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Buhranın öğrettiği 
dersler 

Buhran, sıkıntı kaynağıdır. Fakat aynı 
zamanda noksanları görüp düzeltmek 

imkanını veren bir fırsattır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

IL..O er ordu, vakit vakit m&· ı- . 
=~ n~ES? k~=~:~:~yd:~:; 11ı'n'g-:ı I :,··z" eÜ·y·Ü .k 

.......... 
mek ister: Acaba bütün birlikleri 1 1 · 
~~~~':r h~l~~e;eu=~~r~:~=i=I~~ E 1 ç ,. s ,. n ,. n z ., yaf e ~ 'ı 
rilen vazifeye sahip olmt.11 mudur? l 
Bu uzuvlardan hepsi blrdıen düş-
man karşısına. çıkınca en son ıa· 
yenin hakkından ceımeıe iyice 
hazırlanmış mıdır? 

B•r milletin umumi hayatı da 
vakit vakit bir manevra mevzuu 
olabilse pek iyi bir şey ol1H"du. 
Millet; icabında fazla bir yükü 
Eırtına alıp almaya.cağını, beklen
mez yeni şartlara çabuk ve iyi 
uyup uymayacağını ıptldadan tec
rübeden geçirmek imk.Anını bu 
sa.yede bulabilirdi. 

Bu yapılmıyor ve kolay kolay 
yapılamaz. Fakat irademizin hL 
ricinde olarak bir 'buhranla kar
şılaşınca, bundan bir manevra 
ve deneme sahası diye istifade et
menin yolunu aramalıyız. Buhran, 
bir çok vatandaşlar i(:in ve tıükö
met mekanizması için bir sıkıntı 
membaıdır, fakat ayni zamanda 
umumi hayattaki noksanları gö
rebilmemiz için b:r mihenk taşı, 
her şeyi olduitu gibi aksettlrmeite 
hizmet edecek bir ayna hiunetin! 
gôrebilır. 

Ziyafette, Hariciye Vekili 
ve Vekaletin ileri gelcn
leri hazır b ulundu la r 

Ankara, 6 ( Telefonla.) - in g1lterenin Ankal"a Büyük Etr~l 
bugün EJçUlk binasında, Hariciye Ve.kili Şü.krü Saraeoğlu _,ere-

1 
ftne bir öğ"le ziyafeti '"·erm11Jtir. Ziyafette mebusJarımrzdan Rauf 
Orbay, ŞWuü E8mer, H&rlelye VekfUetl e. rkA.rumıı.la l ngiltere 
bliyük el!,'l.Hğl ileri golenlerl hazR bulunmu".,.du. (B .B .) 

.... .,, ....., .......... ...,. ._. "*" u w..,,_.nwrws 

Mısır 
parlamentosu 

dağı l ıyor 
hem Nahas Paşa 

Başvekil hem 
ciye Veki'.i 

Hari
olacak 

,_f _u_z:.:::
1
rk ) 

Singapurda 1 

harp 
şiddetlendi 
Japonlara göre 

Adanın zaptı 

d -· ......... .,.. -------ı-
B el g r at 
Top ateşi 
Altında 
Sırp çetelerinin 
topçusu her gece 
şehri bombalıyor 

Çeteler şehre kadar 
girerek Almanlar,a 

ça ·pışıyor 'ar 
Moskova, 6 (A.A.) - Moskovadan 

öğTenlldiğine göre, Sırp çetelerinin 
topçusu her gece ~~baha kadar Bel
gradı bombalamaktadır. Gece çete· 
ler şehre kadar girerek Alman dev
riyelerile muharebe ediyorlar. 

:\t lhaUO\"IÇ tümgeneral oldu 

Londra, 6 (A.A.) - Londradaki 
Yugoslav hUkQmeti , General Mihai· 
ıoviçi tümgenerallik rütbesine yük
seltmiştir. 

Müttefik~ erin 
Pasifik 

başkumandanı 

Bütün kuvvetler 
Vavel n emrine veri ldi 

Stratejik mes'eleleri 
Vaşington .ve Londra 

halledecek 

' l • 

Kömiir istihsali 
arttırılıyor 

Kömür havzasına direk 
tedariki için çalışılıyor 

-ı Yakında kömür 

• 

Inglllz erleri en sıkı,ık bir 7.amanda. bile braş olmayı lhına.1 etmezler. 
llarbln şiddeti onları bu ôdetlerlnden \·azgeçlttrnez. ~in1de Jngillz 
neferlerini Libyada siperler arasında tra.ş olurken gö&teriyor. Kim bilir 

bu 8llkal tıra.,ıarı belk i de sonuncudur. 

nakl i ne 
başlanacak 

Ankara., 6 (Telefonla) - lkh· 
sat Vekilinin Mecliste izah ettiği 

1 
sebeplerden ve bilhassa direk te

' darikinde tesadüf edilen müşkü
lA.ttan dolayı kısa b •r müddet fa
aliyetini tatil eden Zonguldak hav 
zası kömür madenleri bir kaç gün
denberi yeniden faaliyete başla· 

mışlır. Kışın ve nakliyatın büyük 
mfrşkül8tına rağmen bilhassa Zon 
guldak civarınciaki ormanlardan 
ct:rek tedarik edilerek havzaya 
nakledilmiş ve diğer ormanlardan 
getirilmekte olan direkler de pey. 
derpey havzaya naklolunmaya 
başlanm'§\ır . 

Normal zamanlarda günde 9 

( Şimali Afrika lllr Rus· Alman l 
bin tona baliğ olan havza kömür 
istih!<ali bugün günde 4500 tonu 
bulmaktachr. Direk ihtiyacının te· 
mini ilerledikçe yakın bir zamı:ı.n

da normal had bulunacak, yani 
9 bin ton istihsal olunacaktır. 
Havzada kömür stoku gittikçe 
artmaktadır. Havzanın faa1 1yete 
başlama!'>ı ve bazı yerlerde 6 met· 
reyi geçen karla ka.panmış bulu
nan demtryollarının açılmasından 
sonra istihlAk merkezlerine, İ!li· 
tanbul başta olmak üzere kömür 

~vkine tekrar başlan31'.'akhr Bıı 

sevkiyatın gün geçtikçe artacağr 

en salAhiyetli makamlar tarafın

dan lcmın edilmektedir. (B.B.) 

1 lıırbl _ ____. lı ar it I 

Libya da 
1 

Kursk - Har kof 
vaziyet . y ol u 

müphem f yarıldı 

Büyük kuvv etler 

henüz karş karşıya 

gelmediler 

1 

Kar fırtınasına 

r _ ğmen harp 

devam ediyor 
Londl'a, 6 (A.A.) - Londranın Londra, 6 (A.A.) Kuybişef rad-

Her sıkıntı gelir, geçer. Bütün 
Af, bunun ort•Y" ko ·duiu nnk· 
sanları göıımek ve bunları dü
zeltmek tein sıcalı sıc&lına icabı
nı yapmaktır. Bu kadar aitır bedel 
h tecrübeler boşa giderse cidden 
yazık olur. Buhran zamanlarını 
yalnız sıkıntı membaı değil, ayni 
zamanda bulunmaz bir fırsat sa
Yarak, tecrübeden ders almak ne
ye benzer bilir misiniz? Bir zehir. 
den kimya. yoltle bir takım cev
herler çıkararak, bunları ,:ücuda 
şifa verecek bir il~ç diye kullan

Yeni Başvekil, "diktatör
ce hükmetmiyeceğiz., dedi 

Kahire, 6 (A.A.) - Yeni Mısır 

Bf.4veklll Nahas Paşa, teşkil ettııtı 

kabinede Hariciye ve Dahiliye na· 
zrrlıklannı uhdesin.- alacaktır. Na
h.as: P8.J8.nın başkanı bulunduğu Veft 
partisi Mısır parltunentosunda. zayıf 
nisbette temsil edilmekte olduğun· 

dan Başvekilin yakında. umumt seçim 
yaptıracağından bahsediliyor. 

.. ' . gun mese esı 1 saliıhiyeUi mahfillerinde, Rom. yoeuna göre, Sovyet kıtaları Kursk 
mel'ln teşebbüsü halen muhafaza ve Harkofda Alman müdafaalarını 

Avrupaya 
ihraç planı 
hazırlanmış 

mal!a ... 
Dünya buhranı denilen büyük 

manevra sa.yesinde umumi ha.ya .. 
tımızın bütün cihazları sıkı bir 
denemeden geçince neler gördük".' 
Şunu gördük ki karşımıza çıkan 

Yeni yeni vazifeleri b94aracak 
uzuvlar deıtıal beltremiyor, beli
rt'nlcr vazifeyi görecek takatı ta
mamı tamamına. gösteremiyor. 
Çünkü çalışma usulü bakımından 
normal gidiş, hakikt ihtiyaçların 

icabını derıhal yerıne getirecek 
1<:urelle kurulmamıştır. Usulün 
manzarası şudur: Yapılacak her 
iş, bir memurun karşısına yurdun 
hayatında yeri olan, vazife sahibi
nin kend:ne dert etmesi icap eden 
bir mesele diye dikilmez, filO.n 
numaralı ve filAn tarihli bir kA
ğıt diye çıkar. Başka başka nu
maralar taşıyan bu kAjıUardan 

yüzlercesi hergün elinden çıkıyor. 
Eğer usule ayak uyduran bir me
nıursa ortalığı rahatsız etmeğl 

hatırına getirmez. Kflğıdı bir ta
rafa havale etmenin ve karar 
vermek zahmetini gecl\ctirmenin 
bir yo'unu bulur. Nihayet dönüp 
dolaşıp karar dakikası &elince bu
nu Amirine atar, Amiri dalıa yük
sekten sorar. Nihayet karar ver· 
mek yükü heıp ayni merkezi ma
kama gelir, dayanır. Bu makam 
ııekadar gayreUc çaltşBa. nekadar 
[edakArlık etse; sayısız işleri kesip 
atmak lmkA.nını zaman denilen 
aınll tahdide uğratır. Günün me. 
sele'eri arastnda birinci derecede 
-qayılmayan, fakat kendi sahası 

için hayat me!'=el~i olan türlü tür. 
lii ic;ler sıraya girer ve bu sıraya 
J.?irme de umumt havatın bir kı~ 
mını muvakkat bir felce uğratır. 

Bu şekildeki ! ş görme mantı. 
rını ve u!'ulünü biz Fransadan 
knnya ettik. Fran~anın buna da .. 
,.flPfln gidi..::l buhran şartları kar
~1~1.-.~a ivi bir imtihan gcçirmed . 
Brılli oldll ki şu mahzurların ön-
1,..-mPo:.l 1~7.ımdır' Fransızların or
f .. , ... knvfhıi:!ıı sistem, nazar! man
tıkta o karlar kPvrayıcıdır ki ken .. 
r •., .... m~hcru~ bir taa~'UP yaratır . 

f>., ""fa alının u~reşılan i~ler hariç 
olmak ii7Pl"f' . <ı::İ!ittemln hedefi, fay· 

<Dtvamı sa. 3, sa. ' te) -

Diktatörlük Jdaresl yok 

B ir m a n ya, Japo ı 

taarruzunu kar;ılamıya 
hazır/ant yor 

Can1berra, (A.A.) - ~falezyadaki 

imparatorluk Avustralya kuvvetleri 
nin büyük kısmının Singapur adası- ı 
na çekjlmlye muvaffak oldukla.rı re.s- · 

... 
• 

1 

eder gôrünmesine rağmen Libya- yarmışlardır. 
daki vaziyetin halen müphem ol- Moskova, 6 (A.A.) - Cenup batı 
du&u öğ eden sonra söyleomiştir. cephesinde Harkof ve Kurak·da Kı
ller iki tarafın mühim devriye fa. zılordu kıtaları ilerlemekte devam e· 
a.li~tle-ri olmuştur. Muhasım iki dtyor. Perşembe sa.batıı Kızılordu 

kuvvetin kısmı küllisi henüz çar. birliklerinden biri Alman mevzileri 
pışmamışlardır. arasıpda zayıf bir nokta keşfetmlş 

İngil i z adalarından 
asker çıkarmak için 

tertibat alinmış 
Kahire, 6 (A.A.) - Yeni Başvekil 

Nahaı; Pa.şa. bugün şöyle deml~tir: 

4'.Pa.rlAmento feshedilecektir. Dik· 
tatörce hükmetmiyeceğlz. Fakat ser· 
best ve parlAmento vaaıtalarile hU· 
kO.met sUreceğiz.> 

men bildirilmektedir. 1 , 
Johor Bahru, 6 (A.A.) Slnga- i' 

purun bombardlmanı, dün öğleden \.. 
sonra baı;t1ıyarak bu sabaha kadar 
devametmlş düşman ıstihkA.mları tah 

Berlin, 6 (A.A.) - Afrika şl- ve bu kesimdelti dU,man birliğini 
maLnde Siranalk'i°n doğu kısmın- yok ederek Alman sana.rının arası
da düşmanın takibine devam edil- na dUşmUştür. Bu cephede Sovyet 
miştir. A ~man ha.va teşkilleri İn· hava kuvveUeri in&anca ağır kayıplar 

1 giliz ordug8.hlarını bombalamış- verdirmektedir. 

Ottawa, 6 (A.A.l - Büyük 
Britanyadııki Kanada kuvvetler·
nin başkumandanı General Mo 
Naughton buradan geçerken ver
diği demeçdc, müttefik kuvvetler 
şeflerinln İngiltere adalarından 
Avrupa kıt'asına asker çıkarmak 
için bir plAn hazırlamış olduk ~ arı
nı b'ldirmiştir. En küçük ayrıntı
larına kadar incelenmiş olan bu 
plAn derhal t&tbik edilebilecektir. 

Nahas Pa.şa, mualıedenin tahmil 
ettiği mecburiyetlere iki partinin 
menfaatleri dairesinde sadakat gös· 
te.receği hakkında millete teminat 
vermiıştir. 

Kahıre, 6 ( A.A.) - Kral Faruk, 
Muhammet Mahmut Halil Beyin çok 
Ya.fll olduğunu ile.ri sürerek kabine
yi kurmak va.zi!esinden a.ffmı iste
mesi üzerinedir ki yeni hUkOmetin 
teş:kilt. llJiini Veft lideri Naha.s Paşa
ya vermiştir. 

Ve!t partisi ma.hfille_rinden bildi
rildiğine göre, Naha.s Pa.şa aa.,vekil· 
hkten ba.şka bir partide iken kabul 
etmek istemediğ"i bir formwıe bir 

(Devamı Sa. 3, su. 1 ele) (-) 

rip cdl1miştir. Ayni zamanda Japon 
tayyareleri daha. ba{lk& asker1 he· 
detıere şiddeUi hUcumlar yapmışlar
dır. 

Johor Ba.hru kanalı civarındaki bü 
tUn bölgeler, bomba dumanile kapa
lıdır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - General Banzai 
Singapurun düşmesinin gecikmiyece
ğini ve Çine kar,ı yapılan muhare
benin daha. çok uzarnıyacağını söy
lemiştir. 

Singapur, 6 (A.A.) - Uzak9ark 
Ingiliz tebliği bildiriyor: 

BugUn Singapurda kayda değer pek 
a.z şey vardır. Ingiliz topçuları Jo
hor Bahru tipinde düşman kuvvetle· 

(Deva.mı Sa. S, S il. 6 ile) //// 

Ticaret Vekaıetinin . "' . 
ıuı dünkü tehi 

Tütün piyasası açılmadan eliniz
deki mallarınızı satmayınız 

Ankara, 6 (A.A.) - Ticaret ve-t leti tarafından tesblt edilecek tarih· 
kAleUnden tebliğ edilmiştlr: ı ıerde açılacak ve müst&halUn rne.n-

Karadeniz ve Marmara mıntakala- taatlerini koruyacak surette tanzim 
rının bazı Hıtihsal merkezlerinde tü
tün plyaaal"'ı açılmadığı halde mU
bayaat yapılmakta olduğu haber a
lınmaktadır. Halbuki her iki rnınta· 
kanın tUttkt piyasaları Ticaret VekA· 

olunacaktır. 

Piyasanın Tica.ret VekA.ieti tva
fmdan açılmasından evvel tütUrı.Unil 

elinden çıkarmaması, müstah!ile, 
menf.,.t.t ba.kımında.n tavsiye edilir. 

General Vavf'l 

Vaşington, 6 (A.A.) Matbuat 
toplantısında beyanatta bulunan Ro· 
osevelt, BUyUk Okyanusta bulunan A 

merika, Ingiliz, Hol anda ve A vus· 
tratya askeri kuvv~tJerinln General 

ardır. Bertin, 6 (A.A.) - Alman ordt.t-
Kahire, 6 (A.A·l - Külliyetli 1 lan Bf.4kumandanlııtının tcbhl';I: 

malzemenin __ iler · ~ckt~ olan Al~ Doğu cephesinde Alman kuvvetleri 
nanların elıne duşmesıne mAnı hava tefkillerlnin ehemmiyetli des
olma.k üzere İngiliz kıtaları tara- teklemesile düşman taarruzlan ve 
!ından yapılan cüretli ve İl1uvaf- ı muvaffakıyetli karş.ıhk taarruzlar es 
fakiyetli bir hareket neticesinde nasında dUş:mana insan ve malze
bir İnıgiliz kaf~'esi bu malzemeyi me bakımından ağır zayiat verdlr· 
düşmanın gözleri önünde alıp gö· mişlerdlr. Kursk'un şimal doğu ke
türmeğe muvaffak olmuştur. Al- siminde mevzu bir karşılık taarruz
man baskısı azalmaktadır. Bu- da kar fırtınalarına rağmen bir çok 
nunla beraber, İngilizler çölde ba· günler devam eden bir muharebe
zı noktaları terketmiştir. Ezelim- de, d~man, içlerinde bin tümen ko· 
e Derneden çıkıp daha şarkta bir mutanı da bulunan 294 esir bırak~ 

müdafaa hattı l~gal etmiştir. Mu- mıştır. 

Habeş imparato
runun hediyesi 

harebe, fasılasız ve göz gözü .gör- Düşman zayiatı arasında, bundan Londra, 6 (A.A.) - İmparator 
mez b ir toz fırtınası ortasında de- bafka 14.50 ölU olduğu gibi 6 zırhlı Haile Selasie İngiltereye oğulla. 
\ '8m etmektedir. araba, 2ti top, bir çok: ağır ve hafif rından birinin komutasında bulu

- ---------------------------- piyade silA..hlarL ve diğer harp mal· nan bir Habeş livası hedl._ye i?t· 

r·--.. ~-~-(,'"f"~·;.-~ .. ~-,t'":-;"f"'; ... __ .. ,. ... - ........ - .......... _, ....................... --. ................... , ............. ,..1. -p; ~·;·~Mo<~ v a p "';~ u n u n 
(Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) >-« 

~;.:::;§ 1 tamiratı tmamlanıyor 
8lnl iyi anlıyau 

bazı Amerlka
Wa r bugün Ingll
terenJn sen1bolü 
halLne gelmiş o
lan Çörçil'I lıa

tarla trnak 1(-ln 

Çö"'Uln ufak hey 
kellerini bardak 
veya diğer şekil

lerde llnal etmek 
tedlrler. An1erl-
kalılar bu biblo
lara çok raJbet 
götiıtermektedl r. 

Reslnıde Çörçll
den bi r bardak gö 
rü.yorsttnuz. 

................................................ --................. -................ _ ......... -._ ...... ___ ._~ .... --~~-

İki aydır, bu vupur içinde l i manımızda 
yatan sekizyüz yahudi muhpciri nihayet, 
ya denizden veya karadan Filistine gidecek 

Jkl aydır ıstanbul hm.anında se
klz yüz davetsiz miBafir var. Bunlar 
Romanyadan çı)tarılan Yahudilerdir. 
Panama bandırası lB.f!yan kırık dö· 
kük bir vapurla trantit ~klinde bu
raya gelruifler, da.ytLOmışlarchr. Tran 
sit demek, biraz su, kumanya alıp bir 
kaç saat iÇinde yola devam etmek
Ur. H •1buk.I Panama vapurunun kap
t.anı, vapurun tamire şiddetle ihtiya-

cı olduğunu ileri sürerek mühlet 
teml.ştir. HUkO.met bundan evvel çü
rük bir vapur y\lzünden bir kafi!• 
Yahudi muhacirinin Marmarada uğ
radığı: felA.kett hatırhyarak müsama
ha göstermiş, mühlet vermiştir. 

Bu müsamahanın mA.nası, dünyayı 
tutan yiyecek darlığı içinde sekiz yil~ 
yabancı can beslemeğt kahul etmek

(DO'lamı: Sa. s. «il. 6 da) (//) 
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VATAN 7 - 2 - 9'12 

AMERİKANIN 1 
[ Kendi kendini tenkidi : l l ş 8 h i f Serbest 

Kürsü 
Basradaki mallarımız 

nasıl gelebilir? :::::=, ,==D===o==l a==r==ı==m===ız==,==b==,==.z=:::!i MHabherleri 
.. d .t J a rukat ihti- - Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin dikkatrne - Modern harpte 

çetecilik cmleketin iktııadi ha.ya· m u a, aa euemez ,, yacını karşıla- M 
tını f.elee uğra.tan umtllCl'l 

tenkit ~ekten 'hiç üşenmiyor
sunuz. Fakat böyle davaların 
yalnız nazarı tarafını söylemek 
kifayet etmez. Ortaya c•nlı mi. 
saller koymak IAzırndır ki kırta
si ruhun yerine iş ruhunu ge
çirmeğe imkAn peyda olsun. Siz; 
böyle faydalı bir neıriyat çığırı 
açtığınıza göre bilenlerin bildik .. 
lerini söylemeleri çok fayda.Jı bir 
şey olar. 

sayede üç yüz va.ıona yakın a ... 
ğırlıkta eua, demiryoliarına yük 
olmadan harekete geçmiş olur. 

tı kuruş &ümrük resmine tabi
dir. Tarife kanunu o kadar bil
gisnce yapılmıştır ki memleke. 
tin ileri giden 'bir de sanayi şu
besi olan karoseri sanayii teşvik 
ve himaye edilecek yerde kam
yonların memlekete ışasl halinde 
değil, karoseri ile gelmesi anla
şılmaz bir ~ekilde teşvik edil
mektedir. 

~ n evyorktan \er Hen bir habe

u ~ re göre, 1'~unan1!;tanda. kal

mış ve dağlarda glzlenml";' olan 
Yeni Zelandah askerler bir kolayı
nı bulup Yugo!;lav.)"aya gt"c:miye vP 
Sırı> çetet•Uerine Jltlhaka muvaffak 
olıntL'~lar. 

tr==\\. iin başmakale sutununda 
l.bJI çıkan yazımda Amerikalı 
dostumun bana verdiği üç mec
muadan bahsctmi;?tim. Bunlardan 
birincisinde 1918 harbinde Ame~ 

ta.n 74 tersane yapümış ve şe ya_. cak tedbı·rıer 
başlattırtlmıştır ·» 

Çok gar;ptir ki bugilnkü gev-

ıekliie Geneool Col'\60nun göo"lcr
dij'i sebep, Amerikadaki para bot. 

Bunun yapılmasına iki engel 
vardır. Biri şudur: Gümrük ta
rife kanunumuzun kamyonla a
lakası olan B 667 fıkrasında a
kıl ermez derecede büyük ha-

rtkada levazım 

reisliğ ~ eden Ge 
ncral Co090nun 
, Dolarlarımız bf 
zi müdafaa edc
mez ıt başlıklı bir 

~ Y&zan: =-=-ı 

L~=-~mln Yal~I 

lugudur. Ameri
ka kesesine gü ... 
veni;vor. Başı sı
kılınca: •Elli bin 
tayyare yapaca
ğım ve bu iş için 

25 motor civar mınta
kalarda kömür ve odun 

tahmil ediyor 
Şehrin ıkömitr ve odun illtiyacı. 

nı temin için lAzım gelen tedbir
ler alınmakta, nakil mükellefiyeti 
konan motörler kömür ve odun 
m1ntakalarına gönderilmektedir. 
Ayın otuzundan dün akşama ka
dar gönderilip kömür ve odun ge. 
liren molörlerden ba,ka balen 
yirmi beş motör Şile, Aguv•, iz. 
mit havalisinde bulunmaktadır. 
Bunlardan dört tanesi odun, yir· 
mi bir tanesi de .kömür getirecek
tir. Motörlerin ihava müsait cit\iğl 
takdirde buırün yarın İst&nbula 
cclmesl beklenmektedir. 

f. Yazan: 
j_S. R. C. J İşte tarife kanunundaki bu ka· 

yıt, kamyonların Basrada ku
rulmae:ına mAnidir. Kanunu de
ilştirmeden bu imkAnı temin et.. 
menin bir tek. yolu vardır ki o 
da gümrük rcsminJ kıyas yo1ile 
alm81kıtır. Gelen kamyonlar bun
dan evvel gelen modcll~rin ayni
dir. Ağırlık farkı yoktur. Tart
ma.darı onlara kıyas ederek güm
rük alınması ie;in Gümrükler ve 
İnhisarlar Vek3.leti icap eden 
hazırlığı )'apar ve talimat ve· 
rir~e hem Hazine, alacağı ~üm

rök resminden bir kuruş bf1c 
ka;ılbetmez, hem de üç yüz kam
yonun memlekete gelmesi ve be
raberlnde 1200 ton eşya taşıma· 
sı imkan dahiline girer. 

A;rnl habere baklhr.,a, Yugosla\'
.lada. ı,, çete harbinden ('ıkıtJ da.ha 
lntlz.amh \"(' daha grnl";' bir nıahl

yet almak ü:t.rr.'(flr. ('ünklı, ba...,ıau. 

l:'•':ta bii~ iik, kiıçük «;>etclerle i";OgRI 
kuv,·f'tlerlnJ rahat ız eden Albay 

'tihallovf.( ya' as va,·:ı1ı1 ku\'\'Ctle-
tlnJ arttırmı,, io~drad~kt YugOtıi
lav hükômctı tarafından geueraJll
ğe terfi \.O llarbtye "\ a.7.ırhğına ta
yin edildikten ~onra da iki yüz bin 
ld-;ıllik bir ko\.~·f't toplaını.7tır . 

yazısını buldum. 
Bu general ilk.önce şu nokta 

ilzcrjnde duruyor · "Bır memleke
tin askeri işleri tenkit edilebilir 
m ., Neticede edilebilecegi kara· 
rına. varıyor ve şunları söylüyor; 
. :\skert zaafımızı ve aczimizi gös
terecek vazılar yazılınca her ta
raftan feryatlar yükseliyor. Di
yorlar ki: 

- Sen bunu yapmakla Hitlcre 
hizmet ediyon;un. BizJm zaafımızı 
bu sayede öğreniyor ve pliınlarını 
ona göre yapıyor. 

Ben.;m C<'Vabım ~udur: 

- Hayır, ercndiler, Hitler bi

,u kadar milyar para ayıracağım.• 
diye kararlar veriyor. Fakat işte 
para ve vasrta bolluğuna olan bu 
güven; ana hedefe dotru yapılan 
çırpınmaların ftızını kırıyor ve: 
o Nasıl olsa yaparız. Bize kim kar
şı durur?• diye gaflet uykusuna 
istidat yaratıyor. 

Belediyelerde de 
bürolar kurulacak 

Ben kendime düşen vazifeyi 
işte yapıyorum: Ben tüccarım, 

fakat eYTe14 Türk vatandaııyım, 
sorıra tüccarım. Memleketin hay· 
rı için icap ederse benim hususi 
menfaatim bin kere feda olsun. 
Bana inanınız ki Türk tüccarı 
içinde bu kafada olanlar •anıl. 
dığından çoktur. Zaten iyi bir 
tüccar kendi menfaati itibarile 
de vurwun dü.§ünınez. Ve vur
ıttncvlvk ticaret değil, eşkıya
lık1.ır. Devamlı bir ticaret faali
yeti için en kirh sermaye, na
mustur ıve yurdun menfaatini 
daima husus! mcn!aatten U.tiln 
tutmak prensibidir. 

İl1.88n, General Coll6onun bu 
makalesinde tasvir edllen rttht is
tidatları ıgözönünc getirince; pa. 
radan ve ham maddelerden mah
rum olan. Amcrikadan bin zorla 
tedRrik ettiği demir kırpınlılarile 

silah yapan Japonların o zengin 
ve t~izatı bol Amerikayı nasıl 

gafil avlayabildiğini pek iyi kav-zim halimizi öğrenmek için kendi 
kendimizi tenk it yolunda yazdığı- rayor. 

Ekmek k•rnelerl tevziatında 
günlük işleri tedvir lçln ayrıca 
belediyelerde birer büro kurul
ması için çalışılmaktadır. Bu bü
roların kadroları hazırlanacak ve 
tamamlandıktan sonra 41Unl-Ok iş· 
ıer üzerinde çalışmak üze!'e faa
liyete geçecektir. 

Bir iş adamı gözilc etrafa ba
kınca, bu ölçüye uymayan ha... 
rekeUcr karşısında yüreğim acır, 
hükOmetıe elele yürümek ve eş
kıyaya karşı ıge1mek ~htiyacını 

duyorım. Tek başıma bwnu yap. 
sam 'bana ıgammaz derler, şere

fimi ka.ybcderlm. Fakat sizin bir 
deh yazdığınız ,gibi, hükumet 
bize emniyet edip kendi jşJerimi
ze att Y>irl menfaatılerlnl koru. 
mağı vatani bir vazife diye ver ... 
se, ask.,rltk vazifemizi yaparken 
ne !hisle hareket edersek o !hisle 
hareket eder, vurguncuya ku' 
uçumtayız. Biz işin girdisini, 
çıktısını ·biliriz, aramızda kim 
ne yapar, gözümüzden kaçmaz, 
yakalarız. Bir memur hiç ·bir 
zawıan teferruata 'okulamaz. 

talar vardır. 1500 kiloya kadar 
ağırlığı olan kamyon şasilerlnin 
gümrük resmi yirmi beş buçuk 
kuruştur. 1500 ile 1750 kilo ara· 
sında birdenbire 126 kuruşa, 

1750 den yukarısı için 180 ku. 
ruşa fırlar. Bu tarife !le meırı· 

leke.te iyi ve sa.j1am kamyon .gel
mesi adeta menedilmiştir. Hal
buki milli müdafaa ihtiyacı da, 
nakliye işlerinin maliyeti de 
gözönünde tutularak bunun .akıl 
yapılması lbımdı. ÇllrıkU üç 
tonluk bir kamyon bir teneke 
benzinle 50 kilometre giderse, 
altı tonluk kamyon 25 kllomet.. 
re değil, mesela 40 k!iomelre 
gider. Demek ki bir tek ııoför 

kilo başına dı>ha az benzin ve 
yağ ma .. aflle iki mlsH yilk nak· 
lede bilir. 

Ö kinci engele ge1inee o da 

şudur: Mlll! korunma ka
nv.nunun kayıtlarına göre bu 
kamyonlar &Prbest piyasada ıa.

tılacak deil!idlr. Hükumetin muh 
telif daire ve işlctme' erine veri
lecektir. Ayrı ayrı hiç bir tüc

car, bunları B&srada kurmanın 
ve çoj'u hükQmete ait eşyayı ec
nebi toprıaklarında taşımanın 

riAkinl üzerine alamaz. Bu riskin 
umumi menfaat namına hük-0.
met tarafından karşılanmısı la
zımdır. Bunlar yapılırsa bn dti· 
şüncenin gerçek'"''n"'"ı pekAliı 
mümkündür. Irak yotları kam
yonların hareketine rniısaittir. 

Anlattığım işlerin yapılması ve 
kamyonların Basrada kurulması 

herhalde iki ay süreceğine göre 
o vakitlere kadar bizim cenup 
yolları da mü~ait b1r hale gelir. 

Bu harpte, iklhnl Ye arazl~i oıti.

sait bazı memlf>kPtltrde ('ete mu
harebelt>rl bbyuk bir rol 0\'11amak
tatlır. ÇtinkU e&ki harı•lere kıya la 
hedrnenne bdytik bir i.ı,.aue \'R· 
ran ı.,ıaı kuv\retlerı bu ilerleylşlerı 

sıruıod& dalları, orınanlıırı tomlz
Jl,vemcmekte, buralarda. barınan ve 
glrlen<·o vatanpet\·erler çete muh&
rebelprlne ı 1aynıca tabii Ut.ılı· k
Iarla gittlkre ku\·\·etl artan bir 
mukavemet meydana ~·ıkınaktadır. 

mız yazılara muhtaç de~ildir.

1 
Con~nun maka.lesinden ve bu

.Ku\-ı..·ctimizl ve zaafımızı bizden na benzer olarak Amerlkada çı-
1yl bi ir. Aman. H tıer duyacak• kan ~ayısız yazılardan maksat, 
diyerek zaafımızı askeri esrar r&1hata aıl1şm1ş zencin bir ıınilleti 
perdesi1e örtecek olursak milli bir uyandırmak. kamçılamak ve 'ha
maksada 'lıizınct "etmiş olmayız zırhğın 'hızını attırmaktır. Japon 
Sadece cicizleri ve vazifesini ya· baskınından aylarca evvel çıkarı 
p~mayanları kör körüne himaye 
-.tml ve fena gidi eri Ortbas ede. bu tenkitler işleri düıeltmeğe ge- Şellrin ağaçlandır.i

masına devam ediliyor 

M cmleketlmize gelen kam-
yonla.rın hepol 1500 kilo

dan fazladır. Bundan hafif ağır. 
lıkta, işe yarar kamyon yapıla

maz. Kilo başına 126 kuruş gibi 
bir resim 1700 kiloluk bir kam~ 
yonda muamele resmi hariç iki 
bin liradan fazla tutacatına ıö

re ithal8tç1lar, kamyon ithalini 
mümkün kılabilmek lein fahri. 
kaya 25 dolar fazla para vererek 
kamyonla motörünü birbirinden 
ayırtırlar ve ayrı ambalAj ve 
konuşmento ile getirtirler. O za
man ağırlık taksime uğradığı 

için tnotörsüz kamyon yirmi bes 
buçuk kuruş, İ.(\k başına motör 
ondan a.z resim verir. GUmrük 
kapısında kamyonla motör bir
leşir ve gümrük memurlarının 

gözü önünde şer'I hile tamam
lanmtş olur. Garibı fU ki karo ... 

rek bunların devamın yol açmış niş ölçüde amil olmuştur. Hele 
o'uruz. . Pörl Harbor b~kıRı tenkitlerill 

İstanblll Belediyesi şehrin ağaç. 
landırılması faaliyetine başlamış

tır. Bu meyanda Yüksc-k Mühen
dis mektebi, Mete caddesi, İnönü 
gezisi, Beyazıt meydanı, Yenjca... 
mi, Fenerbahçe, Florya ve Barba
ros türbesi etrafına 40 'bi.n ağaç 

cttkllecektir. 

Eski levazım rekin~ bakılırsa 

Amerika, dünyayı ve kendisini 
tehdit eden tehlikeyi na.zari su
rette gormtis, fakat heni.iz tama
mlle aklına yatırmamıcrtır. Ameri· 
kanın 1917 dekl hazırlık hamle<!. 
ıe 1940 sencsındekf hamlesı kar
şılaştırılacak olursa tşler i.n 1917 
senesindeki aklığı hızın 1940 se .. 
neslnın ayni aylarındaki hızdan 

28 kere fazla olduğu görülür. Ga-ı 
riptlr ki bu iddia, tenkit mak•a
d le ortaya atılan General Con......ona 
alt değildir. Amerikan <genel kur-

1 mayının 1917 ve 1918 in 
istatistik u~i ~c-fi diye kullan
<U&ı 've şimdi de ayni vazifeye 
çaiırdıAı albay Ayresin vardığı 
neticedir. 

Neden 1940 senesinde 1917 se
nesindeki hıza. henüz varılmadı 

ve eski harbin tecrübelerinden Is. 
tif.ade edilmedi? Eski levazım re· 
isi bu suale şu cevabı 
, Birinci cthan harbinde 

wriyor: 
mutlaka 

başarma runnite 1şe saırıhnıştık. 

, Biliriz, yapılamaz, fakat ıbiz ya
pacağız! . diye bağırıyorduk. Bu
gün ise: cY pılamadı, c;ünkü şu/ 
ve şu özür ve sebep var denilip 
durulmaktadır. Dünyada özür ve 
.. bep bulup göstermekten kol.ay 
sey yoktur. İş, yapılması !Azım 
gelen lşl, ne gibl engellere, ozur
lerc ve noksanlara rast gelinirse 
A:elinsın vaktinde yapmaktadır. 

Birinci cihan harbinden evvel bir 
de_stroyer iki ~enedn yapılırdı. Bu / 
mUddetln on bir ıayı kızakta ge
çerdi. 1918 de Ward destroyeri 
tekneye &ıt her y yilzde 84 dere-1 
cesjnde tamamlanmış oiduiu hal
de 27 gün içinde denize indiril_ 
miştir. Bir sene içinde yenibaış· 

Harp intiharı azaltmış 

H arbi; dünya 'e insanlık hesa

bına toı>tan intihar diye telak

ki etınek l"tf')"(,enJz kim~ buna blr 
~y diyemf'7., fakat bu ne'\-I toptan in
tiharın ferdlerin lntlharı üzerine tok 
gariı> bir tesiri olmn,tur. Harbe gi
ren memleketlerden he()"lnde intihar 
nt ... hıe'li norınal ~n<-lerln Uçte birine 
lnmi,tlr. 

Bunun ~beblnl tahUI eden Uiın a
damları ';iU kanaate ,·anyorlar: Bir 
in~n 4;'0k meraklı bir kJtobı okuı111-

ya ba,la)·uıea 'lonunu öğrenmeden e
llrd<"n hırakan1az. llarp denilen fa
rrtL o kadar meraklı \'{' heyecanlı bir 
hikayedir ki bunun ı..onunu anlamıya 
herk~ dellee .. ıne mera edl)·or. Bu 
rUıetle işin sonunu öj'renmeden ken· 
di arıu~lle tainyadan çekUJp gitml
.ve ktıru.e r&L.I olmuyor. Zaten har
hln hiç arkası k~Hmlyf'n heytt•n
ları, kendi kendimizi dlnlem~k tm
kAnlarını a7.alttığı l('lo intihar me
yllH adamlar, hlkü.yentn IW>nunu Ö~· 

r~nmek hf'yttaniltı di.inyada. kalma.. 
tı t~rrlh Nllyor1ar. Bu ında tabU 
..,ebfoplerle ölen a.damlarm gö:rll hile 
arkada kalıyor. Gözleriııl kaparkeıı: 

cYaztk .,u gartp kitabın ıııon ""-Yf'l ı~ ı 
ru okumadan ~dlyenım» .Uyorlar. 

SERÇE j 

yerJnde olduiunu Jsbat edince A

merika rahat döşeğinden bütün 

b(1tüne doğru1mu;ı, ııözü ldızmış, 

Consonun istediği hızta J§e sarıl
mıştır 

Abnıet Emin YALMAN 

,_S_o_ru_y_or_la_r :--lj' 
Kız mekteplerinin 
Voleybol maçları 

ve seyirciler 
EnıJnönU llaJkevlnde her hafta 

kız mekteplerinin Voleybol nıat

ları yapılıyor. Voıe,.·bol da baıı;

ketbol, futbol, atıetlzm, yüzme 

'~alre gibi ~J)Orlardan biridir. 

Kıılarıınız bunu bir oyundan 

ziyade, bir spor, bir maç ıllye ya

pıyorlar. 

Spor•a lıJçblr zanıan fena dti

şüoeeter hilkln1 otanıaz. Sı>oru 

seyTeden de oynıyan kadar kibar 

'\--e centllınt>ndlr. 

O 1'alde ... E\.et o kaide mektt:J•· 

IJ kızlHJmnın voleybol n1li8ab.,. 

kalarına. neclen seyirci alınmıyor'? 

Bunu biz(' &;ki ıspor hf)('aları· 

mız.dan biri yazıyor ,-c ı>ek kaklı 

olarnk s.oruyor: 

c... Krzla.ruRr1.o, henı de aynı 

nıektebin a.)·ıu kızlarına, staft. 

yonula atletlzıu yaptırtıyoru..c. 

:'\fe<'idlJeköyünde yürüyu, mu a
bakaları tertip ediyoruz. Her ~
ne 19 Mayısta. stadyomda jln1na1J .. 
ttk gÖf!iterllerJ yaphrıyoruz da 
neden halke\·lnde , ı><>r nıerakh

Iartna mac: ~yrettlrmek imkAn1-
n1 vermlyoruı. !» 

Elektrik tarifesiode 
yapı 1acak tadilôt 

Elektrik sarfiyatını tahdit yolw.
ruı gidild.ği şu sırada. tarifede de 
bir tadilat yapılması yoluna &i· 
dilmesi bir z_aruret hallnl almakta
dır. Normal zamanlardaki tarifeye 
göre, her abone muayyen kilovat.
ta sarfiyat yapmak mecburiyetin
de ve bundan aşağı yapanlar da 
o miktarı ödüyordu. Ayrıca fazla 
sarfiyat yapanlara da lenzilAt ya
pılmakta idi. Tahdit yoluna gidi
len bugünlerde bu tarifenin kal
dırılması tabii görülmektedir. 

Ehliyetnamesiz ber
berler ondülôsyon 
ycpamıyacaklar 

İstanbul Belediyesi Makine şu
besi müdürlütü kaymakamlıklara 
yap1ığı b;r tamimle ehliyetname 
almamış berberlerin elektrik isle
rinde çah~aktan menedilmeleri. 
nl sureti kat'iyede bild.lrmiştir. 

n:&er taraftan herhanıi bir se· 
beple imtihanları yapılmamış o
lanlar b.ir hafta zarfında Makine 
şubesine müracaatla imtihan olup 
ehliyetname alacaklardır. 

Dün mezbahada az 
hayvan kesildi 

Dün yine şehirde bir çok kasap
larda et bulunamamıştır. Buna 
da sebep toptancı ve perakendeci 
kasaplar arasında çıkan ihtıl4f 

yüzünden 1\.lczbahada hayvan ke· 
silmemesidir. 

B u mektubu yazmamın asıl 
sebebi bunu söylemek de

tH ... Keftdi lflerlm için Basraya 
ııttlflın zaman ıözüme bir şey 
Ç"tt>\t. Eler ııa:reye &öre tedbir 
almak yolu .ar1.nırsa anlataca
ıım ı mutlak lblr re bulun
ınası !Azım .... 

eri il gelecek kamyonlaı', ne 
ağırlıkta olursa olsun, yirmi al-

Simdi iş şurayaı varıyor: Böy
le bir işi kendine dert edecf'k ve 
uzun muhaberelere meydan ver
meden icabını bir kac ıı:iin. hat
ta bir kaç !aat iclnde yerine ge
tirecek m1>k•m hangi•fdlr• Har-

(Devamı: Sa. 4, Sü. 2 de) 
Bll<ıra memleketimize alt eşya __ 

ile dolu ... Bunlar iyi muhafaza ı ---------------------------
~~~~~r;,,:::;.ik:::~~~ız~~; ~:~ ~al A Xa 1 e~ 
:.~ :~t~=~~na ~;~~~~: d:~~~~j~ :t!\,Ü™-;~lR • ,QZ~-U,,, .,,,,,,,,.,. 
rıhtım filAn gibi adlarJa insaf. 
sızca masraf biniyor. 'Malların 

m\ihafazasına alt emniyeti de 
yüıde yüz sayamam. 

Her hafta verilen vagon mik
tarı m..hdu.t olduju için ıerek 

Basrada ve ıerek Bağdatta top· 
lanan eıya, aıylarca yerinden kı
mıldanamıyor. vacon bekleyen 
eşya arasında tlç yilıden fazla 
kamyon var ki •bunlar memle
kette olsa bu yaz nekadar istifa. 
de edilebilecek .... 

B lızat yük nakline vasıta 

olması !Azım &elen bu 
kamyonların sandık içinde du· 
rup başka nakil vasıtası bekle
mesi dikkatimi çel<!!. Düşündüm 
ki bttnları Basrada kurup üzer
lerlne ha!it bir k&rooerl yapmak 
mümkün olsa hem kendi ayakla. 
rtle memlekete gelirler, hem de 
dörder ton yük taşıyabilirler ki 
1200 ton, yani 120 vagon eder. 
300 küsur kamyonun da 150 va
gon tutacağı hesap edilirse bu 

fJaşka ne 
fC5) ir gazetede: c800 koyun hak· 

~ kında verilen blr karan baş· 
lıkh bl.r havadis giJrdUm. Kendi ken
dlme: «Bu 800 koyun hakk1nda. ve· 

rilen k&rar idam ceı.asından bafka. 
ne olabilir 'f» dedim. NltekJm ha.vadi· 

ıl okuyunca. anladım ki FJyat Mu· 
rakabe koıulsyonu bu koyunların 

nıe-Lbahade. toptancı kı\rı ahnmadan 
kesllmeelne karar verMh}? 

uAYIN TARİHİ» HAKKINDA 

Koordinasyon heyeti, kAfıt t:asar
rnfu maksadlle, retınıi mecmuaların 

tıkarılmamasına ka.rar verdi. Bu 
karar, şüphesiz, yerindedir. Bu mec
mualardan lüzumlu olanla.r, elbe~ 

uygun bir sırası gelince yioe kendi· 
lerfnden beklenen h1zmctı görooek-
1erd1r. YaJnız bunların ar~ında Mat
buat Umunı miidürlüğü tarafından 

ne,redllen cAy1n Tarlhl» nln de bu
Junnıası yazıktır. Çünkü bu mecmua 
ötekiler gibi deflldlr. Bu harbin, I· 

olabilir! 
!erde herıuıngt bir e&er' içkı n\uh&r· 
rtı-ler'e kaynak olacak gllnltlk vaka, 
vestka, tebHt ve ya'l.llarını mtikem· 
mel bir şeklide toplamaıı:ıa kil. Aca
ba bu gtlzel mecmua, bir tstl•na. ka· 
rartle, gördUtll hizmete devam etıı

rUemez •lf 

BİRAZ DİKKAT ETSEK ... 
Bir sJnema HQ.nındtl: «Konser ba'

layaada c-hjeler kapanacaktır> dJye 

bir elimle &ördüm. Şu carum türkre
nln bir cüwelliği,, bir ahenp vardır: 
«ftatla.ynw~a», yalNt cbaşlarken» ı 

bırakıp o:baı,layaoda» demek olur 
mu? 

İLK 'l'E SON VAPURLAR 

BudıUaoın biri gazetede: t: Bofazl· 
çt seferlerinde yalnız ilk ve son pos. 
taların kald1rddığını:o okuyunca: 

- Şimdi ben ne yapacağmt ! Ilk 
vapurla iniyor, son vapml& dönüyor· 
dum, de(}l. 

TATLISE.RT 

iV VATAHIN EDllBf ROMAHI: 
ı 

TEFRiKA No. SO İhtiyar avukat, Jakı son derecede se
verdi. Bekiirdı, hiıç evleomemlştl. Jaka Avukat B. Simonı pek mtiteessirdi. Öğ

le gazetelerinin birisinde şu yazıyı oku
muştu : 

- Avukal Lüsiyen Martel dün gece 
evinde ölü olarak bulunmuştur. Beynine 
giren bir kurşun ölüme sebep olmuştur. 
Vak'anın b1r intihar olduğu sanılıyorsa 

da henüz doktor raıporunu vennemrş. 

tir.,,, -
Başka talsiliıt yoktu. Aman Yarabbi. 

böyle lstidırtlı ve meşhur bir avukat na. 
sıl olur da durup dururken intihar eder .. 
di! Belki de vak'a intihar değildi. Şu bal· 
de demek k' işin içinde gizli bir facia 
vardı . Kiın bilir, bu faciaya sebep belki 
ar.ık, belkı de paraydı. 

' Simoni bir intıhara bunlardan başka 
sı:"'bep bulamıyordu: «I\ılartel gibi · ciddi, 
akıllı ve· çalışkan b.r adamın zaafa düşe
rek intihar e-tmeı:;.l için mutlaka mü!htm 
cır sebep vardır.» diye dü~ündli. İşin iç. 
yüzünde kim bilir ne korkunç bir hak~ ... 
kal gizlemniştı. 

Mal'lel'ln ölümü ihtiyar avukatı sahih· 
1ıen 1nüteesair etmişti. Yatlı bir adamın 
geride bıraktığı hayat nekadar heyecan 
w saadetle dolu olsa yine gençliğe heves 
eder. Lüslyen gıbi oldukça genç sayılan, 
her halinden hayat ve zindelik saçan biri
sinin ant ölümü yaşlı avukatı çok üz
müştü. Hele böyle sebepsiz ve manasız 
bir şckil<le <il-ınc&i; ~üz ve ~il bir a. 

Yazan: K.aren Branuon 

~acın birdenblıe fırtına.dan dolayı kö· 
ktinden sökillıneslne benziyordu. 

Gazetedeki 1<>n cümle Slınonlyl düşün
düt'dü: tDoktor intihar raporunu henüz 
vennemiştlr.~ 

Bu çok mUhiındi, çok mfrhlm ... Gaze
te vak'11<1ın blr katıl olduğunu söylemi. 
yordu, fakat işin içinde kadın, kıskanç· 
lık gibi şeylerin olabileceğini bu kısa 
cümle ima ediyordu. 
Hayır, Martel'in hayatı munt&za.mdı. 

Ailesi dışında kimseye Aşık flllın olduğu 
duyu}!namıştı. Üstelik Madam Martcl 
pek ııüzel bir kadındı. 1nsa.nın öyle hey
kel gibi güzel bir k8'"1BI olduktı\n sonra ... 
Fakat Slmonı ıunu da pek iyi hatırlıyor
du: Güzel Madam Maııtel baıan adliye. 
ye gellp kocas•nın dav,.Iarını takip eder
di. Kocasının karşısında, davanın aksi 
tarafını müdafaa eden me$ıur çapkın 
Jak Darneye de hayran hayran bakardı. 

Simoni kaşlarını .çattı. Bir gün evvel 
iki rakip avukat, Lüslyenle Jak, oldukça 
şiddetli bir ,\arzda münalıaşa canl~rdi. 

CeY1ren: lleuaıı A. E. YALMAN 

Gazetenin söılcrlnl tekrar zihninden ge
çirdi: •Doktor Jııtlhar raporunu l:ıenliz 
veTiIY\emlştlr.J> 

İşin içinde mutlaka bir kadın parmağı 
vardı. Vaziyeti ciddi ciddi dilşümneğe 
koyulduj!u bir anda uşak gelip Jak Dar. 
neyin kendisini mut!aka görmek istediği. 
ni haber verdi. Jakın bu saatte böyle çı
kagelmesi için mutlaka mühim bir şey 
vardı. Simoni bUsbütün meraka d.üştU ve 
uşajla: 

- Buyursun. dedi. 
Jak içeri girdi. Yüzü sapsarı idi. üstü 

başı her zamanki gibi muntaıam değildi. 
Derbeder ve acele giyinmiş gibi bir hRli 
vtl1'dı. Yaşlı avukat sordu: 

- Ne oldu, Jt.kcığım? H<>i geldiniz! 
Oturunuz, bir sjıgera yakınız bakalım. 

Sigara tiryakisi olduğu ha'de Jak bu 
teklifi reddetti. ·Ve bir müddet hiç cevap 
vermeden ayakl<ı, durdu. Slmonl kendi 
kendine düşündü: 

- He~halde iş mühim ... Ne s:igarn içi
yor, ne de konuşuyor. 

baktıiı zaman: · 

- İşte, derdi, böyle bir ojllum olma
sını nekadar ieterdimJ Benim e:ençliğime 
tı'Pkt da benziyor. Ayni meziyetler, ayni 
kab&hatler ve kusurlar- bende de vardı. 
Bu çocuk çılgınlık da yapabl:lir, hayatta 
çok büyük işler de görebilir. İkisi ortası 
bir inean değil! 

İk!sl de bil' müddet susmuşlardı. Nlha· 
yet Simom: 

- Jak, dedi, sizi dinliyorum. 
Jak oturdu. Başını elJerl arasına aldı: 
- Çok mOOıiş bir şey oldu, dedi. 
- Lüsiyen Martelin intlharından bah-

sediyorsunuz, değil mi? Evet ben de şim
di gazetede okudum. 

- Evet, ondan ba!ıo;edeceflın. 

Jak yine sustu. 

- Ne oluyorsunuz, Jak.. Benden ne 
ıstiy<>Nımuz 

- Siz benim tek dostumsunuz. Kalbi
mi sizden başka.sına ~ama.m. 

- Bana da pek açacak gibi bir haliniz 
yok. Demindenberi konuşmadan duru

yOMunuz. 
- Konuşnıam pek güç.. Çok, çok güç ... 

Çünl<ü bir kadından b"hselmem !Azım. 
Slmonl başını sallayarak: 

~rilaM yar) 

Çete harbi, toprakları ·a. &enlş 

ve yahut ta arı> nıemlrketlrrde gö 
rülmcktedir. ÇJo, Ru ya \'C Yugo• 
Javya bu nıemleketlerdendir. 

Be~dnci }'ılını bulan Çin n1uka\~ 
metinin çete muharcbelerlle ha)la-
dıtını \'C bu sayecle ınilli bjy- Çin 
hükfimet ve ordusunun knrulnı:\'-1 

kabil olduğunu unutmamak gt'rek
tir. Bugiln dahi, kU\'\etli bir Çın 

ordın;u bulunduğu halde, Japonlon. 
kar,.ı Çin ('ct<'lerl bllyüh ba}dnl:ır 

gö~termekt(>dirlcr. 

Bugün, Japgnları durn1allnn ra
hatsız edt>ıı Çin çete<>llrrlnın s:ı.yııu 

bir nıUyondan fazladır, Da.ğrlm1ş 

kuv,-etler halinde ı:-ah']Bo bu bir 
milyon ç~teıc·J, ('in 11arbl)·e Nn:r.ır

Iıtının bir raporuna. gO.re yalnız. 

19'l0 3·1.hnda. Jflpon1ara. OUyUk kiJ
fük ~ bin bnıı;.kın yapnu,tır. Bu 
heM\ba. bakılırsa va ati (\]arak gün
de on ~ kadar çete ba~kuıı yapll
nııştlr ki bunun dUo:manı ne ka
dar tedirgin edecegl kolayca anla· 
şıhr. 

Bırakınız ki Çin ordu.3unun tal<

tJfJ de muazzam bir rete harbin

den bal)k& bir ,ey olmıyan şudur: 
cDü,man ilerleyince 

rl1:. 

biz gerlle-

crDU~ınan durunca ve karargAh 

kurunca onu rahat-,ız ederız. 

cnu,n1an1n muharehe~1en k.ı~ın

dıfını görtiD<'e ona. hl\cu·.n etleriz. 

«Düşman gerllcylnce biz Uerle

rlz. 

KÖRKADI 

TAKVİM 
7 ŞUBAT 1942 
CU~IARTESİ 

AY: 2 - GÖN: 7 - Kasım: 92 

RUMİ: 1357 - İklnclkinun: 25 

HİCRİ: 1361 - MUHARREM: 21 
VAKİT ZEVALi EZA:>;i 

GÜNEŞ: 7,06 1,34 
ÖGLE: 12,28 6,56 
!KİNDİ: 13,14 9.42 
AKŞAM: 17,32 12,00 
YATSI: 19,04 J ,33 
İMSAK 5.25 11,53 

Sahan köftesi 
le:=' ı;ki alıçıbaı:ılardan birbile dtin 

~ t adi.Jfen kar,.,,ıa,tını. Ken

diı1 bana mutfakları anlatırken ben 
de ona. şlmdlkl ınutfaklardan söz aıç. 

tım ve kendb;lnden zanlana u.y&un 
biraz yemek tarifi Jr;tedlm. '\leJl'er a
damC'afrzın canına minnet imi,. 

clhtJyarım, art1k ça1ışmıyorum.ıt 

dedi. Bütün ömrünü tıraklıktan ba~· 
lıyarak kalfalık, uıo.tahğn. kadar nıut
fakta. geqlrmı,. ~imdi de tekaüt ol
muş, ama hUIO. gOzü mutfakta .. O;\-·Je 
gUzeJ tarif ediyor ki söylerkf'n Ynkl 
ocak başında. elinde lmls gibi bJr t v
rı "ar. ııayli şeyler ~rlf etti. Ôn
lardan birisi olun bu köfteyi bugün 
evimde yapıyorum: 
Yarım kllo bıfır, yarını kilo kı,·ır

cık etı liçcr defa n1aklneden çekJle
eek, gayet lnee doğranmı'} iki ba" 
fi(}ğan, n1aydanoz '\-'e: yarım kaqık kJın 

yon, tuzu \'e biberi hep birlikte ya
rım saat yuğurulacak. Uzerine bir 
bez örtillütl lki baat bırakılacak, son
ra köfteler )·aı>ılıp bir tepr;Jye ('('\'fz 
kadar yağ konarak erltHooek, Mr ta. 
rafına. yayılacak ,.e köfteler sıralarıa. 
cak. Uzerinc blr kapak kapayarak pi
şirilecek. Suyun.u salı'\-·erlr \'e ga~·et 

lezlz olurmuş. Bakalım n::ısıJ olacak, 
yarın size blldlrirlm. 

EV KADIN! 
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ıı;ı.ı1·ıııtıı.1:ııı<az1ı::t1=ııa•1;11 
VATAN 

BıtııjMAKALEDEN MABAD 

Buhranın 
öğrettiği 

8 

SİYASİ iCMAL 
c:=:= ============ := = =====- = :cı r-fidelYa-: Köy enstitülerinin 

1 operası , faaliyeti dersler 1 

' (~.1~)-

Vilô.getin 
tebliği Mısırla İngiltere 

l'oun: M. il. ZAL 

M ' ırın ~renı Başvekili Xaha~ 
1'8'& He Jngllterenin Kahi

re F.:lı:ı~ı ııra .. ındıı teati edilen mt-k-

ı sahnede 
dalar tcınin etmek canlı ıayelere • 

2 9 4 kestirme yoldan v~rmak de:llı:fü. Yapagv 1 beyannameleri 10- - 2 
ıMahzurlardan ve bunların mes'u· 

tuplar, ı;uırılnıi bir doııtıuk ,.e i~· 
hirliı{I marızııra .. 1 n•reını~·or. Xan~ .. . . . . . 

: . Enstitüler, 9000 ta1ebeyi barındıracak llyetlnden ka.c:maktır.· Bu itibarla ye k d r"lm"c:. olacak 
mahzurlarta karıılaşmak korkusu, a ar v ~ 1 1 y 
vehim halini alır ve vazifenin 
i~abına göre tam ıhızla tam sa
!Ahlyetle işleyecek uzuvİarın ku
ru'masını güçleştirir. Sistem, em· 
nlyeh;lzllk üzerine kurulmuştur. 
Bu yOzdcn bir takım uzun mua. 
mele ve ıhavalelcrle sıkı müraka
be aranır. Halbuki bu murakabe 
iddiası, zaman israfından başka 
ameli bir netice vermez. ÇünkU 
yolsuzluk yapmak isteyen memur, 
çapraşık muameleler arasında izi. 
ni kaybeder ve mcs'uliyetten Si)'· 

l'a .ann nı!'ktubunıta: lngllterenlıı 
:\lıs.ınıı da1-lli i lerlııe karı~tı •ına 
ılnlr lnıa 'C ~lkfiyctler ,.e kii .. kun 
lfadelt'r \arıtır. Dev!et konserv Jtuarıı t 

talebeleri güç bir 1 

1 t 1 

işe daha giriyorlar 
' 1 

Ank~a. 8 (Telefonla) - Bet. 
hofenin Fidelyn operası 13 ve 15 
şubat tarlhlcrlndc Ankara Helke· 
vl sahnesinde temsil edilecektir. 
Sonat mehn!lll, bu operanın tem
siline büyük bir ehemmiyet at
fetmektedir. (B.B.) 

Müttefiklerin 
Pasifik 

başkumandanı 
(~ı 1 in ide) >-c 

Vavel'in yüksek kumandam altında 

birleşmiş bulunduklımnr söylemiştir. 

Retslcttmlnır, General Va.vel'in ha
rekAta ait tabiye kararlan nrmek 
sııl4hiyetine malik bulundutu. hal· 
htıki stratejik knrnrların V~ngton 
ve Londradn. münakaşa. edilece!ini 
kaydetml~lr. 

bi.ıalar ınşa ettiler 
Ankara, 6 (Telefonla) - Köy işlerde yazın yakıcı gUncsi karsı

enstltülcri bu sene de bı.iyük ve- s-ında ve geceleri ay ısığında, kı
rlmle ça 'lşmışlnr, hem kendileri- şın da sıfırın altında 10 • 15 de
ni teşkilde, hem de öğret.m saha- rece sof:ukta alın teri dökmeleri 
Jarındakl !aaliyetlerlnde emek ve sayesinde 1941 yılına alt iş plUn
!&ydalarını arttırarak 9000 lale· tarını tamamlamışlardır. 
beyi barındıracak binalar yapmış- Maarl! Vekili Hasan Ali Yilcel, 
lardır ve ayrıca yeniden Hasan- bu mllnasebctlc ta'ebe ve ö#rct· 
~lan, Yıldızeli, Irvlz köy en titU- menlerin bıışarılarını öven bir ta
lerlnl kurmuşlardır. Enstitülerde- mim gôndererek hepsini ayrı ayrı 
ki talebe ve öğretmenlerin türlü kutlamıştır. (B.B.) 

Milli Korunma Kanunu 
hükümleri yerine getirff yor 

Adliye Vekili konunun tat~ikatı hakkında 
gazetemize beyanatta bulu.ıdu 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bu· gulüz. Bunun kanun haline gir· 
ıün kendisini zlyarot etUl:im Ad- mesi gerek fakUltelerdek l tedrisat 
liye Vekili B. Hasan Menemenci- ve gerek mahkemelerin tatbikatı 
oAlu, milli korunma kanununun noktai nazarından çok faydalı 0 • 

tatbikatında Adliye Vcklil~tlni a. lacaf1 muhakkaktır. 11 

rılır. 

Ortadaki ameli mHCle, yük la· 
şımanın hesaba vurulmasından 

ibarettir. Kırtas! u.c:ullerin man
tığından yakayr sıyırmak şnrtlle 

derdin çaresi Krlstof Kolombun 
yumurta"ı kadar basittir. Bu tak. 
dirde varılacak formül şudur: 
Fevkalade vazifeler için gayeye 
uygun usullerle iş görecek fevk&· 
iade uzuvlar lazımdır. Normal 
mekanizmanın, bu işleri her va
kitkl uaullerile başarabilecek ta. 
katı yoktur, buna hazırlanmamış
tır. İşte bunun için bir takım işler 
sahipsiz kalıyor. McseHi herşeyin 

esası olması lazım gelen nakllye 
mesele~i buhran şartlarının icabı· 

Koordinasyon heyetinin 2/ l0/1941 tarih ve 200 sayılı 
kararı mucibince vilayetimiz çevresi içinde bulunan yn.
pağılara el konmuş olduğundan hakiki veya hükmi bilu
mum şahısların ellerinde mevcut yapağıları nihayet 10 21 
1942 tarihine kadar bulundukları yerin en büyük mülkiye 
ftmlrlnc bevanname vermeleri aksi takdirde Koordinasyon 
heyetinin bu hususa mütedair cezai hükümlerinin tatbik 
olunacağı bir kere daha tebll ğ olunur. 

Japonyanın 
niyetleri 

"Amerikalılar 
geliyor,, 

Fransaya ctılon 
1,417 ,000 beyanna

mede bu yazılı 

Japonya, işgal edilmiş 
topraklan ekonomisinin 

idaresi altma koymıyacllk 
Tokio, 6 (A.A.) - TeşekküUi 

iki gün evvel Başvekil Tojo tara... 
Vaşington, 6 (A.A.) - Cüm

:!ından haber verilen Okyanusya 
hurre'si Roosevclt'in katibi Early, 

toprakları isletmesi kontrolü mer· 
İnglliz tayyarecilerinin son za-

kcz organizasyonu, hUkCımet söz-
cüsünün bugün yabancı basın mü- manda işgal altınd:ık. Fransaya 
messillerlne de bildirdiği gibi 1,417,000 beyan~ame attıklarını 
umumi direktifleri tei'bitle iktifa haber vermek~edır. Bu beyannn
edecektir. Binaenaleyh işgal edil- , melerde Blrle~ık Amerikanın. m~
mlş toprakları kendi milli ekono- azzam harp ~r~ramı~dakl ınkı
mislniri ldareı;i altına koyınağa 1 şafa da.lr tafsılAt ~erılmekte ve 
Japonyanın niyeti yoktur. Fransızla~a ııAmerıkalılar gell-

yor.ıı denılmektedlr. Son dağıtı. 

l\lısırııı isllklıill hllkkmda çok ıı· 
tiz da,·mıını:ı"ı H~ dahili işlerine 
mliılahnle l!.h•menıe .. ı ı:ok tabilılir. 
rakat iki memleket nra .. ınıln hu-

giiıı o kB<lar "ıkı bir menfaat işi j. 

rakl ve nıukııdılcrat birliği vardır 

ki nnıda çıkn<"ıık hı•r abt•nkslı:li'. 
iki tarafın ıla ,ı.ararmıı olur. 

Mısır, kendi topraı[ını mıidaf.ıa 

için hazırlıklı a.) damar.. Kar ... ısııııı 
çıkahllerek dil,ınanlnrın kudr!'tlne 
kıya-. eıllllr .. e hu~iinkü )h~ır a'kl!

ri kun ı•tlerl, \lısırın ı~tıkli&lhıln , ı• 
&'lkeri ljC'rcflnin bir nlıimeti '~ ılı&· 

lılli ı~tıkrıırının da bir \B<iıtaı;ı ma· 
hiyetlni geçmez. 

Inglllzler )lı"ıra esklılen 7orl lıü· 

kim bulunurken. fıııırın milli mü· 
ı·adelesl Jt'ltglde 1)1 neticelt-r 'er· 
nıl>:tlr. Aradald mUna .. cbet ya\ :ı~ 

yn,ıış guıılll Jıo luğunıı dayanır bir 
':'ekil almış, l\fıı;ır, f!ıtlklitlin bir çol< 

e .. a!!lı ıın .. urlarına ka\u,mu~tur. 

Iıı~liz no;keri h!ıklıııl~etl de\'aın et
mekle beraber lılç olnıazo;a ıııu-ıte· 

r!'k nıiıdafoa gn)elerlne u~ ının bir 
ı~ bt'raherll~l şeklini alını':'tır. 

Roooeveıt bu stratejik meseleh
rln munhıımran bahri ve askert ve· 
ya siyasi ve idari işler halinde ay
rılması Uızım geleceğini HA.ve etmiş· 
tir. 

Bu strıı tejik meseıJeler asker! ve 
siyasi unsurları Jhtlva ettikleri za. 
man asket1 ve slyaıd makam!ar ta• 
rafından tetkik edilecektir. 

likadar eden kısımları ve Adliye Snyın Adliye Vekilinin beyana. 
Vekfllelinm halen üzerinde çalıs· tında işaret ettiği halen hususi 
makta olduju meseleler etrafında mahkemeler teşkiline Jhtiyaç güs
sorduğum muhtelif suallere aşa- teren mahdut yerler hakkında 
ğıdaki cevapları verml terdir: . yaptığımız la'hkikat neticesinde 

- Milli korunma kanunu~un bu mahallerin İstanbul, İzmir, 
hilkiimlerlni yerine cetlrmek ıçln Ankara, Ac'lanA gibi bir kaç bU· 
esaslı hazırhkhırda bulunmakta- yük ticaret merkezi olduğunu öğ. 
yız. Bu arada .hususi mahkemeler rendık. (B.B.) 

Dn:ha ziyade hususi te..şebbüsle- lan beyannameler bilhagc;a Ame-
rin faaliyetini askeri ihtiyaçlara rlkalıJarın son ha;pte Hırac: hare· 
uydurmağa çalışılac:ıktır. ketleri yaptıkları Bröt:ınya'ya faz

na göre idare edilememiştir. Nak
liyenin en ucuz, en kolay kısmı 
olan deniz nakliyesinde; memle
ketin mevcut tonajı, yapılacak r 
işe rasyonel ııeldlde koşulmak su
retlle iş görülmemiştir. Bu işin Uzakşa rk 

harbi içindeki zaman ve imkan israfları ... ___ _ 

a miktarda atılmıştır. 

l Bir ay evvel bütün Fransara 
2000 tane Amerikan propııııanda 

kl\lıdı atılmıştı. 

Bu&ıin Büyük Brltıın~ a, :!\fı .. ırın 
garı• hut1mlunda bir 'arlık ıniil'.a· 

ılele:.lnc dalını~ bulunu~ or. Bii~ lik 
feılakürlıklarla .)Bpılan bu rııiic•adf'· 
lenin "alkl, l.\h .. ır hnlknıın refahını 
'e "audetlnl l:.orıınıak de~hllr, Brl· 
tıın~'ll lıııp rııtorluğu muııakall' JOl
lnrının an. ılıımarını miiılafaadır. 

Yalnız şurası \ardır ki, .\lı-.ırııı 

bu müc.adeled lngfüz :ıaferinl ı ... 
teıııet.I için her set>eı• \&rt1ır. lngi· 
lizler eılllrsc l.\Imr krııdl toprııı.ıtıııı 

kendi kıınetlle mlh,·ere kar ı ınti

dııfna ooeıııN, ıtalyan ı tlla'<ına u~

rar. )fmr, bu iııtlliınm JUnün hı· 

rinde ktıull kt'ndillf' ortadan kal1'· 
ma!ııhl ııek le J~kllyenıez. lnl{İIİL· 

Rooseveıt devamla demiştir ki: 
teşkiline i'htiynç ı:östcrecck dere-

Bu meselelerin tatbiki icap ettiği 
cede işleri olan yerler hakkında "- ,.. Muıuzam 'bir tnınin 
istatfsUk malfımn"ı toplnmnkt· ... 

d
zamanl 1 blrJ Vaşington, diğ'erf Lohn- yız. Gelecek mıılümata göre, işle-
ra ı; n olmak tlscre ıki nllilha &• • • 

z ı kt 1 ti "f ... A 1. d rinın mıktarı hususi mahkeme teş 
ır anaca ır. h lu "" ın c mese- k'l' lü .. t k ı 

le her iki hUkCmct mcırke:ııindc daha 1 ıne zum ııos erecc yer er 
blı ili b. h . tc altp bl ... _ vaısa bu mahkemeler teşkil olu-

;} t ır ııa sıye ve g r ıı.-

timaııe ban'a ve Çörçlle arzedllaeek· nacaktır. Halen Vekfllette mevcut 
ttr. bulunan malümata corc, hususi 

SON 3 GONO 
BPyoglunıla 5 haftmlanberl 

gb:.terllt•n 

RE BEKA 

ağlnnıı.cak derecededir. Yokluğun 
ve panalılı~ın başlıca sebeplerin
den bl.rl deniz nakliyesinin l§le
mcmcsidfr. Bu ytızdcn kara mık
liye slstemlmlzln üzerine tahnm
mUli.inün harlcinde :vUk binmiş, 

onun da ayrıca verimi azalmıştır. 

1 
Memlekete lıariçlen mümkün 

olduğu kadar çok stok getirilme. 
sine, gelemiycnlerln yerine ikame 
çareleri düşünülmesine ait işler 

de plCm dairesinde ıbaşarılama-

Roosevert Yeni Zclıınd, nın kati su
rette J3Uyük Okyanus meclisinde tem 
stı edlleceğlnl bildinniştlr. 

mahkemeler teşkiline ihtiyaç gös
teren yerler pek mıı.hduttur. Za
ten bugün dahi bazı yerlerde müs
takllen milli korunma suçlularına 
bakmak üzere tayin edilmiş mah· 

~ahcı.erler şaheııerl mıştır. 

Mısır ke r bulumnnktadır f 
uVckaletln meşgul olduğu işler 

M ELEK - ~ V.urgunculuğa fı.rsat vermemek 
1 meselc:;indc hükı'.'ımet nekadar 

Sinemasında hassas olsa azdır. Fakat bu has-parlamentosu &1'8.Sında, Meclisin önUmUzdekl ' 
devre içtlmaına. yetiştirmek iste-ı 

Pa:ıartesl r:ünü ak aınına. kaılar 
(~ı ı ıarlde) (-) diğırnb: kara ve deniz ticaret ka-

nunlıırıte borçlar kanunu arasın· ı g06terllecektir. 

asiyet, bir takım esasları fayda. 

ları feda edecek bir hadde var· 

mamalıdır. Hu~usi teşebbüs ve ti

caret hayatına giren vatanda~la. 

rın hususi menfaat .aradıkları ap· 

milli btrllk 
Ştı.caktır. 

htlkOmeti kumııya "alı· Buı·u·n AAn<lar· ı 0 0 • -,. dakl ahengi temin edecek olan liı- '~~ ~ · •" - " 

Nahııs Paşa, Mısırda çok ırovUen 
bir zatt.ıı·. Mısıra ietlkl6llnl veren ve 
kapitU14ıyonlan kaldıran Ingl~ere • 
l\.'lısır muahedesini, Nııhas Paşa lm
zalam19tı. Kendtsi, Mısır milllcili!f· 
ne mUııalt tek unsurdllr. 

Iııgiln scnııtıe mektuplaı;uua 
Kahire, 8 (A.A.) - Ingtıiz BUyUk 

F;Jçisi Slr Miles Lampson, yeni Mı
sır Ba.!Jvekl!I Nahas Paşa ile teati 
ettiği bir mektupta Ingill.z slyar.eti
nln mUstakil ve mUtteflk Mısır dev· 
leli ile Ingiltere • Mısır muahede
sinin hükümleri gereğince ve Jngllte· 
re taratından memleketin d:ıhill :ş
lerıne müdahale edilmeksizin Mısır 
ile samımı bir ı., birliği esıı.sıno. da· 
Yandı~ teminatını vermektedir. 

Nahas Paşa, Sir Mlles Lampsona 
YaZdı!ı mektupta. yeni kabineyi teş
kil vazıfestnı kabul ederken dayan
dığ-ı esasın ne Ingllterc • Mısır mua
hedesinin, ne Mısırın hAktıılyetine 
aahlp devlet sıt'atııe htllZ olduğu du· 
rumun memleket işlerine bir Ingiliz 
":'üdahalt!!ine müsaade etmediği key
:fıyetı olduğunu blldlnnlştlr. 

NahaJ:ı P141a, mektubunda, Slr Ml
les Lampsonun bu mUtalAaya iştirak 
ederek lkl memleket arasındaki dost· 
ça nıUnasebeUerı munhede hUkUm· 
leri gereğince inkişaf ettireceği ıunl· 
dini de izhar etmektedir. 

1111.tJI enin Lontıra.clakl ııkl!!letl 
t Londra, 6 (A.A.) - Tlmes ga.r.e
eslntn diplomatik muhabiri cOnU-ıe 

geçilen entrtka başlıklı"> ba;lıkıa bir 
yazısında. diyor ki: 

l<raı Fıınıtt'un yeni k&blneyl ı..ur· 
nıak üzere Na.has Paşayı çağırtması, 
Mısırlıların ekserisini memnun et· 
Jnektedir F 
t · ııkat 'urası muhakkak· 
ır ki, kabineyi kurmıya Nahas Pa· 

Ş8.nın SCÇl!mesı, tahtın arkasında giz 
!enen entrikacılar tarafından beğe
nllınemektedlr. 
Londradakı kanaat nihayet :Sahas 

:~ayı ~Ukt\metı kurmıyn çağırmak 
1 

ral Faruk'un çok hakimce hare· 
ke~ ettiği nıcrkeztndcdtr. 

al!y 'relegraph gazetesi ayni me· 
acı h ' e akkında neşrettiği yazısında 
diyor ki: 

Mısırda kabine buhranın, tam Lib 
Yada bUtUn muharebenin bUtUn ~id
cletııe hUkUnı sUrdUğil bir znmandrı. 
<;;ıknıış olması teessüf edilecek bir 
'lcydır. Milli birlik hUkfımetl, her 
.halde milli mUdafaaya daha uygun 
gelirdi. Fa.kat Mısırlılar kendi men· 
fanUerlnln nerede olduğunu dııhı.ı. iyi 
bilirler. Bilhassa Ingflterc - .Mı.ur 
ınuahcdesl ile Rommcl'in kendilerini 
ithale memur edileceği yeni HIUcr 
llizwnlarmı gbzönilnc:ıe tutarlar ... 

6,89 ve 9 tla 
ylha. vardır. Bu lftyihayı Mecllse I ... 
sevketmek için hazırlamakla meş- 'llll...., .. •••••••••••" 

••••••••••••••••••••••••••••-ı açık bir şeydir. Fakat bunlardan ~ hepsinin mutlaka vurguncu, va-

Bugün 1 PEK Sineması nda 

:? büyük film birden: 

1- GANGSTER'in BABASI 
BA~ ROLLERDE : 

Kut Plomond • ldward Morrla • lone Gale 
Amerikanın meşhur gangsterlerinin korkunç havatı ve nıaceralan 

2·Sevimli Haydud'un l.ıtikamı 
Renkli ve muaı.zam ljllhe!>er. Ba~ rollerde: 

Benrl Fenda • laclde Cooper 
BugUn saat 1 de tenznAUı nıatıne 

ML'ır Fllm ~anatınul fıll ı-oa \e en kudretli eo;c.•rl 

ZEHiRLİ CiCEK 
'i ÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA 

ve TtJRK(~'E ŞAR. iLi 
Meınleketlınh:ln en büyük mu lkl U"tadlarının ı,ttraklle vUeude ıe

tlrllml' SC7onun en bllyUk at}k 'e lacıa filmidir. 

- ya~~:da T AKSiM Sinema
sında -

Afrikanın dehşet cehennemi olan Ormanlarında. aşkla netretın ... Kıs
kançlıkla 'kinin mUcadcleslnden yaratılan büyük hayat romanı 

KARA YILD ZLAR 
MAD'ELEİNE CAROLL - DOUGLAS 
FAIRBANKS Jr. TULLİO CARMİNA

tinin yarotfığı eşsiz bir filmdir 

Bugün l.1ALE Sineması 
Istanbula senenin en heyecanlı bir mücadelesini en gU.zel bir aşk 

romanını ıöstererek 

DiKKAT: WALT Dl!';NEY'ln en yenJ renkli MIKII,ERISI alkı,. 
lamıya lro§unuz. 

Burllıı - HOLLYWOOD'da yıldrı.lar rC611\I getlıll. Tf'l. 43595 

........ BugUn saat 1 de tenzllntlı matine 

1 

tansız, fcragatsiz olduğunu ve va-

tanın menfaatini kendi mC'nfaat· 

ı lerinden üstün tutmak istidat ve 

' imkanından mahrum bulunduğu

nu farzelmek hem haksız, hem 

yanhs olur. Ticaret hayatının te

ferruatına girerek bir lakım azılı 

vurguncularla boy ölçüşecek me· 

mur unsurlarımız heniiz yellııme

mi§tir. Kurulan mürakabe teşkL 

lAtı elbette faydalar temin etmiş 

olmakla beraber vurgunculuia 

ıem vuramamı,tır. 

Ticaret hayatında bulunanları 

vatani vazifeye çağırmak, kendi· 

terine müşterek ınes'ullyetler tev

di etmek, kendi. kendilerini znü. 

rakabe ettirmek, dertlerini nnla· 

mak, dinlemek, haklı düşüncele

rinin icabını yapmnk ve hususi 

1 
ış hayatfle vatani bakımdan mUs

bet bir işbirliği kurmak, bÜgUn 

için en verimli ve faydah yoldur. 

Böyle bir lşbiı:41Çinde emniyete 
ıayık olmadıklarını gösteren sU
tü bozuklar, gözii :!azla açıklar el
bette çıkacaktır. Bunu fıra payı 

diye iptidadan &öze almak, lazım· 
dır. Bu gibiler! 'her zaman için ka
ra llsteyc koyarak millete te~hlr 
etmek doğru olur. 

Bu yolda bir iş bcrabcrlfğinde 
mahzur bile olsa. mahzur az, ve. 
rlm ve fııyda bliyilktUr. BugUnkil 
kırtasl usullerde ise bir• takım na· 
zari düşüncelere faydalar Icdıı 

oluyor, mahzurların da önüne ge. 
çilmlyor. 

'fa§ınan yük ağırdır. Bu yük 
ancak bütün vatandıı;;ılara taksim 
edllmck suretilc taşınabilir. 
Buhranın icap ettirdiği gibi, 

fevkalade vazifeler için rasyonel 
usullerle çalışacak fcvkali\de uzuv 
lar ve hükml şahsiyet sahibi tes
kilal vücude getirilirse husus! te· 
şebblls sahiplerine vatani bir va
zife diye yol vermek kolaylaşaea. 
ğı gibi, vatandaşlara da vazife 
taksimi daha ameli bir şekil ala· 
bilir ve jşin asıl can alacak tarafı 
olan zaman israfının önüne geçi-
lir • 

Ahn~t Emin YALMAN 

----
(Ba" 1 incide) /il/ 

tinin yaptıkları hareketlere taanız· 
da devam etmiştir. Japon topçusu 
Slngapur adasının şlnıallnl atq al· 
tıno. almış ve topçu dilell'l811 2~ aa
ııttenberi devam etmekte bulunmu9· 
tur. Ingiliz ileri unsurları Japon tay
yareleri tarafından kısa irtifadan bom 
ba ve mitralyöz ateşine tutulmuşlar
dır. Cuma sabahı düşman Slngapura 
bir hava akını yapmıştır. Dllfmanın 
bir av tayya.resi düıjilrUlmUş ve dl· 
ğer Uçü hava savaşında hasara ut· 
ratılmıştır. Av tayyarelerimizden bi
ri noksandır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Imparııtorluk 

umumi karargt'ı.hı bildiriyor: 
Japon deniz tayyareleri, Cava de

nizinde Kangenng adasının 50 mil 
cenubunda bir dUşman donanmasını 
tesbit etmiş ve Cava tipi 6670 tonluk 
bir Felenıenk kruvazörUntl batırmı9, 
8450 tonluk diğ'er bir kruvazörU ag,r 
hasara u~atmış, Java tıpı diğer bir 
Felemenk kruvazörünü de keza tah
rip eylemiştir. 

Nihayet 5000 tor.luk diğer bir ge· 
mi de batırılmışlır. Bu muharebE'Cle 
Felemenk donanması, hemen tama
men lmha eaıımıştır. Btr Japot1 tay 
yaresl kaybedilmiştir. 

Rangon, 6 (A.A.) - Blr tok In· 
gillz müfrezeleri salvcen nehri kı· 

yılarmda Japon kuvvetlerini hırpa· 

lamaktadır. Bu müfrezeler Mulmein 
civarına kn.dar Japon mevzilerine 
sokulmuşlar ve sessizce biı· sıra s!ln 
gU hticunıu yapmışlardır. BinlelX'e 
Hint piyadesinin Blrmanyaya geldiği 
bildirilmektedir. Keza binlerce Çin 
askeri de ihtiyat kU\-vet olarak ctp
he geı·lsindt:ı beklemektedir. 
Birnıanya kuvvetleri Japon ileri 

hareketine mani olmak için Birmanya 
yolu üzerinde mevzi almıştır. Bu kuv 
vetıer çokluk değ"illerse de bilhassa 
bakir ormanlarda ve dağlık yerler
de yaşanııya alışmış mükemmel atıcı 
V<? nlşnncdnrdan mUrekkep bulun· 
maktadır. 

Bntavya, 6 (A.A.) - Felemenk 
cuma tebliğ~ 

lnanılır raporların blldirdıtlne gö· 
re Bomeoda Sa.marinada şehri ,ım· 
dl Japonlar tarat'ında!'I işgal edllmlf· 
tir. 

Peı-şembe gUnü Surabaye Uzerlne 
yapılan hava akınına kırk bombar
dıman ve yirmi av tayyaresi lştlrnk 
etmiştir. DU~an iki avcı ve muh· 
temel olarak iki bomba tayyaresi 
kaybetmiştir. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Cuma sabahı 
fecir vakti Japon bomba tayyarele· 

rlndcn mhrekkep ehemmiyetli teş· 

killer Uç saat müddetle Rangoon el· 

varındaki hava alanını bomb lamı~

lardır. Japon hava kuvvetlerinin hep 
si üslerine dönmUşlerdlr. 

Bntnvla, 6 (A.A.) - Surabaya'yı 

ikinci Japon hücumu dtin sabah 20 
avcı tayyaı·esl refakatinde 40 Japon 

bomba tayyaresi tarafından ı>ant 

9,30 da yapılmıştır. Müttefik avcı

ları havalanmışlar ve dUşmana savnş 
l\Çmışlardır. Japon kayıpları hakkın
da hiç tafsilAt yoktur. 3 müttefik 
tayyaresi kaybedilmiştir. Şehir, bom 
halanmış ve mitralyöz ateşine tutul· 
muştur. Bombaların başlıca hedefi, 
liman ve deniz tt'Sislerl olup bura· 
lardn hasarlar vukua getirllml~Ur. 

Limanda yangınlar çıkmıştır. 

Ruslara 
yardım 

kesilmedi 

Sovyef'er, hisselerine 
düşen h:ırp 

malzemesini alıyorlar 
VaŞlfiU\oi1', 6 (.A.A.) - Rusya· 

ya tahsis edilen harp malzemesinin 
teslimi ıeciktltıne ve bunun Bir
leşik Amerika tarafından edilen 
vaada uygun olmadığına da r ola
ra.k son 24 saat zarfında V~ing· 
tonda ve Londrada do!aşan ıayia
ların kat'iyyen esa&ı olmadıaı iyi 
haber ala.n mahfillerde söylen-
mektcdir. 

M. Swnner Welles, bir basın 
toplantısında Hariciye Nazırlığı· 

nın Sovyetler Birliğinden bu hu

susta hiç bir ~kay.et almad14?ını 

ve bu şayialar zerre kadar doğru 

olsaydı, SoYyetler Birliğinin şikA

yet etmesi icap edecek oldu~unu 
açıkça söylt>m~tır. 

Amerikan sanayii, Rusların ye· 

ni bir Alman taa.cruzuna mulca-

vcmetlerlnl mümkün kılmak üze

re kabil olduiu kadar .gayret sar· 

fetınektedir. Ve Sovyetıer Birliği, 

takarrür eden nisbet dahilinde 
kendi hl esine dilşcn harp mal. 
zemesini aJmakta<hr. 

Panama vapuru 

terle olan ınUııavebetlerl deneme-1"" 
ıetııı.l!f, barometre ber he.ide fena
dan iyi~ e do~ru l:'llınlıttir. ıtalya tle 
kurnblleceğl müruı!l<lbethı yarını 

kanınlıktır. Haııeıfıın; 8Altaııatı nııı 

Jınfaıa ı•df'('<'~inl bf'klese hile )lı,:r 

milleti her haltle bugünden daha ge
ni>: tılr i tlkllıl bekllJ f'nlCZ.. 

lşln hakiki nınn7.ın·ası bu 1>h\ıı

~ınn giirıı lnglltt'rc ile ~ıııır ara· 
,ınlfa lıMktlnı .. ıırı-r ~hl ı:-örünen 

unlao:ma~1a1.lığa 'e kü'<künlfile her 
iki tarafın gn., retlle her halde hlr 
~·arı• hıılun:tc"nğı unıula.hlllr. 

Osman Fevzi 
Llnomenıu öltlml 
DUn Ttirk mntbuo.t l'lleml kıymetlı 

bir arkadaş kaybetti. LtnoUp şirke· 
tinin Istanbul şubesi mUdür n mU· 
messnı Osman Fevzi I.inoman, bek
lenmez bir zamanda bırdenblre ha· 
y ta gözUnU kapadı. 

Osman Fevzinin gazetelerinnzle o
lan alt.kası, tertip makinesi ~atan 

bir ,ırketin ''ekıll olmasından ibaret 
değildı. TcrUp ve harf meselelerinin 
kalite \'c güzelliğlle alfıknsı olan ta
rnnarihı ciddi surette meşgul oluyor 

ve dıllmizdc eşi olmıyan kıymelli bir 
eser hazırlıyordu. :Matbaacılık jşle
rlne olan nlAknsıııı babRaı, Devlet 
'Matbaası :Ml\dUrti :merhwn HClmit 
Bevdcn L\detn miras diye alm~ ve 
kc~I de bu mesleğe vücudunu vak
fetmiştir. Gazetelerin muhitinde çok 
Se\·Udiğl gibi temsil ettiği Amerika 

(~r ı in<'kle) (//) ve Ingiliz şirketi mubltlnde de saygı 
ti, vapura her glin yiyecek gitmiş, kazanmıştı. Osman Fe\'ZI kendi ken

Kızılay da alAka göstererek yardım dine öğrendiği lngtllzcenln incelikle
etmiştir. Bu vardımlara rağmen va.' rıne o kadar nUfuz etmişti ki, fabri· 
purun içi ceh;nnemdcn farksızüı. An- knsın:ı yazdığı mektuplar elden ele 
cak yüz kişilik yatacak ~·er olduğu dola~ır, merakla ve ha)Tetle okunur-

lçtn diğer yolcular nol>etle yatın knl· du. 
kıyor, çoluk çocuk sefalet \'e sıkııı· Merhum, Onlatnsaray lisesi mUdür 
tı ile pençeleşiyordu. bıışmuavlnl izzet Un'Un kıı.rdeşldir. 

Cıınazcsl bugUn Kuzguncuk Be•an
e:fendi sokağı 28 numaralı evinden 
kııldırılarak öğle nama1: Beylerbeyi 
camlinde kılınarak Beylerbeyi nıle 

kabristanına dt•!'nolunacaktır. 

Amerikanın harbe girmesi ti7.m ine 
vapurdakllerin mukadderatı, yenı zoı 
luklarla kar~ıla~mıştır. Panama htl· 
kQmeti de Amerikanın arkasındnıı 

harbe ılrmı,, Butıar1stan da .Ame
rika ve Panama ile resmen harbe 

kanşmıştır. Vapurun kaptanı Bul· 

gardır, bu yeni durum karşısınd:ı. 

memleketinin düşmanı olan bir mc:m· 
lekele ait vapurda ka.larn•yııcağını 

söylemiştir. Bunun Uzer.ne iş bir kat 
daha çapraşık bir şekil olmıştır. 

Vapurda ee~lden Sokoni şirkellnln 
hizmetindo bulunan Uç kişi vardı kl 
Ingllıl'! General konsoıosluıtu bunların 
Sıırlye yoluyla karadan gitmdt'rl I· 
çin vize vermiştir. Fakat geride ka· 
ıanlara. Filistin namına ,·ıze veril
mekle beı·abcı· icabında karadan orıı
ya gitmelerini ınümkiln kılmak tize. 
re Suriye vizesi verilmemiştir. 

Aldığımız haberlere göre vapurun 
son tamirleri tlç gOne kadar tamam 
olacaktır. O zamıın ya yeni bir kap
tan ve çarkçı bulunup muhacirler 
denizden yeni yurtlarına doğru yola 
devam edecekler ve ya.hut Suriye vi
zesi tçln 111gtliz ba'koMolo..<ıhancsin 11 

Merhumurı kardeşi Bay Izzete ve 
bütlln ı;lleslne tnzlyelerimlzi bildirir, 
baJ\kında Alla.hın rahmetini dileriz. 

talimat gelirse karadan gldebllccek
ıerdlr. 

Panama vapuru, bugUnkU dünya 

fe!Cıketınln ncı bir levhasını karşımı· 

za gt>lirmlş, dikmiştir. Bu vapurun 

ne gelmesinde, ne gitmesinde hiç bır 
mesuliyet ve alt\kamız olmadığı hal· 
de sırf jns:ınt hislerle elden gelen 
mUsamnha ve yar<'lımı gösterdik. 

Vapurda bulunanlar bugUn yeni bir 
yurdun malı olmuş mevklindedirler. 
Bunlaı ın bundan sonraki Akıbetıne 
alt bUtUn mesuliyet, gidecekleri yur· 
dun mukadderatına hakim bulunan
lara aittir. Vaziyetin icabına göre, 
kırtasi muameleleri hızlaştırarak bu 
adamların çilesine bir nihayet vermek 
ve lı.kıbetlcrlni sağlama bağlamak on 
lara dUşer. 



• 

'~' Adnan-
Tckirdağlı 
karşılaşması 

Bu te miz sporu kurtar
ma yo!unda bir güreş 
Yarın öğleden sonra Mak.sim 

salonlarında yapılacak profesyo· 
nel güreşler iç.ln Tekirda~lı Hüse· 
yın İsta.nbula gelmiştir. Bundan 
evvel yapılan güreşlerde çevrilen 
organizatör entrikaları yüzünden 
halkta bu müsabakalara karşı bir 
emniyet kalmamıştı. Amatörlük 
hayatında temiz birer sporcu ola
rak tanıdığımız Adnanla Mersinli 
Mmedin yapacakları ciddi güreş. 
lerle tekrar bu spora karşı kırı· 

lan alflkanırı artacağını ümit edi· 
yor uz. 

BiMıassa. Adnan, bugüne kadar 
ciddi güreş az tutmuş Tekirdağlı
ya ciddi müsabakanın ne olacağı. 
nı göstereceğini ileri sürmekte, bu 
an'anevi sporumuzu organizatör· 
ler elinden kurtarmak iç·n çallşa. 
caldarını ~ylemektedir. 

Temenni edelim ki, dünün bu 
iki temiz amatör çocuğu bu sponı
muzu kurtarmış olsunlar. 

Okullar arası lik 
maçları 

İstanbul okulları lik maç~arına 
buıün Fener stadında devam edi
lecek, saat 14,30 da Işık - Ticaret, 
15.40 ta da Taksim - Yüce Ülkü 
karşılaşacaktır. Her iki ıınüsaba

kayı da Sami Açıköney idare ede
cektir. 

Yarın yapı lacak 

lik maçları 
İki üç haftadanberi ftavanın 

muhalefeti yüzünden yapılamıyan 
lik maçlarına yarın yalnız Fener
bahçe stadında devam ed·lecek
tir. Şeref stadındaki maçlar, yan
lış bir hareket yüzünden saharw.n 
oynanamıyacak bir halde bulun
ması dolayısile tehir edilmiştir. 

Fener stadında istanbulspor -
Pera, Galatasaray • Kasımıpaşa, 

Be iktaş - Beykoz. Galata Genç
ler - Haliç karşılaşacaktır 

İstanbulsporluların 
senelik çayı 

lstanbulspor ltlübü bugün Tak
sim Beledıye bahçesinde bir çay 
vermektedir. Bu çaya fstanbul
~porlular kendi azalarile beraber 
bütün sporcu arkadaşlarını da 
davet e!mi•lerdir. 

Asil sporcuları bir araya getire
cek olan bu toplantının gelenlere 
iyi saatler geçirteeej~nde şüphe 

yoktur. 

Alemdar sinemosı 
için bir karar 

Alemdar sineması makine da... 
i.resi belediye zabıtası talimatna
mesir>e uygun bir şekilde , olmadı· 

ğı için hlzım gelen tadilat yapt
lıncaya kadar istı:ınbul Belediyesi 
l\Iakine ~ubesi müdi.ırlüğünce ka
patllmıştır. Esasen bu yüzden de 
iki gece evvel sinema fi'm daire
ç;fnde küçük bir yangın da çıkmış 
rakat derhal ba~tırılmıştır. 

Osküdarda fakir ha lka 
köm ür tevzi a tı 

Üsküdardaki fakir halka kö
mür tevziatına devam olunmakta. 
dır. Son parti olarak bugün de 
tisküdara bin k:Jo kOmur ve bir 
miktar da odun gönderilecektir. 

Yakalanarak Adliyeye 
verilen muhtekirler 
Beyoğlunda, Kalyoncukulluğun

da kasap Mehmet Bek•r, et üze
rinde i'htikcir yapmış, dün ikinci 
asliye ceza mahkemesi tarafından 
20 lira para ve ı O gün de dükka
nının kapatılması cezasına mah
küm ed ~mü~tir. 

Bundan başka y:ne et üzeriınde 
ihtik3r yapan Kumkapıda kasap 
Sadullah, bakır (iviyl fazla fiyat
lı:ı ~atan Beyoğlunda kunduracı 

J.1 1 ğırdtç ve kepek üzerinde ihti· 
k-1r yapan Beşiktaşta zahireci All 
de 25 er lira. para ve 7 şer gtin 
dükkAnlarının kapatılması ce2' 
!lına çarprlmışlardır. 

Şeker beyannamesinden Topha 
nede bakkal Ahmet, karnesiz ek
mek satan Echmekapı fırını tez
gahtarı Bayramla dikiş lğ:ncst üze. 
r·nde ihtikllr yapan Tuzcularda 
bakkal çırağı Koço da dün yaka
larıar11k Adliyey-E' verHn1işler.cHr. 

O lü olarak bulundu 
Küçükpazarda Ötn#rbey apal"'li

manının 1 num..arasında oturan 
Hasan adında b-risi dün sabah o
da~unda öh.ı olarak bulunmuştur. 

Vak'aya Müddeiumu-milik :ol 
koymuş, cesedi muayene eden Ad 
liye doktoru ölüm'ı şüphelt göre
rek ce ed~ Morga kaldırtmıştır. 

BULMACA 

Saldan sağa: 1 - Tahlis etme. 
2 - Gölge; Bir nota; Lisan. 3 -
Dudak kenarında olan pişinti; 

Elbisenin )Ç kumaşı. 4 - İnce ince 
kesme; Bir nota. 5 - Anahtar; 
Yer. 6 - Adam; Zanneder. 7 -
Lfı'hza; Fazla: Peygamber. 8 -
Bir gıda maddesi; Eşya. 9 - Bah
çevan aletlerinden; Çevirme. 10 - . 
Müthiş; Bir nota; Yama. 11 - Bir 

RADYO 

7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,45 Müzık 

13,30 Program 
13,33 Müzik 
13,45 Ajans 
14,00 Müzik 

19,15 Müzik 
19,30 sut ayarı 
19,45 Konuşma 

19,55 Müzik 
20,15 Radyo gazı 
20,45 Müzik 
21,00 Zlra.,t \akv 
21,10 Müziok 

uzvumuz; 1\.1aişet. 

Yukarıdan aşağıya: ı - Su.ya 

ihtiyaç duymak; Bir nida. 2 - Bir 

soru; Kampana; İçtiklerimizden. 
3 - Uyku halinde; Ek. 4 - En 
Jyi derecej Göz kiri. 5 - Bir seb
ze. 6 - Taharri etmek. 7 - Res· 
mi olarak; İç uzuvlarımızdan. 8 -
Üst döşeme; Bir otomobil marka. 
sı. 9 - Coğrafya tabirlerinden; 
Hafif bir tatlı. 1 O - Ana ve ba
badan intikal Stı"etile; Maaş ta
adüli.i. 11 - Blr uz.vuıınuz; Bir 
meyv&. 

D'ÜNiı: tl BlJLMACANIN •ALIJ 

So4-dan sağa: 1 - Garga-ra. 2 -
Eml. 3 - Ceviz. 4 - Erik; Aban
ma. 5 - Li; Rahatlık. 6 - İkmal; 
Is. 7 - Kaime: Aş: Jş. 8 - EmA; 
Ara. 9 - İt; Reis. 10 - Bal; Ste
ka. 11 - Elense. 
Yukarıdan aşağı: 1 - Gecelik; 

Ebe. 2 - Amerikan; Al. 3 ~ Ra
vi; Mi; İle. 4 - İkram et. 5 _ 
Alem. 6 - Ah: Ar. 7 - Ana ba
ba; Es. 8 - At; İt. 9 - Şanlı; 
Asel. lO - Mısır. il - Yasak; 
Saman. 

Basradaki mallarımız 
nas ı l gelebilir? 

(Ba. • Z i""lde) 
bin yarattığı bu neviden türlü 
türlü işler vardır ki mevcut 
usuHerle ayrı ayrı daireler bu
nu başaramazlar. Dar kanuni: 
kayıtlar mAnld:r. 

14 51>-1 5 30 M" ı 21,45 Komo'IJrla 
18'.oo ~ogramuz 22,00 Minik 

18,03 Minik 22,30 Saat ayı>r• 
18,40 Müzik 22,45 Miizik 
19,00 KOfluşm& 23,00 Kapanış 

BORSA 

1 
100 
100 
100 

& Şl!BAT 1942 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsveç Kr""'1 

1933 Türk borcu I 
1933 İkramiyeli Ergani 

5,24 
130,0250 

12,89 

31,11&50 

L.L 

23 40 
23 45 

1934 Sıvas - Erzurum 19 95 

T. Cüınhudyet Merkez B . ıı;s 80 

Anadolu Demiryolu takyili S2 90 

~ft 

Türl< ..rtmı (Reşat) 

Türk altını (Ha.mit) 

Kalın beşibkcl?k 

Kalın befibirHk (Hamit) 

Kaim beşibirHk (lleşat) 

Attın fr"'nı 

35 50 

34 35 

163 00 

170 00 

175 00 

4 89 

Kartal Sollk H l klmlll lndea : 

9U 12 

VATAN 

Reklam Değil, Hakikat: 
Yıtrdumuzun her köşesinde düriilttlüğii, 

ucuı:M.ğu ve bol çeşitlerile taıunıntt: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve ltir fikir almadan başka yer
den mobilya a1ftll.amfıM.arını tavsiye ve 
mutlaka salonların»zı geunelerini rica 
ederiz. BiNı.assa. İngiltz KaFyolaları ve 
AvvsttıH"ya sudalyaları mevcuttur. istan. 
bul, Rıza Paşa yok<1şu No. 66 Ahmet 
Fevzi. Tel. 2:t407. 

Devlet Demiryolları ilAnları 
Mu_,. bedel! 15000 Ura olan 1500 adet yün battaniye 17.2. 

1'942 tıaılı gönü saat (15,30) on beş bttÇukta Haydarpaşada Gar binası 

dahiHndeki komisyon ta.rafı-nde.n kapalı zarf usulUe satın aknacaktrr. 
Bw ;ı,e girmek istiyenlerin 1125 liralık m:ııvakkat t-eminat kanunttn 

tayin ettiği vesikali.rls. tekliflerini muh-tevi zarfluuu ayni gün saat 
(14,30) on dert otuza k&dar komisyon retellğine vermeleri lazımdır. 

Bu iş,e ait f8.t"t.name+er koMtsyoR.dan parasız olarak da.ğtWmaktadır. 
(921) 

• Ve:ktinde taltmK veya tahliye edilMi)'en vagonların tatili edevat llc-
reUerl hakkındaki D. D./ 506 No. h tarıfedekl U~retler, 10.3.1942 tarihin
den itibaren 72 den fazla olan saatler için bir misli fazlasile tatbik edi

lecektir. Fazla tarsoa.t içbı istasyonlara Müracaat edi-lmelidir. 
(887) (211H) 

* ttl.3.1'942 tarihinden itibaren bazı inşaat maddelerine ait otan DD./ 
226 numare.lı tarifenin kartşık olarak hangi maddelerden bir vagon yü
kü teşkil edileceğine dair olan tatbik ı;ıartl ile ateş toprağı ve ateş tuğ· 
ıuma tatbik edilecek kısmı değiştirilmiştir. Fazla taf.sih\t için istasyon· 
lara müra.caat edilmelidir. (885) (204.3) 

* 1'fuhammen bedel, muvakkat teminat ve miktar1arile cinsleri ve ek
sHtme gtin ve saati aşağıda ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap 

traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve kapah 
zarf usuıu ile An karada idare binasında satın ahnaceklır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gUn eksiltme 
aaa.-ttnden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızım-H ariçten memlekete bir an 

evvel stok getirllmeıo:ılni 

temin etene e memur ve genle 
saı~hiyete sahip bir makam ol
sa bunun gJbi bir çok ameli ve 
faydalı fikirleri gerçekleştirme

nin ameli yolları bulunur ve 
memleket, kan;ılaŞtığı çetin iş

leri başarmak hususunda dosta 
ve düşmana karşı iyi bir imtihan 
geçirmiş olur. 

Pendikte Ankara. caddesinde 36 No. dır. 

lI hanede sakin iken vefat eden ve Şartnameler parasız olarık Ankarada malzeme dairesinde, Haydar 
mahkemece terekesi deftere geçiril- paşada te~ellüm ve .sevk Ş<'fliğınde, Eskişehir ve Izmirde idJ.re mağaza 
miş bulunaıııı Yanyalt Hacı Fuat O· ıarında dağıtılmaktadır. 
zanere karşı alacaklı ve borçlu olan- Liste :\llktarı CIR;I Deh~r adcdlRin l\luvakkat Eksiltme 
Jar kanunu medenjnin 661 inci mad- No. Adet n1uhamn1en teminat giın ve 

s. ıt. c. 

Yeni Çorlu Kaymakamı 
işe başladı 

Çorlu (Vatan) - Çorlu kayma
kamlığına, Arif DU.nda.r Ataker gel
miş ve iı,e ba,ıamış bulunmaktadır. 

Yeni neşriqat : 

Cümhuriyet kanunları 
rehberi 

Tanınmış hukukçularımızdan a. 
vukat Fasıh HUseyin Güven ta
rafından forma halinde çıkan 

Cüm'huriyel kanunları rehberi
nin tevhidi içtıhat kararlarını gös
teren forması çıkmıştır. 

Kanunlarımızı kolaylıkla. anla.. 
tan rehberi bütün okuyucularımı
za tavsiye ederiz. 

desine tevfikan tiç ay zarfında Kar
tal Sulh maı.kemesine müracaatla 
94.2/12 No. h tereke dosyasına ala
cak ve borçlarını kayıt ve beyan et
meleri ve bu müddet zarfında mUra
caat etmiyenlerin bilAhare vA.kl ola· 
cak iddiaları nazarı itlbare alınmı· 

yarak terekenin tasfiye oh.ınacağl i
lAn olunur. 

t. tanbul Asliye 
Mahkemesinden : 

Birlnel T icaret 

lbrahlm ~avu.ş \.er eMl8htden Zehra 

vekili Ah.met Ner tarafından Beya

zıtta. Soğanata. <'amil ittisalinde Sa.

idin evinde Ahmet Hikmet akybhıe 

984/680 nwna.rah dosya ile a('ılan 

GMO Hra '7.S kuruş alacak davasında 
ı,ln1dlk l oturduğu yer betti olmıyan 

Ahmet HUunet UA.nen yapılan tebll · 
gata nğmen nıahkemeye gel nıedlğln 

den hakkında gıyap kararı \.·erilerek 
muhakemenJn 2'7.2.942 cuma .at 15e 
bırakrldıfı \.·e yazılan gıya.ı:ı kararı· 

nın da mahkeme koridoruna asılm ış 

olduğ"u tebliğ yerlM g<>\'mek ilzere 
UAn olunur. 

Bekle nmekte olan \ditiJlll2' 
POKER 

T raş bıçakları 
gelmişti r. 

Dikkat: POKER TRllŞ 
B ! Ç/1 KL l1 R I 

Perakende olarak bütün TUrkiyede 

5 KURUŞTAN 
fazla. satdmıyacaktır. 

Devlet D~nizyolları 1 lanları 

İzmir PostRsı 
Izmlre her hafta pazar günleri yapılmakta olan ve muvakkaten jli.ğ

vedllen Izmir postası 8.2.942 tarihinden itibaren her hafta pazar gün. 
ıerl muntazaman icra olunacaktır. MezkQr tarihte Tarı vapuru saat 
13,00 de Galata rıhtımından kalkacaktır. (2066) 

ISTANBUL BELED İYESi 
Dram kısmı Tepebasınrla 

Bugün gündüz 16,30 da 
Türk Tiyatro Tarihi Matineleri 

Bu a'k:sam 20,30 da 

R ÜZGAR ESİNCE 
Pek hl<ında: P A R A 

Ş l:H İR TİYATROSU 
Komedi kısmı İstiklal cad. 

Gündüz saat 14 te 
ÇOCUK OYUNU 

Bu akşam 20,30 da 

'1RALJK ODALAR 

1 

2 

3 

17717 

3115 
44000 

Cari hat kayın 
traversi 

• 
> 

> 

• 
• 

çam 

bedeli saati 
L. Kr. 

3.24 

3.19 
4.40 

L. Kr. 

4120.15 ) 23.2.19i2 
) pazartesi 

745.26 ) gUnU saat 
10930.00 ) 15,30 da.n 

) itibaren 
(2004) 

Ustabaşı aranıyor 
Türkiye kömür satış ve 

müessesesinden : 
tevzi 

Kazan ve kalorifer tesf'sa.tında ihtısaaı olan tercihan sanat mektebi 
mezunu iki uıııtabaşı alınacaktır. isteklilerin çalışma hayatlarını hulA.
salandıran yazılarile Ankarada müessese merkezine müracaatları. 2071 

~ı--·-------------------T ü r h i ge Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
KurulW/ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirMı 

Şube ve ajaıu &dedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka. muameleleri. 

Para biriktirenleı-e 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve Jhbarsrz ta.sunır hesaplartnda 
en a.z 50 lirası bulunanlara sene de 4 defe. çekilecek kur'a. ile qağı· 
daki pl.Aı!a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t adet 1,000 liralık 4,000 Ura 190 adet ııo 

' • 500 • 2.000 • 
4 • 2.50 » 1.,IOO » ıı. • 
lo• UIO • t.-• 180 • • 

DIKKAT: Hesapla.nnd&Jd para lor bir sene içinde 50 lil'&dıuı aşa
ğı düşmiyenl"re ikramiye çıktrtı takdirde % 20 fazlaslle verilecekt ir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 h~an. 11 eylQ.J, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. 

'"···Sa·hi·b·l· ,· .• · N· ... ·.·.11y1a1ı1~"11udıürı:ı' ilil•:ıAhma•e1t1E.n>1ın111Y1AL11~1t1AN•••I!'~ ı 
Vatan NeşrJyat 'l.'lirk L tel. lj!t. - Vatan l\olatbaası 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllflk tanl'l'lll llesaplan 1942 lkrud19 plhı 

KEŞIDELER : 2 Şubat, 4 Ma.yt8, S Af"8l .. 

2 Htinelleşrln tarlllle<inde yaptkr 
1942 IXBAMIYELEBI 

1 adet :ıooo liralık = 2000,- lira 40 
3 > 1000 > = 3000,- > 

50 2 .• 750 > = 1500,- • 
3 > 000 > = 1500,- > 200 

10 > 250 > - 2500.- > 200 

• 
• 
> 

• 

100 

50 

25 

1-0 

• 
• 
> 

• 

=~,- > 

= 2500,- > 

= 5000,- > 
= 2090,- > 

Istanbul Belediyesi ilanları 

K e,11 Bed. Dk tem. 

1648,60 123,65 Şişlide Bulgar lk•arhaneei bahçe duvarımn ge
riye çekilerek yeniden i~ası. 

4353,21 326,4.9 Eminönü - Yenicami arasındaki y&Harın in~atı. 

2804,62 210,35 Istinye itfaiye iakeleslnin tamiri. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnamelerl zabıt ve muamelAt 
müdUrlUğU kaleminde görülebilir. 

Ihale 16.2.942 pazartesi gUnU saat 14 de Daln1t Encümende yapıla

caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
sekiz gün evvel Belediye Fen işleri mUdUrlUğ'Une müracaatla alacaklB.rl 
fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret oda.cw. vesikalarııe i:hale günü mu· 
ayyen saatte daıml encUmende bulunmaları. (960) 

İlan Tashihi 
Gazetemizin 30.l.9t2 tarihli nüshasında inti.,ar eden 6 parça gayri 

menkul satışı hakkındaki ilA.nında ihale ta.rihi 18.2.942 olarak yazılaca· 
ğr yerde sehven 15.2.94.2 olarak neşredildlği gC)rWmJjft.Ur. Keyfiyet tas
hihen UA.n olunur. 

Gayrimenkul Sahş İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünder. 

Hüseyin izzet 526 15404 hesap No. irile Sandığımızdan aklığı (4000) 
liraya karşı Edlrnekaptda, Hatçe.suıtan mahallesinde Camiişerit, HOO
cl sokak eski 7, 9 yeni 9, 11, 9, 11/1 No. lu dtikkl.n bir apa..rtımanın ta
mamını birinci derece ipotek etmi"tir. 

Doeyaıda mevcut tapu kaydı S4:lretlnde mezkftr gayri menkulütı: a.yni 

semt ve mahallede ve ayni sokakta ayni kapı numaralari.le Murakkam 
sağı 424. harıta No. lı enwmet Malt arkası em&net malı solu "'32 No. ıı 

mahal ve 423 No. lı Mahal On.Q 30 metrelik yol ile çevriH 116,64 metre 
murabbaı mesahasıtnda m&Adükki.n bit' a.pal'tıman okhığu büdirıilmek

tedir. 
Ikra.a esas olan muhanuuin raporu nnıcibince ga.yri menkultin u

mum meeahası 114. ınetre murabbaı olup bu miktarın 100 metre rnurab· 
ba.ı kA.gir apartıman zeminidir. MezkQr apartıman dört kat ve dört dai· 
reden ibaret olup birinci katwıda bir dUkkıln, hır methal, tkl oda, bir 
matbah, bir helS.1 ikinci katınd& 4 oda, 1 matbah, 1 heıa., UçUncil ka
bnda 4 oda, 1 me.tbah, 1 helA., 4. cü katında yine 4 oda, ı ma.tbe.h, 1 he· 
18. ve mecmuunda bir hama.m mevcut olup umum binada elektrik ve 
terkos tetıi.satı vardn·. Vadesinde borcun ödenmeınesınden dolayı hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. it kanunun ·16 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddeeine göre satılması icap eden yukarda yazılı maa· 
dUkkAn bir apartımanın tamamı bir buc;uk ay müddetle açık arttırmı
y-o konmuştur. Sah:, tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artt.rrmı
ya girmek istiyen 1200 lira pe.y akçesi vececek.tir. 

MiHl bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakd icaresi ve taviz 
tutarı ve te:UA.liye rüsumu borçlu.ya aittir. Arttırma ı;ınrtna.mesi 2.2.42 
tarihinden itibaren tetkik ebnek iStiyenlere Sanclı.k hukuk işleri servi
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydt ve saır lüzumlu malQ
mat ta şartnamede ve ta.kip dosyasında vardır. Artlırmıya girmi9 o
lanlar, bunları tetkik ederek sa.tılıfa çıkarılan gayri menkul hakkın
da her şeyi öğrenmlıt ad ve telcl.kki olunur. Birinci arttırma 30.3.42 ta
rihine mtisactif pazartesi günü Cafak>ğlunda kA.in Sandığımızda .saat 
10 dan 12 ye kadar y8.pılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içın 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri menkul mü
kellefiyetlle Sandık alacatını tamamen geçmlş olması şarttır. 

Aksi takdirde .son artbranın taahhildU baki kalmak şart'le 15.1.42 
tarihine mU.Sadif c;arşamb~ günü ayni mahalde ve ayni Baatte son art· 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıre.nın UJI· 
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerlle sabit olmıyan alılkadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu.sile faiz ve ma.sa
rife dair iddialarını UA.n tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı 
mUsbiteıerile beraber dairemize bUdlrmeleri IAzımdır. Bu suretle ho:.lt
larını bildirmemiş olanlarla Mklarıtapu sicillerile ..:ıt> ı t olmıyantar satıiJ 

bedelinin pa.ylaşma.smdBJl hariç katırlar. Daha !azla malO.mat &.lıl'r.>

istiyenlerin 40/1718 dosya No. sile Sandığımız Hukuk i9leri servhnRoo" 
milraca.a.t etmelel'i lüzumu ilA.n olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhammlnlerimlzln koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 nı 

tecavüz etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık göetermektedır. (2069) __________________________________ _, 


