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"Relab bidise•i~, tahkikatı Mecliste 
Saffet Arıkanla, Cevdeiı~----w-----·
K erim lncedagı hakkında' filosunun 
Meclis tahkikat açmıga lüzum baskını 

1 Marşol odalarında 
· olmadığına karar verdi J:it;s~ :;i',~iri 

~ Bir çok Japo""J gemisi 

B 1 k • b 1 j balJnldı, havada ve yerde 
eş er omısyonunun maz ata- ') sayısız Japon tayyaresi 

sındaki esaslara göre mes'uller J tahrip edildi 

k ı• ffi 1erd
1
• r ? Vn-\llngton, 2 (A.A.) - Bahriye 

., 
1 

Bundan bir müddd en·eJ gazctfl<:llere: «Japonlar Amerikan ftlll!lunun 
nerede olduğunu ı.17.den çok merak f'dlyorJar, yakında filonun büyük işler 
yaptığını haber ala<'aksınıZ» diyen Amerika bahrıye nazırı Alhay Knoka 

Başvekilin 
Vatandaşlara hıtabesi nezaretinin tebliği: 

Marshall ve Gilbert adalarındaki ı-

~~~:~f :::·::=:.·:~:::::ı Kaloriferli apartımanların Hiçbir millet buhran zamanlarının icap/arma 
iptidadan hazır değildir. Temiz gayelere 
tamamı tamamma kavuşmak için her yeni 
tecrübeden ders almaktan ve beliren deliği 
likamaktan başka yol yoktur. 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 
B aşvekll Doktor Refik Say· ı 

damın radyodaki hitabesi- ~.._..._ .......... _..._.~11ııııı111ıııı.ıııı-..., 
ni bütün millet can kulağile dinle· 

mlştlr. Başvekil, dünyanın halinin Baş ve k ·ı ı ·ı n bizim bu dünya içindeki dürü~t gl- · 
dişimizin, yeni cihan hlrbinln kar-
5:mıza çıkardığı çetin lktısadi da-

vaların ve bunları umuml menfaat n u t k n u n endişcstle hal lç1n hükumete ve U 
vıı.tandaşn düşen vazifelerin çok 
açık, 90k do~ru ve çok samimi bır 

tablosunu çizmi~tir. Doktor Retık a k ı• s 1 
Saydamın hltaocsi, c dden en te-
miz bir vatan sevgisinin umumi 
menfaati her tUrlU şahst ~enfaat-

• er ı 
B ecep Pt'ker 

Ankara, 2 (A.A.) - BUytlk Millet 
Meclisi bugUn Refah vapuru Mdisc· 
si hakkında cereyan eden uzun mU· 
zakereden sonra Dr. Sadi Konuk 
- Bursa -, ZUhtU Akın - Kırklareli • 
ve AlAettin Tlrltoğlu - KUtahya - dl· 
ğer 13 arkad14!ları tarafından verilen 
takriri kabul etmiş ve bu suı-etle es· 
ki Milll MUdafaa Vekili Saffet Arı
kan ile eski Münakallı.t Veklli Cevdet 
Kerim lncedayı"nın hareketlerinde 
tahldkatı mucip bir nokta mevcut 
bulunmadığını karar altına almıştır. 

Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Refet Canılezin 
reisliğinde toplanmıştır. 

lere ve emellere karşı korumak 
hususundaki en kati bir azmin ifa. 
delerlle doludur. Knlbden gelen bu 
sözlerle, vatandaşların hem kalbi.
ne ve hissine, hem de akıl ve id
rakine hrtap edilmiştir. Bıı.şvekili
mlz. dürüst Prensiplere bağlı ola
r~.k _hedeflerinden hiç şaşmadan 
yurüyen, kendi vicdanından emin 
olan. halktan gizlenecek ve örtbas 
e?ec~k hiç bir nevi işi bulunmıyan 
b.ir hukömetln reisi srfnUle milletin 
karşısına göğsünü gercgere çıkmış 
ve hele böyle zamanlarda umumi 
?ayatta tam bir ahenk, itimat ve 
ış beraberliği ruhu hükOm sürme
sine ne derecelere kadar kıymet 
verdiğini geniş ve anlayıştı bir IL 
sanla ortaya koymuştur. 

Yeni seçilen mebus'ıırdan Hay. 
dar Günver (Denizli), Refik Ko· 
raltan (İçel}, İsmail Hakkı Ülkü
men (İstanbul), Halit Nazmi Keş
mir (Tokat) ın tahliflerl icra e
dll'dikten sonra söz a'an Başvekil 
Doktor Refik Saydam, gelen ev
rak arasında Toprak mahsulleri o
fisi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine, askerin lslihka-

B ı• T •• k ----------------
1 

kından kesilecek ekmeğe muka· er ın, ur r l bıl ilave edilecdk gıda maddele• a 1 • A ı m a n rinc ve askerı tayınaı ve yem ka-• t• 1•0 1 nununun değ~tlri.meslne ait ka-SJyase ID bar bl nun rnyıha1arının ruznameye a1ı. 
---- narak müstacelen müzakerelerinin deg" İşmedig" İ H k f h · d ve Refah vapuru hadisesi hak· • . • - ar o ş a rı n e kındakj beşler encümeni mazba-

ni bildırıyor 1 Alman karargahı ~2.::.~:1~~!.~;;.,,:"~:c:~ ~~~i'i 
Berlin, 2 (A.A.) _Yarı resmi d• . 

1 
'd Bundan sonra. Refah vapuru 

bir k&ynaktan bildiriliyor: ınamıt e uçuru u hakkındaki beşler enc!imeninin 
Türkiye Başvekilinin dünkü de- • mazbatası okunmuştur. İmzalar-

mecinden sarahatle anla§ıldığına dan da anlaşıldığı üzere bu encü· 
göre, Tüıkiycnln dış siyaseti h:ç- men üç kişilik bir ekseriyetle ka-

Hiç şüphe yok ki yük ağırdtr ve 
harbin sonu görünmediğine göre 
da.ha da ağırlaşablllr. Bunu bera
berce taşımak için göstereceğimiz 
kudret ve istidat ya1nız g~im im· 
kanlarımızı kolaylaştırmakla ve 
mukavemetimizi arttırmakla kal
~~yecaktır; ayni zamanda bütün 
dun_yanın gözü karşısında esaslı bir 
lnrtıhan teşkil edecektir. Bu imti· 
ha_nı mutlaka iyi geçirmeliyiz. Bir 
mı11etln varlığına ve istiklftllne 
saygı uyandırmak ve haricin kötil 
rmel ve ihtiraslarını lptidadan kır_ 
mak hususunda Dskeri hazırlık ka
dar mühim mfinevt ve ruhi Amiller 
vardır ki onlar da şunlardır: 

bir değişikliğe uğramamıştır. Alman generallerinden rar vermiş ve azasından bulunan 
BerUnde bu demecin Türkiye- Kütahya mebusu Recep Peker i-

nin eskisi gibi bitaraflık siyasetini Braun ölenler c rasm da ki vekllın \'(' Rize mebusu Fuat 
muhafaza ettiği olaymı belirtecek Sinnenin bunlardan birinin ha-
mahiyette bulunduğu kanaati zi· Londra, 2 (Radyo) - Dün ge- re.ketlerinin tahkiknt icap ettirme 
yadcleşmektldlr. Bu itibarla şa- ce yarısı Moskovada neşredilen diğl hakkında mucip scbcp'er zlk 
yet dahili siyaset sahasında ted· resmi Rus tebliği: rcderek beşler cncilmcnlnin ekse. 
birler alınacak olursa bunların a· Kıtalarımız dü;ıman mukavemet riyct fikrine muhalif kalmışlar· 
deta cepheler arasında bulunan merkezlerini kırarak ilerlemiye dır. 
Türkiyeyi harp dışında tutmak ar· devam etmi§leı-dir. Sovyet tebli- Beşler encümeninin mazbata· 
zusu ile izah edJlmesl Hiıım gel- ğine ek hususi tebliğe göre Sovyet sında, en büyük Amiri ad ı sıfaU
mektedh". çetedlerJ, Harkofa Alınan karar- le Genelkunnay tarafından y:ıpı

1 - Millet içinde gaye birliği, 
2 - Umumt menfaat idea11nln 

hususi fhtlrasları katı sekild 
mcsl, " e yen-

Norveç, Rusyaya 
Hanı harp mi 

edecek 
3 - MtlleUn karşısına ıkan 

~h0tr.1 ukları~ hakkından sc1m:k ve Norveçte sivil idaresi 
J ıyaca ıgore tam ve rft • •--'b" 
1 bil k ""'rı -.:u ır k 
~~dr;:ös;;ıcs:!_~indc istidat ve kaldırıldı, yerine as eri 

rm"'"" ve vatandaşların 
umumun menfaati ve YUrd h 'd ld " 
namına. kendi arzu ve 1 ~n'h~ ayrı 1 ore ge 1 
da f t ll arın-
! n ernga edecek 'V"llsıfta olduk- Stokholm 2 (A.A.) - Kislingln 
ar~~ı eserler He lsbat etmeleri... No!'Veç baş~ckilliğine tayini hak- 1 
b ' r:!n v? buhranın yarattığı kında bir makale yazan Nasyonal 
ho\? 1

t müca?clcler ~in hiç bir 

1 

Ze tung şunları tebarüz ettirmek· 
ume ve hı~ bir millet iptida- tedlr· 

dan mızır de~lldlr. En iyi nl u · · · 
a'acaı;ı tedbirlerin bil ye e "Norveç, pek yakın bır atide 

• " e gayeleri . · 
derhal gcrçekleşUremcmcsinl tabii doğu harbınde muhlm bır rol oy· 
dive karşılamak lfızımdır. Doğru 

1 

nıyncaktır ... 
yolu ararken hatalar yapmamak Yine bu gazetenin verdiği habe-
lmkfınsızdır. re nazaran Norveçte yeni başve-

Yapılacak iş, her lccrübcden 1 kilin tayınııe şu esaslar kararlaştı
ders alarak gitgide verimini arttır- rılmıştır: 
mak ve sızıntı istidatları gesteren i l - Kislingin hükumeti Nor
delfklcrf birer birer tıkamaktır. veç devletinin en yüksek makamı 

Hilkümctimlzin ders a~dığı en olmuştur. 
büyük tecrlibe kaynağı umumi 2 - Sivil Alman idaresi kaldı· 
harbin acı tecrübeleridir. Umumt rılmışttr. Yerine Norveç !daresl 
harpte Türk mllletl çok ıstırap ı;-ek ikame edilmiştir. 
mlştlr. Türk mllletinln, yük mil- ~ - Terboven hilkümeti müşa-
ı;~vl surette taksim edilmek şarti- vlrı olarak kalacaktır. 
lC' gösterebileceği mukavemet ve 4 - A1man orduları Norveçte 
fcragntc hudut yoktur. Umumi kalacaklardır. 

gahının bili,}iğindekl eve glrmıye lan mazbatada hadisede kanun 
muvaffak olmuilar ve karargahı ve talimatlara r!ayetsiz1ik ve dik. 
dinamitle havaya uçurmuş'ardır. kat.sizlikle öfümc sebebiyet ver· 
Alman tumen kumandanı General mek ve vazifede ihmal ve tekfisül 
Braun bu suikast net.lceslndc ölen de bulunmak fiilleri dolayısilc 
!er arasındadır. (De\"amı ~a. 8, Sli. 2 de) X 

.. 

ve hava birlikleri tarafından yapıl-

miıt;~~hall ~akı_m adalarında Jaluit. h a r a r e t d e r e c e 1 e r ı· 
WotJe, KwaJaleın-rıo ve Tarsa ada-
larındaki üslere taarruz edilmiştir. 1 

7 lklkk~un 1941 de Japonlar ta-

rafından i-\lgal edllen Makin adasna Belediye Meclisinin dünkü toplantısında tetkik 
da taarruz edilmi-\ltir. 

Amiral Nimitz, düşmanın bUyUk edildi. Karar yakında çıkacak 
bir harp gemisine tesadUf edilmemiş 

(Devamı: Sa. S, Sü. 6 da) (-) 

Singapur 
kalesi 

da yanı yor 
~"'1üdafaaya hazırlanan 

şehirde radyo 
mektep'er tatil 

sustu, 
ed.ldi 

Japonlara göre lngilizler. 
şt.hri tahliye ve sonra da 
tahrip için haz1rlamyorlar 

Tokio, 2 (A.A.} - Emin bir mem
badan alınan maJOmata göre Ingiliz
ler Singapur'daki bataryalarını ve 
blokhavuz mevzilerini son gtlnlerde 
bUytlk ölçüde takviye etmişlerdir. 

Singapur'da lngllizler beyaz ekmek 
imalini yasak ve et Batışını tahdid 
ctmişlerdlr. 

Bütün mektepler kapatılmıştır. 

Slngapur rıulyo<ıu nef}rlyahn1 
tatil etti 

Bııngkok, 2 (A.A.) - Slngapur 
radyosu. se12cp göstermeden nelp"iya
tını tatlı etmiştir. 

lnglli:t. gazeteleri adaya asker 
gönd,.rllme.,lnde ı..o;rar ediyorlar 

Londra, 2 (A.A.) - Matbuat Sin-
gapur müdafilerine kral tarafından 

<Devamı Sa. 3; Sii. 5 de) - -

.. 
' 

l • 

Kadıköy ve Üsküdar hava/isinin iman için 
800 bin lira harcanacak 

\•aıı Dr. LQtn Kınla!' 

Belediye umumi meclisi dün öğ
leden sonra Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdarın başkanlığı 
altında şubat devresi llk toplantı
sını yaptı. Vali toplantıyı şu söz
lerle açtı: 

«- Umumi mccllslnizin üçüncü 
intihap devresinin dördUndl yıl 
şubat devresi içtimaını 11<:ar, bil· 
tün arkadaşlarımı saygı ile selam
larım. Bu devredeki mesaimizi d:ı· 
ha ziyade geçen devreden kalan iŞ
lerimizln ikmal ve intacı te5kil et
mekle beraber, bu devrede vazi
yeti hazıra ve içinde bulunduğu· 
muz ikhsadl şart'nr dolayıs.!Je ma
ruz bulunduğumuz mali darlıklara 
karşı alınacak tedbirleri mUşlere· 
kcn düşünmek zaruretindeyfz. Bu 
itibarin mu'hasebemiz tarafından 
hnzırlnnıp riyaset makamından 
yüksek meclisinize bazı teklifler ar 
zedilecektir ki, sayın azanın bu 
teklifleri mutadı olduğu veçhilc 
etranı görüşleri ve derin anlayış. 
ları ile müzakere ve bir kararE 

r 
raptedeceklerlnden emin bulun. 

,---~-----------------, maktayım. 
Yeni içtima df"Vl"emizdekJ mesai-

Hint denizine 
hakim o ~ursa 

) mizln de vllavetimiz için hayırlı 
1 olmasın 1 dilC'rJ"TI n 

1 Vali ve Belediye reisinin bu söz. 
!erinden sonra ı-uznamedekı mad· 
delerin miizakeresinc geçilmiş, 

Japonya, Süveyş 
kana~ ı ile Mihverle 
temasa geçecekmiş 

Japon sözcüsü, Singa
purun düşmesinin bit 
zaman meselesi 
olduğunu söylüyor 

Tokio, 2 (A.A.) - Japon 
bahriyesi sözcUsU yUzbıışı H!· 
deo Hiraide, Nagoya"da söy
lediği bir nutukta deıııiştlr ki: 

merkezi teshin usul!l ile ısıtılan 
binalar hakkında belediye za· 
bıtnsı talimatnamesine m.ı.ıdde i'A
vesınc ait teklif üzerine Vali V< 

Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır
dar, kış mevsimi dolayısile halkı 
allikadar eden bu meselenin mat· 
buata da aksederek günün baslıca 
mevzuu o dultunu. binaenaleyh 

(Dıwamı Sn. S, Sil. J de) (-) 

Knoks bir 
nutuk söyliyerek 

dedi ki : 

"Kuvve t im iz i 
k11rmak için bize 
zaman lazımdır ,, 

Hind dt>.nizinin kontrolilnU 
ele aldığımız zaman SUvcyş ı 

kanalı vasıtaeile Almanya \"e 
ltalya ile temas tesis edebllc· 
ı.-eğ.z. O zaman mlittcfiklerl· 
mizlc mal mUbayaa edcbilece· 
ğiz. Binaenaleyh şimdiki ticd
ret vapurlarımızdan lmt kat 
üstUn sayıda tıcar"t vapurları 
inşa etmemiz !azımOır. Bu da 
bugün sahip olduğ"umu:ı: hima-
ye filosundan çok dnha kuv
veti! bir filonun vUcudünU şart 
koşar. 

Singapur muharebesinden 
bahsederek ~11zbaşı Hlraidc, 
şöyle demiştir: 

Vaşington, 2 (A.A.) _ Meclis ko
misyonunda bahriye için 26 nıllyer 
495 milyon dc.larlık tahsisat hakkın· 
dakl kanunu müdafaa eden Bahriye 
Nazın M. Knoks, iki Okyanusta du· 
rumun nazik oldu~nu bildirdikten 
sonra sözlerine şu suretle devam ey-

( De\am1 sa. 3, Sil. 1 de) (//) 

B14!layan muharebe, Avus
tralyıı'yı, Felemenk Hindlsta
nını kıışa~•n bUtUn denizlerin 
kontrolU ve Hind denizine hO.
klmiyet mlı.nasına gelir. 

Bahriye sözcUsU, Singapu
r"un sukutunun bir zaman me
selesinden ibaret olduğunu 

söylemiş ve şimdiki harbin he-

Mısır kabinesi 
istifa etti 

Kahire, 2 (A.A.) - Reutcr: 
Mısır kabinesi istifa etmışür. 
Kahire, 2 (A.A.) - Sırrı Pap harpte maddi sıkıntıya, manevi bir 5 - Yeni Norveç ordusu ko

sıkıntı kaynağı katılmıştır ki, o de münizme karşı mücadelede bu· 
vurguneuluğa, vagon ve koli tica- hınme.k üzere hızla teşkil edile-

CDC\'amı Sa. S, Sil. 1 de) »--« _......_. · 
~~ır. 

Umkşark harbi ba.şladığırıdan~rl .Japonlara karşı ilk faaliyetini göı;teren Amerikan Paı.lflk fll?suudan bir k aç 
destroyer seyir t.aUnde 

(Devamı ~: 8 Sil: 1 de) (-) 
Hüseyin kabinesinin lsti!86ı, ilnf· 
versıtc talebesi tarafından yapılan 

l bir nlimay~ nc~icC!!:lde V'tl~ 

,.,.---------------------~ muştu~ 



ı me k gelen bir 
ı etin hl Ayesı : ı 

Yugos av ada neler 
? Haberleri 

Oluyor • Dün şehre 
opra ıza avaşan biri anıatıyo 

"Bulunduğum hapishanede ölüme mahkürr:' 
bir köylü ağ/Jyordu. On iki yaşmda bır 
mahpus çocuk yanma sokuldu ve bağırdı: 
- Behey adam, erkek ol. kendini küçültme. 
İnsan bir kere ölür.,. 

Yazan: • B. ZAL 
Ba!ika memleketlerden doğru 

haber almak içln yolcuların yolu
nu beklemekten başka. çaremiz 
yok. Radyo, telgraf, tayyare çağın
dayız, ama bu surat vasıtaları; 
haber yaymnk için değil, propa· 
gandn yoluyla doğruyu gizlemek 
için kullanılıyor. 

Bugünlerde tesadilf, Yugoslavya 
dan gelmiş bir yolcuyu karşıma çı
kardı. Nasıl gelmiş. ne krya!cUere 
girmiş, bunu bana anlatmak iste
medi, fakat Sırp mUletinin h~line 
dair söylediği hlkfiye o kadar me
raklı k kendi başından geçenleri 
ölelestirmek ihtiyacını pek duy
madım. 
Bakın neler söyledi: 
11- Size kellesini tam m1'ıno.slie 

koltul'!una alıın bir milletin hlkd
yeslni anlatacağım. Bütiln bir mil
letin kara btr t:llnde iki evi ölüm
den blrtnl seçmesi Hizım gelmiştir: 
Ya Hırvat Ustaşileri. General Ne
diçin askerleri ve fsUla kU\-vet
!cri tarafından öldürülmek veya 
lstiklAl sahibi bir millet olabilmek 
için can vermek ... 

cuklar çoktu. vatani hisler gös
termek, hükumetin beyannamele
rini duvardan koparıp yırtmak gi· 
bl suçlardan dolayı devşirilip bu
raya getirilmişlerdi. Bir gün ha
pls'haneyt- yaslı bir köylil atıldı. 
Çetelere yataklık etU, diye ertesi 
gün kuriuna dizllccektl. On iki ya
şında bir çocuk yanına sokuldu: 

- Behey adam, dedi, erkek ol, 
vatan için ölmekten korkma, ken
dini boşuna. kiiçilıtme, insan bir 
kere ölür. 

Bu adam, damarlarına tesirli bir 
ilAç şırınga edllmis gibi birdenbire 
doğruldu. Çocuğu kucakl dı. Bir 
daha ağladığını görmedik· 

Kralevo llscsinin yedinci ve se
kizinci sınıf talebesi mahkumlar 
arasında idi. Bunların sucu hükfı
mete sözle kn.r.şı gelmektl. c~a
ları idamdı. Mektebin ihtiyar mü
dUrü de idam mahkOmları arasın
da olduğu halde sonradan kim bi
lir ne gibi şefaat ve sebeplerle af
fcdllmiljti· Bu müjde ken'dlslne ve
rildiği zaman müdür sordu: 

- Çocuklarım da affediliyor 
mu? 

- Hayır, onlar kurşuna dizile
cek ... 

- Öyle ise ben de sizden af is
temiyorum. On1arla beraber kur
şuna dizilmek isterim. 

İki sınıf talebeslle beraber gö
nüllil olarak kurşuna dizilen bu 
lise müdürü, Sırp Jstikl{ıl milcadc
leslnln ka.hramcınfarı arasında say 
gı ile anılacaktır. 

7 vagon 
kömür geldi 

Birkaç gün için 

Alemdoğ ndan 

odun gelemiyecek 
Şehrin odun ihtiyacını temin 

etmek için İstanbul belediyesi ça
reler aramış ve nihayet Alemda
ğında bulunduğu haber verllen 80 
bin çeki odunun şehre nakli için 
arabalar gönderılmişti. Fakat tc· 
cssürle öğrendiğimize göre, hava
ların devamlı blr şekilde bozuk 
gitmesi yüzünden bu bir kaç giin 
için nakil imkanı mevcut değildir. 

Diğer taraftan dün Sirkeciye 2, 
Ycnikapıya 5 vagon ile 60 bin kilo 
kömilr gelmiştir. 

Ayrıca Bulgaristandan dn bir 
motör 60 ton kömOr getirmiştir. 
Bugün de üç vagon gelecektir. Bu 
suretle kömUr ihtiyacı bir derece
ye kadar karşılanmış olmaktadır. 

Mahkum olan 

muhtekirler 
Dün de bir çok muhtekir ceza

ya çarpılmış veya adliyeye veril
miştir. Cezaya çarpılanlar sırasile 
~nlardır: 

Aksarayda bakkal Rnslm, 18 ki
lo buğdayı bulunurken beyanname 
vermemekten, Pangaltıda kllmilr
eü Hüseyin Yordnna fazln fiyatla 
kömür satmaktan, 25 er lira parn 
ve birer hafta dükkanlarının ka
patılmasına, mercimek iizerinde 
fhtikfır yapan Bahkpazarında Mü
caheddln de 100 lira para ve 7 
gün dükkflnının knpahlmasma 
mahktlm edilmiştir. 

Adliyeye verllenfcr 

VATAN 

Böyle imiş, 
böyle gidecek 

Dünya bir gün belki banşa .kavuşacak. 
F a k a t b u g ü n, ç o k u z a k t tr 

- Son günlerde bar~ sözü 
artık ağza alınmaz oldu, devlet 
ve hükumet reisleri, nazırlar, 
diplomatlar, generaller hep har
be şiddetle devamdan, toptt\n, 
'tay~'8rcden, tanktan, z)rhlıdan 
söz açıyorlar. Üç, bes sene sonra 
şu kadar milyon ton gemi, bu 
kadar bin tayyare, tank yap.ıla
cağrnd~n bahsediliyor- Bu~dan 
da heı:ıgün bolki her saat binler· 
ce, onblnlerce insanın hayatına 
mal olan boğazlaşmanın daha 
uzun yıllar süreceği anlaşılıyor. 
Bu gidişle halimiz nice olacak? 

- Var olduğumuz zamandan 
bugüne kadar nice oluyordıysn 
bundan sonra dıı. öyle olacak. 

- Yani b rbirlmizl öldürme
ğe devam edeceğiz, öyle mi? 

- Ne yazık ki öyle •.• 
- Gerçi yeryüzünde insanla-

rın meydana cıktıklnrı günden
beri aralarında döğüşme eksik 

olmamrktır. Fakat her döğüşme 
bir barıljla sona crmistir. Bugün, 
içinde yaşadığımız boğuşmanın 
da elbet sonu gelecektir. Bir sulh 
imzalanacak, dünya. geniş ne1cs 
alacakbr. 

- O senin dediğin sulh değil, 
mütıırekedir. Döğüşmelere son 
veren muahedelerln hiç biri hak 
luı, adalete akıl ve .mantığn da.. 
yanmıyordu. Onlar, ta.rafların 
gönül ho~luğilc değil, yorgunlu
J:run, bitkinliğin zorlle imza edi
liyordu. İşt-0 bundan ötürü, ye
ter derecede hazırlandıklarını, 
kuvvctlcndiklcrlnl anlayan mil
letler dUşmanları üzerine ycnL 
den saldırmaktan çekfnmcmili
lerdlr. Dün böyle olmuştur. Ya
rın da böyle olacaktır. 

ler, (Tlmurlenk) ler de dcğ~ik 
milletleri bir bayrak .altına top· 

!ayarak aralarındaki döğüşmele
re, ölmelere, öldürmelere engel 
olm.ak istemişlerdi. Yapamadı· 

lnr. Bu yolun daha küçük çapta 
son yolcusu Napolyondur. O da 
bir Avrupa ittihadı kurmak is
temişti. Bu maceranın da sonu
nu bilirsin. Bütün bu <:ihanglr
lerln yaptııkları, yapabildikleri 
şey yüzblnlerce insanın ölümü
ne, milyonlarcasımn sefalet için
de kıvranmalarına sebep olmak
tan ibaret kaldı. Vllsonun Mil
letler Cemiyeti de hiç bir e 
yaramadan ölüp gitti. Bugünler
de ortada bir (Avrupa nizamı), 
(Yeni nizam) sözleri dolaşıyor. 
Bu sözlerin ifade ettiği mana 
Avrupayı bir idare altına almak 
emelinden başka bir şey değil
dir. Bu hulya peşinde koljanların 
da Napolyonun akıbetine uğra
mıyacakları ne malüm? 

- Öyle ise zavallı insanlığa 
sürekli barış ve emniyet içinde 
yaşamak mukadder değil. 

cansız bütün m;lb.lukların va
sıfları, huyları vardır. Hakiki 
insan, kaplanlığını, sırtlnnhğını, 
kurdluğunu, develiğini, yılanlı
ğını, baldıl'>3nlığını, ısırganlığını 
altetmiş olan, onları daima. bas
kı altında tutabilen, tUrkçcsı in
ıanhğı hayvanlığa g.alip, hakim 
olan çelik iradeli,granit seciyeli 
adamdır. Bugün böyleleri yok 
denecek kadar azdır. Halbukl a
rasız barış ancak herkesin bu 
kabiliyeti ka.zamnasile gerçek
leşebilir. İnsanlar ise henüz dün
kü çocuklardır. Delili, isbatı 
meydanda: Şu dakiknda dünya.. 
ıun dört :tarafında milyonlarca 
insan, daha doğrusu saçlı sakal
lı bebek, değersiz bir oyuncağın 
başında hır çıkaran, birbirinin 
gözünü oyan çocuklar gibi bir 
kanş toprak için birbirinin ka
nım içmekle meşgul. Yer yu
varl11ğ ı dediğimiz bu blr kac 
milyar yaşındaki kbhne evin 
içJntle üç yiiz bin sene evvel 
gözlerimizi açmışız. Bu kadar 
zamanda arwak emekleyebilecck 
bir hale gelm~iz. İki milyar in
sanın biraz evvel söylediğim va· 
sır ve meziyetleri haiz akıllı us-
1 u adamlar olabilmeleri için da
ha. kaç yıl geçmesi H\zım gelece
ğini düşünürsek daimi sulha ka
vuşab!lma'k için yüz bin sene 
beklemek gerekeceği hakkındakf 
fikrimi kabul edersin, bu müd
deti çoğumsamazsın, sanırım. 

- Kıyamete kadar rahat, hu
zur yUzü gönniycccğiz desene ... 

- Yok, kıyamete daha çok 
vakit var. İlim ve fennin hesap
larına, tahminlerine göre insan· 
lar yeryüzünde daha en az iki 
mllyar sene yaşayacaklardır. Bu
na göre günün birinde umduğu-

Halimize 
şükür! 

bin 

" M csut olmanın sırrı, ken
dinden aşağıdakilere ve 

sıkınhdnkllerc bakıp haline şükret
nıektcdin> dl)e bir öğiit "-ardır. 

Son zamnnlarda Fmn ·nıfan mem
leketine dönım bir l\lı ırh bir ınec
muııyıı ı~raıı«ıınıa gıda ,.e ticaret \il• 

zlyetini şöyle nnl:ıtıyor: 
- Yiyecek bulmnk günden güne 

gliçl !yor. 
«Kış, memleketi erzaksız bıralc

ınal< tehlikC!Jlnl göstcrlyordu. 'l"a'j
lılar mahrumiyete katlanıyorlar, fa.
kat QOCultlar, işçiler, genı:.ler tnhdl
dııttnn çolt muı.tnrlptirler. Ekmek 
tııylnl giindcı 275 grııma (işçiler için 
325 grama), şarap ise günde 90 
ımntllltreye indirilmişti. Haftada iki 
l<erc et nlablliyorduk. Veslkalan
ınnlıı. 00 grıını kemikli ,·eya 70 
gram kemiksiz et, ayda 100 gram 
tereynğı, 250 gram şeker ve 400 
gram 7:.eytlnynğı alıwyonlu. J..oknn
taıarda l'etnek listeleri ıkı blr kon
troln tlıbl tutuluyor ,.e muayyen ye
meklerden ibaret bulunuyordu. Ka· 
sap dUkkfinlıı.rı önünde numara ile 
sıraya girmek sistemi yllzllnı'len in
san nnc:ık altı Jııı.ftad:ı bir diikkfı.ua 
girebiliyordu. TUtUn on gUn için 
kırlı: lgn.rıı h bile veriliyor ve trı
tünclilerdc ancak bir kat nevi slga· 
ra lmlunuyordu. Kııhve<lcı yüzde 40 
kıılıH~, yUzde GO başka maddeler bıı
lunuyordu. 

«YUn elblsclcr \"CSlkn ile \·e 1kl 

eski elbise mukablllnde sntın alma· 
blllyonlu. ann)11n ~'Ünleri ciddi bir 
tahdide ti\bldi ve imıılllt yavaşla

mıştı. l\loğn.uılar açık durmakta, 
fakat satış ynpmanıaktndır. Artık 
rnWılm s:ıyılııblleock ticari hareket
ler görtllmllyor. Un ve teksif edil
miş slit gönderilmesi şeklinde t~ 
hlir eden Amerika yındınu da artık 
gelmez olmuştur.» 

A vrupadn. Frnnsaılan da beter 
yerler vardır. 'l'uka.m1nki öğlidde 
söylendiği gibi bUtl\n bunl:m göı.ö
nUne getirip halimize bin şiikür 
edcllın. 

Sırp milletl bu ikinci yolu seç· 
mlştfr. Mtlletln büyük bir kısmı, 
çPte halinde dağlara, ormanlara çe 
knmistir. Bo nada. Sarnybosnn ci
varından başlıyarak Bel.gradın, Ni
şin pek yakınlarına kadar her kö
sede çeteler vnrdtr. Bunlardan ki
mi büyük, kimi daha küçüktür. 
~<'teler içinde asker, memur, h~
kim. avukat, pnpas, doktor, mü
hrndis. muharrir gibi bütün mes
leklt'rC' m<'nsup adamlıır vardır. 
Hatta Stoyadinoviçln kabinelerin
de-o birinde aza olan Çverk ç adın
da r.enç bir n:ızır da. çeteci olmuş
tur. 

Olnnı biteni süzilp özünii ortaya 
kaymak Ulzım gelirse bende kalan 
duygu şudur: İşgal karşısında bü
tün bir memleket cözülmüştUr. 
Yalnız midesini ve zevkini düşü
nenler ve namuslu bir idarede yeri 
61mıyan vurguncular ve serseriler 
bir tarafa toplanmış, namusa ve i
deale bağlı olanlar ise ya s!H\hla 
isyan etmiş veya fl.sllerc destek ol
mustur. 

Mahmutpnşada Jrfanlyc pazarı 
sahibi Prodromos kumaş, Sullan
hamamında Amerikan pazarı sa
hibi Vasll jilet, ÜskUdarda oturan 
Edibe evinin kirasını 5 liradan 20 
liraya arttırmaktan, Kızıltoprnk
ta oturan Behram 6,5 llralık evi
ni 30 liraya çıkannakt.an, Kadıkö
yünde oturan Nazmiye 11 liralık 
evini 27 Urnya klrn~m vermekten, 
Kızıltoprakta bakkal Todori şeh
riye, Muharrem kundura çivisi, 
PendJkte değirmenci Fahri buğ
day, ÜskUdarda kömürcü Kasım 
ve Kahire kömür, Kadıköyündc 
bakkal Mehmet ve HaS3n beyaz 
peynir, Kadıköyünde kömürcil Ab 
dullab, Mehmet kömür, Beyoğlun 
da bakkal Ziya mercimek ve fa
sulye, Nişantaşında oturan Nail 
evinin 'kirasını iki misli arttır
maktan, Üskiidarda hurdacı To
dorl çanta, Beyoğlunda bakkal 
Doyer mercimek, Beykozda ka
sap Fehmi et, Kadıköyilnde bak
kal Gabit un, Cengelköyiinde bak 
kal İbrahim şeker, 'Osküdarda ma
nitatunıcı Arşak ta basma ilze
rtnde ihtlklr suçundan tevkif o
lunmuslardır. 

- Bazı iddialara bakılırsa 
vııklile harplerl hükümdarlar a
çarlar, te'baalarını keyif ve he
vesleri uğruna kurÇ::ın cderler

- Mukadder. milslümanlarrn 
Peygamberi bütün insanlara. şöy
le bir hitapta bulunmuştur: (Si· 
zin için, düşmanlarınızla bulu· 
şup onların boyunlarını vurma
nızdıın, onların sizi öldürmesin
den dnhıı hayırlı, daha efdal bir 
ljey, bir meşguliyet haber vere
yim mi? Allahı anmak.) Allahı 
anmak yani kalpleri karşılıklı 
sevgi, saYiı, yardım duygularlle 
doldurmak, boğuşmaktan vaz
geçmek ... 

muz:, istediğimiz arasız barı~ıı. KÖR KADI 
cennet ha.yatına mutlaka kavu- -------------

Denebilir ki her şehrin ve ka- mtO. Halbuki şimdi... 
- Halbuki şimdi o müstebit, 

muUak hükümdarlar kalmadı. 

Bu mümkün olmasaydı 
gelmiş ve gelecek insanların en 
büyüğil olan o zat böyle bir şey 
söylemezdi. Fakat daha kırk, el
li bin, belki yüz bin senÖbek-
1emC'k, ı;p.bretmck lflzım .•. 

şacağız. 
- O zamana kadar? 
- Bu derdi çekip gideceğiz. abanın lm1ıa edilmiyc mahkOm, 

anlayı"lı, münevver ve vatansever 
ha1kı o civarda veya arazin1n im
kanına gore daha uzaklarda kuru
l n çcft'lcre karışmıştır. 

Ben kendim çele hareketlerine 
b::tlrak ed~mcdım, çürlkü uzun müd 
det mahpus kaldım. Fakat kaçı
"ım sırasında çdt'lerle çok tema
~ım oldu. Her tar ftan yardım gör 
düm. f~nl kuvvetlerinin kör bir 
vasıtası olan General Ncdlç hüku
meti bun1arı kotülemek ve guya 
kendi hardketlerlnl örtmek için ko 
müntst kelimesini kulJanıyor. Hal
buki çetelerin hedcJi tn.mamile va
tanidir. Bunların arasında her mes 
leğc- mensup adam bulunduktan 
b. şkn, yaı::lı ve genç kadın1ar da 
pk.::ik değıldir. 

Namusla, namussuzluk arasında 
glrlşilen açık boğuşmanın mAna
sını kavram.ak için gözO bira'Z ge
rilere çevirmek 11'ızımdır. Buna 
dair anlatacaklarım size yabancı 
gclmiyecektir. Çünkü geçen harp
ten sonra siz de buna benzer ncı 
tecrübeler geçirdlnlz.ıı 

Harp de olmnma1rydı demek is
tiyorsun, de~ıl mi? O iddiaları 
yalnız uz;ık tarih de •il _yakın 

vakıalar da yalanlamaktadır. Es
ki çağlardaki cümhurlyetler de 
aralarında dalaşmaktan, boğUlj
maktan boş kalmazlardı. Bugün 
de öyle. İnsanların kralcı, cüm
huriyetçl, faşist, sosyalist, bollje

Harplerin önlenebilmesi onla
rı doğuran sebeplerin ortadan 
kaldırılmasına bağlıdır. Lf'ıl<in 
esMlı bir sebep. bir amil vardır 
ki onu söküo atmak, bugiinkil 
fmmnların kudret ve takatları 
üstünde bir iştir: insanın mnyn
"'"ilg kliinatta mevcut canlı, 

vik cliketinl alınca barışsever, 
faziletli, feraga t'i olncaklnrını 
sanmak yalnız gönill saflığının
bir delili olabNir. Son zamanlar- 1 

Bir ibaba, çocuklarının, ellerine 
çakı, bıçak, tabanca gibl yarala
Yf!:ı, öldürücü aleUer g~irmcle
rin i, mangalı devirerek kendile
rini, evi. mahalleyi ate<se verme
lerini önleyecek tedbirler alır. 
Ne vazık ki milletlerin, topları, 
tüfekleri, kı1ıçlarr, zırhhları, di. 
~er hertiirlü zararlr sil~hlan top
layıp yok edebilecek kudrette 
mlişterek bir babalan yok! 

Mahpus bulundugum sırada ço'k 
ncı manzaralar gördüm. Ayni ha
p! hanede 12, 13, 14 ya~ında ~-

Hedefini tersine 

çeviren bir müessese 
~ lnnl beş sene onel Nevyork

Yf ta Bıı) ıın Sanger adında hir 

kadın, garip bir mlles e kunnu tu. 
1 ıızla çocuk besll)emlyoocğlnl L<ipat 
edPn kadınl:ırıı. gebe kahn:ı •a mAnl 
olmanın u ullcrlnl öğretiyor, bunu 
anlatan rl leyi p rnsız dağıtıyordu. 

O 7.nman bu müessese m<wcut kanun
lar \6 umıunun menfıuıtl bııkımınclan 

zarurlı a)ılmış, polis ta.rafından ya
pılan bir baskın netlocsindo Bayan 

ngur ile hemşiresi te\ l•lf \"O bir ay 
hnpı;e mnhkfim cdllmiştl. iki kadın, 
bu işi ırf dlinya ytl7.llndcı sefnlet ,.e 
ıstırabın ıualmn."1 için ynı>tıklarmı 

\C bö3le hlr hizmetten dolayı cezaya 
uğmmnnm lıaksrz olduğunu ldtlla 
ederek açlık grtı\ 1 yaıımışln.r ,.e zor
la hcslcnnılşlerdl. 

Gel 7:.arnan, git z.nm:ın fikirler de
f'lşml , bu kndınlann hizmeti takdir 
olunmuş, hatta J\rnerikanın bir çok 
tarafl rınıb hlikOmet ı;ıhhJye dalro
ltrl gebeliğe mimi olmanın fenni nsul
lerlnl halka öğretmek için ncı,rlyntıı 

girişmiştir. Bu hareketi ilk uyandı
ran iki kadın d:ı gebeliğe ml'ınl olmak 
ınaksrullle kurduklnn tcşklllitı \e ne.'j
rcttlklerl mecmu yı yirmi beş srnc
dlr CnsJ!ası7, de\am ettirmişlerdir. 

(Hlkı'iyenln bu kısmanı ya
rınld sayımızda bula.-aksı
nız.) 

Şekerden mamul mad

delere yapı1acak zom 
Şekere yapılan znından sonra 

şekerden mnmul maddelere yapı
lacak zam üzerindeki tetkikler ne
ticesinde İstanbul belediyesi ik
tısat mOdürlüğUnün yaptığı tekli
fe göre tarife er şu 5eklldc tadil 
cdi1m~tlr: 

Artık pasta yapıtıp 
sotılmıyacak 

da tOrlU rejimlerin ortaya çık- 1 
masllc mllletler arasında cmnl· 
yet artmamış, tersine olarak a
zalmıştır. Bir cwdeki kardeşler, 1 
bir memlekette ayni kanunlar 
altında yaşayan, .ayni ecçmişe 

malik vatandaşlar anısında blle 
döğüşmeyi, kin ve adavet duy
gularını kaldırmak milmkUn ol
muyor. Çok babalar evlerinde 
iyi ıgeçiml temine memur bir po
lis, bir jandarma durumunda
dırlar. Bugün bir çok memle· 
ketler, neredeyse patlayacak bi
rer yanardağa benziyor. Bu ha.1-

Kahve ve gazlnolarckı. gazoza 
yüzde elll, kahveye de 60 para 
zam yapılmıştır. Yalnız lüks ga
zinolarda gazoz ve knhve fiyatla
rına zam kabul edilmemiştir. 

Pastanın imal ve lsllhlfıklnln ~er ve şartlar içinde milletler 11-

Şckeı:'li maddelerde de, şekerden 
mamul maddedeki ljeker mlktannn 
göre, hükıimetçe yapılan zammın 
yüzde sekseni nisbctinde zam ka
bul olunmuştur. Mesela akide şe
kerinde yüzde yilz, lolnımda do. 
yüzde doln;an znm icap etmekte
dir. Çünkü şeker miktarı bu mad
delerde o nisbettcdlr. 

memnulyetlne dair karardan son
ra verHen müddet diln sona ermiş
tir. Bu suretle artık ljehrlmlzde pas 
ta yapılıp satılmıyacaktır. 

Tabldot fiyatlarına 
yüzde elli zom 

Yemek mecburiyeti olan lilks lo
kantalarda tabldot fiyatlarına İs

tanbul belediyesi iktısat müdürlü-

rasınde. sürekli bir barış ve em
niyet havası yaratmak nasıl ka
bil olur. 

- Milletlerin birleşmesi müm
kün olmaz mı? 

1\'lahallebici ve şerbetçilere ya
pılacak zam üz~rindeki tetkikler 
de devam etmektedir. 

- Olmryacak hir iştir. Ger
çekleşmesi mu'hıı.1 bir hayaldir. 
Görmüyor musun, ortıı. ve son 
çağların büyük siyası topluluk
ları ardı ardına çökmülj, ç~zUl
müş, dağılmış, yerlerini birbiri
ne düşman, blr'bJrlnin canına su
samış küçük grup~r alm'ıştır. 

ğünce yüzde elli zam yapılmıştır. Vaktne (Atilfı) lar, (Cengiz) 

İhtiyar usak dülj{lndil: Demek ki efen- VATANIN EDEBi ROMANI: 
dfsinl bu hale koyan h1idise öğle gazete· 
lerinde yazılı olacaktı. Tam kapıdan çı

kacağı sırada Jak tekrar seslendi: 
- Fransua •.• 
- Efendim ..• 
Jak bir an tereddütten sonra sordu: 

Tren tarife erinin 
l'R\ ilnkü ~azetelerde okudwu. 
l6/J Trenlerin röt rları u.zalnuya 

başlamış. Treruer artık 15 - 6 aat rö
tarla değil, bir bir buçuk aat rötar
IB geliyormuş. Rötarda saat blldlren 
bu haberi okuyuncıı dopusu lf8ŞU'

dım. Aklıma 'l'tirklua,u kampından 
l tanhula dönerken karşıla.,tığım blr 
lılidlı>e geldl. lnönU ıstaayonunda trea 
bekliyorduk. Sorduk: 

- Tren ne zaman gele<>ek 'l 
- Durwı bakalım dediler, buktı-

ln.r ,.e cevap olarak: 
- Trenin 393 dakika rötan oldu

ğunu !Öylediler. 
393 dakika. Aldık kaleml kfı.t"ldı 

ele ,.e heı;apladık: 393 dakika = Altı 
saat otuz üç dakika... Ya hesap bll
mcse~·dik... işte o zaman yanmıştık. 

Havadisi okuyun<'a niçin -:aşırdı~ı-

mı anladınız elbette: O zaman rötar
lar eıaatle değil dakika tıe hcsııp fllll
tıyorda. llalbnkl '1ındJ uatlc hesap 
eclllmoğe başlanmış. 

Rötardan balöed<'rken aklıma bir 
fıkra ıeldl: 

Bir memlekette trenler daima rö
tarla gelir, rötarla gtderml!J. Bir gün 
adamın blrlslnln canına tak demiş, 

ıormu,: 

- Yahu, buıüne kadar bu trenle
rin dofru dürüst, zamanında işledi
ğini görmedim. )in.dem ki trenler rö
tarla geliyor, bu tarifeleri ne diye 
yapbnı.,; f 

Kontrolör soğukkanlı cevap nr-
mlıj: 

- Trenlerin ne kadar rötar yaptı
ğın' bilmeniz lçJu... 

Tatlısert 

' TEFRIKA No. 26 - Fransuacığım, sen artık ihtiyarla
mağa başladın. Biraz evvel benim on bir 
buçukla glttiğLmi hatırlamıştın ya.. Ne 
çabuk unuttun? 

- Dün akşam ben kaçta sokağa çıktım? Yazan: Karen Branıson 
Santin tam kaç olduğunu hatırlamıyo-

rum, bunu bilmek istıyorum, Fransun... dir. Birisi size bu tarzda bir sual soracak 
- Evvelfı lokantaya gidip yemek ye- olursa snkın bir daha yanılmayınız, o

dınlz ... Sonra eve döndünüz. Biraz sonra, lur mu? 
ona doğru idi, tekrar çıktınız, efendim. - Peki, efendim. Şimdi tam çıktığınız 

- Ya... Demek bu kadar crkcnmili- saati iyice hatırladım. Bir daha yanıl

Ben yonıldıUnı:n *1nnediyorum, Fr.an- marn. Merak etmeyiniz. 
sua... Bana. öyle geliyor ki, ikinci defa Fransua, meselenin ciddi bir şekil a-
1lOkağa çıktığım zamnn sapt on bir buçuk lacağını hissediyordu. İşin içinde herhal
vardı... de bir kadın parmağı vardı. Hem de ev-

Çeviren: &:ıaan A· E. YALMAN 

hatta cinayete kadar varıyor. iste yeğe
nini de böyle bir htrsızhk vak'asından 
do1nyı tutmuşlnrdı. Jnk parlak bir mü
dafaadan sonra genç çapkına bcraet ka
zandırmllj ve üstelik de aileden on pıı.ro 
ahnamtştı. Bunu emektar Fransuanın 
hatırı için yaptığım söyllyerek gönülle
rini de hoş etmişti. Şimdi emektar Fran
sua da efendisi için hertürlü fedakA.rlığı 
yapmnğa hazırdı. 

- Doğru, hakkınız var. Yine yanıl

dım. Fakat bir daha yanılmıyacıığıma 

söz veriyorum. Telefon da on bire doğru 
çalmıştı. Şimdi iyice hatırlıyorum. 

Jak başllc bu sözleri tasdik etU. İhti
yar uşak da: 

- Şimdi gidip gazeteleri getireyim. 
Diyerek odadan çıktı. Jak, adamı geri 

çağırmamak için kendisini zor tuttu. Ba
yılacak gibi olmuştu. Gazetelerde acaba 
nnsıl başlıklar görecekti. 

- 11Avukat Lüsiyen Martel intihar et
th diye mi? Yoksa: cAvukat Lilslycn 
Marteli öldürdüler. Katilin izi bulunmak 
üzeredir,, diye mi yazılacaktı? 

G~n ay bu işin yirmi beşinci yıl 
donumu kutlu) mrken ne 3apsalar 
beğenirsiniz'! Amerlkada herkesin 
g.-bc-Jlğıı m nl olmanın U"ullcrlnf öğ
r<>ndl~nl, bu )Üz.den do romun ı:ok 

Frnnsua hemen cevap vermedi. İhtiyar il bir kadın olncaktı. Ah, bu kadınlar ••• 
uşağın tal1ı ve munis yüzünde derin bir Efendisinin başına hep böyle aksi işler 
hayret manası belirdi. Jak ne demek Is- açıyorlardı. Frnnsunnın endişe ve mera
tlyordu? EfPndlsini gbtüren taksiyi ça- kı aznlmıljtı. Kadın meseleleri kolayca 
ğırdığı zaman snal tam onu yirmi beş halledilir şeylerdi. Hepsi de efendisinin 
geçiyordu. Buna emindi. ÇünkU mutfak- pesinden koşuyorlardı. Haklnr.ı da vardı 
ta.ki saat bir kaç dakika sonra on hucu- ya! Jak ne yaman, ne hoş adamdı! 

Dikkatle ~akı süzdükten sonra sordu: 
- Başka bir emriniz var mı? 
Fransun Jnkın her halini anlardı. Yü

zündeki bu çizgiler, ağzrmn hareketleri 
bir şeyler s6ylemek istediğine alAmettl. 
Fakat hcır nedense tereddüt ediyordu. 
Nihayet dedi ki: 

Jakın kalbi o kadar şiddetle Çarpıyor
du ki düşmemek lçin bir sandalyaya tu
tunmak ihtiyacını hissetti. Fransua tek
rar gazetelerle odaya gelince efendisini 
bu halde buldu. İhtiyar uşak heyecan 
içindeydi. Kesik kesik konuşmağa baş

ladı: ğu çalmıştı. Fakat Jakın bu sözlerinden Fransuanın efendisine karşı sonsuz bir 
daha geç çıkmış görünmesinin faydalı sevgisi ve minneti vardı. Senelerce evvel 
ve lüzumlu olduğunu hissetti ve dirayet- b 1r mağazadan bir çift ipek çorap ~alan 
ıı bir tavırla: genç ve çapkın yeğenini müdafaa etmiş 

- Mümkündür, efendim, hakkınız var. ve kurtarmıştı. Bunu hiç unutamazdı. 
Ben yanılmış o1abi1lritn. dedi. genç1er, bu cahil ve tecrübesiz şa.5kınlar, 

- Dün akşam bir de telefon cal mıştı. 
Bunun tnm kaçta olduğunu hatırlıyor 
musunuz? On bire doğru idi, değil mi? 

Belediye \ bütçesindeki 

açığı kapoimok için 
ieikikler 

Belediye bütçesinde son zam· 
kanunu ve ahvali hazıra dolayısile 
hasıl olan açığın ne suretle kapa
nacağı hakkında görüşülmek üze
re dün Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Liıtfi Kırdarın b:ışkan ığı altında 
Belediye Meclisi encümen reisle
rinin lştirakilc bir taplantı yapıl
mış ve tetkiklerde bulunulmuştur. 

Beled iye memurk· rının 

Yunanistana yardımı 
İstanbul belediyesi memurları

nın Yunan:standnki arkad!lşlarına 
yapacakları yardım üzerindeki fa
aliyet devam etmektedir. 

Anlaşıldığına. göre Yunanlstana 
'SOOO ko i gönderilecektir. 

TAKVİM 
3 ŞUBAT 1942 

SALI 
AY: 2 - GÜN: 3 - Kıı.<>ını: 88 
RUMİ: 1357 - İkinclkiuıun: 21 
HİCRİ: 1361 - 1\IUHARREIU: 17 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 

GÜNEŞ: 7,10 1,43 
ÖGLE: 12,28 7,01 
İKİNDİ: 15,10 9,43 
f\KŞAM: 17,27 12,00 
YATSI: 18,59 1,34 
İMSAK: 5,20 12,02 

Midye 
li3l u mcvı;;lındo sık sil< değişmek 

~ şnrtııe, bir tek türlli doyuru

<'U yemek bulmak ne kaibr gUç c• 
doğunu biliyorsunuz. Çn('uldar biraz 
da değişil< yemek lstiyorlnr. Fasulye 
ile nohudu ııe kadar çe.,ltli l"llprnıys 
uğrn,sanız gene odur. Bir gün etli 
nohut, bir gUn işkembeli nohut, ertc-
l gün etli fnsulye, öbllr gUn ıı:oytln

~·ıığh plllikbl, işte bunlnrdan başkn 
tUrlilsUnU ~-apanı:ızsınız, tJıze zenc
ı:at ocık gUı;JUkle lıulunuyor, hem de 
nteş paluısmn. .. Bir kilo pıra ıı. )imıl 

beş ,otuz lrnruşn.. Bir evlu nk-şaıııh 
bllbnhh yemeğine ~ kilo pırasa is
ter. nu dıı ofrııyıı gellnec hcrltcs 
somurtur. nen de ne ıılşlre<'.eğiml şa
şırdım. Geceleri uykmn kaçıyor, er
tesi gl\nUn yemeğini dUşUniiyonıııı. 

Hele şükUr lıug-ün de bir de~şlk ye
mek buldwn: l\Ilı1ye snlmı:ı,,ı ... KUı;ük: 
mldyelerdcıı aldırdım. Uç, Jört baş 
lio\·an doğrnyıırıık ze~1lnyağda Jınflf 
J)()Dlbc oluııcıya. lındar çe,irdim. Su
yunu koydun1, ısınınca midyeleri at
tıın, kaynayınca da ıılrincl ııaJilun. 

'l'ıız "'e biber ve baharı da u:ı.ve etttm. 
Oyle enfr.s oldu ki, bUyUk bir tıı.hak 
içinde ofrnya gelince hc.rkesln yüzij 

:ı:aldıjl'ınl il ri lircrelc mliesscse"ln 
c"'lkl fa 11) otını tatile, bundruı onra 
gclıellği k'Ş\lk etmeğc \e gebe knla
mıyıın kadınların gözünü BÇaCak 

mıılQmat yaymıyıı knrar vennışter
dlr. Mil ~tn noşreWğf mecmua
nın ndı da cÇo •n.llllı:m1> ııekUne ~e\-
rUml,tır. SERÇE 

- Evet, Fransua, herhalde yanılmış kadınlarla dl tıp kalkmağa ba'layıncn 

olnc:ınsmız. F-akat bu nokta cok mii!:Jm-~ çıkıyD:· r. h!:rsızlık, dolandırıcılık, 

- Fakat... Efendim, ben telefon sesi 
duymadım, saat onu yirmi beş geçe tak
siyi çağırdım, siz hemen gittiniz. Ben de 
odama lt8.tmağa, çıktım. 

- Ne milthiş bir şey olmuş! Mösyö 
Lüslyen Marteli dün akşam odasında bir 
kurşun yarasından ölmüş olarak bulmuş
lar.. Gazetelerin hepsi büyOk harflerle 
bu ha.vadisi vermi.ş .. Ne müthiş bir şey! 
Ne iyi adamdı! Hem de sizın .arkadaşınız-
i:h, c:icğil mt? ._(.&rkıa :t!lri. 1 

ı; .. :.J. 
lw.KADINı 
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(Başı 1 incide) -

retinc yOraıtlık gııyrcti1c mUsama
uı gösterildiğini &:örmektir. Ge
·en ıharp esnasında gizliden gizll
vc hüküm silren ve mütarekenin 
Ik dC'Vrlnde umumi hayatımızı 
arsan hoşnutmızluğun başlıca ro-

1i kaynağı budur. 

(Bnşı ı bıclde) X 1 cek vapurun tahSlsini ve zamanın duğunu söylemiş ve tekrar söz alan 
Ali Rıza Turel, kfirsUye gelerek Pro

Vekaletler, yurdda verlmJ 
artt1rmak için çallşıyorlar 

: ;; ===== = :::a 

Kisling nihayet 
iş başına geçti 

Yazan: M. H. ZAL 

HükCımetiml.z, bu kötU tccrübc
:len tam bir ders almak ve şahsi 
menüuıt scvklle bu~n zamanında 
nf'l'' etın varlığını, sağlığını, birll
ıinl ve hoşnutluğunu; vurgüncu
'uk vesilesi yapanlara göz açttr
rnamek azmindedir. Bu noktada 
hakkilc çok hassas ve 90k titizdir. 

Meh da ve yerinde hazırlanmasını tc
maznun1nrdan tümgeneral - 1 d k tcdbl.rlcri aldıktnn son 
met Ali Ülgen, Ayetullah .Altuğ, ~ nk~n~~e düşen vazifeleri bltir
İbra~lm Kemal Baybura, Zıya Te 1 i orduğunu kurtarma vasıtala
moçın, Refik Ayantar, Hayri O- ı ~n~n tamamİanması vazifesinde 
nur. Refah vapuru sahipleri ~arİ kusur ve kusurdan doğan mcsuli
zlla)', PertC'V Benjamen ve Zıhn ı yetin işin teknik taraflarına aft 
Koçak haklarında son tahkikatın olup 'vekfüettcn asağıya doğru de 
açılmasına ve HUsnO Gökdenizer rece derece ilgili makamlara te
lle A'bay Münir Öncy haklarında vcccüh edeceğini jllıve ctmckte
mahkemcnln mcn'lnc karar itU- dir. Recep Peker, kanaaUnce blr 
bazı lftzım gelcccjinl miltaına. et- vekilin asker götOrccck vapurlar
mektc ise de, h."ıdise esnasında d&ki kul"tarma i.'asıtalarının ta. 
Saffet Arıkan i.le Cevdet Kerim mamlanması gibi teferruata kadSl" 
İncedayının vckıl bulunmaları ha bizzat emirler vermekle mükellef 
sebile bunların fiil ve hnrckeUe- tutulamıyacağını da IU'ıve etmektedir. 
rinin ceza hukuku sahasına dahil Eski MünnkalAt Vekili Cevdet Ke
olup olmıyacağı Teşki~Atı. &asi- rim rncednyr'yıı gelince, bu husustn
ye hilkümlcrine göre Büyük Mil- kJ müracaatı alır almıız, Istnnbulda
let Meclisine ait bir hak ve salfı· ki komisyona derhal emir vermiş ve 
hlyet oPduğundan Genelkurmay Refah'ın tahsisini haber alınca Milli 
ba§kanlığı adH lnnlrliğinln vazl- Müdafaa Veltlllne yazı ile bildirmiş 

fesör Yusuf Kemal'den nizamnameyi Mensucat 
anlayı., noktasında ayrılacağını ve 
169 ile 170 nci maddelerin aynı hfi· 
kfunleri ihtiva ettiklerini ve fakat 
mesullyetl tayin menb:ıları ayrı ayrı 
olduğu için iki madde halinde yazıl
ması mecburiyetinin hasıl olduğunu 
söylemiş ve vahim bir neticenin ge
llşigilze} bir iddia Uzcrlne bina edil
mesi siyası hııyatımız için mahzurlu 
olduğundan dolayıdır ki dahill nizam
name pnrlAnıento içinde bir heyet tıı.
ra!mdan iptida! bir tahkikat yapıl
ması gibi siyasi ihtiyat.kArhğa uygun 
bir hUkilm vazetmiştir, diyerek sö

fabrikalarının 24 saat çalıştırılma 
imkônları araşfırı~ıyor 

n kinci ~ııuın harbi yeni bir lslnı 
O yarattı: Qal!.lln:;-... Bu Jsim; 

Nor\'tt'de «Nnsyonal Samling» diye 
bir Nazi pnı1J 1 kumnık, kendi 
memleketinin 1 tlkl~Uni yıkmı: a 
uğra.~an bir şahsın adıdır. .f"nkat 
lıerh:ıngt bir memlekette, bir ada
ının, ynh:ıııcılar hesabına keneli 
memleketini attı~nı ifade eden 
bir kelime halini almıştır. 

Uıkin tatbikatta şunu hesaba 
katmak Uizımdır ki, her insan ide
al sahiibi değildir, bir milletin fert
leri arasındn mutlaka mldcc.iler 
de vııırdır. Dumanlı zamanlar da 
bunların tam at oynattıkları sı
ralardır. Bu gibilerl yenmek ~in 
hilkômetin iyi niyeti, azim ve ira
de.si, kanuni tedbirleri kMi de
ğildir. ÇünkU bunlar her kalıba 
girmenin, her nikabı takınmanın, 
her murakabeden sıyrı1manın yoi· 
larını ararlar, bazan da bulurlar. 

züne nihayet vermiştir. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Milli 
korıJnma kıınununun tatbikatına 
geçmek üzere muhtelif vekfılctıcr 
haurlıklarını ikmal ctmek'e mcş. 
guldlirler. Iktısat Veldiletl kendi
sine bağlı bllOmum snnayi ve ma
den teşekküllerine alt çok mühim 
kararlar almak üzeredir. Biitiln 
Cabrikalaniaki iş saatılerinin çoğal 
tılması, bilhassa mensucat fabri
kalarının günde 3 pasta olarak 
24 saat muntazaman çalıştırılma
sı mesele.si tetkik edflmcktedlr. 

Kömür ve diğer maden1erfn is
tihsali de behemehal arttırılıı.cak 
ve bu arada halkımızın da fevka
IAde hallerin tasıırrufuna alışma
sı için havagazı, elektrik sarfiyatı 
f!rnklın nisbetinde auıltılncaktır. 

ikmal etmek fizercdlr. Memleket: 
te toprak ve su itibar-le hangı 
mahsuliln nerede ekilmesi ırızım 
geldiği tesbit edillr edilT?ez alfı. 
kadarlara l{ızım gelen emırlcr ve
rilocoktir. BJ"bassa ekilecek gıda 

maddeleri arasında patates, fa
sulye, nohut, mercimek, bakla ~e 
mısır blrinc1 planda gelmekledır. 

Vekfılet, rnlHi korunma kanu
nuna dayanarak müstahSilln ken
di istcdlğini dikmesini menede
cek, yett.<:tlreceği hububat veya 
diğer maddele,rln tohumunu ken
disi verecektir. 

Ylnnı lld aydanbcri Qul llnı:, 
Non'P.(''in ıınnrıt>lcrinl yıkmıya nı 
burasını bir Nazi snhru;ı haline ko~·
ınrya U{;"Ta.Şmaktndır. Non·eçllJer ol
gun ve lstıkl:ıllerlnc düşkün adam
Jardrr. Ku,·,·et karşısında olınaları
n:ı rnğmea, Qulsllng'e uymaınakl11 
lnad edi~ orlnr. Bu ıulanı nereye tıl 
u:r.atsa ılc.rhal ortalık çöl kcslllyor. 
l'ıfe elll bir kaç ny e\""\'cl işçi sendl
knlannı zorlayınca abotnj hnro
ketlerl arbnış \ 'C bütün işçiler g{ıya 
&lSz tılrlll!-1 etmiş gibi, r-alışır gthl 
görünmek, fakat !:Dlışmamak yolu
nu tutmuşlardır. Şu hakikat ortayn 
çıkmıştır ld hlı;blr zabıta baskısı 

bir ad mı ŞC\'kle, 8e\"gi Ue ç.ab,ma
ğa silrllkleyemez. 

Nitekim hükthnctin bütiln titiz
liğine rağmen ik!ncl cihan harbi 
dovrcslnde memlckeUmlzde vur
guncular eyepce at oynatnranm 
yollarını bulmu$1ardır. Bun1arın 
dişlerini sökmenin Yolu, ne gibl 
.usullerle kaçamak arandığını bir 
düzüye gözliycrek o dcllk1erl bl· 
rcr birer tıkamaktır. 

Mr'll Korunma Kanunu karşı. 
sında vurgunculoQr ne giı)i kaça
maklar bulabllmlşleroir? Bugüne 
kndnr murakabeden nasıl kaçmış
lardır? Geçen harbin tccrübelerlne 
fUıve olarak yeni tecrübelerden 
ders a"mıı.k ve delikleri tıkamak 
için neler yapmak Hl.nmdır? Bunu 
yarınkJ yazımızda anlatacağız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hint denizine 
hakim o~ilrsa 

(Başı 1 incide) (-) 
dcflerfnde.n biri cenup deniz
lerini ycnl Jo.Pon denizi yap
mak olduğunu illvc ebn1'tlr. 

Hiraide, Singapur'a Ingiliz 
ve Amerikan takviyelerinin 
gönderilmesi lmkAnı hakkm
da şu sözleri söylemiştir: 

Havadan ve denizden Japon
ya'nın tamamen kontrolü aı
tma aldıtı Sulara df}pnanın 
dona.nnıuım JOl1a.maıır clell
ıııc olur. D119man pmllert ora
lara SeldDcıçe babnlacaktır. 

Toldo, 2 (A..A.) - N&gOJ1D9 
belediye daır.tnde bir nutuk 
aöyllyen 'blıhrlye yfbbe,_ Hi
ralde denıı.,ttr ki: 

J1q>Onyarun elinde llOll8m 

harp maı.._.ı Ye stoklar 
vardır. Bu barpte Stz1i mak
aaUarla 1&vqılnu70r. lngilte-

re ve Amerika birletik devıet
lert dünya yUzUnde hAklm bi· 
rer millet olmaktan çıkanl
malıdlr. 

fesi dısındn bulunduğuna karar , 
verildiğini bildirmektedir. olduğunu ve geminin Mersin den ha-

E o n mazbatası bundan son reketinden evvel liman reisinin tel
ra h~ı:'~e, Refah vapurunun du- grafıru alınca Vekilin <gidecek şa
rumu, hAdlscyc takaddilm eden hıslnr tamam ise ve geminin liman 
hususları, Refah vapurunun ne su- mevzuatına göre hareketine mlini se
reUc tahsis edilmiş olduğunu ve bep yo~a gidebilir. Milli Müdafaa 
htıdlsenln vekllletler cephesinden emrindedir> demesi kendlslnln son 
görünlişünil etrafilc anlatmakta anda dahi her şeyin tamam olması 
ve şu suretle sona ermektedir: şartını koşmuş olduğunu ve bu iti-

EncOmenlmizl vazlfcdıır kılan barla vazifesindeki dikkatini göster
dahtıt nizamnamenin l ~O~nci mıı~ dlg-tnl, diğer taraftan geminln Mer
dcsi ise «Ad

1
Jycce bir ısın taki~ sin'de kaldığı iki gUn içinde sal ya.p

~ırasında İcra Vekillcrl~dc~/~~: tırm11k için gemi kaptanı ile kafile 
nln vazifesinden milnbaıs b komutanı nrasında tcşebbllslerden sustan dolayı vazife noktasından 

·ı bl k la. meclise mUra- bahsedildiği halde kaptanın navlon-vcrı en r arar . 
caat vukubulursa heyeti umumiye dan istifade maksadını güderek gay
bu hususta, meclis tahkika~~a retı~ri krom ytiklemek teşcbbUsilnde 
mahal olup olmadıçını tayin ıç~!1 tek&f etmesi ve hattA zaman kazan
evvelcmirdc beş kişilik bir encu- mak için dolu olan depolanndakl fh
men teşkil eder ve meclise bu en- tiyaçtan pek fazla su isteyerek ba-
cümcnin mazbatası arzedilirr> de- haneler yapması ve denizaltı filotil
nildiğine göre encümenimizin hu- lAsı komodoru olan kafile komutanı
dut ve satahlyctl anı:ak mevcut ev nın bir kaç gün dahi vapura gitme
rnk.i okuyarak bir kanaate var- mesi ve şilepte eksik olan vasıtalan 
makin mukayyettir. h i yam başında Deniz okulunda bol 

N c alftkalıları ve ne de a~ çh miktarda bulunanlarla taınnmıama
ten bir kimseyi dinlemek veya e 
te ve aleyhte diğer de1liil celbl~.e 
tevessül ödevinde olmıyan encu-

. '-in böy' le iki sabık vekll, mcnım·~ bl •. 
mebus haklarında veya rının 

hakkında tam bir mesuliyct veya 
ademi mcsuliyet knrıırına varması 
mlimkün olmıyacağından hakikate 

ıısc. ancak tahkikatla mlim-

rnası vazife kusurlarının nerede ol
duğunu göstermektedir. 

Recep Peker bu mlltalfıalara lsU
nad ederek eski Milli Müdafaa Vekili 

vusu m· M .. d 
kfin olaca~ından eski M 1 u a- reyinde bulunmaktadır. 
faa Vcklli Erzincan mebusu Saf- Mazbata okunduktan sonra kilrsü
fet Arıkanla eski l\'Iünaka'At Ve- ye gelen Konya mebusu Ali Rıza Tu
kllt Sinop mebusu Cevdet Kerim ret, bldayeten veklller hakkında daha 
İDcedayı hakkında meclis tahki- vahım tllller tsn&dına intizar oluna
kab açalması ekseriyetle kararlaş. bilirken neticede gönW ferahlıtı ile 
tırılmıştır. 

Erzincan mebusu Saffet Ankan ile 
eski Milnakaltıt VekJll Sinop mebusu 
Cevdet Kerim Incedayı haklarında 
Meclis tahkikatına mahal olmadığı 

Mazbatanın altına muhalif ola- g6rllldüğll gibi kendilerine isnad otu
rak imza edenlerden Rize mebusu nabllecek bir suç ve bir meeullyet 
Fuat Sirmen, MUli Mildafaa Ve· olına.dığuu söylemlf ve Meclisi lfgal 
kil! Saffet Arıkanın vazifesini i. edecek en mllhlm mesele bu beş kl\li· 
fada kanun ve nizamlara muha. tik heyetin elindeki dosyada mevcut 
lil hareket veya tedbirslzlikte bu- rnalitmat karşısında tahkikata ıu
lunmak suretlle hAdlsenln vukua zum göstermek veya göetermemek 
gelmesinde az çok i§tirakini göste- &alAhiyetını haiz olup olmadıtı me
rlr berhane! bir deli ' ve emare mev selesi bulunduğunu ve heyetin elin· 
cut olmamasına ve bllfıkis destro- deki emareleri bizzat tahkik edeme
yer ve denizaltılarımızın bir an dlği lçln bir tahkikat açılarak Vekil
evvel mem1'ekete gctlrllmeler~nl , ler hakkında o vakit ademi me1111l
temin ve bunları almak üzere gön yet karan verilsin veya kendllerl dl-
d 11 k ubay ve erlerin sevki 

er ece 
5 

b k 1 varu Aliye sm-::Cedilsln mUtalAasında hususunda Genelkurmay aş an ı-
ın mütallasını almak, Başvekfı. bulunduğunu söylemiş ve kendislnin 

Knoks dedi• kı" ·. ~ten mQsaade istihsal etmek ve bu noktal nazarda olmadığını ~ba-
hatta Savarona yatı ile gönderil. rUz ettirdikten sonra demiştir ki. 

( .... 1 19ehte) (//) melerl husu.runu temin eylemek «Arkada.şiar, bir mesuliln, blr SU!:· 
lenıı,ar: gibi bir vekilin yapabi.~ecell a.za· !unun adalet huzuruna cemiyet tçln 

Bundan sonra mazbata.da muhalif 
rey vermiş olan beşler encUmenl rcl
si Recep Peker - Klltnhya -, kUrsUye 
gelerek demiştir ki: 
Arkadaşlar, 168 yiğit yetişkin, ol

gun Türk gencinin hayatına mal olan 
bir hı\dlscnin tetkiki gibi ince bir va
zife ile çalıştık ve fikirlerimizin neti
cesini sunduk. BUUln encümen tızrun, 
birbirinden zerre kadar farklı olmıya
rak bUtUn gayretleriyle bütiln akıt, 

vicdani ve tecrtlbcVI kudretleriyle ça
lıştılar. Aynı mUtıı.ltıad:ı. birleşerek 

tek cepheli ve bir kararlı düşünce 

muhassalası halinde bir mazbata ya
pa.bilmek için gayret sarfcttlk. Fakat 
hepimize görüş ufkumuzun hususiye
ti derece:oıi tesir yaptı. Bundan dolayı-

Ziraat Veklı'eU, halkın gıdn 
maddelerinden en liizumlularmın 
ekilmesi etrafındaki tetkiklerini 

Çankırı da 
dağ~ardan bir 
çığ koptu 

dır ki bir iki çeşit arzcdcn kararla 9 ev çöktü 26 ev de 
geldik. 

Recep Peker bu s6zlc.rf müteakip OfUru!amaz hafe geld. 
dahili nizamnamenin bu işe ilgili bu-
lunan muhtelif maddelerini ayrı ayrı 
tetkik etmiş ve usul bakımından ve
killeri muhtelif cncUmene göndermek 
için mesuliyet aramak ltızım mıdır 

değil m!dir me.9clcsi karşısında mUş
terek bir kanaati haiz olabilmek lçln 
169, 170, 171 ve 177 nci maddeleri bir 
arada tetkik etmek icap ettiğini kay
detm~tir. 

Enctlmen reisi bu mUta!Aasını hu-

Ankara, 2 (Telefonla) - Çan
kırı vllfıyctine tAbl Çukurovada 
bir çığ hfıdlsesl olmuş, 9 ev çök
m(lş ve 26 ev oturu'amaz hale gel
miştir. 13 kişi ölmilş ve 4 kişi 
yaralanmıştır. (B.B.) 

JA.sa ederken <muhterem Tengirşenk (Başı ı incide) - -
te aramı7.da, yani bir mesullyet ara,. gönderilen sempati ve teşci mesajı 
mıyoruz, tarzındaki i!adclerlyle ben- hakkında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Singopur karesi 
dayamyor 

denizin maruzatım arasında dağlar J.fıınchester GuardJan gazetesi şöy-
kadar fark vardır. Yusuf Kemnl, ben le yazıyor: 
istiyorum ki gitsinler bizden sonraki Adayı elden çıkarmamak hususun
heyette tcınizlenslnler, cfklırı umu- daki CmldlmJz geniş bir &çUde vak
miyeye do bu temizliği öyle bir he- tile oraya gönderebileceğimiz av tay
yetten L!temekle müsterih olsun mU- yarelerlnln miktarına bağlıdn-. Slnga
talAasmdadır. lyi amma teşkil etti- pur muha.sara.smm kalkmaaı için .çok 
finlz bu beş kişilik encümen abesle beklemek lAzmı geldiğini ve şimdiki 
lftlgal eden bir encllmen midir?> de- halde hndad göndermefe devam ede
mlş ve şileple yasak olan şeyin yolcu mezsek bu kalenin teallm olması 
nakli olduğunu, insan naklinin., eşya muhtemel bulundutwıu kabul etme
naklinln memnu olmadığını ve Ge- llylz. 
neı kurmay ~karılığında bu işi in- IDgUlzler SJnppanı tabllşe için 
ceden inceye tetkik eden heyetin var- hazubklar yapıyorlarmı' 
dJğı neticeye göre bu şilebin yolcu Tokio, 2 (A.A.) - Domei ajansının 
için defil, askeri nakil için kullanıl- bugün neşrettiği bir askeri tebllfe 
mış olduğunu kaydettiğini ve bu göre, Japon bahriyesine mensup bir 
asker,erin bir turizm seyahatine çık· topçeker, cuma günU Inglllzlerin 
mış insanlar olmadıkiarmı, sırası ge- Slngapur'da askerleri ve sivilleri mU
llrse kendilerinin mavna ile Mısıra teaddlt taşıtlarla tahliye etmek ve 
gönderilmelerine hiç bir mA.nl olma- askeı1 tesisleri tahrip eylemek Uzere 
dığını, yalnız aranacak şeyin bu mav hazırlıklar yaptığ'!nı görmtı,tllr. Ingi
nanın emniyet teraltl nasıldır, lhtı- llzlerin Slngpur'u mUdataa etmek için 
yaçlan temin edilm~ midir noktalan yapacakları gayretlerin beyhudelifl· 
olduğunu tebarUz ettirmiştir. ni anladıkları meydandadır. 

Bundan sonra Recep Peker, tele- Japonlar bir adaya daha Mker 
fonla verilen emirlere geçerek demiş ihraç ettiler 

tir ki: Toklo, 2 (A.A.) - Imparatorhık 
-KAğıda yazış kırtasiyecilik olur, umumi karargAhırun tebliğinde fl)yle 

bürokrasi olur. Telefonla söylemekte denilmektedir: 

BUyWc deniz silAhlanmaaı progra- mı dikkat ve iUnayı gösterdlğı 1- ne kadar ehemmiyetli ne kadar JU. 
nınnızın tatbiki Jçln gtlnde 24 saat çin hakkında meclis tahkik.atının zumlu ise suçsuz ve mesuJlyetaiz bir 
çalışmayı teminde zorluklarla. karflla- açıknasını icap ettirecek hıç blT adamı da gitsin mahkemede işini hal
f!Yoruz. Çünkü patronlar gece yan- sebep mevcut olmadıfın~ ve İn- ' letsin denilerek adlt mahkemelerde 
aından sonra çatışan ekiplere dahil o- cedayı hakkında ise kendısJnin de tahkikat ve muhakeme safhaları ile 
lacak işçilerin ancak yüzde onunu tk- bir vekilin vazifesi kabı yapabl- uğr~tırmak da o kadar haWı ve 
na edebilmektedirler. leceğl en doğru şeki'de bulundu~ zararlı ve cemiyetin menfaatlerine 

Albay Knoks sözlerlDe ...-ı • anlaşılmakta ise de yalnız Denı~- aykın btr harekettir. ÇUnkU, ceml-
ve etmU,tir: Yolları umum mildürlüğiine emır yetin vazifesi mMUmları bir an bile 

kadar Ok ula&- verdJtl ve iıln mahiyeti icabı bu- zan altında bulundurmamakbr.> Şlmdiye llr.l ,.,... m Dun kendisi için milmkün bulu· 
rebeslni bir ~ua donanmUUe 1- nup bulunmadıjt ve geminin icap Bundan sonra söz alan Sinop me
dare etmıye çalJftık. KuYVetlm11d kur eden tahllaiye vasıtasile teçhiz e- busu Yusuf Kemal Tancfrşenk, reyl
mak için b1ae SUD&n lknndır. 8tlrat. dihnemesf noktasında müessir o- n1 ne gibi ea.1klerle verdit'inf izah 
le netlcel• ekle •tınett beld......eıı- lup olmadıtı hususları elde mev- ederken, ekseriyetin de reyini mUda
ylz. lıl...te eUmlaSe bulunanla mtlm- cut tahkJkat evrakına göre ka· faa edecettnı aöylemlf ve Ali Rıza 
kUn oktııtu kadar iYi it s&mek Ye ranlık kalmakta olduğundan en· Tureı ne esas itibarile bir fikirde ol
dayanmaktsr. lat1baa1 koueyl, ba.rp cilımenln tahkikat icrasına salAhl- makta beraber encllmenin mesullyet 
fabrikalarında en lbumlu barp mal- yeti mevcut bulunmasına mebni aramadğını, dahlll nlzamnaınenln 

delA.il ortadan kalkar. Birlncislnde lş Japon kuvvetleri 31 sonkAnunda 
uzar diye şikAyet edilir, o halde ve- fecir vakti Ambarn .fehri civarında 
killer ne yapsnlar? demiş ve Milli aynı ismi taşıyan adada karaya çık· 
MUda!aa. Vektll, alt olan müsteşarı mu;ılardır. 
bununla vazlfedar kılmıt ve kcndlsl- Japonlar Molmeln ~ zapteıttller 
ne esbabı istirahat vesaireyi temln Toklo, 2 (A.A.) _Umumi karar
jçin ayrıca emirler vermiştir. Inceda- gAhnı tebliği: 

yı da Müdafaadan telefon alır almaz Japon kuvvetleri 31 sonkA.nun ak
Iatanbuldan bir vapur tahslslnl i.ste- şamı Mulmeln ~nl inal etmlfler
mqı, netice almış ve yanında bulunan dlr. 

r.emelllni yaptınnü ~ terakJdler itin aydınlanab4lmesl itin lnccda.. 169 uncu maddesi mucibince hareket 
kaydetmiftlr. l'akat maJdne "• &Jet yı hakkında meclis tahkikatı L edildiğini söylemi' ve Vekiller hak
noksanı da &Jl'lC& ltlr nı ..... t.fkl1 çılm.ında zaruret bulunduğu rey kında mesullyetı mucip bir vaziyet 
ediyor. ve .mütaJAasında oldutunu dercet- hadis olduğu vakit takip olunacak 

Harp donanmamısuı aaker nıncu- mlfttr. usul hakkında dahllt nizamnameye 
du bug11n 360 blnl bulmuttur. 1Na Yine muhalif olarak imza eden . ti aden lAznn gelen lzahatı verdik-
de bu mevcudun ı>33 bine ytlkselece- beşler encümeni reisi Recep Pe- ıs n 

ker, eski Ml'lt Müdafaa Vekili ten sonra kendilerlne havale olunan 
fi tahmln edlllyor. O zaman donan- Saffet Arıkanın etratrmızı •aran ifin çok ağır ve mesuJlyeUJ bir iş ol-ma silAtıendazlannın sayısı 10. bin! " i __ _.._ ln 

llh'tlar Jçlnde İngllterede inşaları dutunu ve ~ klfll k "'"'wuen va-
bulacakt.D'. biten •emllerfmlzin yurdumuza ge zlfesi tahkikat icrasına mahal olup 

Kaloriferli apJrfıman
larda hararet derecesi 

(Jle9a 1 IDclde) (-) 

üstaceliyetle tetkikini istemiş ve 
~kl fi ıtaıvanın encümenine bava· 
le edilmiştir. 

Beş senelik imar pltınına göre, 
tlskUdar ve Kadıköy havallsJ~n 
Jmar ve tanzimine ayrılan SOO bın 
liradan 400 bin lirasının UskUda~, 
400 bin llr8$ının da Kadıköyün ı
rnarına tahSlalne alt muhtelit en
el\menin teklifi kabul edilmişti;· 
Bu plAna göre 'OSkildar meydanı ı
le Kur.gunc:uk ve Ahmediyeye açı
lan yol'arla diler salhaların ve Ka
dtköyde de hal bln86ından Kum is
kf'Jfllllne ve yine Albyol aJzına ka
dar açılan yollar ve Altıyolalzı ı1e 
Yotur~ cayın ve Jı:öpru.tıne ıra. 
dar olan caddenin imar ve tanzimi 
~ 

tirilmesl ~in hatıra gelebilecek olmadığını tayinden ibaret bulundu
bütün hnkAnları vaktJle inceledi- ğunu ve adliyece hukuku lmıne da
imi ve evve

1
ce milrettebatı Deniz vası açılmış olduğu ve bqkalannın 

yollarına mensup bir yolcu va.. da alAkadar bulunduğu bu meselede 
pUru ile ıöndennell düşünmüş ol- verilecek karann dlğcrlerlnin muha
ınasına ratmen sonradan MUnaka- k i Uzer! d de müessir olacağını, IAt veltlletl tarafından tahsis o- emes n e 
lunan Refah flleblni kabul etme- mesuııyet meselesini inceliyecek ma
sinde bir sut mevzuu gönnefJ kamın beş kişillk encUmen olmadığı
haklı bulmadıltnı ve fileplerle yol nı ve eğer olllaydı bunu da cesaretle 
cu naklinin kanuna muhalif oluşu yaparak mesul veya gayri mesuı diye 
telakkisinin Uzerlnde durulan me- Meclis huzuruna ceUrlleceklerlnde 
seleye taallukunu iöremediğlnl, f(lphe olmadıiJnı aöylemı. ve fakat 
bir hizmete ıöndernmeslnden lba. bef kl~lik enctbnenln Azası aıfatlyle 
ret bulunduğunu ve bunu alelAde Vekillerin meauııyetıne mahal yok
umanlardakl yolcu nakliyatına tur diye kendiafne verilmeyen aaıa
benzerllği olmadığını ve buna hiyeU kullaı.mıya kalkıfmıyaca.tı o 
rağmen heyetimizi götürecek va· vekillerin açık tahklkaUa efkln u
ourun bir şilep oldulunu glSzönQn mumiyeye ve Alemin kar.fıama daha 
de tutan mllli müdafaa deniz müs plk olarak ~ıu lercilı edecetını 
tesarlığının aynen ırpensonelln Is- ilAve etmiftir. 
tlrahat ve ibateleri için icap eden Bundan sonra Derç TOrker - M· 
tertibatın teminini~ vğazlfe ~8~1.P- yon -, mazbatayı aynen kabul ettıği
lerine emretmiş 0 du unu '9~:- ni ve talıkik&t yapılmuuıa lUzunı oı
melde ve Mllll Müdafaanın -....· 

deniz nakliyat yollan reisi Ayetulla- Mac Arthar daJ'Ml)'or 
h'a derhal dikte ettirerek alt olduğu Vaşington, 2 (A.A.) - Harbiye 
daireye vermiştir. Bu zatı tanımıyo- nazırlığı tebliğinde General Mac Art
rum, fakat. görWUyor ki hAdlse vu- hur kuvvetlerin.fn Japonlar tara!ın
kua geldikten sonra mesuııyete ken- dan yapılan yeni hücumlan püakUrt
diainln de karıştırılması lhtlmallnl tllklerl haber verilmektedir. Son 24 
düşünerek büyük bir telAşa dUşmüş saat zarfında Japonlar, Filipin • A
ve kendisine sorulduğu zaman <Vekil merlkan hatlarının sat ve aol cenah
teletonla yapardı, bize haber vermez- !arına hücumlar yapmışlardır. Muha
di> demiştir. HattA Istanbuldan va- rebeye seçme tt14klllerlnl sokan dllş
purun tahsisi ve tahriki hakkında al- mana ağır kayıplar verdirilmiştir. Bu 
dığı cevabı cyanında idim, bana dik· teşklller yeni bir tAblye tatbik etmiş
te ettlrdJ, yanında olmasaydnn yap- !erdir. 
mıyacaktım> demiştir. Bunu demek Vaşington, 2 (A.A.) - Harbiye 
için insanın ne kadar insafsız olması nezareti tebliğinin metni: 

lA.zımdır. Fillpinlerde: Son 24 saat zarfında 
Bundan sonra ısmet Eker -Çorum-, geceleyin dtlfman Ballan yanmada-

usul hakkında mlltalbda bulunarak sında kuvvetlerimlzln sağ kanadına 
mevcut evrakln mUtalAasından anla· taarnız etmiftlr. Taarruzlar dtıfma
şıldığına göre, suçun sirayet etmeme- na ağır zayiat verdirilerek tardedll
si kanaatinin bir tarafta, ve sirayet mlştlr. 
edeceti kanaatinin de diğer tarafta Doğu kesiminde Japonalr, Hl, H2 
bulunduğunu ve bu hususta takdirin ve 112 ci tUmenlerin iştirAk ettiği bir 
heyetl celileye ait olduğunu söyle- kuvvetle 65 el Japon tUmenl başta ol-

ml.ştır. mak üzere bir cephe taarruzu ve bir 

Fazh G üleç Bursa 
valisi oldu 

DUnkü gazetemizin birinci say
fasında va.iller arasındaki tayiııı.s· -

1 leri bildlrlrken eski İzmir val 
Fazlı Güleçi vali muavini olarak 
iösterınit ve lzmire tayin edlldl
iinl yazml4flık. 

Yanlıılılda tiren bu haberden 
dolayı özür diler, esk! İzmir va· 
llsl Fu'ı Gülecln Bursa valiliği
ne tayin edjldliinl bildiririz. 

çevirme hareketi yapmağa teşeb'bila 

etmişlerdir. Bu kuvvetlerin bütiln 
hllcurn kıtalan bilhassa bu 1'ler içln 
fevkalA.de talim görmUş erattan mU
rekJı:eptl. Bunlar şimdi tamamen im
ha edilm1' bulunmaktadır. BUyWc bir 
cesaretle mukavemet eden bu kuv
vetlere mensup olan a.skerler savq 
sonunda ealr edildikleri vakit teelim 
olmaktan memnun bulunduklanm söy 
leml.flerdir. DUfmaıı ukerlerine hak· 
lı feC&&Uerl haseblle icap eden saygı 
ile muamele olunmaktadır. 

Ticaret Vektı1etinc gelince: Vc
kfılet memleketin muhtelif nokta
larında. hububat ve diğer madde
lerin stoklarını yapacak ve mın
t.akaların ihtiyaçlarına göre bu 
stokları sarfcdccektfr. (B.B.) 

AmE rikon f ilosunun 
baskını 

l (Bafı 1 iD<'Jde) (-} 
olmakla beraber bir çok muavin ge-

l 
mllcrin bntınldıgmı, karaya ottırtul
dıığunu veya hasara utrntıldığmı bil-
dirmiştir. 

Sahilde bulurum Japon a6kcri te
sislerine donanmaya mensup hava 
birlikleri ve topçular tanıtındo.n ağır 
darbeler indirilmiştir. Bir çok tay
yareler yerde ve havada tahrip edil
miştir. Diğer cihetten denizllstü ı;c
mlleri karada dUşmanın blr ı:ok kilit 
mevzilerini şiddetle bombardmnn et
mişlerdir. 

DcnizUstu gemilerimiz kendilerine 
doğrudan doğruya :isabet etmiyerek 
yanlıırnda patlıyan bombarlarla e
hemmiyetsiz hasarlara uğrnmı9lar
dır. 

11 Amerikan tayyaresi Uslerine 
dönmemiştir. 

Insanca .zaylatnmz henUz malOm 
değilse de ha!Jf olduğu zannedilmek
tedir. 

Knoks'u.n de(Uf i ~ıktı 

Vaşington, 2 (A.A.) - Süld)t için
de geçen bir kaç haftadan sonra niha
yet harbiye nezaretinin tebliğinde 
zikredilen Amerikan filosunun hare
ka.t.ına dair ilk mWıim haber buraya 
gelmiştir. Bir kaç gUn evvel gazete
ciler bahriye namn Knoks'tan Jsrarla 
havadis istedikleri zaman nazır esra
rengiz bir tavırla •öyle demişti: 

Amerikan harp filosunun nerede 
bulunduğunu Japonya sizden çok me
rak ediyor. 

Japonlar Amerikan zaferini 
azırnaıyorlar 

Tokfo, 2 (A.A.) - Imparatorluk 
umumi karargAhı tebliği: 

ı şubat sabahı tayyare gemilerin
den, kruvazörlerden ve dll"1Uln muh
rlplerinden milrekkep bir filo, Mars
hail adalan 6Ularma gelml~r. Japon 
mosu birlikleri bu filoya derhal hU
cum et.mitlerdir. Japonlar, bir kruva
zörtl tutuşturmuşlar, 11 dilşman tay
yaresi dll.ş1lrmtışler, diğer gemilere 
ağır hasarlar vermi.flerdir. Japon 
deniz kuvvetleri pek eUzt hasarlara 
uğramıştır. E:acUmle bir küçUk yar
dımcı gemi hasar görmOş, diğer ge
miler ve adalardaki aakeı1 tesisler, 
hiçbir isabete maruz kalmamıştır. 28 
ölü ve yaralı vardır. 

Qulsllng, :Xnz.ı prensiplerini knhul 
ctmlyen bütün profesör ve öğret.. 

menleri ~Jğo. ı:ıka.rtmış. kendine 
U\'nıı\·nn doktorlan hük\ınld; hh.
~cti~<len ''e hastalıanelcrdeıı ko\·
durmustur. Biitün pnp:ızln.rdıuı da 
kendin~ uyduklanna dair bir taah
hüt t;cnodi lstcmlştır. Khnl !"eÇ!nme 
helAsı \crmi,, Jdml ,·cnnemıştır. 

l'lne bütün halk 8Ö7. hlıl.W etmiş 

gibi, taahhüt tıeııedi veren papa1.
l:lnn kiliselerine bir tek ı:ulam bile 
ayak basmamış, papaz]Jır boş ıura 
l:ım hltııtıen Nad prenslplerlnı \"ha 
mtı<'.bur .kalmı,lnrdır. 

18 ay mllddet fşı;nl idnttsl, Quls
llng"ln lıalltı Xaı.I naznrlyelerlne 
ı mdırmasmı l'e kendi kun·eWe iş 

başına germesini heklemlşUr. B u 
mlhnkUn olmayınca, işgal kontlserl 
n. Terbtı\"tID, llkteşl'ln ba§Arında 

Oslo'da bir nutuk söyllyerek Nor
l 'CÇ halkına şu ültimatoma vennlş
t lr: «Oe.n:ılumızın bir lngi~ taa.r
ruzuıın manız ikalmasma J'8ZJ ~ 

mnyn. Bu tehlikenin önline geçnM".k 

fçln iki yol \-ardır. Ya Norveç:'in 
doı.'Ttldnn doğruya Almanyaya :il
hakı \'eyahut Non'e!:lOerln AllnıMI 

karde.,lerlne yanaşmaları ve bldm 
dlllJQlanJ&nmızı keadl ......... " 
diye tanımaları ki Qnh"•c • lıu 

netieeye vanuıya ~-· BIQtMl 
Cermen eanıı..nm •nr ~ Mr 
17.&llı sıfaUle mlııtaldl ...._YI w 
Avrupeya Y'lftl nmm t&n"*9e 
mühim bir rol oynamayı lsaywm

nız onun arkasından giilhılz.» 

Oyle ~dıyor kl lfpl lılanııl 
tlltlmatomaa Jallkmlbdl J'9l19e ~ 
nılş ve Qul&llng'I nihayet ...,... 
yapıru~tır. 

Yeni basveJdlln ilk ı,i. ._.. 
memlekettnİn l\llbverle harp aıalllılle 
ıtayılrnasına ~e AlınlNlya wı ltalJa
dald menfaatlerine lsveç taratmdaa 
bakılmasını protesto etmM "Nor
vec'I Mlln-ere dOıpnaa delll. lı.lb 
bir memleket saydıfmı cuiap DJ'· 
mak olmUfiur. 

Noneçteld bit ,_ aaaan e ıa 
,·ereceği netice bS' tanına _.._ 

ıa beklenecektir. Bu ~ lıl

veçte, hviçrede ve dlpr b1tua1 

memlekeUerde IJI bir tealr lllnk· 

mıyacaktır. 

Bu Akşam SUMER Sinemasında 
Harp sahasına giren SINIAPDB'lla 

MARLENE . DIET RICH 
M l c HA A u ER ile beraber yarattığı 

7GUNAHKARLAR 
gWecek aevecek ve kendlslni Bevdlrecektfr. 

Filminde ,arkı söyllyecek, 'ıcalı gecelerinde aüı -ve kini aJev. 
M61J'mn bir kadmın 8lappl1r'llll: modem ve ihti~ı bir flhn4lr. 
ıendlrdljinl taınir eden ltlb. fi ' 

Yerlerlald en-elclea aldınım.. Tel: 42851 

lak yıldızlı gecelerin de... Dehşet saçan ornıanlannda bir Afrikanın par · h tı d aı 
kadrnm atkı tçtn çarpışan iki erkeğın ayn n an man şaheser. 

Pe rşembe LAL E Sinemasında 
akıamı 

KARA YILD IZ LAR 
MllDELElN CllROL · DOUGLllS F lllRBllNKS 

Jr. - TULLlO CllSMİNllT/'nin 
senenin en gUr.el blr 8'k romanı". En heyecanlı bir hayat mOcadele

sldir. 3 bUyllk yıldızı alkışlamata hazırlanınız. 
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' VATAN 

• • • 1 : • ~ • ~·:/ '~ , .. (". c ... RADYO 
7,30 Program 

7,33 Müzik 

7.4l'i Aj:ı.ns 

8,00 Müzik 

8,15 Ev saati 

1

19,30 Saat ayan 

19,45 Konuşma 

19,55 Mttzik 

20,15 Radyo Gaz. 
20,45 Mtlzlk 

8.30/ 8,45 Müzik 21,00 Ziraat takv. 

12,30 Program 21,10 'Milztk 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, ROM ATI l M 
12,33 Müzik 21,30 Konu~ma 

12 45 Ajans 21,45 Müzik 
' 22,30 Saat ayarı 

13 00 Müzik 
' . 22,45 MUzik 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 13,30/ 14,00 Müzik 22,55/ 23,00 Yarmk 
18,00 Program 

18,03 Müzik 

19,00 Müzik 

Program 
icabında pnde 3 kaşe alınabilir. Her yerde puJla kutula n ısrarla isteyiniz. 

.· ... ! \: ... ' . --~ .... ~ .. , : .~, :... . . . . .:~ .. . -ı:r .. 4 ·~· J-,~\ .. ' 

IHiKlll'l[iR 
'' Ç A L IK U ŞU,, 

Yazan: 

,___M_ah_m_u_t_A_t_ti_la_ ... _A_Y_K_U_T_j 

Devlet DemiryoHarı ilanları 
Muhammen bedelı 3375 ıira olan lWO adet 60 kilometrelik, 1000 a

det 100 kilometrelik ve 500 ndE:t de 120 kilometrelik iğneli ıııistem. lo
komoti! surat kontrol saat bandI 11.2.942 çarşamba gUnU Mat (14) 
on dörtte Haydarpaşadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

açtk eksiltme usulile satın alınncaktır. 
1 

Bu işe girmek ıstıyenlerin 253 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine ka· 
dar komisyona. mUraeaatları l!ızımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıt.tlmakta
dır. (755) Bir gün ona küçük kardeşleri,! yan iki insan bir yerde nasıl bu

mektepteki tc1efon santralinden luşurlar? 
konuşan genç, güzel bir kızdan Bedri CanseV<!rln gözleri pnrla- ~ 
bahsettiler: dı. Onu nihayet ağa düşurmuş sıı.. 1 ı I 

____________________ , 
- O kadar güzel, tatlı bir sesi :rılırdı. Bundan ötesi kolaydı. Mem 

var ki, Bedri Cansever sordu: nuniyetle cevap verdi: ı 
- Ses gibi kendi de güzel mi - Sizi ben tanıyorum. O zaman 

bari? mesele knfmaz değil mi? 
Küçük kardeşi ona şu • cevabı - Peki o halde geleceğim. Sizi 

verdi: cidden merak ettim. Herhangi bir 1 
- Çok güzel değil ama, o kadar rizikoya girmemek ve şikl'ırını ür-

sevimll ki... kiltmemek için Bedri Cansever da 
Bu alc~de konuşma mevzuu son ha uzun konuşmayı mahzurlu bul-

bir sualle nihayet buldu. du ve: 
_ İsmi ne? - Geceniz hayrolsun diyerek 

telefonu kapadı. 
- Ferda. ••• 

* ( ...... ) pnstahancsinin üst kat 
salonunda Bedri Cansever, ilk de
fa gördilğil Ferda Sezer ile karşı 
karşıya oturuyordu. Bedri yüzde 

O akşam ev halkı hepsı sınema
ya gitmişlerdi. Bedri Cansever ev
de yalnız kalmıştı. Bir zaman pek 
merak sardığı ve her ny ~ beş 
tane atarak kütüphanesine doldu
rup bir defa bile gozden geçirme- bl: ü~ltle bu randevuya gelmişti. 

s . 2 - 9i% 

TURK ANALARINDAN RiCAM 
Yavrularınız sizin eUtUnUzden sonra en mtttılm muavin gıdayı te~ldl eden ve 1915 sencsindenbcri her 

şeye rağmen tevakku!suz mesaisiyle sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAPAMARKA her zaman oldu
ğ'u gibi bugiin de vazi!elerinizde yardnneı hizmetten asla. geri durmıyacn.ktır. 

Binaenaleyh sizlerden ha.sBaten ricam: 
Fazla ihtiyatı tedbirden dojtacak hareketinizle kendiniz gibi hakiki vazifedar analan da mUşkUl vazi-

yete :ıokmaktan tevakki etmenizdir. 
ÇAPAMARKA mUstahznrııtını !Cltfen ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebetle memleketin ber tarafına 

l,'lamil satıf fiatıanmız aşağıda gösterilmlı:ıtir. 

PİRİNÇ UNU 
MERCİMEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 

250 Gramlık kutular 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

PATATES UNU > > > 
KORNFLOR (Mısır nişııstası) > > > 

'.:\tiies'lese 
Toptan 
!-'atı, 

. ı•ıatı . 
19 

• 19 

• 10 
ıo 

26 
2G 

f'ltanbul'da 
Perakende 

Satı!} 

Fiatı 

22.5 
22.S 

80 
30 

Ta.'!rada. 
Perakende 

Sa.hl} 
Fiah 

25 
2.> 
25 

3!.5 
S2.5 

YULAF UNU > > > SO S'!.5 35 

diği romanlarından bir tanesini a- Çunkü mahut telefon konuşma
larak okumak ve vakit öldürmek sından sonra Ferda hakkında. hl,;.. 
istedi. Hava gazı sobası yanıyor- :ettirm~den kardeşlerinden yaptı· 
du. Oda ılık ve tatlı bir sıcaklık gı tahkıkatta bu meçhul ıişıkı hak 
ıçlnde idi. Gözlerinin baygın ba- kında fena mn!Umat almıştı. Onun 
kışından kinaye (eroinci) adını bir ismi de Çalıkuşu imiş. Günde 
taktıkları tekir kedi kane.pe üze- en az üç beş kişile telefon konuş- ı 
rinde boylu boyuna uzanmış ya- ması yaparmış ve taaddüt eden 
tıyordu. o sırada aklına bir şey müteı:ı:evvl sevgi!ilerile birer iki. 
gelerek gill'ümsedi. Acnba vakit 1 şer gun dalga geçer ve sonra on-1 
geç değil miydi? Saate baktı. Do~ ları buruşuk bir şifon mendil glbı 

1 
kuz. Eh... Pek geç sayılmazdı. silker atar. yenilerini ararmış ... 
Telefon ahizesini eline aldı. San- 1 Bun~~ içindir k • yüzde bir ümitle 
trali buldu. Üç sayılı bir numara lgeldı?ı pastnhanede onu masada 
istedi. İçinde tntlı bir heyecan du- kendınl bekler vaz yette görfince 
yuyordu. o filvaki kalb oyunları şaşırdı Pek kısa sUren bir anta11-
vc gönül maceralarında toy değil- ~'.ldan sonra dost oldular. Geç va
di. Hiç değ ise şimdiye kadar baş.n 1 kıtlere kadar uzun, uzun konuş
dan sekiz on vaka g"""mlştı. G '· 1 1tular. Genç kızın sesi kadar çekici 

1 
PİRİNÇ NİŞASTASI > > • 26 30 S'!.5 

BUGDA y NİŞASTASI 500 Gramlrk Torbalarda 15 50 65 
ı PİRİNÇ UNU 500 Gramhk Torbalarda S.'5 40 43 

TAZE YULAF EZMESİ 500 Gramlık Teneke Kutularda 85 100 110 

' _,, uze ' ve oyala b' ü ıı·:ıo· d sevimli, uzun boylu, hafif çekık yıcı ır g ze ıı,;ı var ı. 
gozlü. biraz kalın dudaklı, tam za- F~knt Bedri Cansever, koırakterl. 
man kızlarının sinemn perdesinde n çok yakından tahkik ettiği hu 
beğenip benzetecekleri yeni tip güzel kızla bir türlü emin, rahııt ı 
gençlerden biriydi. Yaşı da bu i - bir şekilde konuşamıyordu. 
tere elverişli bulunu:v<>rdu. Ylr~l - Bu ömürsüz sevgi bakalım 
beş yaşındaki delikanlı tığ gibi kaç gün devam edecek, diyord~ı . 
bir jön prömlye o!mıya doğrusu İnsanlar bazım hükiimlerinde ne 
lftyıktı. kadar aldanıyorlar. Ferda bu de-

Cesaret. diyerek karşısına çıkan fa ayni lsUğnayı gösteremedi ve 
hiç tanımadığı sesle konuşmıva ~.n buluşmalarında ağlıyarak hem 
başladı. · gunahlarını IUraf etti, hem öe 

Bedri Canseveri çılgınca sevdiğini I 
- Ne gOzel sesiniz var? söyledi. Muhatabının sözlerine i-
- Fakat sız kimsiniz? Nereyi nanmadığını gösteren zehirli tebes 

arıyorsunuz? sümü onu büsbütün çıldırttı. Adf'-
- Sizi, tam aradığım sesi. İsmi- ta hıçkırıklı bir sesle ağhynrak: I 

niz Ferda değil mi? - Günahımı aradığımı bulama-
- Evet ama. Ben sizi tanıma- dığım için tekrarladığıma inan, ' 

dım. dedi. j 
- Daha iyi ya. Tanıdık olursa Çohkuşu kafese girmişti. Çnlı-

kıymct olmaz ki. kuşu eşınl bulmuştu ve tesadüf 
- Fakat rica ederim. İsminizi bir yuvanın teme1inl böylece kur-

vcrinlz, mustu. 
- Ondan ne çıkar, larzediniz 

ki ismimi söylrolm. 

- Rica ederim. Beni üzmeyiniz. 
- Konuşma sesiniz, şiir ve mil· 

z k kadar taUı olursa sizi şan ya
parken dinlemek mı.thakkak ki 
insanı çıldırtır. ' 

Gevrek, uzun, hakikaten billt1r 
bir kahkaha .•. 

- Bana llfinı aşk ediyorsunuz. 
- Mecnun Lcyliısına aşkını söy 

lemedi mi? 
Birden clddlleşen daha doğrusu 

sinirlenen bir ses: 
İsminizi söylemezseniz te·c

fonu kapatll(:ğım. 

Zararı yok. Ben yine aç3. 

'.:\t:ahmut Attila Aykut 

Çorluda ceza gören 

muhtekirler 
Çorlu (Vatan) - Satışı yasak 

edilen şekeri evinde sa.klıyarak, 
tayin olunan müddet zarfında be
yanname vermemek suTeUle milli 
korunma kanununa aykırı hare
kette buh.ınan bakkal Yasef Ben· 
zeranın Çorlu asliye ceza mahke
mesinde duruşması yapılarak su
çu snb:t görülmi.ış ve kendisine 
€3 lirn 30 kuruş .rı:ra cezası veril
miş, yakalanan iki çuval şekerin 

rım. 

Siz deli m~inlz? de musaclercsine, yine tesbit olu-
- Ne münasebet, bilakis bana nan fiyattan fazlasile et satan ka

bütün tanıdıklarım (şeytan gibı) sap Mustafn da 25 llrn. para ceza
kurnaz. akıllı bir genç derler... sı V'C dükkıinının b r hafta kapa

- Yalan değil. Görilnilyor. Pe- tı 1 masına karar verilmiştir. 
ki bE-nden ne istiyorsunuz. Onu Bundan başka, fazla fiyatla ma· 
da sbylemez misiniz? kara satmaktan maznun tuhafivc-

- Yoo .. O kad3r hain değilim. ci Recep Atasoyun 16 lira 60 ku
Tele:fonu esasen bu istek için aç. ruş para cezasına ve dUkk~nının 
tım . Yarın ( ...... ) pastahanesinde bir hafta knpatılmasına karar ve-
buluşalım... rilmiştfr. 

Ayni gevrek kahkaha. 
- Buluşalım mı? Hem de bir 

pastahanede... Siz tarihten mi 
bahsediyorsunuz? 

Delikanlı halk şairleri ağz[Je ce
vap verdi: 

uGön~ M kahve 1 ter ııe kahve· 
hane. 

c()(inüJ ahbap l!!teı-, kahve beJıane. 

- Ay ne hoş şey bu ... 
- Hoştur elbet. Hoştur a:na 

bunu bizden evvelkiler söylemı~, 
bız şimdi mek{ln isimlerini nsra 
uyduracağız. Pastahane denince 
mesele kalmıyacak oldu mu yav. 
rum? 

- Fakat.. bu kadar saçma şey 
olur mu? Birlbirlerini biç tanımı-

B~yoğlu BBfkevin&en: 

!).2.942 perşembe günü saat 18 
de halkcvlmizin Tepeba~ındakl 
merkez binasında Prof. Dr. Fahri 
Arel tarafından 11İnsan bünyesi,. 
mevzuunda mühim bir konferans 
verllC<'ektir. Herkes ~elebilir. 

ZAYi 

Samatya nüfus dairesinden aldığım 
nüfus cUzdanımı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

Samn.tyada tramvay caddesinde 

356 numaralı hatıede Hmsto oğlu 
(Fedon) Pasya.di 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
KIJçillz taaarruf 

heaapları 11'42 

IK&AMiYE PLANI 

KBŞİDBLBR: 2 Şubat, • Ma

yıs, 3 Ağustos, 2 i.Jdncitqrln 

tarihlerinde yapılır 

1H2 IKKAMİYELDi 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 • 1000 • = 3000,- • 
2 • 750 • = 150-0.- • 
3 • 500 • = 1500,- • 

10 , 250 , = 2500,- • 

40 , 

50 • 
ıoo , 
200 • 

100 • 
50 , 

25 , 
10 , 

=4000,
=2!500,

=500t,
=2004I,-

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
l44 No. ıu lltln 
Bir ton kok kömlirllnUn mıntakalara göre nakli Ucretlerı yeniden 

aşağıda gösterildiği şeklide tesblt edildiği ılan olunur. 

Kunıçeşmeden Beşiktaşa 

> Be yoğluna ., 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
KadıköyUndcn 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Beyazıt - ı<ener 

Surlara, Eyübc 
Bakırköye 

Yeşılköye 

Adalara 
Bebeğe 

Islinyeyc 
Tarnbyııya 

Yenimahalleyc 
Kızıltoprıığa, Moda, Ibrahimağa 
Caddebostanı, Göztepe 
Erenköy, Suadiyc, Bostancıya 
.Mal tepeye 
Kartala 
Pendik, Yakacığa 
Adalara 
Uskl\dara 
Beylerbeyine 
Hısara 

Bey koza 

Sahibi \'e nCl}rlyat müdürU 

Ahmet F..mln 1:" ALMA.~ 

\'a.tan Neşriyat Türk Ltd. şu. 
\'atan matbaaaı 

<1036> 

Kuru' 

175 
200 

250 
300 
425 
l:i50 
37:; 
150 
225 
32.'i 
500 
175 
225 
275 
375 
475 
600 
350 
200 
250 
350 
475 

btanlıul &ledlyeflf 
Şehir Tiyatrosu 
Dırarn Kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
RUZGAR E '11\"CıE 

1 Taşra için Istanbul'dakı anbal'lara, Istanbul için piyasadaki mağazalara nakil, sandık ve çenber mas
rafları müessesenin yukarıd:ıki satış flatına dahildir. 

.., Beşiktaş. ÇAPAMliBKA M. Narı ÇAPA ,, 

BULMACA 

f 

Soldan sa~a: 1 - Vazifeden 
kendi isteğile çekilmeler, 2 - Bo
ğazi.çinin bir semti. 3 - Eski §41-

irlerimızden biri, Cefa. 4 - Ya
la.na inanış. 5 - Kardeş kartları, 
Karadeniz uşağı. 6 - Bir nota, 
Bir edat. 7 - Çok ihtiyar, Yük 
taşıyan. 8 - Söz, Zeka f.Bhibl, 
9 - İçtiklerimizden, Son derece 
nz. 10 - Balı'k avı vasıtaların
dan, Sanat. 

Yukardan aşağıya: 1 - Bir pey 
gamber, Keyif verici maddelerden 
birinin aleti. 2 - MükAfaUandır
ma.. 3 - Üstün aksi, Bir makam. 
4 - İki defadır, Dini niyaz. 5 -
Bir nota. 6 - Devamlı ve ka· 
yıtlı müşteri, Ayak. 7 - Bir no
ta. Bir deniz. 8 - Yakmak. 9 ~ 
Sır, İlı;:i. 10 - Parl~n en geniş 
caddesi. 
DlJNKÜ BULMACANIN RALLİ 

Soldan sağa: 1 - İş, İki, Ba. 
2 - Nabi, Ufak. 3 - Divanelik. 
4 - Alan, Nuri. 5 - Anayasa, 
6 - HAb: Gay (y11ğ); Rus. 7 -
Esef ile. 8 - Adam, Cüda. 9 -
";eri •1<•1erı . 10 - Mala, En'am, 
11 - f c;. Ela; Çi. 

Yukardan aşagıyıı: 1 - in. A
hu. MI. 2 - Sada, Ağaç, 3 - BI. 
la be-det. 4 - ivan, sıır'a . 5 -
!\na gemi. 6 - Kan: Yef (a); 
Güt. 7 - Enayiee. 8 - Ulus. Lü· 
le, 9 - Firar eden. 10 - Baki, 
Anaç. 11 - Ak. As•. MI. 

BORSA 
2 ŞUBAT 194! 

ı SterHn 5,22 
100 Def.ar 129,5275 
ıoo Pezeta 12,89 
100 İsveç Kronu 30,8875 

...... ft 1:alntlM 
ı.. &. 

1933 Türk borcu I 23 00 
1933 İkramiyeli Erganl 23 00 
l 934 Sıvas _ Erzurum 19 95 
T. Cümhuriyet Merk(!z B. 148 00 
Anndolu Demiryolu tahvili 50 50 

NUXUT 
Türk altını (Re.şat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 
Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşJblrlik (Reşat) 

Al'ttn gramı 

35 50 
34 60 

162 00 
167 00 
172 00 

4 85 

T raş bıçaklara 
gelmiştir. 

Dlldlat: POKER TRllŞ ' 
B!ÇlfKL!fRI 

Perakende olarak bütün TUrkiyede 

5 KURUŞTAN 
fazla satılmryacaktır. 

Türllige Cilmharlgetl 

Ziraat Bankası 
Klll'Uluş tarihi: 1888. - Se rmayesl: ıoo.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zinl ve bcaı1 her nevi banka muıı.me!eleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ztraat Banltasmda kumbaralı ve ihbarsız ta.'!arruf hesaplarında 
en az 50 llra.sı bulunanlara sene de 4 de!a çekilecek kur'a ile aşağı
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' actet ı.eee Hnhk •,ooe Hn 1 .. ..._ 111 
' > .. • ı. ... • .. 
, ... ıt ı .... . 
'° • 1.. . ...... ıt 

111 • 

1.. . • .... . 
DIKKAT: Hellaplarınd&kl paralar bir sene içinde 50 liradan &IJ&I 

tı dlifmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar ıtenede t deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Abone Ücreti 

Tlirklye da.bilinde: 

Senelik 

1400 

1 aylrlıt 

750 

6 ·~ilk 
HIO 

Saylık Aybk 

IGO iL yoktar 

VAT AN GAZETESİ 
tı.AN FİYATLARI 

Başlık 
1 Jncl sayfa 
2 nei » 
3 üncü ,. 
• üncü n 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 


