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Başvekilin l'adyodaki bıtab • 
esı 

Doktor Re/ ik Saydam, milli korunmayı kuvvetlendirmek için 
hepimize düşen vazifeleri plan halinde gözümüzün önüne serdi 

B. H'tleri 
dinlerken 

Son nutuk dünyanın nered en 
ıeIJiğlni , nereye gittitlni ay. 
dıdatnıak bakunnıdan bir şif. 
re anahtarı na benzer. t.::ıe. 
rirtde etraflı surette du ı-mak 
zahmete değer. 

Yaza n: AJunet Eınln YALMAN 

Ö ki gün evvel radyo başın-
da B. H:tlcrin nutkunu din 

!erken, banıı 'ŞU his geldi ki kar
tımda ,bir insan değil, bir ;anar. 
dağ var __ v.~ bunun etrafa JAv saç. 
tıgını goruyor ve işJUyorum. 

Vakit vakit radyoda B. Hitler n 
bir çok nutuklarını dinledim . Na 
l.iliğin iş başına gelmesinin doku
tuncu yı1dönümü vesfesile söyle. 
diği nutuk kadar canlısını hiç duy. 
~nadım i 
Gözünüıün önüne bile bile ve 

istiye istiy~ omuzlarına dağlar ka· 
1 

~ar mesu~ı~· e.t ylikil toplıyan bir 
~nsan getırınız. Sil;ih arkada~ları 
b 1r taraftan <;öt sıcağında, diğer 
taraftan ı;ıfır altında 42 derece so
g~~ta eziyet çekiyorlar. Giriı;tiği 
mucadelr dünvaları tutmuştur. 
Mil'-etinın l&$ıma· takatleci Eıon had 
lere kadar gerilmiştir. 

. Bu halJ.er karşısında ic;-i-' 
nı boşaltmak ihtiyacını hissedi
l'Ot"'ve- tını. aca ı
nı, bugünkü ve ynrınki dünya hak 
kında neler düşUndüğünü bir bu
cuk saatlik bir konuşmaya sıkrş
hrarak bütün dünyanın gözünde 
ranlanchrmanın yolunu buluyor- · 

B. Hitlerin adı anılınca bitaraf 
olabilC'n 1er pek azdır. DPrhal ya 
f ddetli !'evgi, veva ~iddetli nefret 
belirir. · '" 

Halk zararına meni aat temin etmek 
istiyenlere hayat hakkı yoktur 

Milletler, ya bütün fertleriyle var 
olacaklar veya yok olacaklardır 

I~ 
' 

SİNGAPUR 

Ingtllzler Malak& yamnadasını tamamen t erk:eOOrek Singapur yarnnada· 
..na çekildiler. Adayı yarımada ile bağlıyan ııed dlnamtU.. ııçurutdu. Ha· 

Başvekil, 
isti yenlere 

bozgunculuk havası yaratmak 
karşı da ihtarda bulundu 

Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik Saydam, 
bugün saat 20.15 te aşağ"ıdaki konuşroayı yapml.fbr: 

te ile yayın}anacaktır. Bunun için evvela. bundan baş
hyacağmı. 

J 

rtta Slng-apu.r ada sını g~termektedlr 

~'? 1 n g i ı iz ı er ı r ·----_, -.,--.--
---=- • Von Clemm Aziz yurddaşlarım, 

Epeyce bir zamandanbcri sizinle görü.,mek fırsatını 

bulamamıştım. Bugün buna imktuı elverdi. P azar gü

Dünya buhranının zorlu şartları içinde yürüyen 
millt ha.yatın bugünkü ana davalarını ve bu davaların 
halll uğrunda hükQmetimizin aldığı ba.şllca tedbirleri 

ve gene bu uğur-nünü Rf>Çmekten 
mmakRadım da ,-- ---------------------------... da sizlere düşen 

uzunca ve rahat- M 11 k 
ça konu,abılmek i i orunma davamızın maddi destekleri 

milli kaynaklarımız ve milli kuvvetlerimizdir 
imkAnının her 
lkl taraf için 

rnüntkUn olma-

vazifeleri belirt
mek istiyorum. 

1939 eyltllUnde 
Avrupa'da ba.-,. 
lıyarak gittikçe 
sirayet ve IJÜ· sındadır. Bugün 

size TUrkiyeni:- h:ır:cl politika.!ından bahselmlyece
lftn. Ofınya buh.ranırrJn lnlflttdıgı lflli1de ta~a:r eden 
ve milli •uura dayanan h&ricl siyasetimiz ilk günkU 

vasfından ne bi.r teY kaybetmiş, ne de herhangi ufak 
bir tebeddUl göstermiştir. Ne dedikse, ne karar ver· 
dikse gene oradayız. Değişmiş hiçbir şey yoktur. 

Bugün sizinle politikadan ve bunun da gUnUn her
hesçe önemli görünen olaylarından bahsedeğim. M il· 
ıı korunma kanununda y~ılan yeni değişiklikler, Bü

yük :1.-lillet hlechsince kabul edildi. Yarın resmi gaze-

mulUnü genişleterek Afrika'ya. Asya'ya, Amerika'ya 
geçrııif \"O şimdi hak!Jıl bir <iliay& ~t hallıl' al· 
mışur. Harp, yalnız harbe girmiş olan memleketler
de tahribat yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yer 
yer ve çeşit çeşit ıztıraplar, yoksulluklar yaratR.rak 
ve bunlar da dalga da lga, memleketten memlekete 
geçerek bütün insanlığı saran muazzam bir buhran 
halinl alını' bulunuyor. Bu sebeple hüküm sürmekte 
olan buhran ı n sıkıntılarından yalnız harp içinde bu· 

(Devamı: Sa. S; SU. S te) + 

Sın~a~ura Amerikada 
çekıldıler tevkif edildi 

Adayı Malakaya bağ 
layan sed dinami tle 

havaya uçuruldu 

Singapur ku vvetli m üda
faa hattının gerisinde 
Japon taarruzuna göğüs 
germeğe çalışıyor 

IVon Clemm madamı 
Von R~bb~~tr.op'un 

yege nı ım ı ş 

Vaşingto1' 1 (A.A.) Amerikan 
gazeteleri Von Clemm işini bUytik 
başlıklarla yazıyorlar. Alman ırkın

dan olan Von Clemm 20 senedenberl 
Amerikada bulunmaktadır ve Ame-

Gelin de biz bitaraf olmıya ça.' ~==========================================::. Saygon, 1 (A-A.) - Yedi hafla rikan tabiiyetine ginni~tir. 
lışahm ve bu nutku tarihe mah- _ ------ fasılasız devam eden bir mücade- Von Clemm Nazilerin döviz elde et- • 
&US geniş ö'çül~rle hep beraber rn--....,,,, '1AbP ..... u .. leden sonra İngUiz kıtaları gece mek için Belçikalı ve Holandah tilc-

kuşbakışt tahlil edelim. M a a ş 1 a r z a m l a ... johor bo~azını aşmışlar ve son carlardan aldıkları büyük miktarda 

1 
Macar Naibi tank küçük kanalı geçtikten sonra elmaslar. gizl•m•k ve •atmakla 

Her ferdin, her muhit n her .. şosenin a:tına ko~ulan mayinler in- ı suçludur. Von Clemm'in Madam Von 
tnHletin bir takım mcnfaatİerden, • ı k A • 1 H filAk ederek Sıngapuru karaya Ribbentrop'un yeğeni olduğu, Alman 
itiyatlardan. ananelerden. telAkkl. beraber verı ece mıra orty bağlıyan sed htavbaly_a duçurMulml uş- başkumandanlığmın raporunu haiz 
!erden, düşüncelerden ibaret bir t u r. Sıngapur e ıgın c a ezya Sovyet-
ıermaye~i vardır . Bunlar her ta. ~ ' muharebesinin bittiği ve Singapur bulunduğunu ve Almanyanın 
rafa kök s•lmı.tır. Kı<men de t•ş 1 çekı"lı"yor 1 m uharebesinin başllLdrgr kaydedil- !erle mUnasebetlorini_keseceğint haf-
k:~ilmtş, d~ğfş~e ve lyt1e~e lm. lngllterenJn Uzakşark hava ma~t mektedir . tatarca evvelden bildıği soylenilmek-

k~nlarını kör'etmişt'r- Bu korkulu Ücretli memurlar da ay sonunda maaşlarını Slr Robert Brooke. P opham Adanın şimal,indeki sivil ahali, tedir, (Devamı Sa : S SU: 1 de) (-) 
riuzenden biraz uzaklasmıya kal- (Resint generali Slngapurda dolaşır· tahHye edilmiş ve müdafa hazır-
kışorsanız bir cok menraaııere v• zamla birlikte alccoklar Na .

1 
b .

1 
n yer 

1
• ne 

1 
k• n gösterıyor. ı tıkıarına ııararetıe b•ş'anmıştı. jo. 

itiyatlara dokunursunuz. fc;inde ya. J -- hor boğazının sahınLnde bUtün top t 
•?dt~ın h'ti b t·· Zam kan ununun İstanbul vilAye- Alb j ı ı - ı ti ı ·ş1· , •z mu," ve aevrm üun J Arşidük erecht rı Rus. Alman ] ar mevz•erıne yereş rım• ır. köklü menfaat ve an~ne1eri kar· ' 1 tine tebliğ edildiğini ve bordrola- Civar sular a mayin,er dökü1muş, 
rınıza dikilir, sizi yok etmlye ça. lrın hazırlanarak şubat maaşlar ının d'I k ve boğazın medhallcrinde bulunan 
lmr. zamlarla bi r likte verileceğini yaz- tayin e 1 ece miş il ar b 1 müstahkem adalara kuvvetli toplar 

,,Tarihin akıtıp getirdlğ; kurulu mıştık. Halbuk ı sabah refik leri- Bern, 1 (A.A-) - Telemendial: yerleş!Jrilmiştir. 
duzene olan bağlılık, Almanyada mizden birisi za m lar tediyeslnln B ir Alman mcmbaından blldiril- s t k japanların bu son engele karsı 
belki de a·· tehir edileceği h aberini verd i. ovye mu a l h k t ki - l unvanın her yerinden dlğine göre dün Budapeştede naip • nası are e e geçece erı sua e şa 
fazJ .. ..1ır B .. ··k Dün sabah kendsile görüşü len nd s· g I" d , , -... · uyu Fredriklerfn, Bls. Horty'nın istihlüfr meselesi tetkik ya ır . ın apuru usu u aıresıa-
markların t Al ı d İstanbul defterdarı Şevket A dalan 1 ~ - h a a ı ed kl k , am man ö çiisile ii· edilmiştir. F ilhak, ika, söy_lendl.ğine. b • ı t a ar r u Z U = m u as r m ece er, yo sa 
sünen yüzlerce fikir ve ~anat a· zamların teh ir edileceği habe r in i göre, naip Horty nin sıhhı vazıyetı l Hongkong'da yaptıkları gibi der-
damının bütün gayretlerine rağ. katiyetle tekzip edere k şu izahatı etrafındakileri büyük bir endişe- d• hal milstah kem mevk ie hücum mu 
men Alman milleti tam mAnastle vermiştir: ye düşürmüştür. devam e ıyor edecekler? buras ı rn-eçhuldür. 
bir'iğe varam ı - r •- Za m kanunu b ize t.ebli)t e - Ja - •- ~a oo•ru n rı · 1 am ş, umumı men a- 6 Naibin ailesi efradından birinin J>O•.ı;ur """ ya • e ıyor ar 
eli her 1$te ölçü tanımıya alışm•· dilince derh&l kazalara tebligat ve te rcihan oğlunun veya Alman. T ok yo, 1 (A .A .) - Cep heden 
mıştı. Türlü türlü sınıf, zümre, yaptık. Mutemetlere bir kolaylık Iar a karşı sempatisi i1e tanınmış O· Moskova, 1 (A.A.- - Öğle ü ze- gelen yeni ha.berlere göre, Singa. 
riin, mezhep, partt ve menfaat 1 olmak ü zere de bir izahname ve lan Arşidük Alberecht' in naip Hor ri neşredilen Sovyet tebliği: pur adası için muharebe başlamış. 
farkları ve mahalli hükO.metlerin cetvel haz ırhyarak gönderd ik. Her ty'nin yerine get:rilmesi düşünül~ Cumartesi - pazar gecesi kıta- tır. Hızlı japon kıtaları bendin ü- ! 
hanedanına, idaresine ve kalkına 

1 

k aza zam borcJr-oları nı haztrlamı- mek tedir. larımız faşist Al.man kıta larına zer inden adaya doğru ile r lerken 
ait k ısk:;ı. nçhk1 ar ve aykırılıklar ya başladı. Binae na1eyh şubat ma· -------------- karşı hareketlerine faaliyetle de- tayyare meydanı, kışla, petrol sar-
A1'!1anların müşterek çalışma kud aş ı zamlarla b irlik te verilecektir. 

1 
N vam etn1işlerdir. rucı ve mühim muvasala yollar ı 

ret ınt kerntr yor ve gevşetiyordu. Ücretliler de maaşlarını işliyerek Kis in S! orveç Berlin, 1 (A .A -) - D -N.B . A- gibi önemli ask eri hedefler, tay-

ı 
al dıkla rı için zamla.rı şubat sonun· - jansına askeri kaynaktan gelen b r yar eler le molörlü topçu tarafın-

İşl<' bu Almanvanın karşısına da al acaklardır . B k" • Jd habere göre, 30 sonkAnunda şafak dan bombalanmıştı r. 
5ıtinün birinde bir. halk çocuğu çı- Mütekait ve eytam maaşları aşv e ) J O U la beraber Sovyetler S ivaslopo l ö. Singapur susuz bırakılaca kmış 
k ı yor. K urulu nizamla hiç ül feti 1 Üç aylık olarak maa, a.1an müte. nündeki çember cephesinde bulu- T okyo, ı (A.A .• _ japonyanın 
yok. Bunu bilmiyor ve bilmek fs- kait ve yett-mler martta üç aylık- Bertin, 1 (A.A.) - Oı;lo'dan gön- nan Rumen mevzilerine karşı bir eski S lngap ur başkonsolosu K en 
tcm:yor. lannı al1trla.rken ıuba.t farkı o1m3.k derlİen resmi bir Alman telgrafında hücum te~ebb~s~nde ~ulunmuşla~~ Sur umi, S ingapur şehr~nin su ih· j 

Alman milleti, bütün bir dün. üzere za.mlarıını dört ay ii2ertnden bildirildlğine göre QuiBling Norveç dır. Heniız hukum suren ve mü- Uyacını temin meselcsınin ehem -
yaya karşı yorucu ve yıkıcı bir ~lussol lnl alacaklardır. başvekili olmu,tur. Bundan evvelki dafaayı çok güç'eşti'"t?n karanlığa 

1 

m iyetinden bahsederek Singapur 
mücadeleden sonra yerlere serlJ. başvekil Azant ist ifa etmiştir . (De,·onıı Sa. S, s u. 1 de) »-« suyunu n yamm adad:ın ~c>ldiğtni 

miş, kendine itimadı ve saygıs ı Mu sso l ı' n ,. de { .. l Oslo, 1 (A.A.) - Başvekil Quisling, (Devamı Sa. :i, S il . .., de) x 
ka lmamış. İktısadi sistemi (ök· o I " k Akershus'de yapılan milıt toplantı 
müş. J\.füst~mlekeleri ve ana top. u m e arş 1 mUnasebetile, söylediği nutukta ez-
taklarından bir kı!;mı sl1Ahlle be-

cümle Ingiltere ile harp halinde bu-
r aber eilnden alınmış . .. k t • o n u ş u lunan memleketlerdeki Norve<;Jilerin 

Resmi hayattaki mertebesi on. koyan mı' 11 etı' n menfaatlerinin Norveç'in eski Zimam-baş ı lığı geçmiyen bu halk çocuğu 
yalnız Almanyanın menhus talline darları namına Isveç tarafından rnü-
galebeyi kiı.!i görmüyor. Mevcut Roma, ı (A.A.) _ stefani: dafaa edilmesi vaziyetine mümkün 

nizamı hiçe ~ayarak, bütün köklU Faş,ist gönUUU 1'fllis teşkil:ttının h ı' k a" y e s 
1
• mertebe çabuk nihayet vermek IUzu-

nnane. terbiye. telclkki ve menfa- kurulu.şunun 19 uncu yıldönümUnU mundan bahsetmiş ve dem~tir ki: 
.at' er i ve her türlü ihtilii.f sebeple- kutlama töreni esnasın<la bu sabah 

1 

Norvec'in menfaatlerini korumak 
rint bir kazanda kavnatmayı ve Du<:e tarafından aşağıdaki nutuk 1 içln elimizden geleni yapmağa kaU 
milletin irade ve ene~jisini kendi söylenmiııtır; Dört yazıdan i bere t surette a•mettik, Her tUr\U şim•I v~-
emri altında birleştirerek tam Vf'· Olülere Ye dirilere nişanların ı ver- o/an bLJ serinin bİfİnCİSİ Siliğini reddedeceğiz. •Almanya ile 
'f'·mlc bir takım t:edef1ere scvkrt- meden ev,·eı size tekrar !!!ilA.ha f\e.rıl- I ! s ıkı aurette işbirli~i yaparak Büyük 
meyi tasarlıyor. Pek iyi biliyor kl mak şerefini iSleyen ve kazanan ih- ~ $\ (f'O l1ı} Norvec' i hür bir hale getirme~e eıv._._ 
başarmasa kendisine deli diyeC'f'k• ti181 emektarlarını Toskana eyaletle- lf (gl 1 r ı.şh bir !l!iyaset takip edeceğiz. • 

Valiler 
arasında 

tayinler 
F.: zlı Güleç İzmir, 
Şefik Soyer de Ha
tay valiliğine tayin 

edildi 
Ankara, 1 (Tele'ıJnl1:1.) - Bur-

sa valiliğine, t>~kl lzmir vali mu
avin i Fazh Güleç'in tayini takar
rür et;;niştir. Hatay valiliğıne de, 
rvvelce bildirdiğimiz gibi, eski 
iaşe umum müdUrU Şefik Soyer 
tayin edilmiştir. (B.B,) _______ _) 

~er, ~aş1 1yacaklar, haka,.~tJer için• ri RSkPrlerini selA.mlamak ıstiyorunl. ı il net sayfamızda N örvec ' in kuvvetli ve müstakil ha-
e doverek öldürecekler,_ fakat ga. Karagömlekliler Afrl.lıa'da ispanya-. el' le gelmeainde Almanyanın bOyUk 1 
-esi uğruna bunları ;ztizıınt altyor. 1 (De.,, ....... 1 Sa. 3, Sb:. 2 de) + X+ •------------- · menfaati ve.rdır. (Deva.mı Sa. s, stı. 5 de) 1111 - " '-

JngUl'Zler tarafnu.lnn müdafaasına büytik e~nuntyet verıten. Singapur ttmıın1mttnn hlr göriinft'! 
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\.ATANIN rA.RlBI ROMANJ: '.rEFRJKA No. 56 

Y &7.an : Maurus YOKA Y 

Kahraman Ferit, nihayet 
sevgilisi Arankaya kavuştu 

Beldi tekrar çağrıldı. Hazinenin ketin layık olduğu hükümdardan 
menfaatini düşünmek de llzım el- mahrum kalacatını ve zalimlerin 
duğu için bu yilz yetmiş kese altı· elinde sürüncccğini anlattıktan 
nı temin edıp et:niyeceği soruldu. sonra dedi ki; 
Kendi serveti olmadıtını, bunu - EvlUtlarımız b;ribirini sevı
lıalktan da toplıyamıyacağ:ını söy- yor. Bunlar birleşirse aramızda 
.. cdi. Kuçuk Ahmet paşa bir ves:ıc paraca. da ayrı gayrı kalmaz. Dos
düşürcrek bu sırada yanına sokul- tum Beldi, bunun üzerine hiç te
cili ve şu sözleri fısıldadı: reddüt etmeden teklifimi kabul e. 

.. Benhn varım yoğum sen:., .. der. hazinenin istediği parayı ve
dir aEvct• dıye cevap ver, ben rccck hale gelır ve Erdel Beyi o. 
sana vereceğim. lnr. Sizi almıya geldim, İstanbula 

Beldi ıu cevabı verdL götüreceğim. Teklifiml kabul et-
- Hayır, paşam, ben sana bu mesi için kocaruzı kandıracaksınız:. 

parayı borçlanamam, çünkü sonra Lüzumundan fazla doğru olan bu 
ödeyemem. adamı sizden başka kandıracak 

Bcldinin hayır demesine ve ina· kimse yoktur. 

Şehir 
Haberleri 

Belediye 
Meclisi bugün 
toplanıyor 

Sanayi müesseselerinin 

kurulacağı yerler 

tesbit edi!ecek 
Istanbul Umumi Meclıslnin üçUn

cU intihap devresinin dördUncU yılı 

toplantılan yarın saat 14 de başlı

yor. Dk toplantının ruznamesinde ee· 
kiz madde vardır. Bunların yedincisi 
şudur: 

cfianayı mUCMetıelerlnln kurulaca.
fi mıntakalar hakkında. Iklnclte,rtn 
devresinde verilen teklifin tetklk ve 
mllzakereısl. •• » dın& rağmen Küçük Ahmet Paşa, Kadın yalnız bir dakika düşün

bir kere daha düşünmesi için ken. dü. Küçük Ahmet Paşanın göster
disinc bir ay mühlet verilmCs!ni diğl büyüklük kar$ısında bütün Bu birkaç kelimenin arkasında !a
temin <"ttl. taa!lfSubu eridi. Her şeye birden: tanbuJun iktısadt hayatına alt çok 

Kü<;ük Ahmet Paşa, oğlu kah- 4i1Peki-,, dedi. Ferit için derhal zin- esa.sh meseleler, çok derin menfaat 
ra•nan Ferit jçln çıldırırdı. Fcridin danda bir höcre hazırlandı. Aran- çarpışmaları vardır. Teklifin esası, 
Arankaya olan gizli sevdasını se- kanın buJundui;u höcreyc kapısı Prost projesidir, fakat bu işin içinde 
ne'erdE"nberi biliyor, hissediyordu. olmamakla beraber ufak bir tepe kısmen bir ~ehir mimarının salılhiye
llatU\ bunun için Marfyanın düğün pcnceres• vardı. tini aşan çok derin ve esa.slı mesele-
güni.i Feridin kcnd'ni gbstcrmesine Bayan Beldi, ağlıyarak kızına . d Jer vardır ki şehrin ve memleketin 
fırsatlar hazırlamıştı. iki gencin ve a etti. Diğer höcreyc seslenc-
E'vlencbUmcsi i;;in ondan sonra da rek: menfa.ati, altlkalı mtiesı;eselerin men-
gizl d«>n R"izllye çok uğraşmıştı, fa- - Oğlum Ferit, Aranka ııana e· faat ve inkişafı, gayet geniş bir sa
kat Be'dtnin karısının dini ta.. manet, dedi. haya dağılan Ista.nbul halkının kendi 
assuba kapı1dığınt ve bu işi zorla- Kıza da ima etti ki, babasilc be- muhitlerinde çalH1ma lmkAnı bulma.-
mıya imkAn olmadığın anl.a.dı. rabcr sağ salim gelirlerse Fer.itle sı bakımından tetkik edilmege mUh· 

Bfrlcik, sevgili oğlunu mesut et- dii~nleri olacak, başlarına birşey taçtır. Bunun içln alc'.tka.lı: sanayi er
mek •\-in lıte şimdi bir fırsat çık,. gel'<se Küçük Ahmet Paşayı balıa babı, )>u mUesseaelerde çalı~an tşçl-
mıştı. Feride. derhal sefere hazır- bilecek ve onun gelini olacak. terle de danışıldıktan sonra kararlara 
!anmasını ve Macaristana gidecek * varılması ve tabii ihtiyaç ve lstidat-
-1erini söyledi. Delikanlı. Aranka- Feritle Aranka için tatlı günler ıarm acele bir kararla, anlamadan 
ntn zindanda olduğunu düşüdük· b?şladı. Tepe penceresinden biri-. dinlemeden allak bullak edilmemes~ 
ç~ zaten ~ıldırıyordu. B:ı~nsına hiç bırlerine ellerini uzatıp saatlerce 1 çok faydalı olur. D1in sanayi mUesae
bır :;ey soylemeden cllerıne sarıldı el.ele duruyorlar. konuşuyorlardı. eelerinde alAkalı birkMı! okuyuc 
ve taşkın bir sevgi ve sevinçle öp- Bırcr sandığa. tırmanarak yüz yU- umuz 
tu.. ze gelebı'liyor , .. matbaamıza. kadar gelerek bu nokta-

. ve sene erce suren 
Baba De oğul gece gündüz demi- hasretten sonra biribfrlerini do- lara tam zamanında dlkkaU çek-

yerek yol gittiler. Aranka !le an- ya doya seyrediyorlardı. memlzt istediler. 
nesinin zindanının bulunduğu ye~ Ferit, Arankaya fstanbulu anla· Bunlann haber verdiğine göre or· 
re varınca Küçük Ahmet Paşa n- tıyordu. Boğarlçinde yerleşecek- tada bir de arazi spekU14syonu mese
raştırmalar yaptı, 7.lnda.n müdürü- Ierdi, güneşler içinde ömür süre- le.si vardır. A'!ıntak:aların ta.hdldi hak
nün bir vakitler canını kurtardığı ceklerdi, bütün dünya. kendlleri~ kındaki rivayetler üzerine şimdiden 
ve ihsana boğduğu bir adam oldu- nin . olacaktı. Dar, karanlık, rütu~ arazi fiyatları yükselmeğe balam1'
ttunu anladı ve kendisini çağırttı. betlı bir hOcrede olduklarını unu· tır. Bu yükselme, arazi sahipleri ta
Dedi ki. tuyorlar, kendilerini geniş, güneş- rafından aarf'edilen bir emek neUce-

- Senden b:r iyilik istiyeceğlm, li, ferahlı bir yerde hissediyorıar- sinde olmıyaı:a.ktır. Belediye tarafın· 
Bayan Beldiyi bir ay için bana dı. Günler su gibi akıp geçiyor-
emanet edeceksin. du. da.n umum! meuf't..at namına verilen 

• Sana canım feda, fakat nasıl Arada bir Aranka anasını, baba bir kararın doğuracağı kıymet far-
olur"' Bu kadın kocası itin rehine sını hatırlıyor, üzülUyordu. kında Belediyenin de kuvvet\\ blr pa-
diyc duruyor. - Ah, l"erlt, diyordu, lc:orKuyo- yı olmalıdır. 

- Ben !ana onun yerine daha rum ki senin güneşJi İstanbulunu 
kıymetli bir reh'ne bırakacağım. hiç göremiyeceğim, hasretini çe. : Yağ fiyatları büyük bir 
Bayan Beldi gelinciye kadar oğlum keceğim, büyük saadete kavuşamı 
senın zindanında kalacak yacağım. 1 hızla yükseliyor 

lnce ruhlu Ahmet paşanın zih- Babam, bakalım buraya sağ sa. 
rıinde tam bir plcin tasarlanmı5tı. !im gelecek mi? Ona bir şey olursa 
liem kadını Jstanbula getirerek ben ölürüm. 
kocasını kandırmasına imkan ha· Ferit, babası Ahmet Paşanın ne 
71rhyacak, hem de bu esnada Fe. kadar iyi ve yaman bir adam ol
rit'(' güzel Arankayı ayn~ dam al. duğunu ve her işe mutlaka çare 
tında bulundurarak iki gencin tat- bulacağını anlatıyur, kızın üzün· 
lı bir nişanlılık devri geçirmesini tülerini gideriyordu. 
temin ederektf, Zindanın her ıkl- Nihayet bir gün halkın sevinç 
ı;:ine cennet gibi görüneceğine şüp- nidalarile uyandılar: 
hesi yoktu. - Y~'8Sın Beldl, yaşasın yeni 

Küçük Ahmet Paş•, Bayan Bel- reisimiz, kahrolsun Apaffi! diye 
rli He yarım saat kadar konuştu. bağırıyorlardı. 
Beldinin teklii.'ni reddettifini, bu Zindanın kapısı açıldı. Bayan 
"nat yüzünden bütiln bir mem~e- Beldi ve Küçük Ahmet paşa gö

ııo 

ilôn 

ründü. Küçük Ahmet Paşa, Bet. 
ciiyi Erdel tahtına oturtmıya ve 
eski prensle adamlarını hudut dı
şına tıürmiyc memur edilmişti. 
Yenl Erdel Beyinin fermanını da 
elçi Uluğ Bey getirmişti. 

Bütün Erdel, kurtuluş bayram
ları içinde çalkanırken, Uluğ Bey 
fki gencin nikAhını kıydı. Ümitsiz 
bir sevgiden ~onra gelen bu saa
det !ki gencin güzelliğini llfıhi bir 
dereceye çıkarmıştı. 

ıçın kiralık 
bacaklar Erdelde hiç kimse din farkını 

n lıtncılıkta ~'enllJk li\zım ... lnı,an- hatıra getirmedi. Küçük Ahmet O Paşa He Ferit Beyi zaten tanıyor-
lar bir ~eye alı~1 n<'a ll8.run Juy. lar, seviyorlar ve benimsiyorlar-

1llıt'U e-.lıyor. l,ıkla 113.nm. hareket-. dı. 
lf ,-e el{Itn«ell ~klllcrl, tayyare He İki genıç artık İstanbula hare .. 
ha.\:a) a. yazr )·azınak, radyo lhi.n1arı kete hazırlanırken, bir gün Aran~ 
Jibl yenı u .. uııer son senelerılCt Nev- ka, Feridin boynuna sarıldı; 
yorkta ,}"f'nl çı,tırlar ac;.mı~tıl'. Fakat 

Sade yağlan ile tereyağ ve zeytin
ye.ğt fiyatlarının büyük bir hızla yük
eeldlğinl nazarı dikkate alan Istanbul 
ill.je mUdUrU B. Mümtaz Rek, bu 
ehemmiyetli işe el koymuş ve şehirde 
mevcut yat stoklarının sUratle tesbi
tine başlamı~tır. Oğrendiğlmize göre, 
son günlerde piyasadan çekilen ve 
fiyatları çok yükselen beyaz peynir
ler hakkında, Ticaret Veklleti iaşe 

müdUrlUğüne bazı emir ve aallhiyet
Ier vermlttlr. 

- Beyim, dedi, senden büyük 
bir ricam var, beraberce Peşte ye 
!tiderck son bir vazife yapacağız. 
r.ıarlya bana her şeyi anlattı. He
ı:;.imiz saadethn.izi o zava11ı kıza 
borçluyuz. Peşteyc Margarct ada· 
sına giderek küt:erinin havaya sav 
ruldulu yeri ziyaret edeceğiz1 hem 
de zavallı kızn bir mezar yaptıra
cağız . 

Feridin gözleri ya~ıırdı 1 a~tl ruh 
lu kızı sonsuz bir seva:i ile bağrına 
bastı. 

İstanbula hareketten evvel Mar 
garet adasına gittiler. ıvı:ariya jte 
kocası da beraber geldi. Mariy.ı, 
kendisile yavrusunu kurtaran za
va:~h kızın küllerin,;.n ,ı:;avrulduğu 
yerlere minnetle yüzünü sürdü. 

(BİTTİ) 

VATAl'f 

Dünya birliği 
Kuru sun mu, kurulmasın mı 1 

~ rtay& yenl 'bir barış pro;11!
~ si koyan ve etrafında se
kiz milyon taraftar toplıyan, Ke9' 
kinin Müminll köyü fahri hemşeh 
risi Clareocc Slrclt'in neler irle
diğin.i dün bu sütunlarda anlat
mıştık. 

Bu projenin taraftarları şöyle 
düşünüyorlar: 

Dünya, yeni bir Versay mua
hedesme doğru gidiyor. Bu gl. 
dişle yeniden bir Milietkr Cc· 
miyeti kurulacak, fakat kabur
ga kemikleri yine eksik kalacak. 
1960 senesinde de haydi üçüncü 
cihan harbJ •.. 

Eğer kin ve intikam körükle
nip giderse bundan başka çıkar 
yol yoktur. Ortalığı sis basacak 
ve asıl tnsan1ık gayeleri ani inti
kam duygularına feda edilecek. 

Bu harbin gayesi, HitLeri dur
durmak diye tarif ediliyor. Hay
di durdurduk. Eskinin yerine da
ha iyi bir şey koymazsak ne ola· 
cak? Hitleri 1918 senesinden son
ra Alm.anyanın duyduğu yeis ve 
isyan yaratmıştır. İntikam ölçü
si'e gidilirse yeni barıştan son
raki şartların da yeni yeni Hltler 
ler yaratması için bi.'e değildir. 

Bu fena iidişin önüne geçcbl
lecck biricik canlı cereyan da, 
ohemen birllk • hareketidir. 
Bugü~ kadar demokrasi file

mi müsbet bir harp gayesi gös
terememiştir. Hitler hareketini 
durdurmak için yalnız SitAh ve 
tayyare kafi deği'dlr. Nazilik 
dünyaya kend!ne mahsus bir dü
zen vermek iddiasında.dır. Bunu 
bütün teferruatlle zihninde ha
zırlamıştır. Bu gidişi bastırmak 
için ondan daha üstUn bir düze
nin hazırlanması mutlaka lAzım
dır. fş-te ohemen birlik-,, cereya... 
nı bunu temin ediyor. J 
~ athi görüşlü eme11erirıılz 
;;;;;JJ tasfiyeye uğramamalıdır. 
Dünya yeis ve feldkct içindedir. 
Harbi çabuk bitirmenin kestirme 
yolu, Amerika ile fngilterenfn bir 
tek 'bünye haline gelmesidir. O 
zaman ikilik kalkar. Hesaplar bir 
hamlede tasfiyeye uj'rar. Ameri. 
ka ile İngiltere arasında sen, ben 
farkı hiç kalmaz. Her iş yeni bir
lik namına, müşterek ~urette ya
pıhr. 

HiUer, hakktyle şu propaganda
da ısrar ediyor: Demokrasiler a
ct.z •içindedir. Zayıf r. Yave k•· 
rar verirler, yavaş yürürler. 

Angio Sakson birliği bir tek 
vücut hallni alınca iki yüz mil· 
yon olgun insan bir bayrak al
tında top'anmış olacak, müşte
rek gayeleri uğruna el birliğile 
işe sarılncaktır. Dünyanın eşini 

görmed:ğı kuvvetle yeni bir mil
let kurmamız1 Hıtıerl şaşırtacak 

Streit'in barış projesini 
istiyenler ve istemiyenler 

ğL ve geçen harbin sonundaki 
yalancı usullerin tekrar edilme
sine ihtimal olmadığı hakkında 
Almanlara ve diğer Avrupa mi1~ 
letlerine kanaat gelirse zaten ta. 
ru.ınmülün haricinde felAketJerle 
karşılaşmış bulunan bu millet.er 
arasında derhal bir infüAk baş· 

gösterir, boğuşmanın senelerce 
devamına lüzum kalmadan u h 
yolları açılır. •Hemen blrLk .. 
programı da 1918 de ~·apılamıy- 'l 

işi yapar, dünyayı barışa, emniye
te, ferahlığa kavuşturur. 

l\.fllletler Cemiyeti ve Fı·ansız -
İngiliz: ftt !akı, o yalancı bı:ır·c; 
devam ettirmiye k~fi gelmC'ıi 1 

Çünkü ayrı ayrı h'\kılm"t~ C' - kıs

kançlıktan, ihtirac;tan. çahsi fd . 
dia'ardan kurtul~mıyor. dürıvn 
nın urtıumi menf'\ati hir takım 
dar menfaatlere feda edilyordu. 

[E>) irleşik Amerika. dünya 
19> federasyonunun imkansız 
bir şey olmadığına en canlı mi
saldir. Amerika istiklali sıraların
da Blreşik Amer:ka, menfaatle
ri, ihtirasları biribirinden ayrı 
hükümetlerden ibaretti. Müşte
rek hayat bu ihtirasları yıktı, f'
lAn ve falan hüküml'."tin vatan
daşlığı yerine bir Amerikan miL 
leli yaratıldı. Ayrtl suretle bir 
dünya federasyonu kurmak pek 
3.ll mümkündür. 

Yeni millet içinde İngilizlerin 
h3.kim mevkide olma·arın<lan 

korkmıya lüzum yoktur. 130 mlL 
yon Amerikalı, yetmiş m•lyon İn
giliz , Avustralvalı. Kanadalı, lr
landalı, cenubi Afrika'ı ve Yeni 
Zclandalıya karşı lkide bir nlsbe
tinde ek5eriyet halinde buluna
caktır. 

lL ilzum~uz masraflar ve tah· 
d)tler kalkınca her şey U· 

cuzhyacak, bollanacak, hıer f~r· 
din geçim seviyesi yükse'ecek, 
milletler arasındaki kin, nefret, 
vthim ve şüphe yerine umumi 
sevgi ve iş beraberliği a:eçecek
ür. TopraQ:ın altına gömdUğtimüz 
milyarlar kıymetinde hareketsiz 
a.ltınımız, dünyanın geri kalan 
yerlerinin sert bir inkişafa kavuş 

masına hizmet edebilecektir. 
1787 idea'lst Amerika ihtllllclle· 
rinin yaptığı gibi ortaya öyle öl
çüler ve idealler koyalım ki, bü
tün insanlar bunlara doğru yük
selmeğl en güzel bir emel diye 
kabu' et.sinler .• 

Aleyhte bu\unanlann düşünceleri 

Geçen harpte Ford bir barış 
gemlsl tertibine kalkışmış, her 
mC'm\ekettF!n murahhaslar çağır· 
mıştı ... Hemen birlik,. hareketi 
de Fordun barış tec:ebbilsünden 
flırksız bir hayaldir Hatt~ h"'P 
ı:amaT\ı ıcin t,..hlikplltf r ç:irıJ..;·'. 

hir kt'iım -.:i"\mlı.rıl"' hnynl1f're ka· 
pılınalnrına yol "'<:'fir. 

Bir takım kiıç:\k ıı:ıirkpf1rr hir 
ar~va "'elip bfr tek bfi~·:Hc c:irket 
kurmıya kctTar vE'rE'hillrler. fa
k:ı.t rn'.llrtırr hir c:irkptp kıya!!: P
d l'~r.- ""fily'"lnl"rl'."~ in . .-:~nın y"T· 
nız m<Jd<li v:ır1 1ğtr.a drğil. ruhu· 
na rl!l. k~k sa1 ıııı s1ardtr. llf''TI l-11-

g'.inün. f7'nk İn"""' bir ~1nai v~rJ1k 
t"rı:-!rr.'1 kC'~:r nüfu.'=111 mHlrtlC"'ri. 
.bı.Tl1C''":k:ı hir'iğ'ni l~n'!"<ın {ir h:i_ 

kt:mPtr. h"""".,,""""· Runl"r niifu~· 
1 ~rın1n k('~;ıf,...,.i ~,.. 2'f!"At memle
kPtl~rdPn th::ı ... pttf. 

•Hemen Birlik• hareketi. tica
ret serbcstisi vaded.yor. Bunun 
neticesi ne olacak? Birliğin ku
rulduğu gün İngiliz otomobil fab· 
riksları kapılarını kapayacak, 
çünkü Amerika fabrikalarile re· 
kabct edemlyecek ... Buna karşı 
Amerikan yün mefl'Sucat fabri
kıı.'arrnın lc:c:-lleri sokakta kalacak, 
çünkü İngiliz fabrik~1arile reka
bet imkanını bulamıyacak1ar. A
vu51'tralya yapacağını, Amerlks.da 
hayvan yetiştirenleri mahvede· 
cek. Buna 'karşı Amerika. çelik 
fabrik;\Jarr Avustralya. fabrik;ı,l;ı. 
rını söndürecek. Avrupada. daha 
az i~çi ii"retl'e i~tihsal yapılması 
dolayr!ı!1~ AmPr!ka fabrikaları 
ksp:ına<'ak. Bu yüzden kop1'cak 
fel'\k~tlerin te~lri. on dördiln<"ü 
a~ırdakt veba salgınlarının deh. 
ı:ıetini aşncak. 

~ ünyada umumi bir tica· 
lb:O ret serbest.isi kurabilmek 

şöyle dursun, Britanya ımpara
t.orluğu içinde gümrük duvarla
rını yıkmak için yapılan teşeb. 
büsler bile -akamete uğramıştır. 

İşler yalnız ikttsadi tarafta de· 
ğil... Bugün kra11arı ve memle
ketleri için dövü$en İngilizler 

<Devam• Sa: 3 Sö: 7 de) &= 

ve en yıkıct sllAhlardan daha yrı_ 1-
drrıcı bir tesir yapacaktır. t~yan 
ruhu duyan Fransızlar, Çekler. 
Lehler, Norveçliler, Sırplar da 
cesaret bulacak ve Almanyaya 
karşı i'S)'andan tirkmiyecekler
dir 

S'.yasi istibdat taraftarı o1mı-
yan her m}~letin dünya federB!'l
yonuna müsavi hakla girebtleceti 
kanaati Avrupa milletleri üzerin
de Vilsonun on dört maddesin
den dahR. derin bir tesir bıraka
csktır. Bu on dört maddenin gc
('en harbe nihayet vermek hu
su~unda ordulardan fazla rol oy
nadığını unutmamak lazımdır. 

Almanlar, mallarını ihraç ede
cek piyasa mı istiyorlar, ham 
madde kaynağı mı arıyorlar? Na
zi istibdadından kurtulmaları sa
yestnde federasyonun btitün a
razisi kend:leri için umumi bir 
ihracat piyasası haline gelecektir. 
Dünyanın bütün ham madde'E'ri
nin sahipleri arasına karışacak
lardır. 

ranik hangisinde ? 
fa lr gazete: «Altın liyatluı pa.

lgl nlk halinde dü,tiyor!» diyor. 

Ba.~vekUlmlzin sözlertnd~n. 'iOnra. asıl 
pı.nlte uA"rayanJar, alhn fiyatlarının 
ml\na ız yükseıı,ıne iioebep ollın ,nen
deburlardır. 

NE KADAR LAZIM! 

Londranın sısı meşhurdur. Baı:ı 

öyle shıler olur ki insan yarım metre 
ötC8lni göremez. 

Londranın böyle koyu sisli btr re. 
ctMJinde adamın bt.rl bir türlü otur· 

dutu oteli buJamıyorınuş. Sarsak 

sarsak ı!olatırktn baı/k& blr &<lanıa 

çarpnu' \;:e araa&nndu. lfÖYle bir ko-
nuıpna. olnnL': 

- Olagıuı şeydir bunlar .•. Zarar 
yok ... 

- Bu sözlerinize teşekkür veelle-
sile bir ricada bulunabilir miyim f 

- Hay hay •.• 
- Falan otıell bil' türlü bulamıyo· 

rum da .•• 
- EJlmden tvtunuz, hen sizi gi;

türilvereylm. 
O önde, ellnden tutan beriki arka

da yUrilmllşler. Hayır sahibi zat, 
ad8.ml otelin kapmma uıa.,tınnı,. 

- Çok çok ~r ederim- Fa.
kat ~ıyol"'DDI, bu siste yolu nasıl 

bulabtldlıılz f 
- Ben sisten nriiteeııls1r olmam, 

çtlnkU körüm! 

öyle bir programın sami- - Alfcderslniz, sı.t.en 

Dünyanın, insanlara dotru yolu 
burnumun gÖ8te.recek böyle bk' köre ne kadar 

mi olara.k tatbik edilece- ucunu göremiyorum ... lhUıy&Ol var! T&tlı!ert 

' bu.nlar t .kllıi.tlaıımış. e.'Oki Uıin fir
malannın eline geçml.ıjtır. Bu Kalıada 
para. kaı..anınak ftttiyen yeni adamlar, 

Evet, arkadaşını öldürm~til. Bu da VATANIN !!DEBi ROMANI: TEFRiKA No. 25 meşhur avukat Jak Darney şimdi Adi bir 
katilden başka bir şey dej!ildl. Adliye işe 
el koyarsa kendisin! muhakeme edecek, 
sonunda mahkO.m edecekti. 

eni bir ":lf'.\'lrr irat ebnek ihti)·acını 
duyınWflardır. 

Bunlardan ElHot Stark admda genr 
bir UAn<'ı araya araya . u buJu,a var
mı,tı:r: Erkeklerin en ziyade gözünü 
f8<eın ~y, kadın baco.klandır. GUzeJ , 
bat-aklı, KUz.eJ yüzlü kızlar M>Oerek 
hanların tE"k ba<'ağmı &)"da ylrml do· 
Jara, ('lrt bl)(·atını ayda otuz beş do
lara kJrahtmı~tır. Bu ba('a_klar itin 
t"rkf'klt're alt e,ya llAnJarı topluyor 
ve her ba<'u(Crn a:yhğr olnrak ödedlft 
bedelln ka.t kat razıasını alıyor. Bu 
ililn llllulil ~ok rağbet görmüştllr. 

('ünl<ü s;Uz•l bac• bakmak lıeve

... ınde olan erkek, bunu de,·amlı su
rette yapnuya utanıyor. HalbWd 
nan, o bM'at& bakma.fa hak '\·erd.Jğt 

l('ln doya doya bakabUJyor. Bakınca 
da l ter 18h~rnez lli\.n z.lhnlne hAkko1u
yor ve bekleDf'n tesir yerine ceUyor. 

Ba.raklarını klrahyan kızlar (ünde 
muayyen bir zaman büyük caddeler· 
df' dolaşıyorlar, yeraltı ıtJnıendJfertne, 
tramvaya blndlkJ~rl zaman ba.ea.k ba
cağa oturmap gayret ederek UAn
ıarın okunınaaıru kola.ylaştınyor1ar. 

iyi buluşlann hayranı olan Amerl
luıılılar ilii.n l~·ln bfl(ak kiralanmasını 
a:ı·ıp d) ını~·orlar. 

belki bir sevda alAmeti id" Fakat bunu 
istemiyerek yapmtştı, yapmıya mecbur 
olmuştu. Bir kadının hayatını kurtarmak 
icin başka birisln!n hayatına kasdetmesi 
icap etmişti. 

Bu randevuya giderken ne diye sanki 
sil-Ahını cebine koymuştu. Ne diye? Ni· Yazan Karen uramson 
çin? Bütün gece bu ha.reketinin saikini 
düşünmüş ve bir tUrlü bulamamıştı. bancayı yanına almamış olsaydı Lüsiye. 

Lüsiyenin geri a:elmesinden mi kork- ni 0'"7dür~yecekti. Demek ki aklı ve i· 
muştu? Şüphes;z ki hayır ... Tatlı bir ak· radeyi aşan bir kuvvet vardı, o da kader 
ıam. geçirece;inden başka aklına hiç ve kısmet id1. .. Kader katil olmasını ts
bir düşilnce gelmemişti. Belki de bu bu- temiştl ... 
dalaca bir emniyetti, fakat böyle bir Bütün ·bımları düşünüyor ve fikirleri· 
geri geliş lhtımalinl herhalde halı.. nl doiru buluyordu. Fakat gel de bunu 
rına getirmemJşti. Şu ha.ide neden si- on ik! tane jüri azasına anlat! İstemiye. 
!Ah cebine koymuştu? Çok defalar rek öldürmüştü. Bu cihetle vicdan azabı 
insanlar hiç bir şey düşünmeden bir duymuyordu. Kadere kurban gitmişti. 
takım hareketler yaparlar. İlk bakış- Buna şüphesi yoktu. 
ta ehemmiyetsiz imiş gibi görünen Şimdi Lüsiycnin ölümünün açtığı boş· 
bu hareketler bazı beklenmiyen hAdlse· luk nasıl dolacaktı? Buna merak edlyor
lerle karışır ve çok derin bir ehemmiyet du. Her ölen insan bir boşluk bırakıp gi
peyda eder. İşte kader ve kısmet denilen der. Tıpkı yarış hayvanlarından birisi 
şey de bundan ibarettir. Hayatımızda meydandan çekilince nasıl bir başkası o. 
meçhul hedeflere doğru bizi sürilkllyen nun yerini alırsa hayat meydanından çe
esrarlı bir kuvvet vardır. İşte bu kuvvet kilen insanın da yerini b'r başkası dol
a!!Ahını cebine koymasına sebep olmuş. durur. Lüsiyenin bıraktığı boşluk nasıl 

tu. HAdiseler de neticede kend!slnl, ar· ve kimin tarafından doldurulacaktı? Bu 
kadaşın1 öldürmiye sevketmişti. İstemi- ölümün neye faydası o1acaktı? 
yerek, isyan ederek bu hareketi yapmıya Jak kendi kendisin! arkadaşının ölil· 
mecbur kalffilftı. Yalnız bildiği bir tek münün açtığı boşluk etrafında dolaşır 

nokta vardı: Eğer tesadüf yiizünden ta- gibi h!ssediyordu. Tıpkı bir leşi parala-

Çeviren: Benan A. E. YALMAN 

r.ııy.a hazırlanan çakal gibi, günün birin
de: •İşte bunun için arkadasımı o1dUr
düm·• demiye mecbur kalacak mıydı aca. 
ba 

Dışard& hava pek güzeldi. Güneş pırıl 
pırıl parlıyordu. Jak pencereyi açarak 
ılık bahar havasını kokladı. cB•harda ha 
yat ne kadar daha güzel oluyor!• diye 
düşilndü. Yaşamak zevkimiz açan tomur
cuklar, yeşeren yapraklarla biT kat da
ha artıyor. Sanki yepyeni bir hayat baş
lıyor. İnsanlar tablatlc beraber güneşlen· 
mek istiyor. 

Zavallı Lüsiyeiı, bu taze bahar yaP
raklarını bir daha görm yecek. .. Jak 
mektepteki hayatlarını, baharda yaptık
ları gezintileri, berabet" geçen pazarları 

düşündü. 

Sarardı... Şu halde demek ki... Bunu 
yapmıştı, arkadıİşını öldilrmilştil. Parlak 
güneş, >!ık rüzgAr kendisine acı hakikati 
bir an unutturmuştu. Bu şimdi tekrar 
zihnine, doğmuştu: Evet, dostunu ö~dilr

ınüştü. Baronun seçme bir azası olan 

Hayır, bu olamazdı, buna meydan ver
mlyecektı. O ahmak doktor Rişar raparu 
muhakkak vemıeli idi. Her halde Antu
anet'in haline acıyacak, her ikisini kur
taracak olan raporu son dakikda vere. 
cektt ... 

Bu ümide birdenbire sarıldı. Öğleyin 

çıkan gazetelerde nerede ise bu haberi 
>kuyacaktı .•• 

Uşak Fransua kahvaltı tepsisini geti· 
rip masanın üzerine koydu. Yan gözle 

efendisine baktı. Ne kadar sararmış bir 
rengi vardı! Hiç ses çıkarmadan hafü ve 
sessiz adımlarla kapıya d-Otru yaklaştı. 

Tam çıkacağı sırada Jak seslendi: 

- Fransua. 
- Efendim. 
- Öğle gazeteleri çıktı mı? 

- Nerede ise çıkar, henüz müvezzi sesi 
duymadım. Belki de çıkmıştır. 

- Bana gidip gazete alınız. 

- Hangisini alayım? 

- Hangisi olursa ..• Yahut bir kaç ta-
nesinden alınrz. Fakat çe.buk olun, Fran. 
sua ••• 

- Peki, efendim. 

Can damarı 
0 0 -ı.alcşarkt.a. Japoola.rla dövU· 

\bJJ şen demokrasilerin güven

dtkteri bir mUtteftklerl var ki irn>ıl· 
oı çok boldur, fakat stlıUıları bu 
bollukla mütenasip değildir. De
mokrasUer, bu müttefike slliı.h ye· 
u,tlrmeğe çalışıyorlar. Japonlo.rm 
bir taraftan muht.ellt yerlere saldı~ 
rırken bir taraftan da bu stın.h yar· 
dımıoı kesmek için ne bahasına 
ohırsa olo,tm ele geçirmek 111tedikle-
rl bir yol "·ar ki buna, bUdlğlnıiz 

glbl «Blrrnanyo. yoh.ı» yerine o:Çln1n 
can damarı» demek daha Uoğrı 

olur. 

Adı çok geçen bu ean daın&Tı 

na.si} bir yoldur. Bunu öğrenmek 
için, B. Roo8eve1t'ln yolun durumu
nu antantak üzere Çine cöndl'r<llffl 
ntUtehossıs Dan Arnsteln'in ysz
dıkJannı okumak entere.an olur. 

Ru mUt-ehasıtıs diyor ki: 

t:Blrma.nya yolunu ilk görrlüğlint 
zaman, bu inanılmaz büyük yolun 
son düzlUfU ,.e Çtndeki son nokta· 
sı olan Kunmlng'de buhmuyordum. 
cAllahrm ! Bu yolu dağın lı;tnde hr· 
naklarfle kazrnı,lar» dlye haykıran 
Amerikalı.un hakkı var. Kunmlng
den ba.,ıcyarak bu yol, Blrmanyaruo 
deltk deşik edilml' tepelerinde do
lan1batlanarak ll~:S kilometre tu· 
tuyor. Bu yol, doğru blr çizgi li.s
tünde olsa, 500 kilometre uruntu
ğunda olurdu. Yeni olan bu yol~ 

ZOOO y>1 önce Sed<li ç,ln'tn tn.,...ın. 

dakl telmlkle yapıbnıştır. Yol Us
tündeki her köy JIJIÇllerl ve yol u-,
taıaruu teıntn etmektedir. Bu lş(-1 

"'e ustalar yiyeceklerlnl ,.e kayarı 
delmek için aletıerlnt beraberlerin· 
de getirmektedirler. Çı1'anlan top
rağı küfelere doldurup kaldmnak
tadıılar. 

Amerikalı bir i'jÇl, en Y"IJıDdakl 
(O<'ukların katlandıkları şartlar 

f('lnde ç.alıııfm.a.ktan imtina eder. 
BllyUk toprak çöklintülerl, SOO met
relik uçurumlar, bombaların nıey· 

dana retlrdlğl büyük çukurlıu yolu 
ı:<>k tehltkeU hale getiriyordu. Çtn
lller bombalara aldırmıyorlar. Bir 
terclimarun bize anlattığına göre 
bir çukur açmak Japonlara bin do
lara, ba t;ukurn doldurmak Çinlile
re tkJ kurlL,a. mal olmaktadrr. 

Bu yolda hava alanlanna, toz du
mana, dik inişlere, lbtünden htr 
defada. yalnız bir t.ek tekerlekli va. 
ııt.a. geçmete eı,·erışu eenJyen ,.e 
sallanan köprülere rastlanıyor. Blr· 
manya yolunda mUnakaleyl gllçle>;
tlren yağmur, çöküntüler "e bom
bardımanlar değil, kllometreler{'e 
formall~Jerdl. Yol gümrük blnala.
rlle doludur ve Kunmlng'de ,oför
ler en yakın konak yerine gtdebll
mek mllsaadP.1tlnl almak 1~1n Ht'klz 
blirodan geçmek zorundadırlar. 

Bununla beraber bu iptidai yol· 
dan her gtin, Çine sUfth göttlren 
uzun bir kamyon katllelil ge('mek
tedlr.• 

işte, ÇlnJn can damarı, böyle bir 
damardır. 

KÖR KADI 

TAKViM 
2 ŞUBAT 1942 
PAZARTESİ 

AY: 2 - GÜN: 1 - Kasım: 87 
20 RUMİ:l357 - İkincikiıru.n: 

etcBt:1361 - MUHARREM: 15 

EZAXJ VAKİT 
GÜNEŞ; 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI: 
İMSAK: 

ZEVALİ 
7,11 

12,28 
15,09 
17,26 
18,58 

5,30 

1,46 
7,02 
9,43 

12,00 
l,34 

12,0~ 

[VKÖS~~ 
Bütün köffe 

V emek meraklı. ı bir do~tumun 
tarif ettığl bu körteyi bugbn 

ben yapıyorum. Okuyucularıma da 
tarif edersem belki yaptıran olur. 
Bir kilo sığır etl lk:J, hatta. Ut defa 
makineden geçlrll6Cek, incecik doğ

ranmı.' lki ba, sovan, maydanoz, iki 
yumurta Janlarak tuz ve biber Uft.,·e 
sile gayet lyl yoğurul3"ak. On bcıı, 
ylnııt santim boyunda ve yuvarlak. 
bir ~ verilerek, ya bir tepsi \.'ey&
hut dibi dilz bir tencereye kon8"..ak, 
üzerine hant un serpilecek, teJ>!'inln 
irine blr miktar su ve bir kaı,ık yağ 
konacak, ufak ufak doğranmış hn.

vutlar da etr&hna dJzlleook, fırına 

sürt1.lecek veyahut tencereye konmuş
oa alel)te pi,eceJ<. 

* Kürklerin muhafazası 
Yağmıırdıuı ıslanmış bir kürkU .,_ 

cak bir odaya asmalı. ince blr değ~ 
nekle çtrparak vurmalı, fırça ile tüy
lerin dofrusuna (ı:rçalnmab. nu hare. 
ketler gayet hafif olmalıdır. Kol ve 
yak& kirlerini benzinle temizlemeli
ıllr. 

EV KADINI 
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( Bas. Alman lJ 
barbl __ İngilizler Başvekilin ra 

Singapura 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

B. Hitleri 
dinlerken 

dayanır blr sulh l.."UrnUlk ve cihan 
tıarbini tasfiyeye uğratmak var
ken, Mançuko ~avüzünden bn.s
Jıyartık Habe§istan işinde ve İs
panyada küçük ölçüde başgöstc
rcn cllıan harbinde hep yarım tcd 
bir alınmış, bugünkü yeni fclfıke
ti göt göre hazırlıyan sebeplere 
karfl parmak bile oynatılmamış. 

;:ı=.~~~·~~k;;;;:;:;~- çekildiler yodaki hıtabesi 
kanlı kayıplara uğramışlardır. Kı- (nıı.,ı 1 incide} X (Başı ı .lnclde) + kanuna dayanar.ak aldığımız bütün 
rımın doğu kesiminde bir Alman söyleml§tir. johor Bahrunun şlma- lunan milletler değil, derece dere· kararıarda en esaslı gaye ve mak· 
piyade tilmenin.n ileri mevzileri lfndc başlıca. su hazineleri mev- ce bütün milletler müteessir olu- sadımıı: yurdumuzun müdafaa , 
bir bölük cfrat'a. d~man tarafın- cuttur. Bu hazinelerden su, şehre yor. Zamanımızda harp dışında kuvvetini ve kaynaklarını arttır· Çünkü bir milletin içinde rehber· 

(BaıJı 1 lnclde) //// 

dan yapılan bir ileri hnrekeUni Uk iki büyük demir boru vasrtasile kalmak demek hJç bir suretle buh makla beraber ıbugünkü şartlnrın ferin terbiye He yetişmediğine, yUk B k B Bitlerin roliine 
hamlede pfıskürlmüşlerdir. ve johor Bahru şehri !le bcndden randan ve onun sıkıntılarından u- icap ettirdiği fedakarlıkların mil- sek vasıf ve istidatlarla beraber una aryı · .. .. . esinde 

Berlln, 1 (A.A.) - Bu son üç geçerek gider. Binnefs adada daha zak olmak demek değildir. Beş kı- let fertleri arasında. Adllfme bir doğduğuna lnanıyor. Kendinde de bakalım: Cüretli goruşü ~Y .. .. 
gün içinde Hnrkof'un şark kC'Si- küçük iki su tcrUbatı vardır. Fa· taya yayılan harbin ve bunun ne. tarzda taksimini temin -etmektir. bu cevheri görüyor. ~l Alman ~~ını~ilm~sinS::~~
mindc mühim Sovyct suvari tcş· kat bunlnr, 700 b in nüfusa kafi ticesi olarak bfitiln insanlığı sa. Bu prensipi hük!lmet her kararın· Etrafına serdengeçtiler toplanı. muş, yepycn r çer ve ıç . . • 
klllcri dunnadan Alman mevzi e. gelmemektedir. ran buhranın · seyri ve sonu hak· da ve tedbirinde takip etmekte- yor hayatta kaybedecek bir zer- sanlarn o zamana kadar görmcdı-

tır. 

tlne hilcum C"tmcktcdlrler. Bütün Bu şartlar d ah ilinde Sirı gopurun kında şimdiden bir şey söylemek dlr ve <XıcccktJr. .. resi bile olan adnmlar böyle bir ği şekilde bir kudret yaratmıştır. 
bu hücumlar geri pi.ıskiırtlilmüş, devamlı bir mukavemet ~östcrece· le mümkün değildir. Fakat şu da Çünkü bugünkü mucadclede işe karışmıyor. Yani sinsi mel\fil.nt Askcrl ö'çü ile Alman kurtuluş~ 
ve binden fazla Rus ölüsü sayıl- ğlni sanmak biraz müşkül olur. gerçektir ki, harp sürUp cıttikçe milleUer ya bütün fcrtlcrilc var adamları bu yo'da bir teşebbüse tamamlnndıktan sonra .b~ ~udrctı 
mıştır .. Bu kes;mdc b r ç.ok S?v- Japonbr PonUnnak'ı işgal ettiler sirayet ve ihtil~tları artmakta ve olarak kalacak, yahut tA hep be- rağbet etmiyor. İşte bu sayede na· iyi maksat it.~n ~· ~ötu ıçln de 
Yet csıri alınmış ve muhım mık- doğurduğu sıkıntılar çoğnlmakta- raber yok olacakla~dır. Yurdu~ zi'iğln ıhlicum kuvveti tabii bir c- kuil!::m~k ~~mk~~du. dah'I' l-
tarda mn zcme iğtinam olunmuş. Tokyo, 1 (A.A .• - lmparator- dır. Bu harp dünyanın yalnız si· müdfaası yıkılır, mılletin umum.ı lekten g--iyor. ı;~r . er, man ı ı n 
t ı•uk umumi karargtlhının bildird

1
- b ~,. zamını tamamladıktan sonra bir 

ur. 1 Ttlne rröre, jaPon kı'-lnrı Borneo- yası muvazenesini bozmakla kal. lktısadi durumu bozulursa ne ı· . nl k . ... ali i d abi' .. "'ydl A 6 

., "" i 1 t il · tl 1 ne de IIı'tlerı·n gayelerı' ni "e usullerini ınsa ı ıuc zm uy ~ • Londra, 1 (A.A.) - m.an. or- ı nun Holandaya nı't kısmının mer· madr. ktısadl muvazencs!nl de al- r k ir m~ serve er n ve • k' cI t 
1 

. • 
ıh 

t 1 d" cd'l 1 f dası ol ı'sler begwcnel"ım, ister be~enmlye. in ve n re yo U yerlne seygı yo· du~rllc Rus kışının n ~Y? ının a- kezi olan Pontlannk'ı işgal etmis· tüst etti. ·d ıhar ı m S eşyanın ay • 6 tuna gitseydi ve Almanlara verdiği 
rasınn HIUerın pazar gilnü vatan. lcrd r. Aziz yurddaşlanm, madığını iki senelik !harbin .. dış lim, etrafına top'adığt kUçücük itimadı bütün insanlara telkin et-
dnşlarına söyledllli gibi bir kaç vu .. nkokon tn'" ... '•n-. mey~anı Mem'cketimizln bugüne kadar memleketlerdeki önemli tccrubc- kuvvetle başardığı iş, ancak Her- k . k" ı 

1 
n abı' 's dl b ' 1 ki 

1 
1

~r Al .... "' n • " t i b 1 ku" 1 -"-nnelerinde yeri olan bir dev me ım .ın n ray ey • u-hafta deg l, ı ny g rm"I ır. • harp lifctlnden masun kalmış ol· lcri isbat e m ş u unuyor. . =-Ü yük b ' r dünya inkılabına yol aça. 
man ordulnrınn 

1

lkbahnr taarru· lşgnl edildi ması şüphesiz bilyük bir nimettir. Milli korunma kıınunundakı ye· işidir, st tnbakanın çökmüş oldu· bOir ve kendisi ve memleketi he· 
7.una istedik'erl iklfm şartları al- Tokio, ı (A.A.) - Japon kuvvet- Bu nimct!n yüksek değerini bil- nl tadilat, hük!lmctc bazı geniş sa- ğunu farkedebillyor, halka inanı-t i bl

..__ ı ı ı i en a.,ağı 1 tı ktcdl B sal,. yor, bu sayede "'~rl-ımn", ta" kesil- snbrna ebedi bir şeref kazanırdı. ında g re aıuc er t n v lerlnln Vunaltokoa. tayyare meydanı· tün vatandas arın iyice ölçtükleri- lrthiye er verme r. u u· ı.-u " " 
11 

k h d ha bi 1 l{ızlmdır Ara 
U ,_ • a1 i i tlhsnli mfc.o ku\~•ct'' crı· adım adım geriye Menhus ta he arşı der al ha-n r ay r,eçm~ · • nı işgal ettikten sonra Bismark ada· ne şüpbcm yoktur. Fakat bugün· hiye er.,; zır ve sına s • " , •ı:..ı; 'h h b ' f • 

• i l de Smole k t 1 d cc atap"k yol alıyor. Gnr;bi "'U kı" u- re.kete geçen, cı an ar ın n go. aan geçen zaman ; n ns • larının "ark sahili bovunca cenup is· kil yaşayışlarını da ona göre kav- mizin arUırılmasını cm n e e - •... ... • v ül d bi ı ·k b 1 i ., " cl ttı~ı mumt hayata zorla değil, halkın n rızasına ayanan r cı ıı.. ten Karadeniz liman arına g den tikametınde ilerledikleri umumi ka- rayıp dilzcnlemesl lAzımdır. Ayni ğimi:zl ve biraz cvv arzc ~ m ı 1 ak . tikl"'i k i 1 k d 
k '- l kl tat gittikçe miktarları artan rcyile rışını mza ıyar ıs "' ne ·a· Alman c.cphes n n ar asın an gc- ra.......ıı.ı. tnrafından bildlrllm('ktedir. zamanda aziz yurdumuzun bugü- esaslı prensipi daha owy ı a • Tü k 'lletinln y::arattıı:-. . dlf h tt Lo '&.... 

0 

x.ı ı · Ka.. meeru ve kanuni kapıdan kollarını vuşan r • mı &ı ın-~n rnUhlm 6ımcn er n ı - ne kadar harpten masun kalm~ -ol bik cdece6 m zı umuyorum· ,, ruh k' cI t ·ç1 d 
zovay'do. kc::.llmiştJr. Bu hat Ki- Japon kıtal::ırı Johorc - Uııhru ması bize büyük yangının hudut: nun, hilkümctln el koymak :"~ sda'lıbyal sallıya girmenin imkanını !~~~~ adı::ı· nd~ ~~v~e{~ulıann v: 
rofun garbınde merkez cephesin· şehrine ''Brdılar larımıza gellp dayandı»ını unut- bazı maddelerin blrikUrllmcsını a u uyar. f lfık ~- ~ Al bl tchd

·t lt d b 1 J 
6 

"'h. U · · g İki sene içı"nde Almanyada türlU e ctJ on ucŞ. sene suren mnn de ciddi r ı a ın a u un- Toklo, ı (A.A.) _ Japon umumi turmamalıdır. yasak etmek saıa ıyc crını e-
1 
.. 

1 
. d'' 

1 
k 

1 
K 

1 
milletinin inkr fıbı yaratamadı. B. 

duru'maktadır. karargtlhı Japon lutalnrımn Joho- Bugün memleketlmb: çepeçevre nişlettiği gibi, lüzumu hahnde ?v, 1 ur ü ıç u~en er urukuy~r. t u . Jlitler geniş dllnya ölçüsllc değil, 
Kursk ve Blyclgrod'dan CC1:e- re - Bah~ "Chrlne vardık\annı haber 1 harp yangını ile sarılmış bulun- mağaza, ticarethane, depo, . dük· anılan usul er bazan or unç ur, d bi k a 'hnfyetf He h1idisc-k f ld O 1 hatt v ktad ı-1. b Irk vcsaır her Alman ilınJ ve kiiltürü hesabına ar r ·ıs s zı t 

rek Har o n g en re ının \'ermektedir. ma ır. Bu ~crçeği bütün vatnn. ~~n'.. am ar, sam,an. ödenen bedeller ağır ve acıdır, fa- 'ere

5 
bakmtıkya ddcvadam eb ti. n k Rusların eline geçmesi ihtimali Bu hir Si pur'un karşısında-ı daşların dalma gözönünde tutma· turlu mal konu abılen yerlerde ., 

1 
on nu un a unu ... çı ça 

vardır. Alman kumandanlığı bu dır n: bir ~1 ve iki noktasın· \arı ve onun şart koştuğu anlayışı erama yapmak salfıhlyctlni d~ .h~- kat ykerllcrc serdı ·:n, kcnd nC": say. söylilyor: ııBen yaı'nız .kendi mil
hallordan istifade cdemlyece~ blr . . ha im kuv- ve uyanıklığı göstermeleri lAzrm. kOmete vermiştir. Pek iyi bılırsı· gısı a mıya~, unyaya avuç ~çai lctımi dilşünürilm. Başka miiletle· 
hale gelince Ru91arın garba doğru ı dan yıkılmış bır sed, mu c kta dır. Bundan başka yurdumuzun niz ki milli korunma davamızın ca'< h3lc ge en Almanya, as er 1 , nur i 1 k fcd t 
mü'him bir umumi harekete geç. veUerlc adayı birbirinden ayı:ı;:ı il harpten masun kalması bizim bu maddi destekleri, m1lli kaynakla. b:-'lımdan dirilmiş, canlanmıs ve r n ıy ı ç n uy umu a e • 
neleri bcklcneblllr. oldu~ a.skerl bir tebliğde r • harbin doğurduğu sıkıntılara uzak rımız ve milli kuvvetlcrimlzd' r. yeniden ileri atılmıyıı. lmktın ve· m~~;ilnkü A~man ıideolojisf, baska ( mektcdir ı B da '""'~" !abli esi lç!n recek bir hale gelmiştir. . Moskova, 1 A .A.) - Kızılyıl- • o acağımız zihniyetine de yer ver. u vanın .,.._rı m . Almanya iıntal altındaki yerle- mıllctlcr .hakkında yalnız ve yal· 
dız gazetesinin cephedeki muhabi. memelidir. Bu gilzel yurdumuz her şeyden evv':l bu kuvvetlerın rinden mühim bir kısmını kurta- nız yumruk hakkını tanıyo:. Kuv-
r l cenup cephesindeki Sovyet ller- MUSSOl'J•Dl• de harp dışındadır. Fakat clhan, buh· harekete geçmesı ve kaynakların rıyor, müsavi haklar alıyor ki si- vetlinin z.ayı!ı yutması ta~ıi oldu· 
leme hareketinin devam ettiğini ran içindedir ve bu buhranın tc- tşlet~lmesi ~erekmektedlr. ltihlı bir Alemin karşısına si"Ahlı ğunu lddıa ed!yo~ ve 1~ıltcre~c1, blldirfyor: çirleri altındadır. İki buçuk yıl· Dunya munakalc yıollarının kc- olarak tıkmak hakkı da bu arada· Fransaya, Amerıkraya ıHşmcd_ığ 

Son 24 saat zarfında 20 ku k tU danbcri yurdumuzun dışında sn. llildiği ve m~letler arası mGb~dclc· dır. halde bu memleketlerin ııe dıye 
mnha

1 
da'ha kurtarılmrstır~ızıf- onu ş ~üp gitmekte olan harbin yarattı. nln tıkandıgı şu sırada millı ko- Almanya, İta1ya ve Japonya)"B 

vıldız ~rkt'Z CCPhcsfnd - ) X+ Si sıkıntıları biz de çekiyoruz ve runma davasının mutlakn gı>rçek· karşı, zayıfların lehine olarak ha-
l?UO ;ıırfında 4900 Alma~ı:°::ıd~X: (Baııı 1 lnclıle + gün geçtikçe memleketimizde bu leşmesl için T~rk milleti h er şey- nı:~a~:;:;:dn~ ~;~l~~~~ :~~~nnb~ reketc gccmc.k ihtiyacını duyduk- ı 
rııldüğünü, 60 maha11· 1 al da, Yunanlstan'da ve Rusya'da zafer- sıkmlıların daha zivade artacağını den evvel mDh lktısad.le lhtlycç- larına akıl erdiremiyor. ın ger ın- 1 • 1 - k '' ı ıa 1 ı temin tılem var. B. H.tıerin her yeni a-d•ı<ını söylemek•-.:.· le biten n!cc meydan muharebe erinin da bilfyoruz. Bu viikıa bütün vntan arının mum un o an r n Tabiat Alemine mahsus serbest 

u "t.."Olr. 1 k b . ti d dl dımı karşısında bağırıyor, çnğırı-
_
--------------1 ateşi 1,.ınde sertleşmiş lejyonerler si- daşlarrn yaşayı" istek' erinin, 'Yf!· ey eme . mcc urıye n c

1 
rk. k mücadele i~inde kuvvetli zayıfı yu 

"' " 11,•11u ikt d i 'lh ny a yor, tehdit ediyor, :Cakat sonra her \f C' ş:ıyış iddialarının huduUnrınx açık 1 
" ıc;a ın S• ~a n • tacak, A'mrın mllJeti bir tek aris-

'9 on emm Amer"ıkada zc !lltap ederken, gurur duyuyorum. olarak cizmeleri Jrin birinci -rL ları arasında ve hiç şüph.eslz bac;. şeyi yalayıp yutuyor. Bu· aciz ve tokrasi sımfı halinde hakim b ir 
h d bir ~ v~ ~ l ı i ttf o i ı bozgun' uk manzaralarından her (Bnc:ı 1 incide) (-) BUtUn beşcr.lyeti iki ayrı s:ı. a a - tır. Bu sebep'c hudutlarımızda ta gc en z raa r. nun ıç n S m- ıümre teşkil ederek Avrupaya ve .,. a· k d ld ı;, lbl biri Almanyayı bir kat daha şah· Von Clenım gazetccılere beyann.- blrlle çarpı11tıran bu muharebede sız- harp olmaması, bizim normal, ya. ıye a ar 0 ~ı,;u g •. ve !andırıyor, kendine itimadını art- Şarki Asyaya kendi menfaati ba· 

tında ııon iki 1 1 1 bulunmaz bir j rıi 1939 senesindeki glbl yasama· bundan ~nra da. istıhsal işlcrımlz· tırıyor, kar.,ısındakller ise yakla- kımından nizam verecek ve icap 
sene çinda 

2 mtıyon do- ler karşı duru maz, eş . , mızı icap ettireceğı hakkındaki dil de de her ~yden. önce zirantiıni~.e "' ederse İngiliz milletinJn hayat sa-lıırlık qı yn.ptığmr söylemiştir. Eınnt- kuvvete, bir ideal kuwc~ınc Italya ya 1 şünccnln yalnız hatalı değil. bel- g~vcni~?r~z'.. .. Türk devletinın f!~n~~=m~~~;i~e:c~:k~~~~ haı:ını tanıvacak... İşte hayat sa. 
yet umum mildürlUğü Von Clemm'i ve Faşizme karşı bcslecılğiniz imana kl çok fena ve zararlı olduğunu 'rurk koylusunu kendin:, temel say nın yaptığı gibi kafalarını kuma hal arına ait program .•. 
10 bin dolarlık bir kefaletle ...... '-~... sahipsiniz. Siz asker adına layık oln.n 1 , .urdda.,larıma hatırlatmnk vazi- dığını tekrar etm .. iy. e luzu.m yok-

1 ~ .... ~· " · " il ııı k gömmekten faz asını akıl cdeml-bırakmayı teklif etmlşU. Fakat suç- ıann yapt.ıklnn gibi bu imanı kanı- ft'mdlr. tur sanırım. Bugun n m ı ·orun- yorlar! insanlık, binlerce senelik bir mU 
tunun yabancı bir devleUe mUnasebet- nızıa lsbat ettiniz Yarın da ve her S dd 1 ma davası da her şeyden önce bu cade'e içinde, tabiat aleminin bu 
le ini ıs- tarafta. d"-kU gı~·1 hare.ket edeceı... nyın yur aş anm, temele dayanmaktadır. Şimdiye yoldaki fıuıde .,aldişiQ.den uzaklaş. 

r ı:;•endikten sonra. bu teklifini w• ard &• Ne zaman, nereae ve naaıı b1- kadar g-.n harp yıl'.arı içinde B. Hitıerln bir iddiası haksız sa. 
geri alm tu fr t v ır -,..... • · mıya uğraşmış, hak duygusunu, ıf ' ntze yUk8ek b nancım · teceği belli olmıyan bu cihan har. Türk köylilsUnün :milli korunma yılJamaz. Başta Ingiltere ve Ameri. kuvvetlinin zayıfa saygısını, yarına 

ka olmak üzere demokrasi Alemi b! karşısında ve onun yarattılı davasındaki anlayışını burada öle itimadı, baska başka akide ve ka· 
........... •••••••••••••••••••••.... samimi davranmamış, barış yolu· .,.- j \luhran içinde bizim defişmez rek anmak isterim. Fakat asıl bun naatler arasında karşılıklı saygı ve 

SUMER dan sonra asil Tür.k köylüsU bu na kavu~ak imkanı .olduğu sıra- tesamühü, söz ve fikir hürriyetini Yann ak~am Sinemasında 1 ana davamız mlllt korunm•dır. ldava uğrunda koşablleceti kudre· larda bu ımkAndan lstıfade edeme- .}c')kl tirmi l astır Bu 
'I Burada mllll korunmayı en gen~ ti gösterecektir. Bu yılın kış'ık e- miş, yeni harpler dolurabllecek n::ne~~er v:~ı~l~~ufu;una en 

( .. ' 
Harp aıahasına giren mAnasile alıyorum. Bizim milli ,ko· kimi, dar prtlara ve mahdut im- kapıları ardına kadar açık bırak. mümtK insanların giriştllderıi mü-

11 N a A P O D B 9 d runma davamız bir yandan hudut- klnl.ara ratmen bizi sevln~lrecek mıştır. cadeleler, göze aldtldarı fedakAr-
larımızın dl§lnda seçecek her çe- mertebededir. Kışlık eklmın ek· t~ baıthca hatalar: tıklar insanlık tarihinin ve her 

MARLENE siklerinl yazlık ekin gavretlerlmlz 1 - Harpten sonra Vilsonun on mem'eketln milli tarihinin en şe. 
§it tehlikey-e karşı aziz yurdumu· le lrapıyacağımızdan süphe etml- dört maddesinde verilen sözler in· refli sayfalarrdır. Alman mılleti· ı~~-~v-~ 

~· ·~~- ... 'ıit<,-< 1 .. ' 
-~=~··,·· ... ~.Ilı~ .. . . '~ ' ~? •'W.- ' 

• j . ' ... ,,..··~ :' • 
DıETRICH zu, istiklAllmlzJ korumak, öte yan- yorum. kAr edilmiş, dar görüş'il bir inli- nin de bu medeni mücadelede bil-

dan da dünya buhranının do~ur- kam sulhü yapılarak Avrupa cahl. yük bir payı vardır. a .KöJlliiye hitap ediyorum ı 
. . <'\ .... . . . . 1 ER duğu sıkıntıları zamanında karşı- lAne bir şekilde parta anm~. ba- Demokrasi etiketini taşıyan mem M CHA Au Köylil yurddaşlarım, zı memleketler nefes almıyacak leketler, henüz bu gayelere var-

• lamak ve böylece milli varlığımı- Şimdi sizinle konuşuyorum. kadar eziı0miş, bazıları lüzumsuz ve maktan urzak bulunuyorlar, türlü 

JOHN W'AYN zı yıpranmadan sapasağlam yaşat· Türk köy:üsünün yazlık ekim gay haksız yere şişirilmiştir. türlü riyalBl'la ve menf-aat dolap. 
\\r mak ve yükseltmektir. Milli ko. retlerini desteklemek için hükü· 2 - Dünyadan cebir ve zoru l&rile hakikat örtülüyor, umumi 

Ue beraber yarattığl runma davamızı mutlaka eksik- metiniz elinden gelen lmkAnları ve kaldırmak için tarihte ilk defa o· menfaat nikabı altında hususi 

.. · 
.. _.· .. 
. . . · 

7 G 
•• N A H K A R L a R 5iZ ve pilrüzsüz olarak gerçekleı· ~~:ı~la~~r~~:~:a~:a;~:n;::ı~~ ~;i~~m:~ıJi~~e~ü~~::=nl~~ ~:ır:::ıe~ ~!~;: n~:;:: 
U tirebilmek için bütün varlığımız.ı mahsul!erin tohumluklarının, top. kadderatlarına sahip kılmak, kö'e- bu saydığımız m6nevt ktymetler· 

bu davanın uğrunda harekete ge- rak mahsulleri ofisi veya Ziraat liği kaldırmak, müsavi hak esası. den başka bir şey değildir. Tama
tlrmek ve bu davanın emrine ver Bankası elile tedarik edilerek ç!ft- nı kurmak, tam Alman mllitariz. mının henüz elde edilmemiş olma
mek zorundayız. Bu da bizim mil- çiye avans olarak dağıtılması , bu minin çözüldüğü bir sırada silAh· 

81 
elde edilen kısmın üzerinde ka. 

Fllnılnde flU'kı llÖ)'liyecek, &Wecek. NVecek \'e kendl'1nl ııevdirecekUr. 
Me,"am bir kadımn Slnsapour'aıı acak Jecelfırinde •ını ,.e kinini 

aleylendlrdtftnl tasvir eden lüks, !fılr, modern ve lhtlraııh bir filmidir. 

'etçe feragatin ve fedakArlıjın son kerarın içinde bulunmaktadır. Bu· ları umumi bir surette terketmek nat gerilmesine mani olamaz, ak· 
haddini göze almamız demektir. nun için tohum dağıtma sırasında yo'u tutulsaydı insanlık ~in 1 cld- Sine olarak, daha ileriye gitmek 
Ferdi rahatın, milli korunma da- tohum verllenlcrden pul ve her den yeni bir gün doğar, ilk cihan ve kRra.nlıklara düşmekten korun 
vası önünde hiç bir kıymeti bu· nevi resimden muaf, yalnı~ lhtl- harbinde ölen milyonlarca insan mak için e'dekl kıymetler üzerin-
lunmadı&ını dimajlarımıza yerleş. yar heyetinden ta.sdlkll birer be· kanlarını he!Al ederlerdi. de titizce titremcğl emreMr. 
tirmek rnec:burlyeUndeyfz. Türk yanname alınacaktır. Diğer taraf· Almanyada bir Ştrezman hüku-
tn!Ileti, tarihinde böyle :fevkalAde tan 1941 yılı mahsulünde bu yıl met! varken si'Ahlar acaba k ime B. Hitılerln son nutku üzerinde .~,.•••••••••••••••••••••••••••1111 v:amanların, fevka!Ade zaruretleri- içinde toprak mahsulleri ofis'ne sa karşı muhafaza ediliyordu? Eğer fazlaca durdınn. Cıuna akşamı bu 

U~ SllAbtorlana • ile~ macenm-. ni çok kere duymuş ve zamanın· tılan mahsu"den fazla olarak 942 bütün dünya o sırada silAhları ter- nutku radyoda dinlemek, not al-
l"ranlla &aıthhlla en meralcb salalfelerl... da kavramıştır. Bugün de bUtün yılında mahsul getireceklere ara. ketmek yolunu tutsaydı, Almanya mak ve tekrar yazmak için bir 

milletimizin tarihi bir sezişle bu daki fark için fiyatın yüzde 20 s i h~ bir zaman silAhlamnak hevesi· dakika dunnadan beş buçuk saat 
...:aruretl tA vicdanının içinde du- nlsbetinde b ir prim verilecektir. ne düşmez, Hltler hareketi gibi bir çalıştım. Her kelime zihnimde yer 
yacağından şüphe etmiyoruz. MU- Bundan ayrı olarak ta J>lltates e· hareket te tutunacak zemin bula- etti. O vaklttenberi de hep şu dü-DEMiR MASKE 

ı letin bütün kudretini, yurdu mlllt kimi için her dönilm başına lk! li- mazdı. şilncenln tesiri altındayım. 
müdafaa 'Ve iktısat bakımından ra prim verilecektir. 3 - A'manya bir kuvvet olarak Ortada ayaklanmış, sllAhlanmıs. 
kuvvetlendirmek gayesine tevcih Sayın yurddaşlarım, meydana çıkınca, gönUl rıusına yığın yığın insıan enerjileri var. 
etmek maksadlle 1940 senesi ba. MHlf Şefinizin yangınlar içinde Bir tek adam, bunları istediği is· 
şında tatbik mevkilne konulan inliyen Avrupa ve Asya kıtaları- tikamete sevketmek kudretine sa-
mil'i korunma kanunu ile hilku- nın bitişl'k noktasında sulh ve sil· yatlarla altın satın almamalarını blptlr. Bu yüzden de bir milyar 
ınete fevkalAde salAhiyeUer veril· k!ln yurdu olarak vasınandırdığı sayın halkımıza tavsiye ederim. insan dojrudan doğruya acı ve 
mlştı. Çünkil .harp şartları altın. vatanımızın rahatını bozmak is- Sayın yurdd .. lanm, ilzüntü çekiyor ve blrılik, yüz bin 
da istenilen neticeleri normal za- tidadı gösteren bazı hareketlerr. Milletimizin hUkiımetle şimdiye ka- llk kafileler halinde ölilyor. 

JOAN BENNETT 
ON ~öRDtlNcV LouısLQUIS HAYWARD 
ve 3 SiLAHŞORLAR 
1 PEi(: te 1 MELEK•te manlardaki tedbirlerle temine hlç tesadüf ettiğimizi de esefle söyle. dar olduğu gibi bundan sonra da i~ Bir mu<:ize olsa da o tek ada

blr memlekette imkAn görülme· mek mecburlyet!ndeyim. birliği ve elblrliği sayesinde istihsa- mm ölçüleri değişebi'se, kin ve 
mişttr. Bu kanun, on aylık bir tec EvvelA şurasını kesin olarak söy llmlzi arttıracağımıza, ihtiyaçlarımı- nefret ve kısas yerine sevgiyi ko
rübeden sonra 1940 eonlarma dol- IPyeyim ki vatanımızda herkesin zı imkAn derecesinde karfıhyabllece- yabllse, dar bir Alman öl~üslle 
ru yeni ihtiyaçlara cöre tadJl e- ihtiyaçlarını bugünkU dünya §art· 1ıımıze ve her şeyden UstUn olarak değil, Atatürk ve İnönü gfbı ge· 
dilmiştir. Halbuki clhanın bugün. !arının verdiği imkanlar dalres'n müdafaa kuvveti ve lktısadl kudreti niş insanlık ölçiller~'e düşü~ebiise, 1'•••••••••••••••••••••••••••... kü durumu dilne nazaran daha de ve muhario ve bitaraf bir ~ok tarihin seyri ne kadar ko•aY de-~ '1a karışık ve karanlık olrnU1tur ve memleketlerdeki nisbetlerde'l ~o" yüksek bir memleket olarak kalaca- fişir, barış güneşi ne kad~r çabuk ' ' D o G A N ' ' her gün biraz daha daralmakta fazla olarak kar~ı'ıy&C'ak kadar yl. ğımıza kani bulunuyoruz. doğar, alhyan yüzlerce mılyo~ in-
\'e zorlaşmaktadır. Bu durumla mu yeceğimiz vardır ve ilerde de ola Sağlam yü~ekli, sağlam ahlAklı sanın yüzü ne kadar çabuk giller-
vazl olarak yurdumuzun da lklısa- caktır. birbirine inanır, birbirine güvenir dil 
di şartları dejişmlş, istihsali is- Memlekette yalnız kazanmak B. Hitler nutkunu bir dua ile ı'hl"'k' 'th lAt ' vasıflarımızı en üste çıkaralım. Mem-

1 
ti 

1 
hil 

1 S • J A • ş k ı .. ı, 1 
a .. 

1 
ve lhraeatı günün hırsının hüküm sürmesine ne re· bitJrlyor. Alman mil c n n rr • 

1 g Q r a n Q n 1 m İ r eti icaplarına göre, düzenlenmele lil- Jlmlmiz ve ne de bugün mesuliye' leketin içeri ve dı9arr siyasetinde si- yetini korumak iÇ'in Allahtan kuv-
wm hasıl olmuştur. mevkiinde olanlar göz yumamaz. zın bilmedi~nlz hiçbir hareket ya- vet istiyor. Ha?»uki ;Alman mllle-İdar8 M8CllSIDd8D: Milli korunma kanununda ya. Şahsi menfaatleri için mem eketJr pııamaz. HUkQmetınlz tatlı, acı hiç tile beraber bütcın mılletlerln hilr-

Şirketimizin l500.000.- (Beş yüz bin lira) esas sermayesinden 
henUz tahsil edllrnemlf bulunan bakiye % 40 miktarının tamamen 
tahatli Idare Mecllınnuzce kararlaş~ oldıığu, Şirket esas mukave
letıameslnln ı 7 ci maddesine tevfikan llAn olunur. 

Şirketimizin hlssedarl&nnm, iştlrlk taahhUtnamelerine göre sahip 
oldukları hlsselerın ~tı 40 miktarındaki bedellerini, 14 Mart tarilılı 
cumartesi günü Jstanbulda, Bahçekapıua kAln ŞJrkete tediye etınelen 
rica ve Şirket esas muka\•elenameslnln 18 c; maddesi mucibince, ta· 
Yln cıodilen lı,ôu tarihten aonra yapılacak tediyeler için bir gQna. ihtara 
lllzunı kalmakaızın IAziD"W'lfa olduğu günden itibaren Şirket lehine 
olarak % 7 Caiz Jih"Utt\leceğl ılb ol•ınur. 

pılan bu yeni tadillerin istihdaf tktısadl nizamına darbe vuranları bir hakikati sbden gizlemez. Siz, riyetini ve hakkını kurt~rmak im: 
ı:ttiğl gayeleri, vatandaşlarımrn I· ve bunu bir ileriyi görüş perdesi- halk idareniün bu tabiatlanna irıa- kAn ve iradesi hllh\ bugün keııdı 
yice anlamalarını istiyorum. Bu 'le örtmek istlyenlerı mllli korun- nırsanız, dışardan, lçerden açık veya e11ntle bulunuyor. 
gayeler de istlhsallmlzl arttırmak, ma kanunundaki yeni ta.clilfıta da sinsi sokulup yayılan şehirli fikirlere Görüş ve düşünce tarzında yu
ithaIAtımızı ve Jhrac1ttımızı dünya yanarak cezalandırmak ve devle. ve havadislere karfJ kaya gibi da- karda bahsetUğımlz tarzda bir de-
"artlarına ve kendi ihtiyaçlarımı- tın kPnun'arına vr kararlarına u· jt!alklfk olabilse bütün insanlığın 
.- . yanırsmız. J3ütün kuvvetlerimizi, he- .,,. k b ' w göre duzenlemek g~rek haric· yan vatandaşların gö .. ü önünd" mukadderatile oynaııan umar ır. 

" le marıevl ve ahllkl 1 •vvetlerimlzl · ütil · l k ı i ten gelen ve gerek dahilde lstlh-/ teşhir ve bu '!;TJrctıe maridcten ol .:.enbire durur, b n ınsan ı ç n 
d l _,.1 birbirimize ekleyip arttıracak zaman· ı t e ferahlık 1 rnl edilen mad e er;n n~ et ferL du~u kadar ml\nen de tecziye et· barış, emn ye v yo u 

ı leri arasındaki dajıhşında adale- mek vazifemizdir. dayız. Bu l'ihan vangınmdan elblrli- bir ham'ede açılır. 
ti temin etmek "C b!lhaJSa fırsat- \ltın fiyatım yükselt'llek içil"' file, terefimlzle ve kudretli olarak B . Hitlerin duasını dinlerken, 

1 tan istlfaı'le rdPrclr hı:rlk zararına yayılan asılsrz haberlere inanma- c;ıkacafımızı. sağlam ve 8&1'f' mu ben de böyle bir mucizenin mlim· 
1 1 menfaat lemin ~k M.!yenl,.re rnalarını ve spck01Atör'erlr. lf'hf imanıma v!U'Qır. u.pnım _..u.rıe JtUn olabllmeslne dua ettim, I 

~••••••••••••••••••••••••••- bayat ftlıkkı vermeı:ı~tir. Bu ne ve kendi zararlarına )1Uuıek fi- sefAmJarım. Alın·rt ·· 
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·vASiiCMAL 
Uzak Şark 

işlerinin gidişi 
Yazan: 1\1. n. ZAL 

fR\ ün gc~mlyor Jd Japonların 

l!::::i!I ~ enı bir mul'affnluyetlerl 
hnldnncla hnber alınmasın. Asıl üs
lerinden 3500 1dlometre ıuı.a'kta ()l· 
duldnn hnldc pire gibi a4adan ada
yn ntlı~orlnr 'c lır.r tarafta n)TJ bir 
cephe komnık ~er alıyorlar. Mey
dan ltcndlleri için serbesttir. Jngfllz
lcr llC itiraf ediyor l>l bu~n P~ ilik 
deniz bildınlyetl Jnponlamı elinde
dir. 

Jnponlnr her tarafta mnknvcmet 
gö~orfar, her hlışamıa için az, çok 
hlr bedel ödfı.rorlnr. l<'nkat Maka"31' 
boğanndakl son Amerikan baskını 
hariç olmak üzere bu hed('J şfnıdlye 
lmd:ır pek nğır olmamıştır. 

Arnstrnlyada se~ 1ı:ıft.a ~lıldt·t· 
il bir ımnTk oldu, oradan «inıdnd!• 
dt~e seı;lcı- ) Ukseldl, fakat Jaııon· 
IBnn A\"UStrRlyaya gitmw.den C'\'

\'el :rapacnkları i;tler vardır. clnpo• 
fi lerlndrn bfı blitün uU\k dlişen bu 
krtıuıın hıılkı tamaınlle hl'yıu.<hr. 

Ne kadar eürctu \'ll atılgan asker 
olduklarını geren harpte de, bu 
lın1Ftc de go• tcrmtşıerdir. Japonya 
içJn rcıemenk llindlstamnda daha 
!;Ok ekmek \-ardır. Avrupndıı l•UçU
cllk bir yer olan l<'cleınenk burad:ı 
nltınış mllJon nüfuslu yeı'lere !'a· 

hlptJr ki petrol. m3den, ltancıul• gt. 
bt luım m:uldclcr balcımından d\in· 
yanın en zengin )erlcrlnden sayıla· 
btllr • .'Japonlar yıllard.ıınberl yerli 
halk nrn mda beyınlam 'karşı pro
p:ıı:aDda yapmışlardır. Her tarafta 
pek çok Japon nUfusu da )'ttleşınl! •. 
J pon hUI ını iç taraftan :kol~· 
laştımıak irin mun yıllardır zemin 
h:ız.ırlnnnuştır. 

Holanila, .Japon tanrm:uınu seno
lerdenbcrl bekllyordn, korunma için 
de kam, deniz. ve hn\-a lruv,ıeilerl 

hıızrhmuştır. Bunlar şimdiye kaılar 
Japonlan dan'luramamışla.rdır, fa
kat ~kilınezdcn e~'\el petrol kuyu
lıırını \e dll,-cr senl't membalan111 
ancak Fl'Jenwnklllerden beklenir 
bir itina ile ynkmışlar, yıkmışlardır. 
.Jaııonlnr, ele geçlnlllderl yt•rde um
dukları ŞCJ lerl hazır lıa·Lır bulııma

nıışlardır. Bundan başka Holanda
lıl r asıl kU\'\etlcrlnl kırk mll,ycm 
nlttu ln Onm adıı ına toplamışlar
dır ki burası ham madde kaynagı 
bakımından en :zengin sahadır. a.
rada Holandalılann yerin altmda 
yapılnuş sl.IAh fabrlkalan ,.e '-' 
tilrlU müdafaa t.ertlbatı vardlr. A· 
merJkadan tayyare selmete del'Mll 

eıme&I prWc Ca,·a müdafauı ı.
, .e tesirli olablleeekttr. Holanclaaın 
Uç kru,·a.zör, 12 destroyer, 11 de
nizaltı "" bir ('Ok sDAlllı kQeWt p
ınJden ibaret bir delllz lan'Velled 
olduğunu da unutmamak 16zam41ar. 
Oyle göröallyor ki .Japonların Olı
\'aya karşı ha7.trladıklan höyük Mr 
taarruz, Makasar baskııu neüeıe

ıslnde akamete uğramıştır. Btı bM
kın, şlmdlUk güzü çok kamAftıru, 
dört tarata yayılan ve dağllaa ıa
pon lstllllannın yana ne gibi ı.lt
llkelere maruz kalabUecetlae Dk 
alAmeıtlr, 

Ounya birliği 
kuru,sun mu, 

kuru·masın mı? 
(Baş tarafı Z incide) Ş= 

hükümranlık ha.ldarını bir dün
ya federasyonu lehine fedaya ra. 
z.ı olacaklar mıdır? Ekseriyet biz 
de olacağına göre dünyada ikin· 
ci derecede 'bir rolü kabul ede
m lycoek bir millet varss o da tıı. 
glliz millcUdir. 

Bütan insanlar bayraklarına 

bağlıdır. Yeni federasyonun bay. 
rağı, Fransızlara, Almanlara, 1· 
talyanlara, Slavlara kendi bay
raklarını unutturabilecek midir? 
Bu yeni bayrak için fed6karlıta 
razı olaeak<!ar mıdır' 

Federasyonun baş reislifi için 
Ruzvelt ile Çörçilden birini ayır. 
mak Ilızım gelse 'bu mücadelenin 
bnakacatı soğukluk iki memle
ket arasındaki tesanüde hizmet 
edebilecek midır? 

Federasyonun kurulduğu hak· 
kındaki haberin *bile Bitleri yıl. 
dırmıya ki'ıfı geleceği iddiası IÜ· 
lünçtUr. Hltler, gözü pek 'adam
dır. Kolay kolay yılmaz. Karır 
sındak i kuvvc tlerln müşterek bir 
cephe veya bir birHk şeklinde ol
masının Hitlc r için ne farkı var. 
dır? 

D cnlliyor k i, demokrasiyi 
kabul eden her mHlet, 

!cdcrasJiona aza olacak. Demok
rasi kağıt üzer indeki bir karar 
I::ı kurulabilecek bir sistem de
gı.: ctır. Bir muhitteki bütii."l şart
ların buna imkan vermesı 16. 
zımdır. 

Evet, yarın için hazırlığa lbtl· 
yaç vnrdır. Fakat bu ha7ırltk ra
yalar:ı değil, · --.·. ikatıere dayan
malıdır. «Hemen 4.rirlikııı JııllcSlll 
ancak bir rü) adır ,. 
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RADYO 
7,SO~am 

7,33-

7,45 Ajans 

8,00 Mllı:ık 

8,15 !!iv saati 

1
19,,'l() Saat ayarı 

19,45 ıı:_..,,,a 

19,55 MUzlk 

20,l5 Radyo Gaz. 
ll0,45 Müzik 

21,00 Ziraat takv. 

21,10 Müzik 

8,30}8,~ Mtı.ik 

12.30 Pı>ogra.m 

12,33 Müzik 

l:l,46 Ajans 

21,30 Konu~a 

21.45 Müzik 

lS.00 MCzik 22,30 Saat ayarı BAŞ, DIŞ, NEZLE1 GRiP, ROMATiZMA 
2245 Müzik 

la,3Q/H.OO Mtısik 22:56/23,00 Yarınk 
18,00 Prognm P>ogram 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
18,03 Ml!ztk icalnada pilde 3 k... alıaaltlHr. Her yer•• •lllla katwıa n ısrarhı iıı6e'-· 

l8,50 Müzik 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Ktınl"' tarihi: 1888. - Be nna.yesi: 100.eoo.ooe Türk ıır .. , 

Şube ve ajanı adedı: 2&5. 
Zira! ve Ucarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lir& ikramiye verlyoı 

Zira.at Bankasında kuMıbe.ralı ve ihbar.sız tasarr\l! hesaplarında 

en az 50 hrMı buhmaıdara sene de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daid p!Amt. göre ikn.miye Qattt ııaca.ktır. 

4 - ı..- llnıhlt 4,MI ... , 111 - .. - .,_ -
' • .. • 2,-lıll .. 
, ... » ~- ...... t,811• 

te • MI » 4MI » Jııll » il » a.,2el • 

DIKKAT: Heoapla.rıncla.ki para Jar bir ..,,.. içinde 50 liradan ....,. 
fı d°'1nlyenlere !kramıye çıl<tıfı takdirde % llO fazlıutUe verilecektir. 

Kuralar Hnede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 ey}(kl, 
11 Blrtncik"-da geldlecektlr. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Maçka mezarlığının kıı.zıkla.rl& i ~et edilen kl8mı bu kere :y<>I& kal

bedtıeceğinden 15 güne kadar ali.kati H'ların mezarlar-mı kaldırmaları ıu. 

zumu ilı\n olunur. «95fn 

Satılık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - !~etmemizin Ova cuma orman bölge şefliti emvalinden Ulu 

yayla deposunda mevcut 2346 adet mu&dili 703 metre mikAp 513 desl· 
metre mikA:p kökllfll' tomnıkları açık arttırma sttreti!e aat.Jlıığa çıkan} .. 
mıştır. 

2 - A91k arttırma 9/ 2/ 942 tarihine rastlayan pazartesi gtinU Kara· 
bUk devlet orman işletmesi binasında revir Amirliğinin riya&etl tahtın· 
da toplanacak ohın komWyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - I~bu tomrukların kabukları so,:ulmtHJ ve :bacımiııarı &Pta kutur 
Uzerinden hesaplanmı,tır. 

4 - Bu ife aid açık arttırma şartnameleri Ankarada orman umum 
müdürlüğü ile Zonguldak orman çeYlrge mUdürltıg1! ve ıı:arabUk devlet 
orman ifletmesi reWr A.mirUğinden satış dosyalarında görllieblllr. 

5 - Çam tomruklarının beher metre mikA.bına rnuftammen bedel 
clf.> ve köknar tomntklarına muhammen bedel de c13> liradlr.' 

6 - Çam tomruklannın 7 ,5 he sabile teminat a.kçeel 738 lira 78 ve 
köknar tomruklarının da teminat akçesi 722 liradır. 

7 - ıstekli1erin ihale gününde teminat akçelerile birlikle 
A.mirliğ"iınize müracaat etmeleri lüzumu tıln olwıur. 

revir 
c779> 

~--- DO:tı:TOıt • 

HAFIZ CEMAL 
LODIAX mtıt 

Dalilliye MPMc-· 
Dn•yela iM 

!llttayeoe ııaaüeri: ı>a...... 
hariç berglln 2,5. Tel: %38118 

1 ASKERLİK İŞLERİ 
Beyoğlu Yerli Ae. Şubesinden: 
Yedek istihkAm Teğmen Mehmet 

Mahirin (17996) acele l}ubeye mira
caati il&n. olunur. (62) 

Yeni neşriyat : 

Perde sahne mecmuası 
• 

çıktı 

1 

(Perde ve •a1tıoe) nin. "1ba.t eaymı 
tlyatro ve •!nemaya ait bir çok saJA
hlyeW imzaların yazıları ve pek zen .. 
gin resimlerle çıkmııJtır. Tavsiye ede .. 
riz. 

TURK ANALARIN· 
DAN RiCAM: 

Yavrularınız için sUtönfuJden ıt0nra er: mühim muavin gıdayı tet"
kil eden ve 1915 sene!lindenberi her ,.,.. rağmen l:f!vakkutsuz m-1-
lftte aizlere htzmeti bir vatMt borcu ayan ÇAPAMARKA her za
man oklutu gibi bugün de vazitelerlnizde yardımcı hizmetten asla 
ıre<i dum'layaca.ktır. 

Bineıenate-yh 91zlerden husa.ten ricam: 
F&>:la ihtiyatı tedbirden dofacak hoı't'ketmtzıe kendiniz gibi ha

kiki YaZifeda.r ımelerı da tmı,ıctıı vazıyete sokmaktan tevakki etme
ni.Zdi(". 

~PAMARKA mUstahzaratını Jotfen ilı.tiyac1nız kadar alınız. 
Bu münasebetle memİeketin her tarafına şamil sa.tış flatıarımız aşağı
<la gösterllin1'tll'. 

PIBINÇ W.'11 
Ml!lROllltEK • 
BEZELYı; • 

IBMl.K • 
PATATES » 
KORNFLOR (Mı· 
sır Nişastası) 

PmlNÇ NişaA(aoı 

260 grambk kutularda 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• » • 
• • • 

YULAF UNU » » » 
BUGDAY Nı,astası 600 gramlık torbalarda 
PiRiNÇ UNU 500 • » 
TANE YUı....Al'~ 560 grambk t. 
EZMESi neke kutularda 

:: 
" " ~ -.. " r. 
ıı !l rn-
" c. !l 
"' f. " )il UJ 

19 
19 
19 
19 
26 
26 

26 
so 
45 
S5 

85 

" " !l " .;J '.." 't:I al 
'O " :; ~ fi: ı:ıS c: ·-

'O .. r. .g :ıs: ı:rı-. " " ~ " " - . " -~. ~ ~·~ 
I!! " " " .. " 

"' U1 
E-< ıı. en 

22.5 25 
22.6 25 
22.5 25 
22 . .5 25 
so 82.5 
80 82.5 

so S2.5 
82.5 Sil 
50 M 
40 4$ 

190 110 

Taşra için Istanbul'daki anbarlara, Istanbul için piyasadaki ma· 
ğ"azalara Nakil, Sandık ve Çenber ma!lrafları müessesenin yukarıdaki 
satış fiatına dahildir. 

ııe,iktaş - Çapamarka M. NURi ÇAPA 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL, 
-

Mübalağah gayri tabii 
"Makyaj,. kalmadı 

~ ~ek gııyri m.er• 
~ bir pudra, tabii bir

~Uik ııerir.> 

Pıırlsln ıı& l<odmfarı. yeni bİl 
moda icat @btıi.şlenlir. '.Bütün güıı 

sabit dllr.ID ve bW; parlaklık izi bı
ı..._ bir tıül leni.-,)'•ni 
bir pudra bulmuşlardır. 

Jllm1'ı>' """""\ lpekll e!ekt.,._ .aı 
defa geçırilmış eıı s:ıl ve er. 1ne< 
pudrayı ;Id defa krema köpilğil il• 
karıştırWnası mulü. ~ i'zah cdileı: 
bilir. Fransız kilR'yagerlerinin , se.i 
İıelerce.. araştırmalan ' netkesmdt 
elde edilen bu usul. Tukalon mües· 
sesesiniıı inbıisan altmdadır .• Bu ye. 
a.I To'kalon ptld:rası.' ı ariık • parlak 
burunlara \!e yağla ciltlere ebedi· 
yen son vermişt\r.

1 

Cildınize, sekh 
sW~ '!Zarfmda "Mat,, duran neti! 
.,. ~ bir ı:ıeok verir1 Rıt7garoa 
w 19ı-<ıa '..., ha.ttil terlemede 
cildinizlı 1 parlak cösteRnez. ,FinJ 
Mat,, 1Walon pudrasını kullarunıo; 
na: simalllZa bir glli yaprağmm taze
liğini ve euzellığini babşeder, sevim
liliğinizi w ca:z.iıbenizi bi.r kat daha 
arttırırSH»Z. On muhtelif ve yeni ca .. 
zjp renlde olan TokaloD fpu'*NJXK1a• 

!>iriıil ~ edlnlıt 

PARASIZ - Bu Gazetenin her 
okuyucu bayanı, derununda (Beyaz; 
ve Penbe) r&nklerdeki TOKALON 

kremleri ile muhtelif renklerde To

kalon Pudrasının ntimunelerlnl havi 

lUks bir gttzellik kutusunu alabilir. 

Anbalaj ·ve Eıevk masrafı olarak 20 

kuruşluk bir pul aşağıdaki adrese 

gönderiniz. 

TOK.ALON servisi 9. D. Poeta ku· 
lUflU 622, lstAnbul. 

DOKTOR ~ 

İslôm Türk ansiklopedisi 
27 inci nU.hası int.işa.r etm;.,tır. 

,,, Da~i !~!r~ü~!~ı 1 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR> 

SiGORTA ANONiM SiRKEYi 

Çalışmalarına 
başladı. 

Ser yesi: 500.000 Lira 

İstanbul- Bahçekapı, Taşhan 
Üçüncü Kat. 

Kısa T eJgraf Adresı: :)C'GANT AŞ - IST ANBUL 

., 
• • • • R 

Zeytinyağlarının 
H&lloiyetiJıln akalnl lapat edene 

'l'llnol, Şahdeflrmeıı S. No. 5 
Tel: 49%06 

Doktor 

Bu nU.hada hukuki ıstılahlar, FaUmı 
hali!eel ElemrublllAh, Amme davası
nın esaaları, fetva devrtnde Amme 
davası hakkında mühim tetkikler, 
Mehmet Akifin .şiirleri hakkında Is
IA.m Ansiklopedisinin garazkArane 
neşriyatı, Şerefeddin Yaltkayanın bu 
isnadı niçin reddetmedifine dair ya
zılar vardır. Ya.zanla.r: Profesör Is
mail Hakkı Izmirli, Temyiz mahke· 
mesi Reisleri Ali Himmet ve Fah· 
rettin, Omer Rı.za, Omer Nasuhi, 
Sadettin Nüzhet, Nafiz Dani\!f1l&n. 

·1000· Lira ikramiye Verilir. H. BENSUSEN 
lç ve Çocuk Hastalıkları 

Tedavi Eder 7.e,.ıtıışağt lote ıllflnlz zaman yalıUS 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmiştir 

Muayenehanesi: Galata, Şiş

hane, Mektep sokak, Salti 
Ap., No. 7/2 

Rekor Zeytinyağlarını 
Komedi kısmı 

Bakkalınızdan lir a.rla isteyiniz. 

Bu akşım 20,30 da 
İŞÇİ KIZ 

Adr- dikkat: latan bul Tütün GU mrtlk Kemerli so. No. 21 Tel. 241117 Saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. 

Devlet Demiryolları ilanları 
1'-luhammen bedeli ~ağıda yazılı 2 liste muhtevıyatı kazma ve kil· 

rekler 17.3.942 salı günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zart usu
Jile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veeikaları ve teklifiertnt ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zrmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayda.rpa 

şada Tesellüm ve Sevk şenlğinden dağıtılacaktır. (878) 
Liste Doluhammeo bedel Mu,•akkat teminat 

1 
2 

6294 2,50 Lira 
16000,00 Lira 

* 

4397,13 Lira 
1200,00 Lira 

Muhanımen bedelt 152.419,12 (Yüz elli iki bin dört yllz on dokuz lira 
on iki kuru~) lira olan 40537 adet kayın travers l 7 / 2/1942 sah günü ıSaat 
l:ı; de açık eksiltme usulU ile ve müteahhit nam ve hesabına Ankara'da 
idare binaeında toplanan Merkez 9 ·uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe lştirAk etmek isteyenlerin 8870,96 (Sekiz bin sekiz yUz yet· 
miş lira doksan altı kuruş) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta· 
yln ettiğ'i vesikaları ile birlikte aynı gün saat 15 de adı geçen komisyon
da hazır bulunmaları lAzım<lır. 

Şartname An karada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşa.da Tesellllm 
ve Sevk Şefliğinde görillebtıir. 879> 

Beyoğ:u VakıflBr DirektörlüaJ ilanlan 
Satılık Enkaz 

Muhammen bedeli 

250 
Be.flkta.şta Kıhçalı paşa mah&.ıleslnin 1-fesçit soka~ıntla vaki mUnhe· 

dım Hüseylnağa cam1 i enkazı kaımen mahallinde satılacaktır. Isteklilc· 
rin satış gUnU olan 3/2/9i2 sah gilnU saat 11 de mahaWnde bulunmaları 
iJAn olunur. (536) 

ikramiye 
Mikta.rı 

Lira Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.()()() 
4 5.000 20.000 

40 2.000 80.000 
40 ı.ooo 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400 50 20.000 

MOO 10 40.000 
2 160.000 

M,96'7 Yekfın 480,000 

. . . . . . . 
' ~ .! I • • • .,, . . ; ·.~. 

Yliz '.BUette 21,:U Bilet K A Z A N A C A K 
Tanı bilet 2, yanın bilet 1 Lira 

ı;aı.ıbi ve N"'lrlyat MU.ilıft --:--:ümet Eml,:;-y ALMA.fil- -

V•tan N"friyat Türk LUI. Şti. • Vatan ]ofMiıa&M 


