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lngilizlerle 
dostluğumuz 

L o n dr a Halkevinin 
açılması ile Rauf Or
bay 'm Londraya Büyük 
Elçi olmasmm ayni za
mana gelmesi mes'ut 
bir tesadüf tür. 

lstanbulun 
kalkınması 

e A 

zıraı iaşe işleri 
Dağıtma Ofisi, iaşe Müste
şarlığı kadrosuna alınıyor 

Yazaa: Ahmet Emin YALMAN 

H alke\'I, Türklyede doian 

yeni ruhun yarattığı en &U

zel eserlerden biridir. Bunun, bu
gunkü şekılde kuruluşunun tam 
onuncu yıldonümü arife.sinde in. 
gi.tercda bir Halkevi ~ılması; 
uzerlnde durulacak\ bir hadisedir. 

Vali, ka}rmakamlara ekilecek 
arazi mesahasını ve asgari 

istihsalin miktarını bildirdi 
•••kıarlE 

llar111. _ 

Japonlar, 
Tımor adasına 

çıktılar 

-ı 
Şevket Süreyya 
Aydemir İaşe 

Müsfe şar Muavini 
o 1 d u 

BugunkU dünyanın fclAketleri.. 
ne başlıca sebep, mllleUerin bir
birini yakından tanımamasıdır. 
Başka ba:;ıka memleketlerden ge. 
len insanlar, bilgi ve kültür saha'
larında, spor meydanlarında, hu
susı temaslarda ne zaman karıı
Jaşm ışla rsa mutlaka se\•gi, yakın
',ık ve haz duymuşlardır. Dar po. 
litika menfaatlarının zorla yarat
tıiı nefret, ifra tçıların ve harlsle
ı-in bile bile uyandırdığı düşman
lık oımıı;sa milleUer birbirlerine 
sllah çekmeğe sebep görmezler, 
hepim1zin müşterek bir gemimiz 
olan bu dünyayı elblrHğile iyileş
tirmek için çalışırlar. 

İki milleti birbirine yakından 
tanıtmağa hizmet eden her teşeb
büs, bu güzel ideale doiru attl
mış bir adımdır. Londrada bir 
Hal'kevi aıçılış•nı, bizimle İntillz 
milleti arasında, yarının dünyası
na lAyık bir ~anada dostluk ve 
yakınlık kuracak bir köprü diye 
karşılamak caizdir. 

Bu işte CUmhürlyet Halk Par
tisıle beraber canlı bir rol oyna.. 
yan British CoUACll adlı tncuız 
kültür heyetinden bahsetmek ~n 
hq. vesileden istifade etmek lste
ı-lz. Biz nasıl Londrada bir Hal'ke
vi kurarak Türk kültürünü İngi. 
llı.lere tanıtmak yolunu tutmuş. 

sak bir kaç senedenberl İngiliz 
kültür heyetinin bir takım mi
messUleri de İngiliz dilf.ni, edebi. 
yatını ve fik>r hayatını bize ta
nıtmak için memleketimizde ayni 
yold11 emekler sarfetmektedlrler. 

Daladier 
müdafaasını 

yaptı 
' Eski Başvekil 

dedi ki : 

Amerikalılara göre 

Taarruz 
zamanı 

gelmiştir 
lngiliz Harbiye 
Nazwı bazırhğı n 

iMH'lediğini 

Köylüye tohum 
vermek için kırta
si merasimden 

kaçını~ıyor 
Tohumluk için icap eden avans 

hazırlanmış, Ziraat 'Bankasında em
re müheyya bir haldedir. Zıraat ya
panların kifayelı lmkAnlarına göre 
hazırlanacak beyannamelerle zUrraa 
dağıtılacaktır. 

Istanbulun zıraı seferberliği için 
geçen halta yapılan :ilk toplantıdaki 
karar muclbınce dUn yine vali ve 
belediye rei6i doktor LOtCI Kırdann 
riyasetinde bir içtlıaa daha yapıl

tnıf~ır (Devamı 8a. a, su. 1 •> (-) 

Japon kuvvetleri 
Adanın Portekize 

ait kısmını da 

i~gal ediyor 

Rangon /imam ve nehri 
mayınlandı 

Tokyo, 30 (A.A.) - İmpara. 1 torlu'k umumi karargAhının saat 
13 te blldirdiğıne göre, sıkı bir iş- I 
birilgl yapan ordu ve donanma 
kuvvetleri bu sabah Tlmor adası
nın Hollandalılara ait kısmının 

merkezi olan Klopaf,l'i ve adanın 
Portekizlilere ait kısmının mer
kezi olan Deli civarında muvaffa. 
k iyetle karaya çıkmışlardır. 

Resmen bildirildiğine göre Ja.. 
pinya Timorun Portekiz idaresin
deki kısmı ilzerinde Portekiz ha
kimiyetini tanımakta ve Japon 
kıtaları bu harekatla kasdedllen 
hedef elde edillnee eerl çekilecek
tir. 

T okio,. 20 (A.A.) - Har'ciye 

Ahmet ~Dl Nazırı Amiral Togo, kabine içti
maında JaPonları harbin Tlınor 
adasının Portekiz kısmına götü
rülmesine J.Cbar edeR sebep1erf 
izah etmiştir. 

Slr Stafford Grlıw., paket ta,ımuını 
da blllyor 

Gri ps 
kabineye 
girdi 

Ankara, 20 ('lelefonla) - lafe 
Müsteşarlığı merkez kadrosunun ge
nişletilmesi için yapılmakta olan ha
zırlıklar bir hayli ilerlemiştir. AlA
kadarlarm tahmin ettiğine göre, bu 
mOsteşarlık ayrı ayrı meselelerle iş

tigal edecek 4 umum mUdUrlUktetı 

mUtcşekkil olacak -.e ayrıca bir tef
tiş heyeti rclsliği ihdas olunacak
tır. KuV\'eUe sam1dığuıa göre ye
ni tcşkillı.t mart ayı lc;inde faaliye
te geçecektir. Iaşe müsteşarlığı, tev
si etmek ıstediğ"i kadrosunun içine, 
yeniden kurulacak olan dafıtma ofi
sini de almayı kararlaştırmıştır. Bu 
ofis, yukarda kurulacaklannı blldir-

( 
(~\'alJlı Sa. S, SU. 6 da) cc•n 

Raı. Alman 
llar 111 l 

Ruslar, Harkof 
ve Smolensk 
kapılarında 

l eningradda Alman 
müdafaa hattı yonldı 

.11/manlar merkezde Rus-
farı çembere aldıklanm 

bildiriyorlar 

Bu çalrşmaların insan a itimat 
ve .krahll'k vemıeslnln sebebi, 
propaganda diye tanıdığımız uıul
lerle hiç bir alakası olmamasıdır. 
Propaganda sinsi bir şeydir, iki 
yüzlüdür. Şu veya bu sureUe gö
zünüzü bağlarnağa. çalışır. İngiliz 
kilittir heyetinin çalışma . tarzı, 
özü sözüne uyıgun bir şekildedir. 
İ111ıiliz dil ve edebiyatını tanıt. 
mak için imkan ve fırsat hazırla. 
maktan başka bir şey yapmıyor 

ve mümessilleri glıya İngiltere 
harpte değilmiş gibi yalnız kendi 
vazlfelcrllc uğraşıyorlar ve gör
dilkle!'li işin içine el çabu~lutlle 
bfr miktarcık olsun propaganda 
karıştırmalk:tan gayet dürüst bir 

....,.•eı•auır1 
aüırl t1Der111;r., 

· Harpten mes'ul olan 1 
it/manya, bugün bu 

dava sayesinde harbin ' 
suçlusu olmadığına bir 

11merika Harbiye Naz1rı 
en kısa bir zamanda ta

arruz edileceğini söylediler 
Londra, 20 (A.A.) - B.B.C.: I n

gillz Harbiye Nazrrı yUzba.şı' Marges
son beyanatta bulunarak Ingiliz a
dalarındaki kuvveUerln tensik edil
diğini, yeni tank tufaylarile para.şUt
çU kıtalarının kurulduğunu, hava yo
luyla aSker nakliyatında bUyUk te
raıkkiler ypddıt1r11, kuvvetli yeni 
tanklar ile delme kuvvetleri fevka
lA.de olan tank dafi topların imal 
edildiflnl söylemit ve demlttlr ki: 

Buhranla 
mücadele 

Bir vatandaş, 

ortaya güzel bir 
örnek koydu 

Batavia, 20 (A.A.) - Resmen 
haber verildiğine göre, büyük bir 
Japon istila kuvveti, Cava adasile 
arasında takriben 2 kilometrelik 
bir deniz parçası bulunan Bali a. 
dasına ihraç hareketi yapmata te
şebbüs etmektedir. Tebliğde, H ol
landalıt&.rın şiddetle mukavemet 
eWklerl söyleniyor. 

Çörçil yaptığı tadi
latla harp kabinesini 

yedi kişiye indirdi 

Ankara, 20 (Radyo Gazeteal)
Londradan bildirildiğine göre şark 
cephesinde Har'koC şehrLnln va. 
roşlarında şiddetli muharebeler 
olmaktadır. Almanlaırın şehri bo
şaltmağa hazırlandıkları rivayeti 
de bu habere il{ı.\'e edilmektedir. 
Lcnıngrad cephesinde dışarıdan 

ve içeriden Almanların ikı müda
faa hattı yarılmıştır. 

titizlikle geri duruyorlar. 

T am Londrada yeni k ültür köp
rüsü kurul'duğu bir sırada fngl. 

llz • Türk dostluk milnasebetle. 

rinde diğer mes'ut bir hAdlse ol

muş, Rauf Orbay Londraya bil
yük elçi tayin edilmiştir. Bütün 

memleket i~nde Londra büyük 
elçilığl vazifesini en iyi görecek 

bir vatandaş aransaydı Bay Ra

uftan münasib( bulunamazdı. Hil

kfuncUn bu tayininde yüZ'dc yüz 
d crect'de isabet vardır. 

Rauf Oı·bay, Türk denizciliii-
nln şanlı an'anelerlni canlandı. 

ran, Haml'diyc süvarisi sı.Iatlle 
T ürk yavrularının ruhuna hAok 
ola<"ak bir kahramanlık efsanesi 
yaratan adamdır. Bir dcnizcl sı. 

falilc denizci İnglltcr' ile sıkı te
masları olmuş, İngiliz milletinin 
dilini, ruhunu çok yakından ta
nımıştır. Memleket haricinde tet
kiklerle meşgul olduğu seneler 
esnasında İngiltere ve Britanya 
İmparatorluğu hakkında görüs ve 
bilgisini genlşlehniş, bir çok şah
si dostluklar kurmuştur. 

delil tedarikini istiyor. 

Ed .. rd Dallldler 

Rlom, 20 (A.A.) - Dün saat 
13,32 de başta reis Caous olmak 
üzere hAkimler heyeti mahkeme 
salonuna girmiştir. 

Muhakeme altına alınma kara
rının okunmasından sonra müt
tehlm.lerin hüviyeti tesblt edilmiş
tir. 

Gamelin'in ikinci avukatı Ma
ltre Puntous da şunları söylemiş
tir: 

Baıkumandanın muhafaza et
mek tstedlği süklıt. madunlarını 
himaye etmek isteyen Gamelin, 
fedakArhk hlsslle hareket ettliin l 
gösteriyor. Hadiselerin hakiki mes 
ulil demokl'asllerdekl esaslı karı
şıklıktır. 

Blum'un müdafaaı11 
f§tc büliin bu birikmiş bilgi ve 

tecrübe, Rauf Orbayı Londraya 
büyük c-lc:i yapmak suretile mem
leket hesabına kıymetlendlrllmfş 

demektir. 

Saat 14,30 da Leon B lum'un 
hüviyeti tesbit edildi. Blum, m u
hakeme esnasında G amelln'ln sus 
mak istemiş olmasını h~reUe k a r 
şıladı ve dedi ki: 

f ngiiiı. ve Türk milletleri ara
sında daha fazla yakınlık k ura
cak iki hAdlsenln böyle ayni za.. 
mana gelmesi, cidden mes'ut i>'" 
tesadüftür. 

Ahmet Emin YALMAN 

cOrdunun hezimeti hadisele
rin temelini teşkil ettlğl.a b ir 
da,·ada harpten bahsedilmemesine 
hayret etmiştir. Blum, Gamelin'in 
hezimet!n başlıca mes'ulü olduğu-

(J>eftml Sa. 3, Sil 5 de) /X/ 

- Şimdi yapmakta bulunduğumuz 

tank dafl topların delme kuvvetıerı 
daha faZ!a olacak tır. Ingiliz adala

rında bu kadar bUyUk k uvvetin ni

çin t utuldufu ve harice gönderilme

diği sualine cevap vermek isterim. 

Inglliz adaları, mUttefikierln ileri ka 

lesi ve Avrupa kıtasında yapılan mUs 

takbel harekAtın UssWharekesidlr. 

Londra, 20 (A.A.) - B.B.C.: A
merika Harbiye Nazırı B. Stlmson 
beyanatta bulunarak demiştir ki:' 

- DUfmana· en kısa zamanda şid 
detıe hücum etmek azmindeyiz. A
merikanın askeı1 teı,kllAtında defl
fiklikler yapılmıt ve daha kuvvetli 
bir hale 1retlrilmlftlr. 

Buhran mmanında umumun yü. 
künü hafifletmek işinin yalnız hü
kumete kalmaması, vatandaşların 
da güçleri yettiği kadar yardım 

etmeleri ıazım'dır. Haber aldıfımı 

za göre Ayvansarayda Güven Çel
tik ve bu\gur fabrikaları sah ibi 
Bay Ahmet Çanakçi'I bu yolda yar 
dım ve alakanın güzel bir örnefı. 
ni ortaya koymuştur. 

Ahmet Çanakçi'I, Toprak Ofise 
müracaatla; fabrikasında 20 para 
ücretle çeltik sıyırmağı, kırılan 

çeltikleri kendi işçilerile çuvallara 
dcıldurtmağı, yine bedelsiz olarak 
nakliye vasıtalarına yükletmeyi, 
fabrikası yanında 1500 ton eşya a
lan bir depoyu kirasız olarak ofi. 
sin emrine vermeğl teklif etmiş
tir. 

B . Ahmet, bu harekctile, buh
ran karşısında vatandaşlar tarafın 
dan yaratılması !Azım gelen el bir. 
!iği havasına kıymetli bir hizmette 
bu·unmuş oluyor. 

Yunanlı 
çocuklar 

Dumlupinar Yunanistana ikinci seferind~ 
1000 ç o c u k g eti rece k 

Ankara, 20 (Telefonla) - Kızılay! ye de 5000 çocuk nakiedil kti 
tarafından TUrklyeye 6 - 13 ya,ıarı Suriye ve Mısıra nakledilecee;e ol;;. 
arasında bin Yunan çocuğunun geti- çocuklar bir Isveç vapuruyla Isvlç 
r ilecetfnl bildlrmi,tık . ' • 

. · reye gıdecekler de demiryolu ile sev-
Ofrendlğlmıze göre, önU.'1lUZdekl kedileceklerdlr. 

pazartesi gUnU Yunanlstana ha reket Çok yakında Yafadan hareket e
edecek olan Dumlupınar vapuru, Yu- decek olan b ir Isveç vapuru Yuna
nanlstana ikinci gldlfinde bu 1000 ço- nlstana 5000 ton un götürecek ve bu 
cuğu alarak memleketimize getire- vapuru, bir çok gıda maddelerlle do
c~ktir. Yakında Yunanlstandan Bu- Ju difer bir Isveç vapuru takip ede. 
rlfeye 1000, Mısıra 5000 ve l&Yiçre- cekt ir. (B.B.) 

IMnna•yadakl harp 

Çungking, 20 (A.A.) - Blr
manyada, Siyam hududunun şi

mal batısında bulunan Çin kuv
vetleri halen Sıyam kıtalarile çar
pışmaktadır. Bu haber bugün te
yit olunmuştur. 

Londra, 20 (A.A. )- Blrman
yada B ilin nehri üzerinde şiddetli 
bir savaş yapılmakta olduğu Lon
dranın salMıiyetli mahfillerinde 
söylenmektedir. Taarruzlar ve kar 
şı taarruzlar yapılmakta, her iki 
tara( ağır !(ayıplar vermektedir. 
Lond raya gelen en son haberde 
nehir üzerindeki başlıca İngiliz 
mevzilerinin hiç bir h"68t"a uira-

(Devamı Sa: a 86: '1 de) = 

Beaverbrook Ameri
kaya gid iyor-

Londra, 20 (A.A.) - Vlnstoıı Çör
çil, yeni kabinesini kurmuştur. 
Perşembe akşamı aşağıdaki be

yanname neşredilmiştir. 
Kral aşağıdaki tayinleri tasdik et

miştir: 

Başvekil, Hazine birinci lordu ve 
Müdafaa Nazırı: Vinston Çörçll. 

Dominyonlar nazırı: Clement At-
Uee. -

MUhrühas lordu ve Avam Kama
rası lideri: Sir Stafford Cripps, 

Ba.şvekAlet lordu: Slr John Ander-
son, 

(DeYMU 8a. S, Silı. 2 de)= 

Moskova, 20 (A.A.) - Vellj 
kesiminde KreU'nin Sovyet kıt

aları tarafından zaptedlldiğl bll
dirilmektccltr. Velij SmolenSk'in 
l 00 kilometre şimali garbislnde 
Dvina üzerLnde bulunrpaktadır. 

Londra, 20 (A.A.) - Lenin
grad bölgesinde bir s~vyet bir
liği düşmanın önce birinci :nilda
fal\ hattına, sonra ikinci müdafaa 
hattına girmiştir. Alman1ar tank
lar' ve tayyareler de kullanmala.. 
rına rağmen bunları pilskürtmeie 
muvaffak olamamışlardır. 

Yeni Alman tanklsn püakllrtWdil 

Moskova, 20 (A.A.) - Muhte
(De' '&llll Sa: S SU: 1 de) ( - ). r ....................... ~ ................... ..., ...... ;, 

J Sultanhisann me_nkıbesi 
Sulfanhisörforpidosu .. Evet, Türk filosunun en 
küçük gemisi, koca denizaltıya üst gelmişti 

L-~~~----------~~-----------------.1 

Getıea luarbe lftlrek eden Tllrll barp pmllerinden blrt 

,_--Yazan:~ 
fBlıamettıa t)~ 

Geçen btiyük harbin en sıkıntı. 
1ı günlerinden birinde idi. Çanak
kale muharebesi bütün şiddetlle 
devam edıp gidiye>r. Türk askeri 
büyük btr kahramanlıkla memle
k~tl n kapıların-da yılmaz bir bekçi 
gıbl duruyor. Düşmanın tekmli ta 
arruzlarını Püskürtüyor. Çaresiz 
durumlar karşısın-da kalan düşman 
Marmara denizine denizaltı eeml
lerlnl sokarak Tiırk ordusunun er
zakını, cephanesini nakletmek i,ı
ni Cören gem!Jerını, düşman do
nanmasının aşırma ateşlerini kar. 
eılayan Türk h<lrp gemilerinin ca· 
hşmalarınt !'t'k etme;; cıı~r!li:e Mttr 

(Ue\ ~ı Sa. S, M. ~ de) c.*• 
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VATAN 

( Korkunç 1 
bir macera: 3 -1 Şehir Almangada t enk it 

Torpillenen bir gemiden 
kurtulan yedi lngiliz 

gemicisi neler çekmişler? 

•• sozu: •• Haberleri , 
3 aylıklar! Dr. Göbels in bir 

H·Kıltctn yapfığtnı kalemin bozmasına 
. ~ . 

vermıyecegız .,, meydan 
Baştayfa, parmağındaki yüzugu çıkararak 

arkadaşlarından birine veriyor: 

Maaşlarını Emlôk Ban
kasından alanlara yedi 
aylık paha'.ılık zammı 

birden verilecek 

JJO.. l'man zaferleri bir çok iR.

~ sanlar üzerinde garip bir 

tesir bıraktı . Öyle sanılıyor kl 
bütün Almanlar, yalnız üzcrleri
ne üniforma geçlnnckle kalma
mışlar, içlerine de bir üniforma 
giydirmişler, hoşnutsuzluk , de
dikodu, tcnkıt, korku, hiddet, 
kıskançlık gibi insanca kusur
lardan tamamile temizlenmi~ler

Jaşma'k, münakaşa yollarına gir. 
mek ihtiyacın1 duymuştur. uEs
kiden harp çabuk bitecek .• diye 
yem borusu çalınırken, şimdi 
harbin uzayıp gitmesi tabii ol
duğunu halka anlatmak ve mu
kavemetin lüzumu hakkında. ka
naat uyandırmak icap etmekte-

ğın yerine konacak bir tabak a
radınız veya. yakın bir yere git. 
mek için bir tren bileti a1mağa 
gittiniz. Mutlaka ayok, yok> ce
va,,ilc karşı1aşırsınız. Ersatz ya
ni mevıcut olmayan şeylerin ye
rine lkame usuWe ihtiyaç eş:yası 
bulmak imkansızdır. Mesela ev
velce on altı buçuk marka hasır 
örgUsü ayakkabı bulunurdu. Şim 
di yok. Eski ayakkabını tamir 
edecek adam ararsınız. O da 
yok ... 

- Kurtulursan anneme verirsin, diyor. l\IUlkt ve askeri. emeklilerle dul 

Tay.1.adan biri sadece cevap ve
riyor: 

- Ben beraber geliyorum. 
Baştayfa, gözlerini diğerlerin i n 

üstünde dolaştırıyor . Hepsi başını 
hayır diye sallıyor. Fakat kendi 
kendilerini ölüme mahküm eden 
arkadaşlarının hali, yüreklerine 
dokunuyor. 

Yol arkadaşlığına karar veren 
tayfa neşeli denecek bir tavırla 

şu sözleri söylüyor~ 
- Bir dakika müsaade... Öl

mezden evvel kendi kendime bir 
ziyafet çekeceğim. 

Denizden bir ma5raba su alı

yor. iş\!ha il e içiyor, sonra bir ga
leta parçasını deniz s uyunda yu
muşatarak y iyor. 

Baştayfa parmağındaki yü•üğü 

çıkararak arkadaşı.arından birine 
veriyor: 

- Kurtulursan anneme verir
sin. 

Diyor ve il8ve ediyor: 
- Size vasiyetim: Garba doğru 

yol almağa. bakınız. 
Bir ciS'lllin Okyanusun sularile 

çarpışması, sonra diğer bir ci
ı;m. .. Sandalda. üç kişi kalıyor. 
Bunlar birbirine bakışıyor. Haya
ta devam etmenin imkanlarından 
mahrum bulunuyorlar. Su yok, 
ş;u olmayınca sandaldaki ga:eta
lardan hayır yok. İçie<mden biri
nin akıl muvazenesi tam yerinde 
değil, diğer ikisi o kadar zayıf 
lüşmüş ki bir defada bir saatten 
•azla dümen tutamıyorlar. Fakat 
vücutlarındaki bütün kuvveti top 
ayarak hayata inatla, ısrarla sa

rI'. ı)·orlar. 
Bir kaç gün sonra bir sabah 

(~!organ) adlr tayf& ş11 haberi ve- 1 

riyor: 
- Çok susadım. Denize kendi.

mi bırakmağa karar verdim. Bol ) 
bol su içerim. 

Sandalın baş.ırldan Okyanusun 
sularına dalıyor, tekrar suyun yü
tüne çıktıkta.o sonra cesedi dal
galar arasında. şuraya buraya a
tılıp duruyor. KendL~inde en kü
çük bır çırpınma yok ... 

Geriye k&lan Tapscot ve Widdi- j 
cam adlı iki gemi.el birbirlerine 1 
gözlenni dikiyorlar. (Anglo Sak
wn) gemisinden kurtulan yedi ki. 
fiden yalnrz iJt\si şiıadi hayatta i 
kalmıf!Jr. 

Öfteye doğru Tllll'l"Ot o kadar 1 

ıuruyor ki maşraba dolu deftlz su- 1 
).·u ıçiyor. Derhal .içi dışına çıka

cak şekilde kusuntu başlıyor. U
zun müddet hareketsiz duruyor. 
Diğer gemici açlık ve susuzluk

tan sancılar içinde kıvranıyor. 

Sandalın içine yuvarlanıp sayrk
lamaia, delilik emareleri göster
mete başlıyor. 
Güneş batıp sıcak azalınca biraz 

kendilerine geliyorlar. Fakat sa
baha kadar baygın gibi kalryor
lar. 

Ertesi sabah r~ıir durmuştıır. 
Oeniz yat rıbl düz... Sandal Jriç 
}'ol almıyor . Hava hem sıcak. hem 
rutubetli ... 

Tayfadan biri 
ki : 

<illerine 

Hakiki büyüklük 

ne imiş? 

diyor 

e lr Inrtnz mekt8blaio son ımı

fındakl çocuklara. yazı vazı

teoıı olarak şu suali SOrmU.fl&r: 
«Hakiki. bUyüklUk nedir'!» 
işte fakir blr işçi aUtw;.lnJn 12 ya

IJılOdakl kızının ,·erdJll ce\ap: 
«Bizim bir kom,umuz ,·ar. Bir gün 

ç&1naşır yıkadı, lt>e a,tı, IJ> koptu, 
çama,,nrlar çamurlara dökWdü. Ka

dın hl( 'lkAyet ebneden güler yüzle 
ç~ırları topladı ,.e tekrar yıka.

dı. ip ylrıe kopar korkuslle tlmenler 
ü.urlne serdi. O gece bir köı>ek pi 
a.yaklarlle çamalfırlar üzerinde do
laşıp hel>"'lni klrletmtz mi! Sabah 
kadın bu manzarayı g-Orü.nce ~dil: 

- Tekrar yıkamak lılıın1 gelecek, 
dedi, Köpek te çama ı.rları Ql.mur
latma ı,tnı tam yapmuı. 

ı,te h.akUd büyUk.hllc, bu fakir ka.

dıntn yapbfl, hayatın alf:ıllikJeri kar 
-,ııtında yılmamak ,.e her zahmeti 
gülerek kaııdamıktır.• 

- Benim de tahammülüm so
nuna erdi. Uzun yola çıkmağa ka
rar verdim. Beraber gelir misin? 

öteki halsiz halsiz 11 evet ,, diye 
i ı;. aret ediyor. Biri kendini denize 
bırakıyor, diğeri. biraz tereddüt 
i.çlnde sandalın kenarına tutunup 
suya sarkıyor. Fakat denizin se
rin sulari1e temas içinde her iki
&inin sinirleri yerine geliyor, iyi. 
ce canlanıyorlar. Denize atılan a
dam, sandaldan bir kaç metre 
uzak düşüyor ve iradesi haricinde 
olarak yüzmeğe başlıyor, arkada
şına sesleniyor: 

- J{aydi sandahn kenarını bı
rak. yola çrkalım. 

Diğeri cevap veriyor: 
- Hayı:r, ben iyice canlandım . 

Hayatta kalmağı biraz daha tec
rübe edeceğim. 

- Yahu, bu oyunbozanlık ..• 
sporcu ruhlu bir gemiciye yakrş. 
maz, haydi kendini bırak. 

- Sen istersen git, ben kalaca· 

ve yetimlerinin ve askeri malOilc
rin üç aylık maa.r tediyntına. mal
mUdUrlUklerince martın U~UncU salı 

gününden itibaren başlanacaktır. Ma 
eı;ılarını EmlAk ve Eytam Bankasın
dan alantaia da martın ikinci pazar
tesl gününden itibaren tediyat ya
pılacaktır. ?l.taa.şıaruu bankadan a
lanlar Uç aylıklarını evvelce kırdır

m ış olduklarından bu defa haziran, 
temmuz ve ağustos maa..,ıarını alır

larken !JUbat, mart, nisan, mayıs, 

haziran, temmuz ve ağustos aylarına 
alt olmak Uzere yedt aylık yüzde 
yirmi beş pahalılık zammını birden 
alacaklardır. Maliye VekAleti, va.ki 
talep Uzerlne bu parayı EmlAk ve 
Eytam Bankasına verm fı;;tir, 

Malmildürlüklerinden maaş alanla

ra da, alacakları Uç aylığa şubat ay

lığının pahalılık zammı UAve edil

mek suretUe verilecektir. 

Belediye 

meclisi dün 

umumi 

toplandı 
ğım. Belediye umumi meclisi dön öğle-

- Olmaz, ben tek başıma yola 

1

. den sonra şubat devre&1 son toplan-
çıkmam, beraber gitmellyiz. tısını yaptı. 

O da gelip sandalın keD&rına Birinci reis vekili Faruk Dereli-
tutunuyor. Hayatta kalmak veya ; nin başkanlığı altında toplanan ilk 
savuşup gitmek me6clesinl sükU-' celsede bundan evvelki içtlmaın zap· 
netle münakaşaya başlıyorlar. Ha tı okunarak kabul edildikten sonra 
yatta kalmak taraftarı olan ViGdi. ruznamedeki maddelerin müzakeresl
eam diyor kl: ne geçilmiş, BüyUkada.daki sokak i· 

simlerinin değtştirilmesı hususunda
ki encümen mazbatası kabul edilmiş-

(Arkaor ,..r) 

Soruyorlar: "\ 

Yabancı 
1 erde 

müessese
ça lı şan 

memurlar 
Bir okuyucumuzdan aldığımız 

mektupta şöyle denilmektedir: 
cHUkfimet, de\ilet memurları· 

na burün mümlr:lln olan maa., 
zammını yaptı. Bunu örnek alan 
milU bankalar da &.}Ri yolu tut
tular. Tüccarlar \"e serbest mes
lek ba.hlplerl zaten zaınanın ı. 
eabı daha fazla kılr elde ctmek
tedlrler. 

Yalnız mal sahipleri lle hususi 
nılie,r,!;eselerde ve yabancı ban
kalarda çalu1an memurlar eekJ 
hallerlle kaldılar. 

Bu gibi müe eselerde uzun 
zamandanberl çalı an memurla
rın bu müe8seselerde mü.ktesep 
hakları ve emekleri bulundutu 
lçJn ayrllmaları da. biraz güç bir 
keyfiyettir. 

Bu vaztyete göre yaban<'ı mU
e~<ıo~Jerde çalı an memurlar za
manın icap ettlrdlft zamdan nıah 
rum kaffnı' bulunuyorlar. 

Yapdaeak kli('llk tetklkatıa bu 
müesseselerin gellrlerlnln harp
teu en·elkine göre çok artını' ol
dufu anl~ılır. Buna rağmen ge
çinmek lçln büyük mü,kllıl.ta gö 
ğü'i geren memurlarına zam yap 
maktan kaçınan bu gibi mUe!i
~lf'rdekl Törk vatanda,ıarı a
caba hlmaye edflewıez mi f> 

Bu mektubu alıikadarların dik 
kat nazarına an:edlyoru_z. 

tir. 

Lokantaların sokak cephelerindeki 
camekA.nlarında yemek teşhirinin 

men'i için belediye zabıtası talimat
namesine bir madde UA.vesl hakkın-

ı daki belediye reisliğinin yaptığı tek
lif Uzerine mUlkiye encümeni mazba-

1 tası okunmuş, bu yasağın pastacı 
dUkkA.nlarına da teşmili teklif edil-
mi!Jı!!e de Vali ve Belediye Retsl Dr. 
Kırdarın verdiği izahattan sonra 
mazbata. kabul olunmuştur. 

Bu maddenin kabulünden sonra da 
belediye bütçesinde hasıl olan açığı 
kapatmak için belediye resimlerine 
yapılacak zam hakkındaki mazbata 
okunarak kabul edilmiştir. 

Buzun kilosu lteş ku.ru.' 
Belediyenin varidat.lllJ, arttırmak 

üzere de buz fiyatlanna zam yapıl
ması kararlaştırılmış ve buz kilosu
nun fiyatı beş kuruşa çrkarılmı~ır. 

Şişe düellosu 
Dün akşam Si:rkecideki Valide 

lokantasında miişterilerl hayli he 
yecana düşüren bir döğüş hadise
si olmu$lur. 

İkbal otelinde oturan isme.ille 
UzunköprU otelinde oturan Meh
met iki ayrı masada tatlı tatlı iç. 
kilerini içerlerlken evvel;i ağız 

kavgasına başlamıslar, bu kavga 
sonradan döğüşe OOmntiştür. 

İsmail de, Mehmet de masala
rında bulunan bira. şişelerini bir
birlerinin kafalarına fıra tmıştar, 

bu aradaı lokantada bulunanlar da 
birbirlerine girmişlerdir. 

Bu sırada garson :P.'lahmut da 
başına yediği bir bira şişesilc ya. 
ralarunıştır. 

Suçlular yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

dir. 
Almanların için için kayna

dıkları ve çökmek üzere olduk
ları hakkındakt «idialar ve pro
pagandalar nekadar yanlışsa do
kuz scncdcnberi Almanların in
sanlara mahsus huylardan ve 
zaaflardan temizlendikleri zannı 

da o kadar yanlıştır. 
Hiç bir insan hissiz bir kukla 

haline gelemez. Kendisini kızdı
racak bir şey olursa kızar. Kı

zınca. da içini bo,altmak ihtiya
cını duyar. Bu ihtiyaç İngilterc
de, Amerlkada açıkça yerine ge
tirilir, gazetelerin sayfalarında, 

parlamentolar müzakerelerin .. 
de yer bulur. 

Fakat Almanlar da kanlı, can ... 
h adamlardır. Kızınca içlerini 
boşaltmak ihtiyacını duyuyorlar. 
Bu tenkit meyli son zamanlarda 
yalnız sözde kalmıyor, gittikçe 
gazete sayfalarına sokuluyor. O 
kadar ki Propaganda Nazırı 

doktor Göbbels, ilkki\nun baş. 
larında . söylediği bir nutukta: 
«Kılıcın yaptığını kalemin boz
masına. meydan bırakmayaca

ğız.1.1 demiştir. 

Ş ark cephesinde dört, beş 

ay kaldık'tan sonra geri 

gelen askerler, yazın oraya gi
derı adamlar değildir. Her harp 
meydanında. 01ümle karşıla$ılır. 

Bu hesapta olan bir şeydir. Fa
kat ölümü beklerken çamurlar 
içinde yatıp kalkm1lktar._ açlık, 

susuzluk çekmekten, Rus ovala. 
rının o vah~i ve tSırıcı soğuğile 
karşılaşmaktan ibaret· bir haya
tın gitgide bir insanın sinfrine 
dokunmaması imkansızdır. Al· 

. mantarın zaferden zafere koşar. 
ken unuttukları bir huyları dep
remiştir: Tenkitçi olmuşlardrr. 

ı-= Yazan: '\ 

I~··· ZA~ 
drr. Göbbels, Almanyada çok 
dikkati çeken bir makalesinde 
!( harbin ne zaman biteceği suali 
üzerıinde durmak caiz olmadıt,ı

nı, ancak nasıl bitmesi 13.zım 

geldiğini düşünmenin doğru yol 
olduğunu> izah etmiştir. İsviçre 
gazeteleri, bu makaleyi, harbin 
uzamasından dolayı Almanyada 
sabırsızlık başgöstcrdiğine delil 
diye karşrlamışlardır. 

Ayni gazetelere göre Yahudi
ler aleyhindeki takıibatın yeni
den şiddetlenmesi de halkı oya.. 
1amak arzu ve ihtiyacının bir 
neticesidir. Bununla beraber İs
viçre gazeteleıt bu yolda ema
re'lcri, Almanyada muka.vemet 
kırılmasına bir delil.- diye ileri 
sürüyorlar ve doksan milyon 
jnsan nekadar disipline alışırsa. 

alışsın, sıkıntı k&rşısınd& dilsiz 
bir hale gelmesinin beklenemi
yeceğini anlatıyorlar. 

A lmanyadakl tenkıtler, esas 

prensiplere ve meselelere 

ait değildir. Çoğu, hergünkü ha
yattakl sıkıntı ve darlıkların 

mahsulüdür. Almanyad& açlık 

sıkıntısı yoktur. Halkın beslen
mesine kUi olacak kadar gıda 
tevzi edilmektedir. Parası olan 
lokantalara gidip karnını iyice 
doyurmak irnkAnına da malik
tir. Lokantalar d&lma doludur. 
Bununla beraber hergünkü ha
yat içinde insanı sinirlendirecek 
hallerle karşılaşmak normal bir 
·cydir. MeselA. ,,..a.Un!zl tamire 

verdiniz. Haftalarca alamazsınız. 
Sebep? Saa~inin harple alakalı 

daha mühim lşlerl vardır. Çakma 
ğınız biraz benzin, kırılan taba-

Herkes komşu~una gözünü 
dikmiştir. Kendisinde oJ.mayan 
şey onda varsa kıskançlık his
leri kabarır, onu ele vermek ar
zusuna güç karşı durulur. 

Hücum taburlarının gazetesi 
olan ve adeta sansürsüz yazı ya
zan Das Sohwarze Korps, halkın 
hoşnutsuzluğunu uyandıran me
seleleri açıktan açığa tenkit edi
yor. 4 ilkk3nun 941 tarihli sa
yısında diyor ki: «Ortahkta d&r-
1ık ve sr:kıntı uyandıran sebep
lerden biri de mübadele yolile 
yaptlan gizli ve gayrimeşru ti. 
carettir. Devlet dairelerini al
datmak suretile tüccarın kendi 
aralarında yaptıkları bu değiş 
dokuşlar, bir hastalık salgını 

manzarası göstermektedir. Bir 
misal zikredelim: Hilk adında 

bir tüccar, mağazası için tütün 
tedarik etmek istiyor, buna kar
ŞL Kolonyalı bir tüccara para 
dcğll, 25 tavuk ve horoz ödüyor. 
Hariçten kuru meyva ve porta
kal ithal eden bir tüccar, malını 
para mukabilinde değil, çikola. 
ta, yumurta, şarap, likör gibi yi
yecek eşyasının karşılığı olarak 
satryor. Bu itibarla halka satıla
cak çok az malı kalıyor. Halk 
darlık çekerken, kendi araların ... 
da eşya. mübadele edecek mev
kide olanlar, barış zamanında ol
duğundan bile daha bolluk ve 
safa içinde yaşıyorlar .• 

fE"' Vlel:'de kullanılacak çanak 
~ çömlek içln aı.amt OyaUar 

konmuştur, bu neviden ltiks eş
yanın fiyatı serbesttir. Bunun 
üzerine dUkkincılar, ellerindeki 
(Deva.ım Sa. ı, su. z de) +x+ 

Hem de tenkit, frsıltı suretile 01-,,------------------------------
muyor, a<;ıktan a('ığa ortaya vu- ~ 1 x 1 
ruluyor. Bununla beraber cmni- a A a e~ı· 
yet teşkilAtı bu tenkitçilerin üzer ' '. '. 
lerine varmıyor, lçlerlni boşaltıp 1W A.'Mf~~JJ 1*-~•ı•t*t UH ın ı ı ı nıı nı ı 
rahat etmelerhll adeta faydalı ve 
lüzumlu buluyor. 

Zaten cepheden yeni gelen a
damın sinirliliği çok sürmüyor. 
Cephe arkasında gı'.ıya hiç harp 
yokmuş gibi her zamanki hayat
larını geçirenlere karşıdan kal"
şıya kızarken, onların arasına 

karıştıktan, onların rahat ve 
zevklerine ortak olduktan sonra 
ilk haşin hisleri gevşiyor. Bu
nunla beraber içinde bir ukde 
kalıyor: .. Bu mücadeleler, yıp

ranmalar, yK>rgunluklar bu öl
çüde devam edip giderse haJimlz 
ne olacak?,, sualine cevap ara. 
mak meylinden kurtulmuyor. 

~ hlnı erde belire~ tenkitler 
~ henüz gazete sütunlarına 
geçmiyor. Gazeteler bir merkez
den idare edilen bir kuvvettir. 
Fakat bu kuvveti idare edenle
rin başında. bulunan doktor 
(Göbbe1s) bile kendi yazdığı ya
zılarda telkin usullerinden uzak 

Düşen düşene! 
1111< cemre dün havaya dliJtü. 

U Cemrelerin ııra Ue havaya, su· 

ya, toprağa dü"mesi demek; yine sı
ra ile hava, ıu ve toprağın ısınmıya 
başlamasın& işaret demektir. 

Halbuki dünkü cemrenin dliJl!şfi 

ne bitim bir dilfilfttir ki onunla bir
likte sıcaklık derecesl dUşttt, kar düş 
tü, uza.klaştatııu undığlmız ıofuk· 

lann Karadağ tabanCMı gibi (Ui 
tepmeslle halk kömü.rcü dil:kkAnl&rı

na. dU.,tU, köınUrU olmıyanlara dert 
dU,tU, lıatttl. Tasviri EfkA.r arkadaşı
mız: cilık bahar gilnlerlnln ilk mtlj
deslnl veren bu ha.beri gönüllere 
rahatlık oerpen bu mU~~ı. olarak 
bildirmek» hevesine düştü, fa.kat btı 
suretle kendisi de hayal dilşUkliliü
ne - sukutu hayal mukabW - ıı;;,

ttt! 

ÇOK HAKLIDmLAJ!.! 

Berlıerler Cemlyetı ı•aN heyeti vi-

llyet •e beledlye)'<l müracaat ede
rek berberlerin ağır J-!}Çi sayılmalan
nı ,.e yedi yüı; eJli gram ekmeğe hak 
sahJbl edllmelerınt istemişlerdir. 

Bence berberler bu isteklerinde ta
mamlle hakhdırlar. BUttln run ayak

ta çalı7malrtan başka durmadan eı

Ierlnı ve çenelerini işleten berberlerin 

lsteji yabaaa atılmamalıdır. 

SON DEGIŞIKLIK 

MUNASEBETIL!l 

Bir ublllı pzeteal lttrtJlz lı&rp k&

bl•eel azaınnm dokuzdan yediye ın

dır-. llıwadloine: dngillz kablne

..ı kilçlllilyor» başhlmı koymwı. ltt

rııız lrabln09lndelr.i dejişlkllk büyü

mek "" bllytlk ı,ler r;örmel< rmokııa.

dlle yapddıffna göHI b8 .,..uk ytr 

rlıı4le detti ı;lbl r;örünllyor. 
Tatlııert 

Diye kendi kendime sual sordum. Da
. ha ertesi gün yaptığımı unuttuğum anlar 
oldu. Hafızam isyan hallndc idi. Bu va
kayı hatırlamam için kendi kendimi zor
lamam Hızım geliyordu. 

YATANIN EDllllİ KOMA!fl: 
J 

TEFRiKA No. tt - Ne dernek istiyorsunuz? 

İnsan, ruhuna ve hakik! tablatine ay
kırı hareketlerde bulunulsa. bunların 
doğru oldU'ğuna zor inanır. 
Socarım size: 
Muhterem jüri heyeti! Ha.kltatte biz 

insanlar irademize, hareketlerimize sa
hip miyiz? 

Hayatta, çok şey görüp geçirdikçe şu
na inanacağım geliyor ki, biz insanlar 
kudretsiz ve iradesiz birer oyuncak glbl~ 
yiz. Dünyaya Mkim olan meçhul kuvvet 
lerin iradesi ve arzusu ne ise onu yapı. 
yoruz. İyi düşününüz, mazinizi hatırlayı
nız. Çocukluk devirlerlnlzdenberl yapma. 
sını ve düşünmesini istemediğiniz ne kadar 
çok şey yapmış ve dü~ünmü.şsünüzdür. 

Sevdiğiniz bir insana istemlyerek fena
lık yaptığınız hiç olmadı mı? İradenizin 
haricinde bir kuvvetin, karşı duramadığı
nız meçhul bir kuvvetin esiri olarak ne 
kadar çok şeyleri de irlemiyerek yaptınız, 
değil mi? 

Size bir kere daha soracağım: 
- Hareketlerimize h.lkim miyiz? 
Eğer evet derseniz şu halde hepimiz 

caniyiz. Yahut ta cinayet diye bir şey yok. 
tur. 

Muhakkak ..ıan ŞU<iur ki, istediğimiz 

Yaıan; ıu...... Braall9en 

yapmıya karar verdiğimiz hareketleri yap
tığımız çok nadirdir. Daha doğrusu; yap
tzQ:ımız hareketlere pek nadir olarak ev· 
vclden karar vermİ$ bulunuyoruz .• 

Jak, hiç farkına varmadan. kendi ba~ın. 
dan geçenleri ileri sünnüs, adeta kendi 
kendisi için bir bcraet kararı alrnıya ça. 
iışmıştı. 

Jüri heyeti, hafızalarını harekete geti
rip çok mu düşündüler? Hayatlarında is
temiyerek bir çok şeyler yaptıklarını mı 
ho.t.ıra getirdi·1er1 Kim bilir, zihinlerinden 
neler geçti. Kocas1n1 öldüren Madam Ma
nesco'nun beraetine karar verdiler. 

Karar okunduju zaman Jak basını ö
nüne eğdi. Bu zaferi kazanmak çok güç 
olmamıştı. Fakat eğer karşısında Lüsiyen 
gibi bir avukat bulunmuş olsaydı l\'ladam 
Manesco en aşağı yirmi sene hapse mah
kUm olurdu. 
Kadıncağız sapsarı ve hareketsiz olarak 

netlceyi bek!lyordu. Beraet kelimesini du. 
yunca hıçkıra hıçkıra ağlamıya başladı ve 
a.vukatı.nın ellerine sarıldı: 

-·. .... - . 

CeY!ren: a-. 4. s. :ruw•N 

- Teşekkür ederim, dedi. Fakat yanı. 
lıyorsunuz. Ben yaptığımı biliyordum. 

Jak, bu sözlere cevap vermedi. Fakat ha. 
dise hakkında da.ha fa-zla tafsilAt aimak 
ihtiyacını duydu. Kadını evine çağırdı. 

Çok gariptir ki, Madam Manesco'nun 
beraeti Lilsiycnin ölUmil sayesinde olmuş
tu. Acaba dünyaya hükmeden meçhul 
kuvvetler bu kadının kurtulabilmesi için 
mi Lüsiynien ölmesini münasip görmüş. 

!erdi? Dünyada onun yaşaması Lüstyenln 
yaşamasından daha mı lüzumlu idi? 

Yolda giderlerken, Jak, kadına sordu: 
- Şimdi artık kurtuldunuz. Bana her 

şeyi söyleyiniz. Kocanızı neden öldürdü· 
nilz? 
Kadın bir an tereddütten sonra söze 

başladı: 

- Peki .. Size her şeyi anlatayım. Bel. 
ki de bana inanmazsınız, ben kocamı öl
dürdüm. Çünkü o şdamın artık yaıamıya 
hakkr olmadıjiına ine.nıyorduın. 

- Ya! Ne~n acaba? 
- Çünkü zara.rlı bir adam olmuştu-

- Bütün hayatında hiç faydalı iş gör-
memiı;tir. Çok zengindi. Evlendikten biraz 
sonra kadınlarla ve sarhoşlukla parasını 
israfa b~ladı. Muharebe oldu. Bütün er· 
kekler vatan için döğUşUrken o bir kola. 
yınr bulup tecil oldu ve ylne zevk ve sa· 
!asına. devım etti. İşte o zaman ondan nef. 
ret etmiye bllJ!adım. Çün<k!i sevdiğim btr 
ad&m, dünyada ye.gine sevmiş olduğum 
btr başka adam muharebede öldü. Sevgi
lim öldükien sonra artık hayattan t&ma. 
mile bıktım, ben de ölmek iotedlm. Ken
dimi öldürmiye bazırlanmı~ım. Hattıi e .. 
!imde bu maksatia bir silAh tutuyorken, 
birdenbire masamın üzerinde bir mektup 
gördüm. O anda neden o mektubu açtım? 
Kader ve kısmet böyle istemiş olaca.k her 
halde! Bu mektubu, vaktile kendisine yar
dım etmiş olduğum bir kadın bana yazı. 
yordu. İki küçük çocuğunun verem oldu
~unu, kocasının muharebede öldUIUnü ve 
eğer kendisine tekrar yardım etmezsem, 
çocukla.rı ile beraber kendisini Sen neh
rine atacatını anlatıyordu. Bu mektup ba
na çok tesir etti. Zihnimden bir şimşek 
gibi bir şeyler geçti, ölüme vaı:manın za. 
manı henüz gelmediğini hissettim. Madem 
kı canlarını kurtarabilecefim bir kaç za
vallı benden irndad istiyordu, onlara kar. 
fı olan insaniyet va:ı:ifeınt ı;örmeden öle· 
mezdim. 
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ilim ve fen adam
larının dikkatine! 
ii abatln mi lnsaıılııra, insan

ların mı table.te tesir ettiği 
incelenecek bir koau haline gel· 
mektedlr. 

Böyle bir inceleme gerektlğinln 
1ıatırıma. gelmesi, tabiat ,.e ln§an· 
larda kar,ılıklı olarak kaydedilen 
sinir boz.&ıuğu dolayıslledlr. 

Uç senedenberl insanlar sinirlidir: 
Otuz küsur devlet, merhale mer
hale, harp ate!jinln içine - filli veya 
mfi.ne\:i olarak- karıştı. Bir lutada 
ba,lıyan yangın, dllnyawn öteki 
dört kalasına. da .. az "\·eya çok -
yayıldı. Hatta yangın kıtadan kı

taya, aradaki koca denizlerin suyun 
dan korknuyarak geçiyor. 

Uç yıldanberl tabiat •lnlrlldtr: 
Bir an oluyor ki soğuktan blllJk• 
bir şey bUnılyen memlokettn birin
de sJCak daJgasmdan JnsaııJar gU
ne'} ~arpmasına. uğruyor; yine bir 
Rn oluyor ki, soğuğa. yabancı bir 
memlekette sofuk dalga&ından halk 
donarak ölüyoı. Yer depremleri bl· 
rfblrlnt kO"\lahyor, yıllardJr nefesi 
k~llınlş duran ,·olkanJar aıe, püs
kürüyor; kasırgalar, tayfunlar de .. 
n.izlerı allak bullak ediyor. Mev .. 
simler artık haftada bir değişiyor: 
Bakıyorsunuz ki lllin a3'11l ilk haf
tası kara kış, ikinci haftası bahar, 
ilçüncüSü yaz, dördüncüsü sollba
bardır. 

Uç yıldır lnsanlar da •inirll, ta. 
biat te ..• 

ınsanlann sulh içinde ya~ğı oe 
nelerde tabiatın bu kadar asabiyet 
gösterdiğini pek lfitmtyor, pek gö· 
remJyorduk. 

Yahut, tablatin fazla L'§&blyet 
gö!)termediği yıllarda, lnsanJarrn 
harbe, birJbirlerinln malına canına 
kıymı~ya he\·eslendlklerine f&b.Jt ol· 
muyorduk. 

Şu halde, ya insanlar harp Min· 
ce tabiat hiddetlenip çığırından çı
kıyor; ,.e yaJ:ıut t.a tabiat çıflrın· 

dan çıkınca slnlrlerl boı;ulao ınaan
lar harp ediyorlar. 

Bence bu dava fuıtUnde durulma
sı lılzını gelen fenni bir hıidlsedir. 
Bu da\·anın halllnl lllm ,·e fen .
damlarına arzediyorum. 

KÖR KADI 

TAKVİM 
Zl ŞUBAT 1942 

CUMARTESİ 

AY: 2 - GÜN: 52 - Ka11m: 106 

RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 1 

HİCRİ: 1361 - SEFER: 5 
VAKİT ZEVALi ' EZANI 

GÜNEŞ: 6,48 1,00 
ÖGLE: 12,23 6,39 
!KiNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

15,27 
17,49 
19,20 

5,09 

Yaprak do lma sı 

9,38 
12,00 

l,31 
11,20 

B ugün salamura yaprapndan 

et dolması yapmıya hazırlan

dığım sırada kapı çalındı. G~nlerde 

okuyucularıma aolatnu, oldufwn at· 
çıba,ı çıkageJdi . 

- Kolay gele ne yapıyorsun'! de· 

dl. Ha. emir dolma n11 sarıyoreun? 

- Evet, yapra-k dolması yapaca

ğım, dJye cevap verdim. 

- Yok a hanmı, bun& emir doJ.. 
m.a derler. 

- Bak bu 19'111 hiç bilmiyordum, 

- Evet, vakti1e efendiler bunun 
üç tanesi bir ka,ığa sığmaua. mut. 
fata gerJ gönderirler. A~ıyı da tek· 
rllr ederlerdi. Hey gidi gllnler, iyi 
yapanuyorsun, diye kaç defa ustam
dan elimin üstüne kepçe terwi ye
dlın. 

Haydi balr..alım, ba.,ıa. 

- Ben senin önünde yaparnıyaca,.. 
ğlm, a'çtbaşı, dedim. 

- Niçin, a hanım? 

Ben o kadar küçük yapamun 
ııa. .. 

Zarar yok, şimdi o kodar 1""1 
iş arıyan yok. Biz de koca koca dol.
maJar yutuyoruz. lfa.ydJ, hep de ..,_ 
na yard ım edh·ereylm.. Soy fU ıofa.. 

nı kuşhanenin ortasına oturt. KJ7 ... 
maları iyice ez. Bir fincan da pirinç 

koy, şu maydanozu da dotra- tu.ıu, 
biberi de at, karı'}tır, başla doldur· 
mıya... Hu, şimdi tencere yarım ol
du, bir ıııoğın daha. soy, üzerine koy. 
Haydi yine dolmaları saralım. Iş bit
ti, yarım ka.ık yağ koy şunun UstU
ne, bindir ateşe ... Ka.knamıya başJaw 
yınca bir ~ay fincanı sıe&k su ko
yarsın, yemek ıamaruna. kadar pJfe.t, 
sıcak bıc&k sofraya verlnln. 

Pek etki dolmalara benzemezse de 
bu da. zararsız olur. 

EV L\DJNI 
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VA:rA..N 

•M·tı·•ııııı.ı:••ırnıı:a=ııaııa 
C.H.Pa~!isinin Bira şişelerinin 

J Sul tanhisarın menkıbesi 
(Blıfı 1 laclde) «+> 

mara denizine denizaltı geınllerlnt 
sokmak istiyordu. 

-- ' c • t • I • e t ı a T r a • a • • • w a • > • • •' - • 
TARİHİ DA VA kabul eUneıyen Fransız hukuk~ sıv •sı iCMAL 

nun dıeğiŞlnez prensiplni ileri sür. J R 

.. ~~~"~~~~:~~ tıpaları kalmamış 
Bu uiu.rıda uzu.R UZUB tecrübe

ler yaparak 1* iki gem~l zarar
lara uğra~ RWvaffak o!abijdi 
Türk donanmasının o zaman için 
kıymetH gemiler1nden Barbarosu 
torpi+ledi. 

Dalad ier 
müdafaasını 

yaptı 

düktetı SOBra tarihia aüyük hfi. C~l:ıd:::=<-=:ıQı=:ı:==:=:ı:a==ııııı::=::ı:t:=::Sllll=-::a> 

tkıilRlerl tarafından öteden beri ka-ı T .. 
bul ~n makable şaın11 olma- ur k - Bulgar 
mek pren.siplnln yeRiden ilh edil. d 
mesinl istemiştir. ostlugu-na 

Daladler'ahı ınliılatuı 

kftfntlmn ilki ole.n :romnn nrilkAfatı· 

İta+yadan 20 milyon t.p~ getirtiliyor 
Nakliye g-0milerlnd~rı birkaç ta 

nesirıi, ki:içük b'r iki t()I'f.lltomuzu 
bıatırdı. 

lerlnl bitirip yerine oturmuş, Da· 
ladier derhal söz lst.emlıitlr. Dala. 
dlcr demişUc ki: 

nr tevzi etmek Uzere ayrılan jUri 
heyeti bug:lln CUmlmr!yet Halk par· 
tisi genel sekreterlik binasında. top-
lanmıştır. 

Toplantının başında Partl Genel Sek· 
rcteri Dokt0r Fikri Tilzer, jüri he· 
yetine da\•ete icabet ettiklerinden do 
lnyı teşekkUr etmiş ve kendilerine 
gayeyi anlatmıştır. 

Ankara, 20 (TeleConla) - Ctim· dutunu öğremnişler41n'. Yapıl&n mU
rük ve Inhlsarlar Vekaleti, bHlla.ssa j zakereierdeft aoııra Itaıya bize, kon· Herkes bu yeis lçerslndc iken 
bira flfelerlni kapatacak ve husuef serve Miti< mukabilinde 20 mHyon bir gün bütün matbuatta büyük 
ckiıd 1 1 tıpa Venneyl. kabul etmi<•tlr. Italya bir İngtliz denizaltı gemisinin bn. 

<Hafı ı lıleNe) IXI 

Karşınıza maznun olarak değll, 
16/ 101940 tarihindenbcri mazlitm 
ilarak çıkıyorum. 17 aydanberl 
kendimi müdafaa etmek imkanını 
bulamadan mahpus bulunuyorum. 
MatlObiyetın baş:1ea mes' ulQ ola
rak basınla, radyo ile ve bizzat 
devlet reisi tarafından itham edil
dim. Bu keyfi mahkumiyet kara
rına karşı şiddetle itiraz edlyo. 
rum. Daladier, sözüne şeyle de
vam etmiştir; 

Bundan sonra heyete talimatname 
okunmuş ve seçim yapılmak nzere 
jüri azasına puslalar dağıtılmıştrr. 
Yapılan seçim sonunda en çok rey 
alan Uç eser yeniden reye konmuş H 

s~im sona erdlrilmiftir. 

ş e yapı mış olan trpalan mem· ..., 
Jeket dahilinde tedarik etmekte bQ· hllkOmetı, He lıU1<6Metimn esasta tırıldığını ve mürettebatının tama 
yUk müşkU!Ata düşmekte ve tıpa mutftık "kalmakla beraber ihraç e- mile esir edildiğini blldiren bir ha 
sanaylimlzln bira ş~c!erinl kapata- dlleeek kenserve balıklann kutulan- ber, bir tebliğ görüldü: 

nu söyliyerek Generali şiddetle it· 
ham etmiş ve ClGamelin'in sükü
tuna iştirak etmlyeceğlm.11> demiş
tir. 

Hezimetin nsıl sebebi, kuman. 
ı:ta makamının hataları değil mi
dir? Bu suali bir scnedenberl sor
duğumuz halde tahkikata memur 
olanlar, bunu dinlemek istemedi
ler. Adalet divanı, ordunun şeha.. 
detlni r-cddetmek istiyor. Halbuki 
ordumın malzemesi, teçhizatı ve 
maneviyatı ne olursa olsun kuman 
danın ezicl bir mes'uliyeti vardır. 

cak yolda inkişaf etmemiş oknuı m~ı meselesindeki mQşkWltr hallet- Sultanhisar torpit.o5u (10&0) ton 
dolayısilc istihsal edilen tııraıar bo- mlye utrqmaktadırlar. luk bir denizaltı gemisini batırmış 
zulmakta ve vekaıet geliri, dolayısı- Bu R'l~kQUer ortadan kaolk-ar kalk· tı. 

Cümhuriyet Halk Partisinin roman 
mükafatını kazanmış olan eser 22 
.şubatta. radyo ile bizzat Fikri Tilzer 
tarafından bildirilecektir. 

[ 

le hazİlle kazancı oklukça ehemmi· maz billıaa&a fazla alkolm içkilerle Sultanhisar tarpltosu... Evet, 
yeUI zararlar görmektedir. Bu va- yapblı rek6"Ue fevkalAde muvaf. Türk filosunun en küçUk gemi.si. .. 
zlyet karşısında gerek lnıltlaariar. ge- Cak olaa lııit'aRın, tıpuızhk ytizUıı- Kendisinden birkaç mis\I büyük bir 
rek Ticaret Veka.Jetl iş birMtl ya- denizaltısını Marmaranın ortasın
parak memleket haricinden bıtra fi- den sen zamanlal'da oldukç.a eı.em. da yakalamış, küçük topları ile ko 
şcsl tıpası tedarik etmek imanlM'I· mlyetıı miktarda azalan ~tıhllkinin ca bi,r gemiye üst gelmiş idi. Kah. 

l 
nı aramışlar ve ltalya hUkOmetinin yenWen(B~) eleceği tahmtJl edilmek- raMan mürettebat ve subayları, 

Harbin sözde mes'ullerinln mu
hakeme edilmesini herşeyden ev
vel Almanya istemiştir • 

Daladier, Fransanın ne zaman, 
nasıl ve kimden ilıanet gördillü
nün bu dava esnasında <Jnlaşıla. 
cağı ümidinde bulunduğunu soy. 
lemlş ve şu sözleri ilave etm~tir : 

a • ı . AI • a 8 bunları verebilecek btr durumda oı- telll.r. · · düşmanm ırıuğtnden korkrnıyarak 
onunla müsacleme etmek için bü. 

ll ~~~ll incJde- ) -(-) Çuvalla ·ıhracat ·ıç·ın yen·ıden :~~ ~~~~~o~~~:ı:e s:~::~b!t:~~~ 
le denize dalmak istlyen koca de. 

dl{ cephelerden alınan malümata nizaltısını yarelamış idi. 
göre Alınanlar Kızılordunun ileri h . , • ı • 
hareketini durdurmak için ilkba· m e J ver 1 1 yor Den4zaltt, daldıktan biraz sonra 
bardaki taarruzları iıçln saklama- tekrar deniz üstüne çıkmak zorun 
tı ümit ettikler! tanklB.Tını muha- da kalmış ve derhal kaptan kule-
rebeve sokmaktadırlar. Tankların Ankara, 29 (Telef••> - Ihra· ı aıamak yllzllnden ihracat yapama- sinin kapaklarını açarak İngiliz mü 
ıştır~k ettirildiği muharebelerin catçılann 20 şubat tarihine kad~r dıklarını Ticaret Veklletine bildir· rettebat ve zabitanı beyaz bayrak 
adedi artmaktadır. TanklB.T ateş. yurt dışına çuvalla ihracat. yapabıl- mişlerdir. ·larile teslim işareti verml§tlr. 
!erile Alman piyadesine yol aç· j meler! için ~caret VekAletınce Mü- Vekalet, mracat tacirlerHıln bu şi· Sultanhisar kumandanı bu ınilrct-
mağa çnhşmakfa iseler de ~rşı- saade verlJmı.ştl. . klyetıerint tetkik ederek yerinde bui tebat ve zabitanı esir ederek 1s. 
larında ciddt bir hareket görünce Bu illracatçılar, 20 şubat tarlhın- muş ve bu tUccarlara verilecek me- tanbula getlrmrş ve bütün halkın 
sürat1e geri çekilmektedirler. den sonra çuvallarla ihracat yapmak kalplerine Ae~cll sular scrpml~ti. 

L 1 "rad yol le k tan menedilmelerine rafmen malları hil için tetkikat yapmıya başlamış- Mütareke senelerinin Haliçte çil 
en n,. unu açma ma • ...ıı. halde ..,.c vapur bula- tır (B B ) 

sadile ileri harekete geçen Sovyet hazır e>ld_u • · · :rüttüğü bu küçük geminin adı. 
kuvvetlerini du,-durmağıı. teşeb- ------------- --------------- nı Cümhuriyet hükumeti, büyük 

büs ederken de Almanlar ağır 3a. Amerı·ka bu sene Z iraat işleri kurumuna bir destroyere verunek suretne fc 
yiata uğramışlardır. dakfırlığın uııutulmıynrıık dalma 

Berlln, 
2

0 (A.A.) - Alman onlu• 60 b• t 1 milyon lira ikraz takdir edilmekte olduiunu i:östcr-
ları başkumandanlığı tebliği: ın ayyare Ankara, 20 (A.A.) _ Devlet zi. miŞt.ir. 
Dllşman yaptığı tesirsiz 'htıcumtar t-aat işletmeleri kurumuna, her tllr· Yeni Sultanhisar torpitosunun 

esnasında doğuda yeniden kaRlı ka· yapacak ıu inşaat milstesna olmak üzere, ı,. da Türle denizclllk tarihine kıymet 
yıplar vermiştir. Cephenin merkez !etmekte oldufu çiftliklerdeki faali· ti sayfalar ilfıve edeceğine şüphc-
kesimfndc çember içine alınm~ olaıt HartiOl'de (Connect.idll), 2t) yetin tevsi ve takviyesinde ve gen1' miz yoktur. 
dUşman teşkUlerlnln yapmak Jete- ist'h 1· d. k zirai işletmeler tesisinde kullanıl· Donanmamıza karı""" bu gemi· dikleri yeni taşıtma t~ebbilsleri l· (A.A.) - Harp ı sa ı ıre tö- ...-

rti M· Enutsen, Birleşik Amerika. mak Uzere Milli Korunma kanunun· yi kullanaca.k subay ve erlere işle. 
kim l<almı11tır. aın bu sene 6G,OOO tayyare yapa- da yazılı sermayeden 1 milyon lira rinde muvafiaklyet dllemeğl vata-

c-Cını söyletniıtir. ikraza müsaade edilmiştir. (B.B.) ni blr b&~ biliriz, lstanbulun zirai 
kalkınması 

(Baıp ı inekle) <-> 
DUnkü jçtimada Dk toplantıdaki 

esaslar dahilinde tatbikata hemen 
başlar.ma.sı için bUtiln kaymakam· 
!ar da haZn' tnııanuyOl"dU. 

Vali ve Belediye reJsi muntazanıan 
devam edecek bu toplantıların, ekim 
itlerinin toprağı hazırlamak, tohumu 
vaktinde ekmek gibi muayyen zaman 
larda yapılması lazım bir durumda 
bulundufumuzu hatırlatarak zirai faa 
Jiyet için kırtast merasimden müm
kün olduğıı kadar tevakki He hemen 
tatbikata başlanmasını ve hazırlanan 
plinın başarılması için llzım gelen 
tohumluk avan6ının Ziraat Bankasın· 
da emre mUheyya olduğunu ve la· 
tanbulun ihtiyacı patates ve mJAır 

hususunda karfılıyacafı tahmin edi· 
len yirmi beş ton kadar patates to
humu ne 180 ton mısmn mevcut' ol
duğunu izah etmiştir. 

Crips kabinede 
(Baljl 1 ı.we = 

Hariciye Nazın: Allthony Eden, 
Devlet Nazırı: Ollver Lyttelton. 
lf Nazwı ~ Kili Servis: .IDnaeat 1 

Bevkı. 

AtUee, ayni zamanda B~ekil mu 
avlnliğini yapacaktır. 

Yukarda zikredilen naurıar 
kabinesini teşkil edeceklerckr. 

Beaverbırook, harp kabinesi azası 

olmıya davet edilmipe de sıhhi •· 
bepler dolayı&ile reddetmiştir. Ya
kında Birleşik milleUerin memba ve 
imklnlarınııı miftereken kullanılma
sı için batkıımış oidufu • devam 
etmek ve aruıra ke.ndish'e verHebl· 
ı.c:.1c olu dJter hususl vazifelerle 
meflUl olınak Uzer~ Blrkflk A.Jne. 
rik•J& gWecektir. 

tSTANBlJL BELEDiYP i ŞEBiR TİYATROSU 

Dram Iumıı Tepebaşınd · 
BU&iln gündüz 16,30 da 

Türk Tiyatro TarihJ Matlneleı 

Bu ütam 20,30 da 
aözGA& ESiNCE 

._ Takmla: P A it A 

Komedi kısmı İstlklAl cad. 
GUndUz saat 14 te 

1 ÇOCUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 
BIK MUHASiP ARANIYOR 

Bugün MELEK Sinemasında 

Blnya F~flltlahl Hd 9aiuMle ydtkzt 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDDY 

tarafı.... teftı ltir Htttte yaratılan 

.Blum. adalet divanının lstlklii
llnden şüphe ettiğini, daha şimdi· 
den ileride vereceği karara ken
disi manen sahip bulunmadığını 
söylemiş ve demiştir ki: 

Hcrşeye rağmen mücadeleye gl. 
rişebilirlz. Açılacak olan · celseler. 
de bütün hakikati ortaya çıkara
cağız. 

Gamclin'i suSınağa mecbur etti
niz, Bir adalet, içtimai ıslahat ve 
1936 danbcri hükOmetlerin hedef 
tuttukları bir terakki rejimi dava 
sı güdülüyor. 

Reis, Caous, evvelce söylediği 
sözün adalet divanının istikllılinl 
kafi derecede aydınlattığını söyle
miştir. 

Reisten sonra Lctrocqucr der
hal söz alara'k dava hak'kındıı. ba. 
sına verilen ve celselerin bazı saf. 
balarını aydınlatıp bazılarını mcs 
kOt geçecek olan metinleri oku. 
muştur. Letrocquer, bu suretle 
yapılan tazyiki şiddetle protesto 
etmiş ve kanuni metinlere daya
narak yüksoık adalet d1vanının 

teşekkülü kanuna uygun olmadı
ğını iddia eylemiştir. 

Letroquer, hükümctin meşru. 
iyeti kabul değil ihdas etti~lni 
söyliyerek büyük siyasi davaların 
bir tarihçesini yapmış ve demiş. 
tir kl: 

Herhalde anayasanın geUrdlği 
bu mahkOmlyet.e itiraz ediyorum. 
Hakikatte harpten kendisi mes'ul 
olan Almanya, bugiln bu dava sa. 
yesinde harbin suçlusu kendisi ol. ' 
madığına tatmin edici bir delil le- 1 

darikini istiyor. 
Reis Caous, eğer Daladier, ya. 

bancı bir devleti ileri sürmekte de· 
vam edecek olursa gizli celse ka. 
rarı vereceğini iki defa lhtat• et. 
tikten sonra eski Başvekil harbin 
açılmasında Fransanın mcs'ullye
ti olmadığını söylemiştir. 

Daladier, bunu müteakıp Har
biye Nazırlığını ele aldıiı zaman 
Fransız ordU6unu Be halde bul. 
duğunu söylemiş ve kendisinin 
Harbiye Nazırı oluşundan sonra 
Fransa tarafından sarfodllen gay. 

1 
retin lmkAn nlsbetlrıde faı.la ol- 1 
duğunu isbat edeceğini ilAve ey
lemiştir. Daladler şöyle devam et. 
miştir: 

Maifübiyetin mes'ullerl kimler
dir Askeri şef1erdlr, kuvvetleri. 
mlzi dajıtanlardır, cephe gerisin· 
de bulunan muazzam malzemeyi 
kullanılmamış bir haJ4e bırakan
lardır. Generaller, meydan muha. 

1871 de imparatorluk nazırla. rebelerlnde teslim olduktan sonra 
rı takibata uğramadılar, çünkü onları bir nevi umumi aftan tstl
mes'ul degillerdl. fade ettlr~k için askeri ceza ka· 

1873 cümhuriyet anayasası bilA. nununda tadflAt yapılmış olması 
kis nazırların mes'ullyeU esasını şayanı dikkat delil ıwi81ır? An'a. 
kurdu. O zaman bir teşekkül vil- nelerimize ve Framız adliyesine 
cuda getfrildl. Bugünkü miltt~ eeref verecek tekilde hareket ede • 
hemleri muhakeme etmek J\attı cejlne emin olduğum yllksek di
ancak onun plabutrdl. va1Hll lstJk141ine imanım vardır. 

Müddeiumumi Caasııcnau, Let- Vicdanım temizdir. Kendisine yük 
rocquer'nin tenklUerlne cevap letllen inhitat töhmeUnl aslA bil· 
vermiş ve adalet divanının tceek- meyen Fransız mtıletinln tarihi 
külündek1 ka.nuni mahiyeti tetkik meziyetlerine mutlak b.lr itimadım 
ederek: Biz kanunun anayasaya vardır. 
uyup uymadığını mtinakaşa ile Daladier, sözlerini saat 18,45 te 
mükellef değiliz. demiştir. Şimdi bltlrmi§tlr. 
Fra.nsanın mukadderatına hMdm Müddeiumumi Cassagnau, aya. 
olan anayasanın mllletin tasvibine ğa kalkarak, muhakemenin ordu. 
dayanan me§ru bir anayasa oldu- nun hazırsızhğı mevzuu üzerinde 
ğunun malürn bulunmasını iste· cereyan edeceğini ve kendi bita. 
rim. Milletin bu tasvibi, millet raf'lığına Daladier'nhı itimat ede
mecllslnin reyidir. bileceğini söy'lemlşttr. Cassagnau, Bundan sonra ziraat rnUdUrlfltün· 

ce geçen seneki iBlihsalMa nazaran 
Mzırianmaş oia.n ltlıte tetkik olun· 
muş ve vaH ve beiediye relcl, geçen 
seneki veriJRlere göre bu sene ugaı1 
iki misil lstlha.i beldendltial, ekile
cek &nlZinln hektarını ve alınması 

matı6p olan mahsul miktarını tollla
rile kaymakannara bildirmiştir. 

Loadra, 20 (A.A.) - Reuter a;J.n. 

suun parllmeato muhabiri bildiri· 

yor: 
.Avam kamarası Sir Stattonı 

BiRLEŞEN 
GÖNDLLER 

.Müddeiumumi, Petaln'in yeni şu sözleri ilave etmiştir. 
bir anayasa. neşretmek hakkı ol- Biz de sizinle beraber bütün 
duğunu söylemiş ve sözilnc şöyle .hakikati ortaya koymak istiyoruz. 

ı• 

devam etmiştir: cassagnau, mahkemenin ma. Cripps'ln falııında 1ıtlınal enerjiye 
malik bir lider kaanm14 oluyor. An· 
derson cdahllt cephe> l9leri nazırıı. 

ğmda kalıyor. Umumt heyeti itlbart
le ~u değişikliğin Avam kamaraam
da mUaatt bir tekilde kar,tlanacatı 
Omtt cılunmaktadır. J'ilvaai Çörçu, 
ayludanberi avam kamarasının iz. 
bar ett.ııl kanaatin önünde efilınlt
tir. 

TlllllamUe l'9llkll - Zencin ve muhı.m sahneler ... Büyük mlı.ao· 
aea.. llilll J,lr m e\'ZU .. Zevkine gtlzelllflne doyulmıyacak bir film. 

Bucün aeuıelar ı . 2,39 • .-,30 • 6,30 ve 9 da 

Fransız anayasası, kanunun tas kabline şamil bir kanun gereğince 
dllkı beklenmeden neşri tarihin. karar vermek hususunda manevi 
den muteber olduğunu söyler. Şu .bir hakka sahip olmaması keyflye_ 
halde, anayasaya dayanan bir ka- tini reddederek muhakeme celse. 
rar mucibince ihdas edilen yUksek !erinin icap eden şekilde etraflı 
divan, tamamen kanunidir. . olacağı ümidini l:zlıar etmiştir. 

Cassagnau, bundan sonra şım. Dt,·a•ın kararı 
diki hükumete karşı yapılan si-

••••••••••••••••••••••••••• • yasi ten'kitlere teessüf ederek söz-
Bunun üzerine Maitre Rlbet 

ileri sül'dilğü iddialartn tetkikinİ 

dair neşriyat 
Yazan: M. H. ZAL 

B lr yıl enel Bulpristanla 
bir dostluk misakı lmza,Ja. 

dık. Makııat, ltalyan tec&\1ir.11e Bal
kanlara giren harbin daha fazla ya. 
yılma!!ının önüne g~mekti. 

Bu lmzanan yıldönümii ,·e.Ueslle 
Bulgar gazetelerinde dostça ya&ılar 
ı:•ktı. Göı.terllen dostluğu iyi kar
şılamamak için bizce hiçbir sebep 
yoktur. KomşularımuJa aalaşmak 
,.e 1~ 1 g~lnmek en tabii emellmiz
dlr. 

Bununla beraber yıldönümt vesı
le ile Türk .-azetelerinde ayni &arı.
da yazılar ı;ıkmamı,tır. Hararetli 
bir lisan kullanmak lleclen lçlmiıt· 
den gelmemi~tır? 

Çünkü biz BaJkan rnemleketJeri
aln tam 1 Ukllllne taraftarıE. Bü
tün Balkanlılar hakkında <'.-.lan 
bir tesantid hisleri duyuyoruz ,.e 
mukadderatları, derdleri, licletıerl. 

ze,·klerl birbirine çok uyan bu t•· 
1ı,kan lnııanlann büyük de,·leUerln 
oyun<'ağı 'eya Miri olmaktan kur
tulmasını, layık oldukları Mlkfln, 
refalı ,.e terakkiye eJ blrlijiJe ka. 
nışmalarııtı i11tlyoruz. Bu dllşlince
nla icaplarını dalma «enlş blr sin.le 
gördük ,,·e Bulgar emellerinln laaklı 
taranarının yerine gelmesine çalı.,. 
mayı ııenelerce müddet kendimize 
IJ edindik. 

Bulgar hüktiJlleti lhtıraslara ka
pılclı, Balkan tesanüdünü bftdu. 
hatta Balkan blrllğtne sabotaj yap
tıfından Ö\'Ünerek Nlıııet&J. a....._. 
ri»taR1 dar ihtıratılara kapajmak, 

fU ,·eya hu komtusunun meataa&lal 
~atmak ve hlunetlerlne kal'fı kom
~ııılarıaın zararaaa olarak ücret bek· 
len1ek relünde görmek IN&e aeı ge
liylN'. 

Herhangi büyük lıılr devletia llal· 
kanlarda yerleşme9inl ~ J>Ubntz 
lstlyemeylz. Heplmizla emellnüz 
hep birden müstakil lnılrnanuz •e 
yarın ltlrblrlıllllzlll yüzüne ...,...,.k 
bfr mevkide ollll&8UZ4hr. 

Bııl«arlar hay41 RMıluwlclerMlarlle 
kumar oynamak IMweelme ..., __ 

madılar \'eya --*ı aHı.- k8lı9rak 

ister l!iteıwez lııir &MiDi ....,..... 
\erdiler, hiç oNaaz8a kOlllfUlanaa 
felaket dakikasında tatlı yüz göe· 
terenk söMiJ .-... -.. •m .. ••k 
l"e BaJkaahhk vazHeaYir, lleaı ile 
Bulprlana kelldi ...,. .. attM'llle 
uygu• bir Mreke&tir. y.,.. llal· 
kaalarm yeni bir HaketloaJ'a llallne 
d~ı.ı kllll Werr 
Aldıtmıız haberlere g9re Slrplar, 

Bull"&r IH8i kllTI•et.ıerinde• çek 91· 
kAyef.s°I değildir. Fakat Y1111a11 an
ziıılnde tutulan yollar o Uıtar kö
tlklik ki b1111ları bakklle v...aa.. 
dırmak içla kelime k•U...aldaa 
reklnlyoruz. Batün Y11naa mmetı 
açlıktnn ölümle k...,.ıaşB'kea, Yu· 
nan topraklarındaki Blllgar lfıal 
kU\~etlerl tara.fınclan Yu...W.ra 
karşı yapılan tazyJklerl biz BaJcar 
milletine hiç yakışhrnıak istemiyo
ruz. Bulgarların böyle hareketleri 
kendi kendllerlae karfı llaynlalan 
IAzım gelen saygı He nasd telif et
tiklerini anlamıyoruz. 

Bulgarların ölçUsilz Dltıraalarllla 

haklın olduklarını, Balkan teuntldll 
ölçUslle tlilşUndüklerlllI ve komp
larının felAketl kal'l}ISlnda fieeMö1' 
duymak istidadında olduklannı si· 
recek olursak Bulgar mmetlne kar
ı,ı duymak istedlğlm)z dostlu&ıın 

sanılmlUğl tabii surette artacaktır. 

Kaynu•8f11Iar, kendi 11untakalarr 
dahiH.ciekl vaziyetl ..ıatarak to
humluk için ayrılan avansın tevzi 
auretl hakkında direktif almıflardır. 
Kazalarda mısır tohumluğunun kl· 
ti derecede ınevcut oJdutu anıa,aı. 

dıtmdan aruial p&tat• ekimine mü 
•Jt mıntakaların patates lo'bulnu lh 
tiyaor ve toprak vaziyetlerine gi!ıe 

tohum cinsleri tayin o&unmu.ıp.ur. 
Almanya da 

tenkit 

• ~ lerini şöyle bitlrmlşUr: 
ı:.a ltiyiik IMJkları unuttura•.. Güç bir durumda bulunmamız, 

En korkunç t'lnayetlere yol ~an.. onun hatası değildir. Leon Blum'a 
En ltü~k he,'ecanlar yaratan" 1 şunu hatırlatabilirim ki, şimdi bu. 

PIRLANTALI KA DIN 
lunduğumuz vaziyetin bilyilk bir 
kısım mes'uliyet! kendi omuzla. 
rındadır. 

istemiş ve adalet divanının muha· r J 
kemeye devam edem1yeceğlnl zl. u z a il ' a r il 
ra kanunun makabline şümulü il • 1 
keyfiyet.inin kabulü mUmkün .ol. a..--- 8 r U --

Bllhas!e lstanbulun ekser1 mmta· 
k&larma deha eh•erişli gelecefi :ma
Mlım olan Trabzon cinai patate. tohu
mundan yirmi tondan fazlalmm te
dartki gUç olacafı, vll&yetçe evvelce 
yapıtmış mıihaverelere ıeıen cevap
lardan anla.fıldıfından Mıtiyacı kar· 
'91lamak Usere reri kalan ~ Oll ton 
ka<lar p.tateeln Oldu clnalndea mi· 
baya.ama karar verilmlştir. • 

Kaymakamlar, mıntakalarmda ya
pılacü: 'bu ekim faaliyetine zamanın· 
da ~oması için zürraa tohumluk 
tevztatında eııuı tefkil edecek be
yannameleri bir an evvel tamamla· 
yıp kazalarındaki Ziraat Bankaları· 
na verecekler ve bankaca beyanna· 
meye k&11ılık yapılacak avanıı he· 
ınen köyHlye tevzi olunacaktır. 

Ayrıca lstanbulun ıafeııine me
dar olacak sebze ekiminin de arttı· 
nlmlUla için sebze ekimine rnUsalt 
•ulak yerlerde veya e\"Velce t>ostan 
halinde kullanıldığı halde son vazl· 
yetıer dolayıslle metrQk bir halde 
bırakılan yerlerde sebzecilik yapmak 
iınkAnlarınu malik bwunan it ehil· 
lerirıe de para yardımında bulunul· 
rnası için kaymal<amların tetkikat 
yapıp vl!Ayete bu gibi ış yapmak is· 
tJyenlerin bir llllteaı ile !Asım gelen 
avans miktarının blldln1meeine ka· 
rar verilerek saat onda b&fhyan tcY 
lantıya on 1)ğ otuW aon veribnif
"r. 

<Beta 2 nclde) +X+ ı 
tabak ve meler! boyayarak ve 
dl~er suretlerle gözü alır blr 
§ekle koyarak muayyen fiyata 
.. tılaıeak Ardl ewya llallnden çı. 

karıyorlar ve 10,Q ef)'a sınıfına 1 
çeviriyorlar. I 

1 svlıçre ıazeteler.lnden Welt 1 
woche Alm&ny&da tenkit 

cereyanı hakkındaki bir maka. 
l•ini ıu aö&lerle bitiriyor: uRua
yada ıeçen bir kıotan IOma har· 
bin )'ilkü daha flddetle d uyul. 
mata baflaanuıtır. Hopıutsuz
luk bir defa ifade edlimek yolu
nu tutunca bucünkil hudutları 
qablllr. Acaba bil~et tenkit 
musluklarını açacak mıdır, yok· 
sa bütiln bütüne kısacak mıdır? 
Her iki usulün tehlikeleri var
dır. Tenkit serbest bırakılına 
cephe istikrarını sar•l'ilir. Zor. 
ı.a susturulursa hoşnutsuzluk gü. 
niln birinde zorla patlak vere
billr· Alman resmi dalerelecinln 
harbln üçüncü senesimle bu gibi 
meselelerle me•ul olmak ihti
yacını duymuş olmaları ve hal
kın psikolojisini idare meselesi
ne çok ehemmiyet vermeleri, 

b ir W dlse çok dikkate dejer 
tefkil etmektedir.» 

lSfl MİRllND/I - GEORGES BRENT'in 
Yaıa&bfı ea 90n fMeser 

He7eeaaan kadret alaa ea güzel filnlidtr. 

Bugün L A L E SinemasındJ 
Proırama ııt.,·e olarak 1942 aeDeSl•in harikalarından 

Renkli MİKI: DENİZ ALTI REVOSO 
Bu&1ln saat ı de tenzllAtlı matine 

Daladler'nln ayukatının ntlWtıfaaeı 
Daladier'nin avukatı Maltre RI· 

bet, saat 15,45 te söz istemiştir. 
Rlbet, milokkllinln suç'andırılma. 

sına hiç bir es!ki kanunun müsaa • 
de etmediğini söylemiş ve itham 
altına alınanların mahkemeye ve
rllıtıelerlni mümkün hale getir· 
mek için kanunla mut1ak surette 
tezat teşkil eden ve siyast mahi. 
yeU aşikar bulunan bir maddenin 
anayasaya UAvesi icap ettlJlni 30/ 
7/ 940 tarihli kanunun ise makab. 
line şamil olamıyacağını söylcmlş-

•ı•••••••••••••••••••••• ••111··· tfr.'Bundan sonra Rlbet. yüksek 
.- divanın hukukt mahiyetini uzun 

Ş A R K z..t·We Seyredlen.. F.ğlendlren.. uzadıya reddederek «Yeni bir ci-
•e bUtün munffakıyetıerln nayet icadı ıstenitdl. MUdafaa ma. 

SINE.'\IASI filmini gösteriyor... kamı divanın meşrulyetlnden ve 

2 ZARAFET K R A L 1. Ç E S İ istiklalinden şilphe et'ınektedir ... 
demiştir. 

HİLDE H}LDEBRflND - LENİ M/JR':;NB!tCH Maitrc Ribet. bu .sözlerden son. 
ra uzun hukuki izahat vermiş ve 

HANS SOHNKER 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN 
2 ııaat zeW< ve n• 

Bugijn &uı 1 ile tenzlJAth matine 

Fransada kabul ed!len \!eza ka. 
nunu :prenslplerlle bazı ecnebi 
memleketlerde kabul edilen örfi 
hukuku karşıl~tırdılctan sonra 
Fransa. adliye sahasında örfi ha
reketi kabulden daima imtina et. 
mlştır. Siyasi davalarda bile da. 
ima kanun tezini miidafaa etrnlş. 
tir.. demiş ve hk; bir zaman ka-
nunun makabline ~amil olmasııu 

madığını söylemiştir. 

Heyet, Ribet'nln istelini kabule 
ve bu iddiaları tetkike karar ver
miştir. 

Reis Caous, saat 17 de celseye 
nihayet vermiştir. Maznunlar, mah 
keme salonunu terketmlŞ!er ve 
höcrelerlne dönmüşlerdir. 

300 den fın.Ia 1'•hlt dinlenecek 

Londra, 2t> (A.A. )- Vlchy 
haberler ajansı, Riom davasında 
300 den fazla şahidin dlnleneceil
ni söylemektedir. Bunlar arasında 
General Vey~and, Georee Bonı1et, 
Herrlot, Albert Sarau, Lorant Ey. 
nae ve Paul Reyn&ud bulunmak. 
tadır. 

İaşe işleri 
(Bafl ı lnd4e) ««•n 

d lğlmiz " umum müdUrlUğün içinde 
yer alacaktır. Bu maksatla uzun za. 
mandanberi Iktısat Veklletl SanayJ 
Tetkik heyeti reisliğinde bulunan Şev 
ket Süreyya Aydemirin illtı.ısasından 

istifade ecühaek üzere kendialnln l· 
qe •it8tefar muavinliğine getiril· 
naeei tensip eclllmif ve tayiıtt hakkın
da hazırlanan kararname t.11 tasdi· 
ke iktlraa etmek üzere CUmhurrels
llğl dairesine sevkedilm1'tlr. 

Hllen Uıfe mtısteprlıfı muavinH. 
ğ!Dde bulunan Edibin nereye tayin 
edileceği henüz belli defildir. (B.B.) 

(Baş taralı 1 JneWe) = 
madığı bildiriliyor. Rangoo•un 11... 
mnn olarak kullanılmasına niha
yet verildiğine dair haber yoktur 

Pert Danin'e baııılun 

Tokyo, 20 (A.A.) - Japon filosu 
umumi kararglhının toolifi: 
Avuatralyanın Peırt Darvine kartı 

yapılan hava hilcumu esnasında ha· 
va sav&flR.rında ve yerde 26 dtişman 
tayyaresi tahrip edilmiJtir. Fazla o
laı·ak 6000 tonluk bir kruvazör, 2 
muhrip, bir petrol gemisi, bir deniz. 
altı avcısı ve 9 deniz ta.,ıtı ba.tınl· 
mı.ştır. Diğer bir muhrip ciddi ha· 
aara uğramıştır. 

Melbourne, 20 (A.A.) - AVUlltral
ya hava kuvvetlerinin cuma aab9llı 
neşredilen tebliği: 

DUn Port Darvine kartı ayn ayn 
iki hava taarruzu yapılmıftır. Jlk 
taarruz saat 10 da av tayyarelerinin 
rPfakatinde hareket eden 72 bombar
dıman tayyaresi taratından yapıl· 
llllŞtır. 

Batavla, 2e (.A.A.) - Harbin baf· 
langıcındanberi Büyilk Okyanusta Ja 
ponya harp gemisi, nakliye ve filep 
olarak 109 gemi kaybetmiştir. 

Alınan resmı h5öberlere ıöre, 14 
şubata kadar batırılan Japon ,..mi
lerl arasında bir tayyare •emlal, y .. 
di kruvaZÖr, 13 muhrip, 6 derü..ı&ı 
gemisi vardır. 
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BAŞ, DIŞ1 NEZLE1 GHIP1 ROM TIZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıların1z:ı Derhal Keser 

icabında l"incle J kaşe alınabilir. B M yerde pallu k atula rı Hral'Ja isteyiah. 

BULM ACA 

• • • • 

T raş bıçak l arı 
ge l miştir. 

• 
Dikkat: POKER TRl'IŞ ' 

B!Çl'IKLl'/RI 

Soldan sağa: 1 - Sualin karşr. 
ıığı, ÇinC'~1en bir madUe. 2 - Ver 
rı1L'· 3 - lr_-.anlar; Dolap kı.:.tı; 
\ranarct:ı.ğ ifrazatı. 5 - İstanbu. 

lun b•r semti. 6 - Hububat to
u; Bir nota. 7 - Komşu bir mcrr 
ket. 9 - Hakaret nidası; Bir 

... yvan; Lezzet. 10 - Halis. ıı -
')ze sal::unurası: Yaş. 

Yukarıdıın aş.Dğıya: 1 - Kina. 
~ Taze "1 ~\1 2 BüSrük. 3 -
Kavuşma; Bir balık. 4 - Liv 
ı - Çok ihtiyar; Babanın karısı; 

Ceylan. 6 - Salgın bir hastalık; 

İkıyüzlUlük. 7 - Sıra; Bir erkek 
~ı Hamam. 8 - Katkısız. 9 

a vasıtalarından; Azat. 11
• 

Bağır cklar- 11 - Zatlar; Söylev. 
DÜNKtJ BULMACANIN HALLİ 

So'dan sağa: 1 - Atak; Firar. 
:?. - !\fartaval; Na. 3 - Aza: Ra: 
in. 4 - NM: Kavait. 5 - İsabet 
slz. 6 - .N"asiye; Zem. 7 - La; 
A<abi. 8 - İt! İt; Ada. 9 - Tay; 
İmam. 10 - Oto; Nezleli. 11 -
Nane; Alil. 
Yukarıdan aşağıya· 1 - Aman; 

IJı'.mon. 2 - Tazminat; Ta 3 -
Ara; Sa, On. 4 - KT; Kasalt. 
5 Arabistan. 6 - Vavy (1) ~. 

7 - Fa; Atebe. 8 - İl· İs; İIA. 
9 - Tiz; Amel . 10 - Ani; 
dall. il - fuına· Am!ı. 

Perakende olarak biltlln Türk.iyede 

5 KURUŞTAN 
fazla 8atılmıyacaktır. 

ASKERLİK İŞLER İ 

Ye dek subay ları 
yok'.amaya davet 

Türkiye 1 Ş Bankası 
1 

Beyoğlu Yerlı Askerlik şubesin
den: 

Blçllr taıU'1'111 laııapwı 1142 lllramtrı plim 

1 - Şubemizde kayıtlı Yd. Sb· 
ve As. l\.te.ların 1942 senesi yok
lamasına 16 şubat 942 günü baş. 

!anacak ve 14 mart 942 günü bi
tecektir. 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, S Afusloe 

Z Ddnclteşrln tarütlerlnde yapı.1.tr 

1942 IK.RA.ı.'\UYELERI 

ı adet 2000 liralık = 2000,- lira 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > :.=. 1500,- > 

• • • 

40 

50 

200 2 - Yoklamaya gelirken bcra.. 3 
berlerindc 24 X 34 eb'adında b•- ıo 

rer sarı zarf. 2 vesika foloğrafile 
• 

500 
250 • 

= 1500,
= 2500,- > 200 

nüfus hüv.yet cüzdanı, askeri hiz-

• 
• 
• 
• 

100 
ı;o 

25 

10 

• 
• 
• 
• 

= 4000,

= 2500,

= 5000,

= 2000,-

> 

• 
• 
• 
.1 

met vesikalarını, umumi ahvali . 
:;ıhh'iye raporlarını, doktor, vcte .. cüme ve tkeke1ı.ıulmd). ö d ğ. k 1 

F - As er ığ n e g r u u urs 
rıner, eczacı ve dışçıler dıploma 

DOKTOR--.. ,~ 

O RF ANİDİS 
1 b 

. lar. 
ve ıhtısas vesıka arını ırııkte ge- G 5 6 d d 1 ~1 tireceklerdır . 1 - v~ , ercce en ma u 

olanlar maluhyct vesikaları ve 
3 - Yoklamaları esnasında is- h ddl ğ a ışla k'mı yaş a ne u r marn r d -

tcnilen malUmatı şifahen veya len geleceklerdir. 
mektupla bildirmemiş ve şubeye 9 _ Müeccel veya sevkleri tc-
gelerek kayıt.arını yaptırmamış 
olan Yd. Sb.ların ve As. l\Ie. lar hir edilmiş bulunan Sb. ve As 

~1e.1arın müeccel veya tehiri sevk-
(50) hra para cezasına çarptırıla-
caktır. ... 

4 - Bu yoklamanın mayısta 

yapılan maaş yoklamasile hiç bir 
alcikası yoktur. 

li bulundukları vazifelerine halen 
devam etmekte bulunduklarına 
dair fotoğraf~ı ve resmi mühürlU 
birer vesika getireceklerdir. 

10 - Yd. Sb. ve As. Me- yok-
5 - Temmuz 942 tarihinde yaş 

haddine uğrayacak Yd. Sb. ve As. lama günleri aşağıda yazılı gün
lerde sınıf ve rütbe sırasını takip 

l\fe.lar yoklamaya gelmeğe mec-
burdurlar. t?deceklerdir . 

6 _ Taşrada bulunanlar bulun- 16 _ 17 şub•t 942 günü general, 
dukıarı mahallin A~kerlik şubcle- kurmay, P. A\b.lar. 
rıne bır dıJekçe ııe müracaat ede- 18 - 20 şubat 942 günü Tbb., 
cekler ve yahut taahhütlü mek- diş Tbb., cezacı, veteriner, kimya. 

Cild ve Zllhrevt mUtehusı.sı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
. .; .. apartman 2 el ~at Tel 137'1 f 

1 
100 
100 
100 

BORSA 
20 ŞUBAT 1942 

Sterlin 
Dolar 

5,22 
132,20 

Pezeta 12,89 
Isveç Kronu 30,75 

Esham ve Tahvilat 

İkramiyeli rt:ı 5 933 Ergani 20,00 
o/c 7 ı,~ 933Türk borcu tranş ı 23,80 
'i~ 7 934 Sıvas _ Erzurum 2-7 20,00 
~ 5 938 Hazine tahvili 27 ,50 
r;. 7 941 Dcmiryolu 20,00 
Merkez Bankası 172,50 

tupla şubedeki defter sıra numa- ger Sb.lar. 
rasını bldirerek ve tercümeihalle 21 - 23 şubat 
As. vcs-Aik suretlerini gönderecek- kAm, muhabere, 

gilnü Lv. istih- Abone ücreti 

lerdir beden. 
süvari her rüt- Türk iye •ah.1llnde: 

7 - Evvelce yaş haddine uğra- 24 - 25 şubat 942 günü Top., Senelik 
mış olan 301 dogumlular d•hıJ ila ölçme, ışıldak, büyük küçük rüt- 1400 

6 aylıl< 

150 
1 a:ylılı: - Aylık 

150 iL 
313 doğum.o!ard•n 313 dahil Dz. beli Sb.lar. 
Gv. ve :\1k. ile bilumum deniz sı- 26 - 27 şubat 942 günü jandar-
ntfına mensup Sb.lar bu yoklama- ma, harp sanayii, küçük büyük Senelik 6 aylık 

1410 
S aşlık AJ"h)ı 

8eO iL yokhu ıarını yaptıracaklardır. rütbcl1. Sb· lar. 
8 - Yoklamaya geleceklerden: 28 şubat - 2 mart 942 
A - Halen gördüğü iş ve me- nakliye, otomobil küçük 

mul'iyetl ve ikametgah adresi. rütbcll Sb-lar. 

güniı 

büyük 

B - Tahsil derecesi. (l\1czun 3 - 5 mart 942 günü deniz, dc-
bulunduğu mektep diploma ve miryolu, ha.va, harita, her rülbe-
chliyetname suretleri).. de. Sb.lar. 

C - Mühendis ve kimyagerle- 6 _ 7 mart 942 günü hesap me-
rin hangi şuebde ihtı~asları bulun- muru ve muamele memurları. 
duğu (su yolu, elektrik, sanayi 8 _ 9 mart 942 günü askeri he-
vs.) vesaik suretleri. kim ve müşavir, mızıka, imamlar 

D - Doktorlaı"ın dahili, harict, ve esnafat. 
kulak vs. ihtısaslarının vesika su- 10 _ 11 mart 942 günü piyade 
retleri. Yb., Bnb., Yz. 

E - Y!\bancı dillerden hangisi- 12 _ 14 mart 942 günü piyade 
. nl ne dereceye kad..- biıdlği (ter- Üstğm. Al~m. Tğm. (2715) 

%?90 

Gazeteye gönderl ... o evraLı: dere 

edilsin edllmeeln iade olunmaz. Zl
yaodan meo'uUyet k&IMıl edilmez. 

Şehremini t la.lke,·lnden : 
21.2.9'11 cumartesi gecesi saat 

20,30 da evimiz temsH kolu tarafın
dan Uç perdelik (Kör) plyeo;i temsil 
edilecektir. Davetiyeler ev idare me
murluğundan alınır. 

Sahibi ve ne,rtyat mlldü.ril 
Ahmet Emin YALMAN 

Val&ıı N .. rlyal Türk LW. Şii. 

V•taa--

[ 

İ stanbul Levaz ım Ami rl i ğ i nden Verilen 

Asker i Kıtaa t İlônla r ı ___ , 
A~ağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında ya

zılı gün ve saatlerde Gehboluda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Talipleı:in belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı ihale gün 

K. mercimek 
Meşe odunu 
Pirinç 
Kıl yem torbası 
Gebre 

Ton 

• 
• 

adet 

• 

40 
400 

24 
12,000 
12,000 

* 

Lira saati 

12,000 
10,000 
11,040 
19,200 

4,200 

10 3/ 942 15 
25.'2/ • 15 

3. '3/ • 16,30 
3 , 3; • 15 
3/ 3/ • 15 

2231-2582 

16: 2. ·942 de ihalesi nan olunan 400 ton çekirdekli kuru üzüme 
talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur, evsaf ~e hususi 
şartları komisyonda görülebilir, beher kilosunun muhammen bede
li 45 kuruştur. İhalesi 25/ 21942 çarşamba günü saat 14 de ya
pılacaktır. Taliplerin kat'l teml natıarile Harbiyede Yedek Su

bay okulunda komisyona müracaatları. 2237-2588 

* 18 · 2/ 942 çarşamba günü ihalesi il~n olunan ellişer bin liralık 9 
parti ayaktan sığır veya sığır etine talip çıkmadığından tekrar pa
zarhğa konmuştuı·. Beher kilosunun muhammen bedeli 75 kuruş.. 
tur, evsaf ve hususi şartlar1 ve teslim mahallerini komisyonda gö
rülüp öğrenilebilir. ihalesi 24/2 / 942 salı günü saat 16 da yapıla.. 
caktır. Beher parli i(:in kat'i teminat 7500 liradır, taliplerin HarbL 
yede Yedek Subay okulunda komisyona müracaatları. 2240-2591 

* Kapalı zarfla ihalesi ilAn olunan 390 ton sade yağına. ta.ip çık-
madığından ayni miktar sade yağı pazarlıkla münakasaya konmuş- · 
tur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülebilir. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 175 kuruştur. Asidin azami derecesi sekiz_ 
dir. İhalesi 2512 942 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Talip
lerin teminaHarile Harbiyede Ye dek Subay okulunda komisyona 
müracaatları. 2242-2593 

Pazarlıkla 80 ton nohu.t satın tfınacaktır. Evsaf ve hususi şarfar \ 
komisyonda görülebilir. istekliler şartname evsafına uymak~a be
raber talip olacakları cinsin nümunesini beraber komisyona geti
rerek tekliflerinde ne cins ma.l vereceklerini tasrih ve işaret ede
ceklerdir. Beher kllosunun muhammen bedeli 21 kuruştur. İha'esi 
25 ·2 ·942 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin temL 
nat1arile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaat-

ları. 2245.2596 * 
paz&Tlıkla 100 ton nohut satın alınacaktır. Evsaf ve hususi şart

ları komisyonda görülebilir, istekliler şartname evsafına uymakla 
beraber talip olacakları cinsin nümunes•ni beraber komisyona ge
tirecekler, tekliflerinde ne cins mal vereceklerini tasrih ve işaret 
edeceklerdir. Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kuruştur, iha
lesi 25 12,,942 çarşamba gi.Jnü saat 11 de yapılacaktır, ta· iplerin te
minatlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müraca-

21-2-9(2 .. ~ 

SUMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara- Şubesi: lstanbu~ 

Banka muaınelelerl yapar. 

Vadel i tasarru f ve ticaret mevduatına 
en müsa it şo rilarla faiz verir. 

Müesses ~leri : 

S::mer Bank iplik ·· -. dokuma fabrikaları 
müessesesi, 

Falırlkaları : 

Ankara 

Bakırköy bez fabrika 1, Bünyan men"ucat fabrlk.uı, Bursa Merlno~ 
fabrikası , Defterdar mensucat fabrikası , E reğli bez fabrikası, Gen11lk 
Sunglpek fabrikası, Hereke men&ucat fabrikası , Kayseri bez fabrika5ı , 

N azUU basm a fabrikası , 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 
ISTANBDL 

Sümer Bank sellüloz sanayii müessesesi 
t ZMIT 

Sümer Bank yerli mallar pazarları müessesesi 
ISTANBUL 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müesses3si 
KARABGB 

Fabr:kaıarı: 

Kütahya keramik fabrikası, Tosya çeltik 
• 

fabrikas , Sıvas çim ~nto fabrikası 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve 
teşekküllerde iştiraki vardır. 

ticar1 

(2077) 
atları. 2246-2597 * 

18 '2 '942 günü ihalesi ilAn o'.unan Bin ton Nohuda talip çıkma.. 1 ...,---------------------------"' 
<lığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görülebilir, beher kilosunun muhammen bedeli 21 kuruş
tur, ihalesi 25/2/942 çarşamba. günü saat 15 te yapılacaktır, talip. 
Ierln teminatlari1e Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona 
müracaatları. 2250-2601 

* Pazarlıkla 20 Ton sade yağı satın alınacaktır. Evsaf ve hususi 
şartları komisyonda. görülebilir. Taliplerine beşer tonluk partiler 
ha1inde dahi ihalesi yapılacaktır. Asidin azami derecesi 8 dlr. 1-50 
adet tenekeden bir nümune alınmak sureti1e tahlili yaprlaca1ktır. 
Beher kilosunun muhammen bede'\ 175 kuruştur. İhal~l 25 ·2 '942 
çarşamba günü saat 15,30 da yaııııa.ı: ıtttr. T•llplttln temlnatlaıoııe 1 

Harbiyede Yedek Subay okulunda. komisyona müracaatları. ı * 2252-2603 

lst :ı nbul Nafıa Müdürlüğünden: 
12 3 942 perşembe günü saat (15) de İstanbulda Nafıa Müdür

lüğü eksiltme komisyonu odasında (1996.06) lira keıif bedelli İs
tanbu: Çapa kız orta okulu tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulAsasiylo buna. müte!erri diğer evrak 
dairesinde görü ecektlr. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 

İsteklilerin en az t-lir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer iş 
·yaptığına dair idarl'ler\nden almış olduğu vesikalara istlnaden İ:
t•nbu l Vilayetine müracaatla eksiltme tarihmdcn tatil ı:ünleri na
ıriç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 9~2 yılına ait Ticaret Odası 

vesikalariyle gelmeleri. (2533) 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeler! 3/ 3 ' 942 gUnU 

saat 15 de Kırklarelinde askeri satın alma komisyonunda. yapıla- .-ıl~•••••••••••••••••••••••••••~ 
caktır. Nümunelerl İstanbul Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 1 
da görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi 2232-2583 

Kolan. 
Bez. 
Kalın keçe. 
Saraç ipliği. 
Bal mumu 
Şaplı deri. 
Sarı kösele. 

188+30-218 
17 
25 
17 

1 
10 
25 

metre 

• 
• 

kil <> 

• 
• 
• 

* Malatyada 23,987 lira 30 kuruş keşif bedeJJi inş•at kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 28/2 ·942 gi1'1ü MaJatyada Hava 
mıntaka depo Amir11ii binasında yapılacaktır. Teminatı 1799 lira 
5 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplartnı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 2233-2585 

* Mevcut nümunesine göre 100 adet portatif sanda\ya, 32 adet por
tatif rrııta, 25 adet evrak sandığı, 4 adet çekmeceli masa, bir adet 
kütüphane pazarlıkla yaptırılacaktır. T aliplerin Susurlukta askeri 

.satın alma komisyonuna milracaatlart. 2238-2587 

* 

Yüksek kıymette ış. 
Ucuz fiat 

Sür'at ve metanet: 

ÇELiK-iŞ 
, . 
ın 

Bütün işlerinde 
Bu vasıfları bulacaksınız. 

Adres: ~fe.rcan Yokuşu Universlte kapısı karşıAınd& 

Fuad Paşa caclııleat N o. 50 Kallraman Barbaroe 

10,000 kilo altı parti 60 ,000 kil<> mangal kömürü alınacaktır. Tah -.-••••••••••••••••••••••••••• 
mln bedeli 6 kuruş 75 santimdir. K at'! teminatı 425 liradır. Talip. 1-" 
Jerl.n 24/2 '942 günü Çatalcada as·kerl satın alma komisyonuna gel-
meler!. 2248-2599 

* Komisyonda. mevcut evsaf ve şartnameye göre paıarhkla aşa:jıda 
yazılı mevad alınacaktır. Taliplerin 25/ 2/ 942 çarşamba günü saat 
16 da Susurlukta askeri satın atma komisyonuna "elmeleri. 

Cinsi ton Cimi kilo -Soğan 5 Lahana 1400 
Patates 8 Prasa 1400 
Yemek tuzu 5 2249-2600 

* 4000 ki'<> zey'tln yalı alınacaktır. Pazarlıkla eksllfmesl 28/2/942 
cumartesi gUnil saat 11 de Geliboluda asıkert satLn alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4600 liradır. T aliplerin belli va.-
kitte komisyona gelmeleri. 2251-2602 ... 

40 ooo kilo pirinç alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 24/3/942 fo _ 
martesl günü saa.t 11 de Gcliboluda askert satıın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,400 liradır. T aliplerin belli va· 
kıtte komisyona gelmeleri. 2233-2584 

* Davutpasa fırınının su tesisatı müteahhidi nam ve hesabına 28/ 
2 942 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla h;teklisine ?hale edile. 
eektir. Keşif bedeli 1980 lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gün ko.. 
misyonda görülebilir. Kat'l teminatı 297 lira. 08 kuruştur. İstekli
~erin belli e:Un ve saatte Fındıklıda satın a1ma. koml"syonuna gel-
meleri. 2228-2579 

* Aşağıda gösterilen tamir ve mşa işleri 2/3/94 2 pazartesi günü 
lıi-z.alar1nda gösterilen saatlerde pazarlıkla ihale edileceklerdir. 
•Keşif evrakları ve şartnameleri her gün komlSyonda görülebilir. 
.isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklrd.a. sa'tın alm~ komlsyo-
<ıuna gelmeleri. 2227-2 578 

f~in Nev'i Keşif Bd. 
L. K . 

Kadıköy Ask. şubesi helA tam iri 198.00 
Beyazıt ASk. şubesi tamir i 1994.63 
O to Paı<k deposu tamiri 2925. 78 
Nalbant ocağı 800.00 

Kat'! le. 
L. K . 

29.70 
299.1 9 
437.87 
12G-OG 

Pazarlık 

zamanı 

Sa. D a. 

10 
10,30 
il 
11,30 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
K urulUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Jiruı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zira t ve t icari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikrllllliye veriyor. 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hesaplannda 
en az 50 lirası blılunanıa.ra senede 4. det a çekilecek kur'a ile aşağı
daki plA.n a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t adet 1,000 liralık 4,000 Ura 
ıl • 606 • 2,000 .. 
,. 260 . ı,000 • 

'° • 100 » 4.,090 .. 

100 adet 60 liralık 6,000 lira 

120 • 40 
160 • 20 

• 
• 

4,800 • 
s,zoo • 

DIKKAT: Hesapla.rındakl paralar bir sene içinde 50 liradan &f&
tı dtı.,nlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ta.zlııs!le verilecektır. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyim, 
11 B!rlnc!klnunda çek!lecektlr. 

,, __________ ... ______ tem __ 

-


