&ta ses-

Pigmolyon filmi 
nasıl doğmuş? 

G eçen &'"ÜD Ins-Uiz. eıdlbl Bemard 

luw'a .ıt bir b!kiiyo anlat

nu,tnn. ı,t.e bir hlkü.ye daha: 
Shav, ffer1trinln filme ge(me1ln· 

den hiç ho,ıanmazm.,. Vakit ,·akit 
yapılan en cazip teklifleri reddet
mhj. 

Slnf'ma reJL~rU olarak n1uavtn sı
fatUe büyük bir istidat gö. teren, fa
kat tterrth: mevki yapamıyan Gabri~ 
yel Pucal, dü.füomüş, t&ljıomu;1, 

Sha,·'ın fll!r.t"rlerlnJn tUm hakkını elde 
ederse birdenbire iyi bir mevki ıııı;a~ 

htbl ola<"atına ,.e ayni zamanda sa
natkar ıfatlle yaınan bir fırsat ~
dt" edttf'kfne karar '·ermiş. ~ 

GUniln birinde Bernard Shav'ı zi
yarete rttmJ,. 0f'O<" 111anatkArın hali 
m~bor edibin her nedenrse ho,una 
Kitmlt;ı. MuhtelJf plye8lerin fllıne çe· 
kilmeıı!ll ~klllerlnl konu,-ınutı:lar. Sha\· 
bund•n da ho,l•nnu ,.e rencJo, e
SttJıertn kıymettnl bounadan nınıe 

geçlreceflne aldı kesmı,, fak&t dU,
kün kıyafetini pek (özü tutmamış. 

Ken4i1;lne dend., ki: 

- Pek illi, eserkırlmln Cilm hak
kını una ıııı;at-aynn, fakat bunu öd ' 
.vec-ek puan ,·ar mı! ~ermayen ne 
"adar ... 

Pa8C.al ~u ce•abı vermı.,: 

- Cebimde on be.' ,uın ,·ar ama 
•Jr adama yirmi .ilin bo~luyuın. 

Shav ka.hkahal•rla Ktilmü'!' ,.e ,u 
IOı.lerl SÖylenılş: 

- Sana 'u ylnni şilini borç , ere
.lim de al da borcunu öde ... FlJm hak
kına C"elJD('e dünyada. varlığı beş !)1-
Un borçtan fbaret bir adam olduğun 
ha.ide ~rlerlml satın almıya gelmen 
rüretıı ,.e becerikli bir adam oldu
flıUlU cö'§ıterlyor, haydi bakayım, der 
hal harekete ıreç. 

Sha.v ile Pascaı ara~ındakl ı, be· 
raberllğlnden mefhur PlımoJyon fll
ml dotmuf ve IııırW' edibinin met
l'ıul ceoce kıymet ,·ermekte haklı ol
~uğu anla.,ılmı,tır. 

sizce ölüyor. Sandaldakiler, arka
daşlarının cesedini büyük blr te
essür içinde denize terkedlyorlar. 
Ne saracak kefen var. ne de aya
ğına bağlayacak bir ağırlık ... Ce
set uzun müddet gözlerinin önün
de kalıyor ve kendilerine dehşet 
veriyor. ,. 

On birinci gün baştayfaya şid· 

detll baş dönmesi ve sancı geli. 
yor. Yüzü sararıyor. Atrdar için
de çırpınırken bir k;iğıt üzerine 
şu sözleri yazıyor: 

.-Vasiyetim olsun1 bundan son· 
ra tahlisiye sandallarına altmış 

litre su ile bir kaç teneke meyva 
konservesi konulmalı ... • 

4 ey!Qlde baştayfa o kadar za
yıf düşüyor ki parmağını bile kı
mıldatamıyor, sandalın kaptanlı... 
ğını artık bırakıyor. 

Altın fiyatlarını sebepsiz olarak 
yükseltmekle kendilerine haksız 

menfaat teminine çalışan bu istif
çilerin hepsi de şehrimizin tanın

mış banker ve sarraflarıdır. 

Türk parasını koruma kanunu. 
na muhalif hareket etmek su
çundan Müddeiumumiliğe verllen 
bu otuz 1stifçinin tahkikat evrakt 
dün sabah sorgu hakimliğine ve
rilmiştir. 

İktısat Vekô,leti doku-
ma sanayıının inkişafı 

için tedbirler alıyor 

ratılmıştı. 

Fakat hiç bir lhtiya.t tedbiri 
almadan bu yolda ilerlemek de 
felaket uçurumuna gözü bağlı 

atılmak demekti: Kocaman im
paratorluk, Kanuni zamanrndakl 
hudutları muha.faza etmekle be-

zırdı: Yeniçeri ocai:ı. Ocak esa
sen çapu'cular. haramiler yata. 
ğından farksızdı. Orada büyük 
kumandanlar değil zorbalar hü
killıı ve nüfuz sahibiydi. İşleri 
güçleri zevk ve sefahat olan bu 

• ada~arı pııra kuvvetile elde 
tutmak kabl'di. Parayı da Fe
nerlileri, Ef!Ak, Buğdan beyleri
ni sağarak, va'lilerl, mütegallibe
yi ve onlar vasıtesile halkı soya
rak tedarik etmek mümkündil. 

~ u düşünce ve kararlardan 

lg') sonra işe koyuldu Padi

şahı adeta. göz hapsine aldı O
cakla kolayca anlaştı Artık ken-

«Bu adam blr konferan!l(ı değil, 

bir radyo verici istasyonunun din· 
leylrilere telkinde bulunmak sure
tJJe akşam programını kapama,o-,ı 

mllsaade~tnl kendlslne verdiği bir 
lpnotlzmaC'ıdır. Fena bJr gece geçlr
mekten•korkanlar, sinirliler, endl,e 
içindekiler, hastalar lpnotlınıacının: 
Göz kapaklarınız ağırla'jıyor, göı.

Jerinlz yaruyor, uyu.mak istiyorsu
nuz.... şek.Undekl emrini dinliyorlar 
\'e uyuyorlar. 

cKletn, verici stüdyoda alenJ bir 
tecrübe yapmıştır. On dört gönWIU 
milrıl<'aat etmişti. Kleln bunlara gO
rUnn1eden mikrofonda konu,tu: 
Birden otuza kadar sa.yacak bir za
man tçtnde bunlardan on ikisi ağır 
bir uykuya daldı. 

o:Bu uyku esnasında 

Klein'in biltün emirlerine 
tiler. 

Jlowartl 
itaat et-

O gün öileyin son damla suyu 
içiyorlar. Bir aralık şiddetli bir 
dalga sandala çarpıyor. Gözlerini 
açtıkları zaman bir de ne bakstı::ı.

lar! Dümeni idare eden tayfayı 

sular almış, yüzükoyun dalgalar 
üzerinde yatıyor, hiç kımıldanmı· 
yer. Ka.lbi sekteye uğrllmış ola
cak. Geri gitfip yanı11a yaklaşın.a
ğa sular müsaade etmiyor. 

İktısat Vekaleti, dokuma sana.. 
yllmlzin inkişafı için yeni, mühim 
tedbirler almaktadır. Bu maksat
la, yurdun her tarafında el tez
gAhları işleten dokumacılarla tez
ga.h sahiplerini temsll etmek üze
re her vilayetten 6 tezgAh sahibi 
ni Ankarada yapılacak bir toplan
lıya çağırmıştır. 

Bu toplantıda 

rilmesi meselesi 
imalAtın tlpleşti

de görüşülecek-

O devirde servet ve nüfuz sa· 
hibl olmanın, kAıaneler kurab!l
menin tek yolu ya saraya çat
mak yahut da. kudTetıi bir vezi
re veya mütegallibe kapılanmak
tı. O da. bu yolu tuttu. İlk za
manlarda talihi )'Ar olmadı. İs.. 
tanbulda, Rumelide bazı yüksek 
makam sahibi zatların, valtl-erln 
milhürdarlık ve kAtıpllklerinl 

ele geçirdiyse de hiç bir yerde 
dikiş tutturamadı. Ah!Umzlığı 

pek çabuk meydana çıkıyor, ko
iuluyordu. Perişan bir duruma 
düşmüşken Divanı Hümayun ter
cümanlığını, yani Hariciye Umu
m! Kltlpliğlnl babadan oğula 

ellerinde bulunduran (Fenerli
ler) allesile tanıştı. Derya ter
cümanı Kalimakl Beye kAtip, 
çocuklar•na hoca oldu. Bir müd
det sonra bu ailenin delAletile 
ve Napolyonun birinci konsüllü
ğü zamanında sefir olarak P•ri
se gönderildi. Orada üç sene kal

raber, şlddetll fırtınalardan1 bo
ralardan kiremitleri uçmuş, cam 
ları kırılmış, sıvaları dökülmüş, 

duvarları çatlamış köhne bir 
konağı andırıyordu. Rusya, A
vusturya ile ardı arası kesllmi
ycn harpler. dahilde fena idare
ler, haksızlıklar, zulümler yü
zünden millet kan ağlıyordu. 

Huzursuzluk, emniyetsizlik. ka
rarsızlık içinde bunalmış kalmış
tı. Boyunduruktan usanmıştı. fs
tanbulda, viı!3yetlerde isyan ve 
lhtll&l havası esiyordu. O ana
dan doğma ruhiyatçı biliyordu 
kt c&mlalar, kendilerini sürekli 
surette korku altında yaşatan, 

kararsızlık, huzursuz-:uk yüzün
den ruhların uyuşma.sına, irade
lerin felce uğramasına. sebep o
lan klm'Seleri affetmez. 

Sonra padişaha da güvenemez
di. Onun da, selefleri gibi, ica
bında. kendl hata ve fenalık·1arı-

dislne dalkavukıluk yapmıyan, 

emirlerine kör körüne boyun 
eğmeyen, para vermiyen, ale.y-1 
hinde bulunan vezirler. valiler 

o:BUtUn dünya halkının aynı :ıa

n1anda bu lpnotlzmacıyı dlnll.leceği 
gün "e herkesin onun kullandığ"ı 

dili anladıtı farzedlUrsıe bu adamın 
hUtUn dlln)·a hallnnı uyutacatı 'e 
güzel rüyalar telkin edeceği kabul 
edilebilir. F"akat bu. bir ha)·aldir ..• » 

İki gün daha geçiyor. Sandal
daki biçarelerin biltün ümitleri 
yafmurda... Halbuki yaj!murdan 
eser blle yok. 

rralll:ıs!ılik yetişmiyormuş gibi 
bir dalıa, dümeni alıp götürilyor. 
Kürekle dümen tutmak lazım ge
liyor. 

Baştayfa, saatlerce halsiz bir 
halde yattıktan sonra yattıtı yer
den dirseklerine dayanarak kal
kıyor ve diyor ki: 

- Ben öteki dünyaya sefere 
çıkıyorum. Yol arkadaşlığı etmek 
isteyen var mı? 

(Al'kMı v.r) 

._s_o_ru_y_or_la_r :__ıh 
Büyükadalı'arın 

~ ikôyeti 

bir 

"Cı.un zamandanberi kaı>alı olan 
bir n1a.:ıUatu.ra ma.1 v.uı gef;en 
ghn &(ı1dı. içinde ne ararsanız 

var. Patiska, bUı1na, Amerikan 
bezJ, pamuklu, yüoltl ,·e9alre ... 

Hepimiz sevindik. Oh dedik. 
U.tlya<'ımrıı nlsbeten glderebUe
<ek kadl-o: e,ya ... Fakat ümit et
tltfmlz netft'e çıkmadı. DlikkAna 
kimse &okulamadı. Mallar bir 
gün JçJnde bllJnnVyen bir semte 
akıp kayboldu, 

tir. 

İstanbulun zirai sefer-
berliği için b1,1gün bir 
toplantı yapılacak 

Bugün Vilayette Vali ve Bele. 
diye Reisi diktor Lıltfi Kırdarın 

b•şkanlıf:ı altında alAk•dar daire 
müdürlerinin iştirakile bir toplan. 
.tı yapılarak ziraat seferberlilinin 
tatbikatı, ve Islah ista.syonları mü 
dürlcrinln verdikleri raporlar ü
zerinde görilşillecektlr. 

Reşat Mimaroğlu 
Ankaraya gitti 

Parti Vilayet İdare heyeti reisi 
Reşat Mimaroflu bazı meseleler 
etrafında temaslarda bulunmak 
Uzere Ankaraya gitmiştir. 

Bir cinayet mi? 

Feshane caddesinde 
bulunan yaralı genç 
ifade veremeden öldü 
Zabıta dün, esrarlı bir hadisenin 

tahkikatına el k0ymuş bulunmak
tadır. 

Eyüp bekçilerinden Mev!Cıd dün 
gece yarıısı Feshane caddesinden 
geçerken, yolun tenha bir yerin. 
de bir gencin kan içinde yerde 
yat.makta. olduğunu görmüş, vak. 
adan polisi haberdar etmiştir. 

dı. 

İstanbul• dönüşünde acı, tatlı 
maceralar geçirdi. Ve nihayet 
Devlet kAhyalıtına, yani padişah 
ikinci Mahmudun akıl hocalığı. 
na tayin olundu. YıHardanberl 

kalbinde yaşatlılı tallı hulyaları 

gerçekleştirmek fırsat ve imka
nını artık yakalamış bulunuyor
du. Devletin bütün kuvvet ve 
nüfuzunu elinde topladı. Padişa

nın eczasını en yakın adamları
na yüklemekten çeklnmlyeceği 

şüphesizdi. işte herşeyden evvel 
bu korkunç ihtimallerin gerçek. 
leşmesine engel olacak, bu ka. 
bil tehlikeleri önleyecek tedbir
ler almak IAzımdı Düşündü ta
şındı. Parlste iken tanıştığı meş

hur Zaptiye Nazırı (Fuşe) y! ha. 
tırladı. 

~ u ~yaset cambazı her de
u=iill vlrde mcvkiini muhafaza 

diğer büyük memurlar, dcv'etin 
sürüklenmekte olduğu kötü a. 
kıbetlerden bahse cesaret eden-
ler atılıyor, sürülüyor, bunlar. 
dan bir kısmı, affa uğrayarak 

tekrar vazife aı1 ır da intikam ar
zusuna düo;er korkuslle boğduru_ 
luyordu. Bunların yerlerine eh
liyetsiz, !iyakat.<lz, Aciz, müda
hcneci, silik, şahsiyetsiz kimseler 
buı'unup getiriliyordu. Bu gibile
ri de pek tabii olarak vazifeleri-

ediyor, nereden atılsa kedi glbl 
ayaküstü dü. · yordu. MUK-emmal 

nin üstesinden gelemiyor, her iş

te onun reyini, fikrini almak zo
runda kalıyorlardı. O da böyle-

(De,·amı Sa. 4-, SU. 2 c1c) / +I h\n 1radclerl blle evvell onun 
tarafından görülüp düzeltilme
dikçe, tasvip olunmadıkça i1glll ,--

makamlara tebliğ edilmiyordu. ~ 1 l(Ale 
lptldaları bu kudret ve nüfuzu- a ... nL 
nu herkooten gizli tutmağı lhtl. ...;.. ...., , 
yat ve basirete daha uygun bul- »W ~~uıaaue~u~''-"111rı.'-~"ı..; ... "'-'-'''""'''''-''''-'-'''-'-~\)..\)..\.~~''''''-'~ 
du. Çilnkü şöhretin afet olduğu· 
nu biliyordu. Ve yine biliyordu 
ki devlet işlerinde muvaffakiyct
slz!ik umumi hoşnutsuzluk doğu. 
rur. Bu hoşnutsuzluğu gider
mek, milletin ye'se, ümitsizliğe 

düşmesin! önlemek için ön pl4n
da bulunan beş on bUyilk başın 
uçurulması (hikmeti hUkılmet) 
icabı sayılır. Şu halde geride 
durarak (perde arkasından ha
yal oyunu oynatmak) varken a
çıfa çıkıp tehlikelere düşmek, 

hele Sadrıazam olup sonra bo
ğu 1 arak denize atılmağı göze al
mak akıllı işi deillldl. 

Askeri muharrirlere kolaylık 
0 ondradan gelen blr telgrafa 1 iddJa edUenlerln Riom adalet diva· 
16 göre Mare,aı Tlmoçenko, do- nında muhakemelerine b~lanması sı

ğum gününU Almanlara. ağtr zayiat rasında okuna.n ithamnameye bakılır
sa Franaa. harbe girdiği zaman mo
dem bir tek bombardınıan tayyaresi verdb'mek suretlle t.esld etmlf. 

Gazetelerde harp ~azlyıetlerlnl in- yolunu...,. 

celeyen ve tahminler yllrüten mu.· Rlom adalet divanı, Uç beş n1aznu .. 
harrlrlere, tahmlnlerhtde daha isa- ov: muhakeme ederken, bir tek ıno
betH olmak için, belli baı,lı bütün dern bombardıman tayyaresi bulun· 
general \'e mareşallerin doğrun gün- ınry&n Fransa.ıııo yüzlerce ar.ah kos 
lerlnt bUdlren bir cetveli daima. gözö- koca bir Ayan meclitıl, yüzlerce uzalı 
nünde bulundurmalarını tavılye ede- koskoca bir mebusan meclisi bulun· 
rlın. duğunu gözönUnde tutacak mı aca· 

b& 'l' Bu noktayı pek merak edJyo-
ATLANTİKTE StlKCNET! rWll? 

AZRAJLLE REKABET EDiLMEZ 

Keşke hayal olma a, keşke bütün 
Jn..,anlar bu ada.mı ayni zamanda 
dinlemek ve dUlnden anlamak inıkıl.
nına. nıalik ol~lar da dünya. harp
siz, rahat bir gece geçirse! .. 

KÖR KADI 

ihracat 
mallarımız 

Bugünden itibaren 
çuvalla mal ihracı 

yasak 
Ticaret Vekaleti son aldığı bır 

kararla ihraç edilecek malların 

çuvalsız olarak gönderllebilece4ini 
bildirmişti. Yalnız bu karar şuba
tın 19 undan tibarcn tatbik mev
küne konulacağından dün akşama 
kadar ihraç müsaade!l altnan 
mallar için çuva1sız ihraç kaydı, 

mevzuu hah.solmamıştır. Bu yüz
den dün Gümrük ve Ticaret Oda
sı en faal bir gününü yaşamış ve 
bütun tilccarlarımız ellerinde 
bulunan malların sevki için mü
saade almı~lardır. 

Müddet dün sona. erdiğinden, 

bugünden itibaren hiç bir suretle 
çuvalla mal ihraç edilemiyecek· 
111' 

TAKVİM 
20 ŞUBAT 1942 Bunu bJze Büyükadada oturan 

bir karllmtz yazıyor vıe pek haklı 
olaınk soruyor: 

Vak'a yerine koşan polisler y;
ralı genci dcı'hal bir otomobile a
tarak Gureba hastanesine kaldır .. 
mışlardır. 

fC:' akat ah bu Türkler, bun
U- ların önünde perende atıl

maz ki. .. (En ummadığın içinde
ki sırları keşfediverir). Söz ge
Uml Vanda oturanlar İstanbulda 
olup bitenleri pek çabuk haber 
alır. İşte bu defa da halk, perde 
arkasından oyun oynatanın kim 
olduğunu anlamakta gecikmedi. 
Onun konağı hercün sabahtan 
akşama kadar ziyaretçilerle do. 
lup boşa.lmağa başladı. Şöhreti 
dünyayı tuttu. Bu şöhreti ko-

Bir I&-vltrelt on yedi tenhık bir yel
kenli ile aylanlanberl Allanlll<te tek 
başına seyahat ıedlyornıu,. Eğer bu 
adam bu seyahatl AHantıtln, •anıl

dığı kadar. tehlikell olmadığınr .ispat 
etmek için yapıyorsa, aylardanberl 
ba'ına. bir belA. getmemetJlnden anla-
9tlryor ki, davuını Jspat etml' bu
lunmaktadır. 

Pasifikte müttefik donannıanın ısa
bık başkwnandanı olup propaganda. 
ııervlılert tarafından öldllrülen Aml- CU!llA 

- Adarun blr kı5Dll tanınmt' 

klm!\elerl, dllkkAndan J11tediklerl 
kadar rnal alırlarken blze neden 
bir ınetre olsun basma vermedi
ler'!' 

18 yaşlarında kadar olan Fah
rettin adındaki genç i!Bde vere .. 
mcden hastanede ölmüştü~. 

Polis ve Müddeiumumilik t•h· 
klkata devam ediyor. 

Jak, söylenen sözleri dinlemiyordu bi
le ... Avukatın sesl hep ayni ahenkle ku
lağında çınılıyordu. Kelimelerin manası 

dimağına kadar varmıyordu. 
Bu dakikada öteki sesi düşünüyordu. 

Luslyenln sesindeki kuvveti, acı haşln11. 

ii duyar gibi oluyordu. Eğer bu davayı 
Lüslyen müdafaa etmiş olsaydı muhak
kak ki Madam Manesco mahkOm olurdu. 

Davayı dinlemtye ge~enler uyukluyor
lardı. Kendi nevilerlnden bir kadının SU· 

kuta uA:ramasını, mahkOm olmasını sey
retmiye gelen bir k&c; züppe kadın muha 
kemenin sonunu beklemeden sıkılıp git
tiler. Katlı Madam Manesco'nun hususi 
hayatı hakkında sCylenen şeyler fazla 
heyecanlı değildi. Şahitler, kadının aley· 
hinde kullanılacak şey1er anlatamıyordu. 
Avukat ta l{ızım gelen kurnazlığı göste
remiyordu. 

J ak ıııı;öze başlayınca ortalık canlandı . 
Müdafaasını hiç hazırlamamıştı. Kafası 1. 
çlnden bazı fikirler geçmişti. Fa.kat bun
ları da söylemiyordu. O anda bambaşka 
sözler ağzından dökülüyordu. H~ bir za
man bu kadar <'9k ilham bulmamıştı. 
Kalpleri saran bir heyecanla konuşuyor 
ve (Masum katli) diye yadetuti Madam 
Maneeco'yu candan müdafaa ediyordu. 
Bu kadının cömerd ve milşfik bir kalbi 
olduiunu, herkese iyilik etmekten, yar
dım göotermekten zevk aldılını söyledık
t.eı:ı SOlll'a. ~nı :mutlaka öldtinnclt gj. 

VATANIN mor ROMA!Oı 

Ya.zan: K.area B~en 

bi bir sabit fikre na,;ıl kapıldı&ını lllve 
ediyordu. Bu harekete sebep diye lnsa. 
nın iradesinin haricinde kalan meçhul le· 
sirlerden bahsediyor, Cinayeti meçhul 
kuvvetlerden ftdeta emir ala,-ak yapmış 
o!dutunu anlatıyordu. Sonra sözüne §ÖY'" 

lece devam ediyordu: 

- iradenin haricinden celen sebepsiz 

ve mantıksız emirlere itaat ederek adll-m 

Oldilren bit;arelerin, insan paralıyan kap .. 

!anlardan ne farkı vardır? Onlar da an

cak tabii sevklerinin emrettiği bir h•re. 
keti yapmışlardır. Tıpkı canavarlar gl. 
bi ... 

Böyle bir vakada düt<Jnülocek nokta. 
mes~lenin cinai kısmı delildir. Çünkü 
bunu yapan insan iradesinin dı~ınd& bir 
harekette bulunmuştur. Dimağı kudret
siz ve ürkmüş bir halde ka.hnı:, ellnln 
yaptılı harekete sadece seyirci olmuş· 

tur. 
Ellnl, bu hareketi yapmtya sevkeden 

l<u...,ctin ise meçhul ve esrarlı Pir nıAlıI. 

ral Hart meğ'er sağmış. Kendislle AY: 2 - IGüN: 51 - Kasım: 105 
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yeti vardır, öyle bir kuvvet ki önüne ge. 
çilmez .• 

Jak'ın müda.fauı çok cüreUI idi, Alııı· 
lan maznun M&dam Manesco, kırk ya3. 
larıoda kadar güzel ve vakur tavırlı bir 
kadındı. Avukatın müdafaasını dinlerken 
heyecandan ve korkudan sararmıştı. Jak 
batırıyordtı.: 

- Eveti Bu kl<lın kocasını öldürmüş, 
benim buna kanaatim var. Fakat kendisi 
bunu inl<Ar diyor. İnkAr etmesine sebep 
yal1.n söylemıok arzusu değildir. lnkAr e

diyor, çankü hafızası zayıftır, bBstadır. 

Bazı kimselerin bu sözlerime istihfaf lle 
ııUldülderlni görüyorum. Rica ederim, 
eyle lrl!hzalı istihzalı ıülmeyinlz. Maz
nun lstemlyerek bir şey yapmıştır. Meç. 
hul bir kuvvetin tesiri altında k•!mıştır. 
Koc1&ını öldürürken kalbinde ona karşı 
bir kin beolemlyordu." Kocasını öldürmek 
ıe bir faydası olmuyor, bir şey kazanmı
yordu. Tamamile aksi... Kocası hayatta 
~ ·~ r~1 ~r.. b:il' ~.rtelt~ 

yordu. Öldürdükten sonra bu kadının 
hafızasında bir boşluk hasıl olmuştur. 
Yaptıklarını bllmiyor, hatırlamıyor. e:Ben 
böyle korkunç bir şey yapmamışımdır. 
diyor. •Heı'hal\ie yaptımsa da böyle bir 
şey 1stemiyordum:o gibi sözler söylüyor. 

Ve hakikatte de bu böyledir. İstemlyc
rek, farkına varmıyarak öldürmüştür. 

Muhterem jüri heyeti .. Bazan garip 
inanılmaz hAdlseler karşısında kalıyoruz. 
Cok normal görünen, (&kat ruhça ve dl
m•e<:a hasta olan bazı zavallılar var ki 
bunlar geliyor, bize korkunç şeyler anla. 
tıyorlar. Yapmamış oldukları bir takım 
cinayetler lıasta haya.ilerinde yer alıyor 
ve tıpkı bunları ya.pmış gibi gelip bize 
kabahatlerini itiraf ediyorlar. İşte bazan 
yine ruhça ve dimağca hasta olan zaval
lılar da hakikatte yapını~ oldui<ları şeyle
ri kendilerince samimi duyı:ularla inkar 
ediyorlar. Bunları yapmamış olduklarına 
kanidirler-> 

Jak, bir an treddütten sonra sözlerine 
ayni şlddet ve heyecanla devam etil: 

- Ben de hayatımda i.-!emlyer"k bir 
şey yaptım. Bu hareketimden dolayı çok 
pişman oldum ve üzüldüm ve kendi ken
dime: .imkanı yok, ben bunu yapmamı
§ımdın dedim. Ertest ıünü yin" bu ha... 
reketı düşündüğüm zaman: 

- Acaba hakikallo bunu yaptım mı? 

w.-·~ 

AKŞAM: 17,48 12,00 
YATSI: 19,19 1,31 
İMSAK: 5,10 11,33 

tY KôS~liltJ 
Sarmısaklı yahni 

fE5) unun en iyisi körpe dana. etin· 
u;;:p den olur. Fakat ~inıdJ körpe

ce ttıjır ctl de bulmak güı:1e,t1. Onun 
Jı;in eti ba.yatıatoıaıc lllzım. Ben de 
Uç gtin e' \·el alarak serin bir yere 
a.o;tığım etl ancl~ bugün ııL,lrcUm. 

:Etl ufak partalara dotradım. Sovan 
,.e balta ile ocağa. koyd11m, plşmete 
ba,layınca. içine a.yıklanmı' bütün 
Ntrnusakları attını \-e pi,lnce ateşten 
Jndlrcltm. Yumuşak \-·e cok Jezetll bir 
l·emek ohtu. Buna. bir de kuru lnclr 
ho,afı u&,-e ettltn. 

* incir hoşafı gayet idareli oluyor, 
Ak,aından istediğiniz kadar inciri 
)'Ikar•ınız. Büyük bir klise içine ko· 
yar k i:zerlne sıcak su doldurursu
nuz, biraz da ,eker kor, ağzroı ka
pP-r!!lıııız. Ertesi gün şeker erlmJştlr. 
iyice karı~tırırsıw-z. IncJrler ~~ 
kaynamıya lüzum kalmadan güzel 
bir bo~af oımu,tur. 

-

-
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Antigon piyesi, sefaret 
mümessillerine· oynandı 

a 

Hess'in 
lnoilt ereye 
gidişi ? 

Askeri durum 

Şark cephesine 

dair sevkulceyşi 
düşünceler 

G;a~tz~;BAN J 
R lkbahar me\·tdnılnln girip ba,
U lamasına bir harta kaldı. Mart 

ayı şimal \e orta Rusynda kara kış 
ııayılır; soğuk 'e kar tip ileri devanı 
eder. Toprak kalın kar \e buz taba
kRSile örttillıdıir. Bu ı;cbcple Alman 
ordularınııı, hu s!'fer bll.) tik Rusyayı 
uf hariri bırakmak mak!!adlle yap
mak lstcdlklc•rl hUylik taarruza ba,. 
lamalarına ihtimal verlleme1- Bu
nunla hcrııbı>r fırtına şimdi her 21 
saatte bir biraz daha yakla,ınakta
tlır. 

Baharın bir hafta sonra ba,lıya

catını hllnıeklıı beraber, Ruıı ordu
ları hal:\ taarrın; halindedirler. 1.c
nlngrad ÇC\ re!!lnıle, Mo ko\a garbln
de Smolemık'e cloğnı , .e cenupta 
Tagaııroğ - Jlarkof hattında O\')Ct 
kıtaları Almanları Baltık memle
ketleri hııcluduna: Polonyaya ,.e 
Dinyeı>er garblne !iÜrınek için gay
ret gö terll orlar. Fakat uzun me!a
feler lı;lndc llerlcdlklerl görülüyor. 
ı·aınıı. merkez cephesinde General 
Zukof orctulan Alman umumi karar
gahı bulunan 8molensk'e iyice yak
lı&şmı~lardır. Eğ.-r bu Rus burguıu
nan ucu Smolensk'I ıfoliıı geçerse, 
Rus ıte\kulc.-yşl mu\·affak olacak; 
~·ani ı·enahlarına sarkarak Almanlan 
IA"nlngrad \ c llarkof'dan Baltık 

memll'kctlcrine \ e Dlnyeııer garblne 
11ilrecek. ll'akat hlU\'8ffak olnıazııa, 
Alnıaıdar mlısald zaman gelince, 
müdafaa \'8:ı:l3 etinde 1ılı; de eh'erlşll 
olnııyan bu Rus çıkıntısını, içinde ka
lacak Ru" kun etıerile beraber im
ha için Mo kova3 a doğru Trellger 
gölü \ 'C Brlansk charlarından çifte 
bir ku-:atma taarruzuna girişecekler 
,.e bt-lkl de hiç tlıırmadan soluğu 
:\foskornda almak istJyeceklerdlr. 

Hukuk lôgati 
hazırlanıyor 

30 kşi°ik bir 

lugati 

hey'et 3000 

hazırlıy o r 

kelimelik 

Ankara, 19 (Telefonla) - Tilrk 
hukuk kurumu, teşkil etmiş oldutu 
30 kişilik bir heyet marlfetile Tllrk 
ve ecnebi hukuk kitapları ve eski 
llAmları tetkik ederek 3000 kelimelik 
bir hukuk IQgatl hazırlamak kararı
nı almıştır. Teşkil edilen heyette la
tan bul üniversitesi profesörlerinden 
EbulQJA, Temyiz mahkemesı reisle
rinden Ali Berki, Fuat Hulüsi. Anka
ra hukuk fakU!tesl dekanı Esat Ar
selllk, profesör Mustafa Reşit, hu
kuk kurumu reisi Refik ince, Hazım 
Atıf Kuyucak, ve profesör Nihad 
Erim bulunmaktadır. 
Hazırlanmakta olan bu JQgatte, 

bugilnkU Türk dlll bUnyesı ve hu-
1 kukl mevzuatımız nazarı ltlbare 
alınmış, ayrıca Tilrk dilinin gellfme
al ihtimali de gözönUnde tutularak 

yarın kullanılması mUnaslp olacak 
bir çok yeni terımler de bu lOgat ki
tabında yer almıştır. Komisyon bu 
kitabın lklncı kısmı olacak bir IslAm 
hukuku IQgati hazırlamaktadır. Bun
lardan ayrı olarak ve çok genlt bir 
şekilde bir de hukuk kamusu hazır
lanmaktadır. Bu kamus tam mtl.nasi
le bir hukuk ansiklopedisi mahiye
tinde olacak ve bu ansiklopedi bir 
çok bahislere ayrılarak her bahis bu
günkU hukuk Alemimizde ilmi ile te
mayüz etmı, olan tanınmış şahsiyet
lerin imzaları altında çıkacaktır. Bu 

kamuaun nefri için iki sene müddet 

tayin edilm1'tır. Hukuk IOgati Uze-
rindeki çalışmalar hemen hemen son 
safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

(B. B.) 

Tokat mebusu Ha:ip Ahmet 
Aytuna'nrn men'i 

muhakamasine karar verild) 

Deniz nakliyatı; 
iktısadi hayatın 
baş anahta.rıdır 

(Bafı 1 lnclde) «+• 
retfle mevcut motör ve yelkenli 
kuvvetinden şimdikinden kat kat 
fazla fayda temin etmek, tlcretlerin 
inmesine imkan açmak, vazifeleri 
daha esaslı ve süratıı bir surette 
gördürmek ve gerek nakliyecilere 
ve gerek sermaye sahiplerine em
niyet ve ümit vererek taka ve yel
kenli tonajımızı hususi teşcbbUs
lerle arttırmak imkanı vardır. 

Bu sene İstanbul kömUr sıkıntısı 
çekti. Buna şu sebep gösterillyor: 
Kömür ve oduna narh konurken 
Murakabe komisyonu ihtiyaca uy
gun fiyat koymuş, gazeteler bunu 
yüksek bularak kıyamet kopar-
mışlar, yerine tetkik için adamlar 
gitmiş, kimi komisyona, kimi ga. 
zetelere hak vermiş. Bunun üze
rine iıarh Iiyah aşağı tutulmuş. 
motörler de kömür ve odun nak. 
llyatından vazgeçerek daha karlı 
lş:cre gitmişler. Kiiçilk nakliyeci
leri bu sahaya sevk için yapılan 
biltün teşvik ve gayretler boşa 
gitmiş. 

Halbuki dert bu def il. .. Tetkik
ler yanlış izler üzerinde yUrUmQş. 
Odun ve kömür nakliyesinin ne 
es86lar üzerine işlediği farkedll

memlş. Dert anlaşılmayınca çare 
de yanlış olmu~. 

.. 
Temsilde müttefik ve mihver sefaret 

oturdular erkônı ayrı ayrı 

Ankara, 19 (Telefonla) _ Dev- ! ne mensup diplomatlar, kar~ı tara. 
let Konservatuarı ta~ebclerl diln j fında da demokrasi diph>maUarı ~
akşam, AnUgon piyesini, Maarlf turmaktaydılar. ~~rlf ~e Ha.rı
Vekn!mlzin davetlisi bulunan clye Vekfıleti erkanı bu ıkı ccna
kordlplomatlğe tcmsıl etmişler- hm ortasında yer ~lmışl~.rdı. T~m-
dir. sllden sonra davetlıler bufede ızaz 

Konservatuar kapısı önünü, edilmişlerdir. Temsil hakkında ih-
nkşam saat 20 den itibaren sefa- tlsaslarını sorduğum bir çok dip
rethanclerfn otomobllleri doldur- lomatlar, büyilk hayret ve tak
muş ve mihmandarlık eden tale- dirlerinl gizlememişler. Flde' lo ve 
be, kordiplomatiğe, piyesin tem- Antlgon temsilkrinln :>'arınki 
sil edileceği salonda oturacakları Türk sahnesinin miljdeeisl olduğu
Yerlerl göstermişlerdir. Solonda, mı söylemişlerdir. 
müttefiklerle mihver diplomatları Martın üçllnoü haftasında Fi. 
na ait oturulacak yerler ayrı ayrı dello operası ile Madam Bater
şekllde tanzim edilmiştir. Salonun ıflay operası bir kaç defa tekrar 
bir kenarında mihver dcvl1!tlcrl- edilecektir. (B.B.) 

lngHizleri 
Mısırdan kov
mak zamanı 

_ gelmiş 

İtalyanlar, Libyada 
mekik dokumc:ya bir son 
veri!mes:ni is'iyorlar 

İstanbulda 
mübadele 

M·hver nezdindeki Mıstr 
memur/arif: Kahiredeki 

Mihver memurlar1 
İstanbu/da mübadele 

edilecek 
Sofya, 19 (A.A.) - D. N. B : 

Dün, bu sahada kurulu bulunan 
lktrsadl gidiş şuydu: istanbula kö
mür ve odun taşıyan motörcülcr 
nakliyect sıfatile def il, sermaye
dar sıfatlle hareket ediyorlar, o-
dun ve kömürü yerinde alıp bu- Roma, 19 (A.A. )- Faşist mec-
rada satıyorlar, kArı muayyen bir muası diyor ki: 

So!yadaki Mısır elçiliği memurları 
Budapcştedeki Mısır elçlll!l memur
ları ile birlikte Istanbula hareket et
mişlerdir. Bu memurların Kahlredekl 
Bulgar, Macar ve Rumen diplomatıa
rlyle mübadelesi Istanbulda yapıla

caktır. 

lngilterede açılan 
bir hakaret davası 

meseleyi aydwnlotıyor 
Londra, 19 (A.A.) - OOk de Ha· 

mllton tarafından komonıst liderle
rinden Pollltt. Bramley ve di~er bazı 
kimseler aleyhinde açılan hakaret 
da\•ası dUn hAklmın tasvibi ile neti
celenirken 1941 senesı mayısında 
Bcss'fn Iskoçyaya ne SU1'eUe indftl 
de tamamlyle anla.şılmıftır. 

Dilk de Haınlltonun avukatı Hor
mes. dUkCln H sene InglI~ hava 
kU\'\"etlerinde hizmet ettiğini ve harp 
patladığı zaman tekrar Ingllia hu·a 
kU\'\'cUerlnln faal azası aruuıa ~lr
dlğini hatırlattıktan sonra dUkü.1 
Rudolf Hess ile hiçbir zaman buluf
mamış olduğunu, ondan mektup al
madığını, onunla veya onun hakkm
da hiçbir mektup teatisinde bulunma
dığını söylemiştir. Mayısın onunda 
akşam dilk lngillz hava kuvvetleri
nin hususi kısmının hareklt salonun
da nöbette iken bir dllşman tayyare
sinin dilştüğü görUlmllştür. 

Sonradan bir Almanın tayyareden 
paraşlltle atladığ"ı ve esir edlldllf ha
ber verllmi.!}tlr. 

DUk saat bire doğru yatmıt ise de 
bir saat sonra harekat salonuna da
vet edilmiş ve kendisine parafUtle 
atlayan Alman pilotunun lsminın Al
fred Horn olduğunu söyledltt ve mu
hafızlarla polise hususi bir vazife ile 
dük de Hamuton'u görmek tl.zere 
gönderildiğini ·ve parqlltle dWclln 
ikametgAhı Uz.erine inmek lstedlttnı 
ldd!a ettiği bildirilmiştir. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Türk 1 hakim1ljlne sevkedilmlşti. Sorgu 
Maarif cemiyeti Kolejinde talebe hlkiml Osman Selçuk, gerek dos
notlarına alt cetvellerde tahrifat ya üzerinde yaptığı tetklkatta, ge 
yapıldığı lddlasile bu işte suçlu rekse ifadesine müracaat ettıll 
olduğu sanılan Tokat mebusu Ha- Haslp Aytunaclan aldığı malô
sip Ahmet Aytunanın teşrii ma- matla suçlu sanılan Tokat mebu
sunlyetl kaldırılması BUyük Mil- sunun bu işte hiç bir iU.nahı ve 
Jet Meclisinden istenmiş ve Refet kabahati olmadığını, binaenaleyh 
Ülgenle ayni gUndc Haslp Aytu- muhakemesinin rilyetıne mahal 
naflın masuniyeti Mec1lscc kaldı- bulunmaclıjı kanaatine varmııı ve 
rılmıştı. Bu meseleye alt dosya, lJaslp Aytuna hakkında men'i 
Ankara Cümhurlyet Müddelumu- muhakeme kararı vermi5tir. 

ıekilde arada pay ediyorlardı. Bu ŞimaU Afrlkada. Trab1usgarpla 
kökleşmiş sistemin yerine kona... Mısır hududu arasında mekik do
cak daha iyi bir sistem el altında kumaya bir son verilmesi ve İn
bulunmadığına göre ko .. milr ve 0 _ gillzlerl Mısırdan koğmak çarcle-

1 lddl tt dfi..J\ Ol lldl DUk refakatlnde pilotu sorpya çe-dun naklini lhtısas haline koyan r c sure e ;ıun me r. 
G t fed kA..ıı k tıı T b 1 d' ken subayla birlikte Alman tayyare-motörcüled, aramaktan, bulmak- ayre ve a ... 

1 şar e mu- arihi bir dava aş a cısının yanına gitmiştir. Dük esiri o 
tan, dinlemekten ve go""nill hoalu- ayyen tarihlerde bazı hedeflere 

v k d 1 ı k u kil d • zamana kadar görmemiş ise de esir i uyla onlarla anla.,..,aktan ba•ka ısmen e o sa er şme m m n- (Başı 2 ncl e) «« »» 
,..... v U ı i ili k h dUk de Hamlltonun karşısında bu-çıkar yol yoktu. Bu yola gidilme- d r. N yet mce düşün . ere a- Jarı ağarmıortı. Guy Lachambre'm 

mlliilne. oradan da UçUncil sorıu (B.B.) 
l k ı...• ı · rd da • lunduğunu öğrenince onunla yalnız yip kurulu düzen bozulunca fktı- -zır anaca ve "'rb rı a ın n ya- benzi soluktu. Bloom, gözlüklerl-

sadi bir boşluk karşısında kaldık pılacak hareketler-le İngilizleri Mı nin ark86ından pırıldayan keskin konuşmak istediğini söylemltUr. Bu
ve bütün iayrctlere rajmen İstan- sırdan koğmak zamanı gelmiştir. bakışJarlle ansıra dönüp localara ~~i:.zerlne öteki aubaylar çekilmiş-

Londra halkevi 
<Blıfı ı IDdde> +x+ 

Slr Malcolm Robertson 
Brtbıh Councll'ln b&fkanı 

Londra 

bul acı sıkıntılar çekti. •. Halbuki bakıyordu. Yilksek Adalet divanı 
rer ocaktır. anlayıp dinllyerek dert teşhis e- Jngı·fı·z kabı·nesı'nde heyeti, o sırada. salona girdi. Esir pilot funları söylemiftlr: Halkevleri yeni Tilrkiyede ruh 
ve fikir ihtiyaçlarına verilen dik- dU5eydi ve ona göre tedbir alın- Gamlln'in avukatıarınd8'1 sonra Bent tanıdınız mı bilmiyorum. Fa-
katin hayaU örneğidir. Bu Evler saydı bu sıkıntılar olmazdı. değişiklik söz alan Bloom, hezimetin başlıca 1 kat ben Rudolf Hess'lm. 

yirminci 85ır medeniyetinin kıy. mes'ulü GamUn olduğunu, suçlu Bilindiği gibi hariciye nezaretinden 
tr <Batı 1 

incide) /X/ sanılanların mahkeme huzuruna! M. Kırkpatrıck hundan sonra Hua'i me 
1 yardımcısı Tür.le şahsi yar- Bu<>u·· n l\lu .. na kala"• Veka"1ctı, dil- rının kabı0ncden nckilmesi lht.i. 

Londra Halkevlmlzin. dost memıe- dımını - AJdl L - • ,.. beter adalelhUn eaukıa aykırı bir te•his etınlftir, Bafvekll dancı dük n orne. r. ondrada ku- nu··n fena t--rübelerlnden ders a- ld k l .... ~ ·· le ek y ketlertmlzin kUlttlr münasebetlerin- rul n H Ik 1 ~.... ma en uza o m-..ıgı soy nm tekilde ve devlet reı.ı tarafından de Hamiltonun bu lfteki hareket tar-
a a ev yabancı muhitlerde larak hareket etmek volunu tut- t dl Ha k bl 1 1 1 diki 

Alınanlar 'imalde l.enlngrad -
\'alday hattında, ct"nupta Taganrog
Harknf - Kursk hattında mevzileri
ni elde bııJundurdukları lçtn, mer
kezde hu kadar gerilernltı olmaıan
nın - e\•kulceyşl bakımdan - mall
~urları yoktur. llİlttA. yukarıda ııiSy
lediğimlz veçhlle Almanlar tçtn fay
dalı olabilir. Eğer Ruıdar. Mareşal 
Timoçenko ordularlle Abnallllih 
Dlnyeper şarkındaki bölgeden ve Kı
rım'dan tamamlle çıkarabllııelerdl, 

Ru lann ,azlyetı gelecek harekAt 
için epeyce sağlam olurdu. Fakat 90 
Ukrayna 'e Donec cephesinde bu har
bin bir clheslne şahit olduk; ba cep
hede iki taraf ta ayal baWan tek
rar ettller: 

de ileri bir zihniyetin verimli uzvu k ı 1 ,, e r. rp a nes n n 1 m önceden mahkıım. edllmif bir ıe- zınıft tamamiyle 11erefe uygun ve mu-uru muş Ik Evdir. Bu nezaket mtıştur. Dün de sövledlğlmlz gibi, ı Ch h·ı1 A d Att 
olarak çalışacağına şUphe yoktur. Bu 11 ,, aza arı ure ı • n erson, - kilde çıkarıldıklarını, bunun bir vatık oldufunu beyan etmfftlr. Dü-ve cem ekArlık eserinin tezahü- bir çok hatalar tash'h edllmt .. tfr. ı c B b k B J Eden Halkevlnın kurulmasında olduğu ka- ·· 1 • 1 

., e • eaver roo • ev n, • F.ransa daVBı delil, bir rejlm, bir kUn fikAyetlnl mucip olan hWtae 
ru çın bu memleketJn seçilmiş Davayı en makul bir surette hal- Greenwood. Qulnsley Wood ve 

dar çalışmalarında da göstereceği bulunması modern Tü ki . ile 
1 

cümhuriyet rejimi davası yapıl- kendisinin memleketin du,manıartyle 

Almanlar Klyefi aldıkları zaman 
nıağlöp Budlenl ordularını sürat ve 
IJlddetle takip edemediler; ıözlerlnl 
o anda Mosko\·aya çevJrdller ve Bol
l}e\·iJc kalpgAhının ca:dbeslne kapı

larak o tarafa kaydılar. BudlenJ or
duları toparlanmak \'e bir cephe tut
mak fırsatını buldu. 

B•ndan sonra Mareşal Timoçerı
ko, Bostof'u aldı: fakat o da rkat 
eden Alman sağ cenahına klUlf öa
leylcl bir takip Jaııanıadı. Tagan
rog- - Harkof hattı ,arkında yerleş
mlye fırsat bulan Alman müdafaa
sına çarptı kaldı. 

Buı taarruzlarının de,·anıına ba
kılırsa, Sovyet genelkurmayı bllha8-
sa merkezde "\'e c·enupta Alınan or
duları üzerinde büyük bir neti<'e al
mak ümidini henüz kaybetmemiştir. 
Fakat şurası muhakkak1ır ki Ru!J
lar tekrar mıidafaaya geçUklerl 
ıün merkez cephe indeki büyük ı;ı
kıntıJ·ı, müdafaayı ku\"\ etlendlrmek. 
kuvvet tasarruf etmek kaypalle 
keadJllğlnden düzeltip kısaJtmıya 
mecbur C>la<.'8klardır. 

Taarruz hallnde bulunan büyük 
ordular birdenbire müdafaaya geçe
mezler. Bunu Alman ordulannın 

son hareketi de tamamııe gÖ6ter
mlştlr. Taarruzdan birdenbire mü
dafaaya g~lş, Almanlara maddJ ,.e 
mana\ 1 bir ~·ok fedakt\rhklara mal 
oldu. Becoerikll lılr ordu kıırlJll!ıında 

bu çok tehlilcell bir hareketttr. De
mek isteriz, ki taarruz halinde bu
lunan Rus ordularının Alman taar
ruzları karşıınnda birdenbire müda
faaya geçmesi Rusları belki daha 
büyük fedakArlıklara mecbur ede
cektir. Fakat Rus genelkurmayının 
hu ın65eıc~ ı elıeınmlyetıe dlifünüp 
ı;lmdiden bazı tedbirler almadığına 
İhtimal , erilemez. 

muvaffakiyetln başlıca unsurları ara- r ;>e letmenln çareleri iyi niyete ve Litclton'dur. mak fstenildljinl söylemif, Rey- birlikte faaliyete geçtiğini ima eden 
arnda Hyılan Brltlsh Councll'ln de- demokrat İngiltere arasında mcv- anlayışla araştırılmaktadır. Lord Bea\·erbrook Amerlkaya Jldlyor naud ile Mandel'ln orada bulun- Ivor Montaque imzalı bir 7UlnJn cut ve artan sıkı dosth &un eni · · · 
ğerll ilgi ve yardımlarına teşekkür bir alAnıetidl .. '. Y j Fakat bütün bu ıyı nıyete rağ- Londra, 19 (A.A.) _ Reuter 8 _ 

1 
mama.taırına hayret ettllini ve bu gazetede çıkmış olmasıdır. PolUtt'ten 

eder, a&Y'(ılar •unarım. vetli azimklr; Tur~il m~~.letl, ;~v~ men tam verim ter.1in cdilemlyc- jansı Lord Beaverbrook'ın hususi şerait dahilinde davanın biltiln bafka dlg"er bütün dava edilenler fl-
C. H. P. Genel Sekreteri ' ve r ur. r cektlr. Buhranın uyandırdığı bir bir memuriyetle Birleşik Amerl- vuzuhile teşrihkıe lmkAn olmadı- kAyetln mevzuunu teşkil eden beya-

Erzurum mebusu mllletl cihan harbinde lstlklalinl takım ihtiyaçlar vardır ki bunlar k .. d .
1 

ğ" i öğ n kte tını .c>ylemi:ıtlr. nat hakkında her defasında öaOr dl-

Dr. A. F. Tüzer ;:1ildelaaya azmetmiştir. Kendi devlet mekanizmasının y'avaş u- d~aB~ot:y~~~ne~;~un, f~gl~; ka: Zabıt kAtibl Jordel, 15 dakika lemi eg"eld hkalzır bulunduklarını bUdlr-
uvvetlne ~e müttelik·ertn-ln dost su.lerile ve meısuliyet ölçülerilc m ş o u arı i 1 dWc bu ltlaart 

Ankara, 19 (A.A.J - BrltLsh Coun luğuna emınldir. Bizi da 1 • binesindeki mevkllndc bir değl. suren iddianameyi okuduktan son ç n arı M MI h l - . m vam 
2 başarılamaz. plAnlaşma işlerıne bu lkl'k h 1 t" i ht 1 kabul etmeğe ve mahkeme muralı cll'in Türkiye mUmusll! · c ae Turkıyenin dav"-ıdı 81 d ş ı usu c ge ırmes mu eme - G li bl "f d _._ b 

Grant, bugün c. H. P. Genel Sekre- e euea t 
11 

r nly t ,_. 11 1 ..., r. z me e- usullerle hız verilemez, hususi tc- dl ra a.m n. uzun r ı a e..,. u- olarak muayyen blr meblll De lktı-
n ems ediyoruz. Ve .. ebbu .. •le elele yürüyerek bunları • lunarak ezcümle demiştir ki: ta etrneğe hazır bulundutwuı blldlr-terl Dr. Fikri TUzer'i ziyaret etmif taarruza .,. d kl v .. y ı k t dili"' 

. Ugra ı arı takdirde ta- mumi menfaat hesabına canla apı aca a .,r ml~Ur. 
ve Londra Halkevtnln açılmasından rıhlerfne yakışır tt k dil u • Londra. 

19 
(A.A.) _ Reuter a- a- Vatanıma ve memleketime . . sure e en e- başla işe koşturmak gayesine de dolayı kendlııınl tebrik etmışttr. rını . azimle müdafaa edeceklerini bu yoldan varılamaz. jansı, İngiliz kabinesinde aşağıda- daima hizmet ettllime kanllm. 

Eden'I• aatlııu blMyoruz. Zamanımızda dünya ba- ki tadillerin yapılması milmkiln Milteaddit defalar istifamı ver- Beledı'ye 
ZI kuvvetler t f Yarım tedbir yollarından tama. dlm kabul edilmedi Siyasi sahad Londra, 19 (A.A.) - Reuter'ln ara •ndan tehdit edl- olduğunu bildirmektedir: · a 

1 de lirken hepimiz biri lk bul mı tamamına vazgcçUcrck Cevka.. 1\1. Clcment Atlec yeni kabine- kendimi müdafaa imkanını bula-
dlplomatiit muhabir n n: ,.a blrbı" ... m'- dıeş unma- ıAde ihtiyaçlar fevkalade diye kar- ada ahküm edildi B u 

resimlerine 
yapıldı · si d 

5 
• " ·~e yar m etmete ve ... b bi t . . de Bacvckll muavinliğine, m n m m. ug n 

BugUn Londranın sıne n e, birbirimizi tanı aı b şılanmalı ve ica ı, r akım ıstı- '" bir takım Fransız ve ecnebi isim. 
Türkiye büyük elçl!i Aracı'ın rt. İngiliz tmparato~ut~nu~~a~~~:~ zanlarla ve daireden daireye mu• M. Olıver Lyttleton Müdafaa !eri zilCTetmekliğim icap ediyor ki 

zam 

yasettnde lorenı yapılan Türkiye de kurulan bu H lk vi T" k haberclerlc zaman israf edllmlye- nazır muavinliğine ve Slr Staf- 1 bunları söylemek iste i . 
Halk . ~ açılmasi.. a e Ur ve ı ı gctl il l'd" r d C . d A k arasın m yorum. dışındaki ilk evın n İn:gilizlerin karşılaşacakları müş- cek şek• de yer ne . r me ı ır or rıpps e vam am - Sizin tarafınızdan verilecek mils 

le Türkiye ve İngiltere arasında terek dava ve meselelerini~ kar- Deniz nakliye sıstcn:ılnın sevk da işçi partisi şefliğine tayin edi- bet bir cevap. ince farkları gö: 

(Baş tarafı l blolde) :..... 

zlfat tenvlriye, hlbiyat, pazar J'•r
lerinl işgal, hAllere &i.recek ve 
çıkacak eşya, levha flAn, konturat 
resimlerine bir miktar zam ,.apı
lacaktır. Bu suretle 431 bin lira 
kadar bir fazla varidat temin o-

Yeni b ir banlantı daha vücuda a a l fA 
1 

leceklerdtr. t btr d ._
1 • şılıklı anlayışla münakaşa edecek- ve ldaresl ve yarın ı P un arı ze en cevap a... olsa, öldürü-gelmlş bulunmaktadır. .!eri bir merkez noktası olacaktır.. yapıp bunların gerçekleştirilmesi cü bir darbe teşkil edecektir .• 

Halkcvleri. Kemal Atatürkün k ü U Z A K Ş A R K T A 
1 kıl TeVflk R ... te Aru'ın nutku işini fU!en çevirme zere mcmlc- Rlom, 19 (A.A.) - Rı·om yU'-ek b 1111ünkü modem Türk ye şe n- Lo d 9 ı ı tiha d ı "" 

- ·k n ra, 1 (A.A.) - Dr. Tevfik ketin en iy m n an geçm ş, adalet divanı celsesinin açı1111ında za-de tahakkuk ettirdiği ve teşvı RU..+u 1 il ıı ..,. 
.ki ' 1 .,. Anuı bugUn Londrada Halke- teşkilatçı kafa arı seç me ve sevk (~ı ı lnclde) «/• bit kAtlbl, Edouard Daladler, Leon 

lunacaktır. 

ettıAI lnkılAp ve terakki fi r•er - v· ı .,. l tö ı h t doğrudan d ~ t 
-. d b ın n ..,.ı muı ren ne reislik etmiş- ve idare eye ı o6ruya !arı Japon kuvvetleriyle te.muı e- Bloom, Maurıce Camlin, Pferre Cot, nfn yeni ilerleyişine belki c aş. tı l t as suretll ı ı ö ed h 

r. Başvekalet e cm e, gen ş m n etmişlerdir. Bu b lg e mu are- cuy Lachambre, Robert Jacomet hak ka herha""'ı bir amilden ziyade Eski ı ta~·1 ta t te kıl"tll k S" ı 
·-& s uvu a temllltert Gene- salahiyetle ve aşe ş .. e sı ı beler şimdiden b8'lanuştır. vY en- kındaki muhakeme altına alınma ka-

Hasılatı gayrlsafiyesinln yüzde 

beşi nlsbetlnde resme tAbl olan 
sketlng, pehlivan, cambaz, at ya. 

rışları, kayık, araba ve sair yarıı 
yerlerinin, stadların, 1QnaparklL 

rın, müııterl tarafından duhuliye 
olarak ödenen UereUer ~erinden 

faydalı olmuşlardır. raı Deeds tllrkçe bir hıtabede bulu- bir el birliği kurmak suretilc ça- diğine göre Çinliler Taylandın flma- rarını okumuştur. Bunlar hakkındaki 
Türkiye hudutları dışında ilk narak Brltanyanın dostluğuna ve lışmalrdır. Gemi ve motor sahiple. linde Chiangınal 

1
st kametinde ilerle- ıttihamlar, föyledir: 

Halkevlnln bugün Londrada açıl- memleketinin bu projenin gerçe.klq- rile de sıkı bir iş birliği kurmak mektedirler. 
ması İniillz duygusu için bir şe- mesinden doğan memnunıutuna ter- ve işin etrafında gönUI 'lOŞlutuna Sumatrada durmadan takviye edi-
ref ve gurur olmuştur. ceman olmuştur. dayanır vdani bir hava yaratmak. len Japon kıtalara Palembang'dan 

Bu olay, iki memleketi birbiri- TUrkiyenln en iyi doatıarından 300 verimin tam olması için mutlaka adanın cenubuna doğru Sonde boğazı 
ne bağlayan hararet ve yakınlı. kifi bu törene 1'tJrak etmiştir. Bun- lA-zımdır. istikametinde ilerlemektedir. Bata
ğın derecesini ıötıterecek lllili bir lar arasında Ttlrklyedekl ukl lngillz Deniz nakliyesi, lktısadi hayatın vla'dan verilen bir habere göre ada
tezahilrdilr. bUyWc elçleı Sfr Percy Loratne ile başlıca anahtarıdır. Kırtası zaman nın yerlılerı şlddeUe mukavemet et-

Açılıı törenJne Türkiye büyük Brltıah qpuncll'ln ba.,kanı Sir Kal- lsrafile masa başı keyfi tedbir- mekte, tüfek bulamayanlar tabanca 
elçisi riyaset etmiştir. Törende İn- colm Roberston vardı. Hazır bulunan lerle b~ sahada yapılan hataların ve kılınç kullanmaktadır. 
glltere Hariciye Nazırı M. Eden- TUrk şahsiyetleri arasında başkon- fena akl.!lerl. biltiln memleketin Arnııtralya)-a )-apılan ilk 
le Brltlsch Councll'ln ve İngiltere ı B N s Ak ti tlc 
Haberler Nezaretinin mümessllle-

80 08 
• • ' cer e aret ata- lktısadi bünyesi üzerinde ve bU- .Japon taarruzu 

şesl B. Oz'bekkan bulunuyordu. tu·· n vatanda•tarın her filnlilk ha. Melbourne, 19 (A.A.) - Hu·a ne-ri ve Tilrk'iycyi seven bir "ok Dr T fik Rn•tu A tk d "' 
" · . ev '""' ra.s, nu un a. yatında belirir ve her türlü sı- zaretl bıldlrı·yor : dostlar hazır bulunmuşlardır. Halk ı TU ki tı BUyUk B 

d evın n r ye e rl- L t darlıkların başlıca Amili Janron tayyareleri bu sabah Port-Açılış törenin e söz alan Har!- tanyayı baflıyan büyük dostluğun a.ın ı ve ··-
ciye Nazırı M. Eden, şunları söy. bizzat remzi oldufunu bellrtmlşttr. olur. Darwın'e taarruz etmlşlerdlr. Uk alı-
lemlştlr: Ahmet Emin YALMAN nan raporlarda taarruzun şehir tlze-

11- Halkcvlcrl bilyük yaratıcı J R T J H A L rinde toplandığı kaydedilmektedir 
Atatürkün dilşilndilğU gibi mo- Limandaki gemiler de bombardıman 
dern Türkiyede Türk ftkriyatının Teğmen HalOk'un babuı, ICtlb&nk yeni Macar Naibi edilmiştir. Bir kaç ölü ve yaralı var-

1 - Uhdelerine verilen vazJtelerl-
ne ihanet, 

2 - Devlet emniyetine karşı sui
kasd. 

lttlhamnamenin baflıca maddele
rine göre: Fransa ile Almanya ara
sında muha.aematın ba.şladıfı tarih 
olan 3/9/1939 da Fransız kara ve ha
\.. orduları kendilerine dllfen vazi
feyi ifaya hazır bir vaziyette dcfil
lerdl. 

Askerin talim ve tert:lyeai, her ne
vi tesJthatı, sahra topçusunun malze
mesi, siper topçusunun malzemesi 
kltl derecede olmadıfı gibi tank kar
'' koyma sfllhlan da noksandı ve 
bu birlikler nizami techizata sahip 
cteğillerdı. Zırhlı malzeme noksandı. ameli manasını lhUva eder. Türk- inşaat mUdUrU mühendis lrfan Ku- dır. Askeri tesisler de hasara uğra-

(Ba,. ı incide) «/» mı•sa da bu hususta henUz tafsillt Hava ordusu hakkında lttlhamna-ler bugün Ha1kcvlerlnde geçml~ raner'ln kalnpederi. profesör Tabir, .,. 
zamanların ve bugünün iş ve sa- tüccardan Ziya ve Sallhaddln Tanerln Amiral Horty, Almanlar tarafın. aJınaınamıştır. Akın takriben bir dere mevcut m~delere göre, 2/9/ 939 

alınan yüzde be~ln yüzde ona çı

karılmasını, levha ilan resimle

rinde asılı bulunduk!arı mahallin 

varidatı cayrlsaliyesi üzerinden 
beher metre murabbaı için 2 li
radan ıışağı 400 liradan :yutan ol. 

mıımak üzere alınan binde iki 

resmin blııdc dörde, kalıt ve mu
kavva ilzerine tertip edilen el 
ilAnlarının tabi olduğu 5 para ru

mln 10 paraya, duvar illnlarının 

tAbl olduğu 10 paralık resmin 40 
paraya iblAI olunması. 

Süs köpekleri :realmlert 

Evlrede beslenen sils köpekle
rinin tabi oldukları senevi bir 11_ 
ralık resmin 5 liraya çıkarılmuı. 

natlarını tetkik edebildikleri gibi enlftelerl, operatör Raif sırerln ba- dan Ma-carlstana, harpte daha faz saat sUrmilştUr. tarihinde Fransa'nın elinde mevcut 

lsUkba.l için de çalışabilmektedir- canağı Kocaett mebusu Kenıaıecsdln a bir rol oynatıfmak istenmesin. Slngapurdakl Inglllz kuvvetleri modem tayyarelerin adedi ytlk.sek 500 liraya kadar her )'ÜZ ku-
ler. Haldkatte bu mükemmel mü- Olpak vefat etmlftlr. Cena.zeaı 20 den dolayı vazifesinden ayrılmış- kumandanı cöz hapılne abndı harp şQrasının memleketin emniyeti ruşta 20 para ve fazlasından blr 
esscseler AtatUrlc Tilrkiyeslnin tubat 942 cuma gUnll saat on ikide tır. Toklo, 19 (A.AR.)- D. N. B: için elzem olan a.sgar1 mıktan teşkil kuruş olarak alınan resm.bı birer 

Konturat resmi 

cidden manidar tarafını temsil et- Göztepede istasyon caddesindeki köş- Bilindiği üzere Al'manlar Ma... Malezya·dakl Brltanya kıtaları ettiğini söyledlli aayrdan çok daha misli t~yldl hakkındaki teklif 
mekte ve şehirli olsun köylü ol- kllnden kaldırılarak Göztepe camı- carlstandan 30 tumen asker iste- b8'kumandam tug-genedaı Penııvaı azdı ve harp salma sUrWecek bir tek Belediye Umumi mec:lislnce kabul 
sun bugOnkii Tilrk nesli.ne boş za. inde namazı kılındıktan IOnra Kara- mlşlerdfr. ve Bennett. Slngapur'da Şangt kale- modem bomba tayyare11 bile yoktu. edilmlşUr. 

RWJlar yaptıkları takiplerle ilci 
hedef güdebltlrler: Alınan orduları
nı büyük ölçildc rleate mecbur et
mek \'eya bahar için taarruz hazır
lıklarını bozarak Alman dinamizmi
ni ııatlam bı:'llkmamak. Bugüne ka
dar Rus orduları blrlod heılefe erl
şememlşlerdir. Acaba Alman ordu
ları bahar barekltına sağlam çık
mıyacak kadar hırpalandılar mı'? 

Alınan propaganda nazırı, bu So,·yet 
'e müttefik ümldJnln bo' bir hayal 
kaldığını söyledi; bunu kati olarak 
biliyoruz. Almanlar bahara belkJ 
sağlam çıkacaklardır; fakat eskisi 
kaclar satlam rıkacakları ~k şUp
llelldlr...,. 

.. .ıanlarınr faydalı faaHyetle geçi- caahmette mahaua makbereslne det- Amiral Horty Macarlstanın bu- sinde göz hapsine alınmıtlardır. şım- Bu ltlbaria yüksek adalet di\·anı Bu tarifenin 
1 

mart 
1942 

tart-
recek ve Türk hayatının başlıca nedllecektlr. Allah rahmet eyleye. na kaUanamıyacalını söylemiş ve diye kadar bu kaleye dllfman kıtaıarı suçlu HRılanların muhaktme altına hinden 

c.o ... ,,...,, gJ<....ıerilmeme•l "' a l ltlharen tatblkına b='t"I• ~eliŞme Y~ tiJı:~ bl- ,,,,_..,.,. vu11 " uc o unur. 'V&ı:i!eaiıııcieıı MJ,'.ılpıııtıt. e!radın<lş..n 60ı000 kişi konulmuftur. ıı.1. • • .. : •. u ,; • aı ''cı 1111.şUr c.a .. L.ı ...,.. 
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' . VATAN ---------------·--------------- 20-2-9.U 

'' DUDAK BOYASI,, 
Yazan: 

Mahmut Attila AYKUT 
üyük b ir heyecanla bağıra, . 

bağıra konuşuyordu: 

- Yok üstadım, yok. Kalbim
deki seıvgi denilen şeyi artık du
yamıyorum. 

Muhatabı, kadtn avcılığında şöh 
ret kazanmış, fakat, sonradan ye
di tövbel i günahkB.r lar gibi kena
ra çekilmiş eski bir kurttu. Henüz 
daha ihtiyar sayılmıyacak kadar 
da genç görünüyordu. Delikanlıya 
gözlerinin ucuyla baktı . Gülümse· 
di. Cevap verdi: 

- Bana üstadım deme. Çok kul
lanılmış bir malı kuıtanmak Ade· 
tım değıkfü. Ondan sonra da ba· 
na maval okuma. yutmam. 

Delikanlı hararetini kaybetme
mişti. 

- vallahi yok yahu. İç imde bir 
se"l:i yok. Yirmi beş ya;;ında bu 
hale düşmek tc hani feci şey. 

- Ben aksini iddia edeceğim. 
- Ne ~ibi. .. 
- Birini seviyorsun. Hem çok, 

pek çok seviyorsun. 
-E ... 
- Sevgil inden hakaret gördün. 

Sevgiden ve sevgiliden intikam al
mak istiyorsun. Onun için de. 

Delikanlı alabildiğine bir kah-
kaha attı. 

- Sen zchlrsln be. 
- Olabilir. 
- Sade o kadar değil . Srkı a-

damsın. 

- Bana bob~til ağız kullanma. 
- Babalık. seninle de ıar ol-

muyor ki. •. tlstad diyoruz. kızı
yorsun. Zehir diyort17., züppelik et
me, diyorsun. Bana bak senin anlı 
yacağın benim hislerimde bir u
yuşukluk var. Kadın1 ar1 eski gözle 
göremiyorum. 

- Sen mi? 
- Ben ya ..• Eskiden böyle miy-

dim~ 

- Yalan değil, Miden gibi göz_ 
lerinln zevkinden de ştiphc edi
yordum. 

İyi ama eğleniyordum . Eğ

lcnmenın tadını çıkartıyordum. 
Şimdi en müstesna bir Havva toru 

•nu bile beni oyalıyamıyor. 1ıolutla

ka kötü tarafını buluyorum. 
- Bu da geçer. 
- Gel de zehirsin deme .. 
Bu derdi çeken bilir vesselAm .. 
Delikanlı, mahallenin kuş u-

çurtmaz huvardalarından biriydi. 
Bir günde en az üç kızla konuşur, 
ve akşam oldu mu tekmil haberi .. 
ni en mahrem hususiyetlerine va
rıncıya kadar ev halkına anlatır .. 
dı. Mektebi yeni bitirmişti. Haya
ta henüz atılmamıştı. Alleshrln va 
zlyeti iyi idi. Son günlerde ağzın
da sık sık tekrar ettiği bu söz her 
kesi şüpheye düşürmüştü. 

- İçimde sevgi yok. Sevmek is
tiyorum, sevemiyorum. 

Bu hal, kopacak tırtıanadan ev
velki derin sükiina benziyordu. 
Evet kasırga halinde bir gönül fır 

tınasının kopması yakındı ve bu 
fırtınanııi. kopacağını ilk defa se
zen de onun üstadım, diye hıtap 
ettiği do~tu Bekir Sıtkı oldu. Fik
reti küçücük yaştanberi tanıyan 

eski bir alle dostu idi ve onunla 
senli, benli konuşmaktan hazze
derdi. Fikretle aralarında cereyan 
eden bu hararetli konuşmanın üze
rinden beş on gün geçmiş, geçme
mişti. Bir gün vapurda ona tesa
düf etti: 

- Ne o' Hayrola, nereye böy-
le? 

- lstanbuıa. 
- Yolu değiştirmişsin. 
Gülerek cevap verdi: 
- Malüm a .. Tramvaylar sey

rekle~ince vapurlara rağbet arttı. 

Bizim köyün halkı hesabını bilir. 
Sekizi beşe lndlriverdı. Hem açık 

havalarda deniz sarası fena da ol
muyor. 

- Öyle. Ben de vapuru tercih 
ediyorum ve lllivc etti. 

- E anlat bakalım. ne havadis
ler var~ 

- İyilik . 
- Kalblndr'ki 3şk hiıderinde fi-

' 7. verme alcimetleri başgöstcrdi 

nelikanlı nas ırına 

~ - rrirıClen ııçradı. 

-- Ha. Sah ı, dedi. 
f> im. Kalbimde ı;evgi 
tekrar filiz verdi. 

• 
basılmış gibi 

Havadis mü
denllen şey 

- Ben demedim mi~ 
- Zehirsin Ostad. 
- Geveıell;?i bırak . Yenisi na-

sıl, ömürlü mü bari'> 
Sorma Cena tutuldum. 

- Seviyor musun' 
- Farkında değilim. 

- Allah Allah tutuldum. diyor-
sun. 

- Canım tecahülden ~elme tu
tu·mak ba~ka , ~evmek ba~ka. Kuş 

•a ~evf>rek mi ökseye tutulur. 
Bu defa!d y~man çıktı gali-

ba' 
Şimdilik öyle. H•ni yedi bi

tirdi ben!. 

- Sıkı dur gürültüye gidersin. 
Ele, güne rezil olursun da .. . 

- Sorma, olduk bi:e .. 
- Yakalandınız mı? 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
- Yakalanmadık ama, ondan 

beter olduk· Senin anlıyacağın se
vemiyorum. Sevemiyeceğim der

ı ken, bir genç kıza abayı yaktım. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
tca~uula ırWnde S llqe alınabilir. Her yerde pulla llatv.ıa n 15rarla iıoterillla. 

- Ben demedim mi? 
- Kız da beni sevdi. 
- Olacağına bak. 
- Anasının gözü bir şey. 
- Tam zehir desene ... 
- Hay babanın canına rahmet. 

ZehJr ki, zehir .. Birinci buluşma
da edepli , terbiyeli konuştuk. İ
k incisinde ıapa tapa kar yağıyor
du. Mübarek havalar da aksi gitti 
mi gider. Zemheride kır gezinti
sine çıkılmaza, Sinemaya gidelim 
dedik. Bu kömür yokluğunda hem 
ısınır, hem de güzel bir film sey
rederiz, dedik. 

- İyi bir fikir. 
- İyi ama sonu fena oldu. Si-

nemadan çıktığımız zaman gece 
olmuştu. Yerler don, kayan kaya
na. Taksi hak getire, bir tramva
ya atladık. Tabii o bir tarafa gitti, 
ben bir tarafa ..• Tuhaf değil mi, 
bu ana baba gününde bUtiln tram
vay halkı yüzüme bAkıp gülmez 
mi? Hallerine acıdım. Zahir soğuk 
başlarına vurdu, dedim ama ayni 
zamanda yanımda pis pis .~nrıtan a
damı da tersledim. İstifini bozma
dan: 

- Ne kızıoorsun, karnavala çı. 

kıorsun, pastırmanın çimi çok gel 
miştir nedir, dudaklarına taşmış, 

görmöorsun, diye cevAp vermez 
mi? Anladın tablt rezaleti. 

İhtiyar kurt kahkaha ile gül
dü: 

- Kabahat sende değil yavru
cuğum, pastırmanın çimine ağız 

~utandıran abbarda. ... Bilirim o me 
ta şeyi .. Ya insanı böyle rezil e
der Aleme ~üldürtor. ya evde ka
rı ile hır çıkartır dövdüriir- .. 

l\tahmut Attila Aykut 

Halet Efendi 
(Ba ı 2 nclde) l+I 

lil<le guya bir taşla iki kuş vur
muş oluyordu: En ufak teferru
ata varıncıya kadar tekmil dev~ 
lct, hükômet işlerinin kendi ma· 
lf.lmatı altında. kendi arzusu da
iresinde yürümesini temin edi
yor, ayni zamanda. halkta da. 
kendisinin (devlete kimya, her 
derde deva) olduğu kanaatini 
hasıl eyliyordu. 

Bu halle İm'J)&ratorluğun siya
set ve idare diz.gln'ertni tam on 
üç yıl elinde tutmağa muvaffak 
oldu. Oldu ama yurdun üstüne 

Soldan sağa: 1 - Mülahazasız; 

Kaçış. 2 - Yalan; Nefi edatı. 3 -
Üye; Eski bir mabut; Ayt yuvası. 
4 - Ses.siz iki harf; Kaideler. 5 -
Musip olmayan. 6 - Alın; Aleyhte 
söyleme. 7 - Bir nota; Sinirli. 
8 - Bir hayvan; Bir 
Coğrafya tabirlerinden. 9 
hayvan yavrusu; Namaz kıldıran. 
10 - Bir taşıt; Soğuk almış ada
mın hali. 11 - Kokulu bir ot; Sa~ 
kat. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Yal

varma nldasr: Bir meyva. 2 
Zarar bedeli; Uzak işareti. 3 -
Fastla: Şart eda.tının kaba ve kı
~ası; Bir sayı. 4 - Sessiz iki harf; 
Kasideler. 5 - Bir memleket. 
6 - Son iki harfin arasına 
(1) getirilirse feryat olur; Rüz
ııiır. 7 - Bir nota: Eşik . 8 - Vi
layet; Kurum; Kadar. 9 - Kes
kin ses; İş. 16 - Birdenbire; Bir 
meyva. il - Çok güzel; Sebep. 

DÜNK
0

Ü BULMACANIN HALLİ 
Soldan -·ağa: 1 - Amerikalı. 2 -

Kulak. 3 ifa; Sel: ıra (afi), 4 
Ret; Şi,. !5 ~ Ar; Y•lan; La. 6 
Ata; Bti. 7 - Is; Davet; Pa. 8 
Res; Fil. 9 - Ati; Tiz; Ane. 10 -

SP.ten. 11 ~ Alelacele. 
Yukardan a1'atıya: 1 Bira; I-

ran. 2 Feraset. 3 - At: Si. 4 -
Ek; Yad; Se. 5 - Ru"<;a: Aptal. 6 -
Ile; Lav; ita. 7 - Kalfa; Evzec (eez 
ve). 8 - Ak; Net; Ne, 9 IŞc: Fa. 
10 - Fi\ipin. 11 - Paşa, Alet. 

Belediye Meclisi 
toplandı 

de sağa.nal$: halinde türlü belil- Belediye Umumi meclisi dün 
lar. musibetler yağdı. Nihayet öğ'cden sonra birinci reis vekili 
devletin tekmil askeri kuvvetle- Faruk Derelinin başkanlığı altın
ri Tpedelenll Ali Paşa kıyamı- da toplanarak ruznamedelotl mad
nı bastırma~a çalışırken 1821 delerin müz.akereslni yapmıştrr. 
yıh şubatında. Eflak, Buğdan İstanbuldaki sanayi mücssesele
beyliklerinde, martta da ~1orada rinin kurulacağı mıntakaları tes
lsyanlar başgösterdl. Derken t- bit üzerindeki müzakcre'er netıce
ran ~rd~larının hudutlarımızı 1 sinde ~'luhtelit encümenin mesa-
gec;er~ eyazıdı, Bitlisi zaptet- isine devamına karar verilmiştir. 
me:1 erı. Bağdada doğru yürüme- Günün münakaşalı mevzuu da 
lerı bardağı taşırdı . Milleti ye'se. merkezi teshin usulile ısıtılan bi
heyecana düşürdü. Hükılmet şaş- nalar hakkında belediye zabıtasL 
kına dönmüştü. Ne yapacağını, talimatnamesine bir madde i1Avesi 
ne tedbir alacağını kestiremiyor- idi. Muhtelit encümenin bu bu
du. Tecrilbcli, namuslu, azimli su~taki mazbatası üzerine izahat 

Türkiye iŞ Bankası 
B.lçlk taıarnl beıapları 1942 lkl'amlre plinı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, S Ağustoo 
2 lklnclteşrin tarihlerinde yapılır 

19-t'! IKRAMIYELEIU 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Mevcut şartnamesi mucibince idare ihtiyacı için Zonguldaktan 

Tekirdağ şarap fabrikası ve Istanbulda cidaremizin göstereceği yerlere> 
kömUr götürmek üzere motör kiralanacaktır. 

2 - Bu hususta alAkadarların 27/ 2/ 942 cuma gUnU saat 11,10 da 
Kabataşta levazım şubesinde Merkez Mübayaa komisyonuna müracaat-
ları. c2347> 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Şile kazasına ta.bi Avcı koru vakıf ormanlarının ~'ladarlı mevkiin
de bir sene mtlddetle kesilip imal olunmak üzere beher kentali 52 kuruş 
20 paradan c6500 kental kömür 15 glln müddetle açık arttırmaya. çı
karılmıştır. 

ihalesi 23 '2, 942 pazartesi günü saat 14 dedir. Isteklllerin 256 lira 
ilk temlnatıarile Kadıköy vakıflar mUdürltiğüne mUracaatıarı. 

• 2048> 

devlet adamlarının çoğu Üçüncü istenmiş, encümen namtna ~'lu-
Se'im ve Alemdar vak'alarında harrem Nail söz alarak cncüme- •••••DOKTOR ••••llıı 
yok edilmiş, geri kalanını da o nln düşüncelerini izah etmiştir. HAFIZ CEMAL 
benzetmişti. Bu yüzden devlet Encümende muhalif rey veren Ce
lşlerine düzen vere-bilecek kud- mil Cemle Atıf Ödül de noktai 
rette kimse de kalmamıştı. Gün nazarlarını söylemişlerdir. 

- DOXTOR 

TARANTO 

geçtikçe işler fenalaşıyor, yur· 
dun her taracında, bazı zaman
lar yerin derinliklerinden gelen 
korkunç ulultulara benzeyen 
homurdanmalar duyuluyordu. 
Bütün gözler hiddetle ona çev
rilmişti. 

H atkın öfkesinin kendi Ü-

zerlerine yönelmesinden 

Kaloriferli apartımanların va
ziyetleri etrafında iki nokta mü
nakaşa mevzuu olmuştur. Birin
cisi kalorüerlerin yanma~ında meb 
de ve münteha tayini, diğeri de 
hararet derecelerinin tayinidir. 

Diğer taraftan belediye zabıtası 
talimatnamesine konacal-: bir mad
denin tatbik kabiliyeti olup olma
dığı düşünülmüş, mesela kalori
ferini istenilen zamanlarda yak
mayanlar hakkında ne gtbl bir 
müeyyide konulacağı münakasa 
edilmiştir. 

Neticede evrakın makama iade 
sine karar verilmiştir. 

Bir bal kç1 ork!'.ldaş1n1 
bıçakla yara'od ı 

Pendikte İskele caddesinde ba-

LOKMAN BEKİi' 
Dahil iye Müteh._ 

Divaayolu lK 
J\luayene saatleri: Paztııır 

ha ri"' hıTgün 2 5. Tel: 23898 

Bir Türk Bayan flranıyo 
Altı yaşınd<l bir erkek çocu

ğuna bakmak üzere 40 - 45 
yaşıarındıt. kimsesiz ve 5thhatı l 

bir Türk bayanına ihtiyaç var
dır. Görüşmek \'e şeraiti anla
mak istiyenlerin her gün öğle
den Bonra Fatih'de Gilndoğdu 

eczanesine mUracaat1ar1. 

BORSA 

Dah.iJi hastalıklar mütelt.assısı 
CPNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR> 
Tttnel, Şahdeftrmen S. No. 5 

Tel : 49296 

"' VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Baı;hk 

1 incl sa,.ıa 
2 nci » 
3 Uncü » 
4 üncü ,, 

750 
500 
400 
150 

50 ________ J 

Abone Ücreti 

korkan Yeniçeriler de onu omuz 
dan alıvermişlerdi. Bir gün pa
di~ahın Beyazıt türbesine geldi
ğini duyunca meydanda toplana. 
rak (Biz o herlfi istemezük!) dL 
ye bağırdılar. Bu toplanmanın 

ve gürültünün sebebini anlayan 
İkinci l\lahmut gülümsedi. Yeni
çeri ağasına: (Glt askere söy'e, 
dağıl~ınlar, meramları hasıl o
lur) emrini verdi. Bir kaÇ gün 
sonra kahramanımız Konyaya 
sürüldü. Orada kılıç kaytanile 
boğduruldu. Ma'ı mülkü musa
dcre olundu. Kellesi fstanbula 
getirilerek binlerce mağdurunun 
başlarının teşhir edildiği İbret
taşına konu'du. 

lıkçı kahvesinde yatmakta olan 19 ŞUBAT 1942 
'.l'Urkiye dahWnde: 

Ettiklerini bulmuştu . Canı ce
henneme giderken bir şair onu 
şu beyitile uğurladı: 
Ne kendi eyledi rahat. ne halka 

verdi huzur 
'!tkıldı gitti cihandan dayansın 

ehli kubur 

sabıkalılardan balıkçı Osman H il- 1 Sterlin 
mi dün gece ayni kahvede yatan 

100 Dolar 
arkadaşı Hüseyinlc kahvede yat-

5,22 

132,20 
SenelJk 

1400 

8 ayWı: 

758 

S aylık 

400 
Aylık 

uso iL 

ma yüzünden ağız ka".-gası yap- 100 Pczeta 
mışlardır. 100 *İsveç Kronu 

12,89 Hariç memleketlerde: 
30,8875 

Bu ~ırada hiddete gelen Osman Esham ve Tahvilat 

Hilmi yattığt yerden Cırlayarak İkramiyeli ',( 5 933 Ergani ıo,OO 
ya~tığının altından aldığı bıçağile 
üst tarafta yatmakta olan Hüseyi- % 7 ı :! 933Türk borcu tranş I 23,aq 
nin üzerine atılmış ve bunu muh- Sıvas _ Er:ıurum 2-7 
telif yerlerinden ağır surette ya- ~; 5 938 Hazine tahvili 

20.00 

ralamıştır. 91: 7 941 Dcmiryolu 
27,50 
20,00 

SeneUk 

2700 

6 aylık 

1410 
S aylık Aylık 

800 K. yoktur 

Gazeteye gönderlleo evrak de.re 

edllsln edilm88Jn iade olunmaz. z.ı

y&ıAdan meo'ullyet kabul edllmeıı, 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

H&liıl!yetinln ak.sini lapal edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
7.e;,11.ııyafl ı.tedl,ttııız ........ .,.ı.... 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakka.lınıZda.n ı.sr arla ıateyinlz. 

A- dikkat: Iııtanbul TtltUn GU mrWc Kemerli oo. No. 21 TeL 2U97 

SUMER BANK 
İplik ve Dokuma Fabrikaları 

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

ları müzayede suretile satılacağından taliplerin 28/2/ 942 ye kadar 
fabrikamıza teklifte bulunmaları ilA.n ol.unur. 

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

teller 1,4.194.2 çarşamba gUnU saat 15,30 da kapah zarf usulü ite 
Ankarada idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 768,75 lirahk muvakkat teminat Ue ka.nu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn eaat 14,30 za kadar 
adı geçen komisyon şefliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellilm ve sevk şefliğinden temin blunur. (2192) 

* ?.luhammen bedeli 60000 {altmış bin) lira olan 4.00.000 desimetre 
murabbaı yeş,il ve 200.000 desimetre murabbaı kahve rengi döşemelik 
keçi derisi 2.3.942 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zart usuUle An· 
karada idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflel'inl ayni gün saat 14,30 a. ka
dar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa.,a veznelerin 
den temin olunur. (2257) 

~--------------~ Türkiye Ciimhuriyeti 

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

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

Para biriktirenlere 28,000 lira ikrıunlye veriyor. 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede ıl defa çekilecek kur'a ile 8.fağı
daki pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,&00 liralık 

ıl • 500. 

4,009 Ura 
2,800 • 
1,000 • 
4,980 • 

ı 80 adet 50 liralık 5,000 Ura 

,. 260• 

lO • 180 • 
120 • 

160 • 
40 

20 

> 

> 

4,800 » 
3,200 » 

Dnac.AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ata
ğı dll.fmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde t;O 20 faı: lasile verilecektir. 

Kur&lar senede "'- defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ., 
11 Birincikı\nunda çekilecektir. , _______________ ,~ 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
12. ·3; 942 perşembe günü saat 15 de Istanbulda. Nafia MUdUrlUğO 

eksiltme komisyonu odasında (1100.90) lira keşif bedelli lstanbul Gelen· 
bevl orta okul tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme. Bayındırlık işlcrt genel hususi ve fennt şartna
meleri proje ve keşif hulA.sasiyle buna müteferri diğer evrak dairesindr 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (83) liradır. 

isteklilerin en az bir taahhiltte (1000) 11ralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ıstanbut vi
lAyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç c3 • gtin e\.'
vel ahnmış ehliyet ve 942 yılına ait Tice.ret odası vesikalarlyle gelmeleri. 

i2HO) 

Desinatör aranıyor 
Türkiye kömür satış ve 

müessesesinden: 
tevzi 

~IUessesemlz. nterkezl itin makine, ln~aat reslnılerl ile harita yapabi· 
len tercihen Sanat mektebi mezunu bir deı,lnatör ahna.cakhr. 

Jsteklllerln çalışma hayatlarını hul:lsalandıran yazılarlle Ankarada 
mllessese merkezine mllr&eaatlerl. c243S» 

İSTANBUL BELEDİYESi ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı Tepebaşınd i Komedi kısmı İstikl!l ea~ 
Bu akşam 20,30 da Bu akşam 20,30 da 
RtlZGAR ESiNCE 

Pek Ya.kınd&: p A R A But MUHASiP ARANIYOR 

8ahlbl ve Neşriyat 1\tlldürü : Alımet EmJn YALMAN 
V~ Noptyat Türk Lld. ~ -Vatan Matbaam 


