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Ekmel< Karnesi 
Dün Dagıtıldı 

Evlerine Karne Bırakllmıyanlar Nahiye 
Müdürlüklerine Müracaat Etmelidirler 

Dünkü karne tevzia tından bir ~örüniiı 

GONLO K SIYA~I MAL K GAZETESt 

PASifiK HARBi 

Felemenk 
Hindistan ı 

istila Ediliyor 
Japonlar Borneo ve 

Celebes Adalarına 

da Asker Çıkardı -
iki Japon Zırhbsına 
isabet Kaydedildi 

fi'. HINDISTANNDA : .,.._ .ı -.. ... 
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SARK CEPHESi 

Ruslar Orel 
VeHarkof'u 
Kuşatıyor 

Cephenin Cenubunda 
Yeni Bir Taarruz 

Hareketine Giriıildi 

Leningrat Şiclcletle 

Bombarcllman Edil• 
Berlin 11, (A. A.) - Alınaa 

Singapur, 11 (A. A.) - Japon. 
ya. Hollanda Hindistanının istil8-
sına başlıyarak Borneo'nun şimal 
batısında petrol merkezı olan Ta. 
rakan'a ve Celebes'ın şimalindeki 
Minokasa'nın üç noktasına asker 
çıkarmıştır. 

Şimali Afrikada harekat ta bulunan lnıiliz tankla nndan bir Cl'UP 

' ' •·• ordulan bqkumandanlığımn teb 
!iği: Doğu cephesinin şimal ve 
merkez .kesimlerinde Alman kıta 

r - -
ı ASKERi Uydurma 

Bir Plan 

lan, düşmarun. merkezleştirilmif 
kuvvetlerle ve tankların yardı. 
mile yaptığı bir çok hücnmları 
püskürtmüşler ve düşmana insan 
c~ ve malzemece çok ağır kayıp
lar verdirilmiştir. 

Öğretmen ve talebenin de yar., 
dırnı ile kısa bir müddet içinde 
doldurulan ekmek karneleri dun 
İatanbulun her tarafında evlere 
dağıtılmıştır. Evvelce aile reisle
ri tarafından doldurulan beyan
nameler, bu karnelerip hazırlan
ır.asında esas tutulmuştur. 

11 Pasifik' in 
Kontrolünü 
Ele Aldık,, 

Neşrolunan bir tebliğe göre, 
kruvazörler himayesinde bulunan 
bir Japon taşıt filosu cumartesi 
günü Tarakan'a yaklaşmış ve ge
ce asker çıkarmağa başlamıştır. 

VAZIYET) 

Simalı ·Alrikada 
Tutunmak icin 

Hava kuvvetlerimiz, Feodo~ 
limanındaki ve Karadenizin §81'k r·-- ~ sahili üzerındeki tesisleri bomba. 

i Carkta Serbest Kalmak ~lar -ye do~u cephesinin diğer 
·ı Y kesimlerınde.kı kara muharebele-

Mukavemet devam ediyor • için Almanya Japonya• r~e m1;1vaffakiyetle iştirak et • 

İstanbul Vilayetinden resmen 
bildirildiğine göre karnelerini 
alan bütün vatandaşlar bun -
lan tetkik etmeli bir yan • 
hşlık varsa, yani kendilerine 
evde mevcut nüfus adedin -
den fazla veya eksik karne ve -
rılmişse bundan bağlı bulunduk. 
ları nahiye müdürlüklerini haber 
dar etmelidir. Her ne sebeple o
lursa olsun kame almamış olan. 
lann da ayni şekilde hareket et
ıııeıert 18Zımdır. 

Batavıa, 11 (A. A.) - Resmi 
tebliğe göre, Tarakan'da karaya 
çıkan Japon guvvetlerine karşı 
buradaki Felemenk garnizonu a. 
nudane bir mukavemet göstermiş 
tir. Evvelce tesbit edilen pıanlar 
mucibince Felemenk kuvvetleri 
geniş mikyasta tahribat yapmış -
lardır. Düşman Felemenk Hindıs 
tanının bazı kısımlan üzerınde 
büyük bir hava faaliyeti göster. 
ll).iştir. 

! ya Karıı Müthflklerle mişlerdir. ... . 

Alman Başkomutanllğın1n Malta Adasına Karıı 1 İlrleımeyl Taıarlamıı! Sqv11et tebligı 
. . . . . . \. J M.~ova, 11 (A. A.) - "Sovyef 

Bır Taarruz Hareket1ne Gırışmesı Muhtemeldır tebliğı,, Bu gece bir kaç kesımde 
Bu Planın Tatbiki l~in 1tıtaıanm.ız~ önemu harekiıtı ~ 

Japon Sözcüsü 
"Düımanlarımız Artık 

Faal Bir Müdahalede 
Bulunamaz .. Diyor 

k1if"' Sonu; Sa: 2; Sü: 7 

Dünde yazdığımız gibi bir kı. Tokyo 11 (A. A.> _ o. N. B.: Yunan Denı·z·ınde 
llrn ıı.lJmı karnesiz kalmak kor- Yiızbaıı Hirade, imparatorluk 
kUau ile teıaş etmesine lüzum bahrıyesi umumi karargihının 
Yoktur. Çünkü karne usulunün sözcüsü sıfatile bütun Şarki As- Asker v u·· kıu·· 1 
t'~bikine ay başından sonra baş. ya radyo merkezleri tarafından 
~caktır. O zamana kadar da yayılmak üzere söylediği bir nu. 
~~kimsenin karnesiz kalmaması tukta askeri vaziyeti izah etmiş- M•h G • • 
ıçın bütün tedbirler alınacak ve tir. Sözcü ezcümle demiştir ki: 1 ver emısı 
e\'Jerine kame bırakılm~mış ~. • "Birleşik Amerikanın Hawai B f ld 
lanlar varsa bunlann nah1ye mu. üzerine bir taarruz yapılacağını a ırı 1 
dur}ükl~rine ya~a~kları miıraca: hesaba katmaması ve Japonyaya . 

r• • • • • • • • • • • • • • • • Y A Z A N : • • • • • • • • • • • • • • • •'\ 

i M. ŞEYKI YAZMAN ı 
! ............................................... . 

'J' vaın etmıştır. Moskova cephesın-

de Hitler Cephede ~İi ~~~ ~ı:!":eS:~: ~u~ 
Öld•• ""I k • f bir Alınan mevzilni &armlf ve iç uru ece mıı !erinde subaylar da olmak üzere 

Nevyork, 11 (A. A.) - New 400 den 1azla ölü bırakarak ka. 
York Post'un Wasbıinfton'da seli ç.an Alıtıanlan bu mevzilerden 
hiyetli bir kaynağa atfen bildiri} çıkaniııştır. 3 top 12 maJdneli 
diğine göre, Alman genel kurma- tüfek ve silih dolu beı otomobil 
yı, Hitler için dolu ~in elde ettllt. 
bi~ yerinde ''Bir kahnmıaıi ölü • ~ Sonu: &f- 1; -· 1 mu,, huırWıııttır. Bu ipe güdü- a.=s .,_, cıuo 
len liedet, Alm~yayı içinde bu. 
lunduğu pek nazik durumdan kur 
tarmak ve ayni zamanda müttefik 
milletler arasında bir ihtilaf çı
karmağa çalışmaktır. Bu pian, 
çifte ihanet esası üurinden yem 
bir sulh taarruzuna yol hazırla • 
maktan ibaret bulunmaktadır. 

Bır yandan mihver ortakları 
Japonyayı diğer yandan ıse miıt-at uzenne kerrdilerıne karnelen karşı girişilen kuşatma hareketi Londra, 11 (A. A.) - Amıral-

derhal verilecektir. için yegane istinat noktası teşkil lık makamının tebliği: Akdenız 
Yalnız burada vatandaşların edebilecek Peruharbour'da donan filosu baş kumandanı, lfumandası 

bilhassa dikkat etmeleri lazımgc. manın tahrip edileceğini de tabi. altında bulunan deniz alWarın 
len bir nokta şudur: Haki.ki nü- atile hesap etmemiş olması hare- Yunan denizinde düşmanın bü -
fuaundan fazla nüfus göc;terip katın cereyanında kati maJıiyeti yük bir nakliye gemisi ile orta 
hakkından fazla karne alanlarla haiz bır hadise teşkil eder. tonajda bir iaşe gemisinı torpille-

.,., •.o '39 
""' 

-• - 1 

tefikler Rusyayı kendi hali.ne bı. 
rakacaklardır. Alman genel kur
mayı "Bitlerin,. ölümü ile Nazili. 
ğin kendıliğınden oleceği ve or-
tadan kalkacağı inancını uyandı. 
racağıru sanmaktadır. Diğer yarı
dan komürustliğin yalnız Alman. 
ya için bir tehlike olmakla kal . 
madığıru fakat bir kere Almanya 
mağlup olursa bütün Avrupanın 
ve bütün kapitalist dünyanın teh 

karneleri tahrif ve yahut taklit "Japonya düşmanı hlllfına hudut- diklerini bildirmektedir. Asker Libyada, son cünlerde şiddetli muharebelerin cereyan ettiği 
edenler örfi idare mahkemeleri. suz ihtiyatı'ar temın edebilecek du- yüklü olan llllkliye gemisi batı • Agedabia ve civarını gösterir harita 
ile verilecekler ve gayet ağır ceza rumdadır. İngllterenin ve onun yar- rılmıştır. iaşe gemisinin battığı Libya barekltmı yalnız lı:endi mut- r-,,-
IÖreceklerdir. Bu sebeple, evle- dtrncı krtalarmm kat'I mağlubiyeti görülmemiş ise de bu gemı o ka lak kıymeti bakımından delil. mih- ... lll•W•••lllllııııııW•~lll!l!I 
?ine yanlı§lı!kla bile olsa mevcut muha~kaktır. İnglıterenln ve Birleşik dar hasara uğramıştır ki tahrip ver devletlerini~ cenup.c~pheainı tet- J•1~•l1;f:M:l:4jl~1J 
l\Üfus adedinden fazla karne bı. Amerıkanın yeni bir müdafaa cephe- edilmiş olınası muhtemeldir. ldl eden Akdenıze bikimıyet ve hat- l•'••-Wt~ ... -M;....•111-•iilill-••lılı• iii•-• 
~ olanlar varsa bunlarm sinden bahsedenler lnaillzlerle Ame- Emtlen ve WUhelmshaven tl bunlardan daha üstün olarak ili: ka 
ilahi üd"• lükl . akt"l rikalılarm Felemenk Hindistanmda ra muharebelerine ııir-iımiı olan ln- Al Es· r 
t .... .L ~ m ur erme v ı e yerleemek ve Malezya ile Filipinler- bombardıman edUdi ııilb lmparatorlutu or.Jularınm lı:a- 1 n a n 1 
-uesı lizımdır. deki kuvvetlerinden arta kalanı orada · ,_, f1a ba'-- d d .AM-.. w- ı rin ~- ·ın Londra, 11 (A. A.) _ In11ıliz biliyet ve ın ... ıa rı ... mm an a 
-~ada karne e v.:;VZl e ~ Sonu·, Sa: ı·, SO: 1 h lı<ıh bl·~· w"' il tetkilı: etmek llzımdır. s 26 bUiün bqlanacaktır. ~ ava nazır 6.nın te ıe-,ı: - SimaU Afrika barelı:itını bu ııozhi.k ay 1S1 

helmshaven deniz üssüne ve Em. le tetlı:llı: edince varacainnız netice 
den'e dün akşam şiddetle hfıcum 

lig Hacları 
Dün Baılıyan ikinci Devre Müsabakalarsnda 
Fener Süleymaniyeyi1 Beşiktaş1. Sporu Yendi 

edilmiştır. Başlıca dedefi Wil. ·ur.::ıiz1erin stın;lerdir vadett•lrlerı B •• n •• Bu 1 d u 
helmshaven te§kil etmiğtir. tekilde bol ııırhb ve motorlu kuvvete 

Sahil servisine bağlı tayyareler sahip ve iyi bave muharebesine: nıaı-
Hollanda sahili açıklarında kuv. bar bir kaz:a ordusu ıimall Afrıkada 
vetli bir himaye altında giden bir toplanabilmı~tir. Vllı:ıa burada say: 

" kaf.l · h". · dıimuz üatünlilie dayanarak şimah 

1 

d.uşm~!1 .. ı e_sıne ucum e~1ş- Afdkadaki mihver kuvvetlerini iyi 
tır. Kuçük bır sarnıç gemısıne bir darbe ile imha edebilirdi 

Kum Fırtınası Harekatı 
Hayli Güçleştiriyor 

ve bir büyük iaşe vapuruna bom. tık atııı:da kendisinden çok. ıeyle{ 
1 balar isabet etmiştir. beklenen .. Gener~l . Cuninsbam'm düı- Kahıre, 11 (A. A.) - Brıtanya 
L----------- manan curetnl ·~ taınyamamnktan Ôrta Şark umumi karargahının 

m~tevellit bir aevlı:ı ıdare bat8'ı ln- tebligı: Hava şartlarının fevkala-
cilu:lere bu fırsatı kaçırttı. . . 

Tobrulı:la cenuptan ve: tamamen dt' fena olmasına ve gorme iınlca. 
mıhnr kuvvetlerinin ııerıs ndc:n taar- nını hemen hemen ortadan kal· 
rw: eden lnııil.iz zırhlı kuvv~tlerınin dıran ve mur.akalatı çok zor bır 
kıskacı ara11ndan Alman ve ltalyan hale koyan şıddetll kum fırtınası 
kuvvetlerı ııarbe ıeçip kendııerını na rağmen kuvvetlerimız Ageda. 
kurtarabildiler Çunku lnııilız oatko- bıa ıle Ageila arasında dı.işınana 
mutanhiı kunetle~ini çok daiıtmış hiıcumlar,uu devam ettirıru.ırır. 
ve zırhlı lı:uvvetlerıyle sarlı:tan ıaar- . . . r 
ruz c:dc:u uıl ordusu ıarasındalı:ı ':a- Nıl çevresındekı esır kampta~ı-
reket birlitinl temin edemem ,u le hastahanelere gelen esırlerın 

Falı:at lnıillsler bu fırsatı lr&1;1rdı- toptan sayısı 26.000 e yjij<selmış 
lır diye ıevıemedıler :;eki,.iııcı ordu tir Bunlardan 200 den fazlası su 
komutanmı deiiştırd·lt- ve v,.nı lro- bay olmak üzere 7 000 i A1man 
mutan vurdulu hızlı d.ırbel,.r!e bır 860 ı subay olmak' üzere 19.000 ı 
lrıann mıhver lı:uvvetlenN çevırdı de İt !yandır 
(Bardıa ve Sollum), diie lerinı hnyli a · 

1:1118 Sonu, Sa. 2; su: 4 ltalyan tebl.iği 

Hür ltalyanlar ela 
Faaliyete Geçiyor 

Roma, 11 <A. A.) - Ita!yan 
tebliğı: Soılum ve Halfayadaki 
mevzilerimize karp ateş ve hava 
faaliyetine şıddetle devam edil • 
mektedir. Batı Sironaikte düşma

Nevyork. 11 (A.A.) - Faşist aleyh- nm, keşifler yapan zırhlı birlltie
tarf "La parola.. ıazetesınln ba, ,.. ri, püskürtülmiıftür. Tayyare1e. 
zan Glrolomo Valenti 1Unu Jazl)'or. rimiz düşman cephe gerisinde o-

"Hilr ftat,.nlardan mürekkep bir tomobil kollannın ve ordugihla. 
ııefer heyetinin tesk11i hususunda n mitralyoz ateııine tutmuflardtr 
pllnlar bazD'lanmaktadır On bin t- ır 
tal;ranm bu heyete hemen 7azılaca1J Malta tayyare meydanlanna, 

lıttanbalspor 1MÇ1ndan hfr görlnUı <Tafsilat 2 inct sahifede) 
.. n'1maktadtr. HOr ftal,an seferi he- dün de defalarca, türlü çapta bom 
veli malt Afrikaya gönderilecektir... balar atılmıştır. 

~ Sonu: Sa: 2; Sü: 8 
Sovyet cenel kunnay haşbnı 

Mare,al Şopoşnikof -- -

IUünlüC~ 
Münekkidin Şişirdiği Yelken 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bugün eserleri çok aranan ve gittikçe kıymet 
bulan eski Türk • re&.Mmlarmdan birinin, 

gerçekten değerli bir "Yemiş ve çi~, tablo. 
su da benim eJime geçti. Altındaki imzadan son
ra bir kelime daha yazılı: "Kullan,.... O büyük 
sanatkar, anlaşılan tablosunu, vaktile, ya saraya, 
yahut saray adamlanndan bir azmanına götürüp 

-ernıış; kötü terbiyeye uyarak ta isminden sonra bu çirkin sıfatı 
k iemek mrunda kalmıf! 

Fakat hiç şüphe etmiyorum ki, fimdi - solmaz tuelilde gü. 
umsiyen çiçekleride ve serin bir havada, dallanndan yeni kop
muş gibi butuıanan yemi.şlerine - kendimden geçercesine bakıp 
bakıp doyaınadıjim sanat eserinin dejerli yapıcısı şu "kulları,. ke. 
(imesini fırçasının ucu ile, loş bir köşeye çizerken pek iızülmiıf. 
gerçek aanatklrlıia yakı§Dllyan küçülüften her halde bir utan
ma duymUJtur. O keliıne, imza aahibini bır rütbeye ulqbraa. 
bir maaş fazlalığa .kawpursa bile! Sonu neye varacak, neler ge. 
tırecek olsa, yme bir sanatJclnn alçalışı dünyanın en elem verici 
cablolanndan biridir. O kadar ki zaman icabı, ancak krallann 
ve prenslerm yardımlle sanat esen yapılabildiği eaki devlrlen 
düşündüğüm, Baki, Ned~ Racine ve Moliere'lerin bile onurla
nnı kırarak taç ve makam önlinde eifidiklerini aklımdan geçir. 
eliğim sırada içimde bir' hüzün ve o .devırlere karşı da kalbimde 
':>ır hınç duymaktan kendimi alamam. . 

Diınyanın yeni şekli sanatklrları az çok bu vaziyetten kur
ı.armıştır. Daha dotrusu. öyle yapmadıkça da iyi kotü yafamak 
11e her halde şöhrete ermek yolu açılmıştır. Fakat pmdi de orta
ya "münekkit,, diye çıkanlara kavuk sallamak, munekkıtlerin 
ihsanına keşkül tutmak lizım geliyormuş; onların hoşlarına git
mek için kapı kapı dolapnak, nabızlanna göre şerbet vermek ye. 
ni zamanın terbiyeli icabı imif·- HafU'! lyi bir münekkit, iyi bir 
eseri kendi bulur; bu onun vazifesidir. Gözüne sokmap, göziine 
ıcirmeğe biç ltizum yoktur ve münekk1cle verilen eaere bOfll P. 
dıci, ihsan dilenici ithaflar yazmak. eski zamanlarda "kulları,. 
kelimeli Jımllanmaktan ~k te farkb detildU't Biz. böyle, yalıak
lıklar klllJllıit, mi1Jıe1*idin lütuf buyurup fllirdiii yelkenle lm
h yol alan epeyce muharrir aördOk. tabı umduklan yere var. 
dıklanm görmedlld 
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Koyun Eti 
Bollaşacak 
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Ba mektupta doktorun ilk defa aş
kmdan bahsetmek cesaretinde bulun
duıtunu görüyoruz, değil mi? Derr.e!c 
doktor şifahen itiraf etmedi ve yaz
dı. Halbuki bu mektup maznunun eli
ne geçmedi, onu okum::ıdı •. 

Yazan: MEHMET ABUT 

Hakim ciddi: 
- Sizi dinliyoruz! ' 

İstihsal Bölgelerinden 
Koyun Getiriliyor 

lerıyaf yapılıyor 3 Milyon Liralık ithalat 

Biraz evvel bahsedilen aşk sahne
sinde gördüklerini iddia eden başka 
şahitler var mı? Bunları demek yal
nız halam gördü. 

Haklın, Suavinln sözünü kesti ve 
şahadetlne müracaat edilmek üzere 
Behlyenin tekrar mahkemeye getiril
mesini emretti 

Yeğenle hala karşılaştılar. Hakim: 
- Söyleyiniz! Dedi. Doktorla maz

nunun arasında son akljam yakınlık 
olarak ne gördünüz? 

Behiye sapsarı olmuşta: 
- Imkanı yok, tarif edemem!,, 
Suavi heyecanlı: 
- Demek lıu kadar iğrenç ve kor

kunç bir ııahne idi bu. Sakın bir rü
ya .. Bir vehim olmasını 

Hakim tekrar etti: 
Behiye sendeledi: 
- Öpüyordu! Yemin ediyorum ki 

öpüyordı.I 
Suavi dudaklarını ıszrdı: 
- Bunun da bir ehemmiyıtti ·yok .. 

Evet .. Ne diyordum. Demek ki dok
torla aralarında bahsed len anlasma 
olmadı.. Çünkü.. Çilnkfi bu suÇ!;uz 
kadm mektubu okumamıştı, Eğer bu 
anlaşma daha evvel olsaydı, zaten bu 
mektuba lüzum kalmazdı, değil mi? 
Ve eğer böyle bir ciirüm işlemiye k:ı.
rar vermiş olsaydılar, bu mektubu ras 
gele bir yere atmazdılar ••• 

Hakim başını salladı: 
- Mahkeme söylediklerinizi naza

n itibara alacaktır. 
Suavi büyilk bir heyecan içinde idi. 

Çılgın gibi haykırdı: 

- Bu zavallı kadının misumlvetini 
müdafaa edecek, isbat eyllyecek ıı:im
se yok mu? 

O zaman Suavinin yanında bir ses: 
- Var, dedi. 
Hiklm sordu: 
- Kimsiniz? 
- Bir aahltt 
- İsminiz? 
- Kemali 
Mahkeme heyeti bu şahidin dinlen

mesinde bir mahzur olmadığına ka
rar verdiler. 

Evveli iki kardeş bakııtılar Su:wi 
kardeşini nazarları ile kucaklıyor. Fa
kat onun rengi çok sarı. Geniş omuz
lan bUiÜn adeta düşmüş gibi. 

8lıavl yavaşça sordu: 
- Nerede idin? Geç kaldın •. Gel

mJ:receksJn diye korktum. Onu mü
dafaa edeceksin deiil mi? 

Genç adam cevap vermedi. 
Suavi çekilirken kardeşinin elini 

;yavaşça tuttu: 
- Teşekkür ederim. 
Hakim soruyor: 
- Siz müteveffanın büyük ofla 

muınmuz? 
Kemal bepm sallacbt 

Eveti 

Uzun bir sükılt .. Genç adam mavi 
nazarlarım hakimin gözlerine ilikti. 

Hakim rahatsız olmuş gibi: 
- Buyurunuz. Sizi dinliyorum! 
O yine susuyor ve ayni keskltı na-

zarlarla hakime bakıyor. 
- O mlisumdurl Dedi 
Hakim sabırsız: · 
- Bunun için ne deliliniz vardır, 
- Asri mücriml tanıyorum! 
Salonda yine bir uğultu.. Bütün 

nazarlar büyümüıı.. Bekl:yorlar, 
- Kim? .. 
Genç alam, yavaş bir sesle: 
- Kendim, dedi Koca salonda don 

durucu bir sükOt var. 
Genç adam daha sert bir sesle ba

ğırdı: 

- Ne bekliyorsunuz? Dedi. tşte 
karşınızdayım... Teslim oluyorum. 
Onu ben öldürdüm. Mücrim benim 
Delil mi lııtiyorsunuz? İşte aynı ze-:._ 
hir... Ayni ılşeler. Ben kimyage?"im .. 
Bakınız .. O masumdur.. Hakikaten 
masumdur! 

Genç adamın nazarları uzaklardan. 
kendine doiru yaklaşmakta olan iıJ 
yabancı gölgeye doğru ilerlediN 

4 

Sedat Rüştü, hapishanenin konu~· 
ma hücresine girdiği zaman onu dü
şüncelerine dalmış buldu. 

Kendisinin girdiğini duymamıştı 
bile... Yavaş adımlarla Kemalin ya
nına yaklaştı .• Omuzuna dokundu: 

- Kemalf Oğlum. beni tanmıadrn 
mıi' 

Mücrim kısık gözlerle, yabancının 
yüzüne baktı: 

- Ne istiyorsunuz? 
Yaşlı adam tahta bir iskemle çek

ti, oturdu: 
- Beni tanımndıp galiba. Öyle ya! 

Birbirirtılzi uzun zamandır görmedik. 
Demek sen Sedat amcanın mevcudı -
yetini tamamen unuttun... Ben, Se
dat Rüştüyüm, babanın en es!Q iost
larından biri ... Hatırladın mı? 

Kemal asabi: 
- Bir şey hatırlamıyorum! Dedi. 
- Peki yavrum... Anlat b3kahm 1 
- Neyi? 

(ArkHf var) 

BUGUNKU PROGRAM 
7.39 Proıram 
7.33 Mtı2ik (PL) 
7.45 Haberler 
8.00 'Mlıılk (Pl.) 
ı. ıs Eçln saati 
8.30 Muzik (Pi.) 

12.30 Proznm 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
t3.00 Türküler 
18.30 Milzlk (l't.) 
18.00 Proıram 
18.03 Dans mUıiği 

18.50 Fasıl 
ıo.ao Haberle!' 
19.45 Serbest 
19.SS Turkülcr 
20.15 .Radyo gaıet. 
20.45 Halk ıUrltUsil 
21.00 Ziraat ıak. 

2ı.to Sarlntar 
21.30 konuıma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Danı mUziii 
22.SS Kapantı 

1 G'C' G'L'N li_4BERLER 1 

1DIDn PiJ1asası 
licaret Vekaleti Ege Piyasasının iyi Şartlarla 
Devammı Temin için Yeni Tedbirler Aldı 
Ankara. 11 (A.A.) - Ticaret Veka- ı tinin emrine vermiş, Milli bankaları

Jettnden tebliğ edilmiştir: Ege mmta- mız da kredi vadisinde kendilerine 
kannda tütiln piyasası bu ayın 15 in- düşen vazifeyi üzerlerine almijlardft. 
ci perşembe gilnil açılacaktır. Vekalet, müstahsilin hakkı olduğu-

Yeni et narhının tatbikine dünden
beri geçilmiştir. Narhın yükseltilmesi 
üzerine toptancı kasaplardan bir çotu 
istihsal bölgelerine telgrafla yola 
fazla koyun çıkarılmasını bildirmiş

lerdir. Bu arada İstanbula yakın 
yerlerde alıkonulan sürüler de getir
tilmektedir. Narhın yükseltilmiş ol
ması ve yem fiyatlarının da yüksek
liği dolaylsiyle ellerinde fazla kasap
lık hayvan bulunanlar bunlan n>ez
bahaya vermek zorundl kalacal!:lıır
dır. Siirü sahipleri yakında kuzu eti 
mevsımının başlıyacağını da gözö
nünde tutmakta ve bir an evvel kasap 
Irk hayvanları ellerinden çıkarmak 

istemektedir. Toptancılar yeni narh
tan memnun görünmektedir. Devlet 
Demiryollan da uzak verlerden g•tlr· 
tilecek hayvanlara tercihen vagon ve
recektir. 

11 Yaşında Bir Çocuk 
Kardeşini Yaraladı 

Bu Yll Bir Bereket Yllı Olacak 
Mısır alttn fiyatlarının yükseltil-ı bit ettirmekte ve müstahsile bildir -

mesi ve her çeşit toprak mahsulleri- mektedir. Vekıl.let bütün teşkllatm -
nin fiyatlı oluşu memlekette y;ulılt dan, müstahsile mevcut bütün vasıta
mahsullerin fazla miktarda ek:lınesi- larla yardım ed'lmesini iı:temiştlr. Zi
ni teşvik etmiııtir. Alınan haberlere raat müdürleri de bölgelerindeki tkı:n 
göre, bir çok bölgelerde köylüler, a- faaliyeti hakkında VekAleti haber -
ralarında anlaşarak ellerindeki zira- dar etmektedir. Her tarafta dah:ı zi
at hayvanlarını, sapan ve pullul~ları yade mısır ve patates ile fasulye. no
imece usuliyle kullanmakta ve ek:m hut ve mercimek gibi vlyecek mad
hazırhkları yapmaktadır Bu etrada deleri ekimine yer verilmektedir Bu 
Ziraat Vekaleti teşkilatından da yar- sene fazla kar yağdığından, köylü yı
dım görmektedirler. Vekalet, muhte- lın bir bereket yılı olacağı kamıatin
lif bölgelerde incelemeler yaptı~arak dedir. Anadolunun geni, İ!ltihsal böl
ekilmiyen tarlaların yazlık mahsuiler gelerinden alman haberlere göre, 
den hangisine elverişll olduğunu tes- kışlık zer'iyatın inkişafı normaldir. 

5 Kişi Mangal Kömürü Tevkif 
ile Zehirlendi Edilen 

ve Mahkum 
Vurguncular 

Ulukışla (TAN) - Çiftehan is
tasyon mildiirü Zekeriyanm karısı 
Fatma fazla soğuk ve kardan korun
ı:nak için mangalı tepeleme kömürle 
doldurmuş ve sonra da çocuklarıyle 

Üsküdarda Muratreis mahallesinde beraber yatmıştır. Fakat sabahleyin 
oturan Kanberin 14 ydşındakı oğlu evine dönen Zekeriya büyük bir facia 
Mercanla 11 yaşındaki oğlu Mehmet, ile karşılaşmış 8 ve 14 yaıt ara!lındakl 
oyun oynarken kavgaya tutuşmuı;lar- dört çocuğunun mangal kömüriyle 
dır zehirlenerek öldüklerini ve karıı;ının 

Müezzin Şevki Yılmaz adrnda bi
risi Fatihte Saraçhanebcışında Hı>rhor 
yokuşundaki evinin kirasını arttırmış 
ve bu suçtan dolayı adlıyeye veril
miştir. Asliye ikinci C'!za mahkemesi 
müezzini 120 lira para cezasına nıah
kQm etmiştir." 

Galatada seyar döşemeci Saip b:ı

kır çivi vurgunculuğundan otuz lira 
para cezası, Balıkpazarında 'faşcrlar
da yağcı Petro makin~ yağı, Feri
köyünde Ergenekon caddesinde nal
bur Aristopolik çimento vurgunun
dan yirmi beşer lira para cezası ö
demeğe, yed.işer gün dükkinlarıvı a
çamamağ~ mahkllm edilmiılerdir. 
Beyoğlunda Sonte Suçuk mağ.ızası 

tezgahtarı Suzan da fazla fiyatla da
na eti satuğından tevkif edilmiıtir. 

Oyun yüzünden çıkan bu kardeş da ölmek üzere olduğunu görmüş • 
kavgası büyümüş ve Mehmet çakı,ını tür. Fatma trenle Adana bastananesi 
çıkararak ağabeyislni muhtelif yer- ne gönderilmi$tlr. 
!erinden yaralamıştır. Mtrcanm va-
ralarından kanlar fışkırması üzerine 
Mehmet korkup knçmı-ş, konuk:>mşu 

vakaYJ poliıe haber vermiştir. 
Mercan Haydarpaşa nümune basta 

hanesine kaldırılmıştır. 
~~~~o~~~~-

"Kurtuluş" un Bugün 
Gelmesi Bekleniyor 

Yunanistana dördüncü defa yiyecek 
maddeleri götüren Kurtuluş vapuru
nun bugün limanımıza dönmesi bek
lenmektedir. Vapurun b~inci seferin
de götüreceği yiyecek ve koliler ha
zırlanmlştlr. Yunanlstanda yakm ak
rabaları olanlar ayda bir kere beş ki
lo ağırlığında ve kıymeti on lirayı aş
mıyan ve yurt dışına çtkması yasak 
olmiyan yiyecek gönderebileceklerin
den, Kurtuluş bu seferınde daha fazla 

1 koli götürecektir. 

Sirkeci Banliyösunda 
Kaldırılan Trenler 

Dokuzuncu işletme mi.ldUrlüğil dün
den itibaren Sirkeci - Yeşllköy - Çeki mece arasında her gün işliyen tren 
lerden dördünü ve Pazar akşamlan 

1 ve Pazartesi gecesi l;ıllyen birer tre
ni seferden ka ldırınıstır. Buna kar
:ilık diğer trenlerde vagon sayısı art
tırılmış ve bu suretle kalabalığın ön
lenmesine çalşılmıştrr. 

SARK EEPHESi 
~ Bastaratı ı 1ncıde 

Yeni Rus tarruzları 
Stokholm 11 (A. A.) - Sovyet 

kaynaklarından gelen haberlere 
göre, Sovyetler doğu cephesinin 
cenup kesimlerinde Orel'i ve 
Harkof'u kuşatmağa matuf yeni 
bir taarruza geçmişlerdir. 

Orel ile Biyelef arasındaki Oka va
disinae iki tepeyi sıkı surette şimdi
ye kadar tutmakta olan Almanların 

Terlikleri Çalmamış, 
Dükkandan Çıkarken 

Eline Takılmış 
Memduhla Şaziye isminde iki kişi 

Çarşı.kapıda kavaf lbrahimin dükka
nına gitmişler Şaziye İbrahim! lafa 
tutmuş, Memduh da 12 çift terliw 
alıp dükkandan uzaklaşmıştır. Şazi
ye Memduhun gittiğini görerek İb
rahimden bir lastik şason istemiş vı 
yoktur cevabını alınca o da dükkan
dan ayrılmıştır Biraz sonra İbrahim 
i!Jin farkına varmış, zabıtaya haber 
vermiştir. Erteıi gün Memdtıh ı:al
drğı terlikleri bir bohçnya sarıp Şa
ziye ile satmağa yollamıştır. Ş:.-ziye 
terliklerden on birini on bet tiı·aya 
satmış ve birni evde giymek üzere 
alıkoymuştur. Fakat çok geçmeden 
Memduh ve Saziye yak::ılanmış ve ad 
!iyeye verilmişlerdir. Memduh (erlik 
leri çalmadığını, sarhoş olarak dl1k
kina girip çıkarken terliklerin eline 
takıldığını söylemiş ise t1e, hlk.im bu 
mazereti kabul etmemiştir. Faz1'1 o
larak Memduhun hırsızlıktan sabıka
sı olduğu da tesbit edilmlı;tlr. Nlem 
duh dokuz ay, Şaziye üç ay bet ııün 
hapse, terlikleri satm alım kavaf Mus 
tafa da sekiz gün hapse ıekiz lira 
para cezasma mahkum olmuş ve üçü 
de tevkif edilmiştir. 

ASKERİ 
VAZİYET 

.._/ 

1:1!!' Bastaraıı ı ıncıde 
hırpaladı, zayıflatı ve ıüratli olara!c 
garbe doğru sürdü. Bugün muha
rebeler bu kuvvetlerle ve Bıngazi ile 
Trablus garp hududu üzeriııd.: cere
yan etmektedir .. 

Mihver kuvvetleri İngilizlere na
zaran hayli zayıftır. Akdenizdeki nak
liyat güçlüğü mihverin ycnı takviye• 
ler almasına minidir. Mihver kuvvet 

Kaymakamlık Kursları 

Hazırlıkları Bitti 
Ankara, 11 (TAN) - Kaymakam

lar kana için hazırlıklar tamamlan· 
mıştır. Kurs önümüzdeki hafta için· 
de başlıyacak, ve buna yüksek mek
tep mezunu nahiye müdürleri ve m .. -
lyet memurları iştirak edecektir. Kurs 
altı ay devam edecek, bu miiddet i· 
çinde 277 konferans verilecektir. 

Kursta, idare &mirlerini yakı!'dan 
ilgilendiren ticaret, ziraat, maliye, ve· 
terine, ormancılık, inhisar, milli mü
dafaa, emniyet, jandarma, köy, nti
fus, sağlık, nafta ve münakalit işleri 
hakkında geniş malumat öğretilecek
tir. 

Yük Arabası Çarptı 
Arabacı Nazminin sürdüğü 3691 nu

maralı çift beygirli yük arabası, Ak
sarayda Halil isminde birine çarpmış
tır. 

H~lll. muhtelif yerlerinden ağırca 
yaralanmış ve Cerrahpaşa hastahane
J!line kaldırılmıştır. 

de İngilizlerin yanlarına ve gerilerine 
baskınlar yaparak 1nıriliz harekatını 
geciktirmesi ve bu suretle harekat 
mevsimini geçiştirmeğe çalışm:ısı ka 
bildir. 
Malta'nm ehemmiyeti 

Fakat öyle anlaşılıyor ki, İngiliz 
üstünlüğü bu sefer çok ~zicidir. R-·m
mel kuvvetlerinin garbe doğru kac;
masını önliyemese bile bu ha.-ekAt 
mevsiminde onu Trablus - Tunue hu 
dudu na kadar atmıya azmetmi,t:r. Ye 
ni lnıriliz sevk ve idaresi de buna 
muktedirdir. Bu ıartın tahakkulr et
mühim takviyeler almaması icap et-

Anadolu Ajansmtn ve radyonun ta- nu takdir ettıği fiyatlarla mUbayaa
V388Utu ile evvelce de müstahsilleri- larm başlamasına ve devamtna ne
mize bildirdiğimiz veçhile, piyasanın zaret edecek, icap eden şekilde müda

.iıJi ~ içinde açılması ve bö;y;- halede bulunacak ve ayni zamanda 
..._ etmesi ltin Vektlet ltl• bir ıtııeıt1llbYoB hl\fU!fı.th fb'atlata 

bizammı 

Ve ihracat Yapılacak 
lngillz korporasyonu ile yeni varı

lan anlaşmıya göre, İnK:lizler mem
leketimizden üç milyon liralık ne-bati 
ve sınai iptidai maddel'!r ve bazı top 
rak mahsulleri alacalı:hrdır. Run.ı 
karşılık Irak, Suriye, Filistin, Mısır 
ve Hindi.stanla sterlin grupuna dıhil 
memleketlerden mamO.l ve yarı ma
mUI maddeler getirtileccktir. Muhiın 
ticaret yollarmın harp yüzünde:ı ka
palı oluşu ithalatın frak ve cenup li
manlarımızdan yapılmamasını icap et
tirmektedir. İthal edilecek eşya ara
sında ağır sığır derileri, kalay, c;u
vallık kanav.içe, çay ve sair madcle
ler vardır Gelen malların Ba!:r~ ve 
İskenderiyede bekleyip birikmemesi 
için de yeni esaslar görüşiilmüştlir. 

SPOR 

ikinci Devre 
Lic.ı Maçları 

İki haftadanberi tehir edilmekte o
lan ikinci devre lig maçları nihayet 
dUn yalnız Fenerbahçe stadında olmak 
üzere başlamıştır. Dünkü oyunlar e
pey farklı neticeler vermiş, böylece 
atılan goller bir hayli çoğalmıştır. 

İlk maç Vefa ile Taksim arasında 
oynanmıştır. Vefa taktmı kendinden 
çok az kuvveti rakibi karşısında rahat 
bir oyun tutturmuş ve başlangıçta 

galip vaziyete geçerek s::ıyı adedini 
sıfıra karşt altıya kadar çıkarınıştII'. 

Fenerbahçe 8 - Süleymaniye O 
İkinci oyun Fenerbahçe ile SUley

man lye arasında idi. Bidayette Fe
nerbahçe karşısında srkı bir o~n 
tutturan Süleymaniye, mağlQbiyeti 
hiç de kabul eder şekilde oynamarn.4 
ve Fenerbahçelller kaçırdtkları bit" 
çok !irsatlardan sonra birinci devre 
Naim vasıtasiyle ancak bir gol çıka
rabilmişlerdir. İkinci devre Melihl 
sol açığa alarak karşı taraf müda
faasını şaşırtan Fenerbahçe, Naim va
sttasiyle dört, Melihin ayağından !ki. 
İbrahimin goliyle de yedi sayı daha 
çıkarmış ve maç! 8-0 kazanmı3tır. 

Fener takımı şöyle idi: Nuri, Mu
rat, Orhan, Ömer, Zeynel, Aydın, Tu
ran, İbrahim, Naim, Naci, Melih. 

Beşiktaş 7 - i. Spor 1 
Son maçta Şazi Tezeantn idaresin

de Beşiktaş ile İstanbulspor arasında 
oynanmıştır. İstanbulsporun her han
gi bir muva!fakıyeti ile lig maçların• 
da mileısir olabilecek bu maç, taknn· 
larm birbirine denk olmayan kadro
lar1 yüzünden çok farklı bir netice 
vermiştir. Beşiktaş takrmı Hakkrdnn 
t~tanbulspor da Tarık, Süleyman ve 

Uydurma Plan 

12 - 1 - 942 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 

Dünkü Cumhuriyet'in tiaş yazısın

dan: - "İşgal kuvvetleri, elden ge
len yardımı yapmakla beraber iaşe 
teşkilatını ve umumiyetle idareyi, ma
hallf hükumete bırakarak daha faz
lasına karışmayı memleketin iç işle
rırıe müdAhale sayıyorlar ve ilerisıne 

gitmiyorlar. Mahalli hük\unet deni· 
len nesne ise her türlü kudret ve eh• 
liyetten mahrumiyetini suiistimallere 
göz yuman ve hatta yeryer bunu ter• 
viç bile eden fena idaresiyle kat
merleştirmekte olan bir heyeU.i.r •11 

BÖYLE YAZILABILIR~ 

"İşgal kuvvetleri, elden gelen yar .. 
dtmı yapmakla beraber "besi,, kuru• 
munu ve bütün idareyi yerli hükü· 
mete bırakarak daha ilerisine karış• 
mayı, memleketin iç işlerine girişme 
sayıyorlar. Yerli hükumet denilen 
(nesne) ise bu yolda bir şey yapabil• 
mek şöyle dursun, fena işlere göz 
yuman, hattfı bu durumu uygun bile 
görerek onu fena idaresiyle katmer" 
leştirmekte olan bir heyettir. 

Celılden mahrum olarak sahaya ı;ılt• 

m15lardı. 
Bidayette Siyah - Beyazlılartn ts

tanbu lsporu adam akıllı zorladıklnrt 
görülmiiş ve her an beklenen goUi 
8 inci dakikada İbrahim çıkarmıştır. 
İlk anlarda gol yemekle bozulacağı 
ümit edllen İstanbulspor, üç dakika 
içinde Kadir vasıtasile beraberliği te
min edince maçm sıkı geçeceği sa• 
nılmıştır. Fakat blr dakika sonra İb· 
rahim galibiyet golUni.1 de yapara1' 
Befiiktaşm vaziyetini sigortalamtştrr. 

Bundan sonra 1stanbulspor rakibi• 
nlnkine müsavi bir oyun tutturmuş 
ve devre bu şekilde bitmiştir, 
İkinci devrede oyunun idaresini e

le alan Beşiktaş güzel anlaşmalarla 

istanbulsporu baskı altına almış ve 
Şerefin üçüncü golünden sonra takım 
daha çok açılarak Şükrü vasıtasiyle 
bir, Şeref vasrtasiyle iki ve Hüseyı .. 
nin ayağfndan bir gol çıkararak oyu .. 
nu 7-1 kazanmış ve böylell' İstanbul .. 
sporu hiç beklenmedik bir mağlQbl .. 
yete uğratmıştır. 

Beşikta§: Mehmet Ali, Yani, Feyzi, 
Rifat, Hüseyin, Çaçi, Sabri, Şükrilı 
İbrahim, Şeref, Eşref. 

İstanbulspor: Fikret, Hayri, Farukı 
Muzaffer, Rüştn, Medih, Vakur, Be .. 
kir, Mükerrem, Kadir, İsmet, 

Voleybol Final 
Müsabakaları 

Eminönü Halkevlnin tertfı:> ettiği 
voleybol turnuvasının flnaf !lllisaba" 
kaları dUn sona ermiştir. Müsabaka .. 
hıra 25 takım iştirak etmiştir. 

Üçüncü katagoriden Kartal takıml 
Mühendise karşı 11-30 ve İkinci ka'" 
tv.godden Mühendis Kurtuluşa, birin 
el 'k~tBgorlden Beyoğ1US1'0!' Galatll" 
saraya karşı 19 - 30 sayı ile gallP 
gelml~lerdir. 

PASifiK HARBi 
12118 Baştara.b 1 mcıcse 

* New-York 11 (A. A.J - Daıs"' 
via'dan alınan l}aberlere gore, 
Taracan ve Celebes adalarına AS.. 
ker çıkaran Japon filosunun 'Fı
lipinlerin cenubundaki Mindano 
adasında bulunan Davao'dan ge 
miş olması muhtemeldit, 
/t'lLIPJNLERDE: 





İLE SABAH. öGLE ve AKŞAM KAŞELERİ: BAŞ DIŞ. NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız V E B ÜT Ü N A G R 1 LA R 1 D E R H A L K E S E R 

Sihhiye Vekaletin in ruhsatını bıa.izdir. le ahında eünde 3 ka~e alınabilir. 
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SOLDAlll SACA: 1 - Bır nlbet merke· 
• 2 - Ten: Blr calrı - Eıkı ,aırlcrın :ru 
dıir J - Ters..: Bir divan fatrt - Tn-s: 
Afnm lcfndecbr 4 - Camide bulunur - ne 1 
5 - o_.kıan emir - Bir sayı 6 - Bır 
- - lılenuuı 7 - Otlamaktan emir -
Bir ııota 1 - lrı: - Bır nota 9 - Doldur. 
mn - Sonsw:l11k. 

Y'UltARIDAN ASAOI: l - Bir lisan 
baha 2 - P ıkoloji .ı - Jt1andı 7apıhr -
Bir Franan ııehri 4 - Bar Rua ıüyan 5 -
Ten: Gilcel aanat - Bır nota 6 - Akr\ -
Jmr 'ft11J"et merkezi 7 - Bir meaa(e ölc11ıll 

- Bir pırı edatı ı - Aluda IMl1- -
llıir -. 11 - .Modenllit.. 

DOMlttJ BULllA: SOLDA• SAOt.c -
J - Xanık - Fes 2 - Uluna.ır - Ba 3 -
JfabYemct 4 - Afakı 5 Reni - Sa 6 -

&aba 'I - M~ 1 - BiJA - :UM 11 -
Una - Sır 

YU)[ARIDAN AŞAGI: l - Kımuır - 811 
:ı -Ulu - Evaıl 3 Ters . Vakur - Bu 
4 - Anafanf 5 - Kaval 6 Yek - Sa
li 7 - Kısafır a - Ebe - Abes 9 - !;atı 
- Ateh. 

TAN Gmetesi 

(Baı tadtı 3 üncü sayfada) G A R 1 p 
. PUDRA 

aynı safta Almanyaya karşt hıırbe .. ' 1 

girmeye razı edebilmek l~!n 1916 da T E c R u C) Es ı 
onunla bir anlaşma ımzalamıştı. , ~ 
Harp Almanyanın mağlubiyeti ile 1 ~ \ 
bitecek olursa Almanyanın Pasifik- ~ 
teki müstemlekeleri Japonya ile İn
giltere arasında taksim edilecekti. 
Bn dağınık adalardan Hattı Ostuva
nm şimalinde kalanlar Japonyanın, 
cenubunda kalanlar İngilterenin o
lacaktı. Versay muahedesi ile bu 
taahhüt yerme geUrilmışti. Fakat 
Amerikanın harbe gırmeslnden son
ra ışfn içine bir de Mılletler Cemi
yeti gırmış bulunuyordu. Bu adalar 
Almanyadan almıyor ve bu Cemiyet 
namtna idare edilmek Qzere Cemiyet 
azasından bir devlete muvakkaten 
bırakılıyordu. İşte eski Alman müs
temlekelerınden Hattı ü tUvanın şi
malınde kalan Mariyan, Karolin, 
Marshan adalan da, Japonyayn an
cak biT mandater olarak verilmişti. 
Fakat Japonya böyle düşünmüyor, 
ba adalarda iyiden iyiye yerJeşmiye 
haurlantyordu, Telsiz istaı;yonlan, 
petrol depolan, deniz ve hava üsle
ri kuruyor, kimseyi bu adalara yak
laştırmıyor, turistlere bıle izin ver
mıyordu. Butun bu hazırlıklar içın, 
balıkçıllk ve ticaret uınıretlerlnde:n 
dogmuş tedbirlerdir, deniyordu. Mıl
letler Cemiyetinin Japonyaya verdi
ği vekılliğin müddeti dolinuştu. Hat
ta Japonya Mançurya üzerine yapı
lan bir munakaşayr bahane ederek 
bir gun arkasından kapılan şiddetle 
iUp kapayarak büyük bir nümayiş i
çinde Milletler Cemlyet.ini terk bile 
etmişti. Fakat Pasifikteki adalartn 
mandastnı geri vermek ve: "Bu iş! 
başka bir azanıza havale buyurunuz., 
demek aklından bile geçmemişti. 

Mılletler Meclisi ise kımseden böy
le bır hesap soraeak bir dunımda 
bulunmuyordu. 

** A merika Bırleşfk Dev1e~eri hQ-

bİhlgDzel 
görOnebi leceğiniziıt ~ 

Kat'i og~llı,l . ~ _ 
BUGÜN bi 

'PÜdricılılcta l&yanı TECRUBE;ı 
hayret son bir keşif •• 
tcildi güzellestıren. J Yapınız.: 
o na güzel bir cazibe ve yeni bir ha 

~
at veren unsur • • • donuk ve çirkin 

b ir cildi, rençlitin tabii renltlerile 
U.ler. P udra yafmur'a, Rth:~Ar'a ve 
atta terleme'ye rapen bile .. bit 

kalır ve a.rtılt parlak burun bırakmaz. 
}Bu cevher (Krema ltöplitil) namı al
tında beratı 11tibnl edilmif ve yalnız 

\_T oltalon Pudrumda buhıamalttad~ 

( CiDDEN •OHI• BiR TEKLIF,J 
Ybiaüala b ir tarafına kreıii 

lr.öpütü aayeainde iatibzar edilen 
T o ita ı o n Pudruınt ve d iter ta-

T E R z i I __ ,' 
PAPAZY AN ARSEVER 

S AYIN MÜŞTER i LERi N i Y ENi KUMAŞLARINI VE 
MODELLERi Ni G ÖR MEYE DAVET EDER. 

Sultanhamam Kuyumcu han No. 37 (Eski Haçopalo). Tel : 20664 .. .. ~ ................................ .... 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Memur Ahnacak imtihanla 
1 - Taşra tetlrlll.amızdaki münhal memuriyetler için 1atanbulcb bir 

müsabaka imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihan: orta mekıep mezunları için 20.1,942 sah ve IJtie 

mezunları için 21.1.942 çartanb'l runii öiledn ııonra ııaat 13 dP. Sir""ed
de Inhisarlar memurin kunra birHında yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ?e bir 5otointfla 
birlikte nt iolerl ısubemin müracaat etmelid!rler. 

4 - İmtihana sirmek iıtiyenlerin ap.iıda yaztlı -- - .. rthn 
~ olma.in liznndU'. 

A - En u orta tabını bitkmi~ olmak, 
B - 18 yaımdan aşağı ve 40 yaşmdan yukan olmamalı:. 
C - Vazife ifasına mini bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife gbre-bllecek derecede sıhhatli olrnak, 
E - Akrabasından olnuyan ilci ıahsı refe.ra.n.1 olarak .:östermk, 
F - Askerliğini Yl.PDU4 oln:ak veya miieccel bulunmak ve bllhaua 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına lı:aydettirmi1 olmı:k. 
5 - Müracaatlar 19.1.1142 c-ünıi aktamma kadar Jı::abul edilir. 
6 - İmtihanda kazananlann muvaffakıyet •e tahsil vazfyetlerıne röre 

baremdeki dereceler üzerinden üculleri teabit edilerek nraa1le tayinlen 
yapılır. 1 

7 - Tayin edildiii mahal •e -.azifeyi tebellüğ tarihinden itibaren 15 
giin zarfında kabul ile vazifeai baıtna citmlyenlerin tayin ve imt ihan halt-
ları iptal edilir. 284 

Yurdumuzun her köfesintte dürOstlOlü, ucuz
kıtu ve bol çe$İtleriyle tanmml$: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
....,..,... w bir fUdr almadan başka JW(len 
M o B 1 L Y A almamalarmı taval7e ve 
mutlaka salonlarımızı gezmelerinl rica ederiz. 
Bllhaua ln.ıiıb k&J')'olalan ve Avusturya aan
da17alan mevcuttur. 
lıtanbul Rıu Pap yokup No. il Ahmet Fevzi. 

Tel: 23407 

han Fiyatları 
ltre 

Jlaılıi ınaldu olarak 150 

kUmetı Guam adası lsP411Ya
dan alındıktan sonra burasını kuv
vetli bır us halıne getirmek ıstemış
tı. Bahriye Nezareti hazırlad!ğı pro
'eleri kongreye yollamış, fakat bun
lan bir turlü kabul ettırememi ti. 
O zamanlarda da Amerikada bu
gtlnku gibi Pası!ıstler vardı. Bizim 
bu hazırlıklarımız Japonyayı boş 
yere kuşkulandtrır, para hareryacak 
başka ış bulamadınız mı, diyorlardı. 
1922 Washington denız anlaşmasın
da da Guam'm tahkim 

0

edilmiyeceği 
bakklnda bir madde vardı. Bu an
la~a suya düştükten sonra huku
met bu uzak ilslen kuvvetlendırmei:: 
istemiş ise de yıne meclisten bir 
iürlu ktfi tahsisat alamamışt.l. Cilm
hurreısi Mr. R009e'Velt bu tahsisaU. 

afına her hanfi bir pudrayı ıOrilnOz.1 
Şayet •• Krema köpüklü pudra" ile 
pudralaıımıt taraf dıferinden daha 
'ıgüzel daha taze n daha cazip rö
~nmeue T oltalon pudranıza verdi .. 
tiniz para iade olunacaktır. 

' -.. .. • ···~ \ TÜRKiYE iŞ BANKASI 
~ yeni Muşteri Bulmak Sanatı El Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

J • • • 100 
l lllci aagf a .antimi 600 

1 ancak yangın çatıyı sardıktan sonra 
alabilmişti. 1941 senesi Şupatı içinde 
Jdi ki, Birleşik Devletler Senasıntn 

deniz işleri komitesi Guam ve Sa
mua adalarmm tahkimi için hilltV
metin baurladıtı 243 mılyon dolar
lık projeyi kabul ve tasdik ediyordu. 

-! Dr. Ga1J8011 diyor ki: 5 Ke~deler: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos. 2 İkinclte~rin 
: • • - d" w • 11 • tatb"k : tarihlerin de yapılır. 

' • • • 150 E "Her tac~r bu .ki~~ta gos~.r ıgım. usu erı . . ı ; 1942 lkrami elerİ 
1 etmek suretıyle hır ıkı sene gıhı kısa hır zaman ıçınde ! Y • • 5 müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 5 
... - l adet 2000 llralık-2000,- Lira S kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 5 s • lOOO • -aooo.- • 

40 adet 100 Urallk-4000.- Ura 

= = 2 • 750 • -1500.- • E Fiyatı 50 Kuruı 5 a • 500 • -1500.- • 

50 • 
200 .. 

50 
25 • -6000.- • 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 

... • ıo 250 -2500.- ıoo ıo 

'\ıınmmı-wwwwwwwwwım.........11 •••••••••••••••••••~•••••••-.ııı. 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden ı - Idarem!z levazım aervialnde mevcut listede müfredatı görüleceii 

w:çhile 108 kalem muhtelif lnrtaaiye mabemesi kapalı mektupla teklif .is
temek 1aretile satın ahnacalı:tır. 

2 - Kısmi tekliflerde nazarı itibara alınacaktır. 
3 - Muvakkat t~minat teklif tutarının % 7,5 dur. 
4 - TekHf mektuolarının levazımda görülecek prtnamesindeki tari

fau dairesinde hazırlanarak 22,1.942 perşenbe günü 17 ye kadar 4 ündı 
kattaki levuan aervısine imza mukabilinde verilmesi lhnndır. 

23? 

Güzel Sanatlar Akademisinde bir idare memurluğu münhaldlr. Me
murin kanununa göre evsafı !Azimeyi haiz olanların vesikalarıyle birlikte 
Akademi idaresine müracaatları. (285) 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil L6tfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve nepiyat T. L. Ş. TAN matbaası 

Sahne daha küçücük bir kız Nihayet Saime elini bir şeye • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · •• . • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
çocuğu iken ona "Sakar sürmez ve yerinden kımıldamaz H I K AVE 

Sultan., ismıni taktnı§lardı. Sa _ oldu. Çekingen olan ahliikı alın. 
rışm, saf bakışh., ve sevimliydi. gan da olmuştu. Garip bir h1ssin s u L T .A N 
Hakikaten tam manasiyle uslu tesiri altında eziliyor, mahvolu. s A K -A~ R 
bir çocuk modeliydi Fakat mut· yordu. 
hiş bir kusuru vardı. Sakar elle- * * 
n·, eline her aı~gı~ şeyı· dücmrüp a~..:ı5k,..,. bu hal de:t.4 ........ M Nakleden· TUNARA • • • • • • • • • • • • • • •• UJ ~-- U,\A\A ~- 5~~~6~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

kınyordu. yerde gittikçe beter olu. 
Annesi sofrayı kur dese: Sakar yordu. Elleri boş olduğu zaman . 

1 
ordu lı bakıyor, gülümsüyor, bazen tiğini, uzaklaştığını hissetti. Her 

Sultan tabak, bardak, tuzluk gi- neşeli oluyor giızelliği artıyo.rqu. cazıp Y~~ ~ . · de küçük kar _ Kafifçe elini sıkıyor, kalbine hı. halde artık onda'? ~ıkınışt.ı; ~rala 
bı kırılacak ne varsa şaşılacak Fakat çalışac .. gı veya dışarı çııla. ~a~a . aıme. aln 

0
_ bir tap eden sözler söylüyordu. Za • rındaki rabıta gıttikçe gevşı~or· 

derecede bir kolaylıkla elinden cağı zaman elıne aldığı ıgne, şcm d~şu?-ı taklit etmıye ~ 
0
:Ju •Sa vallı Sakar Sulıtan bu vaziyet du. 

kaydırıp kıra.rdL siye, çanta, kitap parma..ltlanna turlu muvaff~ 01~?'1 y • - karşısında hem mesut oluyor, Saimecik ilk zamanlar bu h is-
P7--allı ı· k la-'- b" kurşun gibi asılıyor ve düşüyor - kar Sultan daıma uzgun koşesın- hem de müthiş yese kapılıyordu. siyatında aldandığını zannede -
.c.1&" e nıe ın CKA ır şey _ 1. . de oturur olmuştu. En yakınla- .. . . 

.. ı..1uırn zaınan duşurmemek için du. Sakarlıgt onu de ırtıyor, çe - bil ıdıkl halde sa Mesut oluyordu, çünku aşkın sa- rek parlak hayalleriyle ,yaşaıJlak 
~a ' k' k k k b" uk n e ona ac an ' - lta t ·· ·· h binbir itina eder· :ihtıyatlı küçük ıngen ve or a ır ÇOC ya - k 1 _ . ihti ari gülüyor _ adet tahtında sa na suruyor-- ta devam et ti. Fakat er zaman 
adımlarla yürür;' parmaklarını, pıyordu. Her dakika bir kaza ı:::ı.gına. gayrı Y du. yese kapılıyord~, çünkü saa- olduğu gibi n ihayet hakikat ken 
(ene kemiklerini acıtıncaya ka _ yapmak korkusundan zaval? S~ * detten şaşırmış vazıyette oldu • dini, bütün acılığıyla gosterdı. 
dar sıkar· goturdugu ~yın üze- kar Sultan her tuttuğu şeyı elin *tik 

5 
. d h ğundan hissiyatını ifade edecek Ferit artık onunla gızli gizli ko. 

rıne gozl~rini şaşılaştırıncaya ka den düşuniyordu. Buna mukabıl 5 eneler geç çe aune 8 8 kelime bulamıyordu. nuşmuyor, ufak şakalar yapmı -
dar sabit nazarlarla bakardı. Ta- muthış zekı ve akıllıydı. Yiıksek guzelleşmış ve olgunlaş - Bu hayranlık aylarca bir ne - yordu. Saime onda itiraf edilme 
bii netice ~ene ayni olurdu. Her tahsilini bırincılikle ıkmal et • ~ıştı. Bu sır~da. hayat ona <l~ ticeye varmadan devam etti. Her mış a~ının gizli heyecaıunı da 
zaman tam elindekıni yenne ko. mişti. Fakat ı.irkeklik o k:ıdar hıraz guler _yuzu~u gosterır gıbı halde genç adam da karşısında - gôremiyordu. 
yacağı sırada, sanki gorunmez bir benliğine smmıştı ki, ıled.enıek olmuş~~· Kuçüklük arkadaşla~ın kinden cesaret verıci bir vaziyet Bir akşam tesadüf onları bah
el parmaklan arasında tuttugu parlamak fırsatlarının hepsını ka d~n hırı olan g~nç. koıv~ul~n e. beklediği için bir türlü açılamı • çede b ir ibirine karşılaştırdı. A.. 
şeyı alıp yere fırlatırdı. Ve elın- çıroı. Mekteyteki muvaffakıyet - r~t, onunla samımıyetını gun geç yordu. Saime kendinden geçmiş ğaçlar koyu lacivert golgelere 
de bulunan bardak, kadeh, kava.. lerini, diplomalannı her şeyde tikçe artt171~ordu. Havva kızlal • bir halde bek liyor b ir türlü Fe - bürünmüştü. Boğaziçinin her za. 
noz bliyük bir şangırıtıyla yerde olduğu gibi pıµ-maklanmn arasın rınm hepsının yaratılışında. goz ~ ridin a,şk itiraflarına nail olamı· manki serin havası yerine insaru 
ufak parçalar halinde dağılırdı. dan kaydırdı. Bütün arkadaşla - rin lisanını . ':11lamak kabıllyetı yordu. sersem eden sıcak ağır bir hava 

Ebeveyninin izarlan k~ısın- rından üstün olduğu halde gittik çok kuvvetlidır. Sakar Su~ta!l -~ * * esiyordu. Feriıt de ona ilk gün -
da öyle içten gelen hıçkınklarla çe çekingen melinkolik bir genç Feridin nazarlar.mm değı.ştt~ını ler gibı· sevgı"yle dolu bakıyordu. 

ld b ınbaşka hıslerle ba.ıttıgını 9 u üzücü vaziyet böylece u-aglar üzulurdiı ki, hadise ekse • kllz ~ .~ . ona a. .. . Saimenin t itriyen parmak1annı 
nya tesellı opucükleriyle kapa - Kuçük kardeşi Nerımeye gıpta farkettı. Bu muşfik balu~l~ o. . .. zun ~üdde~ dev:un etti. 1 . . ldı k lağına 
nırdı. Bu facıa sahnesı de en a- edıyordu. Nerime sokulgan, ha· na çok ~esut gunler vaad~dıyor- Bır gun. Saıme _bırdenbıre, ona ~~fue~p~çıne a • u 

iı gundc bırkaç defa tekrarla· reketlı canlı sporcu bir genç kız du. Fent onun hoşuna gıdebıle- karşı da1ma na.zık davranan F~ - - Sen.inle mutlaka gizlice koı. 
:X.dı. •. * . ; o m 

1 
_ dı. Bu' harekeUerı de onu daha cek her şeyi yapıyordu. fatlı tat ridin gittikçe 10ğuk hareket et. 

Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden 
AlAkadarlann Ofisımizdc olan işlerlnı ar11ya mutavassıt koymıyarak 

bizzat kendileri veya mustahdcmlerı \as.it ylc takip etmelerj llzu -
mu ilan olunur. 

~ ................................. r 
nuşmam Uızım ... Artık tahammı.i 
liım kalmadı ... Uzun zaman sab
rettim... dıye fısıldamıya başla. 
dı. 

Genç kız mesut dakikaların gel 
diğini diıştlnerek sevinıyordu. He 
yecandan boğazı kurumuştu. Bır 
şey soylemıyor yalnız gu1timsı· 
yordu. Fent· 

- senın yardımına ihtiyac ım 
var ... Deh gıbi sevıyorum... r'a. 
kat sevgilim farkında degılmış 
gibi görunuyor ... dıye heyecan -
lı bir sesle sozüne devam ett1: 

Saime Ferıdın kendınden bah
setmek istediğim anladı ve genç 
adamı cesaretlendırmek için uz~k 
tan geliyormuş gıbi bir sesle. 

- Sevdiğin kım- dıye sordu. 
- Pekala bilıyorsun!. 
- Ben mı? .. Asla! .. 
- Haydi canım. 
- Vallahı bilınıyorum .. : 
Ferit ıçten gelen bir sesle bü. 

tün mevcudiyetiyle: 
- Nerimeyı, dedi. 
Saime dilı dolaşarak: 
- Nerım~yı mi? diye kekele

di ve karşısındakini oldugu y~r. 
de bırakarak deli gibi kaçtı. Hıç
kırıklardan göğsü tıkanacakmış 
gibi oluyor, ip gibi gozlerinden 
yaşlar ınıyordu. Bir sözle bütün 
hayatı mahvolmuştu. ... ... 
O anda kendi de itiraf etti 

ki, saadet denen şey onun 

için mevcut değildi. Minevıy$ 
bozulmuştu. Istırabı çok büyuk. 
tu. Artık onu teselli edecek hıç
bir şey yoktu. 

Şuursuz adımlarla bahçe ka • 
pısından dışarı çıktı. Gecenın ka
ranlığına daıdı. Nereye gittığırıı 
bilmıyordu. Etrafta, sokak kaldı 
rımlan uzerinde çınlayan onun 
ayak seslerinden başka bir ses 
duyulmuyordu. 

Kendıne geldiğı zaman Arna • 
vutkoyunde Akmuburnunda ol " 
duğwıu gordu. Akıntının şidde_ .. 
tıy le daıma çırpınan suların çı .. 
kardıgı yakamozlar gecenın lia "' 
ranlıgında pırıl pırıl parlıyordu· 
Sakar Sultan korkuluklan eskı· 
mış rıhtıma yaklaşırken acı acı 
gulümsuyordu. Düşünuyordu kı, 
onun ıçın en mukaddes, en guzel 
şey olan qkı da kuvvetsiz pat• 
makları zaptedememışti ... 

lstı.fabmı bıraz olsun dinlen "' 
dırebilmek umıdiyle sağlam biJ' 
denız havası almak he\fesine 1ta.o 
pıldı. Fakat kafasının oyulduğıı" 
nu hissedıyor. Beyni oğulduyor• 
du. Rıhtım boyunda gece yarısı 
tek başına bır i.kı defa dolaştı. 
fa.kat bır defasında dalgın dnlgıo 
yurürken ayağı kaydı, müvaze " 
nesını temin edemedı. Den ıZe ytJ 
varlandı ve gecenin ıssızlığı c1r,. 
sında dalgalara karışıp gitti. 


