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Baskına uğramış bir randevü evi .. o küçük kravat iğnesini seyrediyor ... 
Cınayet işlenmiş bir odanın dağınık Büyümek istiyor.. Şimdi on altı, on 
boşluğu .. Sanki buradan polisler ye- yedi yaşlarında bir delikanlı &örür 
ni çıkmış... Kimseler kalmanuş. Ea gibiyim. Aynonm karşısında ayni in
dağınıklıktan ürker gibiyim Fakat ciyi kıravatına iliştiriyor •. Dudakların 
daha doymadım. Kal~mdeki ateş da da mağrur bir tebessüm var .. lşıklnr 
ha sönmedi; kan dökmek istiyorum. söndü .. Gölgeler siyahlıkta er.id. Yine 
Anlıyor musunuz! Şimdi, babama kar kapkaranlıktayını Gördüklerim rüya 
şı olan kinimin sebebini hissediyor ı mı? Hayır!. Hay1°rl .. O, benim 1 Fakat 
musunuz? Evet, o çıplak kadın öl- o kadında İ!ii ne .. Ne zaman verdim? 
mıiştü. O kadının siyah perdeler al- Nasıl onun eline geçti, hiç bilmiyor
tmda geçirdiği ıstırap saatleri yeni dum .. 
bir kabusun altında silinmişti. 

O kadın, ıimdi bir hastanın kas
vetli odasına gömülüyor... Bu sefer 
bembeyaz duvarlar arasında_ Onun 
için yeni bir çile başlıyor. 

Şüphesiz ki onun ruhu bir ıstırap 
hemşireliğini o mülevves rolüne ter
cih ediyordu. Onun için bu maddi 
yorırunhıkl:ır, o eski manevi ıstırap

lardan Çok daha hafifti, Hatti şim
diki hayatından memnun gıöi idi. 
Hiç şikayet etmeden, en küçük bir 
iniltisini duymadan yükünü taşı -
mata çalışıyordu. Sırtı bükülse, o
muzlan çökse... o bu yükü yine ta
şıyacak. Yere düşüncilye, altında 
ezilip bitinciye kadar bu yükü tasıya 
caktı. 

Hastaya karşı kalbinde en ufak bir 
kin yok ... Onu çoktan affetmişti ..• Her 
şC7'1 daha ilk günü, onu yatağına bı
rakırken unutmamış mı idi? Bütün 

Ertesi günü kolye cebimrle, ona 
vermek Jçin hastanın odasına girdım. 
Onun kucağmda tahta küçük bir ku
tu, içindeki resimleri karışınyordu. 
Beni görünce şaşırdı.. Elindeki resim 
yere düştü. Ona vermek ic;in eğildim .. 
Gözlerim iki gülen nazarla çarpıştı .. 
Fakat ben bu gözleri tanıyorum: 

- Benim gençlik resmim! Dedi. O 
zaman on ıt'ltı yaşında idim ... 

Bu genç kız bana ne kadar yakındı, 
Ben bu tebessümü, bu neşeli çehreyi 
ne kadar iyi hatırlıyorum. On altı! 
Bu rakam bile bana blr şey söylemek 
ist1yor .. Bu dağınık saçlara sanki par
maklarım takılmış. Bu gülen dudak
lar benim nefesim altında titremişti ... 
Evet .. Eveti Tanıyorum bu genç kızı. 
Hattli sesini hile duyuyorum Neler 
söylüyor bilmem ama, kulaklarımın 
dibinde fısıldıyor sanki bana hatırht-

o ıslak sahneleri, ihtiyarın hırçınlık- mak lçin çırpınıyor. Hatti üstündeki 
larmt, iğrenç ihtiraslarını .. mazinin en beyaz' keten elbise şeffaflaştı, onun 
siyah, derinliklerine gömmemiş mi çıplak viicudünü görür gibiyim •. Or
ıdi? Şimdi kalbinde yalnız muhabbet talık yine karardı .. Yine zulmet. H3-
ve şefkat var. Yavrusuna titriyen ~r yalimi kaybettım. Sonra camda sızan 
ana ıibi baıucunda onu mütemadiyen bir damla hayallerime hayat verdi. 
okşuyor. Amma ben unutamamıştım, O siyahlık O:çinc1e yürüyen iki galge 
bir tüdü hazmedemiyordum. Onu gördüm. Biri erkek, diğeri kız Deli
kurtannak, ıstıraplarını dindirmek kanlı bilmem neden, küçük ıa'zı ku
istiyordum. cakladı .. Sonra bu iğneyi ona uzattı .. 

Bir akpm salona indi. Boynun - Genç kız koştu.. lıte onu yine gece
daki kolyeyi düşürdıiğünden dolayı nin siyahlığında kaybetim.. Delikanlı 

telaşlı ve mahzun görünyordu. Bu yapayalnız, yavaş, yavaı .. 0 da ıilin'
kolyenln kıymetsiz olmasına rağınen yor .. kimseler yok .. rüyamı yine kay
nedeme muhakkak bulunmasmı :s bettim. Yine mazim simsiyah,. 
tiyordu_. Arada_ Bulamadan çıkıp 
gitti., 

Onu ben buld1tm Gece, merdivenin 
en alt basamağına &izlenmiı.. Hafif 
bir qıltı gördüm. altın bir zincir ... 
Ucunda küçücük elmaslar aras{na gô 
mülmiit bir inci ••• 
Yavaı yavaş salona döndüm. Altm 

zincir ucunda, nazarlarnn bu inciye 
takılmıı... düşiinüyordum, 

Yine aiyabhkiçine kaçışan hatıra
lann peşinden koşuyorum.. koşuyo
rum. O, karanlı Jdçfndeki ışık nok
tası . gittikçe büyüyen bir aydınlık .. 
suslii bir yatağı aydınlatıyor. Mavi 
yorgan altında uzanmq küçük bir 
s·innet çoe11ğu. Ona yaklaşan bir 
götıre ..• Yiirinü ~öremediiim bh- fil'"' 
hnı,. Cinsini bile farkedemiyorum. 
Yalmz uzanan bir kol, elinde kadife 
kaplı küçük bk mahFaıı:a uzatıyor,, 
Çocuğıın nazarları kamaımış gibi 

- Çok baktınız, dedi Deiiştim de
lil mi? Hem çok değiştim! 

Anlamamış &i~ başımı ıalladnn •. 
Odadan çıkıp &ittim. 

(Ark11f var) 

B:ıtil'l·I 
BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Proa-rım 
7.33 )l(Uzlk (Pi.) 
7.45 Haberler 

. 8.00 Mildk CPL) 
8. 15 Evin saati 
8.30 Mllırlk (PL) 

12.30 Proıram 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13. 00 Türküler 
13 ao )l(Uıilr {PL) 
ıs.oo Pro~am 

18.0S Faal 
18.40 Danı MG.1fll 
19.00 Konuıma 
19.15 Dans ınUdli 
19.30 Haberler 
19.45 Türk mdrifj 
20.IS Radyo sautnl 
20.45 Şarkılar 
21.00 .Ziraat 
21.10 Temsil 
22.00 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orlrtıtra 
22.55 Kap;anı1o 

1 Gl:C' G'L'-N H~BE.RUR 1 

Kaımal<amlar l<urıu 
Anlfarada Acıldı 

O ahir.ye Vekili, Bir Nutuk Söyledi 
Ankara. 15 (TAN) - Kaymakam

lar kursu bugün Siyasal Bilgiler o
kulunda Başvekil adına Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak tarafından bir hita
be ile açılmıştır, Törende Bilyilk Mil
lıet Meclisi Relııi Abdiılhalik Renda, 
VekAletler erkAnı ve yuksek okul 
profesörleri buluıunuşlardır. Faik Öz
trak kurstan beklenen fay'tlnlan izah
taıı. ve kursa iştirak edenlere muvaf
fakv'etler temennisinden sonra nut
kuna §(jyle devam etmiştir: 

.. _ Kursu bitirdikten sonra 'kaza
lara g1dece'kslniz. Oralarda kanunla
rnnıztn ~zdiğl vazifeleri yapacaksı
nız. J;Iükümetin yüksek ~fknt ve hi
~ne mtüıtaç olanlar size koşa
caldar, mUyaçlarmm karşılığını sizde 
bubnak .istiyeceklerdir. Devletin yük
sek eeref ve kudretini sizde arıya-

caklanhr. 
Sizler mQnhasrran muar.ren "Ve sa

bit kaidelere bağlı vazifelerle mükel
lef ve yalnız bir mercie karşı mesul 
olmıyacaksmız, Billk:is nezaret ve 
mürakabenize tlbl bütün arkadaıla-
rımwn mesullyetine ortak olacalmız 
gibi, vakit vakit muayyen usul ve 
kaidelerle halli kabil olmıyan vazife
lerle de karşılaşacaksmrı:. Bunlarm 
içlerinde ağır ve tehlikeli olanları da 
bulunacaktır. Bu vazifeleri zekfınız, 

basiretiniz, seri ve tered<lOtsOz karar 
alınıya müsait kabiliyetinizle yurt 
menfaatini, ulus seHunetini her şeyin 
üstünde tutan sağlam karakterinizle 
ve nihayet icabtnda vazife uğrunda 
severek mesuliyeti almıya müsait ce
saretinlzle başaracaksınız ... 

Bir Genç Kız 
Öldürüldü 
Nişanlısı Kızın Annesini 

de Yaraladı 
Evvelki gün akşam üzeri Kumkapıda 
Nişanca mahallesinde oturan Perihan 
isminde genç bir kızla annesi Fatma
yı Perihanm nişanlıın Sadık bıçakla 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılan ya
ralılardan Perihan dün sabaha karşı 
ölmüştür. Fatmanm da sıhhi vaziye
ti tehlikelidir. Dün adliyeye teslim 
edilen Sadik Sultanahmet birinci sulh 
ceza h5.kiminin karariyle tevkif edil
miştir. İşi Sarıkanıışta olan Sadık, 
bayramda Sarıkaım~t<ın gelmiş, ts
tanbulda on beş gün kalarak nişanlı
siyle de birkaç defa görüşmüştür. Ni
hayet evvelki akşam evden ayrılır
ken Fatmaya, Perihana iyi bakması
nı söylemis, bu sırada Fatmanm ters 
bir cevap vermesi üzerine bıçağını 

çekerek üzerine attlmıştır. Fatma al· 
dığı yaraların tesiriyle bağırıp yere 
yuvarlanırken Perihan koşmuş, Sadrk 
ona da bıçağını savurup yaralamıştır. 
Perihan da göğsünden, omuzundan ve 
karnından derin yaralar almıştrr. Dün 
sorgusu yapılırken Sadık, nişanlısı 

Perihan ve annesi Fatmanm kendi
sinden yüz çevirdiklerini, bu sebeple 
ne yaptığını bilmeyip onlan bıçakla
dığinı söylemiştir, 

Tahkikat derinleştirildiği zaman, 
Sadığın bundan iki sene €'\l'Vel yine 
kıskançlık yüzünden Perihanla kav
ga edip genç km bYÇakla yar.ıladıjb 

anlaşılmıştır. Sadık o zaman on ay 
dokuz gün hapse mahkQm olmuş ve 
müddetini bitirerek hapishaneden çı
ktp Sankamışa gitmiştir, 

Altın Fivatları 

Yeniden Yükseldi 
Altm satışları yeniden artmıştır. 

Dün bir altın 3030 kuruşa kadar sa
tılmıştır. Bir gram külçe altın 430 
kuruııtur, Altın fiyatlarmm yüksel
mesi için hiçbir haklı sebep yoktur. 
Bazı kadmlarm geniş altın bilezik 
yaptırmak hevesJnJn buna sebep ol
duğu söylenmekte ise de, son gün. 
lerde bu çeşit ziynet eş;Jası satışı da 
azdır. Hükümetin altın yükselişine 
karşı h!dbir alması beklenmektedir. 

·----····· 1 ·--····--· l~UÇUK HABERLER 1 
+ MURAKABE KOlllSYOKO TOPLAN· 

Dl - Piyıt mllralııbe komisyonu dün toplan 
auıtır. Toplantıda Avrupadan setlrilen mal· 
larla bll•Onıet tacafındın el konulan baki~ ve 
•llıbelerin en yllkoelr utıı fiyatlan karar . 
laıtmlmııtır. Çe~I~, • au.am, ay ,içefi, letcn 
tohuır,., kilıbelen ıçıa ayn un fi.yatlar l•o
aulmuı\ur. * SOMESTR TATiLi - Uninuite 
Sömestr tatilinia 11 ıubat ubahınd.an ;;ı mart 
aabıbma kadar devam etmesi Dnlversıte ı,.ro· 
fuilrler meclisi tarafındın lıararlaıtınlmı~tır. * UNlVERSITELILER YURDU - Uni· 
versite taliın taburunun boıalulıp llnlwraite 
Jiler yurdu haline getirilmesi için Maarif Ve· 
lıAleti, parti mimarını ııehriınlze söndermiıtir. 
Mimar tahid.lı:atını blılnni• vt tabur için bir 
yer teminini IUıvmhı sörmilştür. 

PASifiK HARBi 
tfij" Baştarafı 1 inclde 

etmişlerdir. Singapur müdafaa 
cephesine mensup 30,000 İngiliz 
askeri Japonlar tarafından tama. 
miyle kuşatılmıştır. 

Singapur tehdit aUında 
Londra, 15 (A.A.) - Başkuman

danlık umumJ karargAhım kurmak 
lizere Felemenk Hindistanma geldiği 
haber verilen General Wavell, Singa
pur için gitgide daha tehdit edici bir 
hale gelen bir vaziyetle karşılaşmak
tadır. Japon krtalarmm Malaka hu
dudunda Singapur adaatna 200 kilo
metre mesafede Tampin şehrine var
dıklannı Tokyo bildiriyor. Japonlar, 
Malakanın 60 kilometre kadar batı 
şimalinde kAin Serenbam'a ve sahil
de Senpang'a girdiklerini bildirmek
tedirler. 

* stokhobn, IS (A. A.) - '"D.N.B.,. 
Dagens Nlheter, Loodradan aldıiı şu 
haberi veriyor: 
'ıSingapurun kayrbr ihtimali, gt\

gide daha fazla konuşulmaktadır. Ve 
bu hal, İngiliz Genel Kurmaymtn 
bütün projelerinl altilst ed.ebilecekttr. 
Londrada mevcut wnmnl kanaate ~
re, Singapu"1n ka)'lbl. İngilterenin 
harbin başlanp:mdanberf. uğradığı 

TAN 16 - 1 • 942 
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Karne Almıyanla·ra Dün Kriminoloji 

d K D " t ld Enstitüsü 

r--- DiKKAT 

1 
KARNE TEVZi 

e arne agı 1 1 lstanbulda da Bir 
Kuruluyor 

YERLERİNİ 

1 
K?..~:~m~~~~=' .... 

2000 Müessese Ağır işçisini Bildirildi 
Ekmeğin kame ile satışı dün de in

tizamla yapılmıştır. Karne ile ekmek 
tevziattnm ne suretle cereyan ettiği
ni Vali bizzat teftiş etmektedir. Dün 
birçok nahiyelerde, hattfı mahalleler-
deki karne ile ekmek tevziatını t.et
kik eden Vali, nahiyelerdeki karne 
doldurma bürolarının çalışmalarını 

da gözden geçirmiş ve ilgililere gere
ken direktifieri vermiştir. 

Henüz karne· alamıyanlar için ha
zırlanan 48 saatlik muvakkat karne
ler dün de doldurulmuş ve istiyenle
re verilmiştir. Eminönü Halkevinde 
kurulan muvakkat kame verme bü
rosu dün akşam üzeri istiyenlerin 
hepsine muvakkat karneler vermiştir. 

Vali dün akşam saat 18 de Vilayet
te V'!lfıyet ve Belediye Reis Muavin
lerini ve Belediye İktısat Müdürünü 
toplamış, kendileriyle ekmek mevzuu 
etrafmda konuşmalar yapmış, ilk tec
rübede görülen bazı aksaklıkların dü
'Zeltilmesi ve kame alamıyanlarm ek
meksiz bırakılmamaşmı istemiştir. 

2000 müessese ağır işçilerini tesbit 
ederek ağır işçi formülüne uyan i§-
çilerin adını Bölge İktısat Müdürlü
ğüne göndermiştir. İtfaiye mensupları 
bu formülden hariç tutulduğu için, 
dün Ankaradan yeni bir emir gelm~ 
ve itfaiyede çalışanlara da 750 gram 
ekmek verilmesi bildirilmiştir. 

Piyango Dün Milli 
Ankarada 

Milli Piyangonun sekizinci tertip 
üı;üncü çekilişi dün Ankara Sergie
vinde yapılmıştrr. Kaza.nan numara
lar illnlardır: 

, 30,000 lira k;ır.ınan numara: 

157876 
10.000 lira kazanan numaralar. 

148752185190 282435 316281 
5,000 lira kazanan numaralar: 

081328 
149147 

093865 
191500 

136928 
319925 

2,000 lira kannan numaralar 
Son beş rakamı 16295, 27684, 31287 

34216, 45057, 46074, 54176, 84028, 
88342, 99991 ile nihayet bulan 40 bi
let 2 bin lira kazanmışlardır, 

1,000 llra kazanan numaralar: 
Son beş rakamı 02470, 11316 17175, 

18187, 21359, 24129, 24733, 31746, 

Dış Piyasalara 
Tiftik Satddı 

İki gündenberi tiftik piyasasında 
canlılık olmuştur, İngiltere için çe
şitli tiplerde ve değişik fiyatlarla iki 
bin beş yüz ton tiftik satılmtıtır. İ
talyanlarla Almanlar da büyük par
tilerde tiftik almak için araştırmalar 
yapmaktadırlar. Bazı tAcirlerin elle
rindeki stoklan saklıyarak fiyatlar 
O.Crinde yükselişlere s~bep olmak is
tedikleri söylenmektedir. Mevcut sto
kun altmış bin balya olduğu hesap
lanmaktadır. Bu miktar yedi bin ton 
tuttuğuna göre, yeni kırknna kadar 

Çekildi 
34736, 35341, 42928, 43470, 45754, 
49419, 50259, 54256, 56979, 74276, 
74417, 75169, . 76690, 88188, 89045, 
89969, 90132, 91333, 92382, 96360. 
96866 99657 ile biten 120 bilet 1000 
lira kazanmıştır. 

500 lira kazanan numaralar: 
Son dört rakamı 0472. 5391, 7203, 

7759 ile nihayet bulan 120 bilPt. 
100 lira kazanan numaralar: 

Son üç rakamı 030, 119, 285 ile bi
ten 1200 bilet. 
50 lira ikramiye kazanan numaralar: 

Son üç rakamı 236, 303, 900 ile 
nihayet bulan 1200 bilet. 
10 lira ikramiye kazanan numaralar: 

Son iki rakam! 19, 97 ile nihayet 
bulan 8000 bilet. 
2 lira ikramiye kazanan numaralar: 

Son bir rakamı (1). (3), (4) (8) ile 
biten 160,000 bilet 2 ~r lira ikrami
ye alırlar. 

Yağmurdan Beşik

taşta Toprak Kaydı 
Beşiktaşta Yedimaha1lede Bostan

Ustü mevkiinde arazide bazı çatlak
lıklar görülmüş ve biraz kaydığı an
laşılmıştır. Bunun yağan kar ve yağ
murlardan ileri geldiği sanılmaktadır. 
Bu kısımda elektrik direkleri bulun
duğundan, toprağtn vaziyeti gözden 
geçirilmektedir. Eğer toprağın muh
telif yerlerden çatlamasmm derinlik
lere kadar gititği \re tehlikeli bir va
ziyet görülürse ihtiyati tedbirler alı
nacaktır. 

elde bir hayli tl.ttik kalmış olacaktır. dan vermemek ıçın hOkümetin mev
Ti!tiklerin dış piyasalara satışmı ge- cut tiftiklere el koyacağı anlaşılmak
ciktinnemek ve vurgunculuğa mey- tadır. 

Gobbels'in Ham
burgta Bir Nutku 

l2fj" BaştarafJ 1 incide 

askerleri şahit olmuşlar ve Al • 
manyanın dolayısiyle Avrupa -
nın bilaperva imhası için Bolşe • 

Geliri Mahdut 
Olan Yatandaslar 
Yalnız Devlet . 
Memurları mıdır? 

viklerin yaptıkları hazırlıkların l:tfj"' Baştaratı 1 incide 
ne kadar ılerlemiş olduşunu göz edemiyecek derecede fakirleşen
leriyle görmüşlerdir. Sovyetler ler kimlerdir? Binlerce işçi, sırt 
birliğine karşı yapılan harbin çe- lannda kalabalık aileler • bulu -
tin ve acı olması, düşmanın bu nan mahdut gelirli vatandaşlar. 
harbi büyük bir inatla yapması Evinde kira ile oturan, vergi ve. 
bizi evvelce içinde ·bulunduğu • ren, ve nazariyeden ziyade haya 
muz tehlikenin büyüklüğünü gös tını kurtarmak kaygusiyle yaşı
t.eren bir delildir.,, yan bütün mahdut gelirli vatan. 

Hatip, bundan sonra Japonyamn daşlttra asgari bir yaşama kabı
kazandığı zaferlerden bahsetmiş ve liyeti vermek mecburiyetindeyiz 
ıöyle devam etmittir: ve bunu verebiliriz. 

"Harbin tiçüncü senesinde Japonn- ı 
nın bize iltihak ederek Birleşik A- •Maaş, ücret ve gündeliklerin 
merika ve lnglltereye kar11 harbe ıir- bugünkü ihtiyaçlara ve fiyat yük 
mesi ittifkın siyasi ve stratejik ehem- selişlerine göre ayarlanması, yal 
miyetinden başka mibverimizin iyi bir nız fiyatların kontrolümüz dışın 
halde •e kat'i bir emniyette olduğuma da kalarak yükselmesi ile hasıl 
gösterir. Müstakbel saferimisin emin olan müv:ızenesizllği düzeltmek 
ve kat'i olduğuna ılmdiden aöylemell le kalmaz, ıçitimai sulhün de te
için milli yenilmezliiimizden bahset· melini teşkil eder.,. 
mi)'e lüzum yoktur. Zafer açıkca ı~- * * 
lıimi:ı:de olan hakiki olaylarm tabü biı 9ıme de. fÜpheslz hQktimet, 
neticesidir. HeNbımız doğrudur. Düı- memur maa"''annı fıyat 
manlanmızın hayali besaplari siyasi ~ 

Enstitü 
Ankarada olduğu gibi şehrimizde 

de bir KrlmlllQloji Enstitüsü kurul
masına karar verilmiş ve dün Üni
versitede bir toplantı yapılmıştır. K'u
rulacak Enstittl suç ve suçlu üzerin
de sosyal, psikolojik, patalojik limil
ler bakımından esaslı incelemeler ya
pacak ve suç sanılan hareketlerin ce
miyetimizde ahlAk, 6rf ve hukuk a
lanlarındaki tarihsel geçişini etüd e
decektir. Dün yapılan toplantıda bir 
çok profesörler hazır bulunmuş, Ens
tituntin Hukuk Faktilteslnde ve ceza 
Ordinasyüs Profesörü Tahir Taner'in 
başkanlı~mda çallşmalara başlaması 

kararlaştırılmıştır. Kurulan Enstitü
nün statfü;f\nü hazırlamak için bir 
heyet seçilmiştir. Enstitü profesörle
ri şunlardır. 

Profesör Tahir Taner, Mazhar Os
man, ,Fahrettin KPrim Gökay, Hik
met Yalgın, $ekip Tunç, Peters, Hil
mi Ziya Ülken, Kesler, Fındıkoğlu. 

Pirinç Saklıyanlar 

Adliyeye Veriliyor 

Kaaimpap, Taksim gibi nUfuau 
çok semtlerde karne alamıyanla· 

( nn c;okluftu yUzUnden nahiye mU· 

I
• dürlUklerl 8nUnde dün de kala· 

balıila raatlanmıftır. Nahiye teı· 

kltttı, bu kadar kalaballk bir 
kütleye hemeı\ceclk l<arne hanr• 
lamıya klfl gelmedlill için, bu 
kalabahiiın mUhlm bir kfamı dün 
de karne alamamıt ve muvakkat 
karnelerle ekmekleri temin edl· 
lebllmlftlr, GISrUnüıe göre, bu 
kalabalık bugUn de devam ed• 

• cektlr. Nahiye teıkillb ile kar• 
1 nelerin hazfrlana&llmeal mDınkDn 

i
l olmadıiiına göre, karne dalrblan 

yerleri çoiialtmak llzfmdır. Bu it 
için kadroya illve edilen 225 me· 

İ mur. karne alam.yanlann keea· 
1 fetl g8rUlen semtlerde muhtelif 

1 
yerlere, farazi. Parti Nahiye ve 
Ocak merkezlerine gönderilmek 
auretlyle halkın mUracaat edebi· 
leceiil yerler c;oOaltılmalı ve btly· 
lece kalabahilin 8nUne geçllmell· 
dlr. Hem itler daha kolay tıkar, 
hem de it yapacak ve karne •· 
lacak olanlar ferahlam11 olurlar. 
G•rek bu mrada, gerek 8nDmDa-

• deki ay için da6ıtil•cak karn•I•· 
rln l\azırlanmamnda ve daiiıtılma• 
ııında mahalle mDmenlllerl ile 
mahalle bekçilerinden latlfade e-

Fiyat Mürakabe memurları dün 
Bomontide Silf\hşorlar caddP.slnde bir 
bakakliye mağazasmda 102 kilo tıi
rinç bulunduğunu, fakat dükkAn sahip 
terinin bunu satmak istemediklerini ~.!'.z!~~~ •• ~~!J:l.!=!!..~~u .. r.ı • ..__ •• 
öğrenmiş ve mağaza sahibini müd
deiumumiliğe vermiştir. Mahallelerde 
yapılmakta olan araştırmalarda ye
niden üç bakaklın pirinci 65 kuruş
tan sattıkları görülerek hak1annda 
labrt tutulmuştur. 

Gerek istihsal bölgelerinde, gerek
se şehrimizde depolarda mühim mik
tarda ·pirinç stokları bulunduğu, fa
kat ellerindeki malı fazla fiyatla sat
mak istiyenlerin bunları sakladıklan 
ve fiyatlar yükseldikçe el altından 
sattrklan anlaşılmaktadtr. İlgililer 
halkm saklanan bir malı almıya kal
kışmaması halinde uzun müddet şu

Selçuk Kaz Sanat 
Okulunda 

Çapada Selçuk Kız Sanat enatitlo' 
sünde üç aylık çalışma devresinin ~ 
timi dolayııiyle hazırlanan defile d~ 
ıüzide davetlilere &österilmiıtlr. 

Sayın Mevhibe İnönü He Hayri 
Kırdarm da dahil bulunduldan davet~ 
liler arasında Vali Lütfi Kırdar ve 
İstanbul Parti Reisi Re!iat Mimaroilll 
da vardı. 

rada burada saklanamayıp bozulacak Elleri marifetli kızlarnnız çok ıS
~lan ~iri:ıçlerin piyasaya çıkarılaca-

1 
zel şapkalar, mantolar, elbiseler, tUı" 

g~:ıı bıldırmekte~irler. Esase:ı. son valetler ve çiçekler hazırlamııtL H~ 
g~l~de _bu sekılde satıl~.n pırı:ıçle- biri Türk motifleri ile süslenmit ola1' 
rın bırçogu rutubetten kufl~nmış ve b11 eserler elden ıeldiii kadar ucuza 
kısmen bozulmuş ~lr haldedır. mal edilmiş olduğu halde Beyoğl 

Çocuk Esirgeme Kurmunun 
Müsameresi 

terzilerinde en aşafısının yalnız fa .. 
sonunu 50 - 60 liradan aıaiı yap
tırmak mümkün değildi. 

Çocuk 6irgeme kurumıı Eminönü Defile yalnız eserleri ile delil, call'" 
kaza şubeııi, geliri Divanyolu çocuk h ~anlı::enlerl ile de hakiki bir ,·· 
kütüphanesi ve Çarşıkapı ~ocuk dis- sellik serıisi halindeydi, 
panserine harcanmak üzere ~r mü- Mektep direktörü ile öiretmenle 
samere hazırlamıştır. Miisamere aym davetlileri bUyük bir nezaketle karş 
27 inci sah günü akşamı Şehir Tiyat- lamışlar, mektep talebesi de kendi el .. 
roıu komedi kıımunda verllecektJr. ~rlyle yaptıklan pasta, çay, biüü 
Zencin bir progr* hazırlanmıştır. badem, fıstık, kakao ezmeleri ile mi 

(Bala~·~ Jtuılay Şub .. lnden) ı ! /l/942 1 safirlerin.i aiırl~ışlardı~. 8
0
aat 14 t 

cumartesi a~~amı ~a~ırklSv bu fabrı•ıa ın~a ı 16 ya kadar suren defılenın muvaf 
yapılacağı ıliln edılmış. olan .mUı~m•romu ı fakryetinden gazetemizlle brı bir )'it 
havanın bozması dolayısıyle aynı tırıhte Halı .

1 
b b d.I kti 

kevinde yıpılacı•tır. ı zı ı e a ıe ı ece r. 

SARK CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

şimal kesimlerinde müdafaa mu 
harebesi devam etmektedir. Kar 
şılık bir taamız esnasında bir 
Alman piyade müfrezesi sekiz 
tıopla büyük miktarda harp mal 
zemesi ele geçirmiştir. Düşman 
bu münasebetle 600 ölü vermiş
tir. 

Lenlngrat cephesinde, bir hücum 
kıtası tarafından muvaffakıyetle ya
pılan bir hareket esnasmda, istihkam 
kıtalariyle kuvvetlendirilen bir piya
de bölüğil düşman mevzilerine iki yüz 
metre derinlilhı~ glrmie ve buradaki 
düşman blokhavzlarlyle garnizonu 
tahrip etmiştir, 

Soyvet resmi tebliği 

Yugoslav ve Yunan 
Hükumetleri 

12fr Ba3tarafl 1 incide 

ve Yugoslavya gümrük hudutl 
rı olmıyan, ayni parayı kabul e
den ve Komuta birliği olan bit 
Balkan birliği kurmak istemek 
dir. 

Yugoslavya ve Yunanistan 
di askeri işgal altında olduğun 
dan bu, istikbal hakkında b 
dilek mahiyetindedir. Yalnız m 
kavelenin Londrada imza edil 
miş olmasından İngilterenin bu
nu şirr 1iden tasvip etmekte old\I 
ğu neticesi çıkanlabillr. 

MüstahsHin Elnde 
Bulunan Hububat 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet gece 
teblitı: 14 SonkAnun günil krtaları
mız batı istikametinde ilerlemiye de· 
vam etmişlerdir. Yaptlan şiddetli çar 
pışmalar neticesinde, birliklerimiz 
müteaddit ıantmetler ahnışlar ve ba- 1 müddet zarfında alman tecrü 
zı mesk(tn mevktıeri işgal etmişler- ler bu miktann yeterliğini gös 
dlr. Bunlar arasında Medyn &ehri de termiş olduğundan bu tedb 
vardır. a!ınmasma lüzum görülmü~ 

ŞiddetU muhare'beler 

lnga1terenin Deniz 
Zayiah Hakkında 
Yerilen Rakkamlar 

• kayıplamı en büyütfl olacaktır_ 

Batırllan Amenkan F. HINDISTANINDA: 
ve askeri kamandamız hakkında ya- yükselişlerine göre ayar etmek 
pılan :ranııı tahminlere dayanmakta- ihtiyaciyle memur maaşlarını art 
dır. Bu gibi apeküllsyonlar amwni tırmıya karar vermiştir. Halbu
barpte belki muvaffakıyetli neticeler ki fiyat yükselişinin doğurduğu 
verebilinli. Fakat busiln dliıtmana sa- müvazenesizlikten yalnız devlet 
rar vemıekten batlı:& bir fayda temilı memurlan değil geliri mahdut 
etmez .. , bütün vatandaşlar müteessir oı.. 

Berlltı, 15 (A.A.) - Dolu cephe
alnln merkez kesiminde, ehemmiyetli 
Sovyet kuvvetleri Alman hatlarına 
btr taanı.ız yapmıııslardır. Bu taarruz 
esnaımda, bir Alman t1lment Sovyet 
kuvvetlerini yandan vumııııtur. Şid
detli M>tula ratmen, hncwn topla
rtyle ft zırhlı arabalarla kuvvetlen
dlrflnılt Alman piyadeleri, düşman 
hatlarına ortadan taU"nlz ve düşma. 
nm tlddeW mukavemettnJ ktrarak 
birçok 7erleri fUal etmlıslerdir, 

Diğer taraftan koordinasyon he 
yeti hububat alım ve satımın 
aracılık yapanların işini kolay 
tıracak bazı yeni hükümler koy 
maktadır. Aracılar 100 ton yeri 
ne şimdiden sonra 16 tondan 

Londra, 15 (A.A.) - Amirallik <1.a
lreai tanıfmdan neşredilen bir tebliğe 
ıöre. bari>in başından Britanya im
paratorhığıı filolarında 15 safh harp 
c..mat. 7 tayyare ıemisi. 62 kruvazor, 
SiS mabrip, 58 dealsaltı nrdı. Hal
lııılld, bll .-. Sonlılmm &J'Dlm 1 in
.. Alman ve Italyan baıkaman&nlık
len 44 aaffıbarp cemlai, 20 tayyate 
seiılWıi. ısa kruvazör, 183 muhrip, 95 
.ı.trlsaltı batırdıklannı ven ata ba
lllft airattıldarmı iddia etmiflerdir. 
lha nkamlar. daha başlaneıeta me"V• 

bam ve hayali muaffakıyetJer haber 
...mekten ibaret bir taktik taklp e
cleD mihver propaıandasmm gitgide 
~ ııtUünı: bir bale ıeldilinl ıö&
termektedir. 

-------------0-~---------
M aaş l ar Hakkındaki Li .. 

Tayyare Gemisi 
45 Bin Tonlukmuı! 
Tokyo, 15 (A.A.) - Gazeteler, 

Lez.ington tipindeki Amerikan tayya
re gemisinin torpillenmesi hakkında 
uzun yazılar yazmaktadırlar. Şu cihet 
belirtilmektedir ki, iki tayyare ıemiai 
bu ana kadar Japonlar tarafından ba
tınldıtından Amerikan flloaaııan tim
di yalnız beı tayyare ıemisi vardır. 

'VSomarl Simbıın sazeteılnde Amiral 
Katsmıaka'nm kaydettittne söre, Va
finston denla anlaımaaı yürlirlllkte 
buhındaiu m6ddetçe, Birleşik DeYlet
ler, şimdi Japonlar tarafından batırl
lan tayyare gemisini, 33 bin tonluk 
olarak söıtermiıtir. Hatbulri bakllr.ıt
te, ba gemi 45 bin tonilitolıık ve dün
:yamn en büyilk tayyare semialYtti. 
Bıı ıemt, Vatlnıtonda teııbit edilen 
haddi pek ı:ok qmakta ici. 

Adli Sicil Teşkil4tı 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon umumi 
karargAht tebliği: Felemenk Hlndls
tanı civarında hareket yapan Japon 
denizaltılan, 15 İkincikAnunda top
yekQn 37,000 tonllAtohrk 44 düşman 
gemisini batırmışlardır. Ayni mahal
de hareket yapan Japon bahriyesine 
mensup birlikler, topyek(tn 24,000 to
nilAto gelen 1 düşman ticaret gernt: 
sini araştırnuılardır. Daha baıka de
niz birlikleri Japon hava kuvvetle
riyle işbirliği halinde iki düşman de
nizaltı gemisini batırmışlardır. 

Celebe• adalannda 

Dr. Goetibeı. bundan sonra Jimdiki mufla.rdır. En basit içtimai dev· 
möcadeleniıı tarihi ehemmiyetinden ıet fikri bu kararın onlara da ge
bahıetmiıı. n;ıuhtellf aafhala.rnu anlat- nişletilmesini emreder. Bu işJ 
mış ve 11Syle dnam etmiıtır: nl -- 'I..~ ı rlnin ak 

"Bu harp hakikatte birçok harple- p~tro ~n ve 1f l!NUliP e t 
r1rı birleşmesinden ibarettir Bu harp dır ve ınsafma bırakmak doğru 
1er bugün yapılmua,dı bh-kaç sene değildir. Çünkü il lahipleri içın 
sonra yapılacaktı. Biz hiçbir zaman de bu insafı gösterecek pek 82 
bunu unutamayız. Harbin nasd bite- kimle bulunabilir. Onun için hü
ceği meselesi ne zaman biteceği me- kfımetten devlet memurlan hak 
selelıinden daha mühimdir. Bu harbi kında verdiji karan, tfçi, müa • 
kazanacak olursak her ıeyi kazannııı tahdem ve memur çahıtıran bü· 

Tokyo, 15 (A.A,) • - Japon umumi ob~~~~bunl· Haranb,i dahakaybedı-~:~. oblllhursaas~ tü.n hU8U8l müesseselere de teı .. 
karargAhlnm tebliği: l\londao'dan ha- ... "" ...,.,..._.. mil ım--•-~ lat1 l'UL 
reket eden bahriye piyade efradından ea umumi surette mill! hayatımız! e ıı:;eAl&4 yo __ _ 

AFRIKADAKI 
Muharebeler 

Rus ~tecUerinln laaligeti 
Moskova, 15 (A.A.) - Bir Sovyet 

teblili ekinde denfliyor ld: 
ti mcı Alman ordusu kumandanı 

Marepl Von Rlehenau, cete muhare
belerinin Almanlara alır kayıplar 
verdftlnl tasdik zaruretinde kalmış -
tır. Ruslar tarafmdan bulunan bir 
raporda Von Rlchenau, cet• kuvvet• 
terine k&ı'IJ Japdan mücadeleden 
bahsederek Albay Rlu De Kurmayı
na mensup 10 suba;vm bu kuvvetler 
taraftndm 6ldOı11JdOIQnü aö;J'lemek
tedlr. 

mürekk~ hususi bil" teşekkül, Cele- kaybetmiş olacağız. Yapacağımız 11!
bes adalarf şimalinde kAin Mfnehaıı- daklrlıklar ancak bu surttle ulaııla
ııa'daki bütDn tanare ıstasronlarmı bilir. Cephenin vatan için yaptıtını 
işgal etml&tir. Hareklt emuında Ja- vatan hiçbir veçhile iade edemez. 
pon kıtalan külliyetli miktarda d"hlı Çektiiimiz mahrumiyetler, kBr1tlaşt .. 
'araba. mitraly&, tüfek, infilAk mad- ğunli nahoe bAdiseler cephede göste
desi, cephane ve daha baıka maız,.. rllen kahramanlık ve ölüme kadar 

Halfap ~realnde bava kunetle-
12118 Battarafl 1 tnelde tlmi.ale ltbirUli ;rapan lnsilis, cenubi 

ğı olmamak üzere toprak mahs 
leri ofıse teslimatta bulunacak 
lar ve bunun için de yüzde 2 
rine yüzde 5 aracılık ücreti alr 
caklardır. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 15 (A.A.) - lcra Vekili 

He1eti buctin ıaat 15.30 4a Bap 
Dr. Refik Saydamm reialiiinde 
tat toplantıemı npmıtur. 

İngiltere,Karol'un Bqına 
Geçeceği Bir Harekete 
Milzahetet Etmiyeeek 

~ndra;. tA.1'.) - ltılrl Ronıann 
il Karol' tltttlilderle 'f büllil p 
O.ere, Birlelft -'merlkada bır bUr Rumea 
nılte9faln INii)ıinr olraa:rı .. bul ettttlM 
- ntllıalanla bası beyaııat Mlftdllralt 
Baıta Kral Karol bulunan bir hanıntla 
la Jlllilctar Rıımea u.rafmdaıı mOaaheret 
~;-ulmıdıfl lcln bu barelıeriıı laailt 
ınurTtlnc• t&atamadıjı bildirilmelıtecllr, 

yiha Bugün Mecliste 
Görütülecek 

me zaptetmiılerdir. giden fedaklrlılt kar119mda bir eey 
Ankara, 15 (TAN) - Adliye Vekl• J delildir.,. 

letl, adH sicil tetkflltı baklandaki lra- F LJP/NLEBDE: Netice olarak Dr. G6bbels cepheye 

ölçflde dtipnan bava faaliyeti ol Afrika ve Polon:ra topçulan, dlıman 
muıtur. miidafaa mewllerini bombarcbmana 

Hava kuvvetlerlmb. bütün devam etmlıter4ir. 

Ainiral Horthy, Kımt Ciano 
ile Görüıtü 

Budapefte, ıs (A.A.) - it..,._ Rath 
Nasın Kont C~aııo, b~ ••mıı. Mac 
..ıtanat naibi Amiral Horti tarafnhfa lıa 
edllınlıtir. N&sd', lıtıktaet ricali ile ......... 
yapmalıtaclır. 

Anbra, 15 (TAN) - Memur ma
•1annm atttınlmur haklnndalri 11-
,U. bacün Bütçe ve Maliye Encli
menlerinde sabahtan U,ama kadar 
tetkik edilmittir. Tahmin edilcliiine 
ıore, bıı tetkikler :yannlı:i. heyeti u
~· toplant111Jna ~dar ikmal edi-

nan projesini Büyilk Millet Kecllaiııe ve halktan çetin olmayı ve sakin bu-
vermiıtir. Tokyo, 11 (A.A.} - Japon donan- lunmayr, hakikati ıönneyi hiçbir za-

masma mensup hOcum krtaları, Ma- man aarsdmamayı, harp meselelerini 
nilanm şimal batıatnda Subic körfezi 1 nerede çıkarlarsa çıksrtılar yenme;yf 

lec:ek ve liyiha mfiat&celiyet brari1le atzmda küçük bir ada olan Grarıde ve bu yeni seneyi de arkada bırakt-
ruznameye alınarak yarın (bqün) mtl kalesine baskm hareketiyle çıkmış. lan ııene gibi azimle başlamayı &av• 
zalı:ere edilecektir. lardır, ·~ eımift,ir, 

gün hareklt çevreal tıatünde /ralc H lranda'ld latalar 
himaye ve taarruz ketlflerl yap • Lonclra. ıs (A.A > _ R..._ bll-
mışlar ve gerilerdeki düpan ma dlr11attne aıre Ir~ " tranclakl ini 
kineli taptlanna ve asker toplu aills " Rint kara nnetleri, orta 
luklarma muvaffakıyetli taarruz tarlı: baılı:umandam Aucbinleek'in ka-
larda bulunmuflarcbr. mandaaı altma ..ıillllektedlr. 

fld Fransız idam Edildi 
Loııdra., ll (A.A.) - Kanune ._kın 

talı •Ulh t•pmalıt.. ınıclu iki Praası••n 
Parlatt idam ec!Udlltlerl Alman rHllll -
.....,. tanfnıdan bDdirlllDlwelr. 

... 
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TDrkll! Ecnebi 
1400 Kr. t 8ene 2800 Kr. 
7aO • 1 Ay 11500 .. 
400 • 1 Ay 800 .. 
110 • 1 Ay 100 .. 
~drea dell!ttfrmelt (l'!\) lturuııtur 

Singapur Tehdit 
Altına Giriyor 

Ya.zem; M. ANTEN 

cenabt Pasifikte bütiiı müttefik 

5t0Wıolm menıeli bazı haberler 
bir ~ ardmca Ffnllndanın 

münferit blr sıılba doiru gittiğini, 
bildirmektediıter. Aiuıtos aylarında 
İngiltere ve Amerikanın yaptığı a
racıhfı kabul etmiyen Finlinda, 
müttefiki Almanya ile birlikte har
be devam etmiye karar vermişti, Ni
tekim o zamandanberi Finlindada 
Fin - Alman ittifakına aadakati is
bat edecek bir takım tezahürler ya
pıldı •• 

Fakat son günlerde Finllnda cepbe
ıinin yarıldığı, Finlerle Sovyetler a
rasında sulbü imzalıyan zatın Stok
holme gelditi, bazı Fin gazetelerinde 
Finlinda sulh istiyor, diye neşriyat 
yapıldığı, Fln ordusunun muayyen 
bir hattan sonra Rus taarruzuna iş
tirak etmed:kteri ısrarla söylenmek
tedir. 

Karanlıkta yürüyen adam, etrafı 
yoklamak mecburiyetindedir. Bugiin 
dünyanın bu kö~esi hakkında bir hü
küm vermek için çok fütiyath olmak 
mecburiyeti vardır. Bunun için Fin
Sovyet hadiselerini ihtiyatla müta
lea etmek faydalıdır. Evveli bu ha
berin menşeini tetkik etmek iktiza 
eder. 

Bıı haber Stokholmden gelmek
tedlr. Stokholm, aıaiı yukarı Alman 
nüfuzu altında bulunan bir sahadır 
Bıı sahadan bu şekilde haberleri~ 
gelmiş olması ya Alman nüfuzunıan 
gevşemiı olduiuna yahut da Stok
holm namı altmda Londranın ha
berleri etrafa yaymakta olduğuna 
ltükınetmek llzımdır. 

** Finlinda üzerine yapılan Sovyet 

TAN 

Dram Kısmında 

Yaşadığımız Devir 
r -
1 Piyesi seyreden münekkit, tesbih taneleri gibi he· 
İ yecanlar dizili olan bu eseri, hiç bir engele takılmı-
j yarak baştan sonuna kadar medhedebilir! \., ____ , __ _ ______ J 

Yaşadığımız Devir!den bir sahne: Pier (Avni) ve folian <Talat 
münakaşa ederlerken 

L uicf Pirandello tiyatroyu eski te
amüllerden silkip kurtaracak 

yiıklenen biçare bir ana goruyoruz 

TAkYiMDEN 1 
~ ......... ~-iR YAPRAK 

1 Beklediğimiz icraat 
Ya.zan. ULUNA) 

H erkesin kendi karnesini alarak 
fırına gidip ekmek~ğizlni e

dinmek mecburiyeti meydana (ıklnca 
kalabalık yerlerde riayet edılmeaı ı
cap eden usulün tatbikı lüzumu da 
orb17a kondu. 

••Belediye halkm ne sureUe ekmek 
almasa lizun geldiğini. tramvaylardan 
nasd inileceğini sokaklarda nun yü
ründüğünü gösteren levhalar baıtır

ımya karar vennİ§, bunlar resimli o
lacak ve bu ay içinde sokaklara a ı
lacakmı~ ... 

Bu tedbiri candan onay~naz. Za
ten bu sütunda çok defa "kuyruk u
ım1ü,. nün tatbiki haltklnda yazılar 
1ııı.ıldı; buna riayet edilmemekten 
doğ:1n mahzurlar anlatıldı, Bu yüz
den bilet gişelerınin önünde kaç defa 
"'hak, kavinin,, düsturu. ile birçoklan
nfıı vapuru nasıl kaçırdıkları izah e
ılildl. 

Şimdi "kuyruk usulü,, bir nizam
ıı:mıeye t ağlanacak, bundan sonra 
ıırtık kinı~e için ite kaka ön safa geç
mek )'Ok, ''Para ile değil. sıra ile ..... 
Dah. doğrusu, "Guçle kuvvetle delıl, 
intizamla .. ,. 

Bu usul, adamakıllı tatbik edilirse 
artık palto ve cakel diığınelerini her 
akşam saglamlamıya liızum kalnuya
cak; tramvaya binenler, lüzumsuz &il
reşe mecbur olmıyacaklar, kalabalık 
da olsa. hiç olmazsa itiş kakış obnı

vacak. 

kuvvetlerin umumi kumandanı 
tl.7in edilen General Wave1',. Batıav
hya gelmlı ve orada karargihmı 
lrurnıuıtur. Generale, bir taratlan Çin 
hudutlarına diier cihetten yeni Gine 
Ye kadar uzanan hattm müdafaası ve 
JaPonları bu battan aşafıya geçirme
llıek vazifesi verilmiştir. İngiltere ve 
A."1erikarun PasifilCte bilhassa iki 
llolrtilllln müdafaasına birinci derecede 
eheınmiyet verildiği ımlaşılmaktadır. 
liunlardan biri Çin denizi ile Hint 
Okyanusa araamdaki geçide hS.kim 
bulıınan ve cenubl Palifiiin anahtarı 
llıabiyetinde olan Singapar, diğeri ise 
Cine İngiliz ve Amerikan yardımının 
littiif tek yol olan Birmanyadır. Sin
tapurun muhafazası, Japon donan
bıasının Hint okyanaıuna geçmesine 
bıani olmak için olduiu kadar Fele
llıenk Hindiıtaru adalannm müdafaası 
bakımmdan da ehemmi:retlidir. Bir
lrıanyanın mtidafaaıı ise Çine yapılan 
>'•rdımın devamı için olduiu kadar 
lfindiıtaru Japon istillıı tehdidinden 
lı:oruınak bakımından •arurldir. Çin 
•Birerlerinin Birmanyanın müdafaasına 
lttirtlı:i §imdil;k bu bölgedeki Japon 
tehdidini uzaklattırmıı gibi görünü
>'or. Fakat buna mukabil Singapura 
lıarıı Japon tehdidi gün geçtikçe zi
)adeıeımektedir. 

taarruzlarmın muvaffakıyetler 
verdlii hakkındaki haberler, Finler 
tarafmdan tekzip edilmediii gibi, 
sulh rivayetleri de mihver memba
lan tarafından yalanlanmadı. 

Hakikat derecesini ılmdlden tah
min mümkün olmamakla beraber 
Finlerin yapacaktan münferit bir 
sulh hem siyasi, hem askeri bakım
dan ehemmiyetli manalar ifade ede
cektir. 

Finlandanın mukadderatını tayin etmek hususunda mühim rolü 
bulunan Fin ordulan 81:lşkumandaru Mareşal Mannerheim 

• yenilikler düşünen, yahut arayan bu
yük bir müelliftir. Benim şahsi kana
atime göre Pirandello bıa yen:likleri 
düşünmüş, aramış fakat tiyatronun es
ki teamülleri onu o kadar sarmışlar ki 
"Viktoryen Sardu,, larm, "Capua,. la
rm hatta "Lavdan" larm tekniğine 
hiç bir değişikEk verememiş ve yine 
eski teamüle sadık kalmıştır. En e
saslı eserlerinden biri olan Modlm 
Simon'un oynadığı ''Çıplaldan giy n
dirmek için,, adlı piyesi bende bu in

Kare! Çapek, insanlığa ah hısleı le, 
bir kedinin fare ile oynaması gibi 
oynamış ve bunda yaptıgı ışte muvaf
fakkıyetinden emin olanlara has bir cu 
ret, hatta bir başkasında küstahlık de
necek derecede açık bir cüret gösteı"
miştir.Betbaht kadının mesela Afrikıı
da milstemlekat muharebesinde öl~ 
kocası herkesin zannettiği gibi şereıle 
ölmediğin! İtiraf ediyor Fen uğrunda 
sarı sıtmaya tutulan oflu Andre bu 
fedakarlığından zannedildıt~ kadır 
memnun olmadığını gostenyor Tay
yareden düşüp olen dığer oğlu Jorj, 

Tefcrrüat sanılan bu kuçtlcük ted
bırlerin gunluk hayatta pek bil.Yük 
ehemmiyeti vardır. Bır kere bu intı
zamm rahatını tatarsak artık Beledı
yenin $Okaklara levha asmasına hiç 
lüzum kalmaz. İntizamı kendimiz 
muhafaza ve tatbik ederiz. 

'Lıcillz ordasu mevcut tesisatı ve 
ltoklan tahrip ederek ıüratle çekil
lrıelttedir. 

it Eıı son haberlere göre: Singapura 
arıı hareket eden Japon ordusunun 

lrıilı:dan 100.000 tahmin edilmektedir. 
\re ba ordunun öncüleri Singapurdan 
ıao kilometre meaafede balunan Tam
bın mevkiini ellerine geçirmişlerdir. 
llıı suretle Japon kuvvetleri ilerlemesi 
Çok güç olan sık orman mmtakalarını 
leçerek açrk araziye gelmişlerdir. 
ll.u keyfiyet Japon ordusunun hem le
hıne hem de aleyhine bir vaziyet ha
•ıl etmektedir Çünkü bu suretle Ja
Pon kuvvetleri daha kolaybkla ilerli
rebilecekler, fakat açık bir sahada i
l erUyeıı bu kuvvetler Singapura yak
•1tıkça, ıimdi:ve kadar ihtiyatta sak-
1&ndztı biuedilen ve 7eni takviye 
~~tleri almıt olmaları icap eden 
~la bava kuYVetlerinin daıı. mües

•ır 'bombardımanına gittikçe daha faz 
la 1baruz lı:alacaldardır. Dünynm en 
1111istbltem mevkii olan Singapurun li
~de geniı bir bataklık sabası bu
l U!ı.dllh da gC>. önüne getirilecek 0-

1 ura. burasının kara kuvvetleri tara
.ı~dan zaptedilmeııindeki ıüçlük me7-
-na çıkar. 

F. Hindistan1nda: 
General Wavell'in kararglhnu Ca

~· •dtımm tabii bir sarette milıtab-

Askeri bakımdan haiz olduğu e
hı:mmiyet bir yandan Rusya ile müt
tefikler arasında cenuptaki Basra • 
1ran yoluna mukabil ı:malde bir yol 
açacaktır. 

İngilterenin Romanya, Macaristan 
ve Finlindaya harp ilin etmedo!n 
önce yaptıiı sulh aracılığı da sırf 

bJ1 maksada dayanıyordu. Bu su
r~le Sovyet Rusyaya yeni bir mal
z~e yolu açılacak, diier taraftan 
Norveçe :yapılacak bir çıkarma hare
keti ile Rus kuvvetleri İngiliz, ica
bmda Amerikan kuvvetleri tarafın
dan takviye edilecektir. 

İhtimal, bugünkü Finlindaya 1812 
seferinde İsveçin rolU verilmek is
tenmektedir. İsveç o zaman Napo
leon'an müttefiki idi Fakat Moıkova 
seferinde NapoleonÜn mektep arka-
daıı General Bernadot İngilizlerin 
tarafını tutmuştu. Şimal cephesi bu 
suretle boı kalmıştı. Bunun bugün-
kü askerlik tekniii karşısında ne 
kadar ciddi bir ıeldlde benzerlik ar
zedecefini lı:at1 olarak tayin müş
küldür. Fakat Ruın ile Finlinda a
ra11nda münferit bir sulh imzalana-
cak olursa bunun politik neticeleri 
çolı: ehemmi:yetli olacaktır Hatti bu 
neticeler, aıked neticeler~n çok da
ha derin akisler bırakacaktır. 

FinlCinda 
Sulh 

Yaparsa! 
Bu ihtimal tahakkuk ederse 

Sovyet Rusyaya yeni bir mal
zeme yolu açılacak, diğ'er ta. 
raftan Norveçe yapıla<'ak bir 
çıkarma hareketi ile Rus kuv
vetleri İngiliz, icabında Ame
rikan kuvvetleri tarafından 
takviye edilecetir. Bu takdirde 
bugünkU Finlandaya 1812 sefe~ 
rinde lsveçin rolü verilmek 
istenmektedir. 

r-::::,Yazan: '\ 
~RI ERTEM 1 

yirmi altı devlet misalı:ının Va-
ıingtonda imzalandıiı, Reis 

Roosevelt'in harikulide sayılacak 

rakamlarla gelecek senelerin uamet
li harp manzarasını resmeden söz
lerinden sonra imzalanacak bir sulh, 9Qı olan Batavya ıehrinde karmau, 

~ bölgenin Singapurdan daha az teh-
8.t altında bulunduiıuıu ve bilhassa 
~Pmım müdafaasına Felemenk 

8 
distaru kuvvetlerinin çolt faal bir 

ı!_ette iıtirak edeceklerini göstermesi 

1 

~-------~ ....................... .. 
--azımdan pyam dikkattir. 
lf~lifu.111 65 milyon olan Felemealı: 

BUGÜN ŞARK Sinemasmda 
ODnl ve eerarenıla meçhul kadın ... 

IDdistanmın Snippurun mfldafaasma 1 
::. lblieasir bir sarette igtirak edebile
!ı kamı hiç şüphesiz Sumatradır. 
lOQll aclanm bir acu Singapurdan ancak 

81ladete euum11 ve atkı için ~rpınan kadın..: 

SYBILLE SCHMITZ 
kllometre meaafede bulunmakta

~· Burada çolı: mikdarda gizli tayya
b eil ~anlan teaiı edilmekte olduğu 

Albert Schenhaiz ve Mari a V. T esnedy 
d.inU:yor 

ile beraber ;yarattriı ve bir kadın hayattnm fecl sırrını canlandırdığı 

Peıenıezık Hhıdlıtanmm: S0.000 ki
~lr muntazam bir Avrapa ordusuna, 
• .000 kitilllı: bir ıivil muhafız kav- Mazisini Unutan Kadın 

ete, Yllzlerce tayyareye ve 3 lı:ru
~ar, 8 torpido, 15 denizaltı11, 42 A· 
&.ıa,,Odb. mlireklı:ep bir filoya malils ol
-o tahmin edilmektedir, Son iki 
~bade ba kuvvetlerin 'oialtılmıı 

filminde bu muamm!IJ'ı size halletmektedir, 

iki Ruhlu Kaduı ... Ne idi? ... Ne Oldu? •• -., 
Sevmeği unutmuş ..• ve Tekrar Aıka Kavuşmuş_ 

t k•;r. R 0~.l'EV~L T'in Hihiıa.ewri 1 
l'efrika N o. 23 

._ tt.Jı.vew kendi kendiM "Ne de ol· Ve sanıyonmı ki, benım ılbi o da 
l.f .ıtna tfındi öldü,. diye düşündü, ka.nsınm ;yalnız onun plirleriyle a
lö ertıum arkada~ı namına doğruyu JAkadar oldutunu biliyordu. HatU 
di'~k belki daha iyi olurdu. Bu Mister Blake'm eve arkada§tm diye 
ı;~1111ce ile onun para itlerine ait ıetirdili bir adam lle karısı onu al
~ blldilini söyledi. Mister Mark- datıyordu. O, bunu da biliyordu. 
ttr btiyük bir dikkatle dinledi. Mis· Charlotte heyecanını yenmlye ça
kıt Blake'm bütün mal ve mülkü na- Iıştı, daha mutedil ve tereddütlü bir 
l'l paraya tahvil edilmişti demek. lisanla devam etti: 
":-~yatma mal olan feci kaza es- - Böyle diljilnınek hoıı bir ıey 
~ bu paranın yanında bulun- delil, fakat ben bu fÜpheyi taşıyo
-..u mümkündü. rum. Kadın müthiş bir kurnazlıkla 
._~ew bllflDJ salla41. tJ'zUntülQ Mister Blake'm bütün servetini elde 
-Ql!l'le: etmfe, ve sonra onun bunu protesto 

- Olabllir, dedi. etmesine veya tiklyetine imkAn bı-
b '"-1 l(lnU Charlotte Hoıı- mod~ rakmamak tein hayatına nihayet ver
~um!nin yazıhanesine gttt1. Mark dilini düşünüyorum. 

hab; onu derhal kabul etti. Charlote'un kalbi çarpıyordu. Gaz-
- Mister Markham, size bir itirafta terinden 18f}ar akmtya baelamı~. 
~qa ve içimdeki bir ıüpheyi Titrek bir sesle devam etti: 
ltıeydana vurmtya geldim, dedi. Dol· - Ellinde bir delil olınadıiı halde, 
~ lltenani& ben Mister Blake'J bunlan size 91Sylernekllltm belki dol
~rum ve enun da benimle çok nı delidir. Fakat sevdljim adama 
~en alAkadar oldufuna emindim. k&rfl bu şekilde hareket etmeyi ken· 

•kat o çok namuslu bir adamdı ve dimce bir vazife addediyorum, 
llranıızdaki münasebet hiçbir zaman, Mister Markham'm sesi sakindi: 
~.~üdür ile hususi kltibin münue-- - Demek Mis Hope, siz Mis Blake 
~ geçmedi. Zira o evli bir a- m kocasını öldUrdilğilnü sanıyorsu
a:ındı. Fakat son derece bedbahttı, nuz? Öyle mi? 

YAZAN: S. S. VAN DiNE 
da bir rovelver sakladtlıru blllyorum. 
Mister Blake da daima bundan endi
ıe ediyordu ve bana da dert yanmış
tı. Mister Blake hiç klmseyi haberdar 
etmeden ortadan kayboldu. Bundan 
az sonra karısı da sa oldu. Ve cina
yet olduğu gece de kadm &ehirde de
lildi. 

Müddeiumumi büy\llf. bir dikkaUe 
kı:ım verdili izahatı dinledi, 
Chaıiotte gider gitmez Markham, 

)'anma taharri başkomiseri Ernest 
Heath'ı tatırttı, vazJyeti ona hülAsa 
etti. 

- Komiser Efendi, dedi. Btı duy
duklarım benim hoşuma gitmiyor. 
Bilmem belki de yanılıyorum, fakat 
vaziyet gözönünde tutulunca, hareke
te geçmek mecburiyetinde oldultlm 
meydandadır. Bir kere Blake'tn ce-
1edi üzerinde yeniden bir otopsi ya
pılmasını istiyorum, Ne de olsa onu 
yalnız bir kaısaba doktoru gördll ve 
ölüm raporunu tasdik etti, Siz de te
ferrüatla alAkadar olunuz, cesedi mor 
ga naklettirirsiniz. Ben tıbbi makam
larla temasa g~eğlm, oraya otopsi 

Ağzındaki büyük sigarayı bir ta
raftan ötekine geçirirken, Heath ka-

mihverin bütün pasifik zaferlerini 
gölgede bırakacak bir mahiyet arze
der 

Münferit bir sulhün imzalanmış 
olması, harpte taliini mihvere bağ
lamış olan bir memleketin bir ta
kım tecrubelerden sonra bu kana
atini değiştirdiğini isbat eder. 

Finlindada doğan bu kanaatin Av 
rupanın istiliya maruz kalmış ımem
leketlerinde yapacağı psikolojik te
sir de olduğundan fazladır. 

Hatta böyle bir sulh. şarkta henüı 
bir cephe tashihi hareketi mahiye
tini arzeden Alman çeklliıini bir çö
küntü şeklinde izah etmek isteyenler 
için bir misal, bir telkin 'vasıtası ad 
olunabilir. Böyle bir misali, böyle 
bir telkin vasıtasını düşmanlarına 

kaptırmak mıhver politikacıları için 
asla müsaade edilecek bir hareket 
değildir. 

tibaı husule getirmişti. 
Halbuki dün akşam Sehir Tiyatro

sunda "Yaşadığnnız devir,, adlı eserin' 
seyrettiğim Kare! Çapek'in, Pirandel
lodan daha çok bahtiyar olduğunu 
gördüm. Çünkü o tiyatroda iıtediii 
yeniliği göstermiye muvaffak olmuş
tur. Piyesin yalnız sahnede değil, se
yirciler üzerinde yarattıiı hava, sar
hoş edici bir buhar dalgası gibi ya
yılıyor ve üzerimize sine sine inen 
bu ağır bulutun altında kolayca ne
fes ahnamıyacak kadar heyecan his-
sedildiği belli oluyordu. • 

"Yaşadığımız devir,. ağır bir pi
yestir. Fakat ne yüksek. ne azametli, 
ne müthiş bir eserdir .. Bahusus o ne 
"şaheser,, bir tekniktir! 

<Devam. • n 

VEFAT 
Devlet Denizyollan İşletmesi ıni.ı

!ettlşlerinden Hamdi Taıııar'm kar
deşi İstanbul Şehir Meclisi fızasmdan 
Deniz Yarbaylığmdan emekli Trab
zonlu Fehmi Tanar vefat etmiştir. 
Cenazesi 16.1,942 Cuma gilnü saat ıı 
de Kasımpaşacb Zmcirli kuyudaki e
vinde!) alınaı'ak Kasrmpasada Büy\lk 
Camıde öile nama41ndan cenaze na
m zı eda edilerek Kulaksızdaki aıle 
k_ahristanma defnedilecektır. Kendi
sıne rahmet diler, ltederdlde allesıne 
de ta vet ederiz 

Belediyeye peı;in pesin kocaman 
bir teşekkürden sonra: 

Yetmez mi telD9ti:ır-1-cemll elde •un nl' 
Ey lşılc-ı·mlbnetnde ! buldukça 'buna· ııı. 

diyerek haur eli delmi$ken ondan 
yıne böyle ıntizama dokunan bazı U• 

fak tefek jcraat daha temenni ede· 
Um Sırasiyle :yazıyorum: 

ı · - Tramvayların inilecek yerinde 
bılhassa bü.rük çapta, karınlı ıobekli 
adamlar bulundurulmaması ... 

2 - Kırbaçların birden k&ldır11mak 
imkanı yoksa, ltic olmazsa hayvanları 
lüzumsuz yere dögenlerin cezalandı
rılması ... 

3 - Mahalle aralarmda ne&eli ıteS· 
terle yiyecek iç~k satan. küfecilerin 
arasında bir baykuii &ibl öten kalay
cıların matemli seslerine son ver P 
daha şakrak bir eda ile müşterı cel
bedebilmeleri icin giiftelerıne uygun 
bır beste ile bağlrtılmaları .•• 

4 İşkeml>eci dükkfınlannda hız-

** Telif piyes yazan heveskarlanmız, --------------

met eden vıcık vıcık yallı takyeli e 
diikkAncınm beyaz olduğunu idd a 
evledlğl renksiz kıyafetli pişmem' 
ışkembe kadar kirli garsonlarm tez
gAhtar tarafından bir gün yanlışlıkla 
kaı:anda pişirilmelerlne mAnf olmak 
için umumun sıhhati namına. haftada 
bir defa kullü suya basttnlmalan 

Finlandanın büyıik bir kanaat te
beddülU olmadıkça böyle bir 

harekete gireceğine bili inannnyo-
ruz. 

Almanyanın, bilhassa düşmanları
na büyük bir propaganda muvaffakı
yeti temin edecek büyük bir zafere, 
arzusu ile muvafakat edeceğine de 
inanmak müşküldür. 

Eğer bütün bunlara rağmen bir 
sulh ortaya çıkarsa Avrupa harbinde 
netice )lakkmda ilk mühim işaret 
gözıilı:müı sayıla bilir. 

böyle eserlerin bütün teferrüatını bi-
rer birer tetkik etmeli.,. Bunlar pı
yes değil, birer derstir; hatta sahne 
için -felsefede murat edilen manaya 
ıtöre- birer kanundur. 

Eserin uzun uzadıya mevzuundan 
bahsetmiyeceğim. Karel Çapek bize 
piyes halinde bir "hayat komprime., 
si arzetmiştir. Ölüler aleminde b:r 
hayati 
lnsanhiın bütün telakkileri, düşii

nü,leri. ihtirasları, zehir dolu bir ça
nak ~ibi elden ele dolaııyor ve önü
müzde mustarip bir beşeriyetin haklı 
hakıız elemlerini zayıf omuzlarına 

1 (•J !t: LI ~ P,M##il'I 
ÇOCUKLARA SU LAZIM ... 

Hayatm en önemli maddesi su ol- Fakat çocuk inek sütüyle beıleni-
duiu için, insan yavruıu dünyaya yorsa - sütü getiren ailtçil ona su kat 
geldiii vakit aialıiırun bir gramı mamış olduğu takdirde - inek sütü -
katı cisim olursa onun üç buçuk misli nün terkibindeki su çocağun su ihti
ıudur Suyun nisbetl gittikçe azalır • yacına yetişmes. Onun için, aaf inek 
İhtiyarlamak ds, bir bakımdan, vii- sütüyle beslenen çocukların sütüne 
cudün terkibindeki suyun azalması Uk zamanlarında biraz z:yade scınra 
demektir. gittikçe azaltarak su katarlar. 

Fakat hayatın ilk zamanlarında Çocuğun içtifi sütte 'liızumu kad'lr 
çocuiun, vücudünde suyun niıbetini su bulunmazsa, çocuk her emzikten 

sonra rahatsız olur, aflar... Bir taraf kaybetmemesi için, aiırlıima nisbetle 
pek çok suya :btiyacı vardır. Me- tan da büyümesi durar ... ÇoculA em-
medeki bir çocufun her gün ne kadar aiklerin arasınds kahve ka•riı ilt' bl· 

iht. ld ın- nlatm k ·Aıu ru su verilince atlaması kealltr ve suya ıyacı o u.l&&>u a a ı,.. 

ıu hesabı yaparlar: Yetmiş kilo ağa- çocuk büyümekte devam eder .. Gıds-
1 "'--da b" 1 ed ki - farında lüzumu kadar su bulamıyıın ıau• ır nsan, mem e çocugıan 

sütten aldığı su nisbetlnde su içecek çocaklardan bazılannda ateş d~ çıkar. 
O vakit yine biraz su içirilince ateş olsa - tab!t aiırlıfı nisbeti gözönüne 

getirilmek ıartiyle - günde aekiz bu- düşer ••• 
Suyun, çocuğa lüzumundan az olması 

: litre kadar ıu fçmeıi lhım ge- ds zararlıdır: Çoc:uk yinebü;yümekten 
kalır. Kaburga kemikleri gerilir, kar-

Anne ıütünde, bir gram katı madde nı şişer, hiç durmadan altını ıslatır, 
ye lı:arıılık 7edl buçak gram su bu- bacaklarının yukarısı kızarır, cildinın 
lundufu için, anne sütüyle beslenen renai aararrr. 
bir çocuk kendisine UUıuml\ olan suru Çocuiun suya ihtiyacı yazın pek 
annesinin sütünde bulur. Çocuk l>et sıcak mevsimde daha ziyade artar ... 
haftalık olunca aiırlığınm bir kilo- Fakat bu mevsimde ele çocuiwı yat
ıuna karşılık annesinden her gün 172 tıtı oda fazla ısıtılına, hele bavaı.ı 
santimetre miklbı, onuncu haftanın kurursa, suyun ulıiından gelen a
ıonunda 150, yirmi dördüncü hafta- limetler yine meydana çıkar •. 
nın sonunda 115, otuz altmcı hafta• Çocuklara tam lilzumu kadar su 
nm sonunda 110 santimetre mikabı vermek, kıt ve yaa dikkat edilecek o- ı 
sllt emer. nemli bir iştir. Biraz önce ıöylediiim 

Anne ıütliyle beslenen çocuklar, allmetler, iıatkıraıı çocuiun kaııkla 
her giiıa kendilerine lüzumlu olan su içtikten ıonra suımaıı, kamının 
ıuyu o sütün terkibinde balurlar. gerilerek etlerinin gev,enıeai ve cildi· 
Tabiat, çocuğa lüzumlu suyun niıbetini niıı aaratması, annelere yol aöıtere-
kendi kendine tanzim eder. bilir. 

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
TATBiKATTA KAZANÇ 

VERGiSi REHBERi 
Yazan: Nahid AH l!çüneU 

Kazanç vergisi @ ve tadilleriyle kazanç, muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım vergileri, maaş, ücret ve yevmiyelere ait 
vergi tevküat cetvellerini havidir. En son hükümlere göre 
yazılmrş olan 413 sahifelik bu eser bütün kitapçılarda bulunur. 

TEŞEKKÜR 
G~irdiğinı çok tehlıkeli apandisit 

krızini vaktınde teşhis eden değerli 
dahJlıyeci Ahmet Rasirni ve ameliyatı 
muvaffakıyetle yapan kfymetli Ope
ratör Doçent Haznn Bumln'e en derin 
minnet hislerimle teşekkür eder ve 
tedavi olunduğum $\şlt Marmara kli
niğinde gösterilen dikkat ve itinadan 
dolayı teşekkürü de bir borç bilirim. 

lstanbııl Hukuk FakDlteıl Do· 
çentlerlnden Dr. HDseyln Nail 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHiR Tll!ATBOSU 

DRAM k rı: 'J1 ı ~r •k ... m ... , ıo ıo de 
YAŞADIOlllfl! DKVtR 

ICOMEDI KISMJ: Bu akpaı •ut 20,ao d• 
O \' U it l ,Ç 1 N O & O Y U il 

•••••••••••••••••••••••• 

Şimdilik yapılan icraata şu dörl 
madde de UAv~ edilirse, tramvaya 
binmek bir zevk. merhametliler icın 
hayvanlan ııeyretmek bir ~jlenee. sa
tıcılıın dinlemek bir musiki, tıkembe 
çorbasına yatmak da bir (kOr) ola· 
Cllk. 

Sıraya koyduğumuz temenııiler ga• 
yet ciddi 'eylerdir. Böyle pkac! b r 
ifade ile yazılmaları okuyanlan eR· 
lendlrlıı hemen terviç etttnnek lçın 
bir kurnazlıktan ibarettir. "İil alaya 
vurmu1,, diye bu dilekten vaz ıeçe.. 
ceğim!z sanılmasm.. Burasını ayrıca 

izaha lüzum gördük. , .................... .._ ......... . 
BUGÜN Matinelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 
BİN BİR DEHŞETLER FİLMİ. •. YENİ CANAVAR ADAM ... 
ÖLÜM İŞARETi... TABİATIN BÜTÜN KUVVETLERİ 

bir arada. lşte böyle müthit ve kork11nç... Mevzuda olan 

Elektrikli Adam 
Z saatlik heyecan ve dehşet filmini yaratanlar ... 

LON CHANEY Jr. LIONEL ATWILL 'e ANNE NEGBf, 

BU Sinema
sında 

Sinemanm en sarlıın çift Artlatl ... 
Hülyalı Aşıklar ... 

CAMILLA HORN ve 
Güstav Froehleh 
En çılpı ve en tehlikeli ve en 
Aşıkane bir Macera 7apdıklan: 

G 1 Z L I 
VAZiFE 
$aheserln! takdim e(ltYor. 

BiR VAZiFE... 1001 TEH&.lt<E, 
MUHTltlM ve 80V0ı< BiR Ati< 

Ayrıca 

wtfater Markham. Kaıumm onu ••- Gen9 kız &6slerJnt milddelumumt
lrılı edJğini hissediyordu. HattA bunu nin gözlerine dikmişti, Katı bir sesle; 
ilnıe i için birçok setiepleı: vardı. - Evet' dedi, Daima yatak odasın· 

için birini göndersinler. j 
fasını salladı. Markham ilftve etti: ~--•••••••••••••••••••••••••" (Arkaai var) 

Fiyatı 250 kunı~tur. 

lbrahim Özgür ve 
Ateş Böceklerinin 

KONSERi 
Konser Ba~lar ba~lamaz O~lerimiz kapanacaktır. Telefon: 49369 J 
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Şehir Tiyatrosu 
Temsilleri 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

on '6cş bin metreden sukutunda duy
duiu korkuyu gizliyemiyor. Ve bütün 
ha samimi hisleri söyliyenler ölülerin 
temessül etmiş ruhlarıdır. Piyesin a
Sil en kuvvetli cıvatası da budur 
Diğer bir oğlu olan Piyer, ·fikir 

mücadelesinde kurııuna dizllmi1'tir. 
Pıyerin bu ölümü telepatik bir halde 
çocukların en hassası olan Tonıde te
cc li ediyor. Böyük tiyatro müellifi 
öl.ileriyle, dirileriyle remzettiğl (Ya
§adıimuz devir) i yalnız bir memle
ketin değil. bir Çok memleketlerin 
ister istemez takip ettikleri b ir haynt 
tarzı olarak ortaya koymasını bilm~
tlr. 

SchJr Tiyatrosu, Çnpek'in eserini 
hayrete değer bir kabiliyetle hazmet
ti. Artistlerin ufak değil, buyük ku
surları dahi olsa, eserin kuvveti on
lan unutturacak kadar büyıiktü, za
ten artistlerin kusuru kötiı piyeslerde 
derhal beliriyor. Şehir Tiyatrosu böy
le sanata hikim piyesler verdiği za
man eser, sanatlı:irlık kabiliyetinde 
bizi ümitsizliğe düşı.irenlcri bHe kolun
dan zorla kavnyarak muvaffakıyete, 
hatta zafere dofru fırlatıveriyor. ........ 
1 
Şehir Tiyatrosunda artistlerin ~lk 

defa olarak muvaffakıyet
te ~ğı yukan at baliı bera
ber geldiklerini gördüm. Bu mü
savı1iii temin eden amilin eserdelcl 
süriilı:leyici heyecan olduğunu kabul 
etmek lizım geliyor. Eser sanatkSr
lann Tolledni fena oynıyabilmeler1ne 
müııaa.de etm:yor. Neyire Ertuğrul, a
na rolünde mücadele ettiği şefkat ve 
fedakarlık hlsler1ni mükemmel surette 
belirtmeye muvaffak oldu. Hadi Hün, 
temessül eden ruhun esiri hüviyetini 
şaşılacak bir donuklukla gösterdi B!r 
ölünün karşısında olduğumuzu · bize 
fazlnsiyle anlatmak hususundaki hü
nerini de eserin kuvvetine atfetmi
ye.lim. Karcı Çapek'in piyesinde oy
nadriı baba rolü, Hadi Hün'ün kendi
sine şeref payı çıkaracağı rollerden 
b:rid.ir. 

Sami Ayanoğlu, Talat Artemel 
Avni DJlllgil, Suavi Ted!i'yu bir saft~ 
zlkredıyorum. Kani Kıbçak tayyareci 
Jorj rolünde arkadaşlarından bir göm 
lek daha yukarıdır. Program mecmua
sında oynıyanlar listesinde ismi ih
mal edilen büyük bahadan (Mahmut 
Morah) her zaman olduğu gibi bir 
daha ısitayişle bahsedıyorum Yı.izünü 
gormcdiğimiz halde radyoda· konuşa:ı 
ve sesinden tamdrğrmız Samiye Hün'
ün yalnız ed:ısiyle nnlattrğr heyecan
dan burada memnuniyetle bahsedece
ğim. Onu sahnede oynarken görmuş 
gıbi bu satırlarda alkışlıyorum. 7.a
ten bu genç artistte günden güne 
yükselen büyük bir kabiliyet var 

"'Yaşadığrmız de.ir., Şehir Tiy~tro
sunun şeref levhasında iyl yer ala.'1 
rııyealerdcndir. 

ULUNAY 

** NOT. -: t . . ~alip Arcaa'ın tfntro1Alri "'11· 
1ıuf ve ebltyetııu bildifinı için Şehir ttyııtro· 
"unua program mecmuasındaki :vuılarr.n ok u 
runı. l. Galıp mecmuanın ylia kırkıncı ı;ayı. 
sında Capck hakkında bir etut yazmış. B~ka 
sının olaa tahü corurGm. Faht Galip ıı ıbı 
levbfıkalem sahibi bir unatkArda rastladı~m 
fıır ulı:ım acayip c mlclere ıaıtım. Bunlar e
&'"r ~ashlh. hatan iı! bir daha • yııpılmJmuı 
clhetı teman edılmesı lçın buraya İ§.llret edi· 
7orum: 

• "Kari Capelc bir Cek muharrirldir. na~ a 
zıyade zayıf "" orta boylu blr adam-lı. Fakat 
cepheden balı:ıldıiı uman o"adan zıyade ı.o. 
·ı~celı: denilebilirdi. Baıı dik duran dik ba ;lı 
b•r adamdı. HemeD daima hatim ve mfltel>e•· 
"'m çelıreaindo (apkrn bakı,ıarı ve istihzaya 
!ıazır dudakları dikkat nazarı çekerdi. 

"Orada cahıır, cczcr, hayal eder ..... N 

''Çapek ylllı:sek iatidath, earıpn lıir •rtiute 
evlı idi. Bu kadm Capck çapında-•• 

Ben bu cilmlelerden bir teY uılıımadım. 
lhcmuaya yazılan yani.ar için seçilen ama· 
tör muharrirler ne ise. Fakat 1. Galip"ln nu 
kaleaindekl bu hatalara ıaıtık dofrasu •.. 

ULUNAY 

YENİ NEŞRİYAT 
lNKILAPCt GENÇLiK - Haftalık ~ne· 

tcdır 29·56 ncı &1Y1.:.:.,21t•nbulda çıkmııtır. 

ANA - Aylık aile dcrciıldir. 48 inci HYl51 
Ankarada 'ıkınııtır. 

,,Tili: .. •k•çc•ç•ab11u•k•v•e•d•o•ğ•r•u•y•a•za•rlllllllııı. 
DAKTiLO 
Aranıyor. Galatada Nordstern 
Han 19 - 20 No. ya muracaat. 

~--- Tel : 40812 

Gıyap Karan 
Babaeski Sulh Hukuk Mahke

mesinden: Babacskinin mandıra 
köyünden İbrahim kızı Fatma 
ve İbrahim karısı Rahmiye ve 
lbrabim oğlu Murat _ vekilleri 
Hamdi El"em tarafından o köy • 
den Ahmet Çavuş kızı Fatma ve 
Hayriye ve Cemile aleyhlerine 
açılan izalei şuyu davasının icra 
kılınan muhakemesinde: 

Müddeialeyhimden Cemile ve 
Hayriyeye ilanen davetiye teb -
liğ edildiği halde muhak~meye 
gelmemiş vekil dahi gönderme. 
miş olduklarından haklannda gı 
yap karan verilerek, ilanen gı -
yap karan tebliğ edilmek üzere 
muhakeme 11/Şubat/1942 tari -
hıne müsadif çarşamba günü saat 
9 a talik kılınmış olduğundan 
vakti muayyende Babaeski sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bu -
lunmaları veya bir vekil gönder 
meleri, aksi takdirde muhakane 
nin gıyaplarında devam ve intaç 
olunacağı ikametgtihlarının meç
huliyeti hasebiyle tebliğat ma -
kamına kaim olmak üzere ilan o. 
lunur. 

ZA Yi - Türkiye hükOmetinden al
mış olduğum vesikamı 13 İlkkanun 
1941 tarihinde cüzd:ınımln beraber 
İstanbul mevklindc zayi ettım. Yeni
sınt alacağımdan eskisinin hükmil 
)'oktur. Adrei : 

lnglltere .Sefarethanesi E. 
R. Ketchell 

TAN 16 - 1 - 942 ,_ ..................................................... , 

, İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
jHer yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayını; 
1 

1 
lstanbul ikinci İcra MemurluOun

dan: 941/441 - Bir borçtan dolayı 
haciz altında olup paraya çevrilme
sine karar verilen halt, kilim, karyo-
la, masa, vesaireden !baret ev e,.o;yast 
22/1/ 942 Perşembe günü sa.at ( 13) 
on üçte Parmokkapıda Nane sokağ1n
da 7 No. lu hanede açık arttırma He 
satılacaktır. Muhammen kıymetleri
nin yüzde yetmış beşini bulmadığı 

takdirde ikinci arttırması 26/1/942 
Pazartesi.günü ayni mahallede ve ta
yin edilen saatte icra edilecektir. is
teklilerin mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları iJ.An olunur. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 

BAŞ, DIŞ,- NEZLE, GRiP,- ROMATiZMA 

Mahkemesinden: 942/11 - Celil 0~
kanm kaptanı bulunduğu İstanbul 
liman1na bağlı Selfımet mot.örünün 
24 .12.941 tarihinde İstanbuldan Bur· 
gaz limanına seferi sırasmda geçirdiği 
deniz kazasına ait raporun alınması 

motör kaptanı Cclfıl tara.fmdan isti
da ile istenmekle motör ve yükle a
lfıkalı ve bu işten zararlı herkesin 
raporun alınacağı 23.1.942 Cuma sa
at 10 da mahkemede hazır bulunabi
lecekleri ilan olunur. 

l LAN · Ve bütün ağrıları derhal keser. Yedek piyade teğmen 331 doğumlu 
Ahmet oğlu Fethi Atasagon (47906) 
nın çok acele olarak Adalar askerlik 
şubesine müracaatı. (1804 - 458) 

Sıhhiye Vekôletinin ruhsatım haizdir. icabında günde üç kaşe alınabilir. , 
, .......................... --........................ 1 

MÜHENDiS ARANIYOR 
Türkiye 
' 

Kömür Satış ve 
Müessesesinden 

Tevzi 

Kazan ve kalorifer tesisatında ihtisası olan btr mmıend!s ~madlldrr. 
İsteklilerin çalı:şma hayatUı.nnm hülfısalandlran yazılariyle Anknrada mü-
essese medtez.ine mür'ııcaatları. (358) 

Bronşitler:_ ~ATRAN HAKKI EKREM 
Maliye Vekaletinden: 

, 

Eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkların teda-
vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ~ 20 paralıklarm yerine .dantellt bir kurusllklarla 

bronz on paralıklar darp ve piyasaya kfıfl miktarda çıkanlmış olduğun
dan eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların 30.6.942 tarihinden sonra teda
vülden kaldınlmasr kararlaştırılmıştır. MezkQr ufak paralar 1 Temmuz 
942 tarihinden itibaren artık tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren 
ancak bir sene müddetle yalnız mal sandıklariyle C. Merkez Bankası şu
bC'lerlno ve c. Merkez Bankası Şubesi olmryan yerlerde Ziraat Bankası 
Şubeler! tarafmdan kabuJ edilebilecektir. 

Elleleiinde bu ufak paralardan bulunanlarm bunlan mal sandıkla
rlyle C. Merkez Bankası ve Zl.ra.at Bankası Şubelerinden tebdil ettir-
meleri tIA.n otunur. (4129 - 5605) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençllklçrlne mağrur olarak gilzelliklerinfn temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine biglıne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta : Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazlle içinde çalışan vey orulan genç kıı
dmlarm biAman dilşmanıdırlar. Bedeni ve dimağ! yor
gunlukların neticesi guddeler, ellıstikiyetini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarrzı (RuzgAr ve 
gfineşln de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gibi haUltta, 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kutarır. 

Yüz binlerce kadının tecrObe ettlOI ve ıevdlklerlne tavsiyeden hı!lt 

kalmadıOı KREM PERTEV ile gilnde yapılacak S - 5 dakikalık 
bir masajın ne gibi harikalar yarıttı!tını pek kısa bir ramanda ıl:r 
de muterlf olacaksınız. KREM PERTEV'in yarım asırlık beynelml· 
lef şöhreti a'ftlsı:r deöildlr. Ondan istifade ediniz 

inhisarlar 

·imtihanla 
Umum Müdürlüğünden 

Memur Ahnacak 
1 - Taşra teşk:laumızdaki münhal 111emuriyetler için İstanbuld:ı bir 

müsabaka imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihan: urta mektep mezunları kin 20.1.942 sah ve lise 

mezunlan için 21.1.942 çarşanb'l günü öğledn sonra saat 13 de Sirkeci
de Inh.isarlar memurin kursu birasında yapılacaktır. 

s - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı müsbite ve bir fotoğrafla 
birlikte zat işleri şubemize müracaat etmelid~rler. 

4 - İmtihana ıirmek istiyenlcrin aşafıda yazılı vasıf ve ııarthrı 
haiz olmaln lazımdır. 

A - En az orta tahsili bitfrmiş olmak, 
B - 18 yaşından aşafı ve 40 yaşından yukarı olmamak., 
C - Vazife ifasına mini bir hııH bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife ı:-ore-bilecek derecede ınhhatti olmak. 
E - Akrabasından olmıyan iki şahsı referans olarak ı:ôstermk, 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmı1k ve bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş olnınk 
5 - Müracaatlar 19.1 ,942 günü akşamına kadar kabul edilir. 
6 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesblt edilerek sırasile tayinleri 
yapılır. 

7 - Tılyin edildiği mahal ve vazifeyi tebellüğ tarihinden Hibaren 15 
gün zarfında kabul ile vazifesi ba:;ma gitmiyenlerin tayin ve imtihan hak-
ları iptal edilir. 284 

KIZILAY CEMiYETİ 
Beyoğlu Kaza Şubesi Riyasetinden: 

Kazamu.da aÇılan Elli Lira ayhklr müke.ffel bir TAHSiLOARLIK 
içfn İkincikllnunun 26 net Pazartesi günü Parmakkapıdak1 Şubemiz
de bir müsabaka imtıhanı yapılacaktır. Uııkal orta tahsil diplomasını 
haiz bulunanlardan talip olanların evrakı mlısbitelerini hfımilen şu. 

bemize şimdiden müracaatla isim ve adreslerini kaydettirmeleri ilan 
'olunur. , 

..... lllllİ .............................. .... 

TÜRKİYE iŞ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Planı 

Ke~ldcler: 2 Şubat. 4 Mayıs. 3 Ağustos. 2 fklncite~ 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Uralık-2000,- Lira 
3 .. 1000 • -3000.- • 

40 adet 100 l!rallk-4000,- Llra 

50 .. 50 • -2500,.._ • 
2 .. 750 • -1500,- • 
3 .. 500 • -1500,- • 200 .. 25 • -5000.- • 

1 o .. 250 -2500.- ?00 1 o -2000.- .. 

~ ............................... ,_, 
Sahip ve neşriyat müdürii: Halil Ltitfi Dördüncü. 

Gazetecilik ve nc~riyat T. L. Ş. TAN matbaası 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarih!: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: -265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoi 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında m 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
p!Ana göre ikram.iye dağıtılacaktır: \ 

4 adet 1,000 Uralık 4,000 Lira ~ 100 adet 
4 H 500 .. 2,000 • ' 120 n 

4 it 250 Of 1,000 .. ! 160 N 

40 .. 100 .. 4,000 .. 

50 Liralık 5.000 Lfra 
40 .. 4.800 .. 
20 .. 3,200 • 

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 
düşmJyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Eyliil, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekile<:ektir. 

"'~ ................................ .., 
Maarif Vekilliği Erkek Terzilik Okulu 

Müdürlüğünden: 

Okul için Tepe başı. İstiklal cadd esı ve Taksim mmtakalarında elve
rişli bir bina ararunaktadtr. 

Alakadarların okul mı.idürlüğüne rni.tracaaUarı. (441) 

·ıstanbul 

lstanb1:I Vali 
Umumi Meclis 

ve Belediye 
Azasına 
Reisliğinden .. 

Beyoğlu azasmdan emekli Yarbay Hasan Fehmi Tanc.19 ~;efat ebniS"' 
tir. Cenazesi 16/ 17942 inci Ciım;ı cünü saat 11,30 da Kasımpaşada Zin
cirli kuyudaki eviııden kaldınlarak namazı Kasmıpaşada Bi.tyük camide 
ktlındıktan f:onra Kulaksız mezarlığındaki aile makberesine tevdi olWUl
cakttr. 

Keyfiyet saym Umum Meclis ıizasınıı teessiırle bildirilir. (475) 

. 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden 

1 - Ewelce 71l361 lira keşif üzerinden eksiltmeye çıkarılmış oları 
E1Jne jandarma hastahanesi ikmalı inşaatı fıyatlnrm hey'eti umumlye
!line yapılan zamlar neticesinde 101104 lıra 21 kuruşu bulan keşfi üze
ftn<:ıen ve vahidi fiyat esasına göre yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardtr. 
a - Proje, 
b - Kesit hülAsa cetveli, 
c - Hususi fenni şartname, 
d - Yapı işleri umumi fenn1 şartnamesi, 
e - Bayındrrhk i:ıleri genel şartnamesi, 
f - Sıhhi tesisat, elektrik tesisatı fenni şartnan1esi, 
g - Fiyat bordrosu. 
1 - Eksiltme şartnamesi, 
i - Mukavele projesi. 
3 - İstekliler bu evrakr bedelsiz olarak Çanakakle Nafia Mildürlil' 

ğünde görebilirler. 
4 - İhale 19. 1 .942 Pazartesi günü saat 15 de Çanakkale Nafia Mil

dOrlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin taliplerin 6305 lira 22 kuruşluk mu

vakkat teminııt vermeleri ve ihale gününden (tatil günleri hariç olınalC 
üzere) en az ile ıriin evvel Çanakkale Valillğlne murocantla alacakları 

ehliyet vesikaslyle Ticaret Odası vesikaştıu komisyona ibraz ebneleri ıa
zımdrr. 

6 - Teklif mt>ktuplarmm 19/tkinclkftnun/942 günü saat 14 de ka
dar makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmRsı ve posta ile gönde
rilecek mektuplarm Ilıale günü saat 14 de kııdnr komisyona ~elıntş bu
lunması sarttır. Postada \•ukuıı gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İnşaat lcln muktazl kerest" ı:erbest olarnk piyasada satılmadığı 
ve hilklımetçe bunlara vaz'ıy('d edildiği takdirde kereste temini Jçlrı 
mute:ıhhfdı> yardlmıiıı bulunulııc-aı:'tı S:lbl pıvasadan tedarikine lmkAn bu
lunamıyar. elt>ktrik ve sıhhi tf'sisııts ait malzemeye müteallik bir kısııtl 
lslerdı>n de !':arfmıızar erlılerektir 

8 - Mııteııhhidt> ar7.u f'tt'itt takdirde muha~ebei umumiye kanunu
nun 83 !indi mS:rtr1e .. ı mııt ıblnee \"t'rPrci:ı temınnt mektubu karşılığı <Y 

larak ihale berlelinın ilctr birini eec:memr-k üzere avans verflehilttektlr. 
9 - fnşaııt mıiıidıwti rı ay llluo <141 mali vılı kinde yaoılan tşlerirı 

bedeli bu yıl bütçesınden v,. !l42 mali ytlı icınde yapılan islerin bedeli 
942 yılı bütçesinden ödrnecektlr ( 11556) 

Tıp Fakültesi Dekanhğındaıt 
Tıp fakültesi ikinci dahiliYE' kliniği rontgen l:ıboratuarmda çalış

mak üzere bir rontgen mütehııssı!<ına ihtiyııc olduğu cihetle, dahn ziya& 
mide ve em'a hastalıklan ile mesgul olmuş olanlardan askerlikle alAkaJ 
olmayanların 31 ikinC"ikllnun cumartesi gününe kadar tıp fakWtcsi dt 
kanlııtına miiracantlnn. (387) 

~ııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııı ııııııııır~ 

IE Yeni Müşteri Bulmak Sanatı i 
ı = ~ 
ıE Dr. Gasson diyor ki: i 
E "Her tadi bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik !. 
§ etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde ~ 
§ müşteri1erinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu ~ 
E kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. i 
~ Fiyatı 50 Kuruş ~ 
~ıtır1111111111111111111ıııııııııııııııt!111111111111111111111111111111-i 
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