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Refet O 1 gen davası Prensiplerin ı~zak,ark l 
prensipi 1 Mak·A;rhur Ankara C. M .. Umumisi 

--~ l kuvvetleri f şahit olarak dınlenecek 
Silmediğini bilmek, bilene damş.mak, bilgi J J 

ve tecrübeden istifadeye çalışmak raarruza oeçr 'I z ek; u l 8 en , ; n evvelce 
Yazan : Alamet Bala YALMAN l Japonlar Yarktovn f mahkiim olduğu ihbar edildi 

s ize ~~~l=· ~o!~~mc ,-R a u 1 O r b a y b u U u·. o ı :t~:;,~~a;.~~ii~~iia ı ha.saplarını be_nim için yapıver! ) 

Siz mühendıs, hem de o sahada ) ediyorlar 

Ankara, 26 <Telefonla) - Bugün 
sabah saat ıo da ağır ceza mahke
me.si B. Sabri Yold ş'ın relsliğındc 

toplanarak Urfa mebusu Refet uı. 

gen'le yeğeni Zeki Ulgen hakkında
ki davaya devam etmıştır. Konya, 
Adana ve Bursa'dan gelen istinabe 
evrakı okunmuş ve bunlarda, Refet 
Uigen'i mcsul tutacak bir taraf gö· 
rUlmemiştir. 

Çinliler Birmanyada 

- B ı l m c m, y a p a m a m. J büyük bir taarruza ~ 

Farzedelim ki size ~yle tm tek 
lifte bulunuldu: 

- Şu gemiyi al, şu fırtınalı de
niı:de !alan yere götür. 

Kaptan degllsenlz tabii cevabı. 
nız şudur: 

- B i ı m e m, e l i m d. e n 
gelmez, 

hazırlantyor!ar 
Vaşington. 26 (A .A.) - Perşem

be günü neşredilen harbiye neza-

E/ • • • rctinln tebliği: 
Ç l s l n l Filipinlcrde: Yapılan bir baskın İnönü, geniLondra 

yemeğe alıkoydu 
esnasında General Mac Arlhur ku
mandasındaki kıtalar Bataanda bii 
tün cephe boyunda şiddetli taarruz 
ederek düşmanın ileri mcvzllcrın
den bir kısmını zaptetmişlerdir. 
Taarruz bilhassa sas cenahta mu
va!fakıyelll olmuş, burada bulu
nan Japon kılalarının ileri unsıır
ları bir kaç kilometre geri çekil. 

Bundan sonra Zeki Ulgen'e ait da

vaya geçilmiş, geçen nıuhakcnıede 

Zeki Ulgen'ın zimmetine para geçir
mediği hakkındaki iddiası üzerıne 

.Maarif cemiyetine yazılan tezkereye 
gelen ce\•ap okunmuş ,.e bu cevapta, 
Zeki Ulgen'in talebed~n aldığı para
laı 1 yanlış fa~ıııara kaydettiği. yal
nız ailesine gôndermek Uzere kasa
dan çektiği 600 liraya mukabil ken
disinin alacaklı bulunmadığı bildiril
miştir. Bundan başka mahkeme reis· 

Israr etseler, wbu işi mutııak_a 
sen lizcrine ala.caksın11 deseler, nı· 
hııyct şunu demek hatırınıza ge. 
lebıllr. 

- Bu işi en iyi bilen, tecrübeli, 
güvene layık kaptanı kullanmak 
şartilc ~parım. 

Size bir hasta getirseler, aŞu ve 
~u derdi var. Sebebini bul, kanı
na, filanına bak, rontgenlc mua
yeneden ~c('lr.» deseler bunu söl'.
liv~nln deli olduğuna hükmedersı· 
nlz ve şu cevabı verirsiniz: 

-Benimle alay mı 

e d i y o r s u:' B e n d o k t o r 
d e ğ i l i m. 

Bütün bu saydıklartn hususi bil. 
gi ve tecrübeye ihtiyaç gösteren 
şeyler .•• 

F11kırt hele biT 1k:tısadl, içtimai, 
siyasi m~lc karşımıza çıksın, he-

~· 

B • ..., Orbay 

pimiz bilgiç keslltrlz. Bu işlerin de [ 
bilgiye, tecrübeye, ihtısasa ihtiyaç 
gösterdiğini bir an için bile ha
tırlamayız. Derhal mantığımızı iŞ-

Baı • Almaa 
Jetlriz, otm-duğumuz yerde; en ---- llar iti J 
karışı k işleri, teferruat hakknda 
bilgiye en çok ihtiyaç g&teren 
davaları kesip atmak cüretini ken· 
dlmlzde buluruz.. 
Meşhur İngiliz filosofu Herbert 

Spencerc bakılırsa insanların müş. 
terek hayatında en büyük felaket 
kaynağı, bu cllretl! iddiadır. 

Bir betonarme hesabı yanlış ya
pılırsa bir bina yıkılır, bir gemi 
acemi bir kaptanın eline dö,erse 
nihayet o gemi batar. Bir insanın 
hastahğı yanlış tcşhif; ve tedavi 
olunursa, en Cenası, nihayet o a. 
dam ölür. Fakat bir mlnetin ikti
sadi, lçt.lmaı, siyasi işleri yanlış 
teşhjg. yanlış tedavi mevzuu olur· 
sa milyonlarC"R insan, rahatsızlığa, 
sıkıAtıya, feltıkete sürüklenir, bek
lenen verim elde edilmez. İmkAn 
dahilinde olan mükemmel fırsat-
lar kaçar. 

Herbcr t Spencer'in ı<İlk prensip
lcc-.. adı altında külliyatına başlan 
gıç diye yazdığı kocaman bir ki· 
-tap var. Bu kitabın büvük bir kıs· 
m~ bu btlslt hakikati ·türlü türlü 
lnltlaller'e aydınlatmayı iş edinmiş. 
Ur. 

la Fakat bftmlyenlcr, anlamıyan. 
r tarafından verilen keyfi ka. 

l'a~Iıırın ne gibi neticeler yarata-
ca1;ın1 anı k . 
.. tık _ama Jçın Spencer'in 
lü Prensıplcr. ini okumıya da 

' 11 zu~ .. Yo~. Dünyanın bugünkü ha
'-J Cozumuz önündedir. Bütün bir 
.. ~rn k k 
.,1118 °~ unç bır tecrübe tahta-
u c;evrı!nıiştlr. 

Buhrnn hal 
leketı . 

1 
ş ?!'alıdanberl mem-

hert ;11z n lktısadl işleri de, Her
rliğ· Pencer'ln yanlış diye göster· 
nıa~ıuştsuııerin tesirinden kurtula. 

ır. 

Buhranın t 
<De Yara tığı zorluklarm 

•aırn a. s, şü. ' ıhı) «+• 

Fransadaki 13 
Alman tümeni 
cepheye geldi 

Almanlar, 4 haftada 
Rusların 38 7 hücumunu 

gerı püskürtmüşler 

Berfin. 76 ncı ordunun 
kuşat//dığı haberini 

yalan/Jy or 
Moskova, 26 (A.A.) - Sonkrt

nunda Fransadan Rus cephesine 
13 Alman tümeni ,getirilmiştir. Bu 
tümenlerin bir kısmı daha şimdi
den bozguna uğratılmıştır. 

4 haftada 387 hücum 
Bcrlin, 26 (A.A.) - Askeri 

kaynaklardan blldirildlğnle göre 
Almnn kıtaları İlmen gölünün ce
nup doğusundaki keslmc'e dört kü. 
sur hafta suren bir mUc:ıdelede te • 
sirli karşı hücumlarla Sovyetlerin 
387 hücumunu geri püskürtmüş
lerdir. Sovyctlcr mühim sayıda si
lah ve harp malzemesi kaybetmiş, 
14 bın ölü ve bir kaç misli daha 
fazla yaralı V<?rmlşlerdir. 

Alman onk.ısu esir' edl"rnemiş 
Berlin, 26 (A.A.) - Ne gene. 

ral Busch'un ordusu yok edilmiş
tir ne de general Bruckdorfl'un 
ve' Hansen'in teşkillerl Sovyetler 
önünde kaçmak zorunda bırakıl. 

t (Del amı Sa. 3, u. 4 de) c/• 
mış ır. 

AbdOlhamit 
ve Mikado 

Yazan: 

zıra IJAlltB 
Es~den bazı bap/ar : 

.Jaı>onlarla. Uk ........_ _ ita R id -ı.. ·~ 1tir 
•l;rıwıi d " . u n am e c- • 
Mliııfü UfflillC'.e - Tilrk aınlnJlerine bir suaı - I&tanbokla 
&lttnda ~ °'- .Japon &Unıi • Sarayda Ebiilhüda'mn reisliği 

Wr u..ı.r • lat.&nllul'da 'et'l.fıtea l\'akamara kbndl !' 

l Mart Pazar SllyımJZda baş/Jyor. 

Ankara, 2tı (A.A.) - Reislcüm· 
hur İsmet İnönü, bugün saat 16 da 
yeni Londra büyük elçisi B. Rauf 
Orbayı kabul buyurmuşlardır. 

Bu kabulde Bnşvekil Doktor Re 
fik Saydam, Hariciye Vekili B. 
Şiikrü Saracoğlu, Hariciye umumi 
katibi B. Numan Menemencloğlu 
da hazır bulunmuşlardır. 

Rcislcwmhur İsmet İnönü, Baş
vekil, Hariciye Vekili, B. Numan 
Meneınencioğlunu ve Rauf Orbayı 
yemeğe alıkoymuşlardır. (B .B.) 

Ankara, 26 (Telefonla) - in. 
giltere hültuınetı nczdine büyük 
elçi olarak tııyin edilen B. Rauf 
O rbay, yarın akşam 23,55 de An. 
kara<lan harek~t edecek Toros eks 
presile Adanaya gidecektir. 

Büyük elçi, Ankaradaki temas
larını tamamlamıştır. Rauf Orba· 
yın Adana tarikile Lôndraya. va
racağı söylenmektedir. (B.B .) 

ltalya 
sıkışık 

vaziyette 
Yeni bir kanunla milletin 

bütün kuvvetine 

müracaat olunuyor 

18 den 55 yaşına kadar 
olanlar sivil seferberliğe 

tabi tutulacak/ar 
Roma, 26 ( A.A.) - OFİ: 

Mayıs 1940 tari hli kanun muci
bin<:c 18 den 55 yaşına kadar bü
tün İtalyan erkekleri sl\'il seferber 
llğe tAbi tutulabileceklerdir. Bu 
kanun şimd iye kadar tatbik edilme 
mlşse de şhı~di milletin bütün kuv 
vetlcrine müracaat lüzum" duyul
muştur. 

mek zorunda kalmı~lardır. 
J apenlar Borneoda Slnkanc'ı 

l 1Jdılar 
Tokyo, 26 (A.A.) - İmparator

luk umumi karargfıhının tebliği: 
21 şubatta Yeni Gine'nln şimal 

doğusunda birkaçyüz mil mcsafrdc 
geçen, kuvvetli bir filo rcfııkatln· 
rle bulunan bir dıişmıı.n tayyare 
gemisine Japon deniz 1ayyarclcrin 
OOrı mürekkep birlikler bombala. 
rlle birlikte geminin üzerine dü
Şet"ek tahmin edildiğine göre bu 
gemiyi batırmışlardır. 

Batı Borneoda Japonlar Sin. 
kang'ı almış1ar. Banka adasilc bn
tı Sumatrada Benkoelcn mcvklini 
ve Sumatra cenubunda Tandja!lg
Carang'ı ı~gal etmişlerdir. 

Yor klovn tayyare gem isi 
1' ıtınfdı mı? 

Tokyo, 26 (A.A.) - Yeni Gine 

Urfa mebuoıu Refet UJgen •e Yf'ğeni Zek i Ulgen bundan evnlkl t'elsede 
adelet huz urunda (D~amı ~a. 3, Sti. 6 ıla) .._ 

1 numaralı 
NazJ Anton 
Drexler öldü 

1 

Hitler 7 numaralı 
Nazidir 

,. 

Para piyesi 
hakkında bir iddia 

~uhorrir Yaşar Ç imen, dün intihal 

davas ı açmak üzere 

Müddeiumumiliğe müracaat etmişti r . 

ı 

sima! doğusunda muhtemel olarak Londra, 26 (A.A.) - Nazi partttıi 
batırıldığı bildirilen tayyare gemi- müessisi Anton Drexler'ln oldUğU 

Dün Müddeiumumiliğe yapılan 
bir miiracaata bakı1ır~a. yakında 
İstanbul mahkemelerinde yeni bir 
edebi dava görülecektir. Davanın 
mevzuu, Şehir T iyatrosunun salı 
akşamından beri oynadığı (Para) 
piyesidir. Muharrir Yaşar Çımen, 
bu piyesin, kendisinin ıtalyanca. 
dan tercüme ettiği bir piyesten in. 
tihal olduğunu söylüyor İddiası 
şudur: 

si hakkında Japon askeri mütehas Berlin'den bildirilmektedir. 
sıslarının fikrine göre, bu geminin 
ı O bin tonilatoluk 34 mil süratinde 
Yorktovn gemisi olduğu söylen
mektedir. 

Bu gemi 1836 senesinde denize 
indirilmiştir. 

Gene rlll Vavel bir tayyare kaz~ı 
,~ınrı ış 

Vaşington, 26 (A.A.) - Harbi. 
ye dairesi sekreteri Stlmson. Sln
gapur düşmeden 36 saat cvycJ Ge· 
n<'ral Vavel'ln adada bulunduğunu 
ifşa etmiştir. Vavel hareket ettiği 
zaman bir tayyare kazası netice
sinde kaburga kemiklerinden biri 
kırılmıstı. 

CDeyaını Sa. 3: Si. !i de) - -

icra Vekilleri 
heyeti toplandı 

Ankara, 26 (A.A.) - Icra Vekil· 
Jerı heyeti bugün saat 15,30 da Baş
vekalette Başvekil Dr. Refik Say
dam'ın reisliği altında mutad top
lantısını yapmıştır. 

Parti sicillerinde Drexler 1 ı111ma
raya kayıtlı idi. 

Hitler'in partideki mıınaraııı 7 dir. 

VATA~ - Dre,fpr Xaı.i lhtllfıll· 

nln llk deHlndP mahalli :'.\l iınilı ku
rwnımun rel.,llğinde bulunmuştur. 

Pa rti "klllnde 1 numarayı alınası bir 
teı.adüftcn ' e bir tarihi hatıradan 

ba'lka bir <iC\' de~lldlr. B. Hltlt"r Kav
&;"8~ adlı ~~rinde Dre.,ıer hakkında 
şu sözleri yazıyor: 

cDre.xler, Alelade bir a mele dt"lll
dlr. Bir hatip ı fatı ilf! de kıymeti 

yoktur. Bundan ba~ka ne Mtlh ııe de 
harp zamanında H"kerllk ık• e"11e
ml~ti. o 'Urcltt' ki ıa~ ı C, miitı-red· 
did. \ 6 lflslerlne itimattan ınnhrum 
kim">elerl birer iR«a n haline klllbedt'n 
~·egane mektepte de )·etl';meınlş bu
lunuyordu. O da pa rtinin o .,ı radaki 
ilk rci!.i buluna n Jla ner de &Jnl ke
re-ıteden yontıılrn u-:tu. Hareketin za
feri hakkında kalblerlnıle müteM,.ıp 
bir iman blllunnıadıktan ha~ka ~eni 
fikrin VÜrÜm~lne engel OIM·ak ma
niaları .paralamak küili)etlntk'tı Dtah 
rumdular.» 

P iyesi bir intlh1'1 davasına m evzu 
ola n İtal yan edibi 

Gherhardo Gberhardl 

ı,ı- Altı ay oluyor, Muhsin Er· 
tuğrul ile konuşuyordum. Bir Al-
man tiyatro mecmuası çıkardı. 

Gherhardo Gherhardi'nln bir kome 
dislnln itnlyancadan almaneaya ter 
cüme edilerek Berfinde Şlller ti. 
yatrosunda oynandığını, çok rağ. 

bet gördiiğünü söyledi. Bu eseri 
getirtip tercüme etmemi tavsiye 
etti. B~nim zaten italyan tiyatro 
blr!lğlle bır anlaşmam var. Derhal 
harekete geçtim. 18 !ıra telaraf 
masrafı, dokuz lira da telefon mas 
rafı ederek kcndilerile temasa geç 

(De,·amı Sa. S, Sü. :> de) «///» 

J...,.........,__ .... "'~ ... , 
ı Kaçan ispanya 

tekzip 
ediyor 

Alman 
zırhlıları 

Prinz Ojen Norveç 
sahil inde torpillendi 

-----
İspanyol hükumeti hiç 

bir Alman gemisine 
üs vermemiştir 

1 
.. M.adri~, 26 (_A.A.) - İspanyol 

İngiltere Bahriye Nazm ~ukumetı, Caraıbes denizinde faa. 

3 geminin dr= .. ya._ralı J lıyette bulunan Alman denizaltı
larının Kanarya adalarında ilslen. 

olduğur.ı.J soyluyor dikleri hakkındaki haberi, dün ak-

Londr:ı 26 (A.A.) - Bahriye şat resmen yalanlamıştır. 
' b n"n Avam spanyol Hariciye .Nazırh"ının Nazırı Aleksander, u.,u n ttı~ı "' 

Üt ı ı er cşre g bir demeç, bazı Ame· kıımarasına bahriye b çes n v • lk 
r an memleketleri basını tarafın. 

miştlr. dan Yayılan bu haberi ~n kesin bir 
Bu münasebetle Bahriye Nazırı, t~rzda yalanladıktan sonra diyor 

İngiliz donanmasının menkıb(!lerlnl kı: . 
gözden gC'c;irmiş ve bı.ı aradn Al· İspa b 

h t G 1 nya, ütün aı·azllcrı ilzcrlrı. anların Scharn ors , ne ı::cnau d t 
m e am hükümrandır ve hıç bir is-zırhlıl.arının ciddi lıasar.a uğra. d.ık. 1 . 1 panyo limanında herhangi bir 
!arını ve şimdi bırlnın Kıc de harp içi devletinin üssU veya tesisi 
ötekinin de VilhE>lmshavcn'de tez. olmadığı gibi İspanyol oJınıyan hit 
gfıhla yattığını bildirmiştir. bir kuvvet de mevcut dcğlıdir . 

M· Aleksander, bundan üç gün Modern denizaltılar, Atlantık a-
evvel de bir fnglllz denizaltısının dalarında üsler 'htl ö t • 

. E gen sınıfından b' Al e ı yaç g serme 
.Prınz u .. ~. ır • den bahis mevzuu olan bölgeye va. 

Jap>nlar Singapur'u aldıktan sonra Sumatra ad~'tlna \ P oradan da Tlnıor adllSına atladılar. ~11.kado ordula
n .. ıa.y~i biran e n el, ııulh 7.amanında hile grı ırkın glrmeı.int' h:ln l·ertlmiyen Avu!>tralyaya g itmektir. 

can ada '" flmdlllk ..... -- eh17or. Barll(i&a .. .., .... iMi aMy& 81!11dınnc,ya tı.,lacWa.r. 

ınan kruvazorune Norveç snhlll a. rnbillrler. 
çıklarınma muvaffakıyetli bir ta· Bu sebcpler<len dolayı İspa.nva
arruz yaptrğını v~ ~n dc~a- oıarak jya kll!'şı yaprlan ithı>m, •A'11n °ol-

(De~'am.I sa. S ~u • • tle) - d - k d ~-- ·· d - uı,u -a '1l' mı m...._!Z ır 



( 

l 

Repu:se ile battım 
Prins Of Vals'ın 
batışını seyrettim 4 

Şeh 

Haberleri 
i r 

Prince Of Va/es. son anlarında yaralı bir 
kaplana benziyordu. Birden tayyareden 
bir torpil at!ldı. Torpili burnu önünde 
denize dalarken gö:düm. Ve müthiş bir 
infilak.. Gemi sancak tarafına devrildi, 

Mekteplerin 
ziraat 

seferberliği 
(Resimlerini göremiyecekslniz, Akıbet yakındır 

batarken onları maklneslle birl•k- Tayyareler, bıütün bomba'.uını yarın Ma::ırifte fev-
le suya atmış olmaı ıdır . Abra- atm ış olacaklar ki. gıdiyorlar. Bu-
hHrn:;'da, gemıdc bulunan Amerı- nunla beraber iş bitti diyemem. ka!ade bir top~antı 
kııı..nın Colombia Radio spikeri gi. Biri bağırıyor: 

bi kurtarılmıştır. j - Bakınız, bakınız! lske1ede yapı!acak 
!. t!alye ekıpleri, hava hücumla- taı11 G. rlva m. ata(oras. ı ~tın.da. su. - 1 

1 

d b i Alektcptcrde tatbik edilecek z -
rilc meşgul olmadan yangın l a mü· a ır ç zgı var. Bır torpıl. Bızl raa.t seierbcrliği etrafında göril-

. d ı d di arlar. Bomba atladı . Prince of Vales işaretlerle , 
ca e eye evam e : d b n , torpillenip torpi l1enmediğim i zi so- şillmek ve tatbik şekil hakkında 
parçaları güv~rtedm1ızk e, 

1 
acanı ruyor. Yarbay Tcunant ceva p ve- kararlar alınmak üzere yarın mek 

.sag tarafında uç e ı aç ı. rıyor · tep müdürlerinin iştiraklle fevka-
Topçul~r. varda b~n.~rralar, dok _·Henüz torplllenmedikl Şim- lAdc bir toplantı yapılacaktır. 

torlar, rasıtlar iş gorurlerken, e- diye kadar on dokuz tanesini at- Mekteplerin tatilinde de, izcile-
Jimde bır mı.irekkeplt kalem ve lattık. rimiz şark vilAyetlerine giderek, 
bi-r blok notla aylak duruyorum. Altr ateşçi iüvertemize gc'iyor. ziraat seferberliği işl erind~ ~alr. 
Yegane yapabildiğim, JapQnlara Duman ve mazottan kapkara ol. şac.akla .rdır. Ma~rif Vek.A.let.ı, ız~I. 
budalaca küfürler savurmaktan L muşlar . Tedaviye ihtiyaçları var. lerı n gıdeceklcrı mıntakaların l s
barct. Acele grandi direğinin dibindeki 

1 

telerinl şiı:ndiden hazır~amaktadır: 
ı k · . . Bu işle bılhassa Maarıf Vck{lleb 

F:amalarla ico:.aret veren genç zırh '. azan1a.ta ındırıllyorlar. B ,,_ T bJ i U M" dU l" -
, Prınce of Vales aittlkçe yana Cl.l\:'n er yes mum u r u 

varda bandıra1ardan biri bana ha yatıyor. Önümde, pom pom'larda ğil meşgul olmaktadır. 
ber veriyor: çalışanlar boş fişekleri defediyor, Zonguldaktan kömür 

- İki herif, m4tfakla yemek- yeni faa.Hyet için yeri açıyorlar. 
hanenin yemek dağıtma yeri ara· Öğleyl yirml geçiyor. Akıbet geliyor 
sında işliyen dolaba girmişler. çı. yaklaşıyor, fakat ben hiila şOphe- Bundan evvel Zonguldaktan ge. 
kArmıya uj:rasıyorlar. lcnmlyorum. Sıkışık teşekkül ha- len kömürler, bayiler vasıtasllc 

Bir bahriye onbaşrst bağırıyor: Jl~d.~ ~.ayyarelerln yeni blr dalgası halka tevzi edilmiştir. Bugünlerde 
_ Nasıl etm~ler de oraya tı. gorun~yor. ~trafl"mızda dctre ha-, 'bir parti daha kömür gelecek ve 

kılmışlar? Ancak. Allah bilir. ~inde h~ıiu~o:;r· Şimdilik, .meram- bunlar da derhal bayilere vcrile-
Soluk alıyoruz Adamlar ceple- di~rı .. h. rı c of Vales tır. Ken. cektir. Bu suretle kömür darlığı-

mızı ımayeden ziyade amiral t ·1 ı da k lk • rindcn sioara çıkarıvotlar. Fakat . . . "d . . nın amamı e or 9 n a acagı 
• .. gemısını mu afaa fçın on~ara nteş t h , d·ı kt d" 

hoparlör müdahale ediyor: .Düş- ediyoruz. a mın e ı me c ır. 

man tayyareleri karşımızda • . sı. üç torpilin düştutunü görüyo. Vali Poza r günü 
garalar söndürlilüyor. ~'Iurettebat rum. , 
harekete geçiyor. Yüksek t~sle sa. Prlnce ot vaıes son anlarında geliyor 
yıyoruz: .Bir, iki, üç, dört, beş, son darbeden kurtu1mıya çalışa~ ... 
altı. yedi, sekiz, dokuı. . Varda ölüm derecesinde yaralı blr k•p- , Vek~letle ve İaşe Mü.~tcşarlıgı 
bandıra işaret fenerini Prince of lana benziyordu. ıtıe temaslarda bulunmak uzere An 
Valcs'e doğru sallıyor. 250 millmctrelikleri müstesna bü ] ka:ada bulunan Vali ve Belediye 

rttıran'? tiln to~}arından ftşkıran alev ve . R.~ıs.~ Doktor LU~!i Kır~ar, pazar 
- Dokuz! Yok ~~ .. ~. duman ıçinde geminin gövdesi güc:- lgunu istanbula donecektır. 

Yo~ mu? Alil, iş_te ustu~~zdel~r· lüklc rarkedflebillyor. B ir torpi- Vali ve Belediye Reisi Ankara-

VATAN 

Meşhur bir ölünün son yazı ları: 1 
............. --.......... --............... -, ............ _ ............... ,.-..-....... , ...... _ ....................................... -... -

Benim için para 
ne 

ıı:ıf1 923 sene!'lnde ye"'i bir .kita. 

U bımı Leipztr'de bulunan tA· 

biime gönden:llm. Bu kitaba bir 
sene emek vermi,tim. 10,000 nüs
hadan ibaret ilk tabı için hak et
tigim ücretin avaıw; diye cönde
rilmesint ta.biden istedim. Çek ge
lip tahsil edilinceye kadar dört 
glln geçti. Bu müddet içinde pa
ranın kıymeti o '1ekil•e düştü kl 
blr senelik eıneğimc karşılık eli· 
me geçen para, kitabımın mU.S· 
veddeslni tAbie göndermek için 
ödcdlğlm posta Ucretlnl bile kar
şılamadı. 

Bir .senelik emeğin mahsulü, be
nim elime hiç bir şey geçmeden 
dört gün içinde eridi. O sırada Al
man "e Avusturya parası bir ta
knn rakamları harekete getirerek 
çılgın bir ölüm raksına atılmıştı. 

Ben de bu kargaşalığın kurbanı 

olmuştum. 

R oçUd ailesinin en fazla var

ltk zamanında blriktirdifi 
raka.mlara varan paraları o gün
lerde herhangi bir Alman veya A

vusturyalı, bir dilencinin şapkası· 

na fütursuzca atıyordu. 

60 milyon nill'u!!lu bir n1emJekc
tln senelik bUtçesl diye, dört mil
yar mark gibi bir rakam, bir va· 
kitler gözllmtizde büyüyüp gider
di. Ha.lbukt dört milyara bir tek 
yumurta satın aldığımız gUnler 
oldu. GUn oldu kl kırık bir camı 
tamir ettirmek için verdifimlz 
miktarda blr para ile o günden 
ancak bir kaç "hafta evvel dört 
katlı bir apartıman binası 

almak mU.mkUndU.. 
satın 

demektir? 
marka ahnabiliyordu. Ertesi sa. 
bahki gazetenin flyntı 100,000 
marktı. 

Eskiden hiç görUlmemJş rakam
ları taşıyan banknotlar ellerde do· 
la.şıyordu. Herkesin deste deste 
milyonluk banknotları vardı. He
pimiz milyoner olmuştult. Fakat 
çok muvakkat suretle ... Bir hafta 
sonra mffyonlann kıymeti kalma· 
mıı;tı. Ayni eşya ancalc milyarlar· 
la satın alınabiliyordu. 

r- Yazan:-, 
Stelaa Zweıg 

Bir iki gün evvel canına. 

kıyan muharrir. 

Bu çılgın gidiş içinde bo'uboşu
na hesap tutmağa çaltş:ıyorduk. 

Para o kadar aUratlc dllşUyordu ki 
dil,Uncc kudretimiz bunun arka· 
sından yetişemiyordu. 

Şimdi o günlere doğru geriye 
baktığım zaman şu garip hA.dise 
üzerinde duruyorum: Para. düş~ 

meklc beraber benim ve ba~kaları
nın hususi hayat tarzımız hemen 
hemen değişmemişti. Hiç şüphe 

yok ki o devrin, fakirler için çok 
çetin olması l!zımdı. Fakat bunun 
zA.hirl a!A.metıcrl Berlin ve Viya· 
nada göze çarpmıyordu. 

H ayatın esaslı faaliyet ve va· 

zifelerine devam etmek azim 
ve iradesi, paranın l!IA.sına. bile bU· 
kın çıkıyordu. 

Trenler dolup dolup ~alıyordu. 

dağlarda dol1.4ıyor, yllzlerı (Ün<'!· 
ten yannuş, vUcutıarı nasırlaşmış, 

neşe içinde evlerine dönü),·orlardı. 

Dans yerleri adam almıyordu. Ye
ni iş teşe'bbUsleri, fabrikalar mey 
dana çıkıyor, evler, binalar yapılı· 
yordu. 

Şairler ve bestekA.rlar yaratma. 
faaliyetlerinin arkasını bırakma· 

mışlardı. Kendilerine her vakit 
dikkatle ve minnetle kufak veri· 
yorduk, çünkti paranın kahbeliği
nin meydana vurulması sayesinde 
ruhlarımız hayatın hakikt kıyme~ 

tini keşfetmişti. Bunları koruma!< 
ve müdafaa etmek arzU6Ue titri
yorduk. 

fa.) ir gece Viy'a.na. operasınıı. gir 

us;?) mek için o kadar p&ra. ver
miştim ki eskiden bir aileyi Uç se
ne rahat geçindirmeğe kA.fi tdl. Kö
mür olmadığı tı;:ln opera binası 

ısınmamıştı. Paltolarımıza sarıldı

ğıınız halde titriyorduk. 

Fakat orkeetra •elinin sopasını 

kaldırdığı saniyede herşeyl unut
tuk. Her yer hazla. zevkle doldu. 
Mız1kacrlar hiç bir zamaıı görül
memiş bir .şevkle çaldılar, oyuncu
lar rollerini eşsiz bir zevk ve itina 
ite oynadılar. Biz hepimiz eskiden 
tanıdığımız şekilde bunun ta· 
dına. vardık. Herşeyln çtirU.k ve em 
niyetsiz görUndUğü o sıralarda o
pereda duyduğum zevki, başka. hiç 
bir z:aman duymadım. 

Almanya ve Avusturyada istik
rar kuruluncaya kadar para Uç se
ne o ölüm raksına devam etti. Son 
ra sabit fiyatlardan ibaret eski ni
zam teltrar döndü. Fakat ben para 
lle olan eski münasebet tarzına bir 

daha. dönemedim. Benim için para-

21 .. Z • 9U 

Şaşmasını 
öğrendim 

le' obamı btt sabah hlzmct('I 

~ yakıyordu. OUn gece ben· 
den kırk ,ekiz saat izin istedi: \"cr
dl.nı. Fakat: «Glhneden e\.'VCI soba
YT na,ıl l"akhkını bana. öğret• de
dim. Oğrettl: Sobaya. üç odun a.tı

Ja.t"ak, bu odunlar iyice tutu'}up yan· 
dıktan 8onra. blraı: kömür konacak, 
bu kömürler korla'}ınca. seba. kö· 
nıllrle doldurul~akmış. Basit de
dlın ..• Dedim amma ... 

- Anım ası! •• 
- Sabahleyin kalktım. O<hınları 

sobaya koyduıu. Bo~ sigara ve klb· 
rlt kutularını kJbritliyerek odunları 
tutu~turnıa~a ralıştım yanmadı. 

- Odunlar yaş mıydı! 
- Ne ya.'ı !' •• Kupkuru odenlar •.• 
- Sonra'! 
- Gazete kU.ğıUarı koydllm, tekw 

rar ateşledlm, odunlar bjraz t,ıtrrda-
dıktan, yana.ı zlbl olduktan IOlll'Q. 
söndü. 

- Biraz gaz koysaydın. 
- Bu zamanda ,az, soba yaJmtı. 

ya kulla.odır mı t 
- Çıran yok nuydıT 
- Çıranın kilosu SfS kıtra.J. il 

kuruşla bir kYo r .. uıye alıruu daha 
iyi. 

- Peki, ııe yaptıA'? 
- Odunları sobadan çıka.rd.ım, 

keser1e parc,;a ııar~a ettim, ye11iden 
kutu, ki<ğıt tıır.n doldurdwn. Aleş· 
ledlm. 

- Yandı mı'l' 

- Yanmadı, y&nmadı, yaıunadı ! 
- Dernek, soba yakmasını öğ'· 

renemedln !' 
- Soba yakmasını öğreneıoedlıP 

aınnıa ba<tka. şey ö,trendJm. 
- Ne öğrendin?' 
- Yere atılan yarı ıönUk blr sl· 

garadan ko~koca. bir yangın çıkma
sına, bir koridordan bUtün dUnya
nın ate'} almasına. şaşnıasıru öğ· 

rendi.in! Öğleyi on geçıyor . Bu tun d~ş- lin, bir tayyareden ayrıldığını iyi_ ı' da belediye bütçesi vaziyeti için 
man tayyar~leri g~yretlerinl Prın- ce görüyorum. Torpil, burnu ön.de vckfı.lct~e. 1stanbulun iaşe işleri L 
ce o! Vales in fistün~ topluyo:.ı~:· denize dalıyor, dosdofru Princc o! · çin de Iaşc lVIilsteşarlıfı ile temas. 
Amiral gem:slndcn bır ağaç .~utu. Vaiese'e giden bir iz bırakıyor. ı~: yapmaktadır. Bilhassa salı gü
ğü gibi bir su ve duman sutunu Sonra geminin baş tarafı nda pat. nu sabahlan akşama kadar İaşe 
vük~eliyir. Japon tayyareleri onu lıyor. Müsteşarı Şükrü Sökmensüer ile 

Bir vakitler para diye aziz tut
tuğumuz şey, sadece kA.fıt parça
ları haline inmiljti. Bu klğıdın U
zerine bir çok rakamların sıralan
ması hiç bir mana ifade etmiyor· 
du. Para. artık ancak çöp tene-

Po.sta hfzmeUeri günU gününe itti· 
yordu. Fırıncı ekmeğini pişlrlyor

du, çiftçi tarluını sUrUyordu. Ka
dınlar gebe kahyor, çocuk doguru
yorlardı. Herkes eskisi gibi mes· 
leğlle, i,!JlerUe, merak ettiği mese· 
lelerle uğra..,ıyordu. Bana gellnce 
ben de ~er vakltkl gibi çalışıyor· 

dum. Hatta belki de biraz daha 
iyi, biraz daha kesi! şekilde ufra
şıyordum. 

nın tılsımı artık tamir kabul et- KÖR JtADJ 
mez 11ekilde bOzulmuştu. Eskiden ---------------
parayı, bütün a.rzuiarımızla. sıkı Kôğıt çuva llar 
surette alAkah görürdük. Bunun . 
bö le olmadığını ben kendi hesa- Son günlerde Ticaret Ofısı tara. 

hır torpille yaka:adılar. Ne Pom iki .saniye sonra başka bir tor· uzun bir görüşme yapmıştır. 
pom'ları tarafından gcn1lnin üstü- pil gliminin ortasında infiliık edi
ne gcrllen ateş perdesi, ne de gö. yor, sonra blr üçüncüsU kıça isa

kesine lA.yıktı. 

Alman hUkOmetinln harpten son 
raki taahhütlerinden sıyrılmak !çln 
icat ettlğl bu enflasyon usulU bu
gUn artık eski bir masal hUkmUnU 
almıştır. Fakat o günleri gözönU
ne getirelim: ~fn içinde ne olup 
bittiğinin hiç birimz farkında ol
mamıştık. Gözümüze görilnen şey, 

paranın günden güne kıymetten 

Y k c imi tim , fından ltalya ve Almanyadan getir 
bıma eş e ş · 1 tl'mlş olan k<iğıt çuvallardan bir 

Bir vurguncu Kulada 

-e dikilm i ş topların çıkardığı şid- bet ediyor. 
üç sene ağır hapse 

Bir tek öğle yemeği için lazım 

gelen efsanevt miktarda parayı 

hergiln nasıl tedarik ettim? Şimdi 
bunu bilmiyorum. Fa.k&t herhalde 
tedarik ettim, b8'kaları da ettiler. 
Para kaybettikçe cesaretimizi ve 
hayat neşemizi kaybetmedik, ta
mamilc aksine olarak paranın kıy
meti dü.ştUkçe, hayatın; i~ gibi, 
sevgi gibi, dostluk gibi, sanat gibi, 
tabiat gibi sürekli kıymeUerlnin 

önemi artıyordu. Oğlanlar, kızlar 

O vaklttenberı paraya hakir kısmı piyasaya çıkarılmıştır. sn. 
bir gözle baktığımı iddia hassa zahireciler tarafından kul. 

P 1 d ld edı. tanıtmaktadır. Eski bir zahire tüe-edemem. ara sayes n e e e - • detli şim!}ekler Japon tayyarelerL Zırhlı sancak tR:raf~a devrlH-
ni durdurdu. yor. Kıçı suya gömUJOyor; insan mahkum edi'di 

carı bu çuvallardan umumı harp 
lebllecck zevk ve heyecanın kıy~ !senc,erindc de getirtilip kullanıl-

Princc of Valcs, sancak t11ra. 
fırıdan iyice yana battı. Biz ondan 
altı palamar boyu uzaktayız. 

Bir C! namzet,. koşarak geçiyor. 
- Prince of Vales'in dümeni 

p•rça.Jandı! diye bize l nğırıyor. 
Bu ha!IC tayyarelerin deniz ej

derine yaplıkları bu iş inanılır gi
bi değildir. 

1)4\~ll)A\ 
::}?l>/AIA\ 

Amerika, harbe 

alışmıya çalışıyor 
IJllA. merlka milyonluk ordular ye

,/~ tJ!tlnnekle ıne,pl. .• Di.i,man 

kar,ısıncla, az zanıa.nda bö,yle blr~y 
yapmak kolay d«-Jil, bunun i<'in ge
reli giindür.Hl ç&l~ıyor. Bütün met:n
lflket bir talim \'t manevra meJdanı 
haJlnde. .• 

Amerika halkı ukerllk LşJcrJne a
h~ık olmadığı l(ln bu manevraların 
nıanasına bir türlü akıl erdiremiyor 
\'C garip garip hldheler oluyor. Bun· 
Jardan blrlnJ bir Aınerlka. gazete~ı 

~.)'lece anlatıyor: 

Tenn~see hUk.Ometl dahilinde bir 
çiftlikte oturan bir genç kadın her· 
pn oton1oblllne biniyor: .lakındak1 

1!'ehre ,C"ldl3·or. Bir ~hah yola rıkıp 
da. bir köprü be'ına gelince bir de 
ne bakioiın, ortalık mane\·ra meyda
nına. revrlhnJ,, JLAkerler talim edi
yor, tanklar ortada clola,ıyor, tay
yareler plke-ler 3·apıyor. 

KöprU başıntla bir slllhh nöbet<-1 
duruyor. 
K•dına diyor ki: 
- ı.·asak, geçemezsiniz:. 
Kadın soruyor: 
- Neden geçemlyormu,um ! 
- ÇtlnkU dünkü muharebede 

M:OprU l·ılnldı. 

bo 

Genç kadın bakıyor ki köprü sap
"ağlam duruyor. Xöbet('l ne mUnn
ka.,.aya utra,ryor. Adanı «Y&llak» 
tan ba,ka. lı\f bilmiyor. O sırada (')· 
\·arından gfX'en bir ere diyor ki: 

- Kuzuın, ban& anlatır mıııınız ! 
Dlin ne n1uharebe8i olmu'}, Ji&Alam 
köprü için nedC"n yıkıln11ş dl.)·orlar 
\ e &e<"meğl yMak ediyorlar. 

Er ı.U:yor ki: 
- Bayan, beyan bana bir ,.-y 

orma. Ce\'ap 'eremem. Çünkü ben 
öhiyüm. Dün mavi ordu tiz.erimize 
"Wldırdıfı uman Ut>rl karakol mu
hare~lnde öldUm. 

Gen(' kadın senelerdenberl geçtıfl 
'.\·olda.n geı('emlycrtk ~lftUfe dönU
'.\ Or ''harp ne demek oldufuoa ken 
dince akıl erdlrnıe~e ı;alt,ıyor. 

SERÇE 

bulutları denize atılıyor. 

Ayni anda, müthiş bir sademe 
beni çanaklıiın duvarına ç~rpıyor. 
Repulse kıç sancaktan bir torpil 

Kula Belediyesinin un mutme
di Halil oğ·u Hüseyin Doğru.-;öz, 
un lhtlk3rından dolayı , ceza mah
kemesi tarafından üç sene ağır ha
pis cczasllc 1000 lira para cezası. 
na ve ayrıca da gayri meşru ola
rak temin ettiği 467 lira 69 kuru
şun kendisinden istirdadına hük
molunmak suretile ccza1andırılmış 

dilşmeslnden ibaretti. 

metl ln~A.r. edilemez. Hoşum~ giden dığını, fakat, bunların rutubete ta· 
hır mısafıre kapımı na.sıl açar- jhammülü olmadığı tçin uzun miid 
.sam, para geldiği zaman da aça- det dayanmıyacağmt söylemekte. 
rım. Fakat ona.. ancak bir misafir dlr. 

yedi. 
Arkatıı ,·ar Harpten evvel eski Avusturyada 

ya,adığnnız zaman para sayesinde 
bUtUn aUemlz feraha, rahata, cm· 
niyete kavuşmuş bulunuyordu. Hat 

muamelesi ederim, daha fazla bir S t d 
mevki vermem. Artık paranın sa- Ua VJpUrUrı 0 yangın 
bibi ve efendisi olmak iddiasında. Cibalı açıklarında demirli bulu-

Soruyorlar : 
(Devamı Sa. 4, SU. 1 de) //// nan Suat vapurunun baş tarafın· 

tA bu kadarla da kalmıyordu. Pa. ------------------------------
ra, eskt Avusturyada, umumt say-ı 
gı ve iyi bir şböret yaratıyordu. 

Para kazanabilmiş adamtann me· 
zlyetıerl ,faziletleri dillerde dola.şı~ 

yordu. Bir zengin adamın yürUyU· 
ştle fakir adamın ytlrUyUşU arasın
da fark vardt. Zengln adam, dik, 
metin a.dımlarla gider, kendine gü
venmete hakkı olduğu iddiasını 

Bu ekme kl e r nasıl 
veriliyor? 

tır. • 

Bir alt n kaçakçısı 
mahkum edildi 

Edirne, (Husu<!) Bacakla-
rına. sardığı 91 Türk altınını Bul. 
garlstana kaçırmak isterken Kapı
kule gümrük hududunda. yakalan
dığını bild irdiğim Raşcv'in muha
kemesi dün neticc'enmiştir. Ra~cv 
altı ay hapse ve 2500 lira· para ce
zaı:nna mahkôm edilmiş ve 91 at. 
tının da musadereslne karar veril 
miştir. 

Şişedeki gibi durmuyor 

her hallle belli ederdi. 

~ onra 1914 h:ırbl geldi. lptı

;;;;;;p daları para eskisi gibi sadık 
bir uşaktı, efendisi ne emrederse 
yerine getiriyordu. Fakat gitgide 
para sersemlemeğe, sa1111ılmağa 

ba.,ladı. 1919 dan sonra gUnPşle 

bxrakdmış yağ" gibi saatten saate 
eriyordu. Bir gün uyandı~ımız za. 
man bakıyorduk ki servetimiz dün 

Para kimin 
n n Iuna.y'a göre, Necip Fıizıl Kı· 

~ sakUreğ'in c.Para:. sı Uo bir 

ltalyan muharrlrln ııara. Ut.erine 
yazdığı bir ~er arasında benı.crllk 

yarm•'l· Olablllr! 

Esasen dllnyada. az çok herkeste 
bulunduğuna göre J?arayl ne Zola.'ya, 
ne Ghera.rdl'ye \e ne de Xeclp För:d 
Kı-,akOreğ'e mı.ı etmek doj"ru değil

dir. 

BiRAZ MA.'ITIK ! 

dUğünü» okudum. Bu ciinılede man
tık ''ar mı! 

Nhan, bir aydır. Bir aya mah"ıU~ 
karneler Uç aylık olur mu? Bu da ye
tı,mtyormu' gibi üç aylık yerine ilçer 
aylık deniliyor. Yani nl-sanda bir ka.ç 
tane üçer aylık karne kullann<'ağız. 

Jl albukl l'Jln esası: Ekmek karne. 
lcrlnJn üçer aylık olmasından \'C ilk 
Uç ayhk karnenin nisanda dağıtılına. 
ıından Jba.rettlr. 

UNJ>AN NELER Y /l.PILIJt? 

ı, idik bu ya. Ben de bUyUk ve 
kilçltk bir çok flgllllerl günlerce 
utl"'&Ştrran, seınt semt ve halt\ 
kapı kapr dola.,tıran t:knıek kar· 
nelerinin, ah' \.·erlıjte nasıl kul
lanıldıklarını incelemek merakıe 
na. kaınldım. Tam bir hafta ben , 
de stmt semt dola .• hm. Lokanta, 
piyazcı, köfte-el, ahçı, birahane, 
me3·hane, ı,kembecl, P-M:acı \·e 

tavuk 111uyu ile işllyen çorbM'ı 

dükklnlarına utradım. Eı;:kl ah';'
lunlık ne getlrUen tabak tabak 
ekm€'kler l('ln karoe sorana ra t. 
lamayıfl('a, bU,.,biitUn meraklıın

dın1 \·e kflndl kendime mırılclan
dmı: 

- .Sunulan bu ekmekler hangi 
fırınlardan, na.sıl \·e ha.ııgl kar
nelerle alınıyor acaba.? 

Tavukpazarında Mehmet Paşa 
hanında oturan Neşet, evvelki ge. 
C<' kayın biraderi Şshabettin ile 
1'.eç vakte kadar karş1lıktı ıçmiş
Ur. Bir aralık eski bir par:- mese-

1 ,e~inden dolayı 1ki akraba kavga~ 
Ya tutuşmuş, Neşet, çatal ile Saha~ 

jbettini başından, Şahabe!t:n de 

denberl yarıya inmiı,. hem de bu Dikkat edersek, her .{Ün yazılan· 
hal h1ç bir kusurumuz olnıadan, nuzda, konu,malarımız.cla klın bilir 
hi~ bir muameleye glrl.şmeden ken· ne n1autıksı:ılıklar yapryoruzdur. Ben 
di kcnd'.ne oluyordu. kendi hesabmuı, hemen her gün böy· 

Adamın blrl lkl bin alh yUz kilo 
un !'it.oku yapmı,. Vurguncular ve ls
tlftllcr ortaya çıkın<'ıya kadar undan 
ekmek, yufka, makarna, börek, çö~ 

rek, tatlı, past& ,.e h~ka şey yapı· 
Jırdı; fakat stok ynıuldığı vaki de-

1 

biÇJ kl_a . ~~<-~eti göisünden )':J.rala
mış, • kısı cıe yakalanarak tcciavr 

..., ____ _ _ _______ ,., alt?na &lırı mış1 ardır .• 

Bir sabah ı;azcttmlı.i almak için le bir tane lne rastlıyorum. Dün de 
30,000 mark veriyorduk. Ayni gü-j bir p:r;etede: «Nisan ekmek karne
nUn ak,am gazelc~i ancak 50,000 lerinln üçer aylık yapılması dUşUnW· ğlld.J. Tatlı&ert 

Tanıya !çlni çekerek şöyle düşündü: 
- Şu avukat ne hoş adam ... Ne ya· 

zık ki artık erkekler beni al~kadar et
miyor. Yoksa çok hoşuma gfdcbiıtrdi. 

JakJ da lçindenn şunları geçiriyordu: 
- Ne harlkul.ftdc cazip kadın .. Ne ı:ü

zel konuşuyor, ne derin hissediyor! 
Herhalde dehşetli bir mukavemet kud~ 

rett olan bir kadındı. Bütün gördüğü, ge. 
çlrdlği korkunç fe!Aketierl bir an geliyor. 
dltıı ki unutuyordu, adeta neşeli oluyordu. 

iak, Tanlyayı bir mayıs ıUnüne benzetti 
ve kendi kendine şöyle düşüttdü: 

- Tabii bir m•yı.ı ıunu gibi ışıklı ve 
gölgeli... işte böyle bir kadınla bütün 
çektiklerimi unutabtlirim. 

Sonraj Antuanetle bu kadını zihninde 
karşılaştırdı. Daima gii'ümseyen yüzü, a~ 
cı sesl, ardı arası kesilmeyen şlkayctlertle 
Ant:..;..-ınet nekadar iç sıkardı. Halbuki bu 
Rus kadınlle sıkılmak mümkün değildi. 

Çünkü her an değişiyordu. Antuanet ise 
hep ayni sözleri söylerdi. Şimdi bir de 
şunu tutturmuştu: \ 

- Sen artık bent eskisi kadar sevmL 
yorsun? \ 

Jak, elinden ııel<ii~ I kadar müşfik ve 
muhabbetli olmağa çalı~ıyordu. Aksi gibi 
seven bir kadının dehşet'i bir hassa~iyetl 
ve sezi~ kabiliyeti vardır. Karşısındaki er 
kej:in hislerini öyle tartar ve ölçer ki gö
zilndcn ,~e kalbinden bir şey kaçırmanln 
imkiıoı ıı.lmaz. Sahte sevda göslerlzlerllc 

VATANIN EtlEBf BOMANl: 

V&ıa.n: Karen Bram1on 

seven kadını aldatmak mtimkün değildir. 
Ah, şu baş döndürücü halile Tanlya ona 

unutmanın sırrını ö~retseydi ... Unutmak .. 
Ne gUçtU! Hele küçük Süılyi, alcşll ve 
ümitsiz gözlerlle ona bakan Süzlyi unut. 
mak ne zor bir şeydi? .. 

Çocuk hastaydı. Buna 5üphe yok. Ye
tim yavrunun soJgun hayali bir an hatı. 
rından çıkmıyordu ... 

Süzinln devml1 bir ate~i vardı. Doktor. 
lar bu rahatsızlığı teşhis edemiyorlardı. 
Çocuk günden güne zayıflıyor, adeta eri. 
yordu- Yemek yemiyor, uyku uyumuyor, 
he.ttii oynamıyordu bile.. Gülümsemesint 
de unutmuştu .... 

Jak, rnisa!lrlni unutmuş, • bütün bu dü
şüncelere dalmıştr. Taniya gitmek üzere 
yerinden kalkınca: 

- Daha gitmeyiniz ıle olur? dedi. 
Kadın gulümsedi: 
- Fakat lüzumundan bile fazla kal. 

dım. Vaktinizi işgal ettitnn için özür dile. 
yeeektım. 

- Sizinle k<ınuşmak çok zevkli bir :ıeY· 

) 
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Çev!ı-en: a.-aıı A· E· :u.LM..UI 

Ben de yaşanması gilç anlar içindeyim. 
İşim çok. Uyku uyuyamıyorum, sinirle
rım bozuk. Sanki ben de size bunlardan 
neden bahsediyorum? Benim halim sizi 
alakadar etmez ki.. 

- Tamamllc aksi.. Çok alakadarım· 
Tanlya bu sözleri gayet sade ve tabi! 

bir eda ile söylemişti. 
Jak, söze devamla dedi ki: 

- Sizinle konuşmanın ve sizi dinleme. 
nin zevkli oldutunu antatmak için kendi 
halimden bahsetmeğe mecbur oldum. 

Bu sözler üzerine Taniya tekrar yerine 
oturdu: 

- Sizinle konuşmak benim için de bil. 
yUk bir zevktir. 

Jak kadının elini öperek: 

- Te~ekkllr ederim, dedi. Demin bana 
bir şey söylediniz: •Ölen sevdiklerim be. 
nl rahat gördükleri için ebedi uykul~Tın. 
da rahat ediyorlar.» dediniz, İnsanların 
öldükten sonra da bir şeyler hisse<lebll
diklerine inanıyor musunuz? 

Taniya gülexek: 

- Ne acayip sual. dedi .. Buna hiç şüp
he edilir mi? Ben tamamlle eminim. E
limde delillerim var. 

- Delitler mi? 
- Evet, çektiğim vicdan azabım ... 
- Sizi anlayamadım, madam. Vicdan 

azabınızla ölülerde his olup olmaması a. 
rasında ne münasebet var? 

- Mesele şu: Eğer ölümden sonra da 
bir varlık olmasaydı insanlar neden vic
dan azabı çeksinler? İçimizi kemiren, bize 
eza veren garip ve esrarlı üzüntünün 
ne glbl bir manası ve !Uzumu olurdu? 
Eller ileride bizi bekleyen bir başka ha
yat olmasa, yeryüzünde yaptıklarımızır. 

hesabını vermekten tltrcmesek, bu ezayı 
hiç çeker miydik? 

Jak, mahzun mahzun gülümsedi: 
- Bu delilleriniz pek kandırıcı şeyler 

değil, madam, dedi. 
- Siz garplı insanlar şehlrlC'rrle i.ıslüs

tc yaıaya yaşaya incelikleri k•ybediyor. 
sunuz.Herseyin aslını unutuyorsunuz. ~fa. 
kineleşen hayatınızla ve taştan yapılmış 
binalarınızla. göz göre maddileşlyorsunuz. 
Halbuki biz şarklılar ta biate yak:n yaşt rız. 
Taşların. hayran hayran seyrettiğimiz d:-ığ 
kayalarının parçaları olduğunu, evlerimL 
zln kapılarının ormanlarımız.dakt. a.ğaçtar
dan yapılmış bulunduğunu h•tırlayarak 

onlara yakınlık duyar ı z, hepshıi 3yrı ayrı 

severiz.. 
Arkası var 

da evvelki gece bir yangın çıkmış 
ateş, büyümesine meydan verilme. 
den deniz itfaiyesi tarafından $ön .. 
dürülmüıtur. 

TAKVİM 
27 ŞUBAT 1942 

CUM'i\ 
AY: 2 - GÜN: 57 - K&6lm: 112 
RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 14 
HiCRİ: 1361 - SEFER: 11 
VAKİT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 6,30 12,48 
ÖGLE: 12,27 6,31 
iKiNDİ: 15,32 9,35 
AKŞAN: 17,57 12,00 
YATSI: 19,26 1,31 
İMSAK: . 5,06 11.0~ 

~VKôS~~ 
Terbiyeli köfte 

181 ugünkii yemeğimiz terblycli 
köftedir. Köfte dlylp geçml

yelim, her yemek, ,·eıev ki pek ba.~ıt 
ot~un, dikkatlt ve iyi plşmbJ olur<\& 
giJsterh;ıt de, lezzeti de bU.sbUtUn ba,. 
ka. olur. 

Şu köfteyi tarlfln1e göre yapıp blr 
te<>rUbc edcrsenlı. bana. hak ,·erece
ğ'iıılzi Unıit cderhn. 

ırarım kilo iki kere n1aklneden ge· 
çen koyun etini nıaydanoz, bir fin
can pirin(', lld ba,, ince doğranmu, 
soYan, tuz \'e biberle iyice karı,hrı· 
nız ve ufak ufak )uvarlayınız. Bir 
kaç pat.atesi ve ye,llliklerlle beraber 
bir kaç kerevizi küçük parçalara. doğ. 
rayınız le hep-,int birden tencerede 
kayruyan !;U) un l~;lne ahruı. Pata
tesler pl1lııce et tc ııı,mı,ıır. ı\teııten 
lndlrlnlz, suyunu alınız, ba,ka. bir 
tencereye koyunuz. iki ka.,ık' unu o 
et 'iuyunda. pl<jlrlnJı:, Bir, iki yuınur· 
ta,)·l blraz liınon suyu Ue dö\-Unüz ve 
ııl,en unun t~lne ya,-a, ya\'&!, karı,. 

tırınıı. Sofraya. ,·ereceğiniı; zaman 
küftcıeri tabağa ahı> hazırlanmı' olan 
terbiye,yl Uzerlne dökünllz, bir ınlk
tar erlrnl5 yağ iç-ine karı!jtırılan kır· 
ınızı biberi de U1.erlno gezdlrıneyJ 

unutınayınız. 

Bcu, bu yeme.i;"ln ze\·kl taınam ol~ 
n1aı,1 i~ln bir de portakal komposto~u 
yaııtını. Portakalları bOydunı, bir kıi
!'!e içine doğraJım. Kaynattığını 'jeker 
,erbetinl l\zerine döktüm. iki kaşık 
konya.k koyarak ağzını kapadım. 

PelK'ereden dışarı bıraktım. YemeJc 
zamanır..a. kadar 50ğunuu: ve pek gil· 
zel olıntt5tıı. ı;v Kı\Dll'il 
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~~ ..... r.w~mm~~~~= ................ 
BAtiMAltALEDEN 

Prensiplerin ilkbahar 
taarruzu 
hakkmda 

' SİYASİ iCMAl ... -.... ________ _,_ __ 
Uıok~arkta 

cephesinde 

ni yıl bütçesi • • 
prensıpı Cripps ve 

Hindistan az rlıkları bitti 
harekef:er r:- Yazan: :-:J 

~~ .. ·-~ı 
V ek~ler heyeti, bütçe üzerinde 

görüşmeğe başladı 
. Ankara, 21i (Telefonla) - Salahiyetli makamlardan öğrcndiii

mıze iörc 1942 mali senesi biltçe hazırlıkları tamamlanmış ve 
devlet dc<lrelerlne ait bUtçeler Maliye Vekaletinden Başvek:llete 
sevkedimllştir. 

( .... l IMWe) «+> 
hakkından gelmek için türlü tür· 
lü tecrübeler yapılmıştıı., Gerçek
leşmesi istenilen hede!leı·, hiç ~üp
he yok ki, ço~ temiz ve yüksek
tir. Tatbık edılen usullerden bir 
takım iyi nctlcCJer de :-lınmıştır. 
Niyet iyi olduğuna göre tccrill)eye 
devam ede ede belki de gilniln bl. 
rinde dertler iyi teşhis edl!ccek ve 
te~!rli devası da bulunacaktır. 

"Hitl~r bono 
mufiorrir-inin kahcmeti 

Taı.a•: :\1. il. ZAL 

~ ol• ııtiiullu hir fu.a aefıallle 

~ lnglliz harp kablne!lln• l'lrcn 
Slr StMforct Oripps'in BU!I ~ırate
Jik lıııcluduıın , c demokrasinin llllrp 
lıcdcllerlnc tlalr sö)lediii sialer ce
rck hl7.lın Utıırılarımı1 1la \e gerek 
diğer arkad:ışlanmn.da •Cı tarlzlerıı 
heclef olılu. J'nkat ,eni naır.ırııı par
lwentoda RiJ!11k Brltaayanıa .... 
lılli l~rJne"ilair .. u~ lf'ldlji hi.r nutuk 
rnrdır ki m\Wafaa etti.ti Uç pren .. ı
rn~rr. ÜÇli de dDA°ru gitilauuek&eclir. 

Uzak doğuda: --
fP1111ıı aeıtik'de ca"·a adası üzerin· 
lrz-' deki Japon - Müttefik ha,·a 
llluhatt.belf'rf, hu Holanda elmasının 
ınııkadderatıııı belirtmek für.eredlr. 
Japonıann hurncla kullandıkları ta
biye. her neye ınal nlursa elııun Jıa
,. .• thıtUnli\AU Jca1.anmaktır. Bunun 
için, adadaki hava nıcyılaıılarına. 
tayyarel~rle at~ ,.e çelik Y•A'dırı. 
yorlu; Oa\·a üzerinde Ye meydan
Jaria ltlr gün içinde 68 müttdlk 
tayyaresini kırık-dökük etmişlerdir. 
,Japonlar hua il">tünlüğünü kazanır
larsa, dol:udan, batıdan, <slmalden ,.6 
hattit cenuptan halat damarları ke
ı.llnı~ oian bu aılaya asker ~ıkar
nıayı göze alacaklardır. Çünkü bu 
adayı almaılık~a. ne rahatça Hint 
engin denlz!no çıkablllrler; ,.e ne de 

lngilt-Oro - Ameril\anın ,.e mlltteflk
lerln denJ-1. bağlarını kesmiş olurlar. 

. Haber verlldlilne göre. yeni sene bütçesi Vekiller Heyetinde 
görüşülmlye ba~lanmıştır. (B.B.) 

Partinin resim mükafatı 
Derece alan Halkevi 

rına ikramiyeleri 
mcnsupla
verildi 

Ankara. 28 (A.A.) - Halkevleri
nin onuncu yıldörrtlmU gllnU açılmış 
~ Halkevlerl UçUncU amatör re.sim 
ve fotograf sergisindeki eserlerin ı;e
çiml bugUn on ~te Sergievlnde ya
pılm1'br. Derece kazananları blldi
rlyoruE: 

Resfmden «n> sınıfı: 

Konya Halkevlnden Ziya Eran, beşin
ci Konya Haikevlnden Fuat Uzel. 

Fotograftan ca• sınıfı: 
Birinci Ankara Halkevinden Mu

hittin Aran, ikinci Eminönü Halke· 
vlnden N. H. C., UçUncil Bursa. Hal· 
kevinden Esat Bilenoğlu, dördUncQ 
Beşiktaş Halkevinden Hikmet Yıldız 
~nci Şehremini Hnlkevinden Adii 

Fakat bu tecrübelere ihtiyaç 
yoktur. Bunlar itin boşııne kaybe
dilen vakit 

1
hlr daha Yerlııc gelmez. 

H:ıtalı usll ler Yüzünden verim 
çok eksilmiş, yarnarı fırsatlar kaçı. 
rılmıştır. 

İşleri~ . i?:ıre~l ameıt bilgi ve 
lhtısas ışıdır . .Meınıekct bu bakım. 
dan mesut. ve nıü~t<'rlhtir. Umumi 
çarkların ıdaresinln temiz ve yilz
d~ y~z .güv?nilir c'lerde olması, 
mılletımız içın en b.. ük t l'h 

ld ' B uy a ı ese-
r. ır. unun kadrini kıymetini 
bılmeliylz. • 

. Bütün dava, rncveut !çlndeki en 
~;~. aletlerden istifade etmekten, 
o u usullerin köleliğinden kurtul
rı~aktan ve canlı gayelere doğru 
cesaretle, salahiyetle yUrUınek )·ol 
larını bulmaktan ibarettir. 

Birinci Malatya Halkevinden Salt 
G6çer, ikinci Kayseri Halke\•lnden 
Y•ıldırım GUven, ilçUncU Tekirdağ? 

Halkevlnden Hakkı Karagidi, dör· 
dUncU Nazilli Halkevinden Sudi Nal
bantoğlu , ~inci Kars HaJkevinden 
Haaan Kazan, 

Bir iş için bir tııet, bir nıaklne 
Arkan, kullanmak Uizrm gelince en iyi 

B. Adolf Hltlcrln zihninden ge. 
çcnleri herkesten iyi bilmek iddia.. 
sında bulunan bir adam var: Dok
tor Hermann Rau~hschnlng ... 

ıHitler bana dedi klı., .Nlhllism 
ihtilaliı. ve 11Muha!azakar bir ihtl
lalı> adlı eserlerinde azi hareketi
nin içyüı.ünü ortaya koym1ya ve 

B. Hit!erin plAnlarını lptidadan 1 1 t 1942 "nesi lçlnd" Al .. sa~sı mıs ır. :-... c -
dur.yaya duy.urmıya u~raşmıştır. manya, İngiltereyi ıstllt'l etmeyi 
Rauchschnıng, Da.nzıg fıyan rcl-, bekleyemez. Buna karşı i~lltere 

si iken 1934 te naziliğe darılınıs, ve Amcrik da Avrupayı istilü C'l
l~köncc Lchlstana, sonra İsviçrcye, mek iimidfnde bulunamazlar Av· 
daha sonra Fransa ve İnı;lltercye rupadn gayri resmi bir mütareke 
kaçmı~tır. Geçenlerde de bir ln- ba~österecek. Amerikn ile İngil. 
gillz. yük vapurlle Nevyorka var- tere c!e bundnn Japonya ile boy 
mı~tır. ölçüşmek 'cln istifade c.dccek. Hlt 

Orada kitaplarının jnt:illıceslnf ler de donanma yapmakla meşgul 
basm15 olan matbaaya doğruca ba5 olacaktır. Bu donnnma meydnnn 
vurmuş, bir sene evvel Amerika. çıkınca cihan harbinin üçüncU saf· 
ya ıeJen karısile çocuklarının ad- hası baş!ıyacaktır. 

resini öğrenmiştir. Almanya ~imdiye kadar olan za. 
Etrafını alan Amerikan gazete- !erlerini tezcbbil:ıü elinde tutmak 

cilerine de harbin bundan sonraki surctile kazan:nıştır. Almanların 
saftıası hakkındaki tahminlerini yeni hazırlıklarla me~;tul olmnla
~öyleee anlnlmıştır: rından istifade ederek, Amcrlknnın 

-...,.~ıı:ırluınentoya TotaUtec- hir 
hll\'tl \ l'"l'• • 
hDrrl ·etini tıımk \'C munakltfa•an 

) -rumaktrr. llrln-
dsi; kifaJetslz adamı- .. t 

1,a ır 'o 
giinül glhl •.alklı-rle ı~ ba~ınu,. ...,,. 
nınııııtk H' nıocl:ı"' geçnılş , .0 kölı· 
ne ı, görıııc w-uUe.rlnin ge.rek t.lvU 
, .e gerek a!lkeri hllyatta aorhıklllr 
l aratma ına nıtl..aade ebnt!ınektır. 

Uçılncü nokta ıla Ulndl~tanda bir. 
ilk ımrıııııktır. 

<:rı;enlıırde Ing-Uterenln Hlndistnn 
nazın, burdya dominyon icJarct<l ve. 
rlleıneıne ine "ebep diye Jlintlller 
arasındaki nynbk 'e dilşmanhklar

dl!.n bahsetmişti. 
Jllnrllstnml:ı ttirlli tUrlil aıyrılık 

selıeıılııri, ırk ka,·gaları, ntl'7.Jıep 

t:ınssuııları ,·ar, bu doğrudur. Fakat 
tılr tı\Tartıın da kun·etıl bir ınllli 

t.irlik c·ı•rel anı da eksik dcğll<Ur. 
lllııclistnnılııki fnglli:ı ldarc .. ı hugU. 
"" kaclar ıııllli tılrlik <'l'reynnlle aıı
ln• arnlc kendine do .. t hlr hale koya
cak \erde yurdse,·er un urları takip 
\O ta7ylk~ uğratmı'j. llykrrılıkİarı 
te., Jk edecek yollar tutmu' ve ko
Ja \'<'n hUkOm sUrnıek için muht~llt 
ıı~ urlar 8nı,.ımlald lıu umetlerl dc
\llın cttlrweyi tercllı etmiştir. 

Aş.-.ğı Blrmanyıula ilerllyen Japon 
hlrlil,lı-ri, belki clıı hoşalhlmı" olan 
Rangoıı limanııııı \'armışlard;r; ln
gill~ler hurıtı.ını bir Malta. \·eya bir 
Tohruk ~lhl sa,·garnakta fayda &ör
mediler; •~ilk bih·ük ,.e yamalık 
kü l'k ,, • 

ç ı kıılılıkç.a, bir a\'UÇ kun·etı 
~ura) a buraya bırakmak elbette 
yanlıştır. Yukan Rlrmanyada tak
' iye aNıkları wöylenen Çlnlller. ce
nuba doğru &arkaınaını,lar: ve Ja
ponlara Y&adan Ytlklenememlşlerdlr. 
Japonların Şlnıdl orta Blrınaayada 
Mandalay'a Yöllf'lnıelerl ,.e La~lo 
ltıerlne yUrUmeleri beklenebH}r. ~i
ki Iru"adl ınnat-ı af".ıındakl kıyılara 
atıker ~ıkarınaıarı , .e IDncHstan .hu
duduna erişmek lııternelerl de batıra 
gelebilir. Oeplıeslnde zorluk görme
yen ve yanıncla da bir bMkı korku
su du)vııyan bir ordu, verilen ı.ecıe
fe erlşRıedlkçe elbette dW'maz. ;Ja.. 

JlOnlarrn JJlrmanyadakl durumu bay
ledlr; Ye gll.ılcrl tepe8Laıılıe oJan talih 
onlara hlt!Ji. bol hol gülümııüyor. Fa
kat il&Pf)nları onunda yine {'JnliJe
rln durduracağı anlaşllryor. 

Şark cephesinde: 
Almanlar, ntüdafaa cepbeelnla de

tl1""cdlğtnl 8Öylüyorl&l'. Onlara cö
re, tlmal \C Rıerkez keslplerlnde 
3 - 4 aralıktan dil gihl ozanını' o1-
Rus llerleyı.,ıerıntn ı.evkuk'eyti bir 
öne.mı yoktur. Almanlar, miGafaa 
cepJMlffinln ek yerler! 88yllan (Ta
ganrog- - Harkof • Kanık • Orel -
Viyaıma - Rejev • :Sovgorod - Şlüıı
!ıelburg) şeWrlerlnl " gUndenberi 
llwılara kaııtırmanıışl&l'dır. Alman
ların bu düşüncMI dofrudur. Fakat 
~lın:ıldc \'e merkez keslınledDde adı 
rer.en l}ehlrl~r arasındaki ~yet 
11erte31şlerl önef™lenec8 kadar ma
~ıış \e genl-:lcmlşUr. Hele limen gö
lü ('Cııul.umla 16. <'1 Alnuuı ordmu 
CIJel ce hülilk bir bo:ıguna Uğradık· 
tan, \e Rmı hlrllklerl ıstaranıssa'ya 
glrdlkten sonra bu Rus ilerleylflne 
ııe, l<ulet'~ şt bir ıiqem \·emtek lir.zım 
reli.Yor • ..\c•aha llitıer, baharda ,,_ 
Pılaı-afı ~i~ lNıen taarruz hazırİık· 
larınııı haşırıılıt bıılıııııııak lc:ln mi, 
~ 0kı.a Alman ıııfülaCaasırun ıoimal ,.e 
ııı k • 
d er ez keı;lnılerlnıle g~lrmekte ol· 
,. 11~11 ~n.ıııtıyı önlı-nıek için mi 
nlun'h' 1 tlekl tarllıı toıılantıva gele-
llledI • fu ? llltler, 40 • 80 klloml'tre do· 

1 
11Dlla kızıl sn\'a.o;Jar olan Smo· 

eıııık'd • 
ı eki umumi kararı-ahtan ay

rı anı 
'lor. Bunun ı;e-beblnl kati ola· 

'ilk k eıstıremeyl:ı. Fakat biz ıılmal 
'e ı • 
da.f 11<'rkez. kesimlerinde Alman mll-
(ltı ıtaıııııın sarsmtı geçirmekte ol-

funa ,.e Hitler'ln bu Yilz.den Al-
ma • 
1 

11 IUrıunıi karargilhından ayrıla· 
na11ııo:... 1>•na lhtlnıal , eriyoruz. 

l\lırıaıııa r 1<lıncU hih·lik klnl''etıerle 
liar•ıl k . • 

• 1 taarru7.ları yapmak zorun-
dıtdırı " 

ar 'e yaıılıkları gün <"ephıı 
ııralıkı 
1 

arından ıu1.an Ru!I llerleyi'-
erıne 

&evkulcr\·şf önem ,·erdiklerini 
~lııe k . 
l ell(lllerl tııpat etmı, olacaklar-
c ır. 

-------------~---------
Bay King öldü 

urnAınt'rlkan kibrit inhisar şirketi 
uın ln"'da 

rc-n hı u rU Bay Klng, kısa sil· 
rrıcriıt r hastalıktan sonra dün A

..... ., an hastanesinde olmOştür. 
u.,y }(j 

lt'kctı ng 35 scncdcnbcrl mem-
ınlzd 

Z frsln c Ya~ıyordu. Şimdiki vn 
~ Sac Ce'mczdC'n evvel senclcr-
l ınsun İ . ' tıtun şi ve zmırde Amcrlkan 
l{!.'nctisı ~~etlerini temsil etmiştir. 
llleınlcketı llmızı Pek iyi öğrenmiş, 
lllcrıkad rnlze sevgi bağlamıştı.A· 
hı 0 ve bu d rı arasınd ra a bulunan dost. 
lırdı. a Paııa lfıkabı ile anı. 

öıuınu 
tasında cİ ~k ~ok olan dostla a. 
ta erin bl t 

ca&tır. r ccssUr uyandı· 

Fotogra!tnn •b> sınıfı: ka!ltede, en iyl vasıflarda aleti a. 

Resimden cb• sınıfı: 

Birinci Çankırı Hn.lkcvinden Atill!i. ram11ğı tabii görürilz, o Alctlıı bek. 
ikinci Diyarbakır Halkevinden Adiİ ledlğimlz işi förmlye !;:Afi olup ol
Tekin, üçüncü Eskişehir Halkevinden madıg.ın ı lncedcı~ inceye hesapla. 
Sedat Akkartal, dördüncü Adana Hal rız. Bır makl~ıenın iş görmek için 
kevinden Reşat GUçlll bc.şinci Afyon muhtaç oldugu motör kuvvetini 
Halkevind<!n Emin To~man. hesap ederken, yapılacak işle icap 

ırHitler Rusvadaki ilkbahar ha. ve İn:giltcrer.ln tcşebbüs!i ele gc
reketinde" mtı~affak olursa su' h çlrmeleri ve Jıar?I~ yeni s,ıfhnsı
tekll! ede<:ektlr. Ne tngilterenln. na alt gidişlere hukım olmuları 16-
ne de Amerika ile Rusy:ının bunu zrmdır. 
kabul etmelerine ihtimal yoktur. Nazi htlkimlyetlne knrşı Avru. 
Alman harp mekanizması şark har padn tertip edilecek bir lhtlUılln 

bi neticesinde çok yıpranmıs ve ır.uvaffıık olmacı beklenemez. AJ. 

eden kuvvet arasında sıkı bir mü-
Dcrece kazanan bu eserlere etim- nasebct aramavı en i 1 Ermiş, ikinci ElAzığ Halkevinden huriyct Halk Partisi ~enel sekreter- nivet payı cia ~ ~r!a1l~çt~ ~· r -~~-

Reha Taylan, üçilncn Diyarbakır Hal-ı Utlnce dereceleri sırasile 1120 Hra rÜz. y 0 b 1 goru-

Birinci Eyilp Halkevinden Kani 

manların Fra~ada, No.·veı:te ve 
kevlnden Hayri Vuralkan, dördüncü 1 mUkMat dağıtılmıştır. N k k. 

. e yazı ı, bu tabii h~saplama 
ınsanlar hal: kında ya.pılmıyor. Buh 
ranın ynr:ıttıeı mescle'erl çevir
mek için lAzım gelen insan di
ma?larına alt hesaplar ynnlış tu
tulmuş, daha doğrusu pek az he. 
sap yapılmıştır. Netice ~tı olmuş
tur ki, genişliğe, yaratıcı faaliyet
lere dosru hız alınacak yerde bir 
takım sahalarda kısırlığa dol:ru 
gidilmiştir. Fayda temin etmek <'· 
sas hedef olacak yerde m:!hzurdan 
ve mcsuliyettcn kaçmnk hede.fi or
talığa hakim olmuştur. Acı olan 
taraf şudur ki öniine ı;cçilmesl is. 

Para piyesi 
di~er yerlerde şiddeti son hadde 

hakkında çıkarmaları, yeise düşmelerinin 

Hindistanda 
harp 

hazırlığı 

Dumluprnar 
vapuru 

Pireye vardı 

bir a!Ametl sayılnmaz. Bu ancak 
naz.Here mahı:us bir plCmın ieabı

(ııa.,r 1 laclde) «// /• dır. Naziler. plAn dairesinde tedhiş 
hareketlcrlle kurbanlnrmın irade 

bir iddia 
:nıı 1;ldiıı belki de bir ı;ınıf I~I· 

ll:ı:in l lind"ı .. tanda saltanat ı<Urnıeel 
h:ıkınıından i_yl bir ~.rdi. fa.kat Brl
tnıı) a lmıı:tratnrJuğunuo hakiki 
menfaatleri Hı A .. yanın iı;tlkrarı 'e 
hoşnutluğu bakınııodan b<'rbad bir 
u"ıldü. Xcteklm Jıarid tehlike dakl· 
kasında bu bcrbadlık ~ıia \ urul· 
mu,tur. 

Kalküta sokaklannda 
sip«ler kazıltyor 

Çinle Hindistan arasmda 
bir irtibat memurluğu 

ihdas edildi 
Delhi, 26 (A.A.) - Kalktıta'da 

500 l:riiyUk blneya, han hllcwnlarma 
ltarfı sıfına.k gibi kullanılmak tizere 
el konulmuştur. Sokaklarda. g'enı~ 
siperler kazılmaktadır. 

Bombay'da da ıı.va höcumlarına 
karşı bUyilk korunma talimleri ya
pılmaktadır. 

çaale Htlldlstaa &raıNıtda ırın.aı 

Gıda ft'U"lddelerı' has- tenen mah7urların bir çoğu döntip 
""" dolaşıp kaçamak bulmuştur. Bu 

tohanelere ve halk 
mahzurlar çıkmasın dıyc tıkanan 
yollarda ancak fayda'ar ve Y•ra. 
tıcı faaliyetler saplanmış kalmış· 

aş evlerine dağıfılacak tır. 
Bu hatalı U5UI bize mahsus de

ği'dir. Bundan kurtulan hilkümet 
mekanlzması azdır. İşte bunun ı. 
çindir ki H<'rbert Spcncer'ln kur
duğu esas prensip, her yer için \'e 
her devir için doğrudur. 

AUn.a, 26 (A.A.) - «Dumlupınar> 
TUrk vapuru. hastahaneler ve halk 
8.4 e"lerine ait yiyecek dolu olarak 
dün Ptre'ye varmıttır. 

tim. Kitabı getirttim. Muhsine gös 
terdim: 

- Pek AlA, dedi, tercüme et. 
İki ay ujraştım. Piyesi tercüme 

ederek Muhsine götürdüm. Yirml 
gün sonra neticeyi sordum. Eser· 
!eri okuyan Mehmet Şükrii, eseri 
okuduğunu, bunu bizim hayatımı
za uygun bulmadığır.ı söyledi. Ter 
cümeyi alıp çıkarken Muhsine rast 
gc'dlm. Piyesi aldığımı duyunca: 

- Bırak, Almanyay~ gitmeden 
ben kendim okuyaca:ım, dedi. 

Verdim ve bir mOddet bıraktım. 
Almanyaya gittiği gUn mUrac•at 
ettim. Eseri verdiler. Bundan bir 
harta sonra da Para piyesinin oy
nanacağını gazetelerde okudum. 
Sabrederek işin sonunu bekledim. 

Benim terciimc ettiğim eser, 
Ghcrhardl'nin (Oro puro), yani 
tıfSafi altın11 ııdlı piyesldlr ki, fü~ 

Ç
• perdelidir. Türkçe şeklinde bir 

ın Hariciye Fakat biz türlü tiirlü sahalarda perde ikiye ayrı1Arak V't' yeni bir 
büyük. bir cesaretle yeni çığırlar perde ilave edilerek beş perde ya. 

N K d 
açtık. iş için adam seçmekte, tam pılmtşlır. Fakat şahıslar, esas, hat. 

azırı ana aya hedefe doğru yol almakta, mesu- ta bir eok cii.mleler birdir. Yalnız 
liycti ö'çmektc neden eski göre· eserin aslındaki kahraman, iki ne-•d• nek. usul \'e gfdiflere c~ir kala. vi seciyesi bulunan, bazan birine, 

gl JyOr hm? Neden her tarafta bu kadar hazan diğerine tilbi o1an bir ad:ım-
L d - iyi niyet varken, bu kadar candan dır. (Para) piyesinde bu fklllk, bir on ra, ... ., (A.A.) - Hindistan o-

emekler V"rllcrek yurd ıı benzer icadı suretile Irade olun. 
fisl 141ağıdakl tebliği neşretmiştir: ' un ve m - muştur. 

Hl M S K d d Jetin iyiliği için c;alışırken, kısır u. 
ndıstan hUkCı.metı KalkUta'da • OOng ana 0 On sullere sııplanıp kalalım? Eser 1939 da yazılmış, 1941 de 

Çin'le bir irtibat memurluğu ihdası· 1ta1ytı.da Elisco tiyatrosunda ve ay 
k arar v ı ti B 1 'Jf d Verimli usulleri kurmanın "'Ük ve na erm' r. u irtibat me· $00rO ngı ereye e " nl sene de BerUnde c::ıııer Uyatro-
1 ğ H . d' t d zahmeti gözUmilıde lptldadan bO. ~ 

mur u u ın ıs an ış işleri nazırlı- - su nd.ıı. oynanmıst. ır. 23 lklnclt~"rln 
d · ı 'd k yuk görünebilir. Fakat bunlart bir " ğmm i aresı a tındn bulunacak ve gı ec- def 1941 tarihinde doltrudan doıtruya .,... a kurduktan sonra işler o ka- 6 .. 

eski Mısır bankası umum mUdürU d k 1 1 Gherhardl i'e imzaladığım muka-ar o ay ıkla işler, verim ve hoc. 
Slr Edwar'd Cook'a tevdi olunacaktır. Vaşington, 26 (A.A. ) - Cin Ha- tl k ., vele, bu eseri Türklyede tercüme nu u o kadar artar ki çalış· 

B. Cook yeni \'&Zlfeslnc KalkUta- rlciye Nazırı l\I. Soong, Kanada hü manın ve yaratmanın hazzı her etmek, oynatmak, adapte etmek, 
da 2 martta bn,ııyacaktır. kumetınin daveti üzerine muhte- tarafı tutar, zaman bizi ~ü'rükllve. ve intihal takdirinde müeUlfirı hak 

Irtlbat: memurluğunun vaz'f . mel olarak bugün Va~ingtondan cek yerde biz zamana hfıklm ~lu. !arını korumak salahiyet ve vazl· 

12 i d' ta . Bengal hUkOmetıe~ıe.~ı, Kanadaya hareket cdect'klir. M . ruz. fesinl beş sene için bana vermek-
ı n ıs n \ e nın S . b h 1 d .. çı tedir oong a. u scya at ıı e uç n ge- Alıı111et !;min YALMAN · 
Çın'lc olan ~.uş~erck h:ırp ga~etle- nerall de re!Hkat eyliyecektlr. l\ıl. Davanın icap ettirdiği tescil mu-
rlne ve Kalkuta da kurulan. ~ın te,. Soong, Kan:ıdada tayyare ve mi.i- amelclerile me~uliim. Mesele :va. 
kUAtlle .. t,birllfl yaparak Çın e ~al- hlmmat fabrikalarını gezecek ve (,..-------------, kın bir zamanda mahkemelere ge. 
zeme gonderUmesl ıvlerlne alt biltUn tayyareci talim kamplarını tetkik 1 •• s • A 1 m a D 1 çecek ve hakikat meydan~ çıka· 
işleri tanzim etmektedir. edecektir. caktır.ıı 

Mareşal Çan-Kay-Şek'In Hindistanı Henüz resmen teyit olunmıyan il 1rb1 ---
ziyaretinin llk neticesi olmak üzere fakat iyi kaynaklardan alınan ha' 
yeni Deihi'ye ve Çungldng'e karşılık berlere göre, M. Soong'un KanS.: 
birer elçi tayin edildiğinin yakında dadan sonra Londrayı ziyaret et. 
blldirilmesı beklcnlmektedr. B~ ta- mesi 4e muhtemeldir. 
)1nler Hindistan ile Amerika Birleşik 
devletleri arasında yapılan anl141ma· 
nın ana hatlarına uygun dUşmeküıdir. 
Bu suretle Vaşington, Çwıking ve 
Yeni Delhi arasında en sıkı irtibatı 
temin edecek ve pek bllyUk ehemmi
yeti olacaktır. 

Londra, 26 (A.A.) - Datıy Telea-
raph gazetesinin başmakalesinde Hin 
dlstan hakkında deniliyor ki: 

Lyttelton 
İngiltercye 

gidiyor 

Fransadoki 13 
tümeni cepheye 

Alman 
geldi 

(~ı 1 ID<'ide) «/» 

Salahiyetleri Alman kaynakların 
da, bolşeviklerln bu iddicı.ları mih
ver devletlerinin büyük muvaffa
kıyetlerini kilci.Iltmek için baştan 
başa. birer uydurma olarak tavsif 
edilmektedir. Bolşevikler ve on
ların dostları İnglllzlCT kimlerin 
kimin önünde katacaklarını ya· 
kında göreceklerdir. 

İlklJaharda Ruslar Kafkhyaya 
yüriiyecekier 

Uza1ıı,ark l 
..__ barbl 

Mac Arthur kuvvetleri 
taarruza geçti 

<Batı 1 incide) - -
General G. Bennet.t Batavia'da 

ve mukavemetini kırarlar, sonra 
tatlı blr tavır takınarnk kalpleri. 
nl celbe ve kendilerini he\'es'e ça
Iı:tırmıya uğraştrlar. 

Almanyaya knr ·ı olan hnrbl ka
zanmak için işgal altındaki millet
lerin isyanına belbağlamak yanlış
tır. Bu harbi ancak muharebe mey 
danlarrnda kauınnıak mümkiin ol_ 
duğunu hesaba katmak Uızımdır.-. 

Refet Olgen davası 
(Başı 1 incide) »-« 

lig-ine Urfa'dan gelen bir ihbar mek
tubu okunmuştur. 

lr StaUord Crippıo'in lliw!lıttaıı· 
da birlik kurmak lhti,>11ıCUMlan balı· 
ı-tıııcsi, lıaklliatia soa dAkiklMla in~ 

gııterede anla,ılnuya •,ıa.dıfınt 

gir...terınektcdir. llir şillıbe yGk lfJ 
harici telıllke d:ıklka-.ı Hlndls.lancla 
hlrllk kıırı1ınk için en nıü.ıa&sip lııll 

z.amıuıdır. Hıı blrlik de. zora lleill, 

ancak günUl he":lUğlUla dayuıaWllr· 

Bu mektupta Zckı Ulgen'iıı evvel- Patrikhane yan
ce ihtilflslan mnhkfinı olduğu yazılı 

idi. Zeki Ulgen, verdlıtl cevapta 1937 gını tahkı•katı 
den 39 senesine !~adar Urfa inhisarlar 

idaresinde dördüncü şube mlld!lrlilğü adlı.yede 
yaptığını, ihti!As yapan bir memur 
yilzUnden mU\•nkkaten işten el çek· Bundan bir müddet evTel, bir 
tirilerek mahkemeye verlldığlnl ve gece yarısı, sabaha karşı Fcnerde
fakat beraet ederek Inhlsarl:ır umum ki Rum patrikhanesinin ahşap lda
mUdürJUğünden 2,200 lira tazminat re kısmından bir yangın çıkmı~. 
aldığını blldlrmtştır. Bu izahtun son- ateş, pntrlkhanenin as•I binasına 
ra, iddia makamını işgal eden Kemal dokunmıyara-k mahnllel~re slray~ 
Bora, Refet Ulgen'in henllz masun!· etmiş, ve bir cami ıle 90 e 
yeti teşriiyesl rc!edilmeden cvveJ yanıp, 1500 vatandaş ıokakd~r~~· 
suilsthnale dair cllmhuriyet mlidd 1: sındn kaldıktan sonra son r 1" e - t.. B arada yanan cam -
umum!llğlne ver11diği zaman bilyUk muş ll· u .. ı · Mehmet 
bir samimiyetle dosyada mevcut sa- nln 70 yaşmdsk~ ~u~~zas~nda yan. 
tılmıyan btlet llsteleri altınd k' te caminin itin e 

a ı yazı mıştı 
ve işaretlerle hendest şeklllerln ken- · da ya...,.ının 
disl tar f d ld Tahkikat sonun • '"" • 

a ın an rapı ığını ftırnf ettl- t lkh nln idare kısmındaki ah • 
tfnl, halbuki ş!mdi bu itirafından pa r bln~~nın elektrik tesisatının 
rUcu ettiğini ve binaenaleyh 0 zaman ~~~uk:uğundıın c:ıktığı anlaşılmı31 
yanların~a ~ulunan Ankara cllmhu· bunun Ozerlne patrikhanenin idari 
rlyet nıU<klemmumısı Cernrı Allav'ın işlerini görmlye memur Sen Sinod 
Amme şahidi olarak dinlenmesİnın mPcll ı, idare heyeti reisi Meletyos 
karar altına alınmasını talep etti. Bu Loknls ile azn Lconlda~ ve Ye. 
talebe, Refet Ulgen'ln avukatı Feh· nadlyııs hakkında tedbırslzllk ve 
mi Kural şöyle mukabele etti: dlkkatslzlllde ölüme v~ yangına 

- Cilmhurl . sebebi.\ et sucundan takıbat yapı. 
yet mUddeıumumlslnln 1 k üç(l de birinci uğır ceza mah 

dlnle.'UJlesi kanuni bir ihtilAt yapa- :r~esine verilmişlerdi. 
cak mah_lyettedlr. Masuniyeti refedil· e'Ü suçlu papasın muhakemele· 
mlyen bır mebus hakkında zabıt tu· 1 ç diln baş1anmıştır. Papaslnrın 
tulmam~ı \'e isticvap edilmemesi lA· rk~~ torkçe bllmediklerlrdcn ter
zım gelır. cuman vasıtasile sorguya cekllrn!ş. 

HAklm, bir buçuk saaUllc yemek ıer, OçU de. bunda bir kasıtları t:ıl-
tatilindcn sonra Paat 14 de tekrar nıadığını, binanın e!ektrik t.•slsa. 
nıahkemeyi toplamış ve bnzı istinabe tının bir müddet evvel Nikola a· 
evrakının postadan çıktıgını söyllye· dında bir el~ktrlkçlye 283 llray., 
rek bunları okutmuştur. yaptırılmış 0 du~u ve her şeyin ta 

. mnmen 1aınlr f'Cılldlğlne dair keıı-
Bu e\'rakta Nımct ve Sabahat I~· dlslndc bir de imzah kağıt bulun. 

mlndek! iki bayanın Refet Ulgcn ° duğunu sllylemlşlerdlr. 
uzaktan akraba oldukJan, fakat her Bunun {)zerine mahkem 
ikisinin de Refet Ulgen'dcn bilet al· e, 73 ya 
madığ'ı, Maarit cemiyetinin tertip et· 5ında olan patriğin ndllyc merdi. 
tlği piyangolara an biletlerden daima venlerlnl çıkamıyacağını göz öna. 
satın aldıklarını, bir dc!a.ı:o..Jıda Nlmo- ne alarak kendisinin şehadetin!n e· 
te 500, sabahatc ıse ~000 lira tsnbet vlnde alınmasına ve diğer şahllic. 
ettl~i yazılıyordu. rln celbine karar vermiş h 

Eğer kongreyi teskin etmesaek, 

Hii1d'ln en kuvveUI partisinin lfblrll

ğini kaybederiz. Oou teskin etmek 

için sadece yetecek müaaedekArlılt

larda bulunursak, vahlm bir ayak

lanma tehllkeslle karşılaşırız. Müş

kWUn halli mesuliyetlerl Hintlilerin 

sırtına yüklemekten ibaret olamaz. 

Fakat i~leri halile terketmek te kabil 

değildir. Yeni bir U8UI bulmak, ya

hut hiç olmazsa aramak llızımdır. 

Eminiz ki Slr Stafford Cripps tara

fından verilecek karar Britanya hil· 

kQmeUnin ve bUtUn Bcltanya milleti 

sınıflarının Hind emellerine kar'ı 

olan 1)1 niyetini \'e sempatisini g5s

Yeni lstihsalat Nazırı 
Krala veda etli 

Kahire, 26 fA.A.) - Harp i&tlluıa-
11 na.zırb~ı "·azifeslne bqlanıak tlzere 
IngUtere'ye gidecek olan M. Lyttorl
ton, Kral Faruk tarafından huzura 

kabul edilmiştir. M. Lytteıton'a In
gillz elçisi Lampıou re!akat etm kt 

Londra, 26 (A.A.) Nevs 
Chronicle gazetesinin askeri mu
harriri, Almanyanın kendisine son 
derece JOzumlu olan petrolJeri ele 
geçirmek üzere ilkbaharda Kafkas 
yaya karsı yapacağı büyük bir ta. 
arruz lhtima:tnden bahsederek d i. 
yor ki: 

Londra, 26 (A.A.) - Yeni Del. 
hl radyosunun bu sabah erken bil
dirdiğine göre, l\f:ılczyndakl Avus 
tralya kuvveUcrl komutanı ıene
ral Gordcın Bennett, sıığ vo salim 
Batavia'ya ge'mlııtır. Kend isinin 
Slngapurda esir edilmiş oldu''U sa· 
nılıyordu. Halbuki General Slnga. 
purdan kaçmıştır. 

Maznunlar, ı.m istinabe evrakı hak- kemcyi ba kn i .. ' mu •· 
lu.'lda hiçbir söyllyecckleri olma.dığı· tır. ş b r gune bırakrnı~-

t.erec&tlr. 

!dl. e e 

Eski Vi~i Elçisi 
Kahireyi terkediyor 

Almanlar, bu hareketi şimdiki 
Rus yürüyüş dalgasının heniiz dı-
;.;ında duran Smolensk, Bl'iansk, o. 
rel, Dnlepropctrovsk ve Taganrov 
gibi müstahkem mevkilerden baş. 
lıyarak yapmak Om!dlndcdlrler. 
Rusların Kafkasyaya karşı olan 
Alman p!Anlarını altilst etmek 1. 

Kahire, 26 (A.A.) - Eski Victıy çın Baltık memleketlerinden ge-
e!çlsi M. P ozzi 27 şubatta KaJılre'yl çerek şarki PrusY& istikametinde 
tukodece.kür. saldırmak arzu etmeleri muhte· 

.meldir. 

Çin kıt.alan dalıa halinde Blrman. 
yaya ıeliyor 

Çunking, 26 (A.A.) - DOn tay 
rarc i!c Rangoon'dan Çunklr.ge 
gelmiş olan bir Avustralyalı gazc
frcl, büyük meydlln muharebesi i
çin kuvvetlerinin süratle Blrman
yaya yoll!lnılmakta oldutunu söy. 
lcmlştir. I ngl!lz ve Hint kuvvetleri 
Rangoon önünde geciktirme sava~ 
!arı verirken, Çln kuvvetleri, dal. 
galar halinde cenuba doğru ilerle. 
mcktedlr. Bu Çin kuvvetleri, dilş· 
manın Mandalay'a doğru ilerleme 
si takdirinde Japonlara karşı bü
yük meydan muhare~eslnl vermlye 
hazır bulunmak üzere mevzilerini 
alacaklardır. 

nı bildirmişler, bunu müteakip reis 
Sabri Yoldaş mahkemenin şu kararı
nı bildirmiştir: Kaçan Alman 

gemileri 
(Ba1 tarah ı Jncılde) = 

«iddia makamının talebi veçhllc 
Ankara cUınhuriyet nıUddt>Jumumlııi 

Cemil Altny Amme şahlcll olarak din· 
Jenecck, cevabı gelmlyen talimatlar 
için tekld yazılacak, Refet Ulgen'ln 
muhasebeci LQtfi'yf ışlnden çıkarnıa- bu kruvazörün arkasından yaralı 
!arı için cemfyd idare heyetine mil- \'~ yedekte olarak Trondhelm'de 
racaat edip etmediği tahkik edile- svrüldüği.ınU söylcmlştlr. 
cek, Zeki Ulgen'ln de Ur!a'da bir Londıa, 26 (A.A.) - Resmen 
mahkQmlyetf olup olmadığı sorula- bildiriliyor: 
cak... 1 Tridenb denizaltı gemisi 23 

Bu işlerin tekemmUHl Jçin muha- şubatta Norveç kıyısı açığında, 
keme 11 mart çarşamba gilnU saat Prinz. Eusen sınıfından bir kruva-
aıı hlre l>ır~. (.B. B.). zbre hücum ctml~ ve bir torpil i.. 

· sa.bet -cWrıni~Ur. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO 
Nevralji, Kırıklık ve Bütü Ağnların1zı Derhal Keser 

&...IHılda rin4e ı ıu.şe •"-"'"'· Btt 1erde P•ll• k•taJa n ısrarla i!ıte,.ı.ls. 

BULMACA 

Soldan sağa: ı - LAti!e olarak. 
2 - Di..,ıeme yeri; Bir hayvan. 3 -
Geçm;ş; Ya...ran>p yüklenen. 4 -

Kaba kuma.c,ı; Işaret. 5 Çok iyi; 
B&.'jka. 6 - Bir nida; Gecenin sonu. 
7 - ince değil; Bir "tuş. 8 Bir 
tatlı: Vekilin iki harfi. 9 - Peren-

---· DOKTOR 
HAFIZ CEMAL 

LOKMAN BBKiJ< 
llaloi.liye MiiteU

Dinayelu 11< 

.Mttayene Hetleri: P•zar 
hariç hergün 2.5. Tel: 23898 

.. ~~!~!~~1 
(PNÖMOTORAX TATBiK 

EDİLİR) 

TiNi, taltdetınr- .. - 5 
Tel: O!t& 

1 Istanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanları f 

Krymetl Pey akçc-,ı CJnsf 

Lira Lira 
220 17 Enkaz 

Sultan Selimde Hatip Maslahattin mahallesinde. Hatip Ma.slahattin 
camıl yanında 53 No. ıu hane enkazı, temel ta.Şları ile ittisalinde bulu
nan duvar hariç olmak Uzere 2/319·12 pazartesi günü saat 11 de mahal
linde pazarlıkla satılacağından isteklilerin mezkCır saatte mahallinde bu-
luunacak memura milracaatıarı. (2807) 

de: Hazır. 10 - Fehmıet! Yerleıımiş • KUŞ TÜYU" NDEN ._ 
A.det. 11 - DUstUr; VESrme. ..- .,. 
Yukarıdan ~ağcya: 1 - Yüz bul- Ya&tık, Yorpn, Yatak kullanmak hem. kesenize hem de 

muş; Kaya parçasL 2 - Başına (K) rhll ttn.tz • KUŞTOYO K 2 L"IRADIR 
gelirse urak şehir olur; lflemell bir 

5 
a eBIR YASTI 

n .. vi kumaş. 3 - Rumeli lehçesinde: faydalıdor. · 
Çe>euk; Bir eebz.e. 4 _ Çıplak: Bir Yast:ık,yorganla.rı da pek ucuzdur. Adres: Istanbul Çakmakçılar, San-
uz\\umuz (cemi). ::> _ Kadının a- ! dalyacılar sokak, Omer Balıoğlu Kuş Tilyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

yaklı:rı: Bir nota . ..S - Bir cins pa- ~-••U••••••••••••lll••••••••••••' 
muk: Brr nota; B\r hayvan. 7 -
Ulak t11:prak işleri senatkArı. 8 -
Bır bıçaıt; Ek par.;a ... 9 - Aydınlat~ 

ma vaeıtahtrından; ~13irdenbire. 10 ...... 
Afrikada bir göl; .Bir erkek i~mi. 

ıı - Büyük bır meıınleket; Mukad
des bir şehir. 

Dİ'NKÜ BULMA"C.&NIN HALLİ 
Soldan sağa: ı - Erike; (K) a

pama. 2 - Nunak ('kanun); Cakal. 
3 - Ağ1t.Ç; Rana. 4. - Yana yatarak. 
5 - In: Karol; Ta. 6 - Şarap al. 
7 - An: Çakan; Ta (at). 8 - Sa· 
ğa sola :tıap. 9 - Azag (gaza); Re
""· 10 - Balln; Klnıi.1. 11 - ihata; 
(C) akalı. 

Yukarıdan a~ağıya: 1 - Enayi; 
Asabi. 2 - Rugan; Nazah (hazan). 
3 - Inan; Gala. 4 - Kaça kaça git. 
5 - Ek ; Y&ras (saray): Na. 6 -
Karakol. 7 - Aç; Topal: Ka (ak). 
8 - Paralanarak. 9 - Akar; Sema. 
10 - Manat; Tavil. 11 - Alaka; 
(K} apalı. • 

RADYO 
Baciaki PNcıw 

7,30 Prcıt:ram 18,55 Müzik 

7,33 Mllzik 19.10 Müzik 
7,45 Ajans 19,30 Saat ayarı 

8.00 MOzik 19,45 Müzik 
8.15/ /8,30 Ev •aat 20,15 Radyo Oaze. 

12,30 Program 
12.33 MOzik 
12,45 Ajans 

20.45 MUzik 

21,00 Konu~a 

13.00l13..30 Mnzik 21.15 Temsil 
18.00 Program 

1 18.03 M"tml< 
18.45 Ziraa.t tak. 

22,00 Mtizik 

:t2,30 

23,00 

Saat ayarı 

Kapanış 

Benim için para 
ne demektir? 

(~ı ı nc!de) 1111 
değilim, fakat kölesi haline inmeğe 
de razı olamam. 

Tecrübe netıcesinde öfrendiğim 

ders şudur: Hayat sahasındaki. ha~ 
kiki istikrar ve emniyetimiz. malı
mıza bağ1ı değildir, kendi varlığı· 

mıza., kendi istidat ve zevklerimize 
ve bunların yardmıHe yaratabildi
ğimiz manevi kıyn1etlere ba.ğhdır. 

Steran Zwelg 

DOKTOR 

ORF ANİDİS 
Clld .... Zllır..r ılNlt--.. 

BeJ">tlu Sııterazi l!Ookak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Te1 43734 

BORSA 
26 ŞUBAT 1942 

ı Sterlin 5,22 
100 Dolar 132.20 
100 Pezeta 12,89 
100 İ ve: Kronu 30.8875 

ESHAM VE TAHViLAT 

'""• 7 1941 Demiryolu 19.85 
Merkez Bankası 172.00 
Sıvas • Erzurum 2 - 7 20,00 
t';_. 7 1934 Sıvas - Erzurum 10 90 
Şark Değirmenleri • 4 60 
Türk Umum! Tiyatro 37 

istanbtıl Güreş Ajan!lğ"ından: 
Bölgemiz tecrübeli güreşçileri a. 

Ta~ında 1 IT\4Tt 942 pazar ıünü 
GLireş Klübü Kumkapı şubesinde 
Grekoromen güreş müsabakaları 
yapılacaktır. saat ı ı den 12 ye 
kadar tartı olacak ve saat 14 de 
mits&bakalara b•şlana""ktır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Yıldırım telgraflarına tercih ediln1ek ;urctile keşide ve teslimi l~

zım gelen telgrafların son zamanlarda çoğalmı, olma~ı:ı dolayısile yıldı

rım telgraflarının ve bunların teslim ihbarının arzu edilen şekilde her 
tarafa ulaştırılmasına imk~n ka1mamıştır. Bu sebeple yıldırım telgraf
ların te<ıiim ihbarsız olarak, yalnız doğru işleyen merkezler araı:ıında 

yazılıp alınması zarureti hasıl olmuştur. lstanbulda yalnız gece • gUn· 
dtiz açık bulunan c:Istanbul Telgraf.Kadıköy, Beyoğlu, Beykoz, Büyük· 
dere, Galata, Şişli ve Uskildar• potıta telgraf ve telefon merkezleri aşa
ğıda gOsterilen merkezler için teslim ihbarsız yıldırım telgrafı kabul 
edeceklerdir. 

.. ğva, Ankara, Adana, Adapaz-arı, nurs~ BUyUJcr;ekn1cce, Çorlu, 
Çanakkale, Çatalca, Çerkezköy, Darıca, Edirne, Ereğli, Gölcük, Gebze, 
Gelibolu, Geyve istasyon, Hadıınköy, lzmit, Izmir, Kartal, Kırklaı·eıı. 

Kastamonu, Kandıra, Konya, Keşan, Pendık, Silivri, Samsun. Şile, Tuz
la, Tekirdağ, Uzunköprü, Yalova, Zonguldak ve Istanbul şehir dahilin

deki bililmum Lokal merkezler> 
Sayın halknnıza il.ıin olunur. c2661> 

Tüı·kige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lir&31 

Şube ve ajans adedi! 265. 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Pa.ra bırıktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 liraeı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 8.fağı
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 Urabk 4 ,000 llTa 

' > 680 > 2,000 > 

• • 
tO • 

250 

llO 
• 
• 

1,000 > 

•• ooo • 

189 adet 59 liralık S,900 llra 

120 > 

lGO • 

40 

28 
• 4,800 • 

• 3,2to > 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 56 liradan aşa~ 
ğı dü.fmiyenlere ikrami~e çıktığı takdirde % 20 fazla.sile venıecekUr. 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 haziı·an, 11 eyUU, 
11 Birincik&.nunda çekilecektir. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Taksim, TozkopaTan ,.e Beyazıt mıntakalarındaki ceman 80 hektar 
saha.sındaki kısımlara ait revizyon haritalarının tanzimi işi açık eksllt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 2100 lira ve ilk teminatı 180 liradır. 

şartname Zabıt ve Muamelat mildUrlüğU kaleminde görülebilir. Jhale 

1613(942 pazartesi gUnU saat 14 de Daimi Enci.ın1endc yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veyamektuptarı ve şartnan1e mucibince 

ibraı.ı ıazım gelen vesikalarile ihale güni.i. muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (2838) 

iSTANBUL BELEDİYF0t 
Dram kısmı Tepebaşında 

Bu ak:ıam 20,30 da 
PARA 

Yazan: Neclp Fıl.t.H 

KJSAKÜR&K 

ŞEHİR TİYATROSU 
İ..::tikl<il t!addesinde 
Koıncdi kısmında 

Bu ak'>m 20,30 da 
Bl.R MUHASiP A.R.\NIYOK 

V A. T A N 

İstanbul levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaat İlanları 

25,000 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12.3.912 
perşen1be gUnU saat 11 de Sa.msllllda Askert Satınatma komiı;yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 42,500 Ura, ilk teminatı 3187 lira 50 kuruş
tur. Taliplerin kanun! veelkalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
ı.Saat evvel kemisyona vermeleri. (22.38 - 2636) • 

* l:'.i,747 Ura 50 kuruş keşif bedelli yol ı~atı kil-palı zarfta eksiltme-
ye konmuştur. İhalesi 12.3.9-42 perşembe günü saat 16 da Baltkesirde A'!l
kert Satmaıma. komisyonunda yapılaca.ktı.r. Teminatı 2363 lira.dır. Ta
liplerin kanuni vesikalarHe teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Keşif evrakı Ankara ve İstanbul Lv. Amir

likleri Satınaıma komisyonlarında da görülür. (224.7 - 2598) 

* Aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı dört kaleıın ia~e 
maddeleri 4.3.942 çarşamba. günü hizalarında gÖSterilen saatlarde pazar
hkJa satın aJınacaklardır. Şartnameleri her gU:n komisyonda görUleblllr. 
lstekUlcrln belli gün ve saatlerde Fındıklıda Satmalma konıı.isyonuna 
gelmeleri. (2230 2581) 

Chlffi Miktarı MuhiUnmen Ff. Kati Te. Pazarlık zamanı 

kilo L. it. L. K. Saat D. 

B. peynir 
K. İncir 
Z. tanesi 
Pekmez 

1800 
6000 
1000 
5580 

700 
192Q 

51111 
4489 

"" 

105 
288 

82,00 
660 

10 
10,30 
11 
11,30 

75 ton a~rlığında bir adet yer üstü benzin tankı Servi burnundan 
Haydarpaşaya nakil ettirilmesi işi 28 / 2/942 cumartesi günü eaat 11,30 da 
pazarlıkla. fsteklisine ihale edilecektir. Şartnamesi ı.er gün komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 1500 ttra otup katı teminatı 225 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Futdlklıda sa.tın alma komisyonuna gel-
meleri. (2287 - 2712) 

* Pazarlıkla 190 ton kuru fasulye alınacaktır. Evsar ve nusust şart-

larr komisyonda görülebilir. Taliplerin alacakları cinsin nümunelerinde 
beraber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de 
tasrih ve jşaret edeceklerdir. Komisyonca satmalınacak fa.::ıulyelerln cins
lerlle beraber komisyonun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

thalcsi 27 ;2..- 942 cuma günü &aat }O da yapılacaktır. Taliplcrtn kaU te
minatlarHe Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatları. 
FuuJ)·elerJn cinsi Muhammen fi)atı 

Yumuşak çalı, Anadolu sert 
ufakları tombuı 

Horoz 
Dermason 

* 

26 
30 
34 

(2292 • 2717) 

Pazarlıkla 90 ton ktıru fasulye alınacaktır. Evsaf ve husust şartları 
komisyondfl görUlebilir. Taliplerin alacakları cinsin numunelerini de be
raber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins ma.1 vereceklerini de ta.3-
rih ve işaret edeceklerdir. Komisyonca se.tJn a.Hnacak fasulyelerin clns
terile beraber ki-tosunun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Iha
leı:ıi 27/2/942 cuma gtlnU saat 10 buçukta yapılacaktır. Taliplerin katı 

teminatlarih.• Harbiyede Yedek subay &kulunda komisyona müracaatları. 
Fasulyeleri-ti e.insl Ptlaha.mmen fiyatları 

Yumut'ak (A1ı ve Anadolu sert 
ufakları tombttl 
Horl>z 
Derma.son 

• 

26 
30 
34 

(2293 • 2718) 

PazaTlıkla 80 tt">n kuru fuulye e1ı.nacJJı"ktll'~ Evaa.f ve husu.si şartıe.rı. 

komisyonda görülebilir. Taliplerin alacakları cinsin· nümunelerini de be
raber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de 
tasrih ve işaret edeceklerdir. Komisyonca satın ahnacak fasulyelerin 
cinslcrile beraber kilosunun muhammen fiyatları aşa.ğlda gÖBterilmişlir. 
Dı.alesi 27 /2/94.2 cuma günU saat 11 buçukta yapılacaktır. TaHplerin 
katı teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda. komisyona mUra· 
caatları. 

Fasulyelerin chl91 

Yumuşak çah ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Horoz 
Dermason 

• 

Muhammen fiyatları 

26 
30 
3• 

(2294. - 2719) 

Pazarlıkla 100 ton kırmızı mercimek münakasaya konmuştur. Ev-
saf ve hususi şartları komisyonda görWebillr. Beher kilosunun muham
men bedeli 29 kuruştur. Mallar (50) tondan a.şafi olmamak şartile iki 
partide de teslim edilebilir. Talipler evsafa uymakla beraber talip 
oııcakları cinsin numunesini de beraber &;"etirerek tekliflerini ve ne cins 
mal vereceklerini tasrih ve işaret edeceklerdir. Ihaleıl 27/2/942 cuma 
günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin temina.Uarile Harbiyede Yedek 
subay okulunda komisyona ınüracaatları. (2'295 - 2720) 

*· A~ağıda cins ve miktarları yazılı ıki kalem et 28/2/942 cumartesi 
gUnU hizalarında göstertlen saatlerde pazarlıkla satın alınacaklardır. 

Şartnameleri her gUn komisyonda görillebilir. I9t.eklilerin belli günde 
teklif edecekleri fiyata göre % 15 teminatları ile blrl4kte Fındıklıda .sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Clru.l 

Sığır eti 
Koyun eti 

• 

)liktarı 

Kilo 
Pazarlık zamanı 

Saat Dakika 

10 
10,30 

(2307 • 2789) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltnteleri hizalarında yazılı 

gün, saat ve mahallerdeki askert satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunma.-

Iarı. 

Cinhl l\Ukları 

Kilo 
TM.tarı TetniRab 

Lira 

Yeşil mercimek 15,000 Kilosu 27) 
Kırmızı mercimek 1~.090 > 30) 

~ade yağı: 

Zeytin yağı 
Iç yağı 

Sığır t'ti 

Saman 

7,900 

235) 
1,350) 

150.000 
800,000 

12,600ı 

29() 
2025) 

48,750 3756,75 
1794 

illa.le g--ün, saat 
ve mahalli 

5/3/942 Hl Çorlu 

10 ~ > 15 Gelibolu 

12 > > K GelibQlu 

25 > > 10 M:araş 
3 > > 1:5 Konya 

(2319 • 2811) 

* 800 ton buğday un yaptınlacaktır. Pa.urlıkla eksiltmesi 2/3/942 
pazartesi günü saat 15 de Bursada askeri satın alma _komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2•,000 lira, ilk teminatı 1800 lira.dır. Taliple-
rin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2324 • 2816) 

"" 5350 lira 96 kuruş keşif bedelli bir bina yaptırılacaktır. Paı.a.rhkla 
eksiltmesi 4/3:942 çarşamba gUnU saat 15 de lzınitte istasyon otelinde· 
ki askeri sı:ı.tın atma komisyonunda yapılacaktır. Ka.tl teminatı 797 li· 
radır. Taliplerin belli vakltt.e komisyona gelmelıcri. 

(232.) • 2817) 

. * 
75,000 kilo sade yağı alınacaktır. Tahmin bedeli 150,090 Ura ka.tl te-

minatı 22,500 liradır. 25 tondan a'8-ğı olmawı.ak Uzere ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebilir. !halesi 11/3/912 çar~amba gilnü saat 16 da Iz
mitte Istasyon otelindeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisy'ona gelmeleri. (2326 - 2818) 

"" 2000 adet çift atlı nakliye arab~ı taban ve dingil demirleri Veki-
ıetten verilmek suretile pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 258 adett.e.n aşağı 
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r - RE OR! • • • 
Zeytinyağlarının 

Halim.yetinin aksini ispat ede:n.e 

-000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Ba.kk&\mızdan isr arla isteyiniz. 

Adrwe dikkat: ı:..tanbul Tütün GU mrUk Kemerli ao. No. 21 Tel. :Mlt7 ,. 
Selimiye askerlik dairesinden : 

1 - Usküdar, Kadıköy, Yabancı Kadıköy, Beykoz, Kartal, Adalar, 
Şile ~ubelerinde yerli ve yabıt.nc k, yıtlı 313 - 333 doğumlu ihtiyatların 
senelik yoklamalarına 18/219-12 gününden itibaren ba!Jlanacaktır. 

2 - Yoklamalar (Cumartesi hal'iç) her gün 9 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır, 

3 - Hangi doğumluların, hangi günde yoklamalarının yapılacağı 

a..cıkcrlik şubeleri kapılarındaki ilan cetvelleı·inde göstcrilmiştır. Her ihti 
yat erin nüfus hüviyet cüzdanı ve ikamet vcsikalarile mUracaatleri lii. 
zımdır. ' 

4. - Muayyen günlerde yoklamalarını yaptırmayanlar hak.kında ka-
nuni takibat yapılacağı. 2171-2392 

1 eknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığı::ıdan: 

Okulumuz tdlı.:,esi i1'tiyacı oıan 5723 lira 60 kuruş tahmin bedelli 319 
çift iskarpinln Gümüş.suyu Yüksek ~ttihendis mektebi muhasebesinde 
topk.naca.k olan komisyonumuzda 2.3.9·12 tarihine rastlıyan paı.artesi 

günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kap&.lı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. llk teminat 429,27 liradır. 

Isteklilerin şartnameyi görmek ve ilk tenlinatı yatırmak üzere ek· 
siltmeden bir gün c\-·veline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan okulumu· 
za gelmelerl ve eksiltme günü de Yüksek Mi,l:henJis mektebi muhase
besinde bulunmaları ıazımdır. 

2400 sayılı kanunla .şartnaınede yazılı ahkıim ve belgeleri ihtiva ede· 
cek olan teklif mektuplarının eksiltmeden 1 saat e"veline kadar mak

buz mukabilinde komi.~yon başkanlı~ına verilmiş, bulunması şarttır. 

Postada vAkl olacak gecikmeler kabul edilmez. (2212) 

1 
Türkiye 1 Ş Bankası 

Klçü tual'l'lll beıapları 1942 lkramlr• plinı 
llEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayı .. S A.ğu!toı 

:= Wnciteşrin tarihlerinde yapılır 
1114% IKRA.MIYELERI 

ı adet 2000 Iiral<k = 2000,- ıtra 
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olmamak Uzere ayrı ayrı taliplere de verilebilir. 80 arabada blr teslimat 
yapılacak ve parası tediye edilecektir. Bu arabaların beherlne tahmin 
edilen fiya.tı 175 liradır. Ihale:-ıl 7 ı 3) 94.2 cumarte.si günü saat 10 da An

karada M. "l{. V. sttın alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin tek 
lif edecekleri miktara göre kanunt kati teminatlarile belli vakitte kp-
misyona gelmeleri. (2312 - 2785) 

18,006 kilo patates alınacaktır. ·Pazarlıkla eksiltmesi 2/3/912 pa· 
zartesi gtinil saat 11 de Bola.yirde askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 4860 lira katl teminatı 729 liradır. Taliptı;rin 

belli vakitte komisyona gelmeleri. (2327 - 2819) 

* 

1 

Aşağıda yazıtı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yaz.ılı gün 
ve saatlerde Topkapı J..laltepesinde askeri fiatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kaU teminatlaril_e komisyona gelmeleri. 
Cinsı 1\ılıktarı Ilıale gün ,.c saati 

Tersim malzcmesl 
Sığır eti 
Kuru sovan 
Sığır veya keçi eti 
Odun 
Ocak tamiri iÇ.in pik. 

Liralık 200 
Ton 20 

> 50) 

>• 10) 
• 500) 

Kilo 322 

Her giln 
4/3/912 10 

11 /3/912 10 
4/31942 10 

(2318 • 2810) 

* 10 ton taban köselesi alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 17/3,- 042 
günü saat 15 de Ankara Lv. Amirliği satın alma komitıyonunda yapıla· 

caktır. Tahmin bedeli 51.000 lıra ilk teminatı ,1000 liradır. Şartnamesi 
275 kuru~a komi~yondan alınır. Taliplerin kanunt vesikala.rlle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat C\'"\."el komıısyona vermeleri. 

(2328 • 2820) 

L A N 
846 a.skert posta numarasına. ait 121920 bayılı ayniyat makbuzu zayi 

olmuştur. Bulunduğunda hükmU olmadığı (2331 - 2823) 

8a.b.lbl ve :Seşrlyat llüchi.rü : Aiımet Emln "kALM.A.N 
Va.laa N~yat Tıi<k L ki. ŞtL. Vataa MMh••81 


