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saynnızda okuyacaksınız. 

( BALKEVi MGMESS!LLERi AN KARADA l f Raı. Alman'ı 
_, ------------------------- .__ har~bl Refet Ulgenin 

muhakemesi 16 ncı Alman 
ordusu 

kuşatıldı 
Ruslar, teslim teklifini 
reddeden ordc.mun . 

3 tümenini yok e.tti'er 

12.000 Alman askeri 
öldü. 7000 !erce harp 
malzemesi ele geçirild/ 
Londra, 25 (A.A.) - B. B. C: 

12 saatlik duruşma sonunda 
suçlu sanılanlar tah iye edildi 
Duruşmaya bugün ağır cezada devam olunacak 

Ha lke ,·Je rlnln 10 un<'u yıldönUmü milna!lebctlle Ankarada büyük merasim yapılılığını , Partı genel sekre· 
te rin in llalke\ ler l nıilnı~ıılllerlne hlr Zl.)afet ,·erdit lni razmıştık. Re. .. imdf\ 88Ş\'Ckll Dr. Refik ~ayrlam'ı , .e 
genel 11ekre ter 1'1 krl Tüzer'i Halkc\ler l münıeııslllerl ve milli oyunlar oynıyan gençler araı.ınıla göriiJorı.unuz. 

Bu sabah Mosko\'ada neşredilen 
husus'i bir Rus tebliğinde cephenin 
şimali garbi kısmında mUhim bir 

1 
Sovyet muvaf!aklyetinden bahsedil
mektedir. Tebliğe göre on gUn evvel 

Muhakeme •• bir buçuk saat ye· 
mck tatili müstesna. c:abahın ı.aat 
0.30 undan gecenın 22.40 ına ka
dar blifıfasıla tam 12 saat 10 daki. 
ka sürmüstrır. 

Bahar 
kokuları 
değil: 

Kaa kok.ıan 
ıeurer 

Tarihi vazifemizi yerine 
getirmenin tam 

zamanıdır 
l"au11 : Ahmet Emin YALMAN 

B ann ölunca~at-yeniden 
canlanır, yeniden tazelenir. 

Bu zaferi ifade ve ilan için her ta
rafa gü:ıel kokular yayar, her yeri 
güzel renklerle bezendirir. 

TazclE-nen hayatın müjdelerini 
insanlar da kendi vücutlarında, 
kE-ndi ruhlarında duyarlar. Bu
nun ~in de her sene kışın gadd ar 
ıssızlığından sonra bahar kokula.. 
rını yeni ümitlerle, hiç eksilmez 
bir hasretle beklerler. 

Fakat seneler oluyor ki bu a
he:ık11 düzen bozuldu. Bahar yak
laştıkc:a kalpler. ümiUe, ferahla 
dolmaz oldu. Bahar kokularına 
barut kokuları karıştı. Baharın 
her seneki müjdecileri ortalıkta 
belirince bütün kalpler üzüntü ile 
burguldu ve her insan kendi ken
dine l'll suall sormağa başladı: 

- Beklenen kıyamet acaba bu 
sene mi kopacak? 

Nihayet korkular doğru çıktı. 
İki buçuk ~ne evvel kıya.met ye. 
nldcn geldi, çattı ..• 

$imdi artık burnumuz bahar 
kokuları duymaz oldu. Gözlerimiz 
bahar rengi görmez bir hale gel
di. Eskiden kalplerimizin hasretle 
bek'edlği baharı şimdi elimizden 
gelııe bucak bucak koğacağız. 

ÇünkU be.har gelince şimdi yal. 
~~z kan kokuları duyuyoruz, bü
un tabiat Aleminde gözümüze bir 

tek reı'k ·· - . • gorunüyor: Kan rengi, 
k86vet rengi K ... 

endi kendimize yalnız şunu 
soruyoruz: Azrail bu bahar tırpa. 
nını nerelerde savuracak"' Hangi 
vuva'arı k · ~ak yı acak? Hangi canları 
• acak 

y··1 -
. uz er~ miJyon "Öz d"" ü -

Hır. Yüz! ., onm ş 
kinle d lercc milyon kalp nefretle, 
var· R o muştur. Bir fok emelleri 
bir~z f e1'ün biraz fazla yakmak, 

aza yıkmak ... 
Bu işe her bl ı · tarı... tu· 1.. r bır takım hesap. 

u, r ti tü 1 r "h rnlştır F r 1 ı Uraslarıa gir-
Yolunu :kat şimdi hepsi birden 
raslar ş şırmıştır. Hiç bir lhtl 

ı Yerini' gftl 1 • • 
rı için d ğ . '- mem ştır. Her bl-
bcde'I e erındcn kat kat fazla bir 
b P<'şln olarak .. d . 

ev c:apına o emişlerdır. 
vam d a şahıslar arasında de 
1 e <'n bu kork k • 
etlerin he 1 unç umar, mil-

lt'lkct, anr~~ ne .. birden ancak fe
geUrccekU... çoküntü ve yokluk 

}{ -er hirı diyor ki· 
- Bizim tarar k . 

Cl'nttetc d"" azanırsa dünya 
k onl'cek. Ye i 
urıılc>cak, hnk . n düzenler 
Yalan Hl Yerıne gelecek .... 

freni Y~ktt c: Kbir yıkıcı kuvvetin 
ır. im ka 

zansın krnd' h zanırsa ka· 
lnUka~. nüf~z esabına tahakküm, 
l"likler yaratac arayacak, Yeni kö
rin tohum ak, Yeni feltlkeUc-
~ unu ekecektir 
.. onra bugünk" . 

birlıği zaferden u çok satht cephe 
Bir ittifak zil sonra ne olacak., (I...,._ ~es~~ zatcriJe bl: 

...... t de).,. 

·---------------------~-llilll..ı..:-_ General Koroçcf'in lrnmandasındakl Rus kuvvetleri S larayorussa bölge- 1 
Muhakeme safahatı çok cntC'r('. 

san olmuı;. bilhassa ağırceza mah
kemesi, kısa bir zaman içinde <'S· 
ı;iz ve örnek bir çalışma ile kay. 

sinde 16. cı Al ınan ordusunu çevirme 
işini tamamlamışlard ır. 

Starayorussa, Leningrad'ın 200 ki
lomet re cenubundadır. Çemberleme 
hareketinin tamamlanması Uzerine 
Rus kumandanı, Alman Generali Von 
Boşu kuvvetleriyle teslim olma.ğa 

davet etmiş, fakat teklif reddedilince 
hücuma başlanmış ve 210, 290 ve 
30 uncu Alman tümenleri imha edil
miştir. Bu muharebede Almanlar 
12.000 zayiat vermişlerdir. Alınan 

ganimetler arasında 185 top, 135 si
per topu, 29 tank, 340 makineli t U
fek, 4150 tUfr.k, 4:10 kamyon, 8 loko
motif, 10 bin top mermisi. 53 sabih 
köpril, 27 radyo nakliyat a leti, 380 
para.,!lt bulunmaktadır. 

Karadenizde m~ul bir d~nlzaltı t.rafından tıatınlan Çankaya motörUn
dPn kurtulan kaptan ve _.. ..... 8oldak.I mot4irttn sahibidir. 

Çankaya motörü 
nasıl batınldı? 

R•lar cenupta da mu,-affaklyetler 
kazandılar 

Moskova, 25 (A.A.) - Bir Sovyet 
tebliği ekinde deniliyor ki: Cenup 
cephesinde düşmana kuvvetli bir dar
be indirilmiş ve Almanlar 20 gtln sil
ren şiddetli aavaşlar esnasında 3200 
subay ve er kaybetmişlerdir. Ayni 
cephenin başka bir kesiminde 2700 
Alman öldUrUlmUştUr. 

Motör, Karadenizde meçhul bir 

denizalh tarafından torpillendi 

Motörden kurtulonJor vak' ayı anlatıyorlar 
Alman teblll l Burgazdan limanımıza gell:rken 

Berlin, 25 (A.A.I - Alman tebliği: Karadeniz boğazının Karaburun ci· 
Doğu cephesi cenup kesiminde Al- varında Kafa Mehmede ait 250 ton

man, Rumen ve Macar teşkilleri, dUş- Iuk Çankaya motörUnUn battığını 

man hücumlarını tekrar pUskUrtmUş- dün yazmıştık. MotörUn 9 kişiden 
!erdir. Merkez ve şimal kesimlerinde mürekkep tayfası şehrimize gelmiş
savaşlar devam etmekte, mUdafaa- tir. Tayfaların anlattıklarına göre 
dan taarruza ve taarruzdan mUda- hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 
faaya geçmektedir. Motör, Burgaz limanından kalkmış 

Mareşal Keltf' I Preııburg'da Suzepolu'ya uğradıktan sonra saat 
Presburg, 25 (A.A.) - Mareşal 8 de ıstanbula doğru hareket etmi.ş

Keitel'ln Presburg'dan hareketi mU· tir. Saat tam 22 de Kusukaya civarı
nasebet lle Slovak gazeteleri, samimt na geldikleri vakit tayfadan vardi
yazılar neşretmektedir. Gazetelerin yada bulunan Ali birdenbire, motö
belirttlklerine göre, Alman Mareşali- rün önlinde bir denizaltının çıktığını 
nln ziyareti, S lovak millet1nln büyük bağlfarak haber vermiştir. Denizaltı 
Almanyanın yanıbaşında zaferi elde motörün 25 - 30 metre açığında. du
etmek için elinden geleni yapmak rarak ateş etmeğe başlamıştır. Kap· 
azmini fazlalaştırmıştır. tan ve tayfalar derhal filikayı indir-

mlfler ve denize açılmışlardır. Deniz
altının attığ'ı bir torpil ile motör 
yanmış ve batmıştır. Bundan sonra 
denizaltı batan geminin diğer tara
fına geçerek filikaya otuz kırk defa 
ateş açmıştır, faknt vakit gece \'e 
hava. fırtınalı olduğundan iyi nişan 

alınamamış ve gemicilere bir şey ol
mamıştır. 

Filika ile iki buçuk saat kadar de
nizde bocaladıktan sonra, Cemal kap
tanın idaresindeki HUdaverdl motö
rU kazaya uğrayanları görmUş ve 
derhal kendilerini kurtarmıştır. 

Talihsizlik burnda da kendisini 
göstermiştir. Kilyos açıklarına gel
dikleri vakit motörün pervanesi kop
muş ve bUtun tayfa yine filikaya. bin· 

(Deunu Sa. 3, Sü. 6 da) »-« 

bolan ve ortada bulunmavan de· 
!illeri bir bir meydana çıkarm ı ş. 
tır. Dava, asliye mahkemesinde 
devam ederken TUrk Maarif ce
miyeti tarafından tertip edilen pi· 
yangonun satılmamış olan bilet'e
rlnln imha cdildiğlni gösteren bir 
zaptın ortada olmaması, muhbir 
vaziyetinde bulunan cemiyet mu. 
hasebecisi Lutfi ile daktilo Mellha
nın, Refet Ülgenl ağır ithamlar al
tında bırakmasına sebep oluyordu 

Ağır ceza reisliği bu imha zabıt 
varaka~ını cemiyet dosyalarından 
buldurmuş ve Meliha ile Ltitfinln, 
Rdet Ülgcnln Biiyük Millet Mec
lisin(' verilmek üzere aldığı 600 
biletten yalnız 200 tanesinin pa. 
rasını cemiyet vcznl"Slnc yatırarak 

<Denmı Sa. 3: Si. 5 de l 

Hitlerden 1 
1 Von Papen'e J 

1 
Führer büyük e'çiye f 
tebriklerini bildirdi f 

J Von Ribbentrop ta 1 
) hararetli bir ( 
) telgraf çekti ( 

Berlln, 25 (A.A.) - FUhrer, bU
yUk elçi B. Von Papen"e bir telgrar 
çekerek kendıslne tebriklerini bildir
miştir. 

Alman hariciye nazırı B. Von Rib· 
bentrop da, bUyUk elçiye. çok hara
rcUi bir telgraf göndermiştir. 

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

________ ____. \ Abdülhamit 
BUtUn C'f'phe boyun<·& Rwılar ilerliyorlar. Haritada, dUn ıtuı.ıar tarafın

dan Dmen &"ölünün cenubunda ku.,.tı ldığı blldlrllen 16 ncı Alman ord.mıu
D UB me\.·kllle, ' imdiye kadar Ruslar m geri alclıklal'ı yerler i görüyorsunuz. 

Crips'iilY8nT'[ __ u~ •• ~\~r1ı l 
beyanatı Müttefikler, 

Rangoondan 
Totaliter bir 

parlamento ile 
harp yürütülemez 

Biz, totaliterizmden 
çok daha farklı bir 
şey için "dövüşüyoruz 

Londra, 25 (A.A·> - 1\1. Cripps 
Avam kamarasında şu demeçte 
bulunmuştur: 

ümidi kestiler 

Japon'ar Cavaya 
yeniden şiddet~i 
akmlar yaptalar 

Banakok, 25 (A.A.) - Birman- ı 
yadan gelen haberlere göre, Ran· 
p,oon, kaybedilmiş tcllıkki ol•m- ! 
maktadır. Şehirde henüz bir kaç 1 
k:ta mevcuttur. Bunlar, Japon kıt 
o'nrının daha fazla ilerlemeleri ha. I 
lir.de tahripler yapmak üzere emir ı 
almışlardır. 1 

Batavia, 25 (A.A.) - Felemenk : 
tebliği: ' 

Benim telAkklıne göre, meclis 
lideri sıfatlle olan vaziyetim, mec
lisin sörüşlcrine harp kabinesinde 
ve harp kabinesinin görüşlerine de 
mecliste tercüman olmaktır. Bü
tün meclis azasının hatırda tutma-
sı lazım gelen bir nokta vardır: Japonlar Java tayyare meydan· ı 

ve 
Mikado 
Tarihi Tefrika 

Yazan : 

zıya ŞAKIB 
AbdUlhamit'le Mikado ara

sında esrar dolu bir takım 
münasebetler geldi, geçti. 
Bunlardan yalnız 1'~rtuğruı 

vapuru macerası gazeteleri
mizin stitunlıı.rında yer buldu. 
Halbuki bOtUn bu münasebet
ler; yakın tarihin meçhul kal
mış bir çok h!diselerlle dolu
dur. 
Japonyanın dünya yUzUnde 

oynadığı rol itibarile zamana 
bundan uygun bir tarihi tef
rika mevzuu olamaz. 

İ '. k tefrika : 

ı Mart Pazar 
sayımızda 
Yıldırla Mikado arasındaki 

heyecanlı mUnasebetlerln iç 
yilzUnU anlatan bu tefrikayı 

Ziya Şaklr'ln kaleminden oku
yacaksınız! 

Hal şeklllerlmizi birlikte hazırla- !arına hücuma de\•am etmektedir. 
mamız lazımdır ve iki taraftan ter. Diin sabah 16 tayyare Tan. j 
bütün gbrüşler ve bütiin fikirler, jcıngprlok liman ına şi~.dctll b~r 
tatbik edilecek müşterek hareket hücum yapmışlar~ır. Hucum hır 
siyasetinin tesbitl için bir kompro- saat kadar sUrmüşsc de h;:sarlar 
müyc mevzu teşkil etmelidir. Tö- ve kayıplar az olmuştu~. ~e':?cn 1 
tallter bir parlamento ile harbin ıbütün bombalar suya dilşm~_ştur. ı 
yürütülmesi, bu işe memur olan. Sumatra, 25 (A.A.). - Duşman 

( DeHIDI Sa. a, Sü. a de) = (Deınunı Sa. S, Sü. % de) = '----------- -' 

Tevfik Rüştü 
Türk iyeye 
dönüyor 

Sovyet sefiri, Londra 
büyük elçimiz şerefine 

bir ziyaf at verdi 
Londra, 25 (A.A.) - Tlmes gaze

tesinin diplomatik yazan, cfena gUn
ler dostu> başlıklı yazısında diyor 
ki 

Tllrklye bUylik elçisi Dr. Te\1'ik 
RUşU\ Aras Londradan Ankaraya 
hareket ediyor. Dr. Aras'ın hareketi 
teessUr uyandıracaktır. ÇUnkU ken
disi, fena gUnlerde iyi dostumuz ol· 
muştur ve lngııtcrede bir çok dost 
bıralmıaktadır. Doktor Aras, halefi
ne gUzel bır ltımad ve dostluk mi
rası bırakmaktadır. 

Hassas kalpli olan doktor Aras, 
bununla beraber, harpten duyduğu 
nefretin, zulmet kudretlerini yenmek 
,.e de\·o.mlı bir sulh kurmak lllzun:u
nu unutturacak kadar kendisinin U· 
zerinde tesir yapmasına mUsaadc et
memiştir. 

So\·,·ctıer Rirliği niıı l.onılra M'fl rl 1 
. l 

elçimiz -:-erefinc hlr zlyafr t verdi 
Londrıı. 25 ı A.A.) - Londra Sov

yetler Birliğinin Londra sefiri M. 
Malsky Türkiye sefirinin azimeti do· 
layısile salı gUnU sefarette şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Diğer davetliler arasında Çin ve 
Şili bUyUk elçllerlylt. Yunan ve Suudi 
Arabistan elçileri bulwımakta idi. 

Belediyenin çöp arabaları neye yarıyor, ıllye ılüslinme\·lnlz ! Onlar, 
~okakların teml:ıllllnde kullanılmaktan ziyade, Jst~nbulda, oynıyacak 

tı.Jıçe bulamı~·an çocuklann oynamaı;ına yarıyor. Reıılmdtı çoc·uklan bl 
ııokağın lçenlnde, ha;r~•!.nr:-r.ifan memnun etlı>nlr1<<'n ;;ö:"Jyor~untı7.. 
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Repulse ile battım 

Prins Of Vals'ın 3 
battşını seyrettim 

Muharebenin başlangıcındanberi ilk defa. 
hoparlörlerden sesler geliyor ... Boru sesleri. 
Bu boru bir bahriyeli için en felaketli bir 
işaret: ·vangın. işareti. 

Kuvvctll bir infilak. Repulsc candan dudakları ve boğazı ku
sallanıyor . Büyük boya parçaları rumuş. Bu boru, bir bahriyeli 1-
sökülüyor ve işaret köprüsüne dü- çin en felAketli bir işaret. t.Y&n. 
şüyor . Başımızı kaldırıyor ve dik- gın • 1$aretl. 

Şehir 
Haberleri 

Adliyeye 
verilen 
istif çiler 

Arşemidi$İn deposunda 
1000 ter.eke yoğ 

bulundu 

!emesine havada, alçak uçan tay. Tayyare mancanıkları köprü
yarelerle meşgul olduğumuz için sünde ateş kalınlaşt ı. Yüzleri is 
o zamana kadar aldırmadığımız içinde don gömlek adamlar gUver 
ta:ryarelt'r gt>rüyoruz. Bunlar, bil- teler boyunca hortumların boru
yilk irtlia bombardıman tayyare- !arını ı,ıeüyorlar. Beyaz bir bezle • Arşemıdıs ticarethanesi• .s•hlbi 
leridir. En aşağı 5500 metre yük- ~rılmış bir iltisak nokla~ından ha Yorgi Papadopulos, y~ğl'komıs~on
ı:ektcdir'.er. O sır~-da attıkları Re- Cif hafif su !ışkırıyor. Bu su bir cusu Reşat Oğuzla bır ıktc, p ya-

l •· bal t . · sadan 1000 teneke sadeyağ, 150 
pu se ı ıar ank

1
Hk bk~~ .. :rı, tay- Vıkers mitra1yözünün Cir TAhzalık euvat reçine, 150 çuval kara bi-

~-arc mancn.nı arı oprusune am dinlemeden istifade ederek yüzle- 1 ı hi t ı ber ve çuva çuva za re op a-
isabet C'tmi$tir. rint uzatan ve bu serinletici suya rnış ve bunları Tahtakalede bir 

5500 metrerlra bomha.lar dü,Uyor 
.. _ .. .. dilterJnl çıkaran mürettebatı Ü!=itü- ardiyeye saklamışlardır. ~ 

İşaret koprusunun en kıçında, ne dökülüyor. Fakat, şiddetle baş- İhbar üzerine mallar bulunmuş, 
d.:ıkikad~ 12 milimctre

1
ik 2000 tarını ceviriyorlar. Tükürüyorlar. musaderc olunmuştur. Her iki 

kur~un atan bir mitr3Jyöziln ge- Su sıcek ve tuzludur; çünkü de- suçlu dün ikinci asliye ceza rnah-
risindc duruyorwn. niz suyudur. kemesi tarafından tevkif olun· 

İlk bombanlll isabet cttıl;i yer· Pom ııomlar yeniden o kadar A· muştur. 
drn bir duman bulutunun yüksel- ni harekete geçiyorlar ki geriye Ayni mahkeme bundan başka 
diC;ini görüyorum. 5500 metreden dotru sıc:ramaktan kendimi 818_ mevcut kuş yemleri hakkında be
duşt'n ikıncl bir bomba müthiş bir mıyorum. Herkes bana, bir harp yanname vermeyen Sakızal:acında 
ıslıkla bize doiru iniyor. İskele. gemisinde en emniyetli yerin bir bakkal Haralambosu 50 lira para 
den ~ kulaç acık" ıkla Repulse"ü 1 ııom ııom'un gerisi ()!dutunu söy. cezasına çarpmıştır. . h 

· tl G ' . . 1 Ford otomoblllerıne ma sus 
k•eırıvor ve denızde p:ı ıyor. e-, ıemıştı. Buna inanmak ister m. 

127 5 
!' 1 k b' d k 1 ı 

ml t~kr•r sar91hyor. Fakat boşa: Boş fiş-ekler silAhlardan. bir &iln 
90

• 
11 

ıra 1 t ır 's·c
1 

ke ldm& zem! •Y 

1 
. 1 raya sa an r ec e o omo-

~iltl, hasar yok. CebelltarıktL gördüjlilm. b r .parL bil malzemecisi Hayri ile şoför Ta. 
Bir pom pom'un ağzından !:O- makineslnMn sekiz ln.gıllz ltrası- lıitı da tevkif etmiştir. 

'utma suyu Rkıyor. roŞikago pfya. nın birer şi1in1ik 160 parea olarak 
nosu. nun tekiz. namlusunun u. ('lktşını hatırlatan bir ahenkle dı- Yeniden Adliyeye verDenler 
cundakl siyah bonba yumruk ıı.l- ~arı dökülüyor- Unkapanında Demlryolu sok&-
bi kabarıyor. ller bi~ pom pom'u • Saat 11.25. Ufkun kenarında ya tınd.akt bir çini fabrikası sahibi 
'kullanan on bahriyeli •u lçinde. l vaş yavaş kaybolan ve yerini be. 

1
Abd• Öhztb•şın u

1 
n ve butd

1
ay sak-

. . adılı a er a ınmış, yapı an ara-
Ter, ateş 3 \m•z kasklarını l<ap.ı· yazımtırak bır dumana bırakan bir mada 283 kilo temiz bulday bu. 
yol"' ve- ıözetleyicıler yeni tayya.. kasırga . Acaba bu, bombalarırnı lurunustur. 
r~?er keşfettikçe pom pom sağa b~ından defeden hasara uğramış Yanındaki zahireci Eşrefin tiilk
sol'I dônOyor. bir düşman tayyaresi mi, yoksa baş kAnında da Uç çuval arpa ve mısır 

İki tııyvare ü~tümü:r.e geliyor. ka bir tayyare mi? Güvertemizde kırması bulunmuştur. 

R~~ıt1 ba~ka bf: ~a~iy~c~ _ eo~ IGallup enstitü~ü vari a_~e.~e .. bir an. Şislide Mecidiye köyünde 13 nu. 
naha aşağıda, bır uçuncusunu gö. ket işi ha11ettı: Bu, duşurulen ye marada oturan Hasanın evinde de 
rüyor. nl blr •ördek• tir. •Ördek•, bah- iki varil içinde saklı 207 kilo buğ-

Ni~111ncı, yilzil takallus etr.ıiş bir riyeliler arasında bir düşman tay· day bulunmuştur. 
ha'de öne eiiliyor. Sol cllle nişan yaresini gösteren bir argodur. Bu Buğdaylar musadere olunmuş, 
cihazını işletirken sağ elite de si- argoyu Avustralya bahriyıesi or· suçlular Adliyeye verilmiştir. 
la.hını acele mihveri Ostlinde dön- taya atmıştır. Xömürciiler 
dürüyor. Ateş sağanağı artık, T•arruzun geldlli tarafa ıöre, Kömür üzerinde ihtlklr yapan 
ancak &00 metr~e olan tayyare. işaret köprüsünün blr kenarından Kasımpaşada kömürcü MevlUd, 
lerden birine ra:Jtlıyor. Boşlutu öteki kenarına atlarken, evvelce Unkapanında kömürcü Hasan Ta.. 
ri1'1Cile-yen mermiler tayyare be- 'Fleet Strect'te bir ajans foto!- yan, Kuzguncukta kömürcü Saba
danirJn göbeğine glriyor; omur- rafçısı, şimdi ise Sa Majeste'nin tay. Kuruçeşmede kömürcü Salih 
ga olmuş bir çıban gibi açılıyor. bir bahriyelisi olan deniz harekA- de yakalanarak mahkemeye ve. 
Alevler fışkırıyor, kuyruğa yayı- tı fotoğrafct!=iı Tubby Abrabams •ın rilmislerdlr. 

lıyor. Tayyare burun üstü dikili. tombalak gövdesini görüyorum. Yanıcı maddelerin 
yor ve yanara.k denize &ömü\ü. ArkUl var 

yer. 
DcWer gibi. sevinç çığlıkları ko

parıyoruz. Top ateşin.in cehenne
mi gürültüsü ielnde öyle haykırı
yorum ki gırtlağım yırtılıyor zan. 
nediyorum. 

Repulsc. ilk nıUtcarrızınt dU-
şürdü. 

«Yangın• bora.5u 

~tuh•rebcni.n başlangıcındanbe

ri Jlk de(a, hoparlörlerden sesler 
g~ıtyor: Boru sesleri, müphem ses_ 
ler. Anlaşıhyor ki borazanın heye-

En berbat kölelik 
O'üm korkusu 

~ Unyanuı en ~ok okuyucwıu O· 
Lb:sQ lan nnıharrJr, Dorothy Thoın 
!ton'dur. Bu Amerikalı kadının her 
gün Nevyork Herald pzet...lndo ve 
dlfer ytlzleree pzetede çıkan &Utu
nunu on mlJyGn kl!}l okuyor. Heral
d'ı" Ce('enkrde naaıh.a. bul'ala.ra gelen 
bir sayısında. Ba)·an Tbomson'un bir 
yaEııı.ııu okndwn. Olü:mden bah5e<IJ
yor. Bakınız, ne diyor: 

r Soruyorlar : 
Keçi etine yavaş 
yavaş o 1ışıyoruz 

« •..• llezbahadakl toı>tancılarla. 
<'tlepler arar..anda pn.ıerdenberi 

ht>r nedense bfr tllrlU balll imkü.
nı bulunarnı,>·an ihtilat, biz tstan
bullulara bir lıAlll ke<;I eti l'C• 
dlrttl. Anla'ılıyor Jd, bu yok~uz
luk atıatılıoca. ve ahlkahlar ara
sındaki ihtllU halledlllıı bir an
la..,ma yapılıncı;)"a kadar k~lye 
Abdürrahmıın ('elebl demekte ve 
k1\·11·cık fiyatına a.ll;)"rtle yemek
te de\'am edeceğiz. Çünkll, bu lh
tıliıf ha.rlelnde kaldıkları anla~n
lan bir tok kasaplar, fırsattan 

istifade llt' ellerine g~en k~llerl 
u~t.alıkln. parı;atn1nak ve bu par
çaları ko)-un etl dl)'·e 1110,terUere 
yutturınakta g"Cf\"Ckten bUyük blr 
m,talık gösteriyorlar ... • 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve 
ıoruyor: 

- Etleri, ne cins olduju anla-
91laınıyacak şeklide parçalayıp 

çengellere uma.k, M.tmak yasak 
defli midir. Yasak ise bunlara 
neden bakılmıyor acaba r 

fevzii 
Petrol, benzin ve saire Cibi ya

nıcı maddelerin dağıtma şekilleri

ni deliştlrmek için Bölge İaşe mil· 
dürlüğilnde bir toplantı yapılmış. 

tır. 

Petrolofisl müdürü Talha Sa
buncu ile Milli Sanayi Birliği ve 
MıntakL İktısat mildürlUiil mü
messillerinin de hazır bulundukla
rı bu toplantıda tevziala verilecek 

lyent sekil kararlaştırılmıştır. Ve .. 
rilen karar Vilayetçe tasdik edil
dikten sonra hemen tatbik edile. 

ı
ccktlr. 

Et liyotları oldı yürüdü 
Komisyoncularla celepler ara

sında çıkan ihtilif devam etmek. 
tedir. Bu sebeple Mezbahada pek 
azı koyun olmak üzere !azla mik
tarda keçi kcstlrilmektedir. Dün 
kasaplarda kuzu eti 190 _ 200 ve 
sığır eti 105 - 110 ve kemiksiz sı
ğır eli de 115 - 120 kuruşa satıl. 
mıştır. 

Portokol sond1ğını:ı 
altında koldı 

Sebze Halinde kabzımallık ya. 
pan Ali, dün dükk.:inında çalışır .. 
ken düşen bir portakal sandığının 
aıtında kalmıs. muhtettf yerlerin· 
den ağır surette yaralanarak Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

VAl'AN 

~~:~;~~.~ Şehir Tiyatrosunda 
PARA Yazan: 

s. GALİP SA vcı 
~ ehlr ttyatrosu dram kıs. 

1!:::;f1J mında ıPara• nın temsi· 
line başlandı. 

Mevzu: t:O•. parayı en büyük 
kuvvet tflnıyan; 

'binin sofukk•nlılıiını muhlf•za 
edemfyerek halka ateş etmesi 

üzerine kltıp de, «Ô• nun ken. 
dl elbisesini giydirerek ileri sUr· 

FAzıl, tiyatro teknill ve sahne 
hareketleri bakımından eski eser 
1erlne kıyasla bir hayli ve mem
nuniyete deıier derecede oıııun· 

l•şmıştır. 

üslup mü-bUyUk dalave. 
re!cr çeviren 
bir adamdır. Piyeste, paranın yalnız fena kemmeldir. Pi· 

yesin en kuv. 
vclli ve mu
vaffakiyetll ta
rafı dördilncii 
perdedir· Pt· 
yes, içinde zo. 

Bir banka, bir 
kaç şirket ve 
bir sürü emlik 
sahibidir. tı Oo 

ne göre, yaka-

taraflarını anlatan bir 
• • 

çeşnısı konferans var 
lanmamak şar-
tlle, hırsızlık bile bir fazilettir. 
• Ü », paranın gelmesine engel o
lan her ahllik kalde&ini çilrük 
bulur, bu kaidelere bağlanmağa 

• kalkanları budala sayar. 
eOll nu, bankasındaki hususi 

dairesinde husu•! katibile birlik. 
tc, ihtikfir kralı olmağa hazırlık 
yaparken buluyoruı: Hususi kA
tlblne, piyasadan toplanacak ve 
stok edilecek maddeler hakkın. 
daki talimatını, ahlaksızlık öğüt
lerile ayni zamanda veriyor. 

.Ot nun bir de, hcrşeyl Ö~
renmck ve ölrendlkleri hakkında 
kendisine etraflı raporlar ver
mekle mükellef bir .casus-. u 
vardır. Casusun henüz tamamla. 
yamadığı yegAne dosya, .o. nun 
bir 11:Bcnzcri11 hakkındadır. Hu
sus! kAUple casustan başka kim. 
senin bilmediği bu benzer, bil· 
mem hangi kahvede yatıp kal. 
kan biT esrarkeştir. Hususi kati
be eöre bu benzeri gelecekt~kt 
şimdiden bllinmiyen herhangi bir 
ihtimale karşı. kimseye göster
meden el altında bulundurmak 
:faydalı olacaktır. 

•O•, katibinin düşüncesini lü
zumsuz bulmakla beraber, me
rak ettiği benzerint paravana ar
kasından seyrediyor ve bumun. 
dan düşmüş gibi kendisine ben· 
zcyen bu adam kcltfbin nezareti 
ve bir kilit altında bankanın bir 
oda!llına misafir edlltyor. 

f'Ô:t nun sık sık münasebette 
bulun<'lutu, hürmette kusur et. 
medlitl bir •nazır haZTetlerl, var. 
Bu ınazır hazretleri», • Ü» nun 
parmağı bulunan bir arsayı ıa
yet ucuza satın almı~; içine ya
pılacak bina da mukavele sonun
da kendisine kalmak şartılc bu 
arsayı yüksek bedelle ve on se. 
ne müddetle ylne •O "'" nun par
malı "bulunan b~r f'abrlkaya. ki
ralamıştır. Ayrıca, borcunu öde
y•miyen bir kadının güzel kızı 
iki yüz lira maaşla müesseseye 
memur alınmış ve sonra da na
zıra pişkeş edilmiştir. Bu mua
meleler, ihtikarı ptanıaştırma iş
lerinde nazırın eO• na yardımını 
temin etmiştir. 

dili il •Benzeri, t de parçalanıp 
ölmüş1 erdir. 

Dördüncü perdede ve bir haf. 
ta sonra yine atlenln ortasında
yız. Noter ölenin cı:Oo oldutunu 
tesbit ettirmek meharetlnl kul. 
lanmış ve bütün serveti varislere 
mat etmiştir. Artık •O• nun ot· 
lu patrondur; noter ve casus da 
d•hll oldu!u halde herkes yeni 
patronun sadık bendesidlr ve 
mevklinden düşmüş bulunan es
ki nazırın metresi de ~imdi bu 
yeni patronun karısıdır . 

Derken •O• çıkageliyor. Ken
dini tanıtıyor. Aile efradından 

her birinin bir ahtaksrılık vak. 
asını hüviyetini tcsbitc yaraya.· 
cak bir delil olarak sayıp dökü. 
yor. Fakat oturulan pa.r:uıın ils
tünden kalkılmaz: fl Ü11 nu herkes 
Teddediyor. Ona sadık kalan ye
gAne mahlılk köpetldlr. 
tRı. ğlunun da, ıazlz ölüniln 
~ hatırasına hürmetle• •O• 
na yaptığı son iyilik, hüviyetini 
tesblt için kullanmak lstedlCI 
pırlanta bir yüzüğü on beş bin 
lira verip elinden almak oluyor. 

Beşinci perdede cıO•, esrar 
kahvesinde 41 Benzeri• nln yertnl 
almıştır. Bir taraftan kabak çe
kiyor; bir taraftan da şerirlere 
verdlii konferanstan sonra on 
beş bin Jfrayı onlara dağıtıyor ve 
gözlerini dünyava. yumuyor. .. 

Paranın, fenalıkların başlıca 

müsebbiplerinden olduğu ncka· 
dar hakikatse, iyiliklerin başlıca 
müvellidi oldulu d• bir hakikat. 
tir. Necio F:izıl nedense. bu iki 
Kristof Kolomb yumurtasından 
birincisinin ucunu kırıp $ehlr 
tiyatrosu sahne~ine oturtmajı 
tercih etmiş: Belki &kl':>ini tercih 
etmnk, bir dram yaratmak kol:ıy 
1tflnı vermez~[ de onun için. 

Ja'nın meşhur 
spekülatör ve mücadeleci banke· 
r!nl, ailesi içine habersizce gıren 
•Şehvet kurbanı. nı, adını unuttu 
Cum bir filmde kendisini salırlaş. 
mış gösterip· ailesinin hakkındaki 
hissiyatını ölrcnmeğe çalışan a.. 
damı hatırlatan çizgiler bulun· 
makla beraber. lyl tertip edil
mlştlr. Bununla beraber kusurla
Tı da yol< değildir. MeselA Avru
pada oldu~u gibi aile ve mile,,c· 
se vekili umurluiu eden husus! 
ve daimi bir noterin, bir nazırın 
mevcudiyeti vak'anın yabancı 

bir memlekette ıeçllllni göster· 
meslne mukabil. esrar tekkesinin 
manzara ve hüviyeti bunu ta
mamile yalanlıyor. Sonra mu~ 

harrirln •Benzer .. de meydana 
getlrdll'I tipte bir C!=:rarkeş bul· 
mak cok güçtür. Elden nu,urdü
ğU bir pa1toyu sekiz lira kcirla. 
satarak ticarete başlamış. bu 
ufak para ne servet kazanmış, 
hiç bir şeyden yılmar., acıkgör., 
ehTAk!:U7., spekiilAtör bir adamın, 
her hAdiscyc rağmen, elinde on 
beş bin lira bulunduJu bir sıra
da bu parayı dağıtmaı:n, sırf !:on 
konferan~ını vPrmek İ('İn ecrar
keşlrr ar'lf:tna dü.,m(u;i hav~ala· 
nın kolay kolay alam1yacaCı bir 
~eydir 

rE:5) ivesin başlıca ylikü ıı011 

ır--"'" ve .-Benzeri,. rollerini ay

ni zamanda yapan Hadi Hilnde
dlr. Ha.dl birinci perdede Ü('ün. 
cUdekinden. ikincide birincide
kinden, beşincide ikincideklnden 
iyiydi. Fakat dördüncüde mUkem 
meldi. 

Hadinin daha sonraki e:eceler
de ilk gecedekinden de muvaffa. 
klyetli olacağı muhakkaktır. 
Diğer roller. üstünde fazla dur 

mağa d"ii;miyccek kadar kıllı si
lik kiıh ikinci derecedodir. Bu
nu~'a beraber dördüncü perdede 
noterin muvaffaklyeti üstünde 
durmağa değer . 

Ha, ~adakat rolünü kusursuz 
yapan köpeii ve muharririn bu 
köpel!• yüklediği sahne oyunun
daki buluşu unutmak bir hak
sızlık olur. 

16 u tercih, piyes eşlıasının. 
~ kuvvetle ve uzun uzadıya 
münakaşa ve cerh edilebilir dü
şünceler yürütmesine ve eşhas 
arasında bir tek ah'Akh kimse 
bulunmamasına meydan vermiş. 
tir. Eserin bütün orijinalitesi de 
bu noktada toplanmaktadır. Bu

Sadun G. Savcı "o klncl perdede ,o. nu a- nu bir tarafa bırakırsak Necip 

Hesinin ortasında görilyo •. -----------------------------
ruz: Karısı, otlu, kızı, müstakbel ı 
damadı ve bir de - unutmamak 
lazım • köpeği. 

Para ve para kazanmak hak· 
kındakl prensip, felsefe ve usul
leri hakkında bütiln aileye ver
dili etraflı bir konferanstan son. 
ra nO» nun bir de oyununa $ahit 
oluyoruz: Noteri delAletile, bil· 
tün servetinin hayır müessesele. 
rlne baiışlanması komedyası. Bu 
komedyaya aldanan aile efradı, 
(ıOt nun hakkındaki hislerini a
çığa vuruyorlar ve kendisine de
ğil parasına bağlı olduğunu gös· 
!eriyorlar. Halbuki hakikatte te. 
berru, yaptıaı işleri cfkcirı umu
miyede ve matbuatta peçeleme. 
ğe yarayacak yüz bin liradan iba· 
rettir. 

Üçüncü perdede vaziyet fena. 
laşmıştır. Halk, parasını çekmek 
için bankayı doldurmuştur. Bir 
gazetenin ihtikAr kralını teşhir 
etmesi, halkı başka cepheden de 
ayaklandırmıştır. eO • bu na da 
bir çare bulacaktır. Fakat kliti. 

~"1a ~.J.1:m 
Bu fırsat kaçar mı? 

B lr rcflklmizln Jlalkevlert mü-ı nında. Yunanistan hesabına dört harp 
katatıru kazanan aileler nez- geınlsl yapabilen IncUterenln, kendi 

dlnde yaptığı ankete göre dokuz ~o- hesabına sllflh ve gemi tmallnde na· 
culdu Bayan Akset. 12 nüfınıu yirmi sıl çalı'&blleceğinl göstermek bakı
beş lira ile geçlndlrmenlo hilnerl.BI mından UstUnde duruJmıya de~er. 
yalnı• kendisinin bildiğini söylUyor- GtJN MÜ, AKŞAM MI, GECE MI? 
mu,. Bir pzetede okudum: «Martıo 

Ah ne otur, bu Bayan Aksel, bu ilçlincU gllnü a.k11amı gece saat 3,:0 
bahaı blçUınez hünerini bana öfretse de ay tutulacaktır.» 
t:e bir kitap yazsam, o kitabın para- Bütün anlama. kablllyetlnıl kurca
~lle hem o, hem de ben zengin olıtak? ladığmı halde l~ln ltlnden fıkama· 

YUNAN TORPITOLAIU dım: Ay r;Undtlz mil tutuluak, ak-
Londradan gelen bir telgra.fa g-1- şam mı tutulacak, yoksa. gece mi 

re, Yunan kralı ılorj Yunan.lstan he- tutu1acakf !.~ 
salnna denlıe lı1.dlrllml' olan diirt işin a lmı bHen ,.·arsa bana bUdlr-
torpllo mırhrlblıllıı adla.rını koymu,. meolnl rica ederim. 

Bu havadis. en 11tkıt1k bir uma- Tatlısert 
•Dostlarundaıı blrlnln anneıııl ı-eten 

ıün öldU. Dostumun on bfr ya..,ındakl 
kızı, cenue z.amanmd& bulunma.sın, 
ölUmö hatırlatan bir manz.a.rayı gör
meılin, diye e\""'den nz.a.Jdaştırıldı. 

- Eminim ki bQtiln yaptıklarınızı hoş, 
tabit bir tarzda ve ister istemez yapmış
sınızdır. 

VATANIN l!DBlll ROMA.Hl: 
'f1 

Tl!3!'lllllA No. 49 ebedl uykularını rahat uyuyorlar. Ben, 
bunu hlssedlyoru.m. Benı sevenlerin hep
s! çok iyi insanlardı. Bent affettiklerini 
duyuyorum, ben de buna dayanarak ken
di kendimi affettim. Dünyada tek başıma 
yaşıyorum. Hayatım çok lüzumsuz bir 
şey ••• Fakat ne çare, bunu sürükleyip gi. 
diyorum. 

Bu nlotln ! Olüm korkusu bugilnkü 
C'emJyetln h.uta tarafıdrr. Olllm bizim 
için r;Qya tabii değil de, te adlin bir 
Şf"Y imJ gibJ ölü.mil hatırlatan her 
~yl kendlınlzden uzak tutmıya ça
lı,rnz. IbtJya.rlamı)-a başladıflmız 

~n bize gen('llk hulyasl ver.ı.Jnler 
diye doktorun, berberin, tenlnJn, bo· 
)"&emın eteklerine sarılınz. 

Olilmil tabii bir ~.!' ıllye l~lmlze 
rabnrsak, ölü:m korku undan kur
tulursak ha.yatın sJhrJnl, lezzetlnl bin 
kere f•ıla duyara:. Farkında olmadan 
her birimiz kölelik bn.yatı geçiriyo
ruz. Olüm korkusunun aut bilmez 
kölelerlylz. Kölelikten hele bir kurtu
la.hm, aldıfımız her nefes tatblaşır, 

dUnyada gef;lrdlftlmlz mahdut dakJ
kalann kı,lmetlnl daha iyi anlarız, 

bunların tadına. daha çok varırız. in
san datUe ,-ekarıma:ı, yaratma kud
retimiz ylikseHr, rnftnen bolluk '~ ge
nl,Uk kinde ömUr silrerlr:.» 

Bayan Thom"°"· ortaya derin ve 
JnrP bir dü.,ünce abyor. Bu )"aZ-ı hele 
hiı:ün için (")k ınanalrdır. Çiinkii <·Nl
l~rln1lı, ölOmü.n kt.ılelltinden kurtul
manın ırrını ke.tletmı,1erdl. Biz ma
zhtln mirasından uı.akıa.,1rken bu su
n da unutmrya .)"Ut tuttuk. 

8.EBÇE 

Jakın gülümsemesl kadını kızdırdı. İs· 
yan içinde: 

- Gülmeyiniz. rica ederim dedi. Ben 
şuhluk yapmak için böyle manasız şeyler 
söylemiyorum. Yaptığım hareket cidden 
feci ve fen• bir şeydi. Bundan daha kor. 
kunç bir hareket tasavvur edilemez .• Ha- me bile bunları düsünmek istemezken ne 
yatımı kurtarmak için alçaklık ettim» diye size anlattım bilmem ki. .. 
diyorum, buna inanınız~ Alçak-casına ka- - Hayatımızda yer alan hAdlscieri dü
zandığım bu hayatı da yaşamal!a ken- şünmemek, onları içimizden atmak çok 
dimde hak görmüyorum. güçtilr, Madam. 

Jak sustu. Çok heyecanlı idi. Ne garip, - Hayır, değil..· Ben buna çok za-
ne inanılmaz. bir tesadüftü bu ... Kendi- man muvaffak olurum. Hatta. mesut ol
si de, hayatını kurtarmak için alçakça· cluğum anlar bile var. Bütün sevdiklerim 
sına yalan söylemişti. O da kendi ken. öldilkten sonra bile mesut anlar yaşadı. 
dis\ni yaşamak hakkına lAyık bulmuyor· ğım oluyor. 
du. İçinde garip bir eza duydu. Bu gü· - Sözlerinizde garip bir tezat var, 
zel kadının hayatını kurtarmak ve kur. madam. insan sevdiklerini kaybettikten 
şuna cllzllmek1ıen kurtulmak için yap- sonra hayatta kolay olay mesut olablllr 
mış olduğu fena hareketi hoş görmiye bir mi? 
turlil gönlü razı olmuyordu. Buna adeta - Demek ki sizin hassas bir kalbiniz 
üzi!lüyor, ıstırap çekiyordu. Biraz çe· yok ki, sözlerimi anlamadmıı. İnsan çok 
kinıen bir tavırla: sevince her an ıstırap çeker. Bu sevgi 

_ Konuşmamız garip bir şekil aldı, de- daimi bir üzüntü, bir eza halini alır. Sev 
ğil mi? dedi. diklerime, aileme, kocama fena bir şey 

Madam BalanoC ta biraz çekinıen ol- olacak diye ben çok ıstırap çekmişimdir. 
muştu. Cevap verdi: Mesela annem beş dakika ıeç kalsa me-

- Evet.. Öyle oldu. Fakat kabahat raklan çıldlrırdım, sokakta bir kazaya. 
bende.. Affedersiniz. ne diye sanki bu uğradq\ınl zannederek üzülürdüm. Sev· 
gtbl iCYlerdcn bahsettim? Kendi kendi· dii:•m erke&m biraz başı ağrısa, ya tifo 

oldu veya ağır hastalandı, diye azap du
yardım. Onlar bana giilerlerdi. Bense on
lar için meraktan titrerdim. Belki bud&· 
talıktı. Fakat ben işte böyle idim. 

Sonra ciddi blr tavırla sözlerine de
vam etti: 

- Sevdiğim insanlar hapishanede iken 
ben uyku uyuyLmazdım. Onları kurtara
bilmek için tüıllü çılgınlıklar yaptım. 
Neticede ben de hapis oldum. Başımın 

Czerlndc büyük tehlikeler dolaşma:U<en 
çok cesurdum, fakat sonra ... 

Ne i~e. sevdiklerim birer birer ölünce 
ben de rahat ettim. Artık onların ıstırap 
çekmediklerini biliyorum ya... Bu yüz· 
den üzillmilyorrnn. Şimdiden sonra ar. 
tık hiç bir kimseye b•4lanmıyorum. Ne 
sevmek, ne de sevllmek istemiyorum. 
Her aşkın sonunda kln oluyor, insan se
viince birbirine mutlaka fenalık ediyor. 

- Doğru .. : Çok doğru ... 
- Artık şimdi kimseyi sevmediğim !-

cin geceleri rahat uyuyorum. Ölen sev
diklerim da b$nl uJıat gördiiklerJııdeQ 

Bir taraftan da bu yalnıılığımı seviyo
rum. Hayvan gibi yaşıyorum, Tıpkı bil· 
yük bir ormanda yalnız yeyip içerek, 
nefes alarak ve gökyüzünü seyrederek 
yaşıyan hilr bir mahluk gibi ... 

Korkusuz, dilşünceslz, tıpkı bilyilk bir 
ormanda yaşıyan hayvanlar gibi yaşa. 

mak ..• İşte asıl yaman hayat budur! 
Bu sözlerine keneli de cilldil· Hayatını 

karartan facıaları unutmuş gibi idi. 
Jak düşündü: 
- Ne kuvvetli kadın ... 
Madam Balinof gülerek glyinmiye ha

zırlanıyordu. 

- Çok gevezelik ettim. Fakat kaba
hat sizde... Artık bana başka sual sor. 
mayınız. Çünkü görüyorsunuz, tehlikeli 
denecek kadar uzun konuşuyorum. Her 
bir cevabım yarım saat sürüyor Belki de 
iyi fransızca bilmeI!'lem de buna sebep 
oıuyor. 

- Çok cUzcl !ransızca konuşuyorsu

nuz. Madam.. Hem ben cevaplarınızı hiç 
te uzun bulmadım. Büyük bir zevkle din 
l'4lllmc emili olwım. J.Arlıa• pr) 

Ben de, oda 
haklı 

ele Japonya harbe rırdJk· 

ten sonra hasıl olan vazıyet 

üzerine drmokra.sl kayntLklarındJln 

\."e adamlarından her ariln çıkan ve 
n11lletlerlne hesap ,·ermefe1 özür 
dllıemeA-e benztyen ı.öı.ler ha.yll ç.o
taldı. Bu sözler ayni ı.anıanda ku,·
,·etıl ve ceharet verlcl vaadlerle de 
doludur. 

BütUn bu ıözlerden anı.,,ııan fU· 
dur ki demnkra, iter vaktinde hazır
lann1amı .ıardır, d~ manlarınnı ne· 
ter yaı>mıya muktedir buJundtıkla· 
rını anlamafı ihmal etmlflercllr, 
gafil a\·lanmı,ıardır, fakat ,·uıta
ları boldur, uzun ıa,·a,a mukal·emet 
l('ln 11efeslerl fazladır, her tUrlU ıs
tlh~l kodretlr-rl daha y\Uc:sektir, 
biraz geç de olsa mutlaka ınuıat· 
fer olacaklardır. 

Frarunz astlzadelerlnden lıtrl bl· 
rlncl Fransuva'nın maskaruı Trl
bule'yl ölUmlo t•hdlt etım!Jj. Trlbu
le krılla şlklyette bulunnıu,. Kral: 

- Seni öldUrecck adamı bir ıaat 
sonra at1arım, demlıt. 

- Bir saat e\'l"el u an daha doğ
ru olmaz nu :' diye sormu,. 

Sormak haddim defi! ama, de· 
mokruller Fransuva rtbl yapacak· 
larını sonraya. bırakacak!Arma e\·
\"ele al'lalardı daha lyl olnutz mıydı?' 

Fakat biri de ~ıkııJ bana. şu a,ağı
dakl hlkılyeyl anlatabUlr: 

Bir gün Napo1yon harita tistUnde 
\"B:tl~·ctl in<'Plerken a'ikerllkten hic;. 
anlaınıyan blrl parmağını haritada 
gcı.dlrerek: 

- Ben o1§am şu yoldan ceçlp şu 
kaı.;abayı alırdım, demJ,. 

:NaJlOl~·on da. gülerek: 
- Dedltin kMabarun senin 

yaptı~ın glbi parmakla ahnma..,ı 

kabil oloııe;ydı hen de ö.yle yapardım. 
El·et, biri ('ıkıp da bana bu hlkfl· 

y~yi anlo.tıo;a. ona: 
- Sen de ('Ok hakl11ın ! 
Deınektcn ba,ka. verecek ce,·a1l 

bulabilir miyim~ 
KÖR XADJ 

Hava gazı sootleri 
bozuk olanl:-r Beledi

yeye müracaat 
etmelidirler 

Bozuklukları •ebcblle sarfiyat
tan fazla yazdıkları yapılan şikA
yctlcrdcn anlaşılan havagazi saat· 
!erinin muAycnclerine, Belediye 
l\'lakinc şubesi müdürlüğü memur
ları tarafından, dünden itibaren 
başlanmıştır. Ancak saatlerinde: 
bozukluk olanların Belediyeye mü 
racaatta bulunmaları icap etmek
tedir. 

TAKVİM 
26 ŞUBAT 1942 
PER~EMBE 

AY: 2 - GÜN: 57 - Kaaım.: 111 
RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 
HİCRİ: 1361 - SEFER: 

VAKiT ZEVALi 
GÜNEŞ: 6,41 
ÖGLE: 12,27 
İKİNDİ: 15,31 
AKŞAM: 17,55 
YATSI: 19,25 
İMSAK: 5,02 

13 
10 

EZANI 
12,46 

6,32 
9,35 

12,00 
1,31 

11,07 

~VK~S~~ 
Pilôv, zerde 

ofra ba.,ında. ekserJ çocuklara 
hUdyeler anlatırım, hele e~kl 

devirlere pek meraklıdırlar. Ben de 
onlara anlatmayı severim. l\Iemleke
tln eski iidetlerhıJ öfrenslnler. BU: 
büyükler söylemezsek nereden öğre
necekler? 

Geçen gün de yirnıl beş, otu~ ~ne 
el·\·efkl düğünleri anlatmı,*1111. Biz 
ya5takller kırk run kırk gece diığiln
lerlne yetlşmcdlkfle de iki gün dUl;ün
lerlnl ıördUk. Perşembe giinU yüz 
yazısr, cuma &UnU de paça &llnU olur .. 
du. Bu günlerin kencllne malı.sn ye· 
meklerl vardı, düğün çorbuı, et kı
zartması, pilıl.v, zerde. Bu liste her 
düğünde muhakkak yapılırdı ve bu· 
na kaba yemek denirdi. Zengin dil· 
i'Unlerlnde ise bu yemeğe börek ve 
baklava, bir de sebze Uı\ve olunurdu. 
Bu, per,mbe gilnü yapılırdı • .Cuma. 
gllnU do terbiyeli paça tiridi lengor
ler l~lnde sütlü ,.e bol toz; !}eker ekil· 
mı, kaymak olurdu. O zamanlar kay
mağın okkası yirmi kuru'& idi. ŞLın
dlkl gibi l<llosu llç yüzo değil. Şimdi 
ne o düğünler, ne de o kaymaklar 
kaldı. 

ı.,te {'ocuklara bu htkAycJerl anJa ... 
hrken lc;lnden birl~I. ne olur bize do 
bir gUn şu eskl düğünlerin pllil.v zer· 
desinl yapsanıza, biz de tatlı tatlı 

tarif' ettiğiniz yemeği tath tath Je
sck, dedi. Ben de bu(Üo onlara bol 
fıstık, Uı.ümlU, üzeri tarçınJı düfUn 
pı.ınvne bir de zerde yaptım. Cidden 
ho,ıarına gitti ''" dedikleri gibi tatlı 
ta.tıı yediler. 
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Askeri d urum 

Şark cephesinde 

A~mon müdafaası 

sarsılıyor mu ? 

G;~ fz~;RAN ] 
Şark cephesinde 

yeni muharebe/er 

Stalln'ln glinlilk emrindeki MS7Je
rin4en anlaı:ılacağı üzere, . o\3et~r 
elde tuttu'kları hareket tebcşşUsllnU 
kaphrnumıak ve Alman hazırlıkları
nı bozmak i!;ln taarruza de\·am ede
celdordlr. Merkez. ve cenup kesimle
rinde So\yet orduları Kızılordu lru-
rulu~unuıı yıldüniimü olan 2S şubat 
pu.artesl giinü Sınolensk ,.e Harkof 
umumi lsttkanrollerlode tekrar ta-
orruza başlamışlardır. IA'nlngrad'la 
Smolcmıık arasındaki Rus taarruz
Jan ela bu So\'Yet beyraau güaU 
kU\ \'ctlendlrilmi,tır: 

Üçlü pakt 
mümessilleri 
toplandılar 

Berl inde yapılan 
iop!ontıya Yon 

Ribbentrop r iyaset etti 
Berlin, 2 S(A.A.) - UçlU pakt dev· 

leUerl daimi mccll!l diln Berlln'de 
olağanfistil bir toplantı yapmı.,tır. 

Bu toplantıya Alman hariciye nazırı 
M . Von Rlbbentrop rei.9llk etm' ve 
Italyan bUyUk elçisi M. Altlui ile 
Japon bilyük elçisi ıc. O,ima ve dl· 
fer Uçlü pakt devletlerinin siyasi 
mümessilleri hazır bulunmuttur. 

Valinin 
An karadaki 
temasları 

Dr. Latfi Kırda r, 
birkaç gün daha 

Ankorado kalacak 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bahar kokuları 

değil: 
(Başı l ln<'ide) «/> 

ten hangi harpte ganimet kavıa· 
ları kopmamıştır? 

İste ıeçen harpten sonraki ga. 
!ip tarafın manzarası: Kabuğuna 
çekilen galip bir Rusya, kendini 
dolandırılmıı sayarak, küsen, ka
çan bir Amerika, birbirine her o
yunu eden, her çe'meyi atan ve 
nihayet yüz yüze bakamaz hale 
~elen İnglltere, Fransa, İtalya ... 

Ankara, 25 <Telefonla) - Islan- Bu defa mihver tarafının ka-
bul valisi ve belediye reisi Dr. Ltlt!I zandığını rırzctsck ne olacak? B ir 
Kırdar dlln 9ehrimize gelmiş, Tica- taraf aslan payı alırken İtalya için 
ret ve Dahiliye Veklllerimlzl ziyaret için çıldır~ak? Japonya, blr mll
etmlş; ıstanbul valilik ve belediyesi- yara yakın insanla dolu piyasaları 
ne ait i~ler etrafında izahlarda bu- sıkı bir inhisar altına alırken, Al
lunmuştur. manya kendi kendini yiyecek ve 

uzun seneler usarı tchllkelıı diye 
Bir Jc-.ç &1ln burada kalacak olan kopardıfı feryatları hatırlayacak. 

[ 
Dr. LOtfl Kırdar diğer 191er arasında. Romanya ile Macaristan ilk fır
l&tanbulun l8.ŞJ86i işleri ile de m~gul satta boğaz boğaza gelecek. 

l 
olaca.ktır. (B.B.) Balkan Harbinden sonra kopan 

u 1 ak' • r il Adlı'yede tay 'ın ler İkinci Balkan Harbine benzer ye· 
ni bir harp, ncres alma vakti bı-

b a r it 1 ---- Ankara, 23 (Telefonla) _ Açrk rakmadan dünyayı saracak, yıkıl. 

Müitefikler Rangoon
dan ümidi kestiler 

olan Ista.nbul mUddeiumumlllğl mua- mamış ne kalmı1&a yıkılacak .... 
i ıı ı Di&er taraf' kazanırsa başka tür-

v n ğ ne, Balıkesir m1lddciumumt lü mü olacak? Nekadar iyi niyet· 

Eğer Sol~et kaynaklarından ge-
len haberler değru J e. Almalllarm (B991 1 hıdde) = 
Duma neıltrl ile Balhk deniz.! arunı- "'mdi aaa11ın JnerkezJni ifCal et
dakl C"cıme kı mı, fena neticeler do- ml~tır. 

muavini Nail Ozhan: Anyar hukuk !eri olursa olsun, 1918 den sonra
M.klmllğine, Bozöyük hukuk hlkiml ki fena tecrübelerin şu veya bu 
Şerif Ustiinoy; Bozöyük mUddeiumu- ~ekllde tekrar cdllmlyeceğlne da
mlllğine, Merzifon müddeiumumisi lr hiç bir demokrat millet fnsan
Mustafa Soner; Me.rzlton mUddeiu- lığa teminat veremez. ÇUnkil gün 
mumlllğlne, Bozöyük mUddelumuml· geçtikçe mukadderata akıl ve Ira-ğurmasm:ı Jhtlmal \'Crllebllccek cld- Londra, 25 (A.A.) - Singapur 

di bir anııntı geçirmektedir. Rus- adasının bazı noktalarında hAIA 
1ngllh: mfifrczelcrlniJı mukavemet 

sı Tevfik Oz:gen tayin edilmiştir. de Ve hakim olmak lmkünı azal. 
(B. B.) makta, meçhul ve karanlık 1htl. 

lnr Rigıı şehrine 160 kilometre me- . 1 'd b'ldl ıı kt 
aft>ye gekllklerlnl ve I.et-Ouya ha- ~!tıklcrl Tok o an ı r me e-

mallerc doftru gitmek tehlikesi 
artmaktadır. 

ıluduna ~-anıı-:tıklarını iddia ediyor· • r. 
lar. Almanlar bu iddiayı yalanladı· Japenların takbih e dilen 

hareketleri 

Ticaret Vekôleti 
müfettiş! iği Goethe'nln sihirbazının acemi 

lor Ye cephenin 450 kilometre ,ark· 
ta oldufuııu Ye <'CrPyan eden muha
rebelerde Rmıların aA-ır kayıplar ver
diklerini 'bl:ıtlrdllcr. Buna rağmen 
hlr so,·yet husu i teltliğlnde bayıra 

değer şu öııe011I haber vardır: 

10 gUn önce General Gorçef Jcu. 
mandasuıdakl RıtS «u,"\·eUerl nmeu 
gölünü" henıen ceaubuDda IJalunan 
:stuayarusıtR'da Geııeral Fon BUllCh 
kuınandasılldakl 6. cı Alman ..-da-

unu çelimılye ~·' 'lie Alınan 
generalinin teMbn daYetlDI laıbll1 

ctmellle81 üzerlae yapılaa tearnıa 

neticesinde lt11 onl11ya nıensup 210, 
290 'e Si. cu Alman tUmealeri .im· 
ha edlhıtlşUr. Almanlar 1~ bin ltlfl 
kayıp '\flm'l~ir. Alına aaalmet
ler ara§111da ıacs t4>p, 186 fliper topu, 
29 ta.nk, 848 ınaklnell tüfek, 450 
kaınyon, cephane yiikJil 125 ,·aren, 
8 lokomotif, 10 fıln top mermisi, 63 
~ilzef' kö-jtrii, 27 rad~o nakil aleU ve 
380 para~t buhınmaktadır. 

Bu mın alfaklyete 11...-nn _.. 
kezde 8nıelemıık'ln 81 ldMnletnı pr· 
kıntla Der9gıılmih fflhrini alank ller
leıniye ~ ettikleri •e katılına. 
1.entngrad Ne SMOleask arasıatlakl 
Alhlalı 1nüdaffta cephealala sarMNı· 
tına, Jl'At-Oaya ve Letonya ho4wd•· 
na defni yarıl•akta oldağuna htlk· 
ınetmek icap elliyor. Şu halde, Le
nlngrad çe\'re&laddd AIMan or•asu· 
ııun cemı,Ptaa kotetalması ilıtlmall 

hatıra gelebUlr. SDMllensk'delı:I Al· 
man umumi karargahı da, Ra11 ileri 
hareketi karşHiında bu şf!ihlrden ay
l"ılınıya 'e Rus mm·affaikıyeti aza
lıp geıılıjlcdlti takdlnle ~imal cena
hı geri ~clonlyc mecl>ur kalabillr. 

~phe dorumu gözöniine getirillr
ı.e, hakikaten Lenlngrail'la Smolemk 
ar!M!ılldakJ Alman müdafaa. cephesi 
IJiındl nMidafaa.ya hiç de elverl"ll 
ohnryan tlkzak bir şekli alm~r. 
1..adoga gölü cenuhunda, limen ve 
~.ellger gülleri d~arınöa Ruslar bl· 
l'flr girinti meyılana g-etirml,aerctlr. 
Alntular ya karşılık taarnnları ya
P&rak bunlan dlneltmek , ·eya daha 
garpte (]üz bir hatta çekilmek %0• 

rundadırlıu. Geri çekilmek demek, 
Leııincrad muhasaraaından vaz seç
nıeıc, F.etoııya Ye J.etonva toprakla
~~& kadar gerl~mek demektir. Bu 

8 dinle be3az Rusyauın mlid&faa
ıuna da imkan kalmaz ve Alman u
tnumı karargahı Mhısk'e kadar geri 
gltnıek zorunda kalır. 

Dıtıyaııa karşıladığımız bu Rus 
lnU\atfala t 'N ye 1 dotru hıe, Şlunlbu.rg, 

ovgorod R . 
nln R ' ,Je\", \"Jyazma şelıirJerJ-
!tl uslar tarafın<lan ı..,ıaı eclllme-

nıu:::C~meldlr. Böylelikle, Alman 
ını'i 1 şlnıaı lkeslmlerde r.arınl
hcra;:: bozulmıı., olacaktır. Buaunla 
ko• r ceauııta Mareşal Tim~en-

nun tekrar b 
arruıu ha aşladığı llarkof ta-
3'1Jktur kkında lıenUz bir lıaber 

· lhırıu;1 R 1 ı:er8e, Al us arın eUne ıe-
hllterı maııların Azak dellhJ aa
t-L .. nele "e Kırım'da kalmalar k 
""UJkell Olabilir. 1 ~ 

l\Jmanıar 
nıeı ııı "lm:ılde zaaf cöater-

ertne nıuk b 
f a il cenupta 131 mlida-
aa ~a.pınaıa 

m rı hatıra ~yle bir lhtl-
aı retırlyor· Al 

atırt &. • manlar ordularının 
1
& 1nr C"enupta t 

şimalde ll oplamı,lardır: 
1 1 ıı~ları O.) alama mlidafaa
ar le me'jgul 

ederken cenupta I>o 
nehrine \e Kark n 
3 Ük t,t as Yoluna dotru bU

r taarrur.a 
tarart ı.:~cce-klerdlr. Bir 

an ılenız ku Jel k . ,.,.etlerUe Arkan-
ıı lo1unu k 

~er tarart e11nı1l e !;alıı.ıırken dl-
lıanııooe kan <la Kafkas yolunu ilk 

e!ıntek teşebbU.U 
~•erdi n ne glrl-

u itibarla. R la 
nuptakı AJ uıı rın ce-

ıtıan rnUdafau 
ları hl'\ kuke uıı bouna. 
çOlı:: ıa~~ bakımınclaa taJıa 

Londra, 25 ((A.· ... A.) - Reuter 
ajansının diplomatik muhabiri bil. 
diriyor: 

Hongkf)flg'da f ngiHz harp esir· 
!erine Japonlar taralından yapılan 
zulümler hakkında malfimat alın. 
mıştır. 

Japonların Hongkong'da yaphk
ları zulfimlcr ve cinayetler sıhha· 
tinden şüphe caiz olmayan rapor. 
tara ıörc bütün çrplaklıklarlle öi
renl1dlkleri vakit dünyayı hayrete 
.sevk~ecekUr. Hilı:Aye edilen bu 
müth!f vak'alarda büyük ölçi.lde 
katiller, sonunculuk, tahripcilik 
ve daha fenası klldınların namusu. 
na tecavüz gibi kidlseler zlkredH. 
mektedir. 

İngiliz askerlerine tatbik edilen 
hayaiyet kırıct muamelelere ve sa. 
yısı pek faz.la gaddar katil vak'a. 
larına dair hlkftycler anlatrlınak
tadır ki, 8)TI bir hayvanca sadlsm 
siyasetine dahildir. 

Bir ;Japen a..ıntı ilılü 

Toldo, 25 (AA.) - .Japonya Bah 
rlye Nezareti. dün hususi bir '\'a. 
rlfeye memur edildiği bildirilen 
geminin silvarlsl Tujamiral Suza. 
kuşfbuyanın Bornco açıcında dün 
yapılan bir hareket esnasında öl· 
düğilnü bildirmektedir. 

Ras sahllJerl Amerikalılara üs 
olarak mı nl'ileee.t? 

Toklo, 25 (A.A.) _ Japon ha
berler servisinin sözcüsü 'M. Horl, 
Slberya kıyılarında askert üsleri 
kullanmak rntisaadesinı elde et. 
mek üzere Amerikalıların ileri 
sürdüğO mülahazalar hakkında va 
bancı memleketlerde dolaşan şa~I· 
ala.rı ne teyit etmiş, ne de yalanla. 
mıştır. 

M. Horl, Sovyet üslerinin Bir. 
leşik devletlere verilmesinin pek 
küçük ehemmiyeti olacaıtını, çün
kü malzemel<!rln Sovyet kıyılarına 
gelmesi için hiç bir yol bulunllla. 
dığını da llfıve eylemiştir. 

Otomobilin altındo 
yaralandı 

çırağı cin'crl, cadıları ayaklandır-
Ankara, 25 (Telefonla) - Ticaret manın yolunu bulmu~, sonra bun. 

Vek!letı tettll} heyeti kadrosundaki Iarı yeniden yerlerine yurtlarına 
mUnhal mUtettlşllğe, bu heyet kad- yollayacak sihirll kelimeyi unut
rosundan SalAhaddin Ogelman tayin muştu. 
edilmiştir. (B. B.) Bugün kil dünyada sihirli keH-

Ankara, 2.5 (Telefonla) _ Merkez- meyi bilen yalnız biz kaldık. Biz 
de sekizinci derece memurlardan çok acı tecrübeler geçirdik. Bizim 

çektlğknl:r.1 çeken ikinci bir millet 
Hikmet Hayri Londra bUyUk elçiliği yoktur. Bir tek' ders öğrenebllmek 
bafkltipllğlnc tayin edilnılştir. (B.B.) için üç kıt'aya yayıimış koca bir 
- ------------ - imparatorluğu bedel dtye verdik. 

Cripş 'in yeni beyanat. 
Bugün bu ağır bedele yanmıyo

ruz. Çilnkil öğrendiğimiz ders çok 
kıyrnet11dir. Koca bir lmparator-

(Ba,ı 1 lnC"lde = luiu kaybetmek pahasına olarak, 
lar için daha kolay olabilir. Fakat ihtirasa hor bakmağı, fütuhatı kar 
biz tötallterlzmden farklı bir şey değil, zarar saymayı, kendi men. 
için, daha iyi o'du~una inandığı. faatierlmlzl insanlığın menfaatleri. 
mız bir şey lçin döğUşilyoruz. Bu- ıe bir görmcğl, nefret yerine scv
nunla beraber, demokra~I bünye. giy!, taassup ve inhisarcılık yerl
mi:r.I famamile muhafaza etmek ve ne tesamühü geçlrmdl öğrendik ... 
kullanınak azminde bulunusumuz, 
bu bilnyeyi yine bu maksatla en Bu kıymetli dersi kendimize 
büyük teslrll makineler kurmak saklamağa hakkımız yok. Blze ta
içln tetkikten korkmam1z lAznn Tihi bir vazlfo düşüyor. Bunu ba. 
geldiği demek delildir. tıra. gönfile bakmadan yapmalı· 

Keza kifayetalzliklerln ve yahut yız. Yeni bir tılemln, bütOn in. 
modası geçmlf usullerin ne demokra- sanların gizli rüyalarında ya~yan 
si makinemizi, ne de askert makine- güzel alemin ba'1mlmarı olmak şe
mızı zorluklara ujTatmasına da mU- ref'i bizim aya~ımıza kadar gel· 
saade etmemekllğimiz lizımdır. mlşUr. Bu vazifeye, a!jkla, şevkle 

Ba.yvekil, bugün uaak dofuda bize sarılmalıyız. 
yardım eden mlittefiklerin cesaret ve Bu seneki bnhar kıyametleri 
kahramanlıklarına rafmen, Almanya. kopmadan bizim; 1arihfn dcrsleri
lle tAbilerinln esasen muazzam olan ni fnsanhl!n hatırlatan sesimiz 
gayretlerine katılan Japon hilcumu- yükselmelidir. Bund:ın netice çı. 

K:armr~. çıkmazmış, o ayrı mesc
nun sırtımıza hiçbir zaman taşıma.- le... Biz vazifemizi yapmalıyız! 
dıtımız derecede ağır bir yük koy- Bütün insan1ara şunu hatırlat
makta oldufunu haklı olarak kay- malıvız kl tarihin terakki ve saa
deylem~tir, Fakat bu HA.ve BUyilk det devirleri hiç bir zaman bir 
Britanya milletini yere dUşürmlye· kuvveUn diğer kuvveti ezmesin. 
cektir. (Alkı,ıar) Bugün son zaferi- den doğmamıştır. Ancak berabcr
mize güvenimiz da'ha az değlldir. ilkten, muvazeneden doğmuştur. 

Bundan sonra Hindlatan meselesi- üstünler düsJcünlere mutlaka hor 
ne teMas eden B. Crlpps qöyle demiş· bakarlar. Ustünlcrin zafer keyfile 
tir: uykuya da1dıkları zaman dfişki.in-

ler mutlaka onların yerine geç· 
HUktlmet Hindiatan'ı şimdi tehdit meğc kalkışırlar. Karşılıklı sevgi 

eden t'ehllkeler Önllnde bu memleke· ve ~aygı, hakiki barış; nncnk m{l. 
tin birliği ve kudreti meselesile önem- savller arasında kök salablllr. 
li suret te m~guldUr ve bugünkü Birbirile boğuşanlara dün bunu 
şartlar ve haller içinde Hindlstanın !ıöylemek manasız ve faydasızdı, 
birliğine tamamile yardım için elin· yarın geç o1abillr. Sesimizi yük. 
den geleni yapmaktaki ehemmiyeti seltmenin ve bo~uşmalar yeniden 
tama.mile mUdrik bulunmaktadır. kızışmadan evvel aklın ve hepi. 
-------------- mlzc ve herkese alt menfaatlerin 

Ali Çavuşun katili 
cinayeti itiraf ediyor 

icabını, hugün. yeni bııharın arl· 
fesinde. bütün diinyaya hatırlat. 
manın tam zamanıdır. 

Ahmet Emili 'f ALMı\S 

Kasımpatıeda Tekke sokağında 
12 numaralı hane-de oturan Emine 
Oluç adında bir bayan dün sabah 
l)eresteciler caddesinden geçer. 
kcn 3/ 17 numaralı otomobilin al. 
tında kalmış, bir kaç yerinden ya
ralanmıştır. So!ör Şerif '-'akalan. " Bir mUddet evvel, Tophanede 
m_ıştı_r_. ___________ bir cinayet işlenmiş, Ahmet To- RADYO 
1 ASKERLİK iŞLERİ 1 

Eminönll Yerli Askerlik şube~ 
sinden: Çorlu askeri hastanesi için 
(100) Ilfı (150) lira ücretle kaJ.o. 
rlfer ve su makinisti imtihanla a. 
lınacaktır. Talip olanların Emin· 
önü Askerlik şubesine müracaatı. 

ran adında 20 yasında bir genç, 
Ali Çavuş isimli vaktlJe tımarha· 
nede tedavi olunmuş bir kahveciyi 
öldilrmüştü. 7,3o Program 18,45 Zlrıı.at tak. 

Ahmet Taranın muhakemesine 18,55 MUzlk 
diin ikinci aıııırcezada bac:lanmı", 7,33 MUzik • ... .. 7 5 A. ns 19,30 Saat ayarı 
katil cinayetini itiraf ederek şun- ,4 Ja 
ları söylemlstir: s oo Müzik rn,4s Milzlk 

' 20,1 5 Radyo Gaze. 
- Bizim komşumuz olan Ali 8,15// 8,30 Ev saat 20,45 .MUzik 

Çavuş o guıı kardeljlerimle kavga 
etmiş. 12 30 Program 21,00 Konu'lma 

• Geceleyin bir cebimde rakı şl. 12:33 Milz!k 21,15 MUzlk 
A C 1 8 f R K A Y f P şesl, bir cebimde leblebi olduğu 12.f5 .Ajans 21 ,30 Konıışma 
'E 

1 
Turel'ln oğlu, M lek Tu halde hem içiyor, hem de Gazhane 13,00/13,30 Müzik 21 , 15 Müzik 

m ne e rertn yokuşundan iniyordum. Ben hem 18,00 Program 22,30 Saat ayarı 
zevci, Iktuıat FakWtesl son sınıf ta· alkolik hem de afyonkeş bl ad - 18,03 Müzik 123,00 Kapanış 
lebelerinden Halit Turel'ln ''e YUk- mım. Bir ıece rakı içmez, r afy:n 
sek Mfihendls Mektebi ikinci sınıf yutmazsam ölUrilm. O gece de af. 
talebesinden lkbal Turei'in ve Keliha yonumu yutmu~tum. Ve yolda da Basın Birilii azalarına 
Uster'in babaları, Izmir kere.ste tile- rakımı içiyordum. Bir aralık Ali TUrk Basın Birliği İstanbul mın· 
carlarmdan Feyzi Mehmet Uster'ln Çavusa rasladım. AH Çavuş beni takası Reisliğinden: 
kayın babası, Mehmet ll<bal Turel ıörünce ilzerlme atıldı, boğazıma Yıllık suvaremiz 28 şubat 1942 
Mustafa Rahmi Turel'ln kardeşleri, sarıldı. Kardeşlerime küfür etme- cumartesi gQnü akşamı saat 22 de 
Ri!at Atabelc'in dayısı şehrimizin ğe başladı. Taksim Belediye gazinosu salon-
tUtnn tilcx:arlarından ve Şişli Terakki Kendisi deli olduğundan beni Uı.rında verilecektir. 
IUıesl encUmen azasından öldürece~inl a~ladım. Cebimdeki Birlik azalarına ayrıca davetiye 

36 santımetrelık kamayı çektim, yollanmamıştır. Basın kartıarınz 
P.MlN L'CTFf TUREL bacağına sapladım. Ali Çavuş yere almış o'anlar bu kartları göstere-

1naa bir hastalığı müteakip vefat et- dilştil, ben de kaçtım: rek eşlerilc birlikte balomuza ge· 
mi~. Cenazesi bugün saat 12 de O gece eve gltmcdım, bl.'. arsa. lebillrler. Kartlarını almamış 0 • 

Nlfanta.,ında Rumeli caddesinde 2 da attım. Sabahleyin C'le don~nce, !anlar Mıntaka idare h eyeti ItıltL 
No. ıu MELEK a polislerin katil diye kardeşlmı ya- bine müracaat ederek kart y.erine 
A partımanından kal- kaladıklarını öğrendim. Kardeşi. birer belge almalıdırlar. 
.... ırılarak cenaze n~ T ik" . 
camiind ed& ed' C4V ıye mi kurtarmak için ıidlp karakola Birlik azalarının eşlerlle o gece 

e ıldJkten sonra Zincir- teslim oldum·., gelip ev sahibi sıratııe sayın da. 
llkuyuda Aar1 mezarlığa defnedile· Muhakeme şahitler çağırılmak vetlilcrimlzi karşılamalarını rica 
cekbr 

• için .başka bir ,güılc bırakı1ııu~tır. eder.iz. 

Refet Ülgen in 
muhakemesi 

(Bql ı lneide) - -
geri kalan biletlerl zimmetine ge. 
çlrdlği yolundaki iddialarını da 
çürütecek diğer bir evrakın da 
dosya arasına girmesini temin et
miştir. 

Bu evrak Maarif cemiyeti tara· 
tından, Büyük 'Millet Meclisi re
isliğine yazılan ve Meclise yalnız 
200 tane bllet gönderildiğini bil
diren res:mt bir tezkeresi idi. D in
leyicilere, iftiranın bir insanı ne
relere kadar sürük11yebilcce~inl a. 

mı aı:ammın toplanmış o up tahkika
tı tşkM edecek gibi bir vaziyetin bu· 
lunıuamasına nazaran her iki maznu
nun da tahliyelerine karar verildi.> 

Bu kararı mUteakıp çoouklnrı ve 
dostları Refet Ulgen'ln etrafında 
halka olarak bilyUk bir sevinçle kimi 
ellnl. kimi yUzUnil öpmiyo başladı· 
lar. 

Bu sabah saat onda muhakemeye 
tekrar devam olunacaktır. (B.B.) 

çık surette lsbat eden bu muha· b 
keme safhalarında Refet üıı:enin A anozdoki cinayetin 

de muhakemesine 

başland ı 

avukatı Kuralın muhbir Liıtfi ile 
Mellhaya yerinde sordufu sual
ler, bunları tevil tyollle hakikati 
itirafa mecbur etmiştir. Bl~ssa 
muhasebeci Lutfinln, birbirini tut
mayan sözleri, ı:arip hareketleri Beyoğlundaki Abanoz soka~ın
heyett hAkimeyl ve dinleyicileri da. bir müddet evvel bir yaralama 
bazan kahkahalarla güldürmüştür. vak'ası cereyan etmiş, bu sokak· 

Muhakemenin bu celsesinde Refet ta kahveellik yapan İbrnhlm a. 
Ulgen'ln çocukları 16 yaşındn Ayte- dtnda birisi, 18 numaralı evdek i 
kin 11e Aliye de dinlenmlşlerdlr. dostu İrfan isimli kndının odasına 

MU'hblr tarafından yapılan iddiaya kahve. götürilnce, odada bulunan 
nazaran bunlara piyango ikramiyesi yine lrfan adında birisi clektrlcl 
çıkmıştr. Ayteklne reis tarafından söndilrmUş, İbrahlmln fizcrlne a
sorulmuş, babası hakkında şehadette tılarak kendisini bir kaç yerinden 
bulunup bulunmamakta serbest oldu- yaralamıştı_. 
ğu söylenince ocuk ırmı baba- .. s~lu lrfanın muhakemesine 
sına 

1 
bl ~ 

1 
şa.ş ş, dun asliye altıncı cezada başlan-

carşı r cna ık yapacağ'ı zan- mış, tedavi olarak iyileşen ynralı 
n~ ile şehadette bulunmıyacafını İbrahim mahkemede şunları an
söylemlştlr. Allye ise, şahitlikten ve ıatmıştır: 
yemin etmekten çeklnmlyeccğlnl söy- - İrfanın beni niçin yarn19dı-
llyerek: ğını bilmiyorum. Fakat herhnlde 

- Babam, memlekete ömrfinU ver- beni İrfan isimli kadından kıskan. 
mfş bir adamdır. demiş ve şöyle de- mış oltttık· Yaralanınca beni Sen 
vam etmiştir: Jorj hactanesine kaldırmışlar. Bu-

- Bana, söylenildiği gibi 5 lira ra<la bayılmışım. Nefesim kesil· 
ikramiye çıkmadı. Zaten çıksaydı da miş, kalbim durmuş. Beni blclii 
almazdım. Evraktaki imza. benim zannederek ertesi sabah gömmek 
değ'Udlr. üzere cesetlerin bulunduğu odnya 

Bundan sonra dinlenen Refet uı- taş bir masa üzerine yatırmışlar. 
gen'in oğlunun eski nişanlısı YegAne Fakat Allahın almadığı canı kul 
Koçak, iddia edildiği gibi Refet Ul· çıkaramaz derler. Ben de sabahn 
gen tarafından kendisine bir bilet karşı ayıldım,_ nerede olduğumu 

. ., anlayınca bagırdım. Hademeler 
verilmedığini ve ~50 liralık bir lkra- korkup kaçtuar, fakat nihayet be-
mlye almad!ğını, şahit Elmas da, nim ölmediğimi anladılar. 

1 

SİYASİ iCMAl 
=:= ~= :g c = 

Amerika kıtası 
top ateşi altında 

Yazan: 1\1. H. ZAL 

la Roosenlt ,.e B. {'örçll, J·c 
~ a nl birer nutuk söylemlıo 
lcrıllr. iki inin de mıınası 83:nl ye~e 
\'Drıyor: Fena bir de\'lr geçlrlyo 
ruz, dalın da fena olacaktır, fakat 
ondnn onra lıer -;;ey dlizele<'elctlr ... 

Roose,·eltln nutkundan anlıyoru;,. 
ki lııfirat~ılar hlll:"ı ~ırpınmaktan 
, ·az geçmemişler, hAl! uslanmaauı 
!ardır. Amerikanın harp emeklerini 
kısmaj;'a, dışarıya kun·et cılnnanıa 
mı temine çalışıyorlar. 

Tam bu şeklhle ~alışırken, tam 
Roo e\'el( nııtınınu söylerken, blr 
Japon denizaltısı Knllfornlya sahil 
lcrlnıı gelmiş, çatmrş, Amerika kı 
ta~ını ne lllerdenberi ilk defa ola 
rak topa t ııtmuştur. 

Bir dcııl:ı.altınm Pasifik Okyanu 
sunu a.ıı, Amrrlkanın kapısına ka
dar gelmcsl eUretıl bir harekettir 

Fakat bir denizaltının, lkl d~nlz 
altının alıUlcrde yapacağı maddi 
zonır nltıayet malıduttur. Bu hare
lcetln başlıca te..'>lrl m4ne\ i ol&l'ak 
tır. JaılOnlar bunu hoş bulacaklar 
gn-ıetelerlnde bununla. füiinecekler 
dlr. Fakat acaba Amerikalıların ü 
zerinde kalacak mfUıe\i tesir aleytı 
lerinde olmıyn<"ak mıdır? Bu ııuretle 
Amerika lnfiratçılarıuın eli bağla 
naC".ak, hnrhe en ke!ilt usullerle ıa 
rılınak tnrııftar:ı olanların hıu bir 
kat <laha artacaktır. 

Dlğ'cr bir nokta da hatıra «clehl 
lir: Japonlar, Amerikanın tuttutu 
ilıtı~·atlı yoldan, plan dairesinde 
mukabil hllcuma hazırlanmıuıından 
hlQ hoşlanmıyorlar. Amerikalıların 

gözü kızıp kun·etıerlnl (lafıbalar 

'o taraf taraf tehlikeye maruz kal 
alar Jaıt0nlann elbette ilaha l)i 
işlerine gelir. 

Refet Ulgen in kendisine iyillk etti- Beni yaralayarak başıma btt hal 
ğlnl, bir çocuğunu okutmak için yal- lert getiren İrfanın tecziyesini is-
nız bu sene mektebe kendi namına terim.» 1 

Bunun ıcın Kallfomlya sahilleri 
ne bir denizaltı göndermelcrladek 
maksat, bir boğaya kırmm bir fC') 
gö terlr glhl. Aınerfkalılan kudurt
mak ,.e ıle-Jlco hareketlere &e\·ke&.
mck de olabilir. 

180 lira taksit verdiğini söyledi. Bundan sonra sorguya çekilen 
Delillerin birer birer ortaya konup lrfnn ise, İbrahlmi yaralamadığını , 

dökWmesi, bir çok şahitlerin dinlen· asıl İbrahlmln lcendlslnl vurduğu
meleri ve muhtelit muvact'heler gc· nu söylemiştir. 
cenin saat 22,40 ma kadar sUrmllştU. Neticede mahkeme. İrfan adın-

HAkim, \'aktın geciktiğini söyliye- daki kadının çağırılarak dinlcnll. 
rek mUddelumumlden maznunların mesl için başka bir güne bırakıl
mevkufiyet hallerinin devam edip et- mıştır. 
memeSi hakkmda ne dliı,UndUğUnQ 
sordu. 

MUdde!umuml muavini Kemal Bo
ra, Zek'i tngcn'ln tahllyeslnl, Refet 
Ulgen' in ise, suçunun mahiyeti itiba
rile mevkufiyetlnin devamını istedi. 
Söz alan avukat Fehmi Kural, bu ta
lebi muvafık bulmadığını ileri sUr~ 
rek zaten TUrk Ma'al'.lt cemlyeUnln 
1940 senesinde menafll umumlyeye 
hAdlm cemlyeUer meyanına ithal 
edildiğini, halbuki isnad oluna.n suçun 
bundan evvelki senelere alt olduğunu. 
binaenaleyh mllekklli Refet Ulgen'in 
tahlfye edilmesinin adalete uygun o
laco.ğını belirtti. 

Reis Sabri Yolda9 mahkemenin ka
rarını şöyle bildirdi: 
<Duruşma sa1'hasma, dellllerln kıs--Bu akşam 

Çankaya motörü 

nasıl batı r ıldı? 
(Başı J lncltle) ı>-e 

mlye mecbur olmuşlardır. O sırada 

civardan geçen Osman kaptan lda rC'
slndekl Thsanı HUda. motörU kendi
lerini kurtarmış \'e BUyükdereye se· 
tirmiş tir. 

Çankaya motörfi 1936 da denize 
indirilmiş, oldukça yeni ve bUyUk bir 
motördUr. 

Kaptan Maksut. makinist .Mehmet, 
Lostromo Hamdi. toy!a Hakkı, Ali, 
ŞUkrU, Ahmet Akif ve ahçı Ccvdct
ten ibaret olan tayfanın hepsi kur
tulmuştur. 

Sinemanın yarattığı 

cinai fllmlerln 

en bUytığU ... 

1 
CemlyeU tahrip eden çetclcr hakkında derin bir tetkik... Cani... ve 

canilerin şeriki kadınlar ... 

PARA ••• AŞK ••• 
ve KANUN ••• 

Oynayanlar 

RUDOLF FERNAU - KİRSTEN HE!BERG 
Hoyecanlı bir film 

Devlet Demiryolları ilanları 
Kırklareli istasyonunda \'eya l11tanbul garında hat kenarmdıı yere 

isti! edilmiş bir halde teslim edilmek Uzcre 25 X 25 X 400 ölçUtO ve mu
hammen bedeli 1875 lira olan lOOtane c25 M311 meşe azman açık eksllt· 
me uııulU ııe satın alınacaktır. 

Eksiltme 9.3.942 pazartesi gUnU s:ıat 11 de Sirkecide 9 İşletme bl· 
nasında toplanacak A. E. komlayonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin 140,63 lira muvakkat teminat ve kanuni vesilıalarım 
bAmilen ayni gün ve saa.tte Sirkecide 9 19let?M binasında. A. E. kOmls· 
yonuna mUracaatlan. 

şartnameler paruız olarak komisyondan v~rllir. (2:172) 

* Tevhiden tanzım edilen ana hat mesafe cetvellerinin 1/S/1942 
tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere lstasyonla.rıınıza tevzi 
edilmiş olduğu i!An 0 1unur. t136h 11274h 

ırakat ii~le giirlinilyor lıl Ameri
kalılar ı1ers1Prinl öt\'renmı,ıer, .Ja
ponların N'ııpoJ~·onun uııulUnU 1111ta
c•a tatlılk ettiklerini \'C muayyen t.lr 
nokta ,·e dakikada düşnıandan daha 
1.uwetli bulunmak preDfilphıe dört 
elle sarıldıklannı farketmı,1erdlr, 

l~I 
Mektepler voleybol 

maçları 
2512/ 1942 tarihinde Beyotlu 

Halkcvl jiınnnstlk ~alonunda ya
pılan erkek okulları yoleybol 
maçları neticel eri: 

1 - Ticaret L . • İstikllil L. 
'Iicarct gelmediğinden İ&UklAJ 

L. hükmen galip. 

2 - Şişli T . L. - Hayriye L. 
15- 8 
15 - 15 

3 - Vc!a L .• Taksim L 
15 - 11 
ıs - ıo ... 

4 - Kabntaş L . - Hayda.rpaşa L. 
9 - 15 
7 -15 

Bu haftaki maçlar 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
1 mart pazar günü yapilacak 

lig maçlan 

Fcncrbahçe stadı: 
Saat ıo Anadolu • !lfilAl. H: Se· 

kip, Ffızıl, Zeki 
Saat 12 Beykoz - Altıntuı. H: 

Reşat, Miıeyyet, Nejat 
S aat 14 Vcia - Beyoğlu. H: Sc· 

Ifuni, Mustafa, Halit 
saat 16 Galatasaray - Süleyma

nlye. H : Adnan, Sadık, Nihat 
Şeref stadı: 

Saat 14 İstanbulspor - Taksim. 
H: Muzaffer. Ba.haeitln, Bülent 

Saat 16 Beşiktaş • FcnerbahQe. 
H: Şazi, Feridun, Necdet . 

Yeni neşrı,,at : 

Iı1Am • Tiril 
an111rıopedlll 

Mühbn hukuk bahisledn! ibU-
-, 

lstanbul Belediyesi ilanları 
1 

va eden 28 inci sayısx intili&r et. 
mfşUr : l - F.e•va ve Tanzimat 
devlricrindc amme davası: Temyiz 
ceza reisi Fahrettin; 2 - Amınc 

1--------------------------ı hukuku; 3 - Amme idareleri, 4 _ 
Tahmin B. İlk Tem. Amme mUcsscseleri, 5 _ Amme 

190,00 14,25 Aksarayda Meslhpaşa maballcslpin hizmeti, 6 - Amme kudreti, 7 _ 

29,75 2,23 

Ceyı ... n sokaıııında 52 ncl adada Amme ~ı .. ., mn. arı, 8 - Amme men-
19.05 metre murabbaı sahalı arsa. faatl: Profesör Sıddık Sami. 9 -
Aksarayda Meslhpaşa mahallesin.. F k 
de Saitcfendi sokağında 52 ne! ada. ı ıhta fimme rnenf&a'tl: ömcr 
da 5

1
95 metre murabbaı sahalı ars:a Nasuhi, 10 - İslfım hukukunda 

Tahmin bedelleri ılc ilk teminat miktarları yukarıda yazılı lJd Amme vilaye ti: Profesör Kama Mi 
parça arsa satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. ras. 11 - İsmail Habibin aAvru
Şartnamelerl Zabıt ve MuamelAt MüdUrlilffi kaleminde görUlebl. pa. edebiyatı ve bizıı eserini tenkit. 
lir. İhale 5/ 3 / 942 perşembe gilnil sa&t 14 te Datml :Encümende ya- 12 - Baz.ı mı.italhlara cevaplar: 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya melrluplarile ihale Profesör İsmail Hakkı hmidi ve 
günü muayyen saMt.c Da.iınl ~ellde 0ulunm~l;ırı. (2427) Profesör Kamil .llı1ir8i.. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannız ı Derhal Keser 

lcaltlnıla r i nde l l<aşe alınabilir. Bet' yerde ,,.ıı. k • tula rı ıarazla i91ey:inl'I. 

BU L MACA 

• ' lft 11 

Soldan sağa . l - Taht; Başına 
bir (K) gelirse etli sebzeli bir ye
mek o lur . 2 - Tersi: Yasa; Bir 
hayvan. 3 - Büyük f idan: Çok 
iyi 4 - B ir tarafa yaslanarak. 
5 - Ayı yuvası ; Eski Romanya 
kralı; Uzak işareti . 6 - Bir nevi 
içki a l! 7 - Lahza; Mıhlayan; 

Tersi: bir hayvan. 8 - İki tarafa 
gir! 9 - Tersi : din harbi ~ !..Ayık. 

10 - Yastık; Kemale ermiş. 11 -
Kuşatma; Başına bir (C) gelirse 
fiyakalı olur. 

Yukarıdan aşağıya : l - Buda· 
la~ Sinirli. 2 - Bir nevi parlak 
deri ; Ter~i: sonbahar. 3 - İman ; 
Büyük müsamere. 4 - Firar ede 
ede uzaklaş! 5 - Yama; Tersi: 
h0kün1dar evi; NeCi edatı. 6 
Polis merkezi , 7 - Tok değil; A· 
yağı !:akat; Tersi: bir renk- 8 -
Yırtınırcasına gayret sRrfcderek-
9 - İrat ; Gök. 10 - Ecnebi bir 
para , Uzun boylu. 11 - İlgi; Ba. 
şrna bir (K) gelirse tıkalt demek 
olur. 

Dl'NKÜ BULMACANIN RALLİ 

Soldan sağa · 1 - Ayaklanma
ma. 2 - Kay ; Aba, Sol . 3 - Isı; 

Tan; Arı. 4 - Ane. 5 - Leke; 
Eket (teke) 6 - Asabi; Alıcı. 

7 - Nine; A>cr. 8 - Eda. 9 -
Aha; Fal ; ima. 10 - Muz: Ane; 
Kum. 11 - Ayıklatmama . 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Akıl

lanmama. 2 - Yas: Esi ; Huy- 3 -
Ayı; Kan; Azı. 4 - Ebe. 5 -
Lata , Efal. 6 - Abani; Adana. 
7 - Nane: Alet. 8 - E·ıı . 9 -
A•a : Kış İka. 10 - Mor: Ece; 
"l\fum. 11 - Alıştırmama. 

BORSA 
24 ŞUBAT 1942 

l Sterlin 5.24 
100 Dolar 130,70 
100 Pezeta 129,375 
100 İ•veç Kronu 30,72 

ESiL\\! VE TARVJLAT 

"'o 7 1941 Dcmiryolu 19.85 
l\.'lerkez BankasL 172,00 
Sıvas _ Erzurum 2 • 7 20.00 

KARAR HULASASIDIR 

c. 942 ' 54 56 
~filli koru nma kanununa muha

lefetten Falih Sofular caddesi 134 
numaralı dükkAnda kasaplık tica
retilc meşgul Hüseyin oğlu Yu
FiUf, Mustafa oııu Ali haklarında 
ts.tanbul asllyc ikinci ceza mah
kemesinde cereyan eden muhake
mesi neticesinde suçlunun fiili sa. 
bit o1duğundfln milli korunma ka
nununun 32 ve 59 uncu maddeleri 
mucibince yirmi beşer lira para 
ce1.ası ödemesine ve yedi gün müd 
detle dükkAnının kapatılmasına 
ve hüküm kat'tleştiğinde ücreti 
su<=luya ait olmak üzere karar 
hulA~asının Vatan gazetesinde neş
redilmesine 3111 1941 tarihinde 
karar verildi. (2746) 

Kartal Tapu Sicil Muhafızlığın· 
dan: 

Kartalda Osmancık sokağında 

2 kt:pt sayılı, kayden ahır. mahal
len bir kıt'a arsa K.sani 1290 yok
lama tarihli yoklama kaydile Hü
seytn 01tlu Alinin tasarrufunda 
iken 1926 tarihinde vefatile hakkı 
intikali ev!Atları Hasan Hilmi, 
Yctunet Fikr l ve Emincye, Hasan 
Hılminin de 1939 tarihinde ölü
mile karisı Hatice ve evlAtları 
Mustafa Zeki, İsmalf Enver, Ne· 
ctbc ve Mcl:that Sıdıkaya intika
len Tapuca te::ıcilleri için müracaat 
edilmi "C de kıymeti hukukiyesini 
kavbelmiş olınası itibarile 1515 
numaralı kanuna tevfikan mahal. 
len tasarrufları tevsik ettirilmek 
jçln 7/ 3 1942 cumartesi J:Cilnü ma
halline memur izam kılın~ağın
dan bu gayrimenkulün üzerinde 
iddiayı tRsarrııf edenler oıduğu 
takdirde vesaikı re~iyelerile bir
likte tahkikattan evvel Kartal Ta. 
pu Sicil l\.fuhafızhğına ve tahkikat 
ıünü de mahalline J;ideeek rrtemu-
1a milracaatıarı flo1n olunur. 

BRONSITLERE 
' KATRAN HAKKI EKREM 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Orman İşletmesine alınacak 

makineler hakkında 
Devlet Orman l~letmelerindeki ağaçların mukavemet derecelerinl ta· 

yin hususunda kullanılacak bir adet makine ile hacim, irtifa, boy ve çap 
ölçmege mahsus c232 -> adet muhtelif alet satın alınacaktır. -ı.1akine ve 
aletler hakkında tafsilAt almak 1.steyenler Orman Umum ?ı.iUdUrlUğU 

merkez mtibayaa komisyoll'Una müracaat etmelidirler. 
Teklif mektupları en geç 9 t3/ 942 pazartesi akşamına kadar umum 

müdürlük merkez mübayaa komisyonuna vermeleri na.n olunur. 
c1042ı- c2651> 

İstanbu l Levazım Ami rl i ğinden Verilen 
Asker i K ıt aat İ lônları 

Pazarlıkla 75 ton kuru faaulya alınacaktır. Evsa! ve husust şart
ları komisyonda gtirtilebllir. Taliplerin alacakları cinsin numunelerini 
beraber komisyona getirerek tekli tıerini ve ne cins mal vereceklerini 
de işaret edeceklerdir. Komisyonca satın alınacak fasulyaların cinsle
rile beraber kilosunun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

lhalesl 4 3 942 çarşamba glinü ıaat 10 da yapılacaktır. Tallplerin katı 

teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatıarı. 
J<"a!iuJyaların cinsi 

Yumu.,ak çalı '"·e Anadolu 
.!'ert ufakları tombul 
Horoz 
Dermason 

... 

l\tuhammen il. 
K. S. 

26 
30 
34 

(2305 • 2778) 

23 , 2 .: 942 de ihale!'i ilAn olunan (5000) liralık et kıyma makinesine 
talip ç ıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştu"r, taliplerin getirecekleri 
nUmune ve teklif edecekleri fiyata göre uygun gorUleni nUmune tutula
caktır. thalef'I 3J 31n12 .sah gUnU •a.at 16 da yapılacaktıT, taHplerln katt 
teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

( 2306 • 2779) 

* 21 / 1/ 94.2 de ihalesi HAn olunan 300 ton nohuda talip çıkmadığın-
dan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husust şartları komisyonda 
görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 23 kuru.ştur. fhale! i 
2 -' 3 1912 pazartesi gUnil saat 12 de yapılacaktır. Taliplerin teminatları 
ile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2265 - 2672) 

* 22 1/ 912 de ihaleıti ilAn olunan 450 ton kttru fasulyeye talip ' çık· 
madığından tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hu
ıust şartları ve teslim mahalleri komisyonda görülebilir. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 26 kuruştur. fhalesi 2/ 3 / 94.2 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komis· 
yona müracaatları. (2266 - 2673) 

* 21 / 1 / 942 de ihalesi llAn olunan 22:5 ton pirince talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığa konmu~tur Evsaf ve husus! ~artları komisyonda gö
rülebilir. Beher kilosunun muhammen bedell 4.8 kuruştur. ihalesi 2 13/ 
942 pazarteı:ıi günU saat 10 buçukta yapılacaktır. Taliplerin teminatıa

rile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 
(2267 - 267') 

* 20 12 1942 de ihalui ilA.n olunan 60 ton börUlceye talip çıkmadığın-
dan tekrar eksiltmeğe konmuştur. Evsar ve husust şartları komisyonda 
görtilebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 23 kuruştur. lhaleSi 313/ 
942 salı günü saat 10 da yapdacaktır. Taliplerin teminatlarUe Harbi
yede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. (2268 .. 2675) 

* 10.12/ 942 de ihalesi Ha.n olunan 4.00 ton yeşil mercimeğe talip çık-
madığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsar ve husust şartları ko
misyonda görülebillr. Beher kilosunun muhammen bedell 26,50 kuruş
tur. ihalesi 3 13194.2 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin temi
natıarUe Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2269 - 2676) 

* 20/ 2/ 942 de ihalesi H<ln olunan 19 ton sade yağına talip çıkmadı-
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsat \.•e hususi şartları komisyon
da görilleblllr. Taliplerine beşer tonluk partiler halinde dahi ihale yapı
lacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. ihale.si 3/ 3/942 
salı günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin temlnatıarile Harbiyede 
Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. (2270 - 2677) 

20/ 1/ 942 de ihalesi UAn olunan t50 ton bulgura talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi şartları 
komLiyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 25 kuruştur. 
ihalesi 2 131942 pazartest günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin te
minallarile Harbiyede Yedek ıubay okulunda komisyona müracaatları. 

(2275 • 2682) 

* Aşağıda ya.zıh mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Topkapı Maltepesinde askert satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin betli vakitte kaU teminallarile komisyona gelme
leri. 
Cinsi 

Odun 
Darı 3 parti 
Pamuk yağı 
Kuyruk yağı 
Koyun eti 
sut 
Yoğurt 

Sade yağı 5 parti 
Beyaz peynir 
Çama.şırhane tamiri keşfi 
1'-iuhtelif malzeme 23 kalem 

1\llktarı 

Ton MO 
) 225 

Kilo 3000) 
> 3000) 
> 5000) 
> 1800) 
> 2500) 
> 25000) 
> 2000) 

Lira 6051 
> 750) 

Dıale gün ve ı,aatJ 

5/ 3/ 942 
4/ 31912 

6/3/ 942 

4 13/ 942 
4/ 3/ 9t2 

10 
10 

10 

10 
10 

(2276 - 2683) 

VATAN !?6 -2-94.2 

COmhuriyet Merkez Bankası 
21 ŞUBAT 1942 VAZIYET/ 

AKT İ F 
!tasa: 

Altın: Satı Kilogram 72.605.866 
Banknot 
Ufaklık 

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

Dahild eki Mll!ıabirler: 

Türk Lirası ............... ········· 
Har içteki Muhabirler: 

Altın: San Kilogıam 15.788.078 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dbvi.zler ve &rçlu klirini" 
bakiyeleri .. ............. .......... 

Hazine Tahviller i: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşıJıfı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevti. 
kan hazine tarafından vA.ki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari seneUer 

Esham Ye T,..bvilit Cizdaaı: 

(Deruhte edilen eVTakı n&ltdı· 

A. - (yenin kar9ılığı esham ve talı. 
{vilAt (itibar! kıymetle) ...... 

B - Serbest esham ve tahvUit _ 

Avanslar: 

Altın ve dövi.z üzerine avau . ...... . . 
Ta.hvilA.t üzerine avans ... .. .. ... ... . . 
Hazineye kı!a vadeli avans ... .. ... . 

Hazineye 3850 No lu Kanuna r öre 
açılan altın kar91hğı av&n8 .. ..... . . 

L in 

102.125.959.59 
6.110.668.-

871.436.82 

51.574.96 

22.207.195.10 

63.662.323.63 

158.748.563.-

22.227.905.-

324,765.860.39 

{6.501.881.93 

8.996.454.71 

4.906.lJl 
7.808.690.-

-.-
167.500.000.-

Hissedarlar: ... . .. ....... ... ...... . ••• ••••••• •• •••••••• •••• • 
Muhtelif: ••• , •• ••••• •• • •• •• ••• ~• •• • ••••• •••• •• •• • •• •••. •• 

Yekin 

Lira 

109.108.06i.41 

51.574.96 

85.869.518.73 

136.520.658.-

324.765.860.39 

M.498.336.64 

175.313.596,19 

4.500.000.-
8.112.561.12 

898.740.170.44 

20/ 2/ 942 de ihalesi ilAn olunan 50 bin liralık beyaz peynire talip çık
madığından tekrar pazarlığa. konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komis
yonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 65 kuruştur. !hale
si 3/ 31942 sah gUnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek 
subay okulunda komisyona müracaatları. (2280 - 2687) 

Tahmin edilen bedeli 4800 lira otan sahra pill yapmıya mRhsus 7 ka
lem makine ile tahmin bedeli 3550 llra olan anot batarya yapmıya mah
sus 7 kalem makine ve ayrıca bunlar için muktazi ve tahmin bedeli 2000 
Iira olan 21 kalem malzeme 2 / 3 / 942 pazartesi günU saat 15 de pazarlık
la iRteklüı lnc ihale cdileocektlr. Şartnamesi her gün komiı:;yonda görüle
bilir. Hepsinin katı teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Bu malzemeler ba..,. 
ka başka taliplere de ihale edilebilir. lsteklilerin belli gün ve ~aatte Fın-
dıklıda. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2308 - 2781) 

* 20/ 2/ 942 de ihalesi ilA.n olunan 60 ton çekirdekli kuru UzUme talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husust şartları 
komisyonda görUleb lllr. Beher k ilosunun muhammen bedeli 4.5 kuru9tur. 
lhaleı:ıi 3/3 ı 942 salı günü saat 12 de yapılacaktır. t'Pahplerin kati temı· 
nallar.ile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2282 2689) 

• 22/ 1/ 9(2 de ihalesi yapılacağı na.n olunan a.şağıda cins ve miktar-
ları ve hizalarında muhammen fiyatları yazılı Uç kalem erzaka talip çık
madığından tekrar pazarlıkla münakasaya konmu~tur. Evsaf ve hu!lust 
fartları ve teslim mahalleri komisyonda görülebilir. !haleleri 2/ 3/ 942 
pazartesi gUnti hizalarında. yazılı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin Har
biyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 
?\luha mmen bedeli Dıale saati l\ollktarı Cins i 

66 
110 

26,5 

14 
15 
ıs 

* 

90 Ton 
55 > 

150 > 

Sabun 
Zeytin yağı 
Yeşil mercimek 

(2281 - 2688) 

21/ 2/ 942 de ihalesi ilA.n olunan 20 ton ead:e yağına talip çıkmadığın-
dan tekrar pazarlığa konmuştur. Evsat ve hususi şartları komisyonda 
görülebilir. Beher kil~unun muhammen bedeli 175 kuruştur. l halesi 
28/ 2/942 cumartesi saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin katt teminatıa
rile Harbiyede Yedek subay okulunda kon1isyona mtiracaatıarı. 

(2290 - 2715) 

* 21/2/ lM.2 de tha.lesl 11An olunan 22 ton sadt yağına talip çıkmadı-
ğından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husus! şartları komisyon
da görWebilir. Beher kHosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. Asidin 
azami derecesi sekizdir. 1 • 50 adet tenekeden bir nümune alınarak tah
lili ya.ptlacaktır. l'halesi 28/2/ 9(2 cumartesi gUnU saat 12 de yapılacak
tır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2296 - 2721) 

* Aşağıda ya.zıh mevadın pazarlı kla eksiltmelcri 9/ 3/ 94.2 pazartesi 
gtlnU saat 18 da Topkapı Maltepesinde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Talipler in % 15 tem inatlarile komisyona. gelmeleri. 
Clnsl t\tiktan Ton 

Pırasa 

Pirinç 
Odun 
Saman 
Kuru ot 

• 

200 
50 

2000 
100 
100 

(2299 • 2724) 

Aşağıda gösterilen tamir ve inşa işler! 2/3/ 942 pazart<>si günü 
hizalarında gösterilen saatlerde pazarl1kla ihale edileceklerdir. 
Ke$if evrakları ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıkll'da satın alma k omisyo. 
nuna gelmeleri. 2227. 2578 

İşin Nev'i 

Kadıkôy Ask. şubesi hela tamir! 
Beyazıt As'k. şubesi tamiri 
Oto Park deposu tamirt 
Nalbant ocağı 

Keşif Bd. 
L . K . 

198 00 
1994.63 
2925-78 

800 .00 • 

K at'! te. 
L. K. 

29.70 
299-19 
43 7-87 
12000 

Pazarlık 

zamanı 

Sa. Da. 

10 
1-0,30 
11 
11 ,30 

300 _ 400 adet sığır derisi pcnçelik kösele yapılmak üzere da
bağlattJrılacaktır. Bu işin pazarlığı 4 / 3/ 942 çarşamba günü saat 
11.30 da yapilaeaktır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
istek.Hlerln belli sün ve saatte teklif edecekleri fiyata göre kat'i 
teminaUarile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelme
leri. (2286 _ 2711) 

* Komisyonda mevcut numunesine göre 1650 adet ip yular sapı pazar-
lıkla satın alınacaktır. Teminatı 99 Jira oJup pazarlığı 27/ 2 942 cuma 
gUnü saat 11 de Selim iyede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(2309 - 2782) 

PAS 1 F Lira Lira 

Sermay e : • • ••••• • •• ••• •• •• •• •• • ••• •••••• • • • • • • • • • • · • • • · • • • 15.000.000.-

İhtiyat Ak~eoi: 
Adi ve fevka.lA.de 
Huaust 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi

kan hazi.~e tara.tından vA.k.1 tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b&. 
kiye si 
Karşıhfı tamamen altın olarak 
UA.veten tedavüle va..zedilen 
Reeskont mukabili UA.veten tedavuıe 

vazed.ılen ........................ 
Hazineye yapılan altın karfılığı: a
vans mukabili 3902 No. h kanun mu.. 
cibince UA,·eten tedavüle va.zed.ılen 

Me vduat 

Tllrk Llra.aı ........... .. ......... .. 
Altın: Safi Kılogram 877.150 

2860 No. lı kanuna göre hazineye 
açılan avam mu.kablU tevdJ olwıaa 

altmla.r: 

Safi Kilogram 55.541.930 

Dövl~ Taahhüdata : 

Altına tahvili kabil dövizler ........ • 
Dığer dOvizler ve alacaklı kllring 
bakı yel eri . ... . ...... . . , .. . .. , •• , • 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

22.227.905.-

136.520.658.-

17.000.0CO.-

263.500.000.-

13.822.019.15 

115.000.000.- 532.020.658.-

95.334.392.06 

1.233.782,03 

78.124.167,90 

24.02ti.642.74 

96.;;65.174.09 

78.12U67.9ı 

24.026.642 7l 

l\tuhtelif: •• .••••• •• •••••. ••• •• ••••• • •••••• ••• •••• •••••••• 139.178.(;08.56 

898.740.170.4~ 

1 Temmuz 1938 tarihi nden itlba ren : 
İskonto haddi % 4 Altın üze ri e Avans % 3 

2600 tane küçiık ve 480 tane büyük kartuş pazarlıkla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 6 3 942 cuma günü saat 15 te Akarada M. 
M. v. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Küçük kartuşların 

behcrine 6 ve büyük kartu!iların bchcrinc 11 lira fiyat tahınin 

edilmiştir. Kartuşların hepsi b irden bir talibe ihale edilebileceği 
gibi büyük kartuşların hepsi ayrı ve küçük kartuşların bin adet
ten aş<:'ğı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir 
İsteklilerin teklif edecekleri miktar üzerinden kanuni kat'i tcmi
natlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (2303 - 2728) • 15,000 kilo sığır, keçi, koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla t'k~ilt-

mesi 17 ' 3 942 günü !'aat 11 de Lülcburgaıda bir numaralı as ke
rt satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2316 • 2787) 

* l\:Iuhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Açık ekıo:iltmesl ı3 13 ·942 cu. 
ma giinü saat 11 de Çanakkalede askeri ı;;atın alma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahn1in brdc1i 3300 lira, ilk teminatı 247 lira 50 
kuru~tur . Talipcrln bclH vakitte komisyona gelmeleri. (2313-3786) * . Komisyonda mevcut nümunelerine göre ayrı ayrı pazarlıkla 5000 
kilo zeytin tanesi, 4000 P. Pirinç, 8000 kilo K . Mercimek, 3000 kilo sa
bun ve 5000 kilo incir satın alınacaktır. Zeytinin teminatı 4.12 lira 50 
kuruş, P. Pirincin 288 lira, K. Mercimeıtin 324 lira. sabunun 310 lira ve 
incirin 262 lira 50 kuruş olup pazarlıkları Ryrı ayrı 27 2 942 cuma gü
nü saat 15 de Selimlyede askeri !!:!atın alma komisyonunda yapılacaktır 

(2310 • 2783) 

* . 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 3 13 / 9t2 gUnU saat 

14,30 da Kırklarelide askert !:!atın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cin~ I 1\-f lkta rr 

Gem ve kantarma demiri 
Suluk zinciri 
Kırmızı biber 

42 adet 
42 • 

1500 kilo 

* 
(2311 - 2784) 

3000 adet tımar fırçası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 3/ 942 
gUnU saat 15 de Merzifonda askeri satin alma komisyonunda yapıla

caktır. Tahmin bedeli 2550 lira katı teminatı 382 lira 50 kuruştur. T a-
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2315 - 2788} 

* Beher kilosu 75 kuruştan 4.4, ton !Iğır eti pazarlıkla eksiltmeye kon-
muştur. ihalesi 3 '3, 942 salt günü saat 16 da Çorluda askert satın a lma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ilk temina.tlarile belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2316 • 2789) 

• Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla C'ksiltm<'leri 2 '3/ 91.2 pazartesi 
gUnU hiuJarında yazıtı saatlerde lzmitte istasyon otelindeki askert sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 
Clruıl 

Sade yağı 
Hu.rda incir 

t\llktarı 

Kilo 

30,000 
200,000 

Tutarı 

Lira 

60.000 
40,000 

Tenll natı 

L ira. 

9000 
6000 

Dıale saati 

16,30 
16 

(2317 • 2790) 

* Afağıda cln11 ve miktarları yazıtı iki kalem et 28/ 21942 cumartesi 
günü h izalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardı r. 

Şartnamelerı her gUn komisyonda görülebilir. ısteklllerln belli günde 
tekHt edecekleri fiyata göre % 15 teminatları ile birlikte Fındıklıda sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 

1\tiktan 
Kilo 

5500 
5000 

Pazarlık ıamanr 

Saat Dakika. 

10 
10.30 

(2307 • 2780) 

Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İlônlorı 
400 ttllo kuyruk alınacaktır 

T ahmin edilen bedell beher kilosu (135) kuruş olan 400 kilo kuyruk 
pazarlıkla !atın alınacaktır. İsteklilerin 40,5 11ralrk muvakkat teminatı 
herhangi bir malmUdUrJUgilnc yatırarak makbuzile birlikte 10 mart 942 
salı gUnU saat 14 de Satıpazarındakl Asker! Fabrika lar Satına.lma Ko
misyonunda bulunmaları. (2629) 

ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL BELEDİYFQT 
Dram kısmı Tepeba.şınd ... ll\lllfll1ıqıı istiklal caddesinde 

Bu akşam 20 ,30 da 
PARA 

Yazan : Necip F~zıl 
KISAKÜREK 

K omedi kısmında 

B u akşam 20.30 da 
BiR MUHASiP AR.L'\'1Y08 
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