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Rüzgar Esince 
Yazan : S. GALİP SAVCI 

Bir siparişin 
hikô.gesi 

Açık tiir fay dayı mevhum bir 
mahzura fedadan çekinmiyen 

bir havale hastalığı 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

E $kiden bir devlet i~letme-, ------------~ 
sinde ~ah~n, şimdi tica-

retle uğraşan bir arkadaşım şu T .. k. . n 
hikfiyeyl anlattı: uBlr, .iki senna· ur 1yen1 
ye sahibllc ortak olar~ yaptığı-
mız iş1er arasında bir de üç yüz 

tonluk tekne aldık. D eniz motörü Amerı· kaya bulmak kolay dellil, fakat bir ec-
nebi m emlekette tam ihtiyacımı
za göre bir motör de bulduk. Bu· 
na kendi işimiz için memnun ol- ti s •ı 
dum, memleket •hesabına da SC· sempa 
vindim. Çünkü vasıtalarrmı.z lhti- ı 
yac a kAfi• değil. Bunlara Uç yüz 
tonluk olsun bir vasıta dah a ka
tılması herhalde b lr kArdır. Sıra 
akreditif açmağa gelmişti. Bugün 
dünyada kredi veya sit tesl!m 
üzerine muıımele kalmamıştır. B ir 
malın yerinden oynamnsı için be
delinin Irada konşmento karşılı
ğı öden1111?Si llızımdır. İlk ih tiyaç 
eşyası sayılan malların bir an ev
vel memlekete gelmesini kolay
laştırmak için, Merkez Bankası
nın hiç bir tarafa sormab lüzum 
olmadan akreditif açmak salfihi
yeUnc sahip ohnası, gaye bakı
mından pek tabii bir şeydir. 

Fakat b u saltıhiyet mevcut ol· 
madığına göre Ticaret V ek Aletine 
yapılacak bir mürll(:tıatın herhal
d e takdirle karşıln nmasıl'lı ve bir 
kaç saat içinde telgrafla akred itif 
izni verilmesini bekledim. Gün
ler geçti, hareket yok. Kalkıp An
karaya gittim. Muamelenin M 

halde olduğunu anlamak istedim. 
Vekfılcttc dedilen ki: 

- '.Bir defa da MünakalAt Ve
kftletinden sorduk. Nakli)"e işleri. 
le llltlii old uluna söre tabil de
ğfi mi? 

Ben, bunu asıl iş ve memleket 
menfaati lbakımından tabii delil, 
yolsuz ve zararlı buldum. Mem
lekete bu zamanda bir deniz mo· 
törü gelmesine MünakalAt VekA
letinln ne .gibl bir !Urazı tasavvur 
edilebilir? 

Çaresiz MünakatAt Vektıletlne 
gitthn. 

- Böyle bir havale varmış. Ne 
yaptınız? diye sordum. 
Şu cevabı verdiler: 
- Dedik kl: ırMüracaat sahibi

ne söyleyin, imkAoını bulursa bir 
detll, iki motör getirsin.. Bunu 
Yazdığımız gibi, iş çabuk yürüsün 
diye bir taraftan da telefonla bil
dirdik. 

Ticaret VekAletlnln allka}ı şu
besine koetum. Karıılaştıtım me
mur, usulden fedakArhta taraftar 
değildi: 

- P;vet, dedi, !böylece telefon 
eltiler, fakat verdikleri CCYap ya
~ı He gelmeden muamele yapıla
bilir rni? 

Bekledim. MünakaPAtın cevabı 
yazı ile geldi. Tekrar VekAlete 
rnüracaatıa dedim ki: 

- Cevap gelmiş. Bankaya tez
kere yazıldı mı? 

- 'Muamt!le tamam delil, diye 
cevap verdiler. Getlrecetlniz mo
törün bir denbııl nakliye vasıtasile 
alAka.sı olduğu için MünakalAt Ve
kAletindea. sorduk. Fakat ayni za
manda işin içlnde bir motör me· 
~lesi, yani sanayt işi oldutu için 
bır de Tetkiki Sanayi heyetinden 
sormak !Azım .•• 

İçimden lMıavle çekerek mua.. 
meleyl takip ettim. Cevap geldi. 
Memurun karşısına dikilerek sor
dum: 

- Ya şimdi? 
- ŞlmdL hatırımıza bir fikir 

Vaşington e1çimiz yeni 
elçi Steinhartd şerefi
ne bir ziyafet verdi 

NevYOrk, 4 (A.A .) -
Brltanova : Türklycnln Va
şington büyük elçlsil Meh
met Münir Erte.gün, . An. 
karaya tayin eailen yeni 
Amerika elçisi 'l\'I. Laurens 
Steinhardt şerefine verilen 
bir öğle yemeğinde yeni 

e lçinin tayinini büyük bir 
mem nuniyetle karşıladığı
nı söy lemiş ve Türk m il

letinin M. Steinhaııdt'ın bü
tün selefleri hakkında bes
lediği yüksek hürmet ht.s· 
sini belirtmiştir. 

Mehmet .Münir Ertegün, 
demiştir ki: 
•- Diplomatlarınızın ha 

tırası yainız arşivlerimiz

de yazılı rlef il, kalpleri
mizde mahkOktur. Türk l
yeninl diğer milletler kar
şısındaki durumu, onların 
servetlerine veya kudret
lerine bağlı d~ğlldlr. Belki 
fbeynelmllel sahadaki ha
reketleri gibi çok dahp 
~ilbek manevi amillerin 

L ffe!'ıdır. ı 

eşyası 

oe ı d i 
it Jlyodan gelen 6 bi.1 

ton eıya piyasanın 
yüzünü güldürdü 

) 

Dün sabah Itaıyadan •ehrimize 
mühim miktarda lthallt qy881 gel
mi.ftJ.r. Bu mallann içinde uzun za
mandanberl beklenen yUnlU ve pa
muklu mensucat, klmyevt ve tıbbi 

ecza, demir, bot demir fıçı gibi etya 
da bulunmaktadır. Bu malların mani
festosu gümrüfe verildikten aorıra kı
sa bir zamanda ticaret birlikleri ta
rafından çekilerek maliyet fiyaUan 
tesblt edilecek ve hemen piyasaya ar
zedUecekUr. 

6 ton kadar olan bu malların içe
risinde yukarda saydıklarımıZdan bat 
ka mUhlm miktarda fotoğraf malze
mesi, bavagazı saati. boya, demir tel, 
çivi, klfıt, karton, manifatura, fap
ka ve radyo parçalan da bulunmak-

geldi: Bu gibi müracaatların ayrı 
ayrı VekAleUerden soruhnaaı uzun 
~~uyor. İşi ha1' için her VekAletin 
b. re~ mümessilinden mürekkep 
dırk eyet toplanmasını dolru bul-

u . Evrakınız bu heyetten geçe· tadır. 
cek. -------------
1 Sıkı bir takibe ratmen muarne-
e ancak bir buçuk ayda tamam 

oldu. BugilnkU dünyada esas kıy
m~t para değil, ihtiyaç eşyasıdır. 
Dünyanın hiç bir yerinde bir tüc-
car malına akreditif açılmasını 
beklemez. Çok nazlıdır. Muamele
lerin böyle uzaması neticesinde 
he~ memlekete faydalı m al ıel
~esı ihtimali sekteye utradı, hem 
bır kaç Vektıletln kıymetli zama
n~ israf edildi, hem de ben ken
dım için ve memleket için faydalı 
~ette kullanacatım bir :rıemanı 
olü muamelelerin takibi neticesin
de botuboıuna yok etUm .• 

Bu anlatılan' muamele, ancak 
~lr misaldir, hem de istim& şek
lınde bir itin misali delil, esefle 
söylemek lAzımdır ki dalreleriml-
2ln umumi muameleleri blll' bu , .............. , .. , •+• 

Amerikan 
ordusu 

4.200.000 kişi 
Vaşington, 4 (A.A.) - Sene için

de vaziyetin muhtemel inkifafına da
ir :Mümeulller meclisinin iş encü
menine bir rapor tevdi eden lf illta
Uetık bUroııu azasından Dorıald H. 
Davenford, bu senenin sonunda or
du hismeUnde bulunacak olanların 

miktannı 4,200,000 kJ9i olarak tah
min etmektedir. Bunlardan ayrw:a 
16 ıııDyon ki.fi harp sanayllnde, 21 
milyon 700 bin ldfi de cllter eRdüa
trllenle çdş9C#larclır. 

SARATOV URALSH 
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Ru:;lar btltflo <'t"phe boyvni a Uerltye.rlar. Harita SmolE>nsk'e dayanan 
Ru_s taarruztutu "e. on p.nlerde Almalllardan &'eri 

almaa &rH!yl1'Ö9tumektedlr 

f •••·Alman 
llar bl 

Ruslar 
Smolensk'e 
dayandılar 

Viazma şehrin in düş
tüğü haberi henüz 

teyid ec!ilı:rıedi 

/Umanlar Lozovayayı 
kurmay evrakım 

almadan terkettiler 

l 

Moskova, 4 (A .A.) - Moskova 
cephesltııl;n cenu p kesiminde bu
lunan bvestla muhabiri yazıyor: 
Smolen8't· çevresinin bir çok 
ehemmiyetli, mevkilerinde şlddet
li muhar~beler oluyor. Sovyet kıt
aların ın baskısı altında düşman 
bu · kesimden ç~killyor. Sovyet ta
..-ruzu devam ediyor. Smolen&k 
0"1'esinde bir çokl şehir ve kasa
IM!ar düşmandan kurtarılmış bu
hınuyor. Şark cePJıesinln muha
rebe hattı batıya doğru çok ileri-
1e götürülmüştür. Kıulordunun 
_yaklaştığını hisseden işgal al tın
dak i köyler &halisi Almanlara kar 
şı · mukavemetlerini 'Brtırıyorlar. 

Vümna atmdı mı? 
Londra, 4 • (A .A.) - Ruslar bu

gün1 i!lll'lin i b ildirmedikleri fakat 
Vlazma olması mu'htemel o'an mü 
h im· b ir mahallin zapted ildlf lni vl" 
burada b in Alman askerinin öl

l tlerl eabuk bltlnnek için, Rm Ge- d ürüldülünü haber ve.-mektedir-
nelkunnayı- emir veren Stalln ler. Bu ıehir\Sovyet kıtaları tara

fından h iç bek1enmedik bir za-
----, (Devamı s.. a. 8tl. s ı1e) //// 

Fransanm ı ( , ... ~:ı-a· l 
Mihvere Mihverciler 

yardımı Derne'fi 
zaptettiler 

Loadrara ııre: 
Fransızlar Tunus yoluyla 
libyadak i Mihver kuv

vetlerine malzeme ve 
mühimmat göndermişler 
Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) _ 

Londra radyosu bugün fransızca ne11 
riyatında Amiral Darlanın Llbyada 
bulunan mihver kuvvetlerine Tunus 
yoluyla haftada lki gün malzeme yol
Jadığını bildirmiştir. llk seteri Salnt 
Etlenne vapuru yapmlflır. Vq lng
tondan gelen bir habere göre • e yar
dım işi Fransız - Alman mtttareke 
komisyonunun nezareti altında ~
pılmaktadır. 

Diğer taraftan Berlinde yarı ree
m.l bir kaynaktan blhUtildlttne g-öre 
aalllılyetll mahfiller, Inglllzlerln Llb
yada yedikleri askeri darbeyi mMar 
göstermek için bu fekllde bir· hMer 
~ 8tiylemektedir. 

Ankara, <i • (Radyo Gazetesi) 
Blldirildlflne göre Llbyada Ingilizler 
Derneyi hasmılarma bırakmışlardır. 
Fakat Demenin mihver tarafından lş
gallle Ingilizlerin çekilme harekeli 
de durmUftur. 

Kahire, <i (A.A.) - Orta.şark In
gillz umumi karargA.hınn çarpmba 
tebliği: 

4 Uncu Hintli tllmenimlz ricalini 
kesrnlye çalışan önemli Alman mUf
r111elerini pU.kUrttUkten eonra 2 - 3 
f Ubat gecesi Derne · etrafında işgal 
etmekte bulundutu son setir mevzi
inden r lcat için yaptıfı son hareketi 
tanıamlam!f ve kUllt kuvvetlerimize 
iltihak etmı.tir. Bu arada hava kuv
vetıerürılaln sıkı Yardunlle seyyar 
kollanmu: MllU'urı dotu şimalinde 
ve dofuaund&ki çölde taarruz faali
yetine devam etml.flercllr. 

Londra, 4 ( .A..A.) - Llbyada I n
glliz kuvveuerı taa.rrusa bqlamıt ve 
dOfntana atır ayiat verdirmlftir. Bir 
çok nakliye koUap tahrip ed~. 

Zirai seferberlik 
Sulak ve 

topraklar 
boş bütün 
ekilecek 

Başvekil, dün alakadarlara ilkbahar 
ekiminin hızlandırılm~sı için bazı 

mühim direktifler verdi 
Ankara, • (Telefonla) - Milll korunma kanunu

nun tatbiki için muhtelif vekAletıerce alınmakta o
lan tedbirlerle bizzat Baş\·ekll Doktor Relik Say
dam çok yakından meşgul olmaktadır 

Başvekil, bugün de .saat 10,30 da Ziraat VekıUe
tine giderek 12,30 
a kadar Ziraat 

korunma. kanununun tatbikatı hakkmd,a alınacak 
tedbirlerden bir kısmını ikmal etmiştir. Bu arada 
halk ile hük{lmetln el ve iş birliği yapması 111.zu
munun, hUkClmetin millet lehine almakta. olduğu ka
rarların ancak halkın hUkClmete müzahir olması 

suretile llyıkile 

tatbik edileceği

Vekili ile görüş

müş ve tahmin 
edildiğine göre, 
ilkbahar zeriyatı 

için alınmakta o
lan tedbirler et
rafında Ziraat Ve ..... 

Mi l li korunma kanununun 
tatbiki için halkla hükumet 

elele çalışacal< . 

nin geniş propa
ganda cihazı ile 
anlatılması ka· 
rarlaştırılm19tır. 

Radyodan da is
tifade edilmek şar 
tile halkevlerln
de, halk odalıı.-kilimizden izahat --------------------------' 

aldıkları gibi bu ifln hızlandınlması yolunda bazı 
rcktlller vermişlerdir. 

rmda ve köylerde milli korunma kanunu tatbikatı 

hakkında köylU ve şehlrlllerimlzc konferanslar ve
rilecektir. Bilhassa yUz kuruştan fazla. alış ve \"8· 

rişlerdc mal satanlardan fııtura istenmesinin sebebi 
Uzerlndo durulacak ve fa tura istemenin millet lçln 
bir zaruret haline getiril meslne çalışılacaktır. Di
ğer taraftan fiyat murakabe komisyonlarına da 

Diğer taraftan Milli korunma kanununa mllste
niden çkim randımanının arttırılması için muhtaç 
çiftçiye ucuz fiyatla ziraat lı.let ve vasıtaları temin 
etmek maksadıie Ziraat Vckliieti emrine 500 bin U
rahk bir mUtedavil sermaye verilmiştir. (B.B.) 

Ankara. 4 (Telefonla) - Iktısat VekA.letl, Milli (De\llmı Sa. S, Sü. 2 de) X 

--~-------------------------------------------~~~----..J 

General \l·a,·el 

UZAKŞARKTA 

Singapura 
hücum saati 

yaklaşh 

General Vawel'ID 
emri yewmlıl 

" Kuvvet gelinceye 
kadar zaman 

kazanmak lôzım ,, 
Tokyo, 4 (A.A. )- Domei a

jansının öğrendiğine göre Singa
l)Lıra umumi hücum pek yakındır. 
Bunun için Japon askeri makam
larının tavsiyesi üzerine Johor -
Baru halkı şehri bo&altarak emin 
b 1r bölgeye taşınıyor. 

Şı:nghay, 4 (A.A.) - Bacavia
da Singapurun akıbeti hakkında 
oü3rük bir endişe hüküm sürr.ıeic
tedir. Burada İngilizlerin kaleyi 
teslim etmelerinden korkulmakta
thr. Bu şehrin a&Jı:eri mahfillerin
de hasıl olan kanaate göre bu tak
dirde bütün Büyük Okyanus mu-

(Devamı Sa. S, 8 11. S de) (-) 

Vapur seferleri 
tahdi-t ediliyor 

Şirketi Hayriye ve Danizyolları 
idaresi tarif : lerde tadilat yaph 
Denizy~lları,1 Şlrketil1ayriye ve ,- • 

gaycslJe vapur seferlerinde 1 bazı 1 Haliç idareleri kömürden tasarruf ı~ 

tadiller yapmış ve vapur seferle- s t a n b u 1 
rini azaltmışlardır. Bundan böyle 1 
Boğazın yakın kısımlarında yal-
nız Beşiktaş - Üsküdar, Üsküdar -

1 1 

Köprü arasında vapur lşl~yecck u· zer~ n d e Rus ve Boğazın uzak semtlerıne de 1 
seferler, memurların mesai ·saat-
lerinde bir aksaklık olmaması'lçln 

şabatı ve akşamları yapılacaktır. eme 11 er ·ı 
Bu tadiller yeni tarife basılıncaya 
kadar 7 şubat cum.artesL günün
den itibaren tatbik edilecekUr. 

Pendik' banliyö seferlerinde ~ 
tahdidat yapılmıştır. Bu hatta üç 
gidiş üç geliş olmak üzere altı se
rer tarifeden kaldırılmıştır. 
Denlz~Harı ldaresi görülen lü

rum üzerine' Adalar tarifesinde de 
bazı tadiller yapmıııtır. 

Şlrketihayriyenln seferden kal
dırdığı vapurların saatlerini, 4 Un
cü sayfamızda bulabilirsiniz. 

Mısırda kabine 
buhranı 

Kahire,• (A.A.) - Yeni kabinenin 
teşkili için istişarelere ~lıyan Kral 
Faruk dUnkU salı gUnU Vaft partisi 
lideri Nahas Paşayı kabul etmlşUr. 

Vaftçılar şimdiye kadar kabineye iş 

tırak etmek istemedikleri için bft 
mUIAkat bUyUk bir aUı.ka uyandırmış 
tır. 

Vafd'cılar, parlamento dağıldığı 
takdirde Vafd partisinin yeni intiha 

(Devamı: Sa. S; Sil. S te) + 

Bir Bamıa 
gazetesllle gire 

Rusların lstanbula ve J 
cenuba inmef erine 1 
Rumen ordusu môni 

oluyormuş (l) 
Bükr~, 4 (A.A.) - Romanya 

ajansı bildiriyor: 
Curentul gazetesinin müdürü 

M. Seicaru bir SovYet ga.zeteılnde 
çıkan. ve Sovyetler Birliğinin Ka
radenlzde kalmak tema.yülünü 
gösteren bir makaleyi tahlil edi
yor ve diyor ki: 

Sovyet ordularının Sıvastopolu 
kurtarmak, için yaptıkları bütün 
gayretler müttefik Alman _ R u
men kıtalarının mukavemetine 
çarpmıştır. 

(Devamı Sa. S, 8tl. ! de) + X + 



6ııme karşı gelen bir 
mil:etln blkAyesı : 3 

Prens Pol ve Genera Nediç 
Nediçin neden bir sene evvel Harbiye 
Nazırlığından çekildiği ve ha/yanların 
Manastırı neden bombardıman ettik
lui şimdi anlaşılmıştır. 

Yazan: iV •• B. ZAL 
Harbin başındanberl YU<ıoslav· buki dahilı poiltlka düşüncesi u

yada türlü türlü Mdiseier oldu.' kerlik düşüncelerini gölıı:ede bırak
Bunlara kar§Idan karşıya milnalar tı. Hırvatistanla birliği devam et
verdlk. Vaktlle General Nediç ne- tirmek için doktor l\laçck'in her 
:len harbiye nazırh&ından çekil- dediğini körkörüne yaptılar. Maçe
mışti? İtalyan tayyareleri neden k:in maksadı, Almanlara yardım 

ederek Yugoslav ordusunu yok et
l\1anastırı bombardıman etmişler- mek değildi. Fakat dar düşündüğü 
di. Terbiye ve ruh bakımından ve görüş ufku iç politikadan iba
İngiJizden .farklı olmıyan prens ret olduğu için HırvaUstanla bera
Pol neden .l\.lihver taraftarı kesil- bcr bütün yug06lavyanın felfı.kctl
di? Bütün bu sua:ıerin cevabını ni kendi e~ lyle hazırladı . Yugoslav
YugOtilavyadan gelen yolcu veri- se-!erberliğlni geri bıraktı, s-onra 
yor. Bakınız, bana neler anlattı: Yugoslav ordusunun ve en seçme 

cMilletlet1n başına gelen felfl_ techizalının Hırvatistanı müdafaa 
ketlerin başlıca sebebi, iktidar g;bi imkansız bir vazife ile Hırvat 
mevkiinde bulunanların memleke· topraklarına toplanmasına sebep 
ti değl!, kendilerini, kendi gurur- oldu. Ordu orada elleri bağlı bir 
larını. kendi menfaatıerlnl, kendi halde Almanlara teslim edildi. 
nüfuzlarını düşünmelerid:r. Meş... Nisan inkılAbı günlerinde e!i!:ki 
hurdur: Napolyonun hemşiresine dostum bir subaya rast.geldim. Ba
karde3fnin Fransayı sevip sevme- na dedi ki: 
diğint sonnuş,ar. •Üzerine bindlği - Alınan askeri tcdbfr1erle Yu-
atı sevdiği ,gibi sever.» dem.iş. Son 
!'>enelerde Yugoslavyada iş başın
da bulunanlar da. memleketi bu 
milnada seven insanlardı. Hükô.
met naibi prens Pol, yurdla alaka
" olmıyan bir ar tokrattı. Biz, 
Sırplar, demokrat a.ctam:arız, bi
timle kaynaşan illıbanlardan hoş· 
tanırız. Prens Polil sevmedik, o 
da bizi sevmedi. Prens, karısının 
t.,.irl altında kral olmak hcveslnc 
düştü. Ba,vekil Stoyadinovlç de 
iek baş1na d:klatör olmak istediği 
İ('in anlaşamadılar. Prens, daha 
a.tik davrandı. Stoyadinoviçi attı. 
Eskiden İngiliz taraftarı iken, 
Fransız bozgunundan sonra bir
denbire Mihverci oldu. 
Sırbiııtaoın bugünkü hükı'lmet re 

isi GI. Nediç 1940 ıkinci~lnde hü 
kumetten ayrıldığı zaman demok· 
rast taraftarı olduğu itin cckil<Lği
nı sananlar olmuştu . Halbuki ha .. 
klkat şudur: İtalyanlar Yunanls· 
tana hücum ederken, General Nc
diç Almanlara. baş vurarıak Bal
kan birliğinde Yugoslavyan.·n yol
daşı olan Yunanistanı arkadan 
vurmayı ve Selintğe inmeyi tekli! 
etti. Almanlar da: cBu iti İtalya.o. 
!arla kendi aranızda halledin, de· 
diler. İtalyanların o sıradı ümi:H 
Selanli!i kolayca e!c ıreçirmekt '. 
Yurıoslavyanın bu i~ karHJmasına 
fena kıztiılar. 'l\fan86tınn o sır=>
larda iki defa bombardın1an edil
mesinin h:kmeti. Yugoslavyanın 
ku 1 ağını bükmek ve Seltnik rüya· 
sını dağıtmaktı. Nediçin Almanya. 
"" müracaati Belcradda duyuldu.' 
Ingiltere sefareti alır bastı. Nediçi 
harbiye nazırlığından attılar. İşin 
iç yüzünü bilmiyenler de NediçJn 
demokrasi taraftarı olduğunu san
dılar. 

Şimdi hükumet reisliğine geçen 
bu Nediç, eskidcnberi Almanların 
adamıdır.Asker sı!atile ıhiQbir mev 
kii yoktur. Umum! harp zamanın
daki askeri hizmeti demiryollarına 
bekçılik eden kıtalara kumanda 
etmekten ibarettir. Ancak harbin 
ıonunda liva kwnandanhğı etmiş
tir. Politika meydanında dili ve 
kurnazhl;ı sayesinde yalancı bir 
şöhret kazanabilmiş.tir. 

Nlasn 1940 inkı'.Abından sonl"a 
iş başına gelenler, Nediç ı:ibi adam 
ların Almanlar hesabına alt üst 
ettiği mekanizmayı düzeltmeğe 
meydan bulamadılar. Yapacakları 
b r tek hareket vardı: Hırvatista
nı feda ederek bütün kuvveUerl 
cenubi Sırbıstana çekmek, İtalyan.. i 
lar ustüne arkadan yüklenmek ve , 
gemiyi kurtarmaga çah:ırnak ... Hal 

gosıavya, kolunu kımıldatmadan 

askeri bakımdan yıkılacak. l\.lemle
ket işgale uğrayacak. Mlllet!mizlr. 

bunun üzerine toptan ölümle kar
şılaşmasından korkuyorum. Çün
kü işgal kuvvetlerine boyun eğ

miyecekler, sabotaj yapacaklar ve 
kendini tehlikede gören işgal kuv
vetleri de bunları vestıe ederek 
Sırp ırkını yok etmeğe kalkışaeak. 

Dostumun dedikleri aynile çıktı. 
Yalnız şu farkla kl Sırp milleti, 
hiçbir zaman varamadığı beraber
likle ölüm tehlikesine karşı geldi .• 

Yugoslavyadan gelen yolcu bun
dan sonra Sırp dahli! harbinin can. 
11 bir Ievıha~ınr çizdi. Hikfiyen.in bu 

kısmını son bir yazıda anlataca
ğım. 

(Arkası var) 

rl Soruyorlar : 1 
Memurların ihmali 

vatandaşa 

ödettirilir mi ? 
« ... ~n kazanç vergt~I ile mU

k~Jef ve serbest meslek erbabın-
dan blr "\-·ata.nda.ıjtn1. Kanun, bu 
versinJn nıttkeUeflerden lld tak
sitte ahnma~mı emretmektedir. 
Nitekim, kazaneınUA blrlncl tak
ıııltlnj muayyen zamanında &e)en 
tahsildara ödedim. ikinci lakııit, 

her neden l1ıe zamanında talull 
edilmedi. Talı•ildar olan maııaı-

lerde bo vergiler tahslklar tara,... 
tından taholl cdllegelmckle oldu
ğu için, diğer mllkellefler gibi, 
ben de tah11Udarm mü.racaat.nı 

bekledim. Bir ka.ç gün evvel lf
lerlm he nıe,gııJ iken tahsildar, 
beraberJnde bir Jandarma ve 
halk mllme sııı olduğu halde ya
uhaneme glrdller. Ş..,ırdım ve 
ne istedlklertnı eordum. Kazanç 
vecglslnln iklnel tak6itlnl ytizde 
on cezası Ue tahsile celdJklerbıJ 
<Miy!edllcr. Cezulle blrlll(te pa
rayı verdim ve ınakbuzunu aı

dnn. Şimdi 1JO<eyOnun: 

- TahsUAtı zamanında yap. 
mıyan me&uJ nıemunın ıtımaJ.J. yU 
dinden neden bir vatand9'1 para 
cezasına Q&tptırılıyor!I' 

Şehir 
Haberleri 
Aktör Talat 
davayı kazandı 

Peyami Saf :ı ve 
T asv.ri Efkar g~zetesi 

neşriyat müdürü 
mahkum oldular 

Aktör TalAt Artcmel tarafından 

muharrir Peyami Safa He Tasviri Ef
kllr gazetesi neş-riyat müdürü Cihat 
Baban ve sahibi Zeyyat Ebuzzlya a
leyhine açılan hakaret davasına dUn 
de Asliye Birinci Ceza mahkemesin
re devam olunmuş, karar blldirllmiljı
ttr. Mabkeme, Peyami Satanın fıkra
sındaki cümleleri aktör TaIAta karş,ı 
hakaret mahiyetinde görmU.., ve suç
luları 6 şar ay hapis, 100 er lira pa
ra cezasına mahküm etmtftir. Ancak 
cezalar tecil edllmiş:tir. 

Ekmek karnelerinde 
tahrifat yapmışlar 

Şubat ekmek karnelerinin tev
ziatında yolsuz uk ve karnelerd-o 
tahrifat yapıldıjiı hakkındaki ih
barlar üzerine yapılan tetkik!eı 
ncticcsınde Beşiklaşta 6 menıur 

yakalanmıştır. Bunlar doı;rudan 
doğruya Örfi İdare mahkemesine 
scvkolunncaklardır. 

Ş:rketi Hayriye Hova
gazı şirketine 1000 ton 

kömür verdi 
Şirketi Hayriye, kömür bavzu:ın· 

dan getirdiği kömürlerden, Deniz nak 
liyat komisyonunun emrne 1000 to
nunu, Beyoğlu Havaga.ı:ı firkeUne ve 
diğer 1000 tonunu da Kartal çimento 
fabrikasına vermeğl kabul etmt.ştir. 

Bu suretle havagazı 'Jrketinin şid
deUi ihtiyacı bir kaç zaman için t&t
mln edllm1' bulunmaktadrr. 

Bir kadın, tr.:ımvay 
altında p:ırçalondı 

Fatihte, Fevzip"I'& caddesinde 55 
numarada oturan Nalme adında bir 
kadın, dün Beıyotlu tstlkl6l cadde
sinde tramvay beklerken vatman A· 
linin idar .. indekl 12 numaralı Har~ 
biye - Fatih tramvayının altında 

kalmıştır. 

Ihtiyar kadın ba.şından ve muh
telif yerlerinden ağır surette yara
lanmış, baygın bir halde kaldırıldığı 
Beyoğlu hastahaneolnde ölm~ür. 

Vatman Ali yakalo.nmıştır. 

Halka kömür 
tevzi edi"iyor 

Civar limanlara odun 
getirmek üzere 

motörler gönderi:di 
Diln yine ııehre Slneklfden bir 

miktar mangal kömürü gelmiş ve 
halka tevzii için satış yerlerine 
verilmiştir. 

Fazla fiyatlı. kciınür satan 30 
kömürcü de yakalanarak derhal 
hak.larındal muamele yapılmıştır. 

Beykoz ve Yalovadan da şehre 
odun gelmi~tir. Bu odunlar da a.ıe 
t>aııına ellişer kilo olmak üzere 
tevzi edilmektewr. 

Nakil mükelle!iyetine tabi olan 
motôrlerden bir kısmı da civar li
manlara odun nakletmek üzere 
gönderilmiştir. Bu&Un )"en!den o· 
dun ı.;elmetıi beklenmekted r-

VATAN 

TİYATRO 
TENKIDLERİ Riizgir 

Yazan: Esince SADUN G. SAVCI 

Hayatta her hangi bir haksızlığa uğramış veya 
sevdiklerinin haksızlığa uğradığını görmüş 

kimselerin hoşlanarak seyredeceği bir piyes ... 
"'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_) 
<§. ehir tiyatrosu dram kıs
~ mı, İtalyancadan çevril
miş bir eserin temsiline başladı. 
Bu, A. Muhtarın Giovacchino 
Forzano'dan diHmize çevirdiği 
. Rüzgar esince,. dir. 

~ Rü.z.gAr esince. , !hayatta, her
hanııi bir haksız!ıg& ugramış, 
yahut sevdiklerinden b:r veya 
bir kaçının böyle haksızlıklara 
uğradığını görmüş kimselerin 
hoşlanarak seyredecek eri hafi.f 
bir komedidir. A:ııçok\ iz 'bırakan 
bir haksızlığa uğramanın veya 
ufrayanları görmenin bütün bir 
ömür •Çinde olaganlıgı, bu ko
medinin herkest;e yadırganma
dan seyrini kolaylaştıracaktır. 

* Mevzudan\ başlayalım: Bir a... 
partımanın alt katında kiracı 
EmanueJe Rigattiyerl; es'ham ve 
tahvl a_t üzertne iş yapan, hesa
bını blldiğ : için ele muhtaç ol
mayan, yalnızlığı cemiyet haya
tlna ve dedikodularına tercih 
eıden, kimseye iyilik etmemeği 

ve kimseden iyilik dilenmeme
ği kendine prensip edinen, bu. 
nun için de bütün kom~ularının 
düşmanlığını kazanmış bu' unan 
bir bekArdır. Bununla beraber, 
kendi!ıine zararı dokunacak hal
leri önleme. tedbirleri dışında 
kirnc;eye fenalık etmek de Ema
nuele'nin hatırından geçmez. 

İtalyan muharririn eserinde 
ön yeri verdi~! bu tip, ·bence, 
sümiiklüböeeğe benzetılebl ' ir: Bu 
böceğin hayatıak.i biricik yükü, 
sırtındaki evidir. 

fırsatını buluyor. Kızdan bu ırz 
düşmanının, istinaf mahkemesi 
reisinin oğ,u otduiunu öireni
yor. Kıza iyilik etmek perdesi 
altında bundan faydalanmağa 
karar veriyor. Eri.esi gün istinaf 
mahkemesi reisine gidiyor. me
seleyi anlatıyor, tehdit cd;yor, 
haksiz mıı!hkılmiyeUnin bozul
masını i.stiyor. Ancak kızla re
isini oğlu karşı karşıya getirilin
ce iş anlaşılıyor. Re:sin biricik 
oğ''u, henüz mektebe giden kü
çük bir çocuktur; Ancelfna ken
dini reisin oğlu diye tanıtan baş
ka biri tarafınd.an evlenme vaa .. 
dile aldatılmı.5tır. 'tst;.naf reisi· 
nin, ırz düşmanını yakalatmak 
tertibat neticesiz kalıyor. Bu
nun üzerine Emanuele evine gö
tlirm•ği, uygun bir iş bulınağı, 

doğa.cek tocuğa adını vermeği 
kıza yalvararak tek1if ediyor. 
Kınn Emanuele'ntn yanına 

yerleşme-sile adamın ona yap
mak istediği iyilik şayi olunca 
·bütün komRuların dUşmanlığı 

geçiyor, hatta bir sempati baş
lıyor, zati elebaşı Ciannil de ça
lıştığı mağazadan büyük bir pa
ra ça1arak fsv~.çreye kaçmıştır. 
Emanuele beraet ediyor. Ancc
llna'nın gebe otmadılı anlaşılı
yor. Apartımana neş'e dolmuş
tur ve düğün mukadderdir. 

MI üellifin payı: Müellif ese-
rine birinci perdede mi

zah! bir tenkit yazıslle baılamış 
ve sahneye ancak • ı.klnci perde
den itibaren çıkmış gibidir. Eser 
iddialı •bir teze delil, hakiki ba
yat çi:oırl ve karakterlerine da-
yanmaktadır. Bununla beraber 

V akit henüz sabahtır. Emanu bu ıtalyanca eserde türkçenin: 
ele gecelikledir. Mu.tadı ol- cEtme komşuna, gelir baıına,., 

duğu üzere sütünü içecek, gazete cAyajını yorıanına göre uzatıt, 
sini okuyacak, süprüntü teneke- cKötil bir sözün yaptığını yedi 
sini kapının önüne bırakacak ve mahalle yapamaz•, cı:Doğru söy
ondan sonra glyinecektir. llyeni dokuz köyden kotarlar», 

Cianni Sorbl adında karakter- «Ada'et erıgeç yerini buluru, 
siz ve rlyakAr bir gene;, kapıyı <İyilik et denize at, balık bil· 
açtırıp içeri girmeğe muvaffak mez.se HAllk bitir•(' •Yuvayı ku
olamadan kapı ardından binbir ran dişi kuştur> gibi ata sözle
di! dökerek Emanuelc'den yüz rinl gizil tezclkler halinde bul. 
liret ödünç istiyor. Koparama- mak kabildir. 
yınca ağzına geleni söyliycrek ·Muharrlr, mem'eketinln bir 

mahkemesini canlandırırken faz
la mübalAııalı davranmıştır. Ba
zı memleketlerin bazı mahkeme
lerinde bazı hAklmler bazı hal. 
!erde bitaraf olmasalar dahi, bu
nu mümkün olduğu kadar belli 
etmcmeğe çalışırlar sanıyorum· 
Bunun böyle olmamasf, seyirci
leri eserin realizme dayanan vas
fından uzaklaştırır gibi oluyor. 
Bir de muharrir, kızın Aşıkile 
buluşma yeri olarak umunü bir 
meydan yerine mesela. tenha bir 
kahve seçseydi daha jyi olurdu. 
Umum! bir meydand&n güpe
günd\•z kimsenin geçmemesi, 
evin bir odasında imiş ıibl ra
hatça konuşulması. hatta gön
derilen bir mektubun muayyen 
bir adres kolaylıfile sahibini 
bulması tuhaf görünüyor. 

Bun'arın dışında eser iyi ter
üµlenrniş ve gilzel nUktclcrle 
süslenmiştir. 1 

Mtilercimin payı: Tercümenin 
muvaffak tarafları vardır. Fa
kat - bir çok tercümelerde ol
dujiu gibi • bazı kısıml&rında 

fazla . ıugat para'anmtş• tır. 
Sonra •Gömlek; gece gömleji>, 
ıo hasetçi..,, .. Hapse korlarsa n, •ZL 

flyetl fazla ziyade •Cibl tUrk
çeyJe hiç ilı?isi olmayan sözler 
epeycPdir. Frc>nklcrJn gece göm
le~l dedillne biz gecelik deriz. 
Frenkler hapse koyarlar. biz 
ha.,,,e atarız veya hapsederiz ..• 

Tercüme ile uğraşanların. ter
cümeden ~onra. acul esrri bir ta. 
rafa bırp.'kıp ya71yı tek olcarak 
bir kaç kere gözden geçfrme1erl 
çok iyi olur. · 

Temsil: Emanuele ve An-
celina rolleri kusunruz ve 

çok tabıt yaratılmıştır. Eser de, 
daha fazla bu iki role dayan
maktadır. İkinci derecede rol
ler de fena değildir . Yalnız mah
keme reisi ve hele milddeiumu
mt hareketlerinde lüzumundan 
faz1a milbaligahdırlar. Fakat 
belki de bu kusur, sanatkArlar
dan ziyade, mOelllfin karlkatil
rize etmek gayretinden doğmuş
tur. 

Saclun G. Savcı 
gidiycr. Emanuele b~raz sonra ı-

~~~~~n~ap~~~~~~~ne bır.~~:ı7:. ........ ~·~al A Xole•tt# 
zaman, tbırdenbıre esen bır rll'Z- --~. --... ,. 
gar kapıyr kapatıyor. Eyvan! A- ...- -Z . .,, . ... il • , 

nahtar yok... Kendisini sevmi- D 8.'&~\'1~.- ... 111 • ? l ~~~cm ~ :nm 
yen komşulara gecelik kıyafeti
le rezll olacak! ... 

Emanuele'n.in korktuğundan 
fazlası oluyor. Apartunanda ge
celikle görünmeki biltün komşu
ların "ahlAksız. damgasını vur
ma~nna yetiyor. Emanuele'nin 
bir çilingir getirtmek dUşüncesl
le, çocuk dcnflecck genç bir kı
za: cTerezlna, sana. Ud liret ve
reyim de ... -. diye yarım kalan 
bir sözü. hemen bir sabinin ırzı
na geçmek üzere sarfedllmiş bir 
kandırma teklifi hal:ne -getirili
yor, bu arada gürü.lttlyü işiten 
Clanni Sorbi yangına körUkle 
yetişiY'Or. 1ş büyüyor: Haydi ka
rakola ... Oradan da mahkeme-
ye! 

~ gece 'Emanuele'yl bir köp
~ rilnün yanındaki meydan· 
da, uğradıiı haksızlık ve fe' liket 
etrafında nUktelcr, felsefeler 
yürütürken buluyoruz. Bu sıra
da, aldatılmıı ve Aşıkı tarafın.
dan iki aylık gebe bırakılmış bir 

·genç kızı ölümden kurtarmak 

lslanbul 
S ahlplerl la<afından kolayca 

beelenemedlklerl için ııokafa. 

bıralalan cJns köpek!erlıı sayıoı ço
taJmakta lm(f. Yakın bir •tıde 1!1-
tanbuJ ookak köpeklerlnln ya cinsi 
dllzel..,.k, yahut soysuz aokak kö
peklerlnJn sayısı çofaJacak demektir. 

SİNGAPUR i TAYYARELERt 

Ofl'nln V~den bUdlrdlflne göre, 
mUttef1kler1n Slngapu.rdakl hava kuv 
veUerl elli altnu, tayyueden ibaret
mı,. Bunun ne de.-ye kadar dot
MI olduğu blllnemez. Çlinktt bu barp
te, işin dofrusunu öfrenmek için iter 
ta.raftan balonlar uçurmak modadır. 
Fakat eğer dofru ~ bu kadar tay
yare ile Slogapuru defft, IMız adayı 
blle müdafaa etmek hayli güç bir it
tir. 

&OLAY 
Aınertka.War, 

BİR ÖLÇÜ 

köpekleri 
ma.ndfe. transatlantfflnJ. on lkt bin 
asker taşıyabilecek bir yarrumcı go
nıi haUne getiriyorlarmış. Norman .. 
die bir seferde, !'Ok miUıim ve Ja.eye
canlı bir ma.t-ta Fenerbah~e &tadını 

takbm tddım dolduracak seyirciler 
kadar a•ker ta"yacalı: demektir. 

GAYRET ARTl'I 
Amiral Reader N orveçte, l\lartıfal 

Goerlng Italyadaihr. Stalln ileri ha-
rekAtın çabukl.,tınhnası emrini veJ" 
~· hlanda ve ,ıma1 Irlanc!Mm-
da Amerikan aol<erlerl t~lt edili

yor. ıncııtere lfalleflllerl teçlıJze uf
J'&fıyor. Çine muazz.am .luedller a~ı

byor. Bllttln bunlar cmUhlm hAdlle-

fer teooereob aln altmdakf a~I ut
Uyeo olayl!M'dır. Tencerede el l>lrllfi

le ~lrllınlyo s:al1'ılan 8'>n kokusu 

yakında il"<"'""' &fbldlr. 
TATUSEJ&T 

Antuanete karşı olan hislerinin değiıı- VATANIN llDBlll ROMAN!: TEFRiKA No.' 28 Öte tarafta kadıncatı.z.ın y&vatÇa atla.. 
dığını duyuyordu. Sonra kadın kesik ke
sik anlatmağa başladı: 

"Bir çocuk hô1a dokuz 
ayda doğuyor,, 

U uk.,.rkta olup biten .,..yler
deo eonra. AmerJkaJdar sabır

•ozlık içindedir. MUll mUdafaaya alt 
lmalAhn bir an evvel tamamlanabil· 
me11tnl ve ıl&Ponlara kadar har6k.ete 
get:llmeelnl Jatlyorlar. Amerika, bU
gün bir tek kocaman fabrika halin
dedir. Bunıın da bütlln lstilaaUertnl 
Knud~n .adında bir adam idare edl· 
yor. Bu adam candan çalı,ıyor, bll&
rf'k ça.lıtpyor, takat abırsrzl.arı mem 
nun f'demlyor. Ge('enlerde bir toplan
tıda bu yttzden bir tenkide uğrayın· 
<'& IJU cevabı ... ·ermı,ttr: 

cBaylar tıp çok terakki etti, bas

tantle•rlmtz ileri gitti, lllm sahaJa.. 

rındakl ara,tırmalar durmuyor, yil· 

rü~·or, fakat ne yapal"llrnız ki buna 

rağın<n bir ~oeutun dünyaya g'elebll
me .. ı l(ln hAlA dokuz ay l.A.zım. .. Ge
be kalır kalmaz çocuğu dünyaya g'e
li~nfn yolu henüz buJonmadı.> 

:SESÇE 

mlş olduğunu farketti. Bu ne korkunç 
bir şeydi! Fakat bunu belli etmiyeeekU. 
Kadını bir de bu yüzden harap etmeme· 
si }Azımdı.I ÇekUkleri yetmiyor muydu? 

Bundan sonra sever gibi görünmeğe, 

sahte bir aşk komedyası oynamaj;a mec-
burdu. Hem de bunu ne feci ~artlar.için- lf.aren Bramson 
de yapacaktı! Kader ve kısmet; kendisi-
nin kuvvetinden ve tahammillünden çok sız görünüyordu. Hisleri böyle dei?işliğine 
fazla şeyler istiyordu, pek de insafsızca göre Antuanet'e k&r§ı nasıl hareket et· 
davranıyordu. mest !Azımdı? Hiç oes çıkarmasa, görün-
Şimdi apaçık ltlssed.iyordu: L!isiyen'in mese olur mu idi? Hayır, bu mUmkün 

Uzerlne ateş ettiill and&nberl Antuanet'I dejlldl· Telefon edip bu aralık görilşme
sevmiyordu. Genç kadın, birdenbire ken- nln tehlikeli o"duğunu anlatmak Jllzım
d:Si için bir yabancı olmuştu. Hayatında dı. Hakikat de böyle idi: Tehlike vardı, 
nasılsa karııısına çıkan, saadetini ve Jıa- Teleton etti. Uşaklardan biri cevap 
yatını mahv ve harap eden yabancı bir verdi; 
kadından başka ne idi? Evet, sevm•yordu, - Madam hasta yatıyor. Çocuk da 
onu artık hiç sevmiyordu, Bunu kendi hasta! 
kenditıe itiraf ediyor ve bu korkunç ha.. Vazifesini yapmış. Antuanet'ln hatırını 
kikate karşı gelemlyeceğlnl anlıyordu. sormuştu. Tam telelonu kapatacağı sıra-

İnsan kalbinin ve insan hislerinin derin- rada: 
lltine kim varabilmiş? Diln birld!i gelip - Belki bir şey bihr, bir havadis alı
de bu&ün artık Antuanet'f sevmlycceıtlnl ı·ım. diye düşündü ve uşağa ismini vere
oöylemit olsaydı cillerdi.. rek Antuanet'l l.elelı>n başına çağırması-

Fakat hakikat bu jdt. Artık onu sev- nı söyledi. 
mlyordu. Kendisini daha çok düşünüyor, Bekliyordu .. zavallı Antuanet demek ki 
kendi se!Ametinl aşkından Ulltün tutu· hastalanmıştı. Çocuk da hasta dilşmüştU. 
yordu. Bundan tabii bir şey olamazdı. İnsan vü-

Bu hal karşısında Ltıslyen'ln ölilmü da. cudil bu kadar heyecana ve ı:r:tırı>b& nasıl 
h& feci bir manzara almıştı. Artık bu dayanır? Zavallı kadının yanında. çocuk
ıiiüm, butün WWne lüzwnsw: ye fayda· tan b8fi<a el • k'mse ")IOl<t.ı. D~. 

Çeviren: 8-an A- E. YALMAN 

içini dökecek bir tek candan insandan 
bile mahrumdu. 

Jak, şunları düşündü: 
- Dünyada hakkaniyet denilen şey 

yok! .. Defalarca bir takım adamların bu 
iddiayı tekrar edip durduklarını duydum. 
Fakat bu sözlerde saklı olan aeı mAnayı 
acaba farkedebiliyorlar mı? Evet,'dUnya. 
da hakkaniyet denilen şey yokl Bir ta
kım kadınlar kocalarını aldatUl durur1er, 
fakat başl11rına hiç de böyle korkunç fe
laketler gelmez. Her işleri yolunda gider. 
Halbuki zavaUı Antuanet bu kadınların 
yapt1klarından fazla bir şey yapmadığı 

halde başına neler, ne umulmaz felAket
ler yığılmıştı.ı Halbuki !her ikisi, aşk ge
cesini ne tatlı b-'r şekilde geçireceklerini 
ummuşlardı ... 

Birdenbire Antuanet'ln sesi telefonda 
duyuldu. Bltklp. bir tarzda cHalola• diye
bilm~i. 

Jak yavaşça cevap verdi: 
- Zavallı sevgilim, ıwalsın? Seni çok 

dıişüııüyorum. 

- Süzi hastalandı. Ateşi var. Hep ağ· 
lıyor. <Babamı isterim. diye tutturdu. 

Jak'ın kalbi kopacak gibi ağırlaştı, se
sinin şeklini ve mAnasını değiştirerek res
mi bir tarzda konuşmağa başladı: 

- Size her şekilde yardım etmek is
terdim. Madam. Bir emriniz var mı? 

- Toııekkür ed.,,im. Sizden h&ber al
dılıma memnınıum, nasılsınız? 

- Nasıl olayrm? Hem müteessir, hem 
de çok me,gulilm. Bu aralık i§lerlm pek 
sıkı .. işten biraz baş alır almaz ziyareti
nize geleceğim. 

- Teşekkilr ederim. 
Antuanet'ln sesi pek mahzun, pek z;a... 

yütı. Jak ne demeıo' lstedilllni anlamıştı. 
İlk günlerde kendisini hemen gelip gör· 
mesinde herhalde bir tehlike sezmiş ola
cak ki bunu sonraya bır•kıyordu. 

Fakat sevdiği adamın sesini olsun duy
mak, kendisini her şeye ral'men düşün
düğilnü anlamak kadını mesut etmişti. 
Seven bir kadının çok derin sezişleri 

vardır. Antuanet de o anda Jak'ın hlsle
rınde ve sevgisinde bir değişiklik peyda 
olduğunu ve bu değişiklikle çarplŞmak 

llızım geleceğin• se:mnlşti. Müthiş bir teh· 
ilke luwEt lı::!nde idiler-

ş .. 2 .. oı:: 

~ 
iki harp sistemi
nin mücadelesi 
tE!_ lngapura, bilyillı: Japon t.ıuır

;;;;J} nızunun yakın olduğu bildlrl

llyor. MUttcfJklerln Uznkşark Bal} 
kumandanı General VaveJ, daha 
fazla Slngapur miidaHlerlne hıt.ap 

eden günlllk bir emirde, gelecek 
mWtln1 yardrmla.rın ula"!maoı;ıru te
min için her tarafta vak.it kazan
manın temelta,ı olduğunu lhsaı et
tiriyor. 

Bundao aolaşıhyor ki, kendi aöy
ledlklerlne göre muvakkat bir za.. 
man PaoUlkte deııbı ilstünlüğllnll 

kaybetmlş olan mlltteflkler, ba.rp 
için Japonlar kadar ha.z.ırhkh cJe. 
ğlldlrler. Japonlar insanca. olduğu 
kadar, hava kuvvetlerinde de &.... 
tUndUr. Böyle olunca, mlitteflkJerln 
her tara.ita. Çök u. .. tün kuVl·etıere 

k&rljı, noksanların tt~IA.J'lslne kadar. 
... ·akit kazanması bahJ!i me-...7.uuclur. 
Bunun ltindlr ki, Çlnlllerln büyük 
bir taarruz hazırladı.klan sırada. 

Blrmanyada, Singa;nırda elden ge
len yapılacakttr ..._..e Jı'lliplnlerde Mac 
Arthu.r kuv ... ·etlerl büyük btr inatla 
harbetmekte, Manlla dü~tilğil hal
de l\Janlla koyuna ve Umanın& bıll

kim olan kUçUk Correıtdor adasını 
ne p!\b.a..,ına t1hına olsun canla baııf
Ja. müdafaa ederek Japonların oya. 
lamakta, .Japonların Manlla koyu 
gibi çok önemli bir deni• ll8•llnden 
faydaJanmaların& meydan wernıe

~ektedirler. 

Corregklor Manlla koyu af'-mda 
toııu topu on kilometre kattUk ve 
tamamUe kayalık bir adadır. Gerek 
bu adanın, ıerek yanıba'jtndakl da
ha kU~ük iki adanın dilz WıJJlcrl 

yok glbklir. Adaların teJ>("Jerlne ka-
yaların lçlnde oylllmu, keçi )·oııa.

rından tıkl.11r, 

AmerUc:a1ılar. Col'l't"gldor llliayuı

nı oyarak altında bir tayyare mey
danı yapmı.,ıardır. l\fanUa tayyare 
mPyda.nı Japonlann eltne geçtftl 
baJde adanın bu mt1yıJan1na Japon
lar blr ,ey yapan1amaktad1rlar. A
danın kayahkbn mitralyöz )'U' .... 

tarı, ha. .... ·a .... e kara toplnrtle doludur. 
Kara toplarının ku"-vetl en kadar 
zırhlının top kU\."\·etlne muadildir. 
Ha.va da.fi toplarının baraj ateı,inln 
Ue t\falta, Cebclltarık. Slngapur 
lla ... ·a dafl tertlbatuıdA.n çok ka-....·
vetll oldutuuu ıni.\teba.MUı,lar s~y· 

lUyorlar. 
ı,te mUtteflklerln Corregidor si· 

bl müsait her ~;erclo Japonları yıp
ratarak va.kıt kuıutmJYB çalııjtık
lan anta.,ılryor. 

Eıraııen, 19!19 eyltllllnıle b&şlayıp 

bucün dünyaya. yayılan muha.ttbe
ler, ylldırırn ...-e yıpratma. harpleri
nin bJrlblrlle rnUcadelcsi değil 

midir! 

KÖRKADI 

Mahollebi ve emsol;n~ 
yüz p:ro zom yapıldı 
Kahve ve gazinolarla şekerli 

maddelere yapılan zamlardan son 
ra tetkikler neticesınde mahaile• 
bicllere de yapılacak zamlar İs
tanbul Belediyesi tktısat mildür
lilCünce te.bit edilmiştir. 

Hazırlanan yen\ tarifeye göro 
mahallebt ve emsali g·bi ~krrli 
maddelere yüzer para zam kabul 
edilmiştir. 

TAKVİM 
5 ŞUBAT 1942 

PERŞEl\IBE 

AY: 2 -4 GÜN: 5 - Kıııron: 9t 
RUMİ: 1357 - İkinclkiinun: 23 
HİCRİ: 1S61 - MUHARREM: 19 
VAKİT ZEVALi EZANİ 

GÜNEŞ: 7,08' 1,39 
ÖGLE: 12,28 6,59 
tK!NDİ: 15,12 9,42 
AKŞAM: 17,30 12,00 
YATSI: 19,03 1.33 
İMSAK: 5.27 11,58 

,~YKôS~~ 
Terbiyeli, sebzeli kc"fte 

B uglln terblyell köfte yaptudım. 
Soyu, çorba hizmetini görecek 

kadar boldu. Biraz plrln~le kıymayı 
kütük yuyarfa.k köfte haline karken. 
maydanoz yerine kere\·lz1n yeşil yap
raklarını kattım. Bolca patates ve 
ha\TDç 11Ave ettlrn. Terbiyesini vur
dum. Bir kap Jçlnde mükemmel ve 
le2.lz bir çorba, et yemeği, türlü seb
ze, yuınruta birle,mı, oldu. Bu soğuk 
havada öğlell, ak~mlı .e .... ·e seve ye
dik. Yolum Yeni('tUl)l et-...·arında Ke
ieD<!Uere dilljmii.ştü. Ol'&dakl meohur 
tahin hel\.'&cıdan bir teııerlek helw 
aJmo,tun. Bundan da çolak çocuk .
memnun kaldı. 

Başkalarını bilmem, taı.u.t bir tek 
kap yemek sistemine çok iyi aıı,,tık. 
Hem zahmet azahyor, hem yakacak· 
tan ta8al'ruf var, hem de mideler ra
hat ('diyor 
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Harp Vaziyeti Zirai seferberlik 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN l\IABAD 

Bir Siparişin 
hikayesi 

GECE ROPORT AJLARI 1 

BOHEM srcMAL 
L·byada son 

vaziyet 
(Başı ı incide) X 

daha sıkı çalı4Jlla ve kontrol hakkı 
verilecektir. Iktuıat mtldUrlUklerJ, ti
caret odalan, lthalAt birlikleri ile ve 
piyasa Ue sıkı bir temas halinde bu
lunacaklar ve fiyat tesbit işini daha. 
sağlam esaslara. isUnat ettirecekler
dir. 

yapılmış tek tıp fotin vcyıı iskarpin
lerin piyasaya çıkarılarak bilhassa 
orta ha111lere ucuza verilmesi mesele
si de dllşUnUlmektedlr. 

(Başı ı. IDclde) cı:+• 

ruhla, bu seyirle akıyor. Bunun 
yüzlerce, binlerce misalini bulup 
göstermek mUmkUndilr. 

Yazan: YARASA 
1§~ u Bohem adını taşıy~n yer- sarunayın. Onun saçları ya~an, 

de Bohem operasının ne cefadan değil, safadan ağarmıştır. 

Mısır buhranı; 
Habeş anlaşması 

Ynuın: M. ll. ZAL 

~ nlaşıldığınn göre mlh,·er kuv

~ vctıerl Blngnzfdcn sonra Der
·eyl de ele geçirmiş \'eya geçirmek 
zere bulunuyorlar. lng'lllz tebliğleri 
uvvet olarak hemen ynlnız bir JIJnt 
ümenlnden \'e cenupta hareket ha
tnde bulunan &eyynr kun·etlerden 
•ahsedlyorlar. Dlfer lnn"\etler, yani 
\ vuııtnılya. Oenubl Afrika, Polonya 
e hatt.A Hilr J."ransız kun·etıerl ne-

,.edcdlr1' Anla,'lllamıyor. Bunlar galip 
•>lr ihtimal ile lnglllzlerln müdafaa
, ıım karar verdikleri hatta \'e bu de
fa belki Tobruk hizalarında bulunu
Yorlar. Dcrne müdafaa edUınedlğlne 
:;-llre, bundan &onra akla ı:eıen mü
•lafun battı Tobruk hJzruıında olabf
llr. Burı:ıda da. tutunulnuusa o halde 
Htırsa Mntrulm kadar çckllmek ge-

Vflllyetlere toptancı, pcrakended 
ve seyyar esnafın behemehal sattık· 
lan malın Uzerlnde etiket bulundur
maları !Uzumu bildirilmek üzeredir. 
Ayrıca kösele !abrlkalannın randı
manını arttırmak için fazla iş saati 
konması ve bu ara.da ayni deriden 

Vektılet, Başvekilimizin de mtlll 
korunma kanununun kabulU sıralann 
da Mecliste irat buyurdukları nutuk
larında işaret ettikleri gibi el tez
glı.hlıırı miktannı bir misli arttırmak 
karannd:ı.dır. Bu lezgllhlar stıratle 

yaptınlacak ve köylUye tevzi ettiri
lecektir. VekAlet, tezgtl.hların nasıl 

kullanılacağının köylUye gösterilme
si için setyar kursla.r vücude getire
cektir. (B.B.) 

tııln manasını tahlil edelim:1 Bu 
havalelerle vakit öldüren memur 
fena niyetli bir adam mı? Tamıı
mlle aksine... Çok iyi niyetli bir 
adam, memleketin menfaati say· 
dığı işler ilzerinde titizce titriyor, 
aman hata olmasın, bir mahzur 
çıkmasın diye k.lvranı!yor. Mua
meleyi -eski kırtasl ölçülerle öl
çensenizl .mahzurdan kaçmağa ça
lıstığı, havale imkanlnrından h!ç 
birini unutmadığı ve para kaza· 
nacak bir adamın işini geri bıra· 
karak iffet ve namusunu isbat et
tiği içln kendisine bir takdirname 
vermek lazım .•• 

Öyle Avrupa sey:ıhaUeri, Monte
zavallı. Mimisi, ne Rudolfu, ~ karlo turneleri, her kula nasip o
dc Puçinlnln müziği var. Bol bol lur mu? 
sigara dumanına, gürültüye ve Müzik ağır bir zeybek çalmağıı 
dermeçat~a. bir orkestraya ~esa- başladı, doğrusu bu zata yakışmı
dü! cdersınız. Harp~en evvelkı A- yor. ECclcre, yiğillere hfıs olan bu 
tinayı Gla~rlata~ bır yer, rumca müziği bir meyhanede dinlemek 
şarkılar, gülen 4nsanlar, hora _te· hiç de h~ değil ••• Of! Amanı Al· 
feer~ .. ~·e kasap oyunu oynayan çıft· lııh-. Ba.srmı h.er nasılsa salonur 

. _ • orto.sına çcvirdım ve oynayan bl· 
Kapının önundekl vestıyer o rinl aradrm. L~kln ımOzik birden· 

kadn~ dolu ki insan ıorluk1:1 .içeri bire Ze)i>eği bırakıp «Turna' ar" 
girebıliyor. Dısnrıda kar, .tıpı ol- ıınrkısını çalmağa başladı. Bütün 
masına rağmen burada hmonluk bu nağralar ve müzikteki değişik
havası var. lik meğer içeriye yeni gelen bir 

vrupa Ue Asyanın cenubuıı· 

da, C'..enubi Ametik.'lva mu-
va:ı:ı olarak uzanan Afrlkı:ı kıta"J ba 
harpte b(lyUk roller oynamı~tır, dR
ha da oynıync::ıktır. Bu kıtnnın l}ll .. k 
ve eenuıı tarafı Asya'ya giden .ki 
mlıhlm yola, garp tanılı da cenubi 
AtınnUk Okynnu unn ve cennbi A· 
mertkayn giden ha\'ll ve deniz yolla• 
rrnn hAklrndlr. 

reklr. • 

lranm istikıa i 
tanınacak 

B. Eden bir 
natuk söyledi 

fngiltere Rusyoya, 
lrondon malzeme 

UZAKŞARKTA 

Singapura hücum 
saati yaklaşıyor 

(Başı 1 lnclde) (-) 

haı·ebesi Japonların lehinde ola
rak cer.eyan edecektir. Bu sebep· 
le bu mahfillerde Avustralya~ 
doğru yapılacak bir ricat hareketi 
hiç bir veçhile tasvip edilmemek
tedir. Çünkü Japonlar blr bölge
ye yerleşecek olurlarsa onları o
radan söküp atmak mil~ül bir J~ 
olacaktır. 

Binnanya yolo.nun kaybedilme._tri 

lııgiUzlc.rln kencllJerlnl bidayette 
"1 ır hududundaki mUdnfıuıda zayıf 
gördükleri için taarruza geçme nn
mrlyelerl haklknten güc anlaşılır bir 
JJCy ... Meşhur lngillz mulıarrlrl Lldel 
Hnrd dahi bu bahiste: «l\fu\'affak 
bir tnarnız yapabllmek ıı:ın dilşma
ıu tıV\"el çetin bir müdafaa ile y1p
nıtmrş bulonnuık IAum gelir» diyor 
ki ~k doğrudur ve zayıf tarannr için 
harp ilminin koyduğu mütearifeler· 

. b' I k 7!aleri &'eclktiret'ekmıı' 
geçıre 1 ece Londrıı., 4 (A.A.) - Times ga· 

ılendlr. 
Londrıı, 4 (A.A·)' - A,_vam. ka- r:etesi yazı:;--0r: 

marasında Eden, İngiltere - Iran I Birmanya yolunun kaybedilme
lttlfak muıdMxiesinln 29 sonka- I si zafer saatini ıeciktireceği için, 
nunda. İran parlamentosu tarafın- Çine doğru yeni bir yol daha y:ı 

VAkıa l'\Uster Çör!)llln söylediği 
bir defada. 45 bin k11Jldcn fatla kul
lanmamnk sözü doA"rudur. Fakat u
nutnuunıılı ki 600 - 600 urblı araba
dan mllrckltep bir fümenin im.an mev 
eudu nihayet 8 - 4 bin olablllr ve 
~hıe lnglllz tUmenlnln başında düş
nınnlanna llsttlnli\k temini ıı:tn 5 
~ıl"hlı ttlmen toplamış olurlarsa bun
ların mecmuu 15 - 20 bin kişi ol:ı
bUir ki, bu takdlrde de un u tlinllik 
Ve iş göreblllrlcrdl. Her halde bu 
eeyyer ,.c zırhlı kov\·etıer bidayette 
lngt]Iz seklz.lncl ordu komutn.nırun 
nı.unı muelp olan Sldl Rezek eh'· 
nndakı harplcrne tnzıa znytnt ,.er
diler. işler de ondan sonra 131 git
medi, Ingtllzlerln Abedabla'ya kadar 
cötUrdUklerl kuvvetler de her halde 
•'alnı~ bu zırhlı tUmenJerln bir k rs
tnllc l - 2 piyade tilmenlnden iba
retti. Almanlar bu vnzlyettn farkına 
~ardılar, alılıktan bllyllk tayyare tak 
vlycsııe blr kı mı 21rbb takviyeden 
tıonrn tekrar şarka dönerek 111\relce
te {;'eçtllcr ,·c şlmcllld h lde de mu

dan tasdik edtldiğlni ve imzası gü· j pılmaktadır. • 
nü' olan 26 6onkAnundan itibaren V.avel'ln emri yevmlsi 
mcriyetc ~irdiğlnt haber vermis- Sl.ngapur, 4 (A.A.) - General 
tir. Vavel, İngiliz ve İmparatorluk 

F..den şu sözleri illıve cCm~tir: kuvvetlerine gönderdiği hususi 
•- MtWhede, harbin sevk' ve bir günlük emirde diyor ki: 

idaresi bakımından İngiliz ve Sov- Bizim ve Amerikan milttc!lklc
yet makamlarının zaruri telflkki rlmlzin doğu harp sahasına gön· 
ettikleri kolaylıkları bahşettiği derdiğimiz büyük ıt.akviye kuvvet. 
gfbl, franda asker ve malzeme gc- lerinl beklemek için zaman ka
çlrtlmek' kolaylıklarını keza mü· zanmak rolümfudür. Almanların 
nakale vasıtalarının muhafazası ileri hareketini durduran ve blrl:n
ve ıslahı için lilzumlu olan kolay- ci Yprcs meydan muharebesinde 
Iıkları ve s:ınsürün kontrolünil Avrupayı kurtaran İngiliz seferi 
temin etmektedir. Muahedede, kuvvetinin durumuna benzer bir 
İngiltere ve Sovyet' hükılmcticri, durumda bulunuyoruz. Onu layık 
tranın toprak tamamiyetine, hü- olduğu şeklide istllhlAf etmemiz ve 
klmiyetine ve siyasi fstikl{ılinc Japonları yenerek Asyayı kurtar· 
hilrmet ctmeği tnabhüt eylemiş- mamız lAzımdır. Düşman şimdi 
lerdfr.11 ' jöyle bfr bölgeye varmıştır ki, o. 

Cenubi Af ikanın 
harp kararı 

\-af fak olmuş görllnilyorlar. 

şu var ld, prıca dotru ııerlemede Japonya, Macaristan 
lngDWertn IJU'kta kalıp mahsur mev 
t.Uertn dllşUrUimcslncle kullanılan pi· Finlandiya ve Romon-
,t'ade tümenıerı. lnglJlz müdafaasına h r d . 
tştlrak edecefl ~bl fkmal hatlannm yaya arp i ôn e i iyor 
uzarnasnıdan da nılh\'er kun-etlerinln Le Cap, 4 (A. A.) - Cenubi 
~Ylflaması tabiidir. Bu takdirde de Afrika Ayan meclisi Japonyaya, 
)1ne muvazene \'e duralama husule Macaristana, Romanyaya ve 'Fin
gelecektır. Yanı bu uerlemede de mih Jandlyaya harp ilan edilmesine 
ver ordusunun azami Mısır hududu- dair Genernl Smuts tarafından 
na varnta6ı ve orada durması r.ok yapılan teklifi 7 reye kar§ı 18 

muhtemeldir. AUve~e kadar uzaya.- re~~h~a:r~~ ~lnaflştird.' +--' ll 
l'ak bir harek ti ta tm k .. n r ın an 1.1.rgı z ca-
. e savvur e e euQ-- miaeından aylık alımak ve bir 
~: l\lı&,•er Mmr hududunda kalııa cümhurlyot kurmak için yapılan 

1 bu hareket mevıılml IÇln mllhlft'ı teklif ~ reye karşı yirmi reyle 
kıu.anç temin etmıt deflldlr. Zira bu reddedilml~ir.' 
tehlike •Zımsanamıyıu-..ağmdan Jngi· Smuts, muhalefetin hareket tar 
llzıertn önümllzdekl ilkbahara& Or· zının bitaraflık kadar ölmüs olan 
taşarlan diğer kısımlarında bUyUk 1nfirııdcılığa dayandığını söylemiş 
kuvvet ve hareket se.rbestlıd elde et- ve şunları llAve ehnlştir: 
meler! knbll olaııuyacaktır. Halbuki «- Bilf'lk Britanya Cenubi 
bizhn kanaatimizce 18 sonteşrınde Afrikanı~ serbest olmasına yar
ba,Jıyan Jnglllz ııaldınmmm asıl he- dım etmıştlr. Cenubi Afrika inti
ilen ba idi. Şimali Atrlkada mihver habı~ı yapmış olduğu için ne yc-
kuweUerlnJ -~'- . t k . 1 ni bır nizma. ne de yeni bir Cün 

....... "e me "eya ' ya- b l d ekUr ıı( Parnaz hal~ getirmek, sonra da Kaf·k __ a_u __ c_ec ___ . ______ _ 

kuııayı, Iranı ve Basra körfezini, Sinemacıların zom 
d0Jayı11Uc petrol sahalarına ve Hint 
denizini tehdit eden tl'hllke kartısın- talebi reddedildi 
da daha kuv\·etıı ,,.:r;lyette bulon
hıaktı. Bakalım belki de daha bu ha
reket meV'&.lrnlnde dahi lnglllzler de 
Rornrneı•ın mane"·raınnı tatbik eder 
Ve onu hareket Usstlnden hayli uzak
ıa.,hrdıktan sonra vurmıya kalkışır-
lar. Ş. Y. 

Sinemacılar İstanbul Belediye. 
sine müracaatla vaziyeti hazıra 
dolayısile fiyaUara zam talebinde 
buıunmuşlardır. 

Beiediyece bu tn. !!P tctkilr edil. 
r • .iş fakat kabul <::dllm1yerek reJ. 
dolunmuştur. 

rada bizi geçemlyceck ve bize üs
tUn olan kıvrak'ıtını istismar ede
mlycecktir. Şiddetle çarıpışmadan 
bir karış toprak terkebnemeniz 
\•e düşmnna cüz't hizmeti doku· 
nabilccck ne vasa tahrip etmeden 
bırakmamanız ltizımclır. Ricali ha
tıra getirmeden bu ~Wıarebeyi 
yapmak ve Sln.gapur müdafaasını 
Tobruk müdaafası kadar unutul
maz ve muvaffakiyetli hale ge
tirmek hususunda sizin hepinize 
güveniyorum. 

Londra, 4 (A.A.) - Slngapurda 
fırtınadan evvelki durgunlugu andı· 
ran bir sük1lnct vardır. Japonlar el
lerindeki bUtiln kara, hava ve deniz 
kuvveUerlnl kullanarak bUyUk bir 
hücuma geçeceklerdir. Bu ilssiln mu 
kadderatını tayin edecek bUyilk mey 
dan muharebesi yakında Slngapunın 
müdafaası mesele.'!! için geniş ölçU
de kullanılacak a.v tayyarelerine bağ 
lıdır. Slngapura en yakın Sumatra i
se de bu Usstın Singapur göklerini 
korumak için gereken av tayyarele
rlni toplamıya yetmiyeceği anlaşılı
yor. 
Japonlar Ta\'ay'da karaya ~ıktılar 

Tokya, 4 (A.A.) - Bugün ne~edi
len tebliğde f(Syle denilmektedir: 

Japon kuvvetleri Borneo·nun şiına
linde Tavay'da karaya çıkarak 24. 
sonkAnunda şehri işgal etmişlerdir. 
Tavay şehri Tarakan'ın takriben 100 
kilometre şimalinde Celeb denizi ke· 
narın dadır. 

Tavao ~hrl zaptedildl 

r Bartın matinelerden itibaren 

1 PEK 

Tokyo, 4 (A.A.) - Bugün öltrenll
dlğlne göre, Japonlar 24 sonkll.nunda 
yaptıkları bir baskın ncUceslnde Ta· 
rıtkan'ın 100 kilometre şimalinde Ta
\'ao şehrini işgal etmlşlerdlr. Tavao'
da, kauçuk ve kendir ckiıni ile meş 
gul olan bilyilk sayıda Japon yaşa 

••••••-. maktadır. 
• Anboln'de şlddetll muharebeler 

S·nemasında Batavıa, " <A.A.> - Felemenk J tebliğinde deniliyor ki: 

2 büyüle film birden: 

1-GANGSTER'ln BABASI 
B&§ Rollerde: 

KflNE PİCMOND-EDVflRD MORRİS-JUNE G/f LE 
Amcrlkanm meşhur Pnpterlerinln korkunç hayab ,.e maceraları 

2-Sevimli Haydut'un intikamı 
Benkll \'C muazzam şaheser. Baş Rollerde: 

HENRI FONDA - JAKIE COOPER 

Anboln'de şiddetli bir muharebe ce
reyan etmektedir. Muharebe kAh bir 
tarafın, kAh diğer tarafın lehine dö· 
nüyor. 

DUnkü salı günU avcı tayyareleri 
refakatinde 70 - 80 Japon tayyaresi 
Cava'nın milteaddld fchlrlerini ve ha
va meydanlarını bombalamışlardır. 
Bilhassa Şurabaya, Malang ve Ma
dioen hUcuma uğramıştır. 

İsianbul üzerinde 
Rus emelleri 

<Bat• ı incide) +x+ 

Fakat bu ölçüden zihnimizi kur
tarıp memleketin hakiki faydası· 
na ait ölçülere apaçık 'baııvurur
sak\şunu görürüz ki havaleci me
mur, ağır bir suçludur. Aklını kul
lanmağa cesaret edememiş, en ba· 
slt ve tabii bir kararın bile mes'u
liyetini üzerine alamamıştır. cıA
man, mahzur çıkmasın, bana bir 
söz ve mes'uliyet gelmesin de ne 
olursa olsunn gibi çok hodblnce 
bir düşünce • ile memleketin mu
hakkak bir faydasını meVhum 
bazı mahzur ihtimallerine göz gö· 
re feda etmistJr. 

Demek ki dünya• buhranı za
manında artan ve nezaket kesbc
den fht!yaç1ar bizi belllbaşlı iki 
düşmanla karşılaştırmıştır. Bun
lardan biri dün bahsettiğimiz hu· 
susl menfaat hırsları ve vurıgun
culuktur. Diğeri de bugiln basit 
bir misalini gözönüne koyduğu
muz kırtasi ruhtur. En temiz ve 
iyi niyetleri ve memleketin iyili
ğini· temin etmek hususundaki <'n 
kat'i bir azml kemiren bu dUş· 
manlarla nasıl başa ~ıkıla'bilece
ğlnl yarın tah11le başlayacaAız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bütün masalar dolu. Büyüka- çifti seUimlamak içinmiş. Mernk 
dadan tanıdığım bir garsonun yar- etmeyin onları da anlatacağım · 
dımile kenarda, balkonun altında Grl bir kürk, ayakta Histik çl1. 
bir yer bulabiliyorum. Yandaki meler, sarıya yakın kumr;al saç
masada Bahçekapının meşhur Ka- Jar, üstü ve altı boyanmış güzcı 
ramanlı mezeci.si, yanındn karısı gözler... İşte kadın bu... Yanın. 
ve iki çocuğu var. Usta ııH> ha- daki erkek ise müzikle meşgul 
yatından memnun, kalın bir zin· bir al?abcyin yine ayni sanattan 
clrin kösteklediği göbeğini oyna· kardeşi. .. 
ta oynata gülüyor. Az uzakta Sıılon yavaş yavaş boşalmafa 
Beyo?:lu ve Adanın küçQcUk mı-· başlıyor, müzik de bir hayli gev· 
mart, sar.ı saçlı bir bayana bir şey- şedl. Tam giylnmeğe hazırlamr· 
ler anlatıyor. Herhalde gene Pa- ken kapıdan dört kişilik bir grup 
risten, Monparnast.an ba'hsedlyor. göründü. Hayreti Bunların bura
Şu yeni gelen kim? Yeni tüccar· da işi ne? Nasıl olur da tenezzlil 
Jarımızdan, antika meraklısı, çok ediyorlar? Birdenbire etrafı bir 
dil bilir Bay tl'KD ... Her zamanki şanel kokusu 6ardı. Her akşam 
glJ:>i piposu ağzında ve milte'bes- ayrı ayrı klüplere giden, Taksim· 
sim ••. Müziğin yanında oturan bir den yukarı semtlerin (1) cıHo, Ho, 
grup alabros saçlı genç şarkıcıdan Hov ıar grupunun baş aza1nrı ... 
bir şeyler istiyor: Hııflf, saçları dökü\müş, üstünde 

cıAkoma ena 1>0Urak!"."' Hep henüz bPrbcrden çıkma. bir hali 
beraber söylüyorlar. A}k ve içki olan bay, kadınlara dönerek: 
~rkılnrının mllliyctl yok gibi blr - Nasıl dcmeriim mi, tıpkı Pi· 
~ey .. Kelimelerin :manası her H· cadllly'dekl küçük Rum lokanta. 
ı;anda hemen hemen ayni ... Ne de !arı gibi. değil mi? Bu aksam 
güzel söylilyorlar, yalnız araların- biraz alaturka olalım, rakı, soğan. 
daki uzun boylu, saçla-rınrn kısa clıier. Ne dersiniz? 
olmasına rağmen yakışıklı genç Burası ne garip yer, çeşit çeşit 
ara.da fa1so yapıyor ve arkadaşla- insan1ar, ren=ıAresk boyalar, tür
rına dönerek: lü türlü zevkler ... Hertürlü insan 

- Pardon, eskisi gibi değilim, var, kimi eski günleri için içiyor, 
monşcr fakat quand meme (ne de kimi yeni yeni p~Anlar yapıyor. 

Mısırda kabine buhranı ol'sa) söyllyeceğtm diyor. çoğu da gününü gün etmeğe ça. 
Jışıyor. Tam manasile Bohem .... 

(Bn'ı ı incide) + Kendisini muhakkak tanırsınız. O akşamki tayınını almağa gel· 
batta. ekseriyet kazanacağını söyle· Anadolu sahilinJn biricik Donju- mlş alkolik mirasyedi, scvgisilc 
mektedlrler. anı ve eşsiz tenoru ••• Bir tek ku- baŞbaşa kalmak isteyen ortnhalll 

Nahas Paşanın diğer siyasi Jfderkr suru vardır: Parls hastasıdır. Dost esnaf, dcf lşiklik arayan zengin 
ile lşbirllğf mi yapacağı, yoksa mu- tuğunu kazanmak isterseniz ken· çlft'er, hep bir arada. Atem için· 

dlsine Parlsl anlattırın ve canku-tecanls vattçı blr kabine mi kurmı- i de Alem .... 
lağlle dlnler g bi görünün. Masa· 

ya çalışacağı henUz malctm değildir. da oturan bayan da yabancınız 
Kahire, 4 (A.A.) - Kral Faruk, olamaz. Onu kaç defa aşkla, şevkle 

yeni kabinenin kurulması bahsinde alkışladınız. Ne güzel rumea söy
parti şe!Jerlle danışmalarını bitirmiş- li.ıyor. Ne olsa krsmen ana dili sa. 
tir. Kral yarın, bUtUn cskl başvekil- yılabilir. Sağında oturan uzun 
!erle görüşecektir. boylu, kartal pl'ofl'li, kır saçlı zıı-

tı İstanbulda tanımıyan var mı? 
S~Udığn'ia gıtrc, Krnı Farulc, 'bir Kır saçlı dedim diye sakın ihtiyar 

birlik kabine:ıJ kurulmasını istemek-
tedir. 

(1) ııHo, Ho, Ho. 1ar Şişli, Maç. 
ka ve Ayaspaşada oturan, ve gill· 
dükleri zaman çizgi olmaması ve 
yUzlerinin çabuk buruşmaması 
için kahkaha yC'I'ine dudaklarını 
yuvarlayıp e:Hoı sadasını çıkaran 
insanlardır. 

ltaJyan gazetelerlnin miitalaalan 
Roma, 4 (A.A.) - Mısırdaki ka

bine buhranmdan bahseden Popolo di 
Roma diyor ki: 

j Bas. Al:na_u_l I ~j 
ı--.. harb.' _ -· 

Halk efkArr, çok scvJlen Kral Fa
rukun tarafındadır. Mısır harbin baş 
ıangıcındanberi, hükümdarın yapmak 
mecburiyetinde kaldığı gtiçlilklert çok 
iyi anlıyor. Mısır milleti Libyada ve 
Doğu Asyadakl Inglllz yenelgilerinl 
btlyllk bir alll.ka. ile ta.kip etmektedir. 

lnglllz gazetelerinin mUtalAaJan 

Londra, 4 (A.A.) - Times gaze. 
lesi, cLüzumsuz bir kabine buhranı> 
başlrkı ile neşrettiği başyazısında di
yor ki: 

:Mısırdaki kabine buhranı, partiler 
arasında bir n.nlaşnıazlığm ve ynhut 
bir ııiynst anlaşmazlığın neticesi de
ğildir. Vıi.kıa. Kahlrede bu gibi an
laşmazlıklar mevcuttur. Fakat bu· 
günkü buhran, sırf, moşruU hakları 

meşkilk bulunan kralın bir nıUdaha
lesinln neticesinde doğmuştur ve bu 
buhranın lilzumsuzluğu apaçıktır. 

Ruslar 
Smolensk'e 
dayandı~ar 

(Başı ı incide) 1111 
manda yapılan şiddetli bir muka
bil taarruz neUceslnde harap ol· 
mnkıtan kurtulmu~ur. 

Smolensk bölgesinde büyük bir 
taarruzun hazırlandığı uınnedll. 
mektcdir. Rus1ar Lcnlngrad cep
hesinde,., de ilerlemektedirler. 

Alm Oılar nefes alacak va.kıt 
bulamadan geri çekiliyorbır 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter a-
jansının Moskovadaki hususi mu· 
habirl blldirlyor: 

Tekirdağlı 
Hüseyin; Adnan 

ile güreşiyor 

Mersini i Ahmet de 
Hayati ile karşılaşacak 

Önilmüzdeki pazar gilnü Mnk. 
sim 68lonlarında büyük bir güreı 
müsabakası tertip edilmişt•r. Ama 
tör güreşçiler arasında scnclerctt 
muvafiaklyetten muvnffakiycte 
k~us milli güreşçileriml:r.den 
Adnanla Mersinli Ahmetli Tekir
dağlı ve Babaeskili Hayati ile kar· 
şı karşıya getirecek bu müsabıv 
kaların alaka uyandıracağı mu· 
hakkaktır .. 

lngUf:ı:lcr, bu kıtada kati suret
te iki iş başarmışlardır ki bunlar da 
Habeşi tanı temizlemek ve h:ızı 
Fransız ııömUrgPlerlnln De Gol tam
fma get;mP.!llnl temin etml'kttr. De
kara yaptıkları hlicunı netkestt kol
mışhr. lllı ırr bugline kadar rniiıla
faa etlehllııılşler, takat Trablu"'u el
de edrrek Akdenfze h.'\klın olmak, 
icabında burasını basamak diye kul
lanarak Slcllyaya geçmek için ynp
tıklarr iki teşebbii de netkf.l61% kal
mıştır. Bir defasında Almanlann 
Bıılkon taarruzu kan:ısında kan·et· 
lcrlnl yanyolda bölmeğe mecbur ol· 
mo,l:ır, lklnclslnıle de hem fena lılı 
SC\'k \'e idare ile fırsat k~·ınmşlar, 
hem de Uzakşark hfulJseJerlnin bas
kı ıru duymuşlardır. 

Oyle görUlüyor ki lngll171er ııima
li Afrlkada 1.eşehbüsU bu defa da el
den kaı;ımnşlardır. Hatt4 )lv;ı.r _ye
niılP.n tehdide uğrayablllr. Böyle bir 
sırada l\lıSJrıla bir kabine buhranı 
olmn!iı, ,.e lnglltP-re He ;"\fısır lıu

k(ımetlnln anısı bozulması Jngt
llzler hesabına )loşa g1ılcook bir fi!) 
değildir. 

Knılın muhitinde biildim ıtüreıı 

bir takını cereyaolar yilzllnden iki 
taraf arasında zaten anla."'1Dla· - , 
mazlıklar eksik olm:ı.nu~hr. Buala-
rn. lmbnnn:ık \'esile 1 \'ermemek Ye 
Uizun u1. )ere mesele !(lkannamak 
elbette dofru olurdu. l'lılNlrclald l•· 
glllz lyasi makamları, Mısır hi

kOmctfnl \'lşl ile olan müaasebot
lerinl kesmeğe e\'kctmelde, p.yt 
balııınınılan çok llızttmsuz bir py
rrt göstermişler ,.e mUzın1n Dıflfiif
larııı ııntlak \'ermesine fın;at lıa-

7.ırlamı, larılır. Mrsırla Vl!jl &1'BS1ft· 

dakl nıtinnSt'betln lngllte~ ue 
fayda..'il, ne de zararı ,'Wdı. Mtırı· 

rın \'lşlılekl sefiri orada c;elr SM'i· 
len bir ndamilı, lnglllz ba"'ln'>ı al
tında mtlııasebctlerln kesilmesi ge
rek \1şlde, gerek Mısırda ~e gerek 
bitaraf memleketlerde fena bir te-
f r bıraktı. Ortaya r.ıkan ndtee. 

bir takım lılslcre kapılıp IİİZWllllU'& 
ga.yretler gUsterme.nln ,.e zat.-n !,'J9k 
olan zorluklann bir kat daha art
mMına lınıat vem1enln ne kadar 
mAnıu.ız bir şey olduğuna <'&Dlı bir 
itP.llldir. 

l nglllzlcrln ;\lısır tanfındaki iş· 

lerl beklenen neticeleri ,·ermedlfi 
halıle llaheşlstanda mühim bir an
laşma. ynpm.,ıar ve orada fl!leSlı 

hareketlere geçmişlerdir. llaheşiıı

tanıla kalnn ı.;IU~hlarla ıı;ilahlana. 

'e lngill:ıler tarafından sevk -
idare edilen Habeş kuv,·etlerini• 
hem icabında oralannı müdafaa, 
hem ele IJlmaldekl hareketle.re ka
rıpnak bakımından teeirll roller 
oynaması boklenebillr. 

Çok çocuklu 
fakir ailelere 

yardım 

Beyoğ~u Halkevinin 
güzel bir teşebbüsü 
Beyoğlu Halkevinde.n; 
1 _ Beyoglu Halkevı mıntaka· 

Kardan kapanan 
Zonguldak - Ankara 

hattı açıldı 
Ankara, 4 (Telefonla) - 21 son

kll.nundanberl şiddeUe yağan karlar 
dolayıslle kapanmış olan Zongul
dak - Ankara hattı, Devlet Dcmlr
yolları teşkill1tınm gece ve gUndUz 
devam eden hummalı faaliyeti neti
cesinde nihayet bugiln açılabilmiş ve 
Zonguldaktan hareket eden tren şeh
rimize gelmiftir. 

Son .günlerde Rus ce,Ph<!lerln
den gelen telgraflar, tıimdi Us
tUnlüğün Ruslarda bulunduğunu 
bildirmektedir. Halen Sovyet tll
menlcrl keşif hareketleri yapan 
müfrezeler, çarpışan birlikler ö· 
nünde olduğu halde Alman safla
rında açılan 'gediklcri genlş'eterek 

flcrlemektedirlcr. Bcrlin plan mu 
clbtnce yapılan stratejik bir rlcat 
bahis mevzuu olduğuna dünyayı 
fnandırmağa çalışıyor. A,manlar, 
geri çck!lmeğe mecbur edllmektr 
ve kendilerine' nefes alacak za
man bırakılmamaktadır. Kesim
lerin çoğunda aı-dcı kuvvetler va· 
sıtaslle f;iddetll çarpışmalar ya
pıyorl::ır. 

Adnnn bu müsabakalarda Te· 
klrdatlı ile karşı karşıya gele
cektir. Bir kaç senedenberi sırtı 
yere gelmiycn Tckirdağluıın da
ha yeni profesyonel olan ve sene 
terce antrenör elinde çalışan Ad· 
nanla ya~acası milsabakd lıerhal
de çok çetın olacaktır. 

Dlfer tnrııftan dünya ş:ımpiy.l~ 
nasında üçüncülüğe kadar yük· 
selmiş Mersinli Ahmedin Hayati 
ile karşılaşması güreş meraklıla· 
rını tatmin edecek bir mOsabaka 

sı dahilinde (Knsımpa~. Hasköy, 
Galata, Merkez, Taksim nahiyeleri 
dahilinde) mukim ve geçinme şart 
farı ıgayrtmüsalt dört ve da'ha faz
la çocuklu yirmi aileye yirmi be· 
şer lira milkllfat verilecektir. 

2 - Yukarıdaki şartları haiz 
\'alandaşlarımız, çocuklarının nü
fus hüviyet cilzd:ınlarile 15 ' 2 /942 
tarihine kadar Hrılkevimize müra
caat ederek kaydoluıımaları. 

Keza bugün Ankaradan Zongul
dağa bir tren hareket etmiştir. Bu 
mıretle Zo~daktan istlhlAk mer
kezlerine kömür nakliyatının kolay
laşacağı alll.kadarlarca blldirflmek
tedlr. (B.B.) 

RADYO 
Bq;i.aki Prorram 

7,30 Program 
7 ,33 11.1'.Uzik 
7. 4fi .AJ:ı.nıı 
8,00 MUzik 

Almanl'ar Lozovaya•ya kurmay 
evrakını aı'lam ıclan terket~r 

olacaktır. : 

Seneler var ki, daııışıklı güreş· 

!erle halkı bu işten tiks!.ndlren 
gilreşçller ilk defa olarak karşıla. 
rında cidd1 ra.kiplerı bulmaktadır. 

Moskova, 4 (A.A.) - Pravda Bu itibarla müsabakalar zevkle 
gazetesinin hususi muhabiri yazı. 

ı;eyredilecektir. yor: 
Nazilerin, Ukrayna demlryolıı 

üzerinde Lozovaya &ehrinde bırak 
tık'arı çok fazla miktarda malze
me, geçen hafta Ruslar, tarafın· 
dan lgtinam edilm~ir. 

Naziler, Lozovaya'yı aleldccle 
terkctmişler, kurmay evrakını gö. 
türmde vakit bulamamışlardır. 

Vo!eybol maçları 
4/ 11 / 1942 tarihinde Beyoğlu 

Halkevi j~masllk salonunda ya
pılan erkek okulları voleybol maç
ları neticeleri: 

ı - Şişli T. L. - Pc.rtevnlyal L. 
15 - o, 15 • 5 

2 _ Taksim İ L. _ İstiklal L. 

15 - 13, 15 - 7 

3 - Mükfıfnt, Halkevlerln!n a
çılışının onuncu yıldönfimilne te
sadilf eden 22/ 2/ 942 pazar gilnü 
saat 15 tc Halkevlmizde yapıla. 
cak merasimin hitamında. ver1Ie· 
cek ve nüfusumuzun çoğalmasına 
hizmeti eden bu kıymetli aileler 
tebrik ve taziz edilecektir. 

4 - T\füracaat edenler yirmıvl 
tecavüz ederse kur'a çekilecektir 

1 ASKERLİK iŞLERi 1 

Beşlkt~ş Askerlik şubesinden: ••••••• Istaobulun bUtlin sinema meraklıları ••••••'"l~ 
Buglin matlnl'lerden itibaren 

Bayan Komşum 

ıvı:. Seicaru, • Sovyetlerin cenuba 
ve istanbula doğru emperyalist 
temayüllerini isbat için Dostcye. 
vski, Bulgarof ve snire .gLbl Rus 
muhnrriderinin yazılarına daya. 
narak eğer Rusyaı yok edilmezse 
sıavcılık fikrinin tekrar canlana
cağını ve cenup yolunda tek en
gelin Romanya olduğunu bellrt
mckte<Iir· 

8,15 Ev saati 
8,30/ 8,45 Müzik 

19,30 Saat ayan 
19,15 MUzlk 

19,45 MUzik 

20,15 Radyo Gaz. 
20,45 MUzJk 

Moskova, 4 (A.A.) ı - Kızılor
du Donetz havzasında A 'man mu
kaveemtirıl k1rm• 0 .... tlli<ımanı bir 
cok meskun mevkilerden nt"" 
tır. Düşman elinden kurtnrılan 
kasabalarda bahçeler ve tarlalar 
yüzlerce Alman cesedlle doludur. 

3 - Işık L. - Darüşşafakal L. 

3 - 15, 10 - 15 

Şubemızdc kayıttı 8 sınıf Hs. 
1\Ic. Nuri oijlu Muzaffer (74) ün 
acele şubemize ımUracaatı etme· 
d~~i takdirde 1076 sayılı 

1

kanuna 
~ore muamele yapılacacı. (IA !\falson d'en face) ela toplanaeaktrr. 

Parl~ln şuh muhiti - Ze\'klt mal.'Craları - En sevilen Fransız 
yrldı:ı.Jannm phe.serl 

ELVlRE POPESCO - 11NDRE LEF11UR 

"ELHAMRA Sinemasında~ 
Seicaru yazısını şöyle bitiriyor: 
Rumen ordusu, bizimle Ruslar 

arasındaki ayrılığın y~nllmez bir 
alameti olarak Kırımda bıı1unu
yor. 

12,30 Program 21,00 Ziraat takv. 
12,33 MUzik 21,10 • ttlzlk 
12,46 Ajans 21,30 Konu~a 
13,00 Müzik 21,45 MUzlk 
13,30/H,OC MUzlk 22,30 Saat ayan 
18,00 Program 22,45 MUzlk 
18,03 MUzlk 22,55/ 23,00 Yarmk 
19,00 Konufma Program 

4 - '· vefa L. - Hayriye Lisesi 
15 - 12, 15 - 10 

iC:TA'fllUL BELEDiYESİ eoı.•ffi.R TİYATROSU 
Dram kısmı TepebafJn'''l 
Bu akfam saat 20,30 da g 

R ~"C"' 
Pek yakında PARA 

Komedi kısmı Istlldll.l caddesinde 
Bu akşam saat 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

* Şubemizde kayıtlı Top. as
teğmen Halis oğlu İsmail Hakkı 
0561?) nın çok acele olarak şu
beye müracaatı, etmed ğ takdir
de hakktnd::ı 1076 sayıl kanunun 
mnddeyi mıilisusuna göre kanuni 
muamele y~pılacağı ilan olunur. 1 

r 

• 
~ 

• 
k 
tı 



I 

SÜMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Merkezi: Ankara-Şubesi: istaabal 
Ba&ka muameleleri yapar 

l'aadeU taıal'l"lll we ticaret mewdutıaa en 
mlult t •rtlarla lalz werll'. 

Müesseseleri: 

Sümer Bank İ pli k ve Dokuma fab ri kaları 
müessesesi, Ankara 

abrlkaları : 
Bakırköy Bez Fabri.ka.-ıı, Bünyan "len&ueat FabrJkur, B1:1r8& )feri· 
808 Fabrikası, Defl&rdar MeDMICaL Fabrlka.FH, Ereill Bu F&brika.eı, 

Gemlik Snngipek Fabrlkuı, Hereke Men~at Fabrikası, Kay&erl 
Bet: Fabrikası, Naz.OH BIMım& FabrJka.91. 

...... J .. , .. r Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 

İSTANBUL 
Sümer Bank sellüloz sanay ii müessesesi 

i Z MİT 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları müessesesi 

İ S T A NBUL 
Türkiye Demir ve Çel ik fabrikaları müessesesi 

KARAB'OK 

Fabrikaları: 

Kütahya keramik fabri kası , Tosya çeltik 
fabrika sı, Sı va s çimento fa brilc:ası 

l'fyrıca birçok mühim sanayi Ye ti-cari 
teşekküllerde iştiraki vMtlrr. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
EIM No. Mevk.H ve OIR8l 

3585 Eminöntl • ~ı ınahallesl, Bitpazarı 1<>k8«ı, eski Bod
rum hAR alt kat, pafta 156, ada. 2792 panıel 69, kapı eski 

KıynMıtı 

T.L. 

50 yem 50 No. lu M. 19,50 M2 araa 390,-

3~6 EmillÖfMi. Çarşı mahall.eei Sıra odalar han alt kat, pafta 
ıeo. ada 2741&, pa.rael 37, kapl .-ı 26 Yeol ~a No. k 27 

M2 kAgir oda. Me,-

311(W Yenike.pı, Yalı mahallesi Çorbacıı.,..ı sokajı pafta 200 
ada 8%7, pa.nıel 16, kapı .. kı 1, yeni 3 No. ıu 56 M2 ara& 224,-

3630 Fatih, Molla Aliyülfenari mahallest Ortaçeşme ookağt, 

..,ki 31, S3, 33 mUk. No. lı tahminen 2520 M2 bir bap 
halı fabrikası, halen arsa. 2593,-

3645 Uoklldar, Se!Ami Ali Efendi mah&llesi, Kerpiçhane saka-
tı. eski 14-, yeni 20 No. lı tahminen 150 M2 arsa. 150,-

3963 Yenika.pı, Yalı mahallesi, k\Ullsaı ce Yalı sokağı paft.& 
208, ada 838, panel 2, ka.pı eekl 26, yont 58 No. lı 96 
1>12 arııa 192,-

3687 Fatih. Balat, Hacı Isa mahallesi, l•kembeci ve Mahkeme 
altı ookağr eski 38, 40, yeni 7, 26 No. lı 69 M2 kadi
men tewu intikali Berber gediğinden munkalip dUkkl
run ve 4.0 No. lı evin mezkür dUkkA.n ve evin önünde 
vAkl bili yllz arsanın 1 / 2 hissesi 837,-

3736 Eminönü, Hobyar mahall(;si, Hoca hanı derunu üst kat, 
pafta 92, ada 307, par.el 45, kapı eski 2, yeni 2 No. lı 

tahminen Z3,10 M2 oda. 1.62,-

3?1'1 Eminön\l., Tülbentçi HU&amettin mahallesi, Sepetçi flOka-
ğı, pafta 14.9, ada 788, p:ırsel 3 kapı eski 45, yeni 60 
no. ıı 3:i M.2 k&gir evın 1/ 2 htqesl. 5•5.-

38215 Fatih, K. Mu<ıWa Pıuıa mahallesi, AbdUiezel Pıuıa cad-
deıısJ. patta 258, ada 2208, parsel 60, ka.pı eski 193, yeni 
205 No. lı 93 M2 arsa 279.-

3894. UskUdar, Rum Mehmet Paııa mahallesi, Şemsi Paf& 
caddesi, eski 62, yeni 62 No. 1ı 4.26,32 M2 arsanın 1/2 

himıesi. 1492,-

3951 Çetı1[elköy, Lokmacı sokağı, ..,ki, yeni 1 No. lı 80 M2 ev 555,

X3993 Sanyer - Istinye, Mahmut çavuş mahallesi, Istinye cad-
desi, eeöi 19, 21 yenl 17, 19 No. 1ı tahminen 189,.50 M2 
arsa 94.8,-

)(4008 Sarıyer • BUyUkdere Ortakuyu sokağı, eski 2'l No. lı tah-
minen 137 M2 ar-. 137,-

4078 Uakildar, Altunizade mahallesi, KUçUk Çamhca sokağı 
eski 8, yeni 8 No. lı 1723, 70 M2 arsa 517,-

~ Uaklldar, Icadlye mahall .. i, eaki Karabet kalfa yeni 
Kurtçelebi soka.ğl, eski yeni 10 No. lı 11•9 M2 arsa 862,-

4314. Eminönü Muhsine Hatun mahallesi, Telli odalar ve Cem-
re sokaklarında pafta 113, ada 723, parsel 9, kapı eski 
13 mUk. yeni 1, 2 No. lı 90 M2 klglr evin 2/4 hi•• .. l 11163,-

4316 Beyoğlu Emekyemez mahallesi, Mürdüm sokağı, es-
ki yeni 2 No. lı, tahminen 83 M2 arsa. •15,-

4332 Kadıköy, Hasan PIUJ& mahaJlest, Merdivenköy caddesi 
Harita 937146, parsel 4, ;kapı eski 4 mük. yeni 4 mUk. 
3 No. lı 6625 M2 tarla. 663,-

4333 UskUdar, Burhaniye mahallesi, Halit ağa !okağı eski 2 
mükerrer, yeni 8 No. h 372,31 M2 bahçeli ev 137,-

Yukarda adresi ve WsilA.tı yazılı gayri menkuller peşin •para Jle 
ve açık arttırma usullle saWacaktır. 

Müzayedeye i.ftirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbe· 
tinde teminat yatırmaları lazımdır. 

thale 26.2.942 perşembe gUnü saat 10 dadır. Satı, esnasında verilen 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal artbrtl
mıya.rak ihale kimin uhtesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal et4 

tirilecektir. 

Isteklilerin ternrnat akçe!i, nUtus tezkeresi ve Uç kıta fotofrafla 
birlikte bildirilen gün ve saate kadar fubemiz, emlAl< servilıkle gelme
leri. 

NOT: X i!J&.Tetli gayri menkullerin ihalesi, umum mUdlirlUfün tas
vibine arzedıldikten eonra yaptlacaktır. (918 - 884) 

VATA N 

., ~ -" . 1' 1 ( • ~ ~ ~, fi<' 

BAŞ, DIŞ1 NEZLE, GRi P, RO MATiZ MA 
1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~r 
lcabıı>U l'İİ•de 3 kaşe alıaaltilir. Her yenle palla k atala rı .. rarla isteyia ls, 

OSKODAR- KA DIKOY ve HA VALİSİ HALK 
Tramvayla rı Ti.:rk Anonim Şi rke t' nden: 

iki l\tuhasebe ,.e blr ha!'Jılfıt ıneu1uru ile fen işleri kalem 
feniği için 

MOSA r AKA İ LE MEMUR ALI NACAK 
ve ayhkl&rl S659 M-:rrh kanun hükü.mlerlne göre tesblt olunacak tır. 

Men1urhık.lar l('ln orta ,,.e ı,eruk l~io li~ tahslU görmü" ol ınak meş

rut olup bu t~erOO tecrübeli olanlar ,.e tahsil dereceleri dalın yük
sek bulunanlar tercih olunacaktır. 

:rtt üsabaka lmtlhıun hesa p ve defter usulleri Ue yazıdan yapıla<'a!ın

dan taliplerin mü~bak& tarihi olan 20.2.9.f.'? cuma giinii .,aa.t 1-4. ete 
Usküdarda Bağlarba,ında idare merkezlnlle ha.zır bulunn1alo.rı ve 
veslkalarını bir gün evvelJne kadar getirip kaydett.irmeleri ilıl.n 
olunttr. 

BRONŞITLERE KATRAN HAKKI EKREM 

#----------------------........ Türkt,e Cümhurlgetl 

Ziraat Banka 1 
Kuruluıı tarihi: 1888. - Se rmayesl: 100.000.000 Türk l!raaı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zlral ve tlc&rl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenleı·e 28,000 lira. ikramiye veriyor 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Kolaylık; Ce
viz. 2 - Dürtükliye dürtükliye; 

İsim. 3 - Anma; Kısa boylu. 4 -
Kalburdan geçirme; Kasık. 5 -

Azra.il. 6 - (Prasa) nııı başı; No

ta.. 7 - Sarhoş avazl; Nota. 8 -
(Riya) nln yarısı· Bir cimnastlk 

vasıtası. 9 - Sert kalp. 10 -
Birdenbire; Bir mabut; Çiit doğ

muş. 11 - Azık; Kurum. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Uzak-

§B.rkın müst.alhkem bir mevkii;/ 
Bir renk. 2 - Bir mus'Jci aleti; 
Kandırma.. 3 - Fazla merak ve 
tee."Sür; Raci. 4 - AkıJlılık tas
layan; Raci. 5 - B r nevi kaş ve 
saç boyası; İnsan soyu. 6 - Ya
~a; Anadoluda bir şehir. 7 -
Unvan lev'hası; (Sürü) nün sonu. 
8-I Avrupanın büyük bir şehri. 

9 - iri beygir; Çok. 10 - Yak
hklarımızdan; Dokuma makarası. 

11 _ - Nota; Vücudun bir kımıı ı 
D tJNK tJ B UL MACANIN HALLİ 

So'dan sağa: l - idam; Yalı.! 
2 -:- Çay; Yat. 3 - Namaz. 4 - 1 
Sak 1; Mısra. 5 - Epi; Vay; Alt. 

Rum; Şen. 8 - Har::ırn; Lokmll . 

11·2-9!2 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Şubatın 7 lneJ Cumartesi sabahından itibaren yeni tarife basılıncıya 

kadar tatbik ine zaruret hasıl olan tadlh\t: 

1 - Pazardan başka günlerde sabahları YenimahaUe ve Beykoz
dan o;,20 de KöprUye, akşamları Köprüden Beykoz& 21,10, Ye-

nimahalleye 21,15 de hareket eden ilk ve 'JOn vapurlarla; Köprü
den 11,05 de Yeniköye ve Beykozdan 14,40 da Köprüye hareket 
eden vapurlar seferden kaldırılmıştır. 

Bunlara mukabil her gün Köprüden 11,30 da Kavaklar pos
tasını yapan vajur 20 dakika evvel hareketle fazla olarak Ru
meli iskelelerine uğ"rıyacak ve A. Kavağından bu defa 13,10 da. 
hareket ettirilecek vapur da Beykozdan itibaren Kandilliye kadar 
iki s&hil iskelelerine uğrıyarak Köprüye gelecektir. 

2 - CUmartesi akşamları Köprüden 24,15 de Kavaklara kadar gi 4 

den gece vapuru Çengelköyünde seferini bitirecektir. 

3 - Kavaklar ile Yenimahalle arasında ka.Jdırılan Jkl seferle iskele· 

tere muvasalat saatlerini ve aktarma değişikliklerini etraflı gös

terir cetvellerin iskele ve vapurlara asılacağı sayın yolculara 

ua.n olunur. ,b ______________________ ..,,.,, 
TÜRKİYE 

iŞ 
BANKA Si 

lllçilk ta,al'l'lll heııpları i912 lkram!Je 
KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Ma )'l•, S Ağmtos 

2 l klnclte, rln ta rlhlerlnde yapıbr 
1942 l'KRAMIYELERI 

plim 

1
6 -Ga (ağ); Aha: Mi. 7 - Ağa: 

9 - Çakıl. 10 - Fak; Kuş 11 _ 1 adet 2000 
İmar: Kupa. 3 

liralık = 2000, 
• = 3000, 

lira 40 > 

• 
100 

"° 25 

> = 4.000,

= 2600,

= 5000,

= 2000,-

> 

• 
• 
> 

> 

1 
~uk>rıdan aşah)'ll: 1 ~ İs; .ı Z 

Segah; Mi 2 - Papağan. 3 - 3 
Aç; Ki; Ar; Fa 4· - Mani; Açar. 1 10 
;; - Yalvarmak. 6 - Ahu. 7 -

> 
> 
> 

1000 
750 
500 
250 

> = 1500,
> = 1500,
> = 2500,-

> 
ı;o 

> 200 

> 200 

> 
> 10 

> 

> 

> 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tua.rrut' heeapıarında. 

en az 50 llraeı bulunanlara sene de < defa çektıec&k kur'a ile aşağı
da.ki plA.rı.a göre ikramiye datıt ılaca.ktır. 

Yamyamlık. 8 - Yazı; Oluk. , ___________________________ ., 

& adet 1,9" Uralık f ,oet lira 100 ... t so lirald< 5.- Ura 

' . ' . 
40 • 

llOO 
:ıs. 

ı .. 

• 
• 
• 

ı,otO • 
J,000 :t .,_ . ı ıo • 

UMI > 

• 
• 

9 - At;/ Sa; Şk; Şu. 10 - Erl
~me. 11 - Is; Atina; La. 

l{;/J-- DOKTOR --11'\ 
~-IAFIZ CEMA L 

L OK"fAN BEKİ) 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir !ene içlnde 50 liradan aşa.4 D ahi liye J\löteha.~ 

tı düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. D ivanyolu 10; 
Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, ~{uayene saatleri: Paıııtr 

~ .. lllllllllllllllllllllBlılrınlllcllklllnlulnldlalllçe1kl111ıec111ek1t1u~.l:lll:ılllllllllllKlllllllm~ l a·iıılıı'"•rıir1. 11ı1e1ra•ıüanı~lll'lllTlelll· l2l3:9!9l9;;ıl 

İstanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlu Şehit Muhtar caddesinde Sipahi ocağı binasında yaptırı4 

lacak 2879,50 lira keflfll elektrik tesisatı 16.2.942 pazartesi sa.at 15 de 

dettertarlıkta müteşekkil komlsyo'lda. açık eksiltme Ue Lhale edilecektır. 

Muvakkat teminat 216 liradır. Iateklilerln en az bir taahhütte 2000 
liralık bu işe benzer iş: yaptıklarına dair idarelerinden almı9 olduğu 

veslkalara istinaden lstanbul viJAyetinc müracaatla eksiltme tarihin· 
den tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmı9 ehliyet ve 941 yılına ait T;. 
caret oduı vesikası ibraz etmeleri muktazidir. Şartname vesair mılna
kasa evrakı her gün Milll EmlAk t Uncü kaleminde görWebilir. ( 8üııt) 

BORSA Cümhuriyet erkez Bankası 
t ŞUBAT 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 132,20 
100 Pczeta 12,9375 
100 lsveç Kronu 31.0050 

uı.am ve Tahllil 

1933 Türk borcu l 
1933 ikramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
T. Cümhurlyet Merkez B. 
Anadolu Demtryolu tahvili 

NUKt'T 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibir' ik 
Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlik (Re>;at) 
Altın gramı 

L lıi.. 

23 40 
23 05 
19 87 

150 00 
51 00 

35 25 
34 35 

165 00 
170 00 
178 00 

5 00 

lstanbul i kinci i c ra Memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup a
Çlk arttırma ile paraya çevrilmesine 
karar verilen Beyoğlunda Kamerha· 
tun mahallesinin Duraç sokağında es
ki 21, 23, yeni 38 numaralı kAgir evin 
dörtte bir hi.s11esile yine ayni mahal
lede Ağaççlleğl sokağında eski 6, 8 
yeni 2 numaralı kAgir evin dörtte 
bir hissesi ve yine ayni mahallede 
Ağa.ççlleği sokağında eski ve yeni 
5 numaralı kAgir evin dörtte bir his
sesinin ayrı ayrı açık arttırmıya çı

karıldığı ve birinci arttırmanın 20. 
2.942 tarihine mü.sadif cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar ve ikinci 
arttırmanın 6.3.942 tarihine mUsadif 
cuma gUnU "Saat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacağı Vatan gazete!inln 23.1. 
912 tarihli ve 464 nüshası He llAn e4 

dilmiş: ise de 10 gün daha temdit e· 
dilmek suretile yapılacak ikinci art
tırma mezkQr 6.3.942 tarihinde yap
mayıp 2.3.942 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacağı tavzihan il.An olunur. 

Sahibi •·e a..,rıyat mlldtırtı 

Ahmet Emin YALMAN 
Va taa N ... rlyat Tiirk Lld. Şii. 

Vata• maU..ı 

31 i K iNC i KANUN 

AKTİF 
Kaso.; 

Al tın: Safi Kilogram 72.605.438 

Banknot 
Ut aklık 

...................... .... . 
........................ 

Dahildeki Mu habirler: 

Türk Lirası ........................ 
Ha r içteki l\tuhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 6.632.112 

Altına tahvili kabil ıerbeat dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu klirıng 

bakiyelerl ................ 4 ••••• • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdlye kar9ıhğı 

Kanunun 6.8 inci maddelerine tevfi. 
kan hazine tarafından vlki tedıyat 

Seneda t Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham Te T ... hvil:it Cüzdanı : 

(Deruhte edilen evrakı nakdi· 
A _ (yenin karşılığı esham ve tah-

(vil!t (itibari kıymetle) .... .. 

B - Serbest esham ve tahvilat ... . 

Avanslar : 
Altın ve döviZ Uzerine avans ....... . . 
TahvlUlt üzerine avans .......... .... . 
Hazineye kısa vadeli avans ....... .. 

Hazineye 3850 No lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans ........ 4 

Lira _..:...---

102.125.357,22 
8,598,220,-

793.779.80 

118.019.05 

9.328.596.36 

71.021. 764.40 

158.748.563.-

22.227.905.-

310.430.793.39 

(5.501.881.93 

8.996.454.71 

4.906.19 
7.808.690.-

167,500,000.-

Hissedarlar : • • •• • • •• • •• • • •• ••••• • •• •• ••••• • •• ••••••• . •••.• 
Muhtelif: ........................ .... .. .. ...... ..... .. ... .. 

Yekii.n 

L ira 

111.517.357.02 

118.019.05 

80.350.360. 7( 

136.520.658.-

310.4~0. /93.39 

54.198.336.64 

175.313.596.19 

4.500.000.-
9.126.089.89 

882.375.210.04 

1942 VAZIYET/ 
PAS 1 F Lira 

Sermaye: •• .•.• •••••••• ••• ••••••• •••• , ••• , ••• ••• • • ••• ••. • • 

iııtı;yat Alı~eel : 
Adi ve levkalAde 
Husuet 

To<iniildeki Banlı.aellar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl· 
kan hazı.,e tara.tından va.ki tediyat 

Deruhte - ewala -,.. lı&.. 
kiyeol ..... J, ............... .. .. 
Karşılığı tama.men altın oiar&X 
llAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili UA.veten tedavllle 

va.zedilen 

Hazineye yapılan altın k&.11ılığı ~ 

vans mukabili 3902 No. 1ı kanun mu. 
clblnce i.IAYeten tedavWe vazedilen 

Mevduat 

Türk Lirazn ........... ............ . 
Altın: Safi Kilogram 877.150 

zııııo N o. Jı kanuna &'lire hazineye 
açılan avarıs mukabUl tevdi olunan 
altınlar: 

Safi Kilogram 

Döviz Taahhüdatı : 

55.IS41.930 

Altına tahvili kabil dövizler ........ . 
Diğer dövizler ve alacaklı ldiring 

bakiyeleri . ...................... . 

7.822.019.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

22.227.905.-

186.529.658.-

17.000.000.-

252.000.000.-

116.000.000.-

87.813.495.76 
1.233.782.03 

78.124.167.90 

22.625.182.34 

l\luhtelif: • • ••• ••••••• •• •••• , • •• ••••••• • , ••••• ••• ••• , ••• •• 

ı Temmuz 1938 tarihiadea itibaren : 
İskonto badeli % ( Alt.n üzerine Avam 9 

Lira 

15.000.000.-

13.822.019.15 

520.520.658.-

89.047.277.7P 

78.124.167.90 

22.625.182.34 

143.235.905. 76 


