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Cumartesi 

Ahmet ~in YA L M A N 

L VATA• iVi-i - Cııfaloğtu, Molla P'enart 

Benden sana tavsiye 

Tereddüdü hayatından at 28 

Sokağı 30 - 32 
ŞUBAT 

1942 Yıl : 2 - Sayı : 500 •OOÔRUYA DoGRU. Je;RfYE lôRr• F;yofr 5 Kllnlş I 

Yazan : 

ltalan Zwelg 
Bugün lkınci ııayfamızda okuyun''" 

Rauf Orbay, dün gecel Lit~~::~~.ilk -Bugünden itibaren---..nv 
Londraya hareket etti ·ilkbaharda 300 gram ekmek yiyeceğiz. 

yardım • • ı 
Yeni Londra B. Elçimizi istas
yonda Vekiller, Meb'uslar 

ve Elçilikler erkinı uğurladı 

görmezsek Y enı kararname ıle ekmek f 
Hıtler her şeye 
h,.. k' 1 Ankara. 27 (A.A.) _ Ticnret Vekıi.letınden tebliğ tan sonra htılA devam etmekte olan yaITT?1urlar do-

1 a ım o.ocak edilmiştir: layısilc hububatın dahilden l~~-sy~nlara naklinde 
. HükQmet. 2S şubat 191 2 cumartesi gününde yU- uğranılan geçici mUşl<tiller gözont.inde bulunduru-
\ rürlt.iğe girmek !arak her ıhtıma- ( 

Ankara, 27 (Telefonla) - Tekaüde sevkedilen 
Londra bUyUk elçimiz Tevfik RUştU Arasın yerine 
tayin olunan, eski Vekiller heyeti reisi ve Kasta
monu mebusu Rauf Orbay, dtin akşam Londraya 
müteveccihen hareket etmıştlr. 

nuyordu. Bu meyanda veklller, mebuslar ve sefa
retler erkAnı göze çarpmakta idi. 

Müttefiklerin mağlubi
yetten kurtulması ihti

mali pek azalacakftr 

~ üzere ağır işçi- d le karşı mevcut ( 
den başka vatan- Amele çal ıştıran arazi sahipleri çalıştır ı k- stokıanmızı ko- ( Tren saat 23,55 de, istasyonda bulunanların Ra

uf Orbaya yeni vazifesinde muvaffakıyet temen
nileri arasında Adanaya doğru hareket etti. 

daşlara verilmek- b 1 b 1 k rumak maksadıle ( 
te olan günlük lorı amele miktarını ve un arı es eme ve muvakkat bir ı 

h b b . kt 1 müddet için alın-
ekmek miktarı- için ellerinde bulunan u u ot mı ar arını mıştır. Trenin hareketi esnasında gtizlde bir kalabalık 

yeni elçiyi uğurlamak üzere istasyonda hazır bulu-

Rauf Orbay, evvelA Adanaya şidecek ve oradan 
da Londraya müteveccihen yoluna devam edecektir nın yilzde yirmi 

.1... b' I d • ki \'iliıycttcn teb-nlsbetinde indiril- v 1 ayete 1 1 rece er. liğ edilnıls,tlr: 

Bir olgunluk ır;;;-;;:ı 
imtihanı Sibiryada 1 

mesine karar ver 

miştir. "'------- --------------::----:--::-:": 1 - Beş klşl- ı 
Bu karara göre, ağır işçilere gUnde 750, yedi ya- den fazla atnele çahşt_ıran ~O-yük ar~zi ve çlfUık 

t şından yukarı vatandaşlara günde 300, yedi ve ela- sahiplerinin ilan tarlhınden ıtıb~ren Uç gUn zarfın-
1 ha aşağı yaştaki çocuklara günde l50 gram ekmek da aşağıda istenilen malOmatı bır . beya~~ame ile 

t::::.::..::=::=::~ ~---~---==:.::::.:f 
DAVA 

Rauf Orbag'ın Londraya Büyük E"lçi 
olmasının uyandırdığı düşünceler 

Majino hatıl 
kuruluyor 

Koordinasyon 
hey' etinin kararları Daladier 

hesap 
veriyor 

Yazan : Abmet Emin YALMAN 

R atıf Orbay, Londraya bil· 
yük elçi oldu ve vazifesi 1 

başJna gitmek üzere yola çıktı. 
Bu hlldiaeyl Londra sefareU_ne 

filinın yerine falanın geçmesın· 
den ibaret diye karııılam•k yanlış 
olur. Bunun iki ıüzel manası var: 
dır ki umumi hayatımızın ahcngı 
ve manevi zenginliği bakımından 
bunları bclirt~k gerektir. 

Birisi şudur: Memleketimiz az 
zaman içinde büyük değlşiklikl~r 
g~lrmiştir. Umumi hayatta vakıt 
vakit mes'ı\otiyeUer kabul etmiş 
bülU'ftln veya siyasi bayatta yer 
alan btı tün vatandaşların bunlar 
hakkında daima ayni gbrüşte bu
lunmaları beklenemezdi. Seri in
kılaplar geçiren her memlekette 
görüş farkları yüzilnden çarpışma. 
lar mmuş ve bunlardan ötürü o 
memleketin umumi siyasi kıymet· 
!er inden derece derece bedeller 
ödemek lazım gelmiştir. 

Biz de baz.ı bedeller ödedik. Ma· 
ziye göm ülen bazı hareketler var
dır k l bunları bugürıkü norma1 
ülıçiilcrlmizl e hoş göremeyiz. Fa
kat bizim ödediğimiz bedellerle 
başka memleketlerin görüp geçir. 
dl~erlni karşılaştıracak olursak, 
Varacağımız netice, Türk siyasi 
bünyesinin iyi bir imtihan geçirdi
ği, sıhhat ve z.lndeliğe çabuk ka. 
Vuştuğu• ve seri bir lnkılAbın be
delini diğer memleketler gibi ağır 
bir sw:et\c ödemediği yolundadır. 

Dün ödediğimiz bu bedelin en 
elemli taraCı; Rauf, Halide Edip, 
doktor Adnan glbl, hertürlü siya
si ve şahsi ihtirasların üstünde 
kalan, temiz ve çok kıymetli va. 
tandaşların senelerce yurdun sı· 
nırları h aricinde kalmış olmaları· 
dır. 

Yal nız şu var ki başka memle. 
ketlerin evlAdından da böyle hal
ler geçirenler oldu. Fakat onlar 
şahsi ölçfiye kapıldılar. ~ctıebi 
d.lyarlarda yaşarken. memleketle. 
rını değil, kendilerini düşündüler. 
Raut, Halide. Edip ve doktor Ad· 
nan; hariçte g~en uzun• seneleri 
~olduran ömürleri esnasında da· 
ırna YUrd için titrediler yabancı. 
.. 1 • 

ln&ilt«enln VaıJhlgton elçisi 
l ..ord Halifaks 

Halifaks diyor ki 

·Mihver 
kundakçılığa 
başladı 

Amerika ile lngiltere 
arasena nifak sokmak 

istiyorlar 

Biz flmerikadan aldığı

mız silahtan f azlasmı 
ihrac ettik 

r a konuşurken memleket9erinl 
dalma hararetle müdafaa ettiler Vaşington, 27 (A.A.) - İngil. 
ve rmıvaffaklyetıı hareketler kar- tere sefir! Lord Halifaks dün gece 
rısında k<>ndi hesaplarına da da. FilAdelfiada bir nutuk söylemiş 
drn~ candan iftihar ve sevinç duy· ve demiştir ki : 

u ar. _ Mihverciler Amerika ile İn· 
ı:ıe ~~han Harbinden sonra lnkılfıp giltere arasına .nifak so~~ak _is~e
b ç en memleketlerin hepsinde lmektedlrler. Düşman fıkırlerımızi 
b~ Yolda ı:örUş farkları gitgide !zehirlemek için her çareye bas 
rurrnıuçurum ha'inl almış ve uçu· vurmaktadır. 
tir. ;~ :un geçtikçe genişlemiş. , Pearl Harbour vak'asında oldu. 
ren m r 1 siyasi bilnyeslnde beli- ğu gibi düşman propagandası bu 
surett~Y ~I v~w istidatlar ise devamlı yolda durmadan çalışmaktadır. 
olmuşt rlıge ve ahenge doğru .İngiltere ve Amerika arasına 

Nihaur .. .. nifak sokmak için _mlhvercllerln 

1 
Buna mukabil bu 

cephede Japon kuv
) vetferi Sovyetlere 
) üstündür 

İplik 

Sın·yet va, ington ek;lsl Llh-lnof 

satışları 

t-0hsisatı 

için Ticaret Vekôletinin 
2 milyona çıkarıldı 

. . A nk ara, 27 (Radyo Gazetesi)- ~ lan pamuk, bakır, palamut hulii-
Nevyork, 27 (A.A.) - Lıtvınof, Yarın (bugün) Resmi Gazetede sası , zeytinyağı, tiftik, balıkyağı, 

Sovyctıer birliği elçisi sıfa l ile Bir· yeniden bir kaç Koordınasyon he· kreozot maddelerinin fon hesapla. 
leşik Anıerikada bulunduğundanberi yeti kararı neşredlleccktlr. ra Ziraat Banka~tnda hususi bir 

Tokyo, 27 (A.A.) _ Asahi gaze. ilk defa verdiği bir demeçte Aııglo • Bir kar ara göre İaşe Müsteşar· j hesaba yatırılacaktır. Petrol ve 
lesinin muhabiri Slblrya hududu bo· Saksonlarla mlitteflklerlne hıtap e- l lığı, vi!Ayet Jaşe müdürlükleri ve mUştekatıntn mubayaası sırasında 
yunda yapılan sovyet askeri hazır- ,derek ilkbahardaki Alman • Italyan Aı:nlrlikleri ve Fiyat 1\türakabe teş. 1 Petrol Ofisi bu :fonlardan istlfa~e 
Jıklarmın ehemmiyetini belirtmekte taarruzunda kendilerinden azami yar 

1 

k_ı!Atı memurluklarına, 1942 tak- ed_cceklerle yapılaca~ tedlyelerın 

S U 1 blıh V il f eh dım istemiştir vım yılı sonuna kadar kadro mas. f mıktarı, Petrol Oflsın gonderccc-
ve ovye er n assa oroş o ş · .. ""! ·· · Ti y k ,, 1 tl 

· · · . .. Litvinof ezcümle de;nlştır ki: raflarına kar!jılık olmak uzerc b rapor uzerıne cıırct e a e • 
rı .ö~~o ~:l bir rSll:ıir.yi' a31- HiUerln ordulan iki cephede bir- 689,500 1ira, ldare mırsraflarr"kur- n n tkiklcrilc k arla tırılaeak~ 
no a ı -. ,. cu e getlrdl~ler nt eö~- den hattrı daha fn~la cephede yapı· ~ılığı olarak da 210,500 lira tah· tır. 
lcmektedlr. Buna mukabıl muhabır . . sis edilmiştır. Ürüncü bir kararda pamuk fp. 
h d d üd t d J k t 1 lacak taarruzlarla yenllebılır. 1 " 

u u u m a aa e en apon ı a a- . Bilhassa ihracat tacirlerini aJA. Jlğinin dağıtım ve satışlarının bir 
rının istisnai kıymetinden ehemmi- Batıda hır mahalde iyi teçhlza~lı kadar eden diğer bir kararda, 121 e'den idaresi için evvelce İktısat 
yetlc bahsetmekte ve bu kıtaların bUyllk ordular bulunması, eğer u 12'941 tarihli Türk • Rumen tice. Vek1lleti emrine verilmiş olnn bir 
garp cephesine sevkedllmek llzere, ordular doğudaki kati muharebe es- ret anlaşması hükümlerine göre milyon liralık tahsisat iki m11yon 
cephenin bu kısmından alınan mal- nasın~a faaliyete geçm~zl~rse, kllfi ithal edilecek petrol ve mlişteka· j liraya çıkarılm~ştır. ~u knrıır neş 
zeme ile nisbeten zayıf dUsen Sov- değıldır. Bıı muharebe bıttıkten son- tına karş ılık burudan verilecek o· (De\-amı :sa. S, :su. S del = 
yet kıtalarına nazaran UstUnlükle- ra garp cephesi orduları için hedef

rinl belirtmektedir. lerini tahakkuk ettiı·mek hususunda 
belki iş iştt'n geçmiş olacaktır. Sov-

Dilşme.nın kuvveti sarsılmıştır. Fa
kat henUz imha edilmiş değildir. E( J 
/ yet zafeı·lerinl çoğumsamamalıdır. 

__ __. ğer ilkbaharda lllzumıu olan maddi 

R•• ·Alman 
llarltl 

vardımı görmezsek Hltıer, eline geçi 

StrayaRussada ~~.: !~:~ ::·:·~=~:. !::..::.~'. ı ::~:u'":.t'~:,::~ .. ~~·•uımalm lh f 2 o milyon 1 u k 1 ka bu 1 etti 
Bütçe bugün t--loeclise 

sevke diliyor 

Hezimetin esrarı 

yavaş yava ş 

aydın la nıyor 

Mahkeme. D:ıladıer ile 
8. umun istek ve 

iddialanm reddetti 

96 bin Alman [ uz::::.r.~ l I ordu, 125 
çember içinde ..____Mak Artur bin tayyare Ankara, 27 (A.A.l _ Icrn Ve- F.ıluarıl Dalııılier 

Rus takviyeleri cenuba kuvvetlerı' 
doğru gidiyorlar 

Yakmda Kmmda şiddetli 
bir muharebe olacak 

Stokholm, 27 (A.A.) - Alman· 
ların ordularını takviye için al. 
dıkları tedbirler Rus baskısının 

gittikçe kuvvetlendiğini gösterir. 
Son günlerde bütün Alman demir. 
yolları doğuya giden askerleri t a
şıyor. İlmen gölü istikametine 
gönderilen yeni tümenler Straya
russa'da çevrilmiş bulunan 16 ncı 
Alman ordusile irtibat kurama
mıstır. İzvestla gazetesi Straya 
Russa'da çevrilmiş ola,n Alman as
kerlerinin 96 bin olduğunu tah
min ediyor. Deniz kesiminde Rus 
kuvvetleri Smolensk istikametin
de llerlemeğe devam ederken 
ehemmiyetli Rus takviyeleri de 

ilerliyor 
Japonlar Rangoon 
varoşlarına geldiler 

Rang oon'un kurtulmasm- . 
d:ın ümit kalmadı 

Vaşington, 27 (A.A.) - Harbi· 
ye Nezareti. General Mac Arlhur 
kuvvetlerinin cephe boyunca ı ila 
8 kilomet relik bir sahııdaki mev. 
zlleri işgal ettiğini bir tebliğle bil 
dirmektedir. 

Amerikamn sene 
sonunda elde ede-
ceği muazzam 

rakkamlar 

) İngllterenin 2 senelik 
) masrafı 26 milyar 

killeri heyeti bugUıı saat 15,30 da Riom. 27 (A.A.) Celse saat 13 
Doktor Refik Saydamın reisliğinde de açıldı. Içlı-rindc Daladıer de hu
toplanarak 19l2 b!ltçesini müzakere 

1 ıunan suçluların hepsi orada idi E~
ve kabul etmiştir. Bütçe yann nu- ki Baş\•ekll. muhakemenin nçılma~ı

ytik Millet Meclisine gönderilecektir. na ıntizaren oturduğu yerde Came
lln ile konuşuyordu. Salonda pek a z 

Bir İngiliz gazetesi ınsan vardı . 
Celse açılınca muhtelif suçlular 

başmuharriri tarafından öne silrUlcn ıddıalar hak-
kında mahkeme kararı okundu. Kn

vazif esinden ayrıldı rar ewelfı, mahkemenin kanuni bir 
Londra: 2i (A.A.) _ teşekkUI olmadığı hakkında Blum·-

! cObserver> gazetes inin ıoos dcn· ı un serdettiği iddiayı ve Daladıer'nln 

1 

beri başyazarı olan M . Garvln bu \'a· makable şamiliyet iddıasını ve mun-
( zifesinden çekilmiştir. zam tahkikat istediğini reddettı. 
( Garvin beynelmilel işlerde çok ta- 1 Blum'un muha~eme u:uıırnnın bir 

(Y&Zl!ll S ÜDCÜ H yfaAUl!.d&) 
1 
nmmış bir yazıcı idi. 1 ( De\amı :-;a. 3, :Si!. 6 ıla) ._ 

Orba Yet gunun birinde Rauf CDnamı Sa. 3; S•. 5 de) - -

ra d:ııtramızda, bir müddet son- ---------------------------
BU:vük ;,stamonu mebusu sıfatile ;; ) • 

( De\·amı : Sa. S; SU' 15 te ) () 

Ch anghai, 27 CA.A.> - Salah!. 
yetli Japon kaynaklarından haber 
verildiğine göre, Japonlar Ran. 
goon'un varoşlarına girmişlerdir. 

Halid E illet Meclisinde görc![ık. ABDfJll IJ~HJ"= >1Jll) "Dô~ 
edeb· e h din. memleketin fikrf ve ı.n~ ı '>n f\A --; 
ı>ldı ıv a:vatı içinde tabii yerini f'C 
küıtcs~ Üniversite Edebiyat Fa- ~ARiHl TEFRİffA .. YAZAN: ZİYA AJ<IR . . 
il Bakk ~) Yer doldurdu. (Sinek· 
rnı7.a d:ı adlı cserl1e, edebiyatı. 
kı:vmc-tt ~~ bir klflslk kalacak 
rln ccn cb r varlık kattı. Bu ese
Türk e 1 dillerdeki nUshaları da 
'>ıfan edebi varlığının habercileri 
blnl~~e ecne~ı memlekeUerJn yüz. 
rağbet 0 uyucusu tarafından 
Son sen:~er~Aka ile karşılandı. 
lerden en . e yarattığımız eser· 
bir k~ . Yilkseğlnı seçmek üzere 

<~evvel bir araya ~elen 
8&. 1. SL ' de) •+• 

Tam bu sırada büyük bir 
alaka ile okunacak tarihi 

bir tef ,.ika 

'l'arıalll ıa11mızlla 

b8fbJor~~~ 

Ranıoon boşaltılıyor 
Nevyork, 27 (A.A.) - Manda· 

lay'dan Amerikan ajansına bildiri. 
Jiyor: Japonlar, Rangoon'a karsı 
yaptıkları büyük Olçüdc hava ta. 
a r ruzu neticesinde 18 tayyare kay 
betmişlerdir. 6000 metreden fazla 
yükseklikte bir hava muharebesi 
cereyan etmiş, J aponlarla İngiliz 
ve Amerikan avcıları çarpışmış
lardır. Hiç bir zarar ,görmiyen Ja
pon tayyareleri yarı yoldan dön
meğe mecbur kalmtşlardı r. 

Bu hava muzafferlyetlne rağmen 
Rangoon'un kurtulması için pek 
az ümit vardır. Japon kara kuv. 
vetleri, hükumet merkezine doğru 

(Devamı Sa. 1, Sil. S de :+:-+ 
Son zama na kadar on bin tayyare muazzam bir ha ,·a kunetl idi, Am erika her şeyde olduğu &ibi 
harpte de ufak ~ylerle utraşmıyor. En küçük adet y üz hin ... Amerika n ha\ a orn•!"l! r-mtnl g'SrdUfü· 
o iiz yeoJ tip tayyarelerden 126 bin ı.ne yapanı& yine bıi) le ıniJclafaa 'ııı.i~ etinde mi k:ı!M>ak acaba! 
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Repu:se ile battım 
1 

Pr in s Of Vals ' ın 
batışını seyrettim 5 

il mira! Sir Tom Phil!ips ile Prence Of Vals'in 
kumandanı son defa, suya gömülürken 
kumanda köp:üsündc görülmüşlerdi. 

Bu torpLıin nereden geleb il ec~- ; korkusu !ç ir.deydim. Etrafımda 
i;lni bir ibirimize sormıya vak ı t . bc11i taşıyabılecek h iç bir şey yok. 
kalmadan Repulsc yeniden sarsı '. - ·Sırtüstü yüzüyordum. Üstüme ya. 
dı . Başka bir torpil... yılan mazot ağzımı, burun d cl ik-

Birdenbire1 çılgınc_a _ ~lkışlar l ş i - l 1 erimi, saçlarımı doldururken göz 
diyorum- İnsan kendısını futbol ku lerim yanmai?a başlıyordu 
pa finaı ; nde zanneder. Hay ktir ı Dalaalar beni batırdığı zaman, 
şeytan, ne oluyor? _~Ieğer b~ş-ka tekrar" bulmağa çahştığım sular 
bir dü~man __ t~~~-are~ı ateşler ıçın- ı s i msiyahtı . Bir cankurtaran simi. 
de denıze duşurulmuş. .. .. dine yapışmış iki adam gördüm. 

Bana ceman alh tayyare duşu- Kapkaraydılar, onlara bir çift A l 
rüldüğü temin ed ıliyor . Jonson'a benzediklerini söyledim. 

Yegane bildiğim şey, yağ ve - Daha doğrusu ücüzüz ceva-
mürekkeplc bulanmış not defteri- bını verdiler zira sen de ' bizim 
me kısaca G3 üncü torpL ··• d ye kadar .ı:, iyahs;n, · 
yazmış olmaklığımdır . _ 

Repu'se, sancağa iyice yattı . ~ok . geçmeden ba,~a bir bah.~ı-
Hoparlör son defa olarak : .. Herkes yelı bıze iltihak ettı, fakat dort 
ana güverteye! • diye haykırıyor. Al Jonson zaval'ı ~ankurta_ra~ımı
Vardamanadan aşarak de r. ize at- ıa fazla geldi. Slmıt sıkletamız al
lamıya çalışan bir delikanlıdan tında. batt_ı ~e, onu kaybettik. ~
b!\ş-ka hepimiz intizamla merdi- ğer ~~rbirımı~ı ta .~ımağa muk~c?ır 
venlerden iniyoruz. Bir subay ba- olabıh_rıı:ek bır ~u~ . te~rar göruş
tırıyor: 11 Bana bak, geri gel! He- mek ümldile bırbırımızden ayrıl
pimiz ı:;enin gittiğin tarafa gidiyo- dık . 
ruz ~. G<ınç bahriye'! de: bize IIU- Bu mel'un yağın içinden sıyrıl. 
hakla ~ıraya girdi. mak için, it irafa mecburum ki, 

şa..~tlacak btr sükünet paniğe uğramış bir halde ümitsiz 
yüzüyordum. Bir enkaz parçasına 

Bütün hareketler pek ağır gö· çarptım ve çok geçmeden. gözleri 
rünüY.ordu. Ötekiler gibi, zanne- kıza.~mış dört 5 iyah yilz bu parça
diyorum ki, alt güverteye ati&- nın üstünde bulunuyorduk
mak hevesine kapılmıştım- Fakat 
bulaşıcı bir sükünet hüküm sürü- Biraz daha sonra içinde lkl kişi 

bulunan motörlil küçük bir tekne 
yordu. 

Şehir 

Haberleri 
Vilayette bir 

komisyon 
kuruldu 

Bu komisyon idhalôt 
eşyasın ı n kimlere veri
kceğ i n i tesbit edecek 
i s ta nbul Vil.il. y ctinc gelen bir 

emre göre memlekete girecek O· 
lan ithali'.iıt eşyasının tevziatı için 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyona Vali muavini Ahmet 
Kınık riyaset edecektir. 

Komisyon hem hariçten ıeıen 
ve hem de memleketimizde istih. 
sal edilen maddelerin k imlere ve 
ne şekilde tevzi edileceğini tesbitle 
meşgul olacaktır. 

Edebiyat Fakültesi 
taşı ndı 

Bundan evvel, Beyazıtta Zey
nephanım konağındaki Edebiyat 
Fakültesinin Dolmabahçedekl Re
sim ve Heykel 1.-1üzesine taşınma
sına karar verilmişti. Fakü'te bu 
karara göre bu binaya taşınmış
tır. 

Sar ı yer yardım seven 
ler cemiyeti sergisi 

Ana güver('ye geldik. Burada gördük. Makinesi işlemiyordu. A· 
gemi öyle yana yatmış ki ayakla- yaklarımızla suya vurarak bu gök
rrmız çelik döşemede tutunmakta ten inme salımızla o tekneye yak. 

laşm••a çalıştık fakat bu ç k Yardımsevenler cemiyeti Sarı .. 
güçlük çeklyor. Kunduratarımı çı- • • o 

güçtu.. enka• par•ası alabora ol yer şubesl verimll çalıımalarına 
karıyorum. Nemli çoraplarım için. • "' ,. -
de harek:et1erimc daha eminim. du. I\.fuvazenemi k4ybettım ve su- devam etmektedir. 

Asabiyetle taba.kamı açıyor. için yun al tına sürüklendim. Suyun Burada hem muhlaç ailelere iş 
den bir ~igara alıyorum . Fakat yüzüne çıkmak için yaptı&:ım gay- temin olunmuş ve hem de bu aile 
kibritim yok- Arkamdan gelene retler esnasında, bereket versin, : lerln yüksek sanat cserlcrile kar- i 
bir sigara ikram ediyorum. 41 Te. tekneye yaklaşıyordum. Yüzerek ştlaşarak bunların eserlerinden 
sekkür ederim- Ateş mi istiyorsu- ve mazotla kendimi zehlr1iyerek 1 müre~kep bir ~ergi açmağa karar 
nuz" • divor. Sigaralarımızı yakı- c;u içinde geçen iki saatten sonra 1 vermı.~tı_~- Sergı yarın . saat 15,30 

· b·. ka re ki oruz tekneden sarkan bir ipe ulaşmağa da Buyukdere Halkevı salonunda 
voruz, ır ç ne s çe Y • J a la kt 
~ Yine görüşürüz, arkada~! • diyor. muvaffak oldum .. P~rmak_Jarım çı ca ır. 
.. Umarım. Merhaba• 

1 
uyuşmuştu. çok halsızdım . fpı kol· ı 8 1 , t d 1 

. . .lnrıma sardım ve benden dört ka. u garıs an an manga 
Geminin ıı:ağ cenahından ınıyo. d ilk klikle ı ·· t 

. em Y se oan guver eyel k •• .. - ld' ruz. Sancaktan yana yatış şıddet- be . k l . . . lk. d omuru ge 1 
'cnl or. Çıkıntı h::ı.lindekl, torpil- nı çe me erı ıçın. ı a ama ses- ' 

1 
n Y ev kar 

1 
tertibatın boyunca l~ndlm . B~r kanca ıle, boşuna, be- Di..ın de Bulgaristandan 6 motör 

c m - c. ~ " nı çekmege u"'"racttlar. 1 k. ıı:ıra tec::kıl echvoruz. Buradan dort 6 "' manga ômüril gelmiş ve derhal 
metre ~- üksekÜkten denize dalmak - Kurtulmak için siz de bfraz hılka. tevzll için lazım gelen ter-
mecbu;iyct indeyiz. Burası simsi. gayr~t ediniz, diye bağırdılar, biz tibat alınmıştır. 
:vah. Bunun mazottan ileri geldi- kendı başımıza slzt kurtaramıyo-
~ini anlamakta gecikmiyorum- ruz. 

Civar mıntakalardan odun 

tirtmek lçin uğraşılmakta ise 
ııe-

de, Atlamadan kasketimi kulakları- 1 Artık elimden bir ~y gelml
ma kadar ~eçirdlitimi ve derin btr yordu. Son bir ı;ı:ayret'e kancanın 
nefes aldığ ı mı hatırJıyorum. '" ucunu gömJ.eğimin yakasına ge. 

imkA.n bulunamamakta ve odun 
ıelememektedir- Fakat bunun için 

imkanlar aranmaktadır. 

Bugün için kok sıkıntısı de-

Unutuyorcium. Defterimin son ç~diler, fakat gömlek yırtıldı. 
notu şunu gösteriyor: " Batıyoruz- 1 - Müteessiriz, dostum, dediler, 
Takriben saat 12.20. . Bunu gü- fakat sizi çekmeğe lmkAn yok. İp 
vcrteden ayrılmada.n evvel yazmış hAlA ~Hnizdc mi? vam etmektedir. Fakat maden kö-
olmslıyım. ' - Evet, dedim. mürU bulunmaktadır. Dün Zon-

Dlğer yüzlercesi gibi bütün kuv- Bunun üzerine benJ ipe asılı bı· guldaktan geleceğini bildirdlfimlz 
v•tim'e yüzerken tek bir düşün. raktılar. Denize düşenlerden baş. kok yilklü vapurun ayın üçünde 
ccm var: Girdabına kapılmamak ka biri geldi, o da ipe yapıştı. O, ancak fstanbulda bulunabileceği 
için batmadan önce Repulse'den benden hafifti. Gemideki iki adam anlaşılmıştır. 

VA TAN 

Meşhur bir ölünün son yazıları: 2 

Benden sana tavsiye: 
Yazan: 

Steıaa Zwelg 
Bir iki gUn evvel canına 

kıyan muharrir. • 

\\. n lyanada devam ettiğim 

W mektebin en istidatlı ta
lebesi 16 yaşında bir gençti. Hem 
yakışıklı, hem de nazik ve zarif 
bir çocuktu. Çok çalışır, herşcye 

de aklı ererdi. 1\1eşhur bir adam 
olmağı kafasına koymuştu. Bil· 
yük Avusturya d iplomatının a
dını kullanarak kendisine I\1e· 
ternich'in 13.kabını takmıştık. 
Çünkü o üstün zeka \"C istidad ilc 
b\iyük bir adam olacağına t iç 
b irimizde şüphe yoktu. 

Ya1nız şıklığından pek hoşlan
mazdık. Şıklığı çok ileriye var
dırıyordu- Hergün mektebe taze 
ütülenmiş bir elbise, itina ile 
bağlanmış bir kravatla gelirdi. 
Fena havalarda lüks bir otomo
b!1le mektebe gelip giderdi. Şo· 
förün yerlere kadar eğilerek ka
pıyı açması bize garip görünür. 
dü. 

B ununla beraber iyi çocuk
tu- Hiç saygısızlığı yoktu. 

Kendislni ('Ok severdik. 
Günün birinde sınıfta Meter

nlch'in yeri boş kaldı. Öğ'e za
man1 sebebini anladık. Büyük 
bir mali müessesenin mildürü o
lan babası tevkif edilmişti. Bu 
müessese baştan aşağı dolandırı. 
cılıktan ibaretti. Binlerce zaval
lının tasarruflarını ele geçirerek 
üstüne oturmuştu. Gazeteler bu 
rezaletin havadisini büyük baş. 
lıklarla neşretmişler. adamın, hat 
ta aile erk3nının resimlerini bas
mışlardı-

Zava~ıı dostumuzun, 
niçin gelmediği belli 
Babasının yaptıklarına 
du. 

mektebe 
olmuştu: 
utanıyor-

Gazetelerdeki neşriyat iki haf
ta sürc>ü. Hergün yeni b>-fsllAt 
veriyorlardr. Bu sırada çocuk 
mektebe ayak basmadı-

ÜçUncü hafta içinde bir sabah 
sınıfın kapısı açıldı. Meternich 
içeri girdi. Bir gölge gibi geçerek 
yerine oturdu ve kitabını açtı. 

Bundan sonra iki saat kadar za
man bir tek saniye bile gozüntl 
kitaptan kaldırmadı . 

AÇIK TEŞEKKOR 
Vefatı ile cUmlemizi derin bir acı

ya. dUçar eden zevcim \"O babamız: 

Tereddüdü 
hayatından at 
~ n dakikalık teneffüs için 
~ zil çalınınca her vakit gi. 

bi koridorlara. yayıldık. Meter
nich koridorun sonundaki pee· 
cerenin önüne gitti, bize arkasl
nı çevirdi ve sokakta bir şey dik· 
katini işgal ediyormuş gibi gö. 
zünü o taraftan hiç ayırmadı. za
vallı çocuğun korkunç derecede 
yalnızlık duyduğunu ve gözü 
gözlerimizle karşrtaşmısın diye 
bizim tarafa dönmediğini farke· 
diyorduk. 

Aramızdaki konuşmalar. gü
lüşmeler birdenbire kesildi. Ar
kadaşımızın kendini mahkUm et
tijl yain»htın nekadnr acı oldu· 
ğunu anla.yorduk. Belli ki blzim 
bir dostluk eseri göstermemizi 
bekliyordu. Fak'at biz tereddüt 
içindeydik. Hi3lerinl zedeleme
den, yanına nasıl yaklaşmak IA
zım geldiğini kestlremlyorduk
Hiç bir imiz ilk adımı atmağa ce
saret edemiyorduk. 

Bu tereddüt içinde bir kaç da
kika zaman geçti. Dakikalardaa 
her biri bize ebedilik kadar uzun 
göründü. Nihayet zil çaldı. sınıfa 
döndük. Meternlch de bize hiç 
bakmadan sınıfa girdi. Dudakla· 
rını bıçak açmayacak kadar sık· 
mıştı. Rengi çok uçuktu. Yerine 
oturdu, kitabını açtı. 

Öğle paydosunda sınıftan ace
le fırladı, gitti. Hiç birimiz ken
disile konuşmak fırsatını bula. 

. madık. 

H epimiz kendimizi suçlu gö
rüyorduk. Hatamızı nasıl 

tamir edebileceğimizi aramızda 

konuştuk. Fakat lş işten geçmiş
ti. Bunu yapmak fırsatını bula. 

seydi mutla~a hepimizi aşacak, 
hayalla mUhim bir mevki sahibi 
olacak, faydah !~ter görecekti. 
Hiç §Üphe yok ki hayatının bu 
şekilde yrkılmasına bizim t.ered· 
düdümüz sebep olınuştu- O sa
bah bizden tatlı bir söz, güler bir 
yüz görseydi teselli bulacak, o 
dakikadaki ruh buhranını aşa

rak okumağa devam edecekti. 
O buhranlı dakikada kendisi . 

ne uzak kalmamızın sebebi, ne 
anlayışsızlık, ne alakasızlık, ne 
de diğer herhangi bir fena meyil 
değildi: sadece tereddüttü, icap 
eden bir tek kelimeyi tam daki
kasında ~öylemek cesaretinden 
mahrum olmamızdı-

Evet, bir ayıbın, bir düşkün· 
lüğün ve hayatta bir yorgunlu. 
ğun acısile ruhu yanan bir ada
ma sokulup onu zedeJemiyecek 
kelimeyi bulmak, söylemek ko
lay bir şey değ i ldir, fakat bu 
acı tecrübe bana şunu öğretti ki 
bir insan, diğer bir insana yar
dım için içinden gelen bir arzuya 
hiç bir zaman gem vurmamalı
dır. Gönül almak, ruh tedavi et
mek için c;öyler.ecek sözün ancak 
o dakikada bir kıymeti o1abillr. 

Jp:;\\ zamandanberi hayatta ne 
~ zaman ye'se ve felakete 
ufram1ş bir insan görsem zavalh 
arkadaşımız l\letcrnlch' ln pence
re önünae duruşu ve bizim ken. 
disine doğru koşarak gönül ala
cak bir söz söylememiz için has
retle bekley~i gözümün önüne 
gelir. O zaman tereddüdüme der 
hal galebe ederim, ruhu okşan • 
mağa muhtaç olan insanın yar
dımın& derhal koşarım. 

madık. ,------
Ertesi sabah yeri boş kaldı. M E V L LJA T 

Evine telefon ettik. Anladık ki 
mektepten dönüşte annesini gör
müş, artık tahsile devam ctmi
yeceğini haber vermişti. Daha o 
gün Viyanadan çıkmış, küçük bir 
şehirde bir kimya laboratuarına 

çırak diye kapılanmıştı. Bir daha 
yüzilnli görmedik. 
Eğer tahsiline devam edebil· 

Seltnik ?.fa.arif mUdUrlUğilnden 

miltekald Tokatlı merhum Tahir 1 

RU~tU Baç ruhu için yarınki pazar 
~UnU ikindi na.mazını ml1teakıp Be
yoğlu Ağacamlinde mevlQdU şerit o
kunacaktır. Ar~u edenlerin tqritt 
rica oJunur. 

Tiyatroya da el attı 
iKiSiNE DE BRAVO! 

Nasıl veririm! 
\\. O apurda bfr adaru yaıuuda.k..i 

W zata. anlatıyordu : 
- Bizim bUylık kıza bir talip 

fıktı ... 
- Allah ınübarek 

kesti o iz n1t barit 
- Reddettim. 

eylesin. Soz 

- Sebep!' AhJılkı mı uy(UD de. 
ğil? 

~fe lek gibi adanı ..• 
Akşan1cı ttJan da 011dan mı'! 
Ye'jllaycılardan ..• Ağıına blr 

dam la içkJ koymadığı glbJ ko.}·an
lara da kızıyor ..• 

- Kumarbaz nu yok~! 
- Hayatında ellnl kiğıda, zara 

stlrmemı, ... 
- Oyleyse müsr if f 
- Ne söylüyorsun f llfetdlğl 

parmakları a r~ında. dokuz kere 
~evi rdikten sonra yerine ı!i&rfelliyor. 

- Allah Allah, böyle damat red
dedHir mı f Neolnl ı.etenmecllo ! 

Mesleğini! 

- M081eğl fe na bir rıte0lek mi ! 
- E n nıukad~e• ,. .. iek: Oğ-

re&meolik. 
- Çatlıyacağım yalm ? Dem ö.t• 

retmenJ ike en ınukadde'I meslek dl· 
yorsun, heın de adamın mesleflnJ 
befenmJyorsun? 

- I\ l esleğln i beğenmiyor deflllın. 

Hesap öğretmeni olma!Hnr beğen

ınlyoru ın. ııe~ap gibi dipsiz; kile 
bo' ambar bir ı,ıe uğ"ra-::ma.sını be· 
ğennılyorum. 

- Ne diyorsun azizlm. Hesap en 
nıii"lbet ilin1lerdcn biri. 

- Onu klnı söylemJşse ha1 tet
ını,. Şu ~ senedir hanı! h .. a p 
doğru ç ı ktı: ~lajin o varken F ransa 
ist ll:l edUeınu dediler, akı• oldu. 
Tayyarelerin fazla. rolü yoktur, de· 
dtıer, aksi tıktı. ~flhver uz.un h.arp 
.}·apama:ı dediler, aksi oldu. Yıldı

rım ha rbi her ı,-ı ~abucak bitirecek 
dediler, nk<11i ç ı k tı . KliçUcUk Yuna· 
nista n koC'an1an ltalya.)"a. dayana
ma:ı dediler, akısl oldu. Karadan 
miidaraa, denizden hlmaye edUen 
bir ada. alınamaz; dediler, nk,i ('ık
tı. ~lJlıver ku\"\-·etıerl l\fı'l ı ra gi re
cek ded iler, aksi oldu. l\fl\tterık.ler 

Libyayı dU,r.la ndan teınJzliyecek 

ded iler, ak!li çı ktı. Alt ı haftada 
Rusyayı mağlil ı> edooeğl z: dediler, 
ak.si oldu. "\losko,·aya girdik gire
ceği z. dediler, a ksi çıktı . J a ponya. 
kıJ> ı rdayamaız dedile r, ak si oldu. 
Slng-apur kolay zaptedUmez. dedi
ler , aksi tıkh. Fllipl n ha pr yut tu 
dediler, ak.51 oldu. Rica ederim gös
ter ba na ha ngi hesapta yanılmadı· 

la r T Sonrıt ben gW gibi lalAmt, 

hcsaıı ırl bl boş şey öğretea bir •· 
dama nası 1 \·eririm! 

ltÖR KADI 

VEFAT 
uzakla'1?lak. Böyle olmakla bera- onu cekmeğe çalıştılar ve ayakla
~r. Prince of Wales'in burnunun rtnı omuzlarıma dayayarak ken
sular altında kaybo!uşunu iyice diJerine yardım ettiği için çekme. 
görüyorum. ğe de muvaffak oldular. Bir daha 

Bir dtizlye genişleyen ve bana J battım. Gemiden biri, mazot gö
kC'difeden daha kalın eörünen ma- lüne daldı ve kalın bir ipe b.ı.ğlı 
zot gölünün içinde dosdoğru yüzü- . bir cankurtaranı vücuduma ge. 
yorum. Bir dalga beni alabora et- '<;irdl, bununla beni gemiye çPk~ı
tt Ye bu suretle Repulse'in son an- ler. Biraz sonra, denizden toplan
larını görebildim. Su kesiminden mış otuz kadar başkala.rlle b!rıik
a,ajı geminin tekne zırhı parlak te bir torpito muhrt}\ınde bulunu
bir kırmızıya boyanmıştı. Suya yorduk. Bizi yıkalı~hırı sonra, sı
girmiş kısımlarındaki hava kur- ca~ın legirile mesa nrtımızdA'l y'l

tulmağa çalışırken geminin burnu gın çıkması içi ·1 mürettebat ko
havaya dJklliyordu. Repulse böy- ğuşunda masa ve sıralar üstüne 

İstanbul Belediyesinin 
Yunanistana yardımı 
İstanbul Belediyesi memurları

nın Yunanlı meslekdaşlarına ya~ 
pacakları ikinci parti yardım için 
Ticaret VekAletinden koli müsaa
desi istenmiştir. Yardım için lA
~m gelen para temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

E:llLV LUTFI TUREL'ln 
tedavisinde uzun mUddettenberl gös· 
terdifi ihtimam ve !edakA.rhktan do
layı Te,vlkiye Sağlıkevi sahibi Dr. 
lbrahim Osman OUcer'e ve Dr. Hayri 
Kaleli'ye sonsuz minnet ve şül{ran· 

larımız1 sunarken, cenaze merasi
mine çelenk gönderen ve iştirak eden, 
telgrafla taziyette bulunan zevat& 
da. ayrıca teşekkUrU vecibeden adde
deriz. 

H U"ieyln Cahlt Yalçın, her mev· 

:ıua el a tar. Ba.,muhar r irdlr , 

hakk ıdır. Fakat bu sefer tiyatro 
mUnekkkll arkada,ıarımı:ım sabası

na glrn1ı, , .e cR lom ko111edyası,. nın 

tenkidini )·apmış. Uı tad1 hiç olmaz
sa. t iyat roya alt me,·ı.uları tiyatro 
n1 ü neı-.kltlerinc bıraksa.? 

Berlln askeri kaynaklarından bil- ' 
di rild iğine göre, Aln1an kıtaları ll 
n1en gölUnUn cenup dof u!lunda ki ke
simde dört küsur hatta süren bir 
nıücadelede tesi rli karşı hli<'uınla rla 

Sovyetlerln 887 hijcumunu geri pUs
kürt n1U!Jler. 

Şirketimiz Umum MUdUrU Mr. P . 
E- Klng'in kısa bir hastalıktan sonra 
25 şubat 942 tarihinde vefat ettiğini 
derin bir teessUrle bildiririz. Tedfin 
merasimi 28 şubat 942 cumartesi 
gUnU saat on birde Fcriköy Protes
tan mezarlığmda. yapılacak,tır. 

Koli müsaadesi gelir gelmez 
derhal faaliyete geçilecek ve ko
liler Yunanistana gönderilecektir. 

Anne"i• e,ı - Evli.t la.rr • Ka rdWJlerl 

Açık teşekkür 

SANDALINA GORE ! 
i\fllcadc le n1 üddettni bir ay ola rak 

kabul edersek Ruslar, Alınanların 

1ece bir iki 51anfye as:ılmış vazi- çırçıp1~k y~tırdılar. F.rtesl gür, sa~ Aziz e.şim Bayan Neyyirenin irti-
Yl"tte kaldı , sonra göz'crimden ve salım Sıngapu ... d'lydıl:. bay Leach, son defa, suya gömü- hali mUna.sebetile gerek cenazesin-

Sandalcıların ağır i!JÇl sayılıp &a· 
yı1mıyacaklarr bufoi usunda te reddüde 
düşüln1ü-,. lfn.Jbukl bu nıMele, o ka
da r muğlak bir şey değildi r. Hafif 
bir sandalın k ürek(' l.al hafif, alı r bir 
andahn kürekçisi de ağır işçi sayıl

malıdır. 

kabul ett.lğ l U-ıere, &"tinde \'aıatt on 1 

üç hUcwn yapmışla rdır. Bil tlln bu 

hücumların ka rl}l hücumlar la pü<skür 1 
tWdUğü söylendl fJ ne göre Alnıanlar 

da. yine gUnde vasati on. Uç kere kaybolarak ağır ağır ~ulara gö- Orada Repulse'ln kumar.danı !ürken kuınanda köprüsünde gö. de bulunmak, gerek yazı ve sözle 
mü!dü. yarbay Willlam Teunant He mua- rülmüşlerdi. , beni taziyet ve teselli etmek 11ltfun-

hticun1 etmişlerd ir. t.'stüme mazot akıyor vini albayın son daY.:ikad?, don Japonların bu taarruzunda dik- da bulunan kıymetli dostlarıma şUk-
l\1üthiş bir yalnızlık heyecan ve ve gömlekle denize atlamış o~duk- kate değer hAdisc Japon bombar. ı-an borcumu bizzat eda etmiye ke- ALIŞAl\IK GEREK ~ 

Jarını öğrendik . Kumandan Teu. dıman tayyarelerine hiç bir avcı derim mAni olduğundan bu vazife-
Bu, yalnız bir kesimdedir. Cephe· 

nJn değiş ik keslntlerl göz.önüne ge
t JrUlne iki ta rafın da - zayıOatl1 Jd
dla.la rına. ra,trııen - nas ıl bi r celi\det-
ıc harbettllderl anıa,ıhr. lkl.stne de 
bravo! 

! 
• ı t ı k Los Angeles hölgesl UstUnde yapı· 

il)~' ~I.~ ~[)4 
nant başını bir Jıl aya c;a:-•:,mı,, ayyares nin r<'fa at etmemiş ol- mln itasına sayın gazetenizin kıy-

b 1 b k t 1 d B 
· k p lan u(u• hakkında mü,ahl tler ln mü· 

unun a eraber ur arı ıncaya ması tr. ır ere rince of '''a- metli dellletlnl rica ederim. "/ 
kadar yüzmcğe muvaffak olmu5· 1es ve Repulşe batınca, muzaffer taJftMına göre, uçan şey blr dUşman 

()fil il 
tu. tayyareler muhriplerl iz'aç etme- ~lerhumenln e,ı: l stanbul uınuntl bal onuynıu 'J. Artık ~urulan balon-

• ', Amiral Sir Tom Phil!ips ile den uzaklaştılar. mecllıJ ii.zafiından a va.kat lara, Amerikalı..ların da. alı ,m&SL ge· 

~ .. n•c•e• o .. f •Vl .. a•le• s•'•in .. k• u• m .. a•n•d•a•n•ı,..y•a•r,.. ............. s.o .. N ..................... ~ .. C .. em,..a•le•t•t•ın .. F•A•z•ıl,..E•r•te•n,..,..,...r.e•k•t•i r• ................. J ............................................. T.a•t•lı•••.'.' ... 

Kırmızı teh like 
re:l lr dclLkanJ1nın 'u ,ıkıt.yetlnl 

lg) lllr c<"nebi gazcte~Jnde oku

duk. Bllme,ylz, siz de onun kafasın· 
·la ınr.ınız? Bakınız dellkanlı ne dl
lOr: 
«Sakın 9o,ta bulunuı> bug-ünUn 

moda dWfkUnU bir ge~ kızı öpeyim, 
demeJlnlz. Sine derhaJ d udakla rm
dakl boya ile dampıtını vurur. Dam 
,l;'al• J"AJnız oraya \"Urmakla kalmaz. 
Aıfr.ı na aldığı sJıaraya, bardağa, fln
<'ana, ha\· lu.}·a ,.e ka,ığa da ,-urur. 
l'ı~ereye git e arkasında. kırnırzı bir '. 
j:ı bırakır. 

Ben ,ur ,.e hayal alemine mensup 
hlr gencim. Gonca gibi bir dudağı 

öpmek benim l<>ln güzel bir rüyadı r. 

Fakat dünyada rUyasını görecethn 
dudak k.ahnrulı. Dudaklarımı uı.attr

gım ı.aman dtter bir dudakla değU, 
içine biraz sunt gül kokusu ,.e biraz 
kırmızt bo)·a kattlını' bir gaz yağı 

tabaka,ııe tema.."'°a gelJ)·orum. Gözlim 
dti en g-üzel bJr yüzde blJe t&bJatln 
aklıilertnl bulamı3·or, kar,ınıa az , ·e
;\:.:& çok ustalıkla boyanmı' bir pal
.)ac;-o .)·üzü dtk lİlyor. 

1 

Rence dünyada bir Jurrnızı tehJi- 1 

ke \"ar. ~li ri, hayali. güz.e:Ulk duy.-u- ı 

unu boğan, Oldüren blr Jurını7t teh· ı 
ill<e-• l:iE8ÇE 

Belki sizler bizden ok ıllısınııdır. Fakat VATANIN EDlllll ROMAN!: TEPRIKA No' 61 
tabiate biz sizlerden daha yakın kaldık. 
Tubii sevklerimiz daha kuvvetlidir- Her 
şeyde bir mana ararız, Allahı tanımak I~. 
teriz. ~1esela ben bir çiçeğe baktığım za
man kAlnatın sırrına varırım. Topraktan 
biten çiçeğin ne zevkli, ne sanaı:ı blr e~er 
olduğunu hissederim. Onu yaradan kuv
veti, o çlçeğ:ln inceliğinde görürüm. Sonra 
yaşamak için çabalayan ince kanatlı kU
çücilk böceği de yaratan bilyük bir kuv
vet olduğunu bilirim . Bütün bu kAlnatı 
yaratmış olan ve yaşatıp yola koyan kuv
vetin Allah olduğuna imanım vardır. Ya 
bizler, ya insanlar? BütUn düşüncelerlmiı, 
arzularımız, sevgilerimiz, lytllk ve kötü
lük yapmak için sarfettlğimlz emekler, 
sonra vicdan azaplarımtz_ .. Bütün bunlar 
boş şeyler midir? İyi klsanların mükAfat 
gOreceğlne ve fcnaların cezalanacağına 

inanmamak kabil mi? Dünyada her şeyin 
bedeli ödeniyor. Belki dünyada ödenml
yenler ötede ödenecektir, bunu ben bili. 
yorum. 

Öyle olmasa bir adamın vicdan azabı 

neden lleri gelebllir'! Bunu bana söy'f. 
yebilir misiniz"? Hakikat şu ki yaptığımız 

hareketlerin fena olduğunu, sevgHi ölü
lerimiz kulağımıza fısıldayor. Onlar her 

zaman etrafımızdadır. Büyük yolculuğu 

bizden biraz evvel yapmışlardır. O son 
merhalede bizi bekliyorlar, bizi orada. 

Ya.un; Kacea Braauoa 

karşılayacaklardır ve o yeni Alemde bize 
rehberlik edeceklerdir. o alem o kadar 
parlak ve güzel bir yerdir ki rüyada bile 
gördüğümüz zaman zavallı gözlerimiz ka
maşır. 

- Siz şair gibi konuşuyorsunuz, ma
dam. Ne kuvvetli bir hayaliniz var, öltimil 
bile binbir güzellikle söyiiyebillyorsunuı. 
Halbuki ben ölümün çok çirkin olduğu. 
nu yakından gördüm. 

Bu sözleri neşell bir eda ile söylemek 
istemişti. Fa.kat yüzü mahzunlaşmış, sesi 
titremişti . 

Tanlya kendi kendine dedi ki: 
- Ya demek ki bu adam da bedbaht... 

K1!ndlslni üzen, ıstırap veren bir derdi 
var- Acaba nedir? Bilmek l!terdim. Çün
kü onu kendime pek yakın hissediyorum. 

Taniya bütün dertlileri kendisine yakın 
h!ss('derdi. Hepsine karşı manevi bir ak
rabalık duyardı. Yalnız kendilerini ve 
kendi saadetlerini düşünen hodbin insan
ları hiç sevmezdi. 

İhtilll.ldcn evvel Ta niya da onlar gl-

biydl. Mes'uttu, zengindi, dertsizdi, bir 
çok hevesleri vardı- Bunları yerine ge. 
tirmek için kalp kırardı, can yakardı. 

Sözün kısası hodbindi. Fakat menhus ih
tilAI manevi varlığ ı üzerine ne iyi tesirler 
yapmıştı! Evvelce anlayamadığı bir çok 
şeyleri şimdi anlıyordu. Kendisi saadet 
ve refah içinde yaşarken bir çokları elem 
çekiyordu. Bunun farkında olmamıştı. 

Sefaletin ne demek olduğunu eskiden bil
mezdi. İhtilAl ona başkalarının halini sez
meği, dertlileri sevmeğl, mUş!ik olmağı 

öğretmlıti. 

Karşısında duran güzel yüz!U adam ho
şuna gidiyordu, çünkü dertliydi. O na yar. 
dım etmek, dertlerini paylaşmak istiyor
du. Fakat bunu yapabilm ek icin derdin in 
ne olduğunu öğrenmek lAzımdı. 

Çok tatlı bir sesle sordu: 
- Sizi üzecek bir söz mü söy:edim? 

Deminden daJıa mahzun görünüyorsunuz. 
Jak gülümseyerek cevap verdi: 
- Hayır, aksine, madam.. . Sizinle ko. 

nuşmak ho§uma gidlyO<'. S ize bunu e.v• 

velce de söylemiştim. Çok taze ve hoş bir 
neşeniz var. Rusyada yaşadığınız güç an· 
Jar biltün hayatınızı altüst etmi!;, fakat 
kuvvetli şahsiyetinizin manasını bozama
mış .. Hayat size bir çok tuzaklar kurmuş, 
fakat bunlara sizi düşürmeğe muvaffak 
olamamış. Halbuki benim için böyle ol
madı. Ben şahsiyetimi ka.ybediyoru m. 
Sonsuz bir yeis içinde bir takım sabit fi
k irlere kapılıyorum. İsteyerek yapmıı ol· 
duğum bir takım hareketler için acı blr 
pişmanlık d uyuyorum. 

Bu sözlerden sonra kaşlarını çattı, dil· 
şünccye daldı. Taniya kendi kendine ıor
du: 

- A man Yarabbi, acaba bu adam ne 

yapmış Bu kadar pişman olmak için ne 

gibi bi r harekette bulunmuş 

Gitgide Jaka karşı d aha. fazla b ir ya

kınlık hissediyor, kendisi gibi dertli ve 
kırık gönüllü olan bu insanı teselli etmek 
istiyordu. 

Jak sözlerine devam etti: 

- Çok gariptir, dedi. Sizi ancak şimdi 
tanıd ım fakat bilsen iz size karşı ne derin 
bir emniyetim var. Bir kadına karşı bu 
kadar e m niyet duymam hayalımda ilk 
defa başıma gelen bir hald ir. 

- Ben de öyle .. Sizin için bir şey yap
mağı, yardım etmeği çok isterdim. Acaba 
bunu yapamaz mıyım? 

A..rkMı var 

Tli rklyc Kibrit , .e Çakmak in· 
hisa rı Amerikan Turklııh in
' estn1ent Korpore'4>n. 

TAKVİM 
28 ŞUBAT 19«Z 
CUMARTESİ 

AY: 2 - GÜN: 59 - Kasım: 113 
RUMİ: 1357 - ŞUBAT: 15 
HİCRİ : 1361 - SE•'ER : 12 

VAKiT ZEVALi EZANI 
GÜNEŞ: 6,37 12,40 
ÖGLE: 12,27 6,31 
fK INOl: 15,33 9,35 
AKŞAM: 17,58 12,00 
YATSI: 19,27 1,31 
İMSAK: 5,59 11,04 

Mücver 

B uırünkü yemeğimiz mücverdir. 

Ka,·rnJmu ' kıymanın içine 

birkaç yumurta, ı~Janmı' bayat ek
mek iti, rcndelenmı, soğan, mayda
noz, tuz; ve biber koyarak Jyke yu· 
ğurdum . Yas"4ı köfteler .,eklinde kız .. 
gıo yağda. kızarttım. ince dlllmlere 
doğranan patat~l de ayni J&ğaa. nar 
gibi kızartarak tabağa aldım , ıofr8ı-

3·a verd im. 
Bu yenıek ~ahalıJı ak, arnh yapıJ. .. 

n1ak isteni rse, ha rcını birden yapıp 
yarısınr ayırarak Uz.erine temiz bir 
bez örterek saklanrr, ak,aın yen1eğl 

için taze taze kızarı r , kızartına ye
mekler da lma a te,ten iner tnn1cı: 

sofraya geln1 elld lr. Ayni şeyi ben de 
yaptım. 

Bizln1 küçük Ayşe yun1u,ak tatlı .. 
ları pek ısever, maha lleb l, pelte g ibi 
ı,eyterl sofrada görünce y üzü gUier. 
Ben de bug ün ona. ; içine gtilıuyu kop 
yarak nı,astadan bol cevizli bir pelt.e 
yaptun. 
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Bir olgunluk 
imtihanı Askeri durum Çay Ve kahveyi inhisarlar 

G;a!az;;.~ idaresi satacak 
Oç cephede harp 

vaziyeti 
libyada : 

JR\ urgunlok de\'8m ediyor. Meldll 

UJ bölgesine yeni Jtalyan ku\'• 

'etıerlnJn g-eJdlğl Miyleniyor; Al· 
man uç.akları Malta ada8ını, Tobruk 
'e Sldl Baranı menllcrlnl bombala
ını,ıardır. Bununla beraber bu ~ep

hcde, seyrekleşnıl~e baı;ılıyan kuın 

fırtınalarının ke!.llnıesl Uzerlne mu
harebenin luzı~rnası beklenebilir 

Doğu cephesinde : 
Şimal \e merkez kesimlerinde ştd

ılctll ~rpıtmalar olmaktadır. Ruı.lar 

Ilmen gülil cenubunda :stararuıısa'da 
16 ncı Alman ordusunun :?9. \'e 30 un 
cu tllnıenlerlnl ıııkıştırınıya de,·am e
diyorlar. l."ardım için JÖnderllen :S in· 
el Alnıan tümeni de So,yet taarru
ııunu durduramamıştır. Ahnanlıır, 

dünkıi yazımızda ihtiyatla karşıla

dığlınız bu RllS ba.,arıııını, yani 16 n
•·ı Alınan ordmunıın yenlktlflne •atr 
Uu\\lar tarafmdan \erilen haberi ya
lanlıyorlar. ı·ınc RU!I iddla!ltna göre 
ı\lm:ııılar molcn!lk \'C \'laznaa böl
gclcrlndo cere~an eden ınuharebele
re lhtl) at kıtnlannı sUrmü,ıerdir. 

Hakiki ılunıııı ve muhare~lerln ne
tlrclcrf hlr kaç güne kadar anlaşıJa
''Akt.ır. 

Almanlar, \'lazma, Rejev ,.e flmen 
ı=oıu cenubundan batrya doğru gerl
lcrlcrse, bu takdir(le Rusların büylik 
hlr Httleyl' yaptıklarıu ,.e JMWkuJ
ceg•i dı:'ğerdc bir muharebe kazan
dıklarına hliknıetmck doğru olacak· 
tır. 

Uzak doğuda: 
J:ıponlar Cava aitaıımda haYa Ü!I· 

tünlüğiinü kn7.anınak için bemba ,; e 
ııv ~ldarnıı kıyasıya kullanıyorlar. 

gğer Japonların dedikleri gibi Gına-

Türk münevverleri, Partinin mü
kfilatına Halide Edibin eserini la
yık görd iller. 

- Doktor Adnan; hariçte geçirdi. 

Bu madd~lerin de inhisar altına ği senelerden sonra. en utiz ölçü
de. en coşkun bir ilim adamı di,Ye 

alınacağı fohmin olunuyor aramıza karıştı. Kendisine ilim 

Ankara. 27 (Telefonla) - Gtim· deleri temin \'e stok yapmak için hayatında yaratıcı bir saha !!eçU, 
rilk 

memleketin eşin.! ınadir gördüğü 
ve lnhlsarlar Vek~ll'tl ne Tica- kAfi sermaye bulamamakta \'e Milli b ir kalite eseri yaratmakla meş· 

ret VekAletı arasında, memlekete it- Korunma kanununa lstınnden bu o- guldür. 
hal edilmekte olan çay ''e knh\·eler !isin sermnyesinln tezyidi cihetine 
hakkında bir karar almak için te- gidilmektedir. Çay \'e kah\"enin ted- Tam birliğe ve ahenge doğru 

vol almak bakımından, Tilrk mil· 
ı:nasJar başlamıştır. ricen lstıhlı\k edilmekte olan bir İcti cidden güzel bir olgunluk im. 

Bu temasların takip ettiği gaye, mııdde olması dolayııılle elindeki ser tihant geçirmiştir. İsmet İnönü, 
Ticaret Ofisi tarafından hariçten mayeyi dalma değiştirmesi !Azım ge mi11i ölçülere yüzde yüz sadık 
mubayaa edilerek kWllyetll miktar- len bir mUessesenln bu işle meşgul kalabilen bir Milli Şef sıfatilc ta
da stok yapılan çay ve kahvelerin olmaması dllfUnUlmektedir. rihte yeni bir sayfa açmış, milli 
bedeli mukabilinde GUmrllk ve In- Bu maksatla müzakereler müsbet birlik ve ahenk kurmanın en nefis 
hisarlar VckAletıne de\·Jr edilmesi- bir şekilde neticelendiği takdirde it- bir örneğini ortaya koyabilmiştir. 
dlr. hal edilınlf ve edilecek olan çay ve Rauf Orbayın Londra büyük el. 

Ticaret ofisi, elinde bulunan mü- ka:hvenin inhisarlar Vekılletı tara- çillğine gitmesi vesllesile bütün bu 
tedavll sermayesinin 3 milyon lirayı tından sahf&. çıkarılarak rakı, si- dü~ünceler zihnime doldu. Bunla
bulan m!lhlnı bir kısmını çay ve kah ıara ve :ıalrede olduğu gibi bu mad- rı ifade etmek arzu ve ihtiyacına 
ve stokuna bağladıfından memleke- delerin de inhisar altına alınacağı karşı duramadım. Çünkü ı:cçlrdl· 
Un ihtiyacı olan daha mühim mad- tahmin edilmektedir. (B.B.) ğimiz olgunluk imtihanının yük-

sek manasını harice karşı da, va

ltalyadan mal getiriliyor 
tandaşlara karşı da iyice belirt. 
mek elbette faydalıdır. Bfıtiin 
alem görmeli ve anlamalıdır ki 
her tarafta çökmek, da~ılmak isti· 
datları görülürken, biz birliğe, 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bazı 
mallannuz mukablllnde Italyadan 
2,760.000 liralık bir bad dahilinde 
bir takım Italyaq mamullltının 

tıusust takas yoluyla ithali hak
.kında Comlran Anonim Şirketi i
le müzakereler yapılmış \'e bir an
laşmaya varılmıştır. 

Bu anlatmaya göre, hususi ta
kas yoluyla Italyaya zeytinyağı, 

ve afyon gönderilecek, bunlara mu 
kabil Italyadan demir malzeme, 
çivi, demir tel Vf' demir bidon, saç, 
boru, şişe kapsUlU ve iki tarafın 

mutabakatı lle tayin edilecek sair 
malzeme, otomobil, otomobil ye
dek parçalan ve diğer yedek par
çalar getlrtılecektlr. Yine ltalyaya 
gönderilecek olan yumurta \'C kU
çUk ba;ı 'hayvan derileri mukabi-

!inde, Italyadan kUkUrt, sigara kıl- ahenge, yaratıcı hedeflere doğru 
ğıdı, klmyel1 ve tıbbi maddeler, yol alan bir milletiz. 
sentetik boyalar, sentetik veya tıb Türk vatandaşları da böyle he· 
bt esanslar (limon esansı, berga- de!lere doğru durmadan kosma. 
mot, portakal esansı, neroll, llft.h .. ) nın hazzını, saadetini şuurlu bir 
ve şapka ithal edilecektir. şekilde duymalıdırlar. 

Bu takas çerç~vesi dahilinde ı- Rauf Orbayın Londraya bilyük 
talyaya ihracat yapılabilmesi. av- elci olmasının ikinci manası da 
ni kıymette Italyan malların~n şudur: 
memleketimize ithal ve bu malla- B. Rauf; seciyesi, şahsiyeti, me
rın kara veya deniz yoluyla Tür- ziyetleri, bilgisi, 1ccrilbesl bakr. 
kiyeye mUte\•eccthen yola çıkarıl- mından bugün bütün memleket 
dığtnın tevslkl ile kabil olacaktır. içinde Londra büyük elçiliği vn
Ancak, vakit zlyaına meydan ve· zifesini en iyi ıra edebilecek Tilrk 
rllmemek üzere Italyan mallarının vatandaşıdır. Demek ki böyle bir 

tayin yapılmakla umumi hayat 
vürut veya yola çıkarılmasının te\" . 1 d ki bl 
slklndcn evvel ihraç edilecek mal- tı;ban e r vazifeye, onu en iyi 

şarabilocek uzuv seçilmiş, g'c· 
!arımız için lisans verilmesi Tlca- t!rilml~tfr. 
ret Veklletince kabul edllml,tir 

(B.B.) 
Rauf Orbayın şimdiye kadar 

teşrii hayatımız içinde elbette bir 
yeri vardı. Fakat yaratma kudre-

ıta yalnız 450 kadar müttefik uç.ajc-ı [ l 
\'l\rba \ c bunun hemen .ranııı yok u z a k ' a r k 
dflnıl~, o halde Japonlann çabuk 
h:ıva Uı,ttlnliifiinü ka7.anmılan Jruv- .._ _ __ b a r b 1. --

K d 
tine sahip olgun bir kıymet sıfa

OOr İnasyon kararı tile yaptığı iş; bir makineye bağ. 
(Blıl}r ı tnr lde) = !anmadan boşuna dönen ve kuv

vet israf eden bir motörden pek 
ri tarihinden itibaren muteberdir. de farklı değildi. Halbuki bugUn 

,·em bir lhl lrııııldlr. Bunun arkasın- Koordinasyon heyetinin başka memleket, yarım asırdan fazla bir 
ilan Juponlann karoya asker çıkar- bir kararında İskenderun limanı- zaman içinde üzenerek yarattığı 
mat.ı beklenebilir. gitgide daha fazla ilerliyorlar. Şe- bir kıymetten tam verim alacak 

n 1 hlı·deki si,·11 halkın ,.orru •fthli nın idaresi bütç. e ve teşkilatında lrmanyaya yayı ınak lsUyen Ja- ,. • "' ye mcvkie gelmiştir. 
ııonlar "imale ,e batı.~·a do•nı 3 kol- eöilmlştir. Ve ~ehirde Japonlar deği~iklik yapılmadan Devlet De-., " · ı k " d 1 ı ı GönUl ister ki bu güzel ölçü, 
dnn ilerliyorlar. :Birinci 1<01 Ran•oon ıç n az ço ~ay a 1 o ab lecck her mlryolları Umum Müdürlü:6ü cm· · " t h ı d'l ı ı> her ı,Imh:c tatbik edilsin. H~pimtz 
ÜF.erfne yürli.}or; febre epeyce yak- :ey a r P e 1 m ş veya yakılmış- rlne verilmektedir. Bu karar da göril)·oruz ki memleketimizde lk-
la"1111,tır. ikinci kol ,1ma1e Maada- ır. neşri tarihinden itibaren muteber tısadi buhranın yarattığı bir ta-
lay'a doıc.ru ''Öfıelm"'tlr. U,.u .. ncü kol Çunklng, 27 (A.A.} - Çin aske- olacaktır. k · ı 1 ı " "' '7 ~· ı1 ö UsU ı 11 T ım ıht yaç ar var k ani tedbiri, 
da • l~amı\a. Şlngmay'dan Blrmanya- s zc ' 'ma ayland'dakl Ja- --------------- halin icaplarını yerli yerinde tet-
nııı Şan \•ll!yetıne karşı yol tutmuş- pon kuvvetlerinin arttmldığını ve kik etmeği, al{ıkalıları aramağı, 
tur. Bu Uç Japon taarruz kolunun he 70 bine çıkarıldığını, bunların da RADYO dinlemeği, ona göre pitin yapmağı 
defi ~ıtne yardım yolunu kesmektir. başlıca gnıpuırnn Bangkok demlryo- ve seri ve anlayışlı kararlar ver-
l'ukarı Uinııa.nyada ~lln kıın·etıcri- lunun şimal son noktası olan Şleng- mee;i zaruri kılmaktadır. Mcmle-
ııln hAlA önen~ooer.ck bir taarru7. mal'ye yerleştlrlldlklerfn! söylemiştir _..ki Pr91ra• ket içinde olgun hale gelmiş ve 

~·apamamnları ~;iziinılen Jaı,onların Tokyo, 27 (A.A.) - imparatorluk 7,30 Program 18,55 Müzik gellnceye kadar tecrübe ve hata· 
llln<tl~taıı - Hlrıııanya hduduna umunıt karaı-gflhı bildiriyor: 7,33 Müzı·k !arının . bedelini memlekete ödet-

19·30 Saat ayarı miş olan insan şeklindeki motör-
' armaları ihtimali Hlnıllstanda endi- Japon kuvvetleri, Sıımatranın '-a· 7,~5 Ajanıı 

11 19,45 Serbest !erin hepsinden bu maksat için 
ı:e uyandırmıştır. Bu sebeple, Bir· tı sahilinde kflin Benkoelen'i 2t şu 8,00-8,30 .Müzik 10 dnkika tam bir istifade temin edilmezse, 
illan.la - Hlmllstan hududuna yakın batta almışlardır. • 13,30 Program 19,55 Müzik buhranın yarattığı bUtiin vazifele· 

(Rafı 1 incide) +=+ 

Havagazı 
tahdidatı 

kaldmlıyor 
Bundan bir ay evvel kömür yok 

luğu dolayıslle havagnzinln günün 
muayyen saatlerinde verilmesine 
ve tahdidine zaruret hasıl olmuş 
ve bu karar da hergUn sııbah saat 
7 - 13, akşamları da 19 • 21 e kn. 
dar gaz verilmek suretilc tatbik 
edilmişti. 

Dün İstanbul Belediyesinden 
o~rendlğlmlzc gore havagazı tah· 
didatının martın birinci ı:UnUnden 
itibaren kaldırılmasına karar ve
rilmiştir. Bu suretle gaz abonelere 
güniln 24 saatinde de tahd!tten 
evvel olduğu gibi normal olarak 
verilecektir. 
. J?iier taraftan havagazı ~aatle

rının bozuk olduğu hakkında ld· 
dlaları nazarı dikkate alan istan. 
bul Belediyesi Makine şubesi mü
dürli.ığü müracaatta bulunanların 
snatıer.inin kontroluna baş'amış. 
tır. Dunc kadar 30 abone müra· 
caatta bulunmuştur Bu iddiaların 
tahakkuk edeceği tahmin edil· 
mcktcdir. 

ı Raı - Alman ı 
L_ barbl __J 

(Baı:ı 1 lnrlde) () 
cenuba doğru gidiyor. Yakında 
Kırım ic:in şiddetli bir muharebe 
olac~ktır. Almanlar da buraya 
takvıye kıt'aları gönderiyorlar. 

Moskova. 27 (A.A.) _ Stıu·aya 
Russa'da 16 ncı Alman ordusuna 
karşı yapılan hücum esnasında bir 
çok düşman esiri alınmıştır. Bozgu
na utratılan birlikler tak\•iyelerl or
manlara dağılmıştır. Tümenlerile ir
tibatlarını kaybeden kUçUk kU\"Vet
ler gruplar haline ayrılmış, Kızılor
dunun temizlik hareketlerine muka
vemete de,·am etmekte bulunmuşlar
dtr. 290 ıncı tUmcne yardım etmek 
üzere geUrllen 51 inci Alman piyade 
tUmenl bu yardımı yapmak Uzere 
kendisine yol açmıya mm'lllCak ola
mamıştır. 

Mosko\'a, 27 (A.A.} - Kızılyıldız 
gazetesi muhabiri diyor ki: 

Ukrayna. cephesinde yapılan ve A
kim kalan Almıın - Rumen müşte
rek mukabil taarruzu esnasında 2250 
Rumen ölmUştUr. Almanlar, sayı 
UstUnlüğilnU kendilerine zafer temin 
edici bir Amil olacak zannile 4 tü
menle birlikte Rumen birinci tUme
nlni de harbe sokmuşlardır. 

Moskova, 27 (A.A.) - Lenlngrad 
garnizonu şubatta 10i84 Almanı öl
dUrmU~tUr. DUfman tayyareleri tek 
rar faaliyete başlamış ve şehirde 
bir çok tehlike l~aretlerl verilmiş

tir. ~foskova radyosu Kızılordu 100 
nı!lyon ruble değerinde tank, üç mil
yon rublelik top Ye 13 milyon mb
lcllk zırhlı otomobil yapıldığını bil-
diriyor. 

H'J lifaks diyor ki : 
~ l'rler 'o Şltngong limanı boşal hl· rin başına mevcut ic;lndekl en lyL 
ınalcta, hatt! Kalkütad:ı ııığmaklar, Tokyo, 27 (A.A.) - Imparator- 13,33 Müzik 20,15 Radyo Gaze. ler getirilmezse yurd hesabına bir (Bafı 1 i ncide) - -
lııerlcr ha:ıırlanmaktadır. luk umumi karargllhının tebliğ'!: 13,45 Ajans 20,45 MUzilt enerji, zaman ve fırsat israfı yap. yapmakta oldukları propaganda 
lllndbtanın bu şeklide tehlikeye Bali adasında cereyan eden bir de- 14-14,30 Müzik 21,00 Konuşma mış olmaz mıyız? hakkında iki misal söyJlyeceğlm. 

glrm-ı u ı ı or11ı _._ ıı ıı 7 blrinclkiınunda Almanların 
~., ıer ne n&u ereıruı 1 nt • nlz muharebesinde Japon kuvveUeri 15,30 Müzik 21,15 Mllzlk Ahmet Emin YALMA~ 

JcrJe bir ı k u t k 8 00 İngilizlere hitaben yapmı0 olduk-
an aşma yapara m fere iki Ameriltan ve iki Felemenk tor- 1 • Program 21,45 iKonucma v hlr n u .. ftf 1 1 ~ ları ne~riyatta Çörçll'ln büyük a-

l ~ aa ıaı.ır ıyacağı blldlrJU- plto muhribi batırmı,.lar, iki kru'"a· 18,03 Radyo ço. 22,00 Müzık d b " \'O r k t .. • • Bugu .. n en ı"tı· aren 300 dımlarlu Birleşik Amerikanın bir 
• r. '11 11 bu arada çok önce Hin- zörle bir torplto muhribini alh-r ha- 1 dlst 

1 
"' cuk kHibU 22,30 Saat a~·arı tufeyll~i haline gelmiş olduğu b l· 

ana g den General Ya\ell'ln ge- sara uğratmı~lardır. 1 " k k ı:cn :ı.aman l~nıle ne ~·ııptııc.ını ıor- 18,45 Ziraat tak. 23,00 Kapanış gram e me yiyeceg"' jz dirilmekteydl. 
- " Bir kaç gün sonra Amerikalıla· 

ınıık ta hatıra geliyor. lllndlı;tan, (B t f l ı ı ç·ı ••••En a.ofuk kalpleri ııııtaa •••••••••••••••- a, ara 
1 n<~lde ) = ra hitaben yapmış oldukları b r 

11 orduıılle omuz omu:ıa ,·erilerek bulunduğu mahallin en bllyük mUI- neşriyatta ise şunlar söylenmek-
"" iyi Slyıuu - Birınanya huduılun- En büyük heye<-anlara yol açan kiye Amirliğine bildirmeleri tebliğ' o- tcydi: 
ela ıııüılafaıı. cılillrıll. En derin ıstıraı,ları ya~atan ıunur. «- İşinize gelse de gelmese de 

7 G U N A H G IE_ c ·E s ,. 2 - Beyannamede ynzılacAk hu-' İngilterenin Birleşik Amerika üze-5 milyar dolar, susat şunlardır: rindeki tahnkkünıil yavaş yavaş 
A) Halen çalıştırdıkları, çalı tıra- bir hakikat şeklini almıştır.» 

20 • J } k d B 11 R B 11 R f1 F R E D ş İşte bu suretle mesele biltiln 
mı yon u or u • cakları amele miktarı. sadeliğile meydana çıkmaktadır 

125 b 
S T 11 N VV Y C K M 11 C MURREY'in B Bunları ne kadar çalıştıracak- Muharebeye devam ettiğimiz 

in tayyare Hakiki hayattan yarattıklan en gttzel film ları. mfiddef• e blrQ1rlmizi t enkit için 
N L A L E C) El konma me\·zuu dahlllnde daima bir zemin bulabilirler. Biz 

d 
1 

evyork, 27 (A.A. )- Fiyatlar Bugün nln gisterecefl hUkQmet~ teslim ettikleri veya tes- bundan tevakki etmeliyiz. 
a ıcsl reisi :M.. Henderson per· llm etmlye mecbur bulundukları mik 'Mihverciler İngiltere • halkının 

§C'ılnbe gUnü demiştir ki: ' F4sl~ bir a9k romanıdır. fi b k I] fi gQnO arka 

k 
larp lstlhsalfıtı Birleşik Amerl- DIKKAT Pr,.,,.,. llA 1 tardan fazla olarak amele ihtiyacına ç uçu m yon s n n -

aya b : - •. ama ve o arak WALT DISNEY'ln en son yarattıfı karşılık mevcut buğday, çavdar, ar- sındıı sakla.ndığını ve çarpışmadı· 
1 ·ra '~ sene 50,000,000,000 do- aoıı--oot'ta -ddızıarıa MIJA•at pa mahlQtu ve bunlann unlarile darı ğını llerl sürmcktedlrle~· 
75 00 

e ı:clccek sene en az .ı nr • .. sı 1 .. 11 vım ki· Bu 

tir
·. 0,000,000 dolnrn mal olacak- gibi diğer ekmeklik hububat mlkta- ze şun arı soy ye. · Şaheserini alkı,ıamıya ko~nu:r. üç buçuk milyon askerden iki mil· 

20 oo Bugün aaat ı de ten~ilatıı matine. Tel: 43595 ••••" rı. yonu milislerden müteşekkildir. 
V . • 0,000 luk ordu D) HAlen mevcut tahdit hükUm- Bu milisler hep harp sanayllnde 
aşıngton 27 (A A toplam • . .) - Asker lerl kararname 247 dıılresinde bu çalışmaktadırlar. Boş vakitlerini 

sht'y ~ servisi direktörü M. Her· 8 U Q O N ekmeklik .s toktınun ameleslne ne askeri talfınlerle geçirmektedirler. 
rika~ a~p bitmeden evvel Ame· • ..,. kadar yeteceği. Ayrıca bir buçuk milyon asker 

r(' ihti;a usunun 20.000,000 aske- T A K s ,. M sı·nemasınd 3 - 247 sayılı kararname Ve Ti- vardır. Fakat bunlar 5000 kllo-
l\t. llcrsheı oln;nğını söyJemlştlr a caret VekAletinin 26.2.942 tarihli metre uzunluğunda bulunan İn-
rıkıın o dey, dıger taraftan Amc- emri mucibince ekmek istlhlfütl ye- glltere sahillerini ve 15,000 kl~o-
sonuııdn r usu mevcudunun 1942 BUtUn gönüllere saadet \'e ıstırabı tattıracak, 'her halpte &fkın en dl yaşına kadar ~ocuklara {7 hariç) metrelik sahayı kaplayan lstılA 
la nrtae~~VVcl 2,000,000 dan faz. ilAhl destanını yaşatacak ahliıkl hayat ve ı;e~lik filnıf. 150, vedi .. •asından yukarı olanlara yerlerini muhafaza ile mükellef-

n~ tahmin etmektedir. J J , • b tirler. Unutmamak icap eder ki 
Vaşlngt!~"·~~O (~yAya)re E L M A c 1 G u z E L ı• 300 ve ağır lşç1lere { u işlerde çalış- İnglltere adaları yapılacak olan 

me direkto;U l\ . . Malze· tıklan mUddetı:e) 750 gram \'e tan- bir islllAnın köprübaşı vazifesini 
6') OOO 

1 
t. 13att, bu sene zlm .satışı yapılan köylerde bUyUk ö kt dl 

• ' gc ec<'k sen 125 ıs tll • g rmc e r. 
yar(' imali 1 t e .ooo tay- ,~u··RKÇE sa··zıO.-ARAPÇA Ş' ARK!LI küçük yaş haddi g ze meksl:ı.ln be- Amerlkadan aldığımız yardım-
leşik Amen'k emin etmek için Bir. 4"'1 her nUfusa gUnde 300 gram hububat lara gelince: 

rı ada alo · hdlt edil ı rnagıı,.zyom imal mınyom ve llk Türkçe sesli clstanbul Sokak- olmak üzere ta m ştır. Amerlkadan 4000 tayyare al. 

!:~~ıığ~~~nfsoyle~lş~~:.1taı;ını~:~: Başrold eıarı:t filminde baş rol.ti alan Mı· Azı·za Emı·r Diğer taraftan ~ha~~~ nldığ'ımıza dık. Fakat tam 9000 tnyyare ihraç 
ıııınun m'"h tutulan istihsal yeku- ııırın en meşhur yıldızlarından Ü göre, bugün ekme&e ~ .. zde altı nls- ettik. 

ı ver d ı 
1 

betinde de nohut karışttmacaktır. 200 tank aldık. Harice 2000 tank 
nltındak· ev et eri ve irgal 1 lb t al k ı meırrıekcfl " Enıııalıılz bir men:u ..• Ahlaki b r eııer.... re ınara sahneler.. Mısır miktarımn da bllAhare arttı- verdik. 
tıı~avvıır bil dl er t:ırnfından Kadın, ı"kl ,.e sefahat u· ıenılerl .. Lük!! \·e asri hayatın l"yU:ı." .. Ka- ı kted· H b t ği dost'arımız h 1 il<'rl oldugun<' e

11
.lcmlyecck kadar , > u nacağı söylenme ır. ar e mc a ava e 

İngUterenlıı ulkl ove ı'tmlştir. hl.renin göz kama.,tırı·ı ~alonlarında; rlhan,ümul hkenderlye plij- Ekmeğin rUtubet derecesi yine yUz etmekte olduit_ıımu:.ı: •. hakkındaki 
v senelik mas r larınd& gü:ı.eran eden hakiki bir ,·ak'a ..• Jlerkeel teshir edecek Şark de kırk olacaktır. Eknıeğ'in narhı da haberler de dogru degı!dir. 

~em:!ın;~~ri fı27 (A.A.) _ ';c~- mo!'>lknlnlu en at"'ll '6rkıları, Bütün göntll \'e kali,lerl meatedecek yeni miktara göre 10 kuruş olarak Karalarda uğradıi:ımız zayiatın 
M ı yanda söz ~ r lahuti aafmeJer, ruh okşayı<'t bir müzik. tesblt edilmiştır. yilzde yetmişi İngiltere adaları 
ikİ h~a;Polestetnc, BüyUk Brı~::Y~~~ Pazartesi günleri yine karneler halkt_?dandtr. Deniz z.~ylatımız da-
2 cııl ze.rfı d 8canslar: ı - :?,SO - 4,SO - 6,SO ,;·e 9 da ha agırdır. 

6,800,000 
000 

d 
1 

n a takriben mukabilinde un te\•zlatına. devam e- 41 • d ki il 
il .. • o ar rf Yer bulmak irin JAtfen seans saaUerinde "'elinmesl d 19 senesın e p ot zayiatı 

.. ve eylCJnlı;Ur. sa et ini .. u ., ~lecektır. Son vaziyetle beher karne mız 1940 senesindeki zayfatırnızı; .. _ .. ••••••••••••••••••••••••••U"'fl ..,,in 212 gram un \'erllecekUr. yarısında;ı fazladır.11 

Ta rihi muhakeme 
(na.,, l lncldl'!) »-« 

leştirllmesinc ait talcbl reddcdUmlş
Ur. 

Rels Caous bir kaç kelime ile se
beplerini izah etti \'e Blum'a şunları 
söyledi: 

cY.:ger isterseniz mahkeme arzu 
ettiğiniz vesikaları size verecektlr.> 

Daladleı"nln avukatının klttlbi 
Chavel, bundan sonra söz aldı ve şlm 
diki da,•anın menfanttar bir propa· 
sanda ile değişmiş bir efkarı umu
miye bnllnde yapıldığı iddiasını fs
bata çalıştı. Mumaileyh memleketin 
hakiki davayı öğrenmekten menedll
dlgini söyledi. 

Reis Caous'la Cha,·el arasınd:ı şid
detli karşılıklar oldu. Rcls. mahke· 
menin propagıındn ıle meşı;uı olmad
ğını söyledikten sonra. ccğcr, dedi, 
sl:lyliycceklerlnlz da\•aya aıt değilse I 
oturmanızı rica ederim.> 

Chnvcl. mahkemenin bitarafiığm- 1 
dan ve lstiklllindcn şUphe etmediği· 
nl, fakat davaya cebren verilen \'CÇ· 

heye karşı protesto etmek mecburi
yetin; olduğunu ve işin mutlaka ay 
dınlanması zaruri bulundu~nu an
lattı. 

Reis sözlerine devam etmemesini 
istedi \'e Chavel yerine oturdu. 

Dalaıller sorguya ~ekiliyor 
Reis Daladicr'nln sorgusuna başla

nacağını blldirdı ,.e eıılü B04veklle: 

ı - Harbe hazırlıksız girmekten, 
2 - 23 eylül 1939 taı·lhindeki top

lantıda aldığı durumdan dolayı suç
lu oldu~nu hatırlattı. 

Daladler ayakta ve parlltmentodan 
kalma eski bir itiyat ile ara sıra yum 
ruklannı vurmıyıı devam edeceği ma 
saya elleri dayalı olarak reisi dlnle
mlyc koyuldu. 

Bundan sonra Daladier, MIUI MU
dafan. . N'azırı bulundu~ sıralarda 
Fransanın gerek subay ve gerekse 
nefer mevcudunun arttığını ve son 
zamanda subay miktarının Alman
yanınklne ertJUğlnl söylemiştir. 

Suçlu, askeri tııhslsata ait olarak 
neşredilen istatistikleri protesto et
miş \'e kafi miktarda t.'lyyare ve 
tank olmadığı hakkında.Ri iddlnlnrın 
nsılsızlığıru yakında lsbat etmeği \'B· 

deylenılştır. 

Rf'!s 14 milyarlık s!lfihlandırma 

programının tatbik edilip edilmedi
ğini sormuştur. 

-D-aladler, eski ittifakları ve bll
has~a dörtiU paktı hatırlatarak bun· 
!arın 1934 yılı askf'ri tahsisatının in
diı·llmcsi Uzerfnde t'ımil olduklarını ö· 
ne sllrmUş \•e bunlardan, kendi şah· 
sından başkalarının mesul olması ilk· 
zım geldiğinde ısrar etmiştir. Mu· 
mallcyh, Gamelin ile anlaşarak bU
tUn gayreUerlni slh\hlanmak işi il· 
zerinde teksif ettığınl ilave eylemiş· 
tir. 
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SİYASİ iCMAL 
c:= r c::::=== ==:-=::::::- = =:::s :e =; 

Rio de Janeiro 
konferansından 

sonra 
YaF.an: 1\1. H. ZAL o iinya yiizllnde yıkmak, yak-

mak .}olunda her gUn 0 ka
dar şey yııpılıyor ki bunlar hıı.a
nın gozlinii alıyor ve yarının diiıı-
3 asını kurmak için glrlı:llcn ha:ıır
lıklura il~ ık olduğu derC(!ede ala
ka gbstcrllm~lnc engel oluyor. 

Halbulıl mo de Jaııelro konfc
rnıısındıı n sonra şlmali, merkezi ve 
renobi Aınerlknda doğan manzara 
rarınkl dünyanın bir ıııiijdeclııl lll~ 
ye knr ılnnmıya değer. Barış , 0 
emniyeti bölge ilibarUe ~kilıit
lıındırınak lıakımından bu iiç kıta
ıla mUbim adımlar atılmıştır. sı. 
malı Arııcriku, Meksika Ue beraber 
Jıir tel< eeı,hc halindedir. :\l erkcz.i 
Amerika. gaye bakımından fjinıal
dcn ayrılmıyor. Cenup ta hedd· 
tere ndıktır. Yalnız Şlll ,.e Arjan
tin usul bakunınılan blra:ı lhtlvallı 
dnvrnnıyorlnr. l\flişterek paktı ·şart 
"'iZ bir şckllcle imza etmlyc :razı ol
mıyan Arjantin Hariciye Na:1.1rınna 
tereddUdOııc ebep, Illrlcşlk Ame
rikanın ynrın haklın bir rol oyna
mıyn kalkışmasından Urluneı;l ıle

~ildlr, barışın kıta halinde t~klllt
lundırılnıasının yeni rekabetler u
~ andırma ındarı lcorkınası bölge bir 
llklcrlııln clhıııı iilr:üsümle lılr ~cr

~·m ıı itinde ynıtılma ını J&temf6i· 
dlr. 

nunııııla lı:>raber Rlo dr. .Janelro 

korıfernn ınııı yurnttıg-ı hareket 

durınıınııştır. Arjantin ile Şlll de 

dahil olcluğu halele, şimali, ınerke-

7.i \C cenubi Anıerlkada banş ga

~ esile lrnrulun bölge tcsanUdü gün 
ı;~tlk~·c ku\'\ etlennıektedir. 

Amerikanın \&rmıya • ç.alıttıtı 
barış lıedefinl biz Balkanlarda tec
rlibc ettik. nu bakandan ıtiin.ranın 
('.n çetin sahasının Balkaıılar oJ
du_kuna kimse şüphe edeıne.:ı.. En 
fena şartlar karşısında. alchbmı:ıı 

nctkclcr, her halıle iimit ,·erecek 
~·nidadır. 

l'arın h:ıklki bir barı' olur da 

hu barışı bölge bİ.Hgc t~kUitlan
ılırınak Jfızım gelir e, şimali, mer
kezi \'e ''cnubi Amerikanın \-armı
ya çalı,tıtı hedefleri, yeni 3·enl a
ı·ı imtihanlardan geçen Ba1kal\lar
da gerçekleştirmek hiç te gU~ ol-
mıyaraktır. 

BUGON 

i PEK 
Sinemasında 

l.·aını~ en muaı:r.am 

:l'lhnlerde rol alan 

GARY 
COOPER 

tarafından hsrilcuJAde 
bir ı;urette yaratılan 

l<AHRAMAN 
SUBAY 
Görlilmeınlş derecede 
heyecanlı, müthi' 'c 
muazzam sakaclerle 
dolu eşı;lz bir şaheser. 
BliyUk bir a.,k.. 

Fedakarlık , .c 
kahramanlık illmi 

DugUn saat 1 de tenzilıltlı matine 

Bugün MELEK Sinemasında 
Dünya fllnıclllğlnln iki şnl:ane yıldıı:ı 

EANETTE MAC DONALD-NELSON EDDY 

BI RLEŞbENNntdan 

GÖNÜLLER 
Tam.amile renkli... Zengin ,;·e muhteşem alnıcler .•• BllyUk 

muazzam ••• Dilıl bir mt'l\Zu 
ZE~-ı: •.• GUZELLGil'lı"E uoı·ur~lll'AC:AK Bın ŞA.llESER 

Bu program ~arpnıba akşanıır.a katlar devam edecektir. 
Bugün saat l de tenzllAtlı mııtbre. 

BBYICAN ... SER GÜ ZEŞ T ... 
Hl1lLEVİ BİR Hf1REKET 
SİNE/v111Dl1 VIIRYETE 

PARA ... AŞK ... ve KANUN 

Bugün 

Canilere karşı ııollııln nıiicaılelesl ... 

Canilerin şeriki Iliks kadınlar ... 
l'·ecı bir n,k ... 

ŞAR K Sineması rı da 
Bugün aa:ıt l de tcnzJlAtlı m.ıtınc. 

' 



Serbest kürsü 

Kömür 
tevziinden 
şikayetler 

BUL M ACA 

• 

Gazetenizi. h~rgl\nlük blr oku
yucusuyum. ?tlemi ~ket !-:~erindeki 
herhangi bir aks .. klığı en hassas • 
ofr se.kilde inreJ.cyip m illet n~rnı
na ç~k g.ü.zel müda(dı. ett'f: lniLden 11 
c~.;,~ret alarak ben de şu satırları 1--1--l-

" yazıyorum: . L-!..--1-.!........L_ 
Şehrimizin kömür lhtıyacının 

bu seneki kadar felce uğradığı~ı 
görmedik . Kışın başındanbcrı ko
mür buhranı vardı. Dünyanın ha
li dolayısile bohranları ve bunla. 
rın sıkıntılarını olduğu gibi kabul 
ediyoruz, ıakin gelen kömürün 
halka tevziinde o kadar lüzumsuz 

Soldan sağa: 1 - Halk; 
etme. 2 

ğe tat 
- Bir hükümdar; Yeme

verenlerden; Karadeniz 

uşağı. 3 - Tersi: bir hayvan; Vü

cuda alıp verdiğimiz, 4 - Baba 

gibi adam . 5 - Sahip; Bir yemiş; 

Emlak ve Ticaret 
zorluklar var ki bunların devam Bir nota. 6 - Sanat; Babanın ya
edip gitmesine aklım ermiyor. rısı. 7 - Hü13sa; Bir hayvan; Bir 

t.::otanbulun Rumeli cihetinde bu

Türk Anonim Şirket i 
Hissedarlar umumt heyeti 30 mart 

942 pazartesi günü saat 10,30 da 
Jr[ahmutpa.şada Mehmet Paşa hanın
da şirket merkezinde adt surette top 
lanacağLndan hissedarların o gUn 

lunan mıntakalarr nekadar uzak nota. 8 - İş görmesini seven. 9 -
olursa olsun muhakkak surette Gramer terimlerinden; Mutfak a
Kuruc;eşmeden kömür almağa mec letlerinden.. 10 - Bir ölçü; Bir ne
burdur. Bu vaziyet karşısında mer vi toprak; Şüphe. 11 _ Budala; gelmeleri rica olunur. 
kezden parayı verip Kurueeşmeb~e Açık olarak. Heyeti umumiyeye asaleten ve ve-
gick>rek kömür almak çetin ır kA.leten iştirak edebilmek için hisse-
davadır. Hem merkezde. hem de Yıukarıdan aşağıya: 1 - Yuka- darıarın JAakal 50 hisseye mallk ol-
Kuruçeşmede depoda izdiham O- rıntn zıddı; Eda. 2 - Piyasa bi- maları ve hisse senetlerini nihayet 15 
luyor. Para vermek için bir gün nalarında.n; Laf; İman ve erkanı. mart 942 tarihine kadar şirketin 
sabahtan ak~ama kadar bekleye- 3 - Tersl: kıymet; Yakın akra- merkezi idaresine tevdi etmeleri i
rek li(eriye dönüp erte~i günü tek- badan biri. 4 - Deri işleme sana- cabeder. 
rar sıra beklemek var. Evin ihti
yacı olan kömür mesela yarım 
ton!'a 300 kilo veriyorlar. Fakat ih 
Uyaçların umumi bir ölçü ile sı. 
raya konmadığına, hatırlıların da
ha bol ve daha kolay kömür al· 
dıklarına dikkat ettim. 

Limana gelen 1500 tonluk va
purun hamulesi vasati 300 kilo 
gibi miktarlar üzerinden ihtiyaç 
sahiplerine tevzi edilince tabii 
yüzlerce adam toplanıyor. İşte bu 
yüzlerce ahali yük~ek fiyatla le

tı. 5 - Bir hayvan; Maaş taadülü; 
Beyan edatı. 6 - İsim; :Rlr nida. 
7 - Nişane; Zorlama; Bir nota. 
8 - Ahmaklık. 9 - Saha; Bayat 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - Idare meclisi raporunun o-

kunması, 

2 - 941 yılına ait bilA.nço, ka.r ve 
değil. 10 - Yanardağ ifrazatı; Bir zarar hesabile n1urakıp raporunun o
deniz ölçtisü; Bir vilayetimiz, 11- kunarak tasdiki ve meclisi idare a

Alaturka saat; İşlemell bir nevi zasının ibrası. 
3 - Ticaret kanununun 323 Uncu 

kumaş. 

DÜNıttl B ULMACANIN RALLİ 

Soldan s•ğa; l - Şakadan 2 -

maddesi mucibince şirketle muame
le yapabilmeleri için idare meclisi 
aza.sına sa1A.hiyet verilmesi. 

min etmiş olduğu vasıtaları, kendi Isırık; Keçi. 3 - Mazi; Abaftan 
sırası gelinceye kadar bekletmek 4 - Aba; AlAmet. 5 - Ra:ıa, .1\.
ve bazen da o gün vasıtanın para

4. - 1942 yılı için iki murakıp ta
yini ile Ucretlerinin tesbiti. 

5 Ticaret VekA.letinln 23.12.941 
sını verip tekrar ertesi günü gele- har. G - Ya; Cc. 7 - K 3 ba; Ley· tarih ve 9522 ve 9523 !ayılı ve mın
tek sıra beklemek zorundadır. Kı- lek 8 - Baklava; VK. 3 - Tak. taka ticaret mUdUrlUğUnün 7.1.942 
şın şiddeth olduğu bir zaman?a l' la, Arr.ade. 10 - Anla: /ı.nrne. 
Kuruçeşmedeki hali tasavvur edın. 11 _ Şiar; İta. 

Geçen !'~ne ~uruçeşmede satış Yukarıdan aşağıya: 1 - Şıma-
müteaddıl bayiler v .. ıtasile olu •. 

tarih ve 100 numaralı yazıları ile nl
zamRameye HA.vesi lcabeden mad
delerin müzakeresi. 

yor, kat'iyyen izdiham olmuyor- rık; Taş. 2 - (K) asaba; ~b~nl. 
du. O takdlrde Yolcu salonundaki 3 - Kızan; Bakla. 4 - Arı; A
merkezde para alıp makbuz ver- yaklar. 5 - (Ka) dı; Lci. 6 - A
mek işinde ne jandarmaya ihtiyaç kala; La; At. 7 - Bahccvan. 8 -
kalırdı, ne de polise... Sizin bir Kama: Yama. 9 - Fener; Ani. 
gün gelip de bu izdihamı görme- 10 - Çat; Cevdet. 11 - Çin; 
n1zi çok arzu ederdim. Mekke. 

ZAYi - Beylerbeyi 27 inci ilk mek
tepten aldığım mezuniyet vesikamt 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmU yoktur. 

?\ahit Yanda' - ŞL'Jll H asat 
sokak No. 30/ 1 

Bir elden idare kfdiasile ahatfye - ---------·--------- ---- - - -----
nekadar işkence çektirildiğine ak
lım ermiyor. 
Kadıköy ve civarında uzun bir 

müddet mangal kömürü, odun bul 
mak imkAnı olmadı. Yemek pişi . 
rıtmez hale teld1k. İı;tanbula mo. 
törlerle kömür geldiği halda her 
?\edense Kadıköy unutuldu. Bir 
kömürcüye gelen bir kamyon kö
mür su~uk gibi ıslak ... Yakabilir
lieniz aşk olsun. Kok kömürüne 
gelince Etibank geçen aya kadar 
kendi deposunda 23,5 liraya kö
mür sattığı halde her nedense bu 
&efer kendi deposu satış yapmıyor. 
Yalnız bunu bayilere verdiler. Bu~ 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Orman İşletmesine alınacak 

makineler hakkında 
Devlet Orman işletmelerindeki afaçfarın mukavemet derecelerini ta

yin hususunda kullanılacak bir adet makine ile hacim, irtifa, boy ve çap 
ölçmeğe mahsus c:232~ adet muhtelif alet salın alınacaktır. Makine V'e 
aletler hakkında ta!silA.t almak isteyenler Orman Umum MüdUrlUfU 
merkez mUbayaa komisyonuna müracaat etmelidirler. 

Teklit mektupları en geç 9/ 3/942 pazartesi akşamına kadar umum 
mUdUrJUk merkez mübayaa komisyonuna vermeleri UAn olunur. 

cıo•2• c2651> 

gün bayilere gelen kömürün, K•- İstanbul Fiyat Mürakabe Kom:syonundan 
dıköyde hangi makam bilmiyo-
rum, 50 kilosuna 150 )turuş fiyat 
koymuş. Yani tonu (30) lira ... Eti 
bank deposuna nakil masrafı ne 
1~e. bayilere de ayni olduğu halde 
bu fiyat artmasına akıl erdireme
dim. Sonra Etibank dePosunda ay
lıkları işleyen 2 memur, 2 kantar
cı, bir bekçi olduğu halde satış 
~apmiyorlar da niçin bayilere to
nu 30 liradan kömür sattırıyorlar? 
Tesbit edilen fiyat üzerinden gaz
hane kömürleri aynr muhitte 23,5 
liraya. satılıyor. Ayni giin, ayni 
muhitte satılan kömür 30 lira ... 

Bu vatanın evlAdı olmakltğımız 
dolayısi!e bu gibi haller bizi çok 

Di n No. M 146 
Bir çuval undan yüzde 49 rutubetli 167,5 adet ekmek imal olunan 

600 gra1'1'llık bir adet ekmeğin tiyatı 10 kuruştur. 
Şube ve aat14 masraflarının bu fiyatın içinde bulunduğu ilA.n olu

nur. (288~) 

İSTANBUL BELEDİYll:"t 
Dram kısmı Tepebaşında 

GilndilZ 15,30 da 

Bu alı:f"m 20,30 da 
PARA 

Yazan: Necip FAzıJ 

KISAKÜREK 

ŞEHİR TİYATROSU 
İstiklal caddesinde 
Komedi kısmında 
GündUz •aat U te 
ÇOCUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 
Bffi MUHASiP ARANIYOR 

rencide ediyor. Halkın işinin daha ı•••••••••••••••••••••••••••• ... 
kolay, daha rahat yapılmasını dil- 1-
şünen yok mu? Sizin evvelce yaz. 
dığınız gibi, işi tek elden idare sis
temi bu kadar fena neticeler ver
diği halde neden devam edip gi. 
diyor? Bunları yazmakla sakın 
benl kömür bayii zannetmeyiniz. 
Herkesin çektiği llıtkıntıyı çeken 
bir vatandaşım, v11tanın öz evlftdı-
yım. Kadıköy: A. R. S. 

fOkuyucumuzun şikayeUerinde 
yalnız bir tezad var. Kömürün ba
yiler vasıtasile tevziinin faydalı 
olduğunu hakkile iddia ediyor, 
dij:er taraftan kokun bayiler va
ııtasile satılmasına itirazda bulu
nuyor. Acaba aradaki fiyat farkı 
bayiin karilc beraber nakliye pa. 
rası değil mi~ Kadıköy okuyucu
larımızdan kömüre dair biri Yu. 
5uf Saner ve bir kaç arkadaşı, di
fcri Hüsnü Erbil imzasile iki mek 
tııp daha aldık. ikisinde de gaz
hane kömürünün 23,5 liradan 
24.80 liraya çıkarılmasına itiraz 
edilmektedir. Bu mese1eyi tahkik 
ettik. Öğrendiğimize göre bu zam 
kömürün daha fazlaya mal olma: 
ı-1 yüzünden Belediyenin malümatı 
a:tında yapılmıştır.] 

BORSA 
26 ŞUBAT 1942 

Sterlin 5,24 
100 Dolar 132,20 
100 Pezeta 12,9375 
100 İsveç Kronu 30, 72 

ESHA~I VE TAHV1LAT 

'i- 7 1941 Demiryolu 19.75 
Sıvas - Erzurum 2 - 7 19,90 
,.,e 7 1934 Sıvas - Erzurum 19 90 
Sark Değirmenleri 4 60 
Türk Umumi Tiyatro 37 - ı 
~ 6 Tasarruf Bonoları 99 - _ 

Türk iy e Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul"' tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk 

Şube ve ajans adedi: 2G5. 
Ziral ve ticart her nevi banka muameleleri. 

P ara bir iktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

lirası 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en a.z 50 liraıaı blllunanı ara senede 4. defa çekilecek kur'a ile 8..!Jlağı 
d&k.1 pllna göre ikramiye datıtııacaktır. 

4 adet l,tOO liralık 4,000 Ura 18-0 adet 50 llralık 5,009 Ura 
' • 500 :t 2,000 • 

' . '° • 
250 
llO 

• 
• 

1,000 • 
t ,000 • 

120 • 

160 • 
40 

20 
• 4,800 • 

a.zoo • 
oIKKAT: HMaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~a

fı dU.,miyenlere ikram.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kurala.r senede .f. deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eylO.l, 

11 Blrincikll.nunda çekilecektir . 

VATAN 

İ s tanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

As k e ri Kıtaat İlônları 

Pazarlıkla 75 ton kuru fasulya alınacaktır. Ev~a! ve hususi şart· 
ları komisyonda. görillebilir. Taliplerin aıacakları cinsin nUmunelerinl 
beraber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini 
de işaret edeceklerdir. Komi~yonca satın alınacak fa.sulyaların cinsle
rile beraber kilosunun muhammen fiyatları aşafıda gösterilmiştir. 

Ihalesi ·1 f3 ı 042 çarşamba gilnü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin kati 
teminatıarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 
I•~a.,ulyaların cinoıl l\luhammen fi. 

Yumuşak çalı ve Anadolu 
ı;ert ufaklar,ı tombul 
iivroz 
Dermason 

K. S. 

26 
30 
34 

(2305 - 2778) 

* 2312 942 de ihale.si UAn olun21n (5000) liralık et kıyma makinesine 
talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur, taliplerin getirecekleri 
numune ve tekHf edecekleri fiyata göre uygun görüleni numune tutula
caktır, ihalesi. 3 / 3/ 942 salı gUnü saat 16 da yapllacaktır, taliplerin kal\ 
teminatlarUe Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona milra.caatıarı. 

( 2306 - 2779) 

Tahmin edilen bedeli 4800 lira o"tan sahra pili yapmıya mahsus 1 ka
lem makine ile tahmin bedeli 3550 lira olan anot batarya yapmıya mah
sus 7 kalem mRkine ve ayrıea bunlar için muktazi ve tahmin bedeli 2000 
lira olan 21 kalem malzeme 2 13 / 942 pazartesi günü saat 15 de pazarlık
la isteklisine ihale edilecektir. Şartnamesi her gUn komisyonda görüle
bilir. Hepsinin katı teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Bu malzemeler ba..ş~ 
kR başka talipleı·e de ihale edilebilir. Isleklilerin belll gUn ve <Jaatle Fın-
dı~.lıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (2308 - 2781) .. 

15.000 kilo s:ığır, keçi , koyun eti allnacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 1713 942 güntı saat 11 de Lülcburgazda bir numaralı aske
ri satın alma komh;yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2316 - 2787) 

* 40,000 kilo pırinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ 3/ 942 cu. 
martesl günü saat 11 de Geliboluda &skerl sa.tın alma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,400 Jlradır. Taliplerin beili va-
kitte komisyona gelmeleri. 2233-2584 .. 

Pazarlık günü ısleklisi çıkmayan a'.ljağıda yazılı iki kalem yem :mad
do!i 413/D-42 çarşanıba gUnU hizalarında. gÖSterllen saatlerde pazarlıkla 
satın alınacaklardır. Mallar t&taRyonda vagonda te:~Hm ah na.caktll". Şat"'t

namcleri her gUn komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saat
lerde Fındıklıda satın alma kom isyonuna gelmeleri. 
Cinsi 'flktarı I\1uh. Bed. Kati te. 

Kuru ot 
Saman 

Ton L. K. Lira Krı,. 

500 
500 

32500 
27500 

4875 
H25 

* 

Pa'Zarlrk zan1aru 
Sa.at O. 

10,30 
11 

(2278 - 2685) 

684,000 kilo odun alınşcaklır. Açık eksiltmesi 20/3/942 cuma günü 
saat 15 de Karamur~elde askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 13,338 lira ilk teminatı 1000 lira 35 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2261 - 2668) 

* 49.991 liralık et satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 /3 / 942 
pazartesi günü saat 15 de Istanbul Rami askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Ilk teminatı 3749 lira 45 kuru11tur. Taliplerin belli va-
kitte komisyona gelmeleri. (2262 - 2669) 

* Talibi çıkmıyan a.,ağıda yazılı dôrt katem sığır etleri yeniden 
9 / 3 / 942 pazarte:;i günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla. iha
le edileceklerdir. Şartname.leri her giln komisyonda. görülebilir. Istek
lilerin belti gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gel
meleri. 
Cinsi 

Sığır eti 

• • 
> 

• 
> 
> 

l\flktarı 

Ton 

360 
200 
400 
180 

'1ulı. Bd. Kati te. 
Lr. Krş. Lr. K.r,. 

284400 30252 
120000 11500 
316000 
142200 

* 

32780 
16720 

Paı;arlık zamanı 

Saa t Da kika 

10 
10.30 
11 
11,30 

(2279 - 2686) 

2600 tane küçük ve 480 tane büyük kartuş pazarlıkla eksiltme-
ye konmuştur . İhalesi 6 '3 942 cuma günü saat 15 te Akarada M. 
l\.t . v. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Küçük kartuşların 
beherine 6 ve büyük kartuşların beherine 11 lira fiyat tahmin 
edilmiştir. Kartuşların hepsi birden bir talibe ihale edilebileceği 
gibi büyi.lk kartuşların hepsi ayrı ve küçük kartuş'arın bin adet· 
ten aşağı olmamak üz.ere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
İsteklilerin tck:if edecekleri miktar üzerinden kanuni kat'i temi
nallarile belli vakitte komisyona ~elmc!erl. (2303 • 2728) .. 

:r.IuhteHC nakliyat yaptırılacaktır. Açık eksiltmesi 13 13 / 942 cu
ma. günü saat ı 1 de Çanakkalcdc askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 3300 lira, ilk teminatı 247 lira 50 
kuruştur. Taliperin bc'.li vakitte komisyona a:elmeleri. (2313-2786) .. 

60 ton sı~ır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.3.942 gUnü sa
at 15 de Geliboluda askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2333 - 2862) 

* Beher metre-sine tahmin edilen fiyatı 325 kuruş 13 santim olan 
100,000 metre kışlık elbisellk kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 40,000 
metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayl'ı lekllfler de kabul edilir. !hale· 
st 5.3.942 perşembe günü saat 11 de Ankarada ı.c. M. V' satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin teklif edecdkleri miktar üzerin
den katı teminatıarile belli vakitle komisyona gelmelerl. (2336 - 2865) 

* 36 kalem rulman alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 25,746 lira, 
katı teminatı 3862 liradtr, Taliplerin 5.3.94.2 perşembe gUnU saat 15 de 
Ankarada 1\1. ~'I. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (2339 - 2868) 

* 200 takımlık komisyonda. mevcut nümunesine göre tüfekçi mal-
zemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksillme!ıi 7.3.9-12 cumartesi gUnü saat 
11 de Ankarada l\t. ?\of. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Beher 
takım!na 157 lira 12 kuruş olup.tahn1in bedeli 31,424 lira, kati teminatı 
1714 liradır. Ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. (2338 - 2867) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllçü taıal'l'af heıapları 1942 tuaaıre pliaı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, S Atu>t<>11 
2 lk.inclteşri n tarihler inde yapılır 

11142 IKR.AMIYELERI 

ı adet 2000 liralık = 2000,- Ura 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,- > 

3 > 500 > = 1500,- > 
ıo > 200 > = uoo.- > 

40 

50 

200 

200 

> 

> 
> 

• 

100 

50 

25 

10 

> 

> 

> 

• 

= 4000,

= 2500,

= 5000,

= 2000,-

1 

> 

> 

> 

> 

J 

Devlet Demiryolları ilanları 
Kırklareli istasyonunda veys lstanbut garında hat kcnarı'1da. yrr~ 

istif edilmiş bir halde teslim edilmek üzere 25 X 25 X 400 ölçülü ve mu
hammen bedeli 1875 lira olan lOOtane c 25 ~13 .. meşe azman açık ek:;iJt· 
me usulü ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 9.~.942 pazartesi günü sa.at 11 de Sırkecide 9 İşletme bi
nasında toplanacak A. E . komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin 140,63 lira muvakkat teminat ve kanuni \'f'~ıl-i.a\arını 

hllmilen ayni gün ve saatte Sirkecide 9 İşletme binasında A. E. komis
yonuna müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilir. (2572) .. 
Muhammen bedeli {19.000l lira olan küçük sterilizasyon cihazlan 

16.3.942 pazartesi gUnU saat 15.30 da kapalı zarf u.sulü ile Ankarad:ı. 

idare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1..125) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları \'e tekliflerini ayni gün ı:;aat 11,30 a 
kadar adı geçen komisyon rei<jliğine vermeleri lfl.zımdlr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dail'esinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk .şefliğinden temin olunur. (28·13) 

Devlet Denizyolları ilanları 
Denizyolları umumi yük navul tarifemizde bazı ladilA.l yapılmı~

tır. Muaddel tarife 1 mart 942 tarihinden itibaren Istanbuldan kalka
cak olan vapurlarla yapılacak nakliyata tatbik olunacaktır. Acenteleri
mizden izahat alınabilir. (2Si7) 

Aşağıda ya-zılI mevaddın pazarlıkla ek!illmeleri hizalarında yuılt 

gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma komisyonlarında yapıla~ 

caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyona gelmeleri 
Cl.n81 1\Uktarı Tutarı Teminata ihale giln, saat ve 

Odun 
Sığır eti 
Kuyruk yağı. 
Sade yağı. 

K. Fasuly• 
Kilo 

Kilo Lira L ira mahalJl 

500.000 
10,000 

20,000 

19,090 

2.500 
31,000 

:Sohut 
Kl!o 

13.3.942 15 Kars 
10~0 3.3.942 14 Arna\'utköy 

5.3.942 15,30 Kırklareli 

4650 11.3.942 14 Erzurum 
2370 - 2869) 

Ye,11 mercimek 
Kilo 

25000 20000 10000 
Uç kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı şeraite iı;tinaden pazarlıkla 

satın al ı nacaktır. Tahmin bedelleri 6875, 4600 ve 2900 liradır. Şeraiti 

komisyonda görUlebilir. Eksiltmeleri 4.3.942 çarşamba gUnU saat 15 
ten 17 ye kadardu·. ı~tekliler muayyen gün ve saatte komisyonumuza 
gelmeleri. (2320 - 2812) 

* Kapalı zart ust1lile (200) ton kuru incir münakasaya konmu.ş-

tur. Evsaf ve hususi şartları ve nümunesi komisyonda görülebilir. Iha.
lesi 1_8.3.942 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 3850 liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mek
tupla.rıle Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaatları. 

(2291 - 2716) .. 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksillmeleri 13.3.94% cuma gü

nU hizalarında yazılı saatlerde Ez.inede Askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. (2334-2863) 

Cinsi l\llktarı Tutarı Teminatı iha le ıa.ati 

Sade yağı. 

Sabun. 

Kilo L ira Lira 

10,000 
6,000 

18.000 
4,200 

* 

13~0 

315 
14, 
H,~ 

Müteahhit nam ve hesabına beherine tahmin edilen fiyatı 30 ku· 
ruş olan 485,763 adet portatif çadır direği ve beherine tahmin edilen 
fiyatı 20 kuruş olan 4.80,300 adet portatif çadır kazığı pazarlıkla. satın 
alınacaktır. !halesi 6.3.912 günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satin 
alma komisyonunda yapılacaktır. KaU teminatı 26,678 lira 90 kuruş

tur. şartnamesi 1209 kuruşa komisyondan alınır: Taliplerin belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. (2337 - 2866) 

L A N 
616 askeri posta numarasına ait 121920 sayılı ayniyat makbuzu zayi 

olmuştur. Bulunduğunda hükmü olmadığı (2331 - 2823) 

Salılbl ve N .. rlyat MUdılril : AJuuet EClin YALMAN 
Val&la N11fr11al TIU-k L 14. Şll. • Valuı Malba&u 


