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5 IC U R U S 
LO K SIYA~f MAlK GAZETESi 

Meclis, iki Mebusun T eşriillMŞi~~;;~' 
Devam Ediyor 

Masunı•yetı•Dl• Kaldır. dı Şehrimizdeo~gibi, mem 
~~::~i~~i:çr~~J:~~:~ü~ ~~~ l 

.. 1 sılalı olarak yağan kar gece dur 

M b t M h e • M •f c • +• d k• 1 muş, fakat soğuk kırılmamıştn 
az a a ~ arrırı. aarı e~ı~e ın Ae ı l ~i~e~':'~:~~t·~:ı:.:.k~~in:,: 1 

Yolsuzlukları izah E++·ı Kararın Sebebını Anlat+~ 11 «ddetli tipi esnasında şehirden ı 
1 ı bır manzarayı tesbıt edıyor, ! 

KORUNMA KANUNU.'-
ilave ve Tadili istenen Maddeler 
Muvakkat Bir Encümende Görüşülecek 

Ankara, 23 (A.A.) - Büyük 
Miliet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın reisliğinde toplanmış 
tır. Başvekil Dr. Ref1k Saydam 
milli korunma kanununun baz1 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerin de kanuna eklen 
nıesine dair kanun Iayıhasınm 
muvakkat bir encümende tetk·
kini tek ıf etmiş ve Adliye, bütçe, 
Deıhilıye, Sıhhat ve İçtimaı Mu
avenet, Maliye, İktisat Encümen 
lerinden üç aza seçilmek suretiy 
le muvakkat bır encümen teşkiJı 
kabul dilmiştir. 

Bundan sonra Manisa mebusu 
Refik Incenın eski harflerle ya
nlınış kanun, nizamname ve t a
limatnameler hakkındaki sua1 

takririne Başvekil tarafından 
cevap verilmiştir. 

Türk Maarif Cemiyet i Usesin
Basvekil Dr. Refik Saydam de direktör "'._ekili bulunduğu s1-

" ralarda resmı kayıt ve defterler 

Bulgar 
-,üzerinde tahrifat yaptığı ıddi.a -

siyle suçJu sanılan Tokat mebu
su Hasıp Ahmet Taytuna ile bu 

~1 uafında 

Gördüklerimiz 

emiyete bağlı teşekküllerde vu
kua getirilen suiistimaller h ak· 
kında yapılan tahkikata göre 
cemiyetin eski reisi Urfa l\'lebu-
su Refet Ülgenin teşrii masuni
yetlerinin kaldınlmasma daır 
Başvekalet tezkeresi okunmuş -
tur. 

Söz alan Hasip Ahmet Aytu
na, teşrii masuniyetinin kaldırıl
masını kendisinin de isted.iğinı 

ltlfj" Sonu; Sa: 2; SU: 1 

Şubat Ayı İçin Yeni 
Ekmek Karneleri Bugün 

Evlere B"rakılacak 
T 0rülmP"I{ c:uretivle VPrilf'ri'ktir ... 

•şubat ayına mahsus ekmek 
karnelerinin evlere dağıtrlm:ıc:ı Vildyetin tebliği 
na bu sabah başlanacaktır. Kaza İstanbul vilayetinden tebliğ e-
VE: nahiyelerde yeni kun1lmuş dilmiştir: 
olan iaşe büroları ta~afnıda11 ya- 1 - Şubat ayına ait ekmC'k 
pılacak olan bu tcvzıat pazarte- kartları tevzıatı bu ayın yirmi 
si günü akşamına kadar bitkil- .leırdüncii cumartesı, 25 inc' pa
miş olacaktır. Fi.şler alınırken zar ve 26 ıncı pazartesi günle:-i 
n üfus tezkerelerinin gösterilme- yapıJacaktır. 

si lazımdı~. Ancak he~ hangi bir 2 - Tevziat, ikamtegiıhlara 
sebeple nufustez~eresı buluılmı- ı vapılacağ"ı cihetle bu müddf·t zar 
yanların karnelcrı ~emu7la~ ta- ' fında ber ikametgahta k"trtları 
rafından karne sahıplerı b\z:-:at teslim ed:p imza edebilecek bir 

. 

SARK CEPHESi 

Bir Habere Göre --
Sovy~tler 
Viazma'yı 
Geri Aldı 

Bazı Bulgar gazeteleri, Bulgarish
nın harbın sonuna kadar kııvvctli 
kalmak ihtiyacında olduiunu, Bul
gar ordusunun harp sonuna kadlr 
hiç bir yerde harcanmaması lazım 
eeldlğini yazıyorlar. Diğer bazıları 
da Bulgar ordusunun yeni vazife
lere hazırlanması icap ettiğini öne 
surüyorlar, Görünüşe bakılrrsa, 
Bulgarıstan ergeç ordusunu Al
manyanın emrine vermeye mecbur 
olacaktır. 

.._.,_..__.. __ ..._w._..ww _____ ___., 

M. Zekeriya SERTEL 

(~~Ri VAZIYET) 

BiRMANY AYA DOGRU 

kimseniıı bulundurulması şart -
tır. 

~ Sonu: Sa: 2; Sil: '1 

"Bul9aristan 
Çok Kuvvetli 
Olmahdır! .. 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyc:t 
gece tebliği: 22 sonkanun günıi 
kuvvetlerimiz batıya doğru ile -
ri hareketlerine devam etmi:sler 
dır. Birliklerimiz birçok kal.ıba
lık mahati~rle Borodino'mm tak 
rıben 7 kil ometre batısında U
varovo şehrini işgal etm1şler<lir. 

* Moskova, 23 {A.A.) - Bir hu-
susi Sovyet demeçine göre, 0 -
lening ve Straya Toropa işgal e
di1mistir. Olening, Riaov'in 50 
kilometre kadar batısında ve St
raya Toropa Zapadnaya Dvına -
mn 40 kilometre kadar batısında 
dır. Son zamanlarda Bulgar mat

buatında dikkate değer ya
Zılara tesadüf ediliyor. Bu yazı -
lar, Bulgaristanda bir müddet -
tenberi cereyan eden siyasi faa
liyetler hakkında da aydınlatıcı 
bir rol oynamaktadır. Bu ıtibar
la bu neşriyat üzerinde durmak
ta fayda vardır. 

Bulgaristanın en büyük 
teıerinden olan "Mir,, bu 
ikisinde çıkan sayısında 
<l.iyor: 

gaze
ayın 

şöyle 

"Bulgaristan harbin sonuna ka 
dar kuvvetli kalmak ihtiyacında 
dır. Ordumuz seferber edılmeli, 
fakat harbin sonuna kadar hiç 
bir cephede harcanmamalıdır. 
:Bu harpte Alman müttefiklerı 
lnizin yaroımı ile milli hudutla
l'tınız genişlemiş, yeni birçol< a
tazi kazanılmıştır. Harbin sonun 
da bu topraklar üzeıindeki ha -
kııniyetimizin devamı, ancak or
<it:ımuzun sapasağlam kalmasiyie 
llıümkündür. Geçen harbin so
tıunda Turkiyenin bütiın cihana 
?&rettiği mısal bizım için de bir 
ornek olmalıdır. 914-18 harbi 
hıttıği zaman bütün muharip 
devletler yorulmuş, milletler ar
tık harpten nefret etmişti. Dün -
~n harbıni kazanan devletler ar
tık tek başına kendilerine kafa , 
tutan küçiık Türkiyeyi ezmekte- ı 
llciz gösterdiler. Bu harbin sonur. 
da da muharip devletler yorula
Cuk ve yıpranacaklardır. O va -
k.it ordumuz ayakta durııyorsa, 
bugun elımizde bulunan toprak -
ları kımse bizden alınıya r~esarct 
edemez, ve hakkımıza itiraz ede
llıez .. , 

Bu yaZ.Wan çıkan ilk mana 
fUdur: 

1Zf1: Sonu; Sa: 2; Sil: 8 
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BIRMANYA N 

Brmanyaya karşı Japon1amı taarruza geçtikleri yerleri ve " 'ine 
giden meşhur Birınanya yolun u göst erir Larit a (Yazısı 4 cü sayfada) 

--
'Başvekil, Bul9artar1 
Fedakar(ıklara Hazır 
Olmağa Davet Etti 
Sofya 23 (A.A.) - Sivil sefer

berlik yüksek meclisi Başvekıl 
M. Filof'un huzuriy le bugün top 
lanmıştır. 

Başııekilin sözleri 
An.kar~. 23 (Radyo gazetegi) -

Bulgar Başvekili bugün bir nu
tuk irat ederek dünyanın iki se
nedenberi büyük bir mücadeleye 
giriştığini, bu mücadelede gaye
nin yeni bir dünya kurmak o1~ 
duğunu, bunun adil bir nızam o
lacağını ve bütün milletleri bır
leştireceğini, bunun için ı:le Bul 
garistanın çok kuvvetli olması 
litı.ım geldiğini söylemi.jtir. 

-#. 
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IHavagazi 
: 
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Af.RiKA~ CEPHESi 

İn9ilizler 
A9edabya'yı 

Terketti 
Kahire, 23 <A.A.) - Orta Şark 

İngiliz kuvvetleri umumi karar 
gahının tebliği: 

Bir gün evvel Mersa Brega -
nın cenubuna ve doğuya doğru ı
l~rlemı.ş olan düşman kolları dün 
sabah erkenden, avcıların refa -
katinde uçan Alman ve İtalyan 
bomba tayyarelerinin kuvvetli 
h~rnayesı altında ileri hareketle
rine devam etmişlerdir. Akşam
it') :n hafif kuvvetler..nıiz Agednb 

tf ,- Sonıı S11 '' "ıı ıı 

...... ' 
arliJ1alı 1 
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iTasarrufu Temin için Şehre Günün Muavven~ 
i Saatlerinde Havahazi Verilecek 1 
1 Şehrimizdeki havagazi şirketleri mümessilleri d ün va li ve 
1 belediye reisi Lü tfi Kırdarı ziyaret ederek havagazi sarfiyatı · 

nı tahdit etmek lüzumunu bildirmişlerdir. Bu hususta yapılan 
~örüşmeler neticesinde havagazinden taarrufu temin için şeh
re günün muayyen saatlerinde gaz verilmesi kararlaştıralm ışllr. 
Bu saatler, yakında tesbit edilecektir. Elektrik bulunan yer
lerdeki havagazi lambalan da yalulmıyacaktır. 

DÜNYANIN EN YÜSEK SAATİ 

VACHERON 
Et 

CON. STANTtN 
Cenevre 

Türkiye l\Iifmessili Z. Saatman Su1tan'fiamam 

Avustralya 

YeniGineye SeriŞekilde 
"<arşı Japon Yardım 

• 

HücumuBaşladı 

Safomon Adalarına 
da Bir Çok Yerlerde 

Kıtaat Çıkarıldı 

Malezya'da lngiliz 
Cuvvetleri Çekiliyor 
Melbourne, 23 (A.A.) - Bura 

daneşredilen bir tebliğde, Yenı 
Gine'ye ve Salomon adalarına bu 
gün Japon kıtalarının çıkmış ol
duğu bildirilmektedir. Bu sabah 
Japonlar bu bölgelerde dağınık 
noktalar üzerinde faaliyetli ha
va keşü1eri yapmışlardır. 

Başvekil namına söz söyliyen 
malzeme nazırı, perşembe günü 
saat 16 danberi Yeni Gineden hiç 
bu haber alınamadığını bildirmiş 
tir. 

Hava Nazın da Yeni Gine civa 
rında 3 Japon tayyare gemisinın 
mevcut olduğunu ifşa etm.ştir. 
Jc.ıpon kuvvetlerinden büyük bir 
kısmının Yen• Ginenin şimal do 
ğusuna düşen Greniviç Japon a
C.&sındaki üsten harekete geçtık 
!eri sanılmaktadır. 
ıHALEZYA'DA: 

Singapur, 23 (A.A.) - "Teb
liğ,, Malezyada cephenin denız 
bölgesinde şiddetli çarpışmalar 
devam etmek tedir. Garpte diiş -
man Batupahat bölgesinde var
mıştır. Ve doğu istikametinde ha 
Z1 sızıntılar olduğunu göste:cn 
emareler vardır. 

Diin Singapura yapılan hava akının
da 6 düşman tayyaresi düJiürülmüo, 
dlğer bir takımı da hasara uğratılmııı-1 
ur. 58 ölü, 170 yaralı vardır. ı 

~ Sonu: S:ı 2· S!l: 5 

Talep Etti 
"lmparator(uğu ve Bizi 
Tehdit Eden Tehlikeyi 
Önlemek için Malezya 

Kurtarılmalıd ır" 
Canberra 23 (A.A.) - A vust

ralya kabinesi, tayyare ve diğer 
malzemeler gönderilmesi içın 
Büyük Britanya ile Birle ik A
merikaya acil bir müracaatta bt> 
lunmağa karar vermiştir. 

Japonya kapı mızdadır 
Canberra 23 (A.A.) - Bugün

kü cuma günü Avustralya kabi
nesinin yaptığı içtimadan sonra 
malzeme nazırı Beasley, aşağı
dttki beyanatta bu1unmuştur: 

~ Sonu· Sa· 2· Sü: 4 

Yeni Mebus 
Namzetleri 

Dün ilan Edildi 
Ankara 23 (A.A.) - Açık o1an 

İstanbul mebusluğuna Mali)e 
Vekaleti tetk•k heyeti reisi Js
mail Hakkı Ülkümen, Deniz.ti 
mebusluğuna Başvekalet mı.is
ieşar muavıni Haydar Günvn 
Tokat mebusluğuna Ticaret Ve
kaleti müsteşarı Halit N:ı.zmı 
Keşmir, ve İçel mebus1uğuna da 
Bursa valisi Refik Koralttn Parti 
namzedi olarak seçilmişlerdır 

Sayın ikinci müntehiplere bildi
rir ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel Ba5kan Vek"J 
Başvekil 

Dr. Ref'k Saydam 

VUSTRALYA No,.;,,,,.;.,,,, 
~)o.(•>--(• .)-( ·>-< · >-<! Towaş Wil 

l - Salomon adalarına Japon kuvvetleri çıkarılmıştır. 2 - Yeni Brl
tanya adasına da ihraç yaptlmış, Ra baul işgal edilmiştir. 3 - Bu hare
katta kullanılan Japon kuvvetlerinin Grenviç Japon adasmı üs olarak 

kullandıkları bildiriliyor . 

... 

l 
KARAKIŞ VE "KARAKÖY11 

R E F 1 K H er yiğitin bir türlü yoğurt yemesi olduğu 
gibi herkesin de kar yüzünden evde kapalı 

HAL 1 D kalınca kendine göre bir çeşit vakit geçirmesi v.ar
dır. Nereden aklıma geldi, ben de şu Galata ta

KARA Y rafındaki "Karaköy,, isminin aslını öğrenmek fa-
tedim. Karaköy? Kimbüir ne kadar adam bunu 

merak eder, durur, doğrusunu söylemek lazımsa çoğumuz ancak 
''Kostantaniye., nin o ismi taşıyan bir imparatordan geldiğinı bi
liriz; fakat "Bizans,, I sorarlarsa, şehri ilk kuran bir Megara Kra
lınm adı olduğu cevabını kolayca veremeyız. Ya "İstanbul,,? Ma
lıim: "İs tin polis,, kelimelerinden meydana gelmiş. "Üsküdar,, 
hakkında iki rivayet vardır: Roma imparatoru Valens - "Altın 
şehri,, manasına gelen eski "Krısopolis., in yerine yenisini kurar
ken - burası "Sk ütari,, yani "Kalkanlı askerler,. adını almış 
Tarihçi Hammer'in fikrince "Üsküdar,, , eskı Iran dilindeki "As· 
tander,. kelimesinden çıkmıştır. İşın içinden çıkabilene aşkolsun! 

"Kadıköyü,, için bir kısım bilgiçler .. Halkidon,, dan bozma
dır derlerse de bir kısmı da "Hayır, orası Jstanbulun ilk kadısı 
Hızır Beye Fatih tarafından arpalık olarak verildiğinden bu ismı 
almıştır . ., fikrinden vazgeçemezler. ''Kısıklı,, nın türkçe "Çeş
me,, manasına geldiğini ve "Kozyatağı,, isminin yine türkçe, az 
giıneş gören gölgelik yer manasına "Kuztag,, cian çıktığını geçen
lerde yazmıştım. Hepsi ala! Fakat "Karaköy,, ene buyuracaksın? 

Sakın şaşmayınız; yahut şaşsanız da yeri var: Bu kelimenin 
aslı arapçadır! "Allah Allah ! Ne münasebet?,, diyeceksiniz. Evli
ya Çelebinin yazdığına göre Omer l bni Abdülaziz Galatanın şi
mal tarafında bir kale yaptrnp ismini "Kııl'at-ül-Kahr., koymuş; 
bundan dolayı da bazıları Galataya "Me<linet-ül-Kahr., derler
miş. Görülüyor ki, ya Araplar "Galata,, yı bu şekle sokmuşlar, 
yahut ta !renklerin "Galata,. sı araplarca o biçime sokulmuş. 
1•Karaköy,, e gelince - pek iyi anlaşılıyor - Bu kelime "M~dinet
iil-K~hr .. ın halk ağzına uyan bir tercümesidir. Arapların "gale· 
be. manasında kulalndıklan "Kahr,,ı, ''kasavet,, yerine alarak 
"k~a .. yapmışlar; "Medine,, yi d e "köy,, e çevirmişler; olmuş: 
Kara köy! 
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Yazan: IRF AN BEHCET 

Kar Yağmakta 
Devam Ediyor 

Sekerli Maddelerin 
' 
Fiyatını Yükseltenler 

Vapurdaki 
Patatesler 
4 Bin Çuval Parates 
Hen üz Boşa ltılmadı 

r-- DiKKAT -, 

Ş iş l i Ralkevi 
Diğerlerine 

MI. T HULA A 1 
Ktıcuk ahretlık Fadık, dı ka:ı:

dın baiır rak ıc;enye gırdi Ahmer 
Nrm , ne oluyor d y .1rdugu 
zaman Fadik Del Mehmcd n h'lh

la k 
ra-

*** 

le n geçtlgı yerden ozlara ıuı
yaglı bır yun kokusu gel y.;, -

Bu koku buyuk yolun yanındd:-ı 

rak koıkiln bahçe k pısına kad r 
me-afcde bile Cem leyı ardı 

ey ıeçe ek köşkun kap11mdsn 
rı zaman babaaıyle Fihıre ••ı 

)'emek muasının b ıında d -

Sen m111n Cemıle? Nerede kal 
Merak ett k. Ba ına bır kaza n ı 

l 
Jie)'tr Ne kazası gelecek? 

- Ba vakte kadar ı erede k ldın? 
Du ye hanıma ıittim bazı ar
larnrı ıeldı, bıraz llkırdıya dal
z bekletecek kadar ıec krN,ım 

Çabuk eller nı yık dı 

IJ'lllrm 
ıle taıhktalt merme muaha'ı: 

eler nı yıkarken dü1unuyor -

Sankı bebecıkm 1l•n ı bı oeş ~ 
ıe kalaam yurekler iızlarma 

)'O Bıktım, a tık.. Babam e-
yet vermez .. Hep kabahat öte

el 
Btlna dutanurken hırsından kuvv ·t-
atktıiı saban ınce parmaklarının 
mda seaa ı bır ~ı lhtan çıkan 

ıibı fırladı: koşedekı tahta ®
altına kaJdr r ttf 

Cem le yere diz çokerek sabunu R

da Fab re: 
Cemılecıiim ,ımdı bırak. Dei 

karala sofraya onar • 

Ahmet Nazmi, çorbasını ic;iyordıı 
kızına b r şey söylemedi Yalnız Fa
d"k mutfaia g tt cı zam n ofkui 
bir cd tle: 

- Cemılc! Dcd" Seni merak ett m, 
baıına bır kaza ge dı sandım ney e 
çok şukiir bir ey olm mıı, S mdi 
mustcrıh m. F kat boyle gcc; v k t 

kırlarda yapayalnız dolaşman do~ru 
def ı. 

- .B bacıgım krrlard deiıldim kt • 
Herkesın geçtıi yoldan yu lıycı ek e
ve gcldım 

- Sen go enler 
v k tle e k d r d 
demez le nu? 

Belediye 
Yardımını 

Halkın da 
İstedi 

Kısa aralarla yağan k r diln bııtun 
n d m ede ek cadde ve ok k

farı kaplamıştıı. Karın rtı!aı 30 san
timi bulmuş, hatta şeh r dı mda bir 
metre kar biriken yerler olmuştu 
Karın yollan kapamam sı ve milna
kaUltı sekteye uğr tmal'!'uı için ev
velkı sabah saat 5 den itibaren bütiln 
tem zllk mildUrlüğü ameleler ve 
tr mvay idaresı itıçllerl ç lı m l rıı 
b şlıımı tır. An caddeler n m zlen

e , kaldırımı rdak karlann k ldı
rıhn ı için ayrıl n 210 araba ve 26 

myon durm dan ehr n tem z.len-
-... me ne calışmlştft'. Bu yüzde tram-

Fiih re kocasın b kıyor, ank 'ay milnakalfttı durmamış. f kat a-
- Sımd bırak rmcı: n ye ın 1 V rab 1 r ererlerinl ğır yapm 1 rdır 

nn söyler nl Dıyo du Slrkecı banl yö nde Çe meccye gl-
Ahmet N 7.mı bu bakı takı mlna- den bir trenın kar yüzünden bir sa

yı ani mış gıb su tu F k • karı k • ! t ecikmesı hasebiyle :ıat 7 den 
e nın bu haz mk!'irlığm rağmen de- onnı b nllyö trenleri ak mış ve öğ
mm se n çık rmıyan ene; kı b•'"- leye k dar bu aksaktı de\ m etml -
denbire kustah b r eda ıle şu cevabı t r. Kırkl rellden post treni 3 :ıat 
verdi: eç gelmiştir. 

- Herkesın d yece ı .,enim umu
rumd b le değ 1 Z ten ben bu h.e 
ke dcd ğtnlz yed ba lı ejde had:\.'1 
bıktım. us ndım Hep onu hatırı ı
c;in çek yorum.. Am n ne d yecek? 
Aman ne du u e ek 

Fahire genç kız ı.ıını b• ın 
dırmak ı n: 

- Cemılel Ded 
Cem le kend ru k y et 'I bir lal 

de Fahıreye doıru d ı d ı 

ınd h lkm 

k vıp d -
yokuşlarda 

beli basit 
k ya tuzu 

Adliyeye Verildiler 
Şeker fiy tlarma yapılan zam ü~e

rlne, bütun ,ekerlemecller. helvacı
lar, reçelcller \ e ek erden yaptlaıı 
maddeleri atanlar fiyatları birdenbi
re yüzde 25 - 30 nlsbetlnde rtiır
mışlardır Halbuki bu e naf ve tlc -
rethane sahiplerinin satmakta olduk
tan ekerden yapılmı btıtOn mnllar 
eski fıyatla alınmış. gunlerce evvel 
y pılmı m llardır. O zamankı eker 
fJyatl rma g!Sre satılması ltızlm ge
len bu gıbı şekerli maddelerin fırs t 
kollıyanlar tar:ıfınd n pahalılnştırıl
ması hükümeUn dıkk t nazarını cel
betml 'e tahkikat b 1 nmt tır 

Fiyat Mürak be Büro una da bu 
yolda yapılan şlktıyetler llzerine dlln 
beş şekerleme ve helvacı hnkkmd 
zabıt tutulmuştur K rakövde Nec -
tlbey cnddesınde kahveci Dımltronun 
dilkktınmd d~rt CU\ 1 1 nfük b -

Kuşyemi için 
Beyanname 

lstanbul vıliyetının ne,rettıiı bır 
teblile gore, Mılli Korunma Kanunu
na muıtenıden Ticaret Vekllctinin liı
zum ıorcceil ahval ve mahallerde ı.uı 
yemı mubayaa ve ıddıhar etmlye ve 
bu maddeyi Tıcaret Veklletının tesbıt 
edeceil zaman ve mahalle de satm -
ya Toprak Mahsullerı ofısı memur 
edilmiştir. 

l stanbul ı;chrının belediye hudut! -
rı ve Çatalca, Sıllvrı kazalarının ıdaıi 
b11d11tları dahılınde bıılıının tacır vt 
müıtahaıl b Hlmum bakıki ve hük:nl 
1ab11lar nezdlerlnde bulunan veyahut 
bir mahalde olup da kendı tasarrufla
rı altında bulanan kut yemlerinın mık 
darını ve bulundukları )'erleri Milli 
Korunma Kanununun ıııuaddel Sl ıncı 
maddninln son fıkrası muc"blnce bil
dirmeye mecburdurlar. 

Be)'annameler koy iht yar heyetleri 
veya alikalı memurlar tarafından ne
men maballin -en büyük mülkiJ'e ıııe
munana makbuz mukabılınde teırdı o-

y nnameslz &eker bulunmuş ve cilr
müme hut yapılmıştır. Sırkecide Me 
rn süthane inin de e ki reçelleri 120 
kuruşa :ıttığı g8r0lmilş ve cllrmll
meşhut yapılmıştır. 

Bahçeknpıda şekerci Hact Bekir "e 
Cemil firmaları da şekerden y pılnn 
eker. şekerleme, reçel ve emsııll şey 

leri dün satı a çıkarmadıkları !çın 
umıame hut yapılarak adllveye 
imi terdir. 

" tmPktedir 

Eski Denizbank 
kanının Muhakemesi 

Aksu vapurunun "Büyük v rya 
~esnplarınm tetklkınde s hte tfırlı . 
aılfeyl sull tımal ve lhm 1 uçun-

dan Denızbank umum m dürO Yu -
ut Ziya Önlş mildür mu vin T h 

Kevkep, ! brlka müdilı mu vin H 
dl Emin Çap, hukuk mu &\ lr f ma 
lsa, muh sebCC'ı Neşet Ak 1. vezned 
B ha D ger havm:lar müd{lr Cemli 
Arıks n, fabrika muh ebccı 1eh
met Murat c;:aney ve Deni T!car t 
müdllr{I Müfit Nepdet Denı h kkı -
da sorgu hAkimllğınce asliye yedme 
ceza mahkemesinde açılan ve vazife 
sizlik karan verilerek. blrlncı ağı 
ceza mahkemesine devredilen da\ -
ya diln baılanmııtır 

Durusmada Yu1Uf Ziy Öni 

Beledi11enin tebligatı 
Belediye halkm d tem zl je yar -

dun etmt!S çln fU teblll neşretm ı-
tir lunur. 

mail lıa ve MUflt Necdetln sorauları 
yapılmlflD'. Suçlular kabahats z ol
duklarmı söyelmlıler ve beraetler n 
ı temlıerdlr. Riyaset makamı duru•
ma pek fauı uzadıiı ve dljer d v -
lar da bulundutu için diler 6 suçlu
nun orgulannı baıka süne bırak
mıştır. 

ll:t!•l'l•I 
BUGl SKl PROGR"M 

19 IS M rilı 
19 JO Haber r 
19 45 Kon a 
111 55 Jl'aaıl 
2 5 Rıd • ete 

l.Unbul lhledlynlnden: Beyanname verenlerden tacir olan-
ların butün mallarına mliıtahall olın- d p d•k 
ıarm teabıt oıunan tohumlutu çıkuk- Hay arpaıa - en ı 
tan sonra ıeri kalan kuı yemi mah- T I • & _ it ld 
ıuııerine hukilmetçe eı konulmuıtu'". ren erı M&a 1 1 
El konan bu kuı yemlerinin T oprak Haydaruasa banliyösünde yarmdan 
Mabıulleri ofııainden ıayrisine Atıl- itibaren bazı trenler kaldırılacak ve 
maaı memnudur. tren seferlerı azaltılacaktır. Ynrmdan 

Ellerinde kut yemi bulunanlarcbn sonra Haydaruapdan 9,25; 13,00, 
Çatalca, Silivri, ku:ası hududu dah - 15,20 de kalkan trenlerle Pendıkten 
!inde bulunan 24-1-1941 tarihinden j- t0.50 14.05 ve 17,12 de hareket eden 
tibaren J'edİ stln eller kasa dahlllnıie t enle slemiy~ktlr 
bulunanlar me:ıılttlr tarihten başlamalı: z 
u:ııere uçuncu 111nu aktamına kad'lr beyannamelertnı 

4 -- Her hangı bir sebeple nu 
fus l"tızdan• ıbraz edemıyenıeı n 
şubat kartları, kanunUSiilll ayın 
ait kartlarına ışaret edılm~k 'c 
kt:ndıler! şahsen gorulmek sure 
tıyle \'erılecektır. 

1 rın 
in U

t-

Nümune Olmalıdır 
Hayatın pahalılıtiı 1<ar111Tnda 

gellrl az vatandaşların dUştDklerl 
hayat sıkıntısının derecesini tah· 
mln gUç deftıldir. Bu sıkıntıyı •· 
zııltmak ve haflfletmlye çalıımak 
her vatandaıfn Uzerlne dOgen bir 
orçtur, 
Öftrendlftlmlze göre, Şlıtı Hal· 

evi bu işte kendisine dıiıen va• 
z:lfeyl yapmıya baılamıştrr. Ken· 

bölgesi içinde bulunan fakir· 
lerc haftada bir defa ıtcak bir 
emek vermfye karar vermlttlr 
Yarınki Pazar sabahı ilk defa o· 
artık bin ki iye sıcak yemek ve· 
ıecektfr. 

Geçen umumf harpte de ıehrln 
htf'I f semtlerinde halka beda· 

vn sıcak yemek daftıtan umumi 
şhaneler aç lmııtı. Bu defa bu 

el Halkcvlcrl Ozerlerlnc atabilir 
er. $1,rı Halkevlnln teşebbOıO 

i!jerlerlne de örnek olabilir ve 
lıer g n binlerce vatandap sıcak 
ven'lek vermek lmkllını temin edl · 

bılir sanırfz 

;.,,ni•tereden ithalat 
Geldi 

rahat 
emniyeti 

DahD ferah 
Yaşamak 
kim istemez. 

.Bu arzunuzu 

gerçekleıtirecek 

sıze arkadaşlık edeblltr. 

Şehr mlzin yıne çok miktarda ya
tan karnı doturac lı orlukları önle
mek üzere bütün a!Ak darlarm yine 
beledıye ıle beraber dilkkıin, m ğaza, 
ev snh bi \ e müstecirlerlnln de ken
dı mataza ve evlerinin önlerıne dll
§en kaldırım kısmını temluemek au
retıyle Beled ye zabıtası tallm tna
mesinin esasen mükellef kıldığı uryıu
ml meniye ~raklerl ehemmıyetle 
rica olunur. Akıl takdırde Kayma
lıuı \e Beled ye ube m dOrl kle
rince cezaı takibat yapılac j il n o
lunur. mahallin en bü,.Uk mülk ye memuruna lanur. 

-----~~--------------------------------------------------------

AFRiKA CEPHESi Avustralya PASifiK HARBi 
~ Baştaraıı ı in de U- &ıtar11u ı ncıde ~ Baştaraıı 1 incide 

Bulgar Matbuatında 
Gördüklerimiz 

SARK CEPHE Si 
/:!1 B ~rafı 1 inclde 

iki Mebusun Teşrii 
Masuniyeti Kaldırıldı 

d ı "Japonya, adeta kapımızdadır. 
yanın oğusuna çekı mış ve dur MaJezya ıçın yapılan muharebe, 
man Agedabyayı tekrar elıne ge 
~ırmış bulunuyordu. hayati ehemmiyetı haızdlr. Avus 

Günduzku .hareketlerde hava tralya asker, tayyare ve geını ver 
kuvvetler imiz ve topçumuz iyı mek suretıyle mudafaası içın 
hedefler bulmuştur. .Bılhassa A- kendi hıssesme duşenı yapmış
gedabyanın cenup batuıı çevre _ tır. Avustral~anın yaptıiı ışlere 
sinde duşmanın matörlu kı taşıt bapa işl~ ıla".e etmek mesu1; 
topluluğu şiddetle bombalanmlf yetı Pasifiktekı bu mustemlek 

Londra, 23 ( A.A.) - Londranm ıa
llbiyetli mahfilleri, Sinsapur tebliil 
etrafında mütalealar yürüterek bu tel> 
liiin barekl t bölrelerlnde ln11llı kuv 
vetleri tarafmdan umumi bir rkat ya
pddıtını ıöıterdilı tahmininde bıılıı
nuyorlar. 

it B tar ıı 1 n de 

Bu•garıstan Almanyanın gale
besm~en enıın değıldir. Bııgun 
Almanyaya guveneıek işg•l ettı
ğımiz topraklan, Almanya mag
lup oldu~u takdirde elimızden 
alabılır!t·r. Fakat ordumuı sag -
lam kaunıa, harpten yorgw1 çı
kacak oıac muttefikıerot:, b11~de. 
Lu yer eı. almıya cesacat ede 
mezler 

Sovyet resmi tahminlerıne gö
re Rus taarruzunun başlangıcın 
danberı Almanlar cephede 300 
bın olu zayıat vermışlerdır. 

~ Baştaraıı 1 ne de 

b d l~ğini şimdi de tekrar
lın soyledikten sonra ken
e yapılan ısnatlar haKkında 
demıştır 

tıs ae es nden 1936 denı yılı so
kadar Maarır Cem yetin n An

ilk ve orta okulunun mildur
J'apm .. tım Müdür Vekllettnde 

datarn b r mektepten ay ıldık
lç sene sonra H lil Vedat Fıratlı 

bir Maar f miUettıı ıelıyor, 

ı )'apıyor o teft ' e1nasında 
• ve cetvellerındek bazı halel, ı1t

•e dlizeltiler cörllyor. Bıınfa-
lıir kıımmın yanında bcnım ım-
1 rlHlJ'Or ltte yaf\ı bqmda msa 

al ntıler ve duzeltmele den 
J'I bana ''bunlan yapan sena Dn 

aac; ıanat olunuyor Eter bu IO

rı da ben yapmı, olsaydım, 
pheaıı kı onları da ınu eder-
8 nadan bınaya tatınan uc ıe

ortlıde dolatlP elden ele ıeçen n 
ok k maelenn el nde kalan bır 

er illerinde ımzam olmı)'an hak 
erden dola)'ı bana ıuc; ıanat e

clekı mana ve h kmetı b r tür
anJamıyorum. Bana yapılan ana-

C b r mantıkı delıll )'Oktur , 
alan Neırzat Ayas mclimen ka-

11abet otdutunu, esasen A.h
A)'tana'nın da meselenin mahke
havaleaıni arıu ett tinı söyle-

lciı mahkemeye ı den bir 
muhakeme• mevkufen ,.a

cap ettıf takdırde beyet•en 
karar alınması lizun ıeldıii-

lemf4 laınet Elrir. '"J'evkıf mev
oktur Adliye lüzum ıorUrse 

r ıeter demıttır 
'Öyle meırzu J'Ok 1 

etm ıtlr. 
sesleri 

sonra maıbata reye konıal-
'" bblll edilariıtir. 

iserlne Refet Ulıen lriirıü
ıelmit ~e 100 000 llralılr b r ıhtı

blr .. iatlmalın yapıldıtı taYı
ilsenne beı Malıye müfettıtın n 
Maarif Cem yetinin muhtelif 

leriru teftlt ettiklertnı, tah
raptıklannı aöylem{3 ve bu ha
-- inbat ırerdlkten aonra lmt 
isnat edilen ncan dotnı olma
bllclinn ,tir. 

#tabela muharririnin 

••teri 

lan sö)'lem ıt r: 
"Refet Oııen ark d şımızm bu lıua

sude ı:ıah ettıt meselelerin pl)'ıınko
ya taallilk edenden maadaaı tamamen 
ı yn var ttır Ve b zım ma bıtamız
d yoktur 1 M dde uzer nde verdık
len tafs litta encumen ne sual ıor
muş ne de tahk ka yapmııtır Cemi
yet muamelitı tef ı edılm t ancak 
bunlardan Adlıyeye ver len kıımı ü
zerinde Adlıye hukuku amme davası 
aç b imek ıç n B ıvekl ete ve oradan 
heyet celllemlze sıınulan tezkerede 
mucip sebep ola ak ıu ıoıterllmııtır: 
Reiıı bulundutu cemıyetın haklarını. 
menfaatler n tıtiz b r d kkat ve has
ns yetle koruması lizım ıelırlıen. 
hususı b takım maksat ve emellerle 
piy nıo 1lerınde ırtıkip eyledili bir 
çok yolsuz hareketlerle cem yet ka
sasından şuna bıı"' bilbaıaa )'akınla
nna ikram ye verdirmek aıaret yle 
menfaatler temın, b nnet ce 1111 ıati
mal eyllyen Büyük M 1 et Meclis a
:rasma ı ulmak üzere 600 pıJ'anso 
b letınden 400 b letın bedehn biyle ve 
hud'a lrallanarak ht il en zımmetine 
ıec;iren ve utılmamıı b !etlerin nu
maralarım müabıt aabn varakalannda 
taf)'lr ve tahrıfler ıcrı ederek haaasi 
evrakta aabtekirbk suçlarını ıtlemeai 
husuaunden ıbarett r Muddelumumı
lıtin amme dava11 açmak çın Mecllti 
llıden tetriı masunıyetin kaldırılma
sını ıtedı Mesele bundan ib retti . 
Ba huaııs muhtelıt encumen maıbata-
11nda da tl.f • 1 edilmıtt r Bir ıkı &f'!

hme le muhtuaran arıede sem he
)'etı celileyı tasdı etm olmam saıı

nedenm. 
F kret Sılay bu z atında 1938/ 

1939 sen le inde maarif cem!yeti ıa
rafından ıertıp edilen piyanıodan 
bahsetmiş. satıl ad lı çtn v!lAyeUer
den ıerl ade ed len b letlenn cemi
yet n s h yet maneviye!! nde kal
ması liznn ıel rken, bunlarm Refet 
Uııen'ın akrabal rı tarafından alm
m11 oldutunu öylem ı ve s61le de
vam etmi tir· 

"8 nncl ıanat budur. İkıncialne ıe
llnce aatılıruyan biletlerin lı.tealnde 
ıahrıf vardtr. Ş mdi bu tabrlfJ arze
deyim: 

381 numaralı biletin numarası sa 
rakamına tahrif edilmiştir. Cünkü 
361 numaralı bflete ıkr m ye lubet 
etmlıtır 311 numaralı ikramiye ka
zanmıyan bileıtlr Burada 3 kazına· 
rak tahrif edllmı yerine 1 konul-

Ken rm d Refet Beye-

Japon tebliğine göre 

ve muvaffakıyetle mitralyoz ate- ler ihti~ma te~dı edilmiş bu 
şme tutulmuştur. Duımana bır lunan hükumete aittır. 
Ç
ok kayıplar verdırildi'"ı gorul _ Eter bu kaynaktan derhal ıereli 

46 kadar kuvvet ıelecek ohana Avustra -
muştur. ya k.Jtalarınm ıımdik kahraman:ıne 

Berhn, 2S (A.A ) - $ımall Afnluı- mukavemetıne yardım etmek üzere 
da Alman ve halyan kıtalan ymlden Maluya7J Wı mikdarda top, kltı 
düşmam takıbe devam etmektedirler. mıkdarda tayyare ve klfı mıkclarda 
Simdiye kadar 10 tank, 45 top ve 100 efratla muhafaza etmek ve Japonları 
den fazla kamyon ahnmıı ıreya tah- kartı koyacak kadar ıemiye ..ıa p ol
rıp edılmiıtlr. . mak mibnkilndlir. Şimdi Malez)'afa 

Tokyo, 23 (A.A.) - •"J'eblli": 21 
Sonkinunda Japon donanmasına m=n
np hava kuvvetleri 19 unca defa ol•
rak Sinıapuru bombalamıtlarclır Bır 
çok isabetler olmuı ve büyük b r )'an
ım çdmıııtD'. Limanda bir ıemı batı
rılmıı, dıler biri hasara utratılmış
br. l 1 tayyare tahrip edılmitt r. 

"Mır,, gazetesinın bu yazısın· 
dan şu manayı da çıkarabıliriz. 

Bulgar ordusunu muttef klerı
mız başka cephelerde kullanmak 
ısLiyorlar. Halbukı ordumuzu ya-

A~ Ye Jtalpn hava tqekküllerı daha baıka toplar, daha batka kıtalar 
Aıedabia'mn cenup bölıeslnde m&t- ve ıemder ıelmesı llzımclır Büyuk 
!Qp edilen lııcW. kıtalarmı yeniden •- Britanya milletı, lmparatorluia co
tu- :ıayıata utratmıtlardır. aaretle bakmalıdır. Şimdı Pasifikte ce-

Sırbiıtanda Tifo Salrını 
Tehlikesi Azalıyor 

Belırat, n (A .A.) - DNB: Sırp 
ııhhıye num SD'biatanda tifo ulrıru 
tehlikeaınin onune ıeçildit ni bıldır
mıŞt r. $1mdlye kadar 200 t ifo ırakası 
tesbit edilmiıtir. HuD' derhal mukabil 
tedbirler ahndıtıru ve bu uyede haa
talıtın önilne ıeçJJdiflni Ulve et
mlıtir. 

== == 
ulmışttr. Keza, muhasip lza Arif Çu
bukçu tarafmdan taııdlk edilen ve aa
yılmıyan biletleri ihtiva eden bir cet
velde 41874 numaralı bilet - ki bu 
bilet 500 Ura kazanmııtD' - Bu nu
mara 41872 olarak tahrıf ed!lmitUr. 
Bu tahrifin arkaama bir meseleyi ri
yaziye çekılerek tekatu noktaai o 
tahrif n llzerlne ıetlrilmlltir. Bunu 
Refet Bey kendlllllnden lfdenk mOd 
delumumlye, bu riyazi ,eldin kendi
sine ait oldutunu ifade etmttttr. Biz 
de kendisinin ifadesine mQracaat et• 
tflimlzde diler ıayfada olan meııalll 
riyazlyenln kendiain• ait oldutunu, 
otluna h ... p pterdil!ni ve fakat 
bu hendesi seldin kendisine alt olup 
olmadığını bilemeditlnl 16,-lemlştt!'. 
Şimdi arkachınntzm h uaılyett ta

biidir. Aimhr amma Meclis muhte
lit encümenı ve ıhzart encümen ken
disine tevdi edilen ~in haricine çık
mamtftD'. Bu arzettıkleri ıerek delAll 
w prek tuhut ile muclbl muhakeme 
bir halde 16rlllmllltllr. Maaleaet muh 
tellt encOmen ittifakla ~eti 
teşriiyestnln reflnl heyeti umurn179-
den ıstem!7e lilzum 16rtna.tnr. Ma
ruzatım bundan ibarettir,., 

Bundan sonra mazbata reye konul
mu ve Refet Uııen'ın tesrii malUftl
yetinin kaldırıld11ı reis tarafmdan 

reyan eden mabarebe Britan)'a lmpa
ratodutunun devamı utnanda yapılan 
blr auabarelteclir. J aponlar, eter Ma
luyaya nhip olurlarn sarbe dotna 
Hindııtan iıtıkametlne ve .. rka doiru 
Avuıtral)'a lıtibmetine dönebilırler. 

Japon bahnyni, diln7anm en iıud
retli mihver denli kunetldir. Puı
fik muharebesi ka:ııamlD'u, Japon balı 
rlyeaini buada yenebllirll. Paııf.k 
muharebe• kayltedillne, .Japon ba!l
riyeaı Atlantık'te bir ırulfe almak ı
çin huırdır. Britanya donanmuanuı 
çelik ıllnı bidmle Aıya araamda du· 
racalfna tam bir imanla lnanmanuı 
bia A..aatralyahlardan istendi. T eh
like baradadır. Japoll)'anın cenuba doi 
ra ileri hareket ini püskürtme kicin .ı
..m olan celik • e demirin Y&kit uy
betmeden Maleaya7a ıelmnine Bil71ik 
8 r1tan)'8 bqi1n btltlin ka)'ll&klara7le 
P71"et etmelidir, Bu. yalım ATUatnl
J'& balammdan detil. Brttann imp1-
ratorlatanan heyeti amuml.7Ui bakı
mından da eaub bir mahl)'et ar:ııede ... 

"Bultaristan Çok 
Kuvveti Olmalıchr! .. 
~ Bqtarah ı incide 

Bulpr Batvekill bundan sonra ik
tısadl zorlukların halledilmesi için 
Bulıar halkamı daha bU)'ük fedakAr
lıklara katlanması lzmı ıedilini ıı6y
lemiltlr. 

Dil• taraftan Londra radJ'om bu
IÜD nrpça J'&Pblı nepi7atta, Bulp
rıatana b ir ihtarda bulunmuttur. Lon 
dra radyOSu bu lhtertnda demlftlr ki: 

"Bulpr, lutalarmm Swbldanda, Al
man kıtalannm yerini tutacatau ha
ber aldık. BuJcarütan bu suretle bil
fiil harbe lirmia 'H müttefiklere 

* Tokyo, 2S ( A.A.) - Male:ııyah bir 
mlihendlıe atfen ıasetelenn yaadıkla
rma s6re. Sins apar halkı muharebe
nin baımdanberi üc; miıli artımıtır. 
Budn SiJ11apurun bulanduta küçük 
adada yuvarlak hesap üc; mil)'on ln
nıı yapmak mecburiyetlndedır. 

O/GER HABERLER: 

Japon ordıaunda filler 
$anıhay, 23 (A.A .) - Japonlar, yi

yecek ıre malaeme tapmak için çok 
di kdarcla fil kullanmaktadır. lnsıll:ıı 
ter bll filleri ta)')'are ile bombalamalı 
niyetindedir. 

1 harp gemülne iBabetkr 
Batllvya, 2S (A.A.) Felemenk tay

yareleri, 4 J apon harp ıemiaine tam 
iaabetler ka)'detrnlılerdlr. Bunlardan 
biri aaffı harp semiai, dileri de kru
va:ııiSrdür. 

Çin'ln hazırlıkları 
Cins - Kinı, 23 ( AA.) - Çin har

biye nuın beyanatta bulanarak. Ç n 
ordaaanan 300 t&menden mUrekkep 
balandatun• ifta etmittlr. NaaD', Çin 
orclaaunan oymyacafı rolden bahsede
rek Siyamdan selen turrasa, tnıllt.
len bildin ıa)'l'etlerlnl Sinıapar mU
clafauma tabalı etmek imlrlnım n
recek • rette bertaraf etmek lhım
ıeldittnt a6ylemlttir. 

bancı cephelerde yıpratmak 
harp sonunda hızı zayıf duşure -
bilır. Bu takdırde elımızdekı top 
rakları muhafaza ve mudafaa 
ırnkanından mahrum kalırız. Or 
dumuzu başka yerlere gonder • 
miyelim, ve onu sapasağlam mu
hafaza etmıye çalışalım. 

Bununla beraber .Bulgar mat -
buatının dığer bır kısmı da Bul
gar ordusunun yenı vazıfelere 
hazırlanması !uzumu etrafında 
neşnyat yapıyorlar. Bunlar, Bul
garıstanm mihverın zaferıne 
ınandıklarını, fakat bu zaierın 
kazanılmasında .Bulgarıstanın da 
uzerıne düşeA vazifeyi yapması 
llzımgeldığıni soyluyorlar. 

Bu neırıyattan anlaşılan şudur 
ki, Almanya, Macaristan ve Ro
manyadan olduğu gibı, .Bulgarıs
tandan da yardımcı kuvvetler 
istemektedır. Bulgar efkarı bu
na taraftar olmadığı ıçın, mat -
buat milletı böyle bır 1mklna 
hazırlamak ihtiyacı karşısında 
kalmıştır. Almanya sayesınde 
mılli emellerının tahakkuk ettı 
Aini goren Bulgarıstanın, kendı 
sinden ıstenen fedakarlığı yap 
maktan sonuna kadar kaçması 
mümkun dejildır. Madem ki, mu 
kadderatını Almanyanın zateri -
ne bağlamıştır, bu zaferin tahak
kuku için o da kendısine duşen 
vazifeyi ergeç yapmıya mecbur 
olacaktır. 

B izce "Mlr,, gazetesinin nepi
yatı Bulıar milletinin hakikt 

ıwebetle IU iki noltta.7• hatırlatmak dÜfÜJlcelıni ifade etmekte, dıjer 
latılrfz. ıuetelerin neşriyatı da siyasi Vll 

1 - AltnanJ'B bu ıruretle Bulpris- zıyeün aydınlanmasına bimıet 
tanı harbe sokmak ve tellkete sOrQk- etmektedır Görunn- bakılasa 
lemek Lst17or, · -r- ' 

2 _ Almanlar bilhassa karde ler B ulgaristan ergeç ordusunu Al • 

Çin harbl)'e naftnna s5re, Kwaq
ai • Yanan hudaclanda ve Yannan'da 
mühim Çin lnıvvetleri Tardır Bunlar 
lnıilla lnln etleriyle b irlikte Siyam 
ve Hlndfçinl üzerine yürümeye ha:ııır
dır ... 

olan Yuıos1av1ar1a Buı.arlann ara- manyanın emrine vermiye mec • 
!m rr , d ye ya- te 1 g ed · t r. r ı t>Phe lmı olacaktır. Bu m - sın n f kmak 1 t yor... bur olacaktır. 

Alman resmi tebliği 

* Stokholm, 23 (A.A.) - Rua kıta· 
larmm Vıazma'yı uptettiklerinl 161-
teren emareler v rdD'. Şımdl Ruslar 
Bordlno'yu ıeçm ş bulunuyorlar. Al
m nlarm Ruılan durdurabilmek iç n 
v t yle Napoleonun bir ıünlük b r 
zafer mu bllınde bütün b r orduyu 
k ybett ğl bu mevkide son bir me1-
d n muh rebesf vermek fatemll ol
malan muhtemeldır Rualarm 10n za
feri ço b y k b r kuşatma manev
ra mtn net c i olup, a kerlik tari-
h nde pe benzer vardır B r 
m hfıller Almanların Orel'l de bı -
raktığmı ve H rkotun da pek yakmd 
lruptdmak tehlike.sine maruz bulun· 
dutunu sanıyorlar. 

Göbbels Diyor ki: 

"Millet mazide oltluğu 11ibl 
i11tikbabie de imluinaz rö
rünen her ,e11in mlbnkün 

olaeağından eınüadir., 

Berlln, 23 (A A.) - Propapnda 
Nar.ırı Göbbela. neşrettltl bir maka-
leci har bu 194 ı - 42 llçtıııctı kı-
f!nda Abn letlnln b11t8n ene -
j in kerıd ne tahmO e-
dilen m delen zafere ıatn· 

aktadD', 
GöbbeJI. diyor ki: 

"AJırnut'lv muharip bir IDDlet ol· 
muttar BOtiln millet Hferberdir, 
Millet orduya karıı besledill bara· 
reW minnet ve şükran hlaleriyle, kaU 
ve unılmaıı: bir ltimaUa l'llhrerln 
etrafında toplanmıştır, Millet mazide 
oldutu ıtbt, istikbalde de hnklnm 
1&11nen her ~ mOmtdln olaeatm
dan emindir Almanlar llbf 21 lflfte 
tarihte hemen m sll 16rillmemif de
recede ıstırap l:ftkeD bir mlllet zafe e 
ulqm dan evel talihin kendbine taıa
mll ett 11 son lmtlh nı d ıeç rece • 
tlr.n 
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Ecnebi 

Japonların, bazr noktalan Avus-
tralyadan 100 mil mesafede bu-

lıınan Yeni Gineye asker çıkarmak Dünya harp du-
ıizere oldukları haber verilmektedir. rumu yurdu-
lap0ntarın bu teşebbüsleriyle Avus- muz üzerınıieki e
tralyayı istila etmek ve ayni 7amanda konomik t:uyıkini 

r- Yııztın: -""'\ 

1 

Hüliıııa, neye bak 
sak, neyi ele al
sak hepsinin var 
olduğunu, 1 ııkat or
tadan kalkışa ken
dimizin sebep ol-

A.nıerlkanın Avustralyaya, Felemenk gittikçe attırıyor. 
lilndistanı adalarına, Singapura ve Başta başka mem-

1 SAiD KESLER 

tine, cenubi Pas:fik yolu i 1e de tak- Ieketlcrdcn gelmekte olan mallar 
\>İye kuvvetleri ve harp malzemesi gön olduğu halde bir çok m:ıdJele~;n 
dcnnesipe marıl olmak istediklerı an- yavas yavaş ortad1n k:ılktıF;ını , y:ı-
laşdıyor. hut da p:ı halılaştığını gôrÜ"oıuz, Bu 

Uzak şarkta devam eden Japon ortad;ın k~lkış veya pahalıla.ıııa da 
ltıııvaffakıyetlerinin tehlikeli bir şek:I yeı:-siz tr-lasımızla biı, kendirn:z se-
alıtıası, İngiliz efkan umumiyesini en- hep oluyoı uz. 
~işelendirmektedir. İngil:Z mebusları Ortada ne mal azalışı. rıf' istihsal 
1le beraber İngiUz milleti de Chur- azhğı, ne de istihlak artışı vardır. 
th:ıı•in Avam Kamarasında harp v:ızt- Sadece yersiz telaşımız, vurguncunll!l 
l'ett hakkında vereceği izahatı heye- da bu telaşımızı isti:;mar edişi v~r
tanıa ve sabrrsızhkla beklemektedir- dir. Bu yersiz telaşımızın dofurdut11 
ler. Church1ll'in Amerikadan dönme- zararlan bir çok misallerle göstc-r
dcn evvel Atlee'nin ve daha sonra ha- mek mümkündür: 
9a nazınnm verdikleri izahat tatmin Ekmek işini ele alalım: Ayın on 
tdicl mahiyette görülmemiştir. Efki- dördünden evvel lsta•ıb.ıld.ia ıünd» 
l'ı umumiye, en mlihim işin en zoriu 3800 çuval un harcanıyordu. Hu mUr 
duırnan ola .. ak kabul edjlen Almanya- dar İstanbulun norm:ıl zamandalri 
h ezmek olduğunu ve Avrupada ol- ist!hlikinden çok fazlaydı. Bıına rağ
dutu ıibi uzak :ıarkta da zamamn men fırınlann önü af.a baba ıünür.ü 
llıiittefikler için çalıştığım kabul et- andırıyordu Ekmek karne lk veril
llıtkle beraber uzak şarkın anahtarı meye başla~dıktan sonra görüldü ki, 
ltıahiyetinde bulunan ve muazzam bir ekmek sıkıntısı hal~rn yer,.~ tela
•ıırette takviye edildi&:i salahiyettar şmdan ve lüzusmu:r. yere evınde ek
khsiyırtler tarafından temin edil:niş mek biriktirmek endişeshwen ileri 
Olan Singapurun Japonların eline geı;- gelmiştir. Çünkü karne usula baıı-
llı.tslne tahammül edememekte ve bu- ladıktan sonra şehrin un harcayışı 
taya derhal kafi m"kdarda hava kuv- kendiliğinden günde 460 çuval elı:s!l-
tetıeri gönderilmesini istemektedir. miştir. Ve fırınlarda yapılan ekmek-

lngiliz efkirı umumıyesinin heye- lerin hepsi satılamamıştır. 
~ ve endişesıni teskin etmek mak- $eker işini ele alalım: Türldyenin 
•adiyle, Churchill 'in bir kaç gün ge- şeker isuhsaU senede 110 bin tondur. 
tıkeceği hissedilen izahatından ı:vvel, Bu mikdar normal ııenelerde bir r.e-
dıter nazırlar bu mesele hakkında be- nede ancak harcanır, yeni istihsal 
l'anatta bulunmak lıizumunu duymuş- başladığı zaman d~polarda yıne Ş"'-
1trdır ker bulunurdu. Bu sene fabrilcalar, 
lngİltere hava nazın bugün Man- yine 90 bin ton ~eker çılurdılar. 

ttaterde söyled ği bir nutukta: İngil- Fakat bunun hemen yar111 iııcı ay i-
ltrenin tayyare istihsalatınm Alman- çinde harcandı. Biz bu kadar felre-
l'anınkine mlisavi bir dereceye geldi- ri yedik mi? Hayır. Bir Çt•ıı:iarırrız, 
tini ve arada müvazene teessüs etti- bilhassa geliri ve kazancı yerinde o
tiııi, fakat lngilterenin hava kuvvetle- lanlarımrz evlerimizde şeker d~po 
t iti imparatorluğunun her tarafına ettik ve hiç yoktan bir seker buh-
tlSndernıek mecburiyetinde olduğun- rant yarattık. Eier kame csulü şe-
~iln bazı noktalarda mihvere nazaran kere de tatbik edilse cörülecektir k:, 
daha zayıf bir vaziyette kaldığını'. bu- istihsalimiz, iatihlikı.nüzC:t.n fazla 
llııııla beraber Kızılordunun Alm:ın celecektir. 
<>tduıanna ve Çinin Japon kuvvetle- Bez işini ele alalım: Yu:dillrıtte-
:~ '!ndırmekte olduğu darbeler sa- daki mensucat fabrikaları ist1tısalle-
"e&iııde ve Amerikanın uzak ı,arkta rinl normal zamanlardak!nin bir miıs 
t~ de olsa vaziyete hikim olacağın- fi fevkine çıkarmışlardır. Buııa n.ğ
~ dolayı .müttefiklerin nihai zaferi men yerli mallar pazarlarındaki b.
'Gltanacaklarını söylemiJJtir. !abalık bili devam etmekteı:Nr. Se-

liava nazırının, yeni hiç bir şey hep: Hepimizin evimizde, ııandtğı-
o· mızda bez, kuma, ve r..in .stokları 
~tretm:yen ve lngilterenin Sovvet yapmak istememizdir. R:ılbuki bu 
r ll~ya \"e Amerika ısayesind~ m~vaf: telaş yersizdir. Pamul.t lıtihsalimiz
illtiyetler temin edebileceğı hısslnı 
trc11 bu nutkuna muk.ıbil İktisat na- de, imal kapasitemiz de eslri:.iat' nis-
'l'ı Dalton Londrada çok 3ayanı dik- betle yiikıelmiı bulunmaktadır ·~ 

ihtiyacmfızı kar,ıladıktan başka ar· 
t olan şu beyanatta bulunmuştur: . 

duğumuzu ve vurguncuyıı Iır:mt vcı -
diğimizl görürüz. 

* * Halkı lüzumsuz ye-::e mal alm'lk-
tan, bu suretle mal fiyatlarını 

yükseltmekten, vurguncuya hr'lc.• 
vermekten alıkoymanın tek yolu ka .. -
ne usulünün bütün ihtiyaç maddele
rine tatbiki olacaktır. 

1914 harbinde bu işlerle meşgul 
olmuş, bilhassa gıda madrlelui işir..i 
organize etmiş bulunan e-;ki Lir harp 
ekonomisti bu husustaki fıKirlerini 
şöyle anlatryir: 

- Kame usulü e11 salim uı.uldür. 
Bn usul ile herkes ihtıyacını rah<1t
ça tedarik edebilir ve kımse. oİ'r baş
ka vatandaşın znrarınil oi;;r.ık h1K
kından fazla mal 11ıp s.tklıyamz. 

Anck şu noktayf tebarüz c.tirme
liyim ki, bugün ekmek lı;inde tat1..>ik 
edilen karne usuJü hatalrdn Halka 
verilecek karneler yalnız eımıek t.,v-
2iatmda deiil, bütün ihtiyaç ınadcc::
Jeri tevziatında esas oloıalı-iı:-. Kıır
ne usulünde biri aile teşka5tı. di
ğeri seyahat teşkilatı olarak iki tip 
ele alınmalı, karneler taklidi müm
kün olamıyacak ıekilde hazcrl.mmalı 
ve nüfus tezkereleri esas tı.tular-.k 
verilmelidir. Bucünkü lnrnc tevr: 
şekli sui istimale müsaıttir. 

Karneler tevzi edilirken, ..;ıelerin 
verdiği beyannameler nüfus tukere
leri ile karşılaıııtırılmah, kan.esi ve
rilen her nüfus tezkeresıne "Şu':>a: 
karnesi verilmiıııtir'', "Mart karnesi 
verilmiştir,, şeklinde damgalar ~
sılmahdrr. Bu suretle bir inJAn a:tni 
nüfus tezkeresi ile karne .ıh:ımadığı 
gibi muhtelif :pederden, muhtelif 
beyannamelerle karne almak imkam 
m da kaybetmit olur. 

Karneler ferdi olmamahôar Bu 
tasnifte giiçli1k çıkarır. Rc:ik es<tsı 
ele almarak aileler için ka"Ue veril
melidir. Bu fikrimi i.zah edeyım: 

Faraza beyaz, kırnm:ı, sarı, yeşil 
ve mavi renkli karnelerden be.yazlar 
birer, lminızılar ikişer, Mnfar üçer, 
yeşiller dörder, maviler beter kiıilik 
olur. Bir evde altı kıııi varsa o a
ileye bir mavi bir de beyaz kame 
verilir. Bu suretle karne mikJan a
nltılmı& olur ki bıı da h~rp eko!'.'.o
misindc mühim bir tasarru~ temin e
der ve lüzumsuz kilin harca.ıınasınm 
önüne geçer. Bu asal ile taıı.lI'nlf e
decefimiz kiiıdı 5eker, bez, zahırc 
vesaire tevziatı için lilzıamu ola.., 

(De'VUIU 4 &ncfl sayfada> 

TAN 

Yeni Harbin 

PARAŞÜT ALAYLA~! 
NASIL ÇALIŞIYOR , 

NASIL ARAZI iŞGAL 
EOIYO~LAR ? 

Modern 
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1 NUMARALI RESİM• Yere inip de paraşütlerinrlen s yrı'nıaya muvaffak olan 3skcrlcı·, kc.ndile-
•rine işaret veren (A) işaretli alay k..ımandanına doğru koşuyor, on•~n e•

rafında toplanıyorlar. Alay lnınıandanının paraşütü uzaktan göze c;:.ıpac<ık renktedir. Kumandan yanrnd.ı (B) 
isaretiyle gösterilen bir makineli tüfek taşımaktadır. Bu makL'ldi tüfeı,;;n 30 kurşunu (C) ile gösterilen mah
fazanın ve diğer altı ihtiyat k.ırşuııu da D ile gösterilen kunı3nda11ın belindeki kemerin içhded:r l\sker!er 
ise üzerlerinde tabanca, kemerlerinde ihtiyat kurşun ve cepierındc küçük :) bombaları taşırlar 

Paraşütçüler (F) işaretiyle ı;listerllen resimde olduğu iirere, bir aı·:ıya toplanınca. önde · gide'l ku:r.andan
larmı takip ederek, ı;>araşütlede y~re malzeme indirilmekte olan (G) iıs:ı.~tli mıntakaya koşarlar. Muilyyen b?y
larda olan mahfazaları'\ marfeni •npaklarmı çıkarır, sonra Jç.zndc:ı hususi surette elde edilmiş :C .. naviçele,.~ 
sarılr mühimmat parçalan 'ıkarırlaı . 

Askerler (H) işaretli resimde tek ayaklı hafif bir makıneli tüh:ic. (J) de tanka karşı koym ı Fllahhı-ı, 
(K) da çubuk şeklinde bot'!ıb1!ar çıkarmaktadırlar. Paraşütle yere atılan :rıaızeme arasında, işaret vermek i;i.u 
kullanılan hafif tabancalar, ve takviye kıtaatma ihtiyaç varl Bunlara işaret vtrmek üzere kırmızı damarı çıka
ran bombalar kullanırlar 

2 NUMARALI ·RESIM•SZ Jnkers asker nakliy~ t"yyaresi ;-ere inmiştir ve karay:1 atl<er çıkar
•maktadır. (M) işaretli ıısker bir havan topunun esas parç3larmd:ın birini. 

(N) işaretli Vicke mahfazaları içinde topun bombalarmı, (0) topun namlusuna ve (P) de al~v çıltar.na aletiı•i 
taşimaktadcr. (Q) işaretli r'!'!simde topçular harekete geçmek üzc:r.-dirler .. 

(R) işaretli resimdeyı.e ağır makineli bfr tüfek, üç ayaklı bır &ehpa Üzerine kunılmuştur. Bu tüfek kulla
nılmadığt zamanlar (S) Jı:ı:m:tli res;mde göı'iildüğü üzere sırtt'l taşmabilir. 

Beri tarafta (T) i~nretiyle gÖ">terilen mıntakada tayyareler pike uçuşlar yaparak düşman lıatlarmr bo~
balamakta, havadan int"!'l ahylarm, en zayıf, müdafaadan aciz olduklan Şu anda hücuma uğramahrına mani ol
maktadır. 

3 NUMARALI RESiM• (V) işareti~ tayyareden bir piyade hafif topu fodirilmektedir. (X) işaretli 
• resimde kumandan tafsilatlı haritası m tetkik ettikten sonra teJı;iz :nemur

lanna emirler vermektedir. Aı·tık d.ımanlı bombalarla işaret ..-ermeye ihtiyaç kalmaınıştll". Zira il:C: fırsatta 
harp meydanına portatif telsiz mak~eleri getirilmiştir. 

Alay kumandanı genel karargahla daimi temas halindedir. Dağların arka tarafına -:kinci bir paraşüt ala
ymm indirilmekte ve kendi kıtasma da takviye kuvvetleri gönderilmekte olduğu kendisine haber verilmiştir. 

(W) Tayyereden indirilen piyade hafif topunu göstermektedir. 
(Y) İşaretine gelince bn, 2 santimetrelilfJ bır "tayyareye karşı koyma,, topudur. Fakat tanklara karşı da 

kullanılabilir. Topu ateş etmeden evvel (Z) işaretiyle gösterilen otomatlk mesafe tayin etme aletleri kullanılır. 
İşte gösterilen bu fevkelbeşer gayret sayesinde, harpten evvel kıymeti şüpheli bir kuvvet nazariyle bakı

lan paraşiit alayları, bugünkü mücadelede buyük bir ehemmiyet kesbetmiş ve muazzam bir rol oynamaktadırlar. 
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~ TAKYiMDEN 
~~ BiR YAPAAK 

Büyük Bir Sanatkar 
Öldü 

Yazan: ULUNAY 

5on gelen Fransız mec.ııu:ılarm

dan, büyük -;anatkar Madam 
Jülya Barte'nin vefatını öğrı-ndik Bu 
yiıksek artistten bahsede:n g:ızcte: 

"Samimi ve sade dehas:yle "Komedı 
Fransez,, i şereflendır;nişti... Diyor 
Barte kadar kendim halka S'!V:lirmek 
pek az sanatkara nasip olmuşt:.r 0}
nayış tarzındaki fevkaladelık; inşatta, 

bilhassa Ras:n•ın şiirlerinı oln.mal<ta 
gosterdiği buyuk kudret ona -h'lklı 
olarak- "ilahi,. lakabını v"rdirınıştı. 

Barte, lüzumsuz reklarnl .. rd~n nr-f
ret ederdi. Bir çokları gıbi öliinc..,ye 
kadar sahneye yapışmamış, zamanıoın 
geldigıni görünce şöhret:ni düşiırm -
yerek sessız. sadasız' çeltil:n::slni bıl
mi~tır. Biıyı.ik artist. sine:nıt artistle
rinln sanata istinat etmiyen ~öhrele· 
rlnden, daima kendilerinden bahset•r· 
mek iç.in yaptıkları şımarıkliklardJn 
bir ııey anhyamıyordu. 

Madam Barte hazrr cevıı.plıir Ha 
meşhurdur. Vaktiyle Fransı;ı tiyatrn
sunun en güzel artistlerinden b!rı o• 
lan Sesi! Sorti, Konte;; do Segiir ol· 
duktan sonra "müzik hol"' lerde o}'l'ıı
mayı kabul etmişti . Sesıl So:-el'in böy
le "Rövü,, lerde sahnedeki meıdivf'n
leri inmekte gbsterdiği ihtişam ıle t -

nınan Mistenget kadar muvaffak olup 
olmadığını anlamak için her inişınde 
seyırcılere: ' 

- İyi ineb!ldim mi? Diye sorduğu· 
nu işiten Barte. bir ''kr.ımedı Fıens-:r. 
artisti için bunun bir tıukut deı:ıek ol
duğunu anlatmak kasdıyle: 

- İyi ineb:Jmek de söz miı? H'l~i 
yuvarlandı bile... Demişti. , 

En hünerli dram artıst!erindo:n olaıı 
"Marcerit Moreno,. nun hafif roll .. rle 
sinema elinde hırpalanması:ıa isyan 
ediyordu. 

Dünya kadar para kazandıfl halde 
~dare&izlikten son nefeosine kııdar tek 
bacağiyle sahnede sürüne sü .. ü .. e ol"n 
Sara Bernar, Bartc'yi kıskanırdı. Fe
le kendisinin senelerdenberı bf'ııtledıiı 
"lejyon donör,. rılşanmın evveli Barte 
ye verilmesi onu çilederı çıkaı mıj'.J. 

O vakte kadar büyük sanatkann "ill\· 
hi,, lakabını kıskanırken ııiındl bun:o 
bir de nişan meselesi ilave ed:Jmı,ti 
Sara Bernar ıslık &ibi bir sesle: 

- 115.hi Barte 1 Diyor. llalıi olaralc 
sizden, benden ne faılabğı v:ır? An
lamıyorum. Bu ilihi art:ste bende., 
evvel nişan veriyorlar' Sebep. Hime:
li imi&... Benim hüneri:.n yuk muc 
Fransız akademisinden birisinin eser
lerlni oynadı ise.. Ben de "F.dm:>n 
Rostan,, ın eserlerini oynadım. Pro
valarımda Rişpen gibi bir ed'lm ba
na cevap verdi! ..• 

Barte vefatiyle Parisin ,.~ bılhassıı 
Fransız tiyatrosunun en parl'1Jr dev
rinden mühim bir parçayı d.t Lerat>e:: 
götürüyor. Bundan bütün dünya ede
biyatı teessür duysa yeri vaı<lır. 

, ' K1lıcı Ordulara._ CeRareti dü.rıyalara bedel olan.-

NERELERDE BULUNUR? "I>üı1marun ekonomik kaynaklannı tacak derecededir. 

ip ve :m.ha için her şeyi yapma 1.t- =""1""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•""•~""•""•""•""•""•""1""1""1=.""1~""1=1=1""1~""1~""1=1=1~=ı""ı=ı=n=l=l=l=l=l~l""ı""."'ı"'ı""ı""ı=11"" .. ; >trz Son zamanlara kadar İtalyan , -,. D vitamininin -kimya bakımindan 
birbirinden farklı- bir çok türtusü 
vardcr. Şimdiki halde onun 10 rjr
Iüsünü sayarlar-· Bunlan anlatmak 
çocalı: annelerine alaka vermez .. 

ciğerinde: Yüzde 45 ö' çıi. Kr>vur.un 
karaciierinde bulunamamıştır. Fa!tat 
kuzunun kara c;ğerin1e yüzde 20 cil
çü vardır ... Daranın boynunrb.n çıka
nlan özdende, pek çok: Yü:ı:.ıe 1 'iO 

y eğitliğine eş.. Aşkına benzer bulunmayan ... 
Şöhreti dillere deRlan- Tarihkre Şan olan 

Büyük Kahramanlar Filmi 

Bugün LALE Sinemasında )}>a~eleri Portekizden ve İspanya- 1 

ıtarbi Afrika sahillerinden istıfa-1 
e ederek Brezilyaya tayyare seferle
hpıyorlardı. Bunu ticari olmaktltn 

1tidc istikıaf maksadlyle yapıyor- ! 
dt ve bu suretle Atlantikte faali- , 

'tte bulunan Alman denizaltılanna 
her venyorlardı, Brezilya hüklimeti 
\İnden itibaren bu seferlere niha

tt vermlıtir ve bu suretle mihver 
!etleri artık ıarp hemisferinden 

it bir Hrtısadi istifade temin edemi
lltc!rıerdlr Cenubi Amerikadan mih
er memleketlerine, kaçamak suretiy-

daru hiç bir cemi gelemiyecektir,,, 
l:ıalton'un bu sözlerinden, Pan- A

' caln konferansının fiili neticeler 
'1ye başladııimı anlıyoruı:. 

o Konferansı 
~o - de Janeiro'dan gelen bir ha
c ıöre: Bütün Amerika devleU~ri-
ınuıterek faaliyetlenn: esas •eııı

edecek mahiyette bir vcs·ka neş
~tir. Buna göre bütün Amerika 

uriyetleri, Japonya Birleşık Am• 
l'a taarrm ettlfi, AlmanJ a ve l
a da ona harp ilin ettikleri için 
liç mihver devleti ile siyasi müna-

lennl keseceklerdir. Diğer elbet 
bu esasın, ceniıı sa~illerinin mii 

._amdaki cüçlüğü :!teri sü,.en $ili 
' lııemlekethıin içinde 3 mılyondan 

it Italyanın 'l1IC bir ç.ok diğer ya· 
ı unsurların bulunmasmm doğur
huıull vaziyetten rndiı;elenen 

j~tin tarafından da kabul edildii'' 
dirilmektedir. 
'- haber teeyyüt ettiii takdirde, 

er devletleri, pek çoiı: teyler il
ettikleri cenubi Amerikayı kaybet
otacaklardır. Bu prerısibin Ut':Ji-

• aeı;ildiil zaman, N'H:ı teekilan 
etli olan ban cenubi Amerika 
eketlerinde hükuml't -iarbelerin: 

i1en bazı hadis~lenn vukııa 11el
. de beklenebilir. 
~ ıaztelerinin ve radyolannm 

- Americain konferan,.ınd.uı p~k 
bahsettikleri ıöze çarpınaktadtr. 
ata 11azeteleri, daha zlyoıde Ame-

ıa h alakadar eden bir meııelc olarak 
"Cld ettikleri bu konfera!tı bdk

da. sadece havadis nrmekte, iııab 
tcfai?aen lı:açınmaktadırlat. 

Balo Geri Bırakıldı 
l:ı~,,anın muhalefeu dola71 ıyle Çocuk E
ttıtıi! Kurumunun Tıkslnı Belediye ı:azi· 

da 24.1 942 cumartesi akıamı. verile· 
balomtuun rtlectk hafta o•nr ıOnc 
31.1.942 ak~amına talik cdılmi,ılir• 

TAKSİM Sinemasında 
Muhteşem mizanseni, fevkalade temsili, heyecanlı mevzuu ile 
san'at meraklılannm gözlerini kamaştıracak olan, sinemanın 
en vüksek bir zaferi- Film dünyasının en büyük heyecan 

• kaynağı: 

[Türk_çe} 

1 D vitamlnlnin en tabii kaynağı gü
nef ışıklandrr. Vakıi, ırüne:ıin ışıklan 
insana D vitamini getirmez. Fakat 
güneş ışıklarının tesiriyb vücudü-
müzde D vitamini hasd olur •.. Onun 
için güneş~ bol ve devamlı olan yer· 
!erde kemik hastalığı pek az olur Gü 
neı olmıyan yerlerde de güneşin ıııık-

&Q~ I 1&- ~A5~~H - 1 Kanll Dlti-lar hari:ıı--ııı8"de .,---a;.,.AMf4er ~ l lannı yapma olarak basıl edrrler .•• 

Tarihin entrikalarla dolu bir sahifesi..: Ne'ltatlardan ırelen gıdalann tabii 
hallerinde D vitamini bulunamaı:. Yal-

Aşk sahneleriyle kaymyan şatolarm lçyüzü..: nız yulaf tanelerinde, yüzde 600 ölçü 
Şövalyelik devrinin en parlak cengaverlik destanı..: bulunur Fakat yulafta. kemilı. hasta-

Herkuin göreceği, seveceği ve candan alkışlıyacağı azamet ve J hğınm ~ebeplerinden b:ri olan asitler 
ihtişam.iyle başlan döndüren, kanlı macera, heyecan ve aşk 1 çok olduğundan. 71111f -maalesef ke· 

dolu sahneleriyle kalbleri titreten emsalsiz bir eser. mik bastahiına deva olamaz. 
._ matin ı•••IP Karadaki hayvanlarm kara ':iğerle-
~ - Bugün saat 1 de tenzilatlı e - rinde bulunur. En ziyade ııiınn lı:'!U"a 

ölc;ü .. 
D vltam:ni, en çok bcılıklardJ buln

nur. Tuzlanmış sardalya bahğrıda 
bile yüzde 180 ölçu vardır . Uskumn.. 
balığının etlerinde bu unamanııllsa da 
palamut balığında gayet çokt~r. y;;z

de 2500 ölc;ü... Balıklaı da da bu vi
tamin en ziyade onların kara cıgerl~ 'z 
rinde bulunur... Balık yağı dıye Uic; 
olarak içirdiğimiz morimı balığının 
kara cii"erinden çıkarılan yağda yü:ıd~ 
on beş bin ölçü vardır. .. Bizim pala
mut balıklannm kara ciğerinden ilaç 
olarak yağ çıkarılsaydı ondd ylizde ilç 
milyon ölçü D vita:n·nl bulJnurri•ı . 

Balıkların etleri küçük çocuklara 
gıda olamaz. Anne sütiinde pek ıız ..• 
İnek sütünde de öyle. Yalm.ı: ~şek sü
tünde biraz daha .ı:iyade, yüzde 35 
ölçü bulunur.. Yumurt.:ınm s.ı.rısında f 

T Ü R Ç lf 

İNKILAP KAHRAMANI 
Bütün kalbleri titreten bır aşk romanı, bütün gönülleri ateş
li.yen bir heyecan kaynagını, bütün görenleri hayran eden 

senenin en muazzam türkçe filmidir. 

- Hugün saat l de tenzilatlı maiine :•:==~~,: 

Büyük Aşklann 

Fevkalade Yıldızı 
ŞARK 

Sinemasırıda 

Esrarengiz gözlü kadın 

OLGA TCHEKOWA 
Sıhri ve füsunu ile 

1 .. r. R 00 #'EYE' .. ' .. ın Hihaııeleri 1 ~~~~~~~~ooy:~:· ::~ne Ü;:: :i;:: 
iTi ıl 1. 1 V• bulunur. KI§ın yan yarıya az .. lır 

·-----------~~~~~~----------------~ Dvi~Wd~n ~~~daaz CGVNAHSIZ KADİN) 
AN GEL i KA 

Tefrika N o. 29 
- Onun tmzasirlt demek <!8'Kı ttot

ııı olur. Bu kadarını herhangi bir sah 
teldl.r da becerebilir. Nasılsa parmak 
izleriniz.in de değiştirilmif olduğuna 
iddia edeceksiniz. 

- Maalesef öyle. 
Vali ümitsizlik içinde ~ Ch&l"

lotte'a doğru çevirdi ve gözlerindeki 
be:ıginlik genç k1ztn ~zleriyle kar
şılaştığı zaman bir Zll!'%Te olsun azal
madı .. 

- Bu karmakarqdc iste stz ne rol 
oynuyorsunuz, Mis? 

- Bu mt James Blake'dlr. Bunun 
böyle olduiunu bfliyorum !e bunu 
size söylemi.ye geldim. 

- Bunun böyle olduğuna stz nasıl 
bl"liyorsunu°L? 

- Bu akşam bana telefon ett1.. O
nu. ölmüş sandıtun halde, sesini der
hal tamdım. 

- Onu ilk defa nerede 11SrdOnüı't 
- Yazıhanesinde, 
- Ve onu tanıdınız? 
Burada genç ktzm sesi biraz mre

di: 
- İlk görüşte kim olduğunu. an -

lamadun amma, konuŞUr konutmaz .• 
- Bu bir fey isbat etmezr İkini

zin de derhal odayı terketmenizi is
temek mecburiyetindeyim. 

Jim ayağa kalkm:ıdı, Yali kanape-

YAZAN: S. S. VAN DlNE 

&! oturan ~ adatna 9!!rt sert mıya baflamııb. 
bakarken; o oturdu!u yerde sinirli si- Jim onu \kandırmak lçbı bütün 
nirll ellerini oluşturuyordu. kuvvetini sarfediyordu: 

- Bay vali, ben şahsiyetimi detlş- - Eğer yalnız gelmek Istemiyor-
tlmıeden evvel :rant tyt dost olduğu- sanız Bay vali, katibenizi de beraber 
muz zamanlar,' ikimiz.in de en seve- getiriniz. Benim en cins köpeğim ha-
rek konuştuğumuz müşterek bir ~ sald~. _Fena halde yaşlan~ı, ~~ 
mevzuuınuz vardı gozü kordur, fakat halA en Clllls ko-

• pektir, diyebilirim. 
- Evvelce &6rilsmll cıMutmrmm - Köpeğinizi &armek .isteritn,, Fa-

hie zannetmiyorum. kat bir başka ıaman. 
- Daima k6peklmden bahBeder- (Arknf var) 

dı1c, hatırlı1'11' mımuıuz? 

- Bunun bö7le ohnan da, ll&yledi
ğiniz dijf!I' ,eyler sfbl vaziyeti aydm
latm.ıya yardım etmez, Ben bir Mister 
Blake ile köpekle!'den bahsetmtı ola
bilirim. Bunu ıizi.ıı de bilmeniz müm
kündür. 

Jim onı doğra 7ftr(ldtı ft i'!maa 
çalışan bir setle: 

Evlenme 
Avukat Rafit Uyar kızı Handan ile 

genç hukukçularımızdan Mehmet AU 
Harman Kaya'nın düğünleri dün ak
şam akrabalan ve davetlileri arasın
da neııe içinde geçıniştit", Yeni evli
lere saadet dlleriz. 

olduıiuna &Öre, küçük çocukları ke· Film. , . l akt d S .. kfı ft.,1r 
mik hastalığından korumalı: için "'tl ı k_.ı~de sbean atldh~ıkba .an. yarat~makl a ır. tu nlıet, ah~ ve 
kolay çare, onlara küçük b!r kahve -ının se p o ugu ır emaye ı s ayan ıs ırap m pu'J 
kaşığiyle bahk yağı içirmektir. Küçük ı '- Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 
çocuklar, büyükleri bile, balrıc yağrrıı 

çocuk ohnıyanlardan daha k.:ılavlılcla Bugün E 1. H A M R A Sinemasında -
içerler. Balık yağmın bir gramında 70 W . , 
ölçü kadar D vitamini bulunacağındın Senenin en neş'ell filmı - 2 saat kahkaha, Çapanoğflı~lmnun emsalsiz 
bir kahve kaşığı balı'!t yağında üç, macerası, tekrar tekrar görülecek nefis 

dört yüz ölçü bulunur, dernelrur C O Ş K U N Ç 1 R A K T Ü R K C E 
D vitamini sıcaklıktan kaybolmu. S Ö Z L Ü 

Yalnız havanın oksijeni uzun müddet Paris1n en meşhur komedi artistleri 
tesir edince o vitamini kaybettirir. O- DUVALLES • FLORELJ ... E - ALERME l\'IONA GOVA 
nan için balık yağını küçük ıti$e içlnde 
saklamak ve şi!jenin aiznu açık bırak 
mamak yet1$İr. 
••••••••••••••••••••••••• 

SEHW TU A'l'.KOS\J 
DRAM KISMI: .t" akıam •ut ıo.IO da 

YAŞADJOIM17 OKVtR 
Bu&ibı aHt 16.30 da TURK TlYATROSU 

TARtHI MATiNELERi 
KOMEDi ıtISMt: Bu ak,.am •eat 2U,~O oı 

ISCJ KIZ 
Hnırlin waıt 1 • M C O C' 11 K O V lT N U . .................... ..... 

= 

Aynca: CAM BAZLAR - Moskova ve Leningrad'm yüzlerce cambazlar
dan ve muhtelif hayvanlardan mürekkep Meşhur CAMBAZHANESİ 

(TÖRKÇE), Bugün saat 1 de tenz.ilatlı matine 7' 

Herkes 

- Benlmle blrlDde Soothampton'a, 
vfllhna gelin. Şimdi beni buraya ıe
tiren tayyare ile sfdellm, ÇENBERLITAŞ Sinemasında 

Z A R A H L E A N D E R 'in yarattığı 

Kapısının Önündeki 
Karı Temizlemelidir 
lstanbul Belediyesinden: 

Valinin yüzündeki mlna, 1lm hak
kındaki fikrini deliştirmekte oldutu
nu gösteriyordu. Gece yarısı ziyare
tine ıelen bu adam, bir sahteklr, bir KADIN .SEVINCE 
dolandtrıcı delll, fakat bir deli idi. A Y R I C A : 
Ne de olsa, kendisine verilen bu de- B E R L 1 N D E 8 ,. R G E C E 
llllerle, bir dereceye kadar al!kadar .._ ı ~ 
olmak mecburiyetinde olduğunu duy- '1111 ... ••••••Biiyük müzikal va_ryete filmj •••••••F 

Şehrimize yine çok miktarda yağan karın doğuracağı zorluklarf ön
lemek Qze-te bQtQn alAkedarlann yine Belediye ile beraber dükkln, ma
ğaza, ev sahibi ve müstecirlerinln de kendi mağaza ve evlerinin önlerine 
düşen kaldırım kısmım temizlemek suretiyle Belediye zabıtası talimat
namesinin esasen rnükcllcf kıldığı umumi mesaiye iştirakleri ehemmiyet! 
rica olunur. 

Aksi takdirde Kaymakam ve Bel cdiyc i\lbe müdürlerince cezai takt• 
bat yapılacağı illin olunur. (736) 



( ASKERi VAZIYET) 

BİRMANY AYA DOGRU 

~aponlar Burasını işgal Edebilirlerse Milli 
Çin Tecrit Edilmiş Olacak, Hindistan 

Doğrudan Doğruya Tehdit Altına Düıııacektir 
Japonlar Malaya yarımadasını sın- leneblllrdl Fakat ~le anlqılıyor ld, 

ppur ıtmallne kadar iHalden sonra - d<>JrusÜ da budur _ Japonlar bir 
fimdl de Blnnanya hududunda faali- ta,ıa fld kut vurml)'B •BYret ederek 
Jete pçtiler. Bu hareketi beklemek hem Cine g!den ye>lu kesmek ve hem 
lhmıch. Cünkll plAnh Jaon hareke- de Hindlstana bir miktar daha yak
tbıJD Paslfilı: ve Hint Okyanuslan a- la$mak için saldır:m hedefi olarak 
naındakl ıeçidl, yani Malaka boğa- yolun başladıtf nok~ 7an1 Ran
llltll ele ıeçırmes nden veya kapama- gon'U seçmişlerdir 
lllnclan aonra Demokratlann buC(ln Buraya taarruz • eetll de meraklı
- kendi karşısına çıkarmak istedik- dır: EvvelA Hint denizi sahOinde Ta
Jel'i bllylllı: insan kütlelerini, yani Çin voy ltmanmı alddar, aonra daha şt
w Hlndlstanı nazan iUbara almaaı 1- maide ve tam Ran,ron hlzannda Muh
cap eder. mein limanına sald1n,.orlar Tl ki 

VAlua cenup Çın denizinde işgal et- sıra Rangon'a teldiii vakit,
0 

buralar
tili yerler ve adalar, Avustralya ve dan ve daha b şka tarafta kuracak
Yenl Zelanda7,a kadar uzaması muh- lan hava ve deniz üslerinden birbf
tanel olan deniz l,,gallerine nazaran rfni destekleyici şekilde saldırıma 
ben'1z yan mesafede dahi değıldir ve geçsinler ve bu sureUe de işgal ko
metıelA Holanda Hindlstanmda daha laylaşm!f olsun 
SUmatra. Cava ıibi koca memleket- • 
ı.r halindeki adalan i91al etmek zo- Birmanya idari bakımdan Hlndls-
rundadır. Ancak bu hareketler kara tanm bir parçasıdır. Fakat cotrafya 
..c!usundan ziyade deniz ve hava bakımından asd Hindistan müselles 
Jmvvetlerlnln genışleme ve işgal ka- şeklinde Hint Okyanusu içerisine gir
b~tine ballı oldutu gibi, Demok- miş olan kara parçasi1le bunun şi
ntlarca buralardan tedarik edılebı- malini bir duvar g!bl kaplıyan Hl -
l«eJt kuvvetler de Çan-Kay-Şek'ın malaya silsilesinden tcşekkOl ettill 1-
~lan ıibl Japonlar için büyük teb çın, Blrman1a ve bunun ,imal doğu 
llkeler arzetmezler. Bu sebeple de köşe ine eklenmi• bir parça g!bl ka
Jlalaya yanmadastndan sonra diler lır. Burada dal sllailelerf Himalaya 
ada1arm 1.uaU devam etmekle bera- gibi garptan prka delil. Malaya ya
ber, kara cihetinden sıranm Blnnan- rnnadasmı teskll eden silsile gibi şi
~ geldiğine kanliz. maiden cenuba dolnı uzanır ve bu 

Cin ile Hindistan araııtna BJkısmış baktmdan da haddi zatlnde şarktan 
1ıuJunan Birmanyanm-coğran vazlve- saldıran Japonlara ka?'fl müdafaaya 
tl ı,,eni harekltm ehemmlyetıni bütün müsaittir. Bu istikametten gelen mO
fQmuliyle m~dana çıkarmıya yarar: hlm yolar ve demtryolan da olmadı
Blll yüz milyondan faz.la insana hA- tı lc;ln. doğrudan doğruya Slam hu -
Jdaı olan milli Cın lideri ç n-Kay- dudund n Blrmanya arıızlslne taal"t'U% 
8* yalnız Birmanya yolu ve Is - biraz m{I kulcedlr. F kat Japonlar 
Juıleleriyle lı:endlılne dost olan Anglo- aldı:nml nnı bu silsileler üzerinden 
ş.aon dlyarlanna bajhdlr. Sovyet- değil, dama nh le yakın münhat 
1*clen artık yardun görm yeceğı ve yerlerden yapıyorlar ve Malaya ha
dAllde de sana,Yle malik olmadılı i- rekAt nda oldutu libi sahilden lnırt
da. ancak bu yol elde bulunduğu 1 z müdafaa hattan ;ıerlslne çdcart
tüdlrde Cin ordulan teçhiz edilebl- malar yapmak suretiyle bu ili kol&J'• 
lir. Bu mmtakada da ffmdıllk bol ~tırmalar! mOmkOndOr. (Hele Sin
llllan ınevcudu olan yalnız Cin ordu- ıapur ifıal edilip Japonlar Hint Ok
a vmdır. yanusuna deniz kuvveti ıetlrebillr--

Uzak Şark harekltı başlar başla- lene). 
1miS. burac!üf tnıntz bqkomutam Bir c1efa Bfrm~ 9Ôll mmta-
General Wavell'in ilk if olarak mını kası igal ediline, bunu pnal~ ..... ~ 
Cin hllkömetlnin bq tehrl olan Çun- ve Cin yolu bcJ7unca uzatır daha 
ltfnı'e kadar gitmesi ve fngillz ga - kolay olacaktır. 
satelerlnln de Blrmanyaya Cin kuv- Blrmanyanrrı i....-!mden sonra Hin
ntlerfnin 16nderlldlllnl mOjdelemesi dfstan ,.on • f'T1 senelik İngillz idaresi 
MI» b~k insan mevcudu d(lşllnce- eo ~mdakl en bQyilk jşgal tlihllke-
1171e allkadardır. siyle karsı karşıya ıelecektir. Zira 

itte Jaopnlar da bu bol mevcutlu stmale ka?'ll qılmn Hlmalaya det -
w fakat ,Pli lilAhlı ve batıl belki lan ve diler taraflara ka"' c1I A
ld'ıanen alWısız orduların yeni mal- dan daha ıeet1rnn 'Jlbd denfzb-le 
_.. ile Jı:uvvetlendlrllmelertne mi- çevrilditl halde Btmı~ 0enJ 
Jd obna1t ...._ ilk if olarak Blrman- nehrinin doldurup vüeude ....,.uti 
78Dlll bq tehrt ıt.nson'dan başlayıp dılz rüsubl ovalarla bafhıhr. Ştmdl
Çfnin YOnnan eyaletinden seçerek llk bu tehlikenin bOyQklQO hakldn
milll Cfnin de baş tehri Cunldnı'e da bir ~ l&)olenemeae dahi Japon
_. Yohı Jtesmiye utraşıyorlar. 1ann hedef tuttuklan Blrmanyanm 

Ba 701 dk• yine Japon tşcallnde ltPll pelı:All kablldlr ft bu tahakkuk 
.ıan Cin llindlstaru üzerinden Yün- edene, mım Ctn muhasara ve Hin -
llD'a yapılacak bir saldınmla da 6n- diatan tehdit edilm1f olacaktır. 

OSMANLI BANKASI 
'1'0RK A!fONtM ştRKBTI 

~ TARiHi 1883 
Statmerf ft Tnrkiye Cümhuriyett ile mOnakit mukıvelena

mesl 2292 Numarab 10/8/1933 tarUı1t kanunla tasdik 
edilmiftlr. (24/8/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Semıayesi: 

bıtiJat Akçesi : 
ıo.000.000 lnglla Lirm 

1.250.000 lopta Liıaa 

Türkiyenin BaşllC8 Şehirlerinde 
PARlS. MARSU..YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCJ!Sl'ER'de 

MTSlB. IOBIUS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK.~ 
ft MAVERAYI ERDUN'de 

Merbs " Şabelerl 
YUGOSLAVYA. ROMANYA. YUNANiSTAN. BURTYE 

LOBNAn, Fllyallert .e bOtOn DODyada Acenta ve 
Muhabtrtert vardır. 

Ber lleYi Banb Muı...-lerl ,..,_ 
..... art n meriad heaplan ~ 
Tleaıl lsndiler .. ...udi krediler . ...... 
Tlrklye " BcaeW aiemleketles a.rlM ...... .......... ................. 
Mam " tall.nlt ı1tna w emtaa iller ... aam. • .. 
..... , ............ atre. 

lll!!!i!!ll!l!!!!!!!l!!l!lll!l!!!!l'-
En,.oaek emnıyet f8J1lanm bats ldrallk 

Kaplar Servts1 vardır. 

PftJoMının M ınliMJU ,,.,,1ar1,,ı. (Kıan6anılı oeıa 
«lllllbaruu) Warral • ..,,,,,,. ,.ıır. 

Liman Riyasetinden: 
a-nt Ceridenin 11.1.1942 tamı w llOlO ~ nOahennda 1nt11B' e

&n 2/17111 numaralı Jcararnammin blrinıı::l madd-lnln Dd.nıcl fdınaıda 
7ud; oldutu nzın ~ (dahil) tondan lllO (barlc) tona kadar eot&i• 
clıeYlete veya Amme ifle~ ait her haql bir hizmetin ltul için Kmta
ka Liman Relallklerl tarafından .tere .evkolunlıc:aklannd sefer yapa
cak bu t.onJlltolardald motör sahip ve ya kaptanLarmm ri1...umbe mtlra-
caat etmeleri Ulıı ohmur. (131) 

Çok Seri • Daktlo ~or 
Eıki ve yeni yazılan okuyan ve Framızeayı 

bllat tercih edilecektir. 
l1tanbul "' pasta btuıı*aa (Sert)' ı maild)le 1111Altıpla Blllneut

llG.. §.a n C'9,_ "7 2 ! 7 , ... 

H-1.142 

MAKS I MDE 
Her akşam 

S A F 1 y E 
ve 20 Kiıi&k SAZ heyeti 

Pek büyük bir rağbet kazanan 40 kişilik 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER '9.-- 8 0 N 

ISTANBUL YILDIZLARI 
REVOSONON 

HAFTASİ __ _ 

lahmd• Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde PuDa Kutulan lsrarı. lste,inb. 

CBat tarafı S l~l sayfada) 

.. 
~-----------------------, KERESTE, SOYA FASULYESi, YER FlSTIGl, 

Sayın istanbul Hallrına Müjde: l 
TAKSIM HALK Gazinosund~ 

Memleketln tanınmq Bayan ve llaylarden mDte .. kkll 11 kltlllk 
IAZ HEYETi Her Akl8m euvarelerlne devam ediyor. 

A Y r ı c a : Meıhur lan'etklrlardan : 
karnelerde kullanın:r. Ekmek, teker, 
bez, yat, zahire •eaa"re icin burrla
dıimuz karneleri de halla bir deh
da tevzi etmek aar~tiyle her msdde 
icin ayn bir kame te•zi: z:ıhmet;n
den kurtuluruz. Bu karnelerin ba
:rırlanmaaında niıfuı tezker leri ile 
karşda,tırdıiımız Ye tasnıf edıp snk
ladıirıruz ilk beyann..'U1leler csu tu
tııJur. 

KETEN ve KENDiR ELYAFl lhracatçılanna : 

ithalatçı ve ihracatçı Bir&kleri 
UMUMi KATIPLlGlNDEN: 

Piyanist YORGO, Kllrnet tEREF ve Kemani DEMIRALI aa. lftlnık 
etmektedirler. Bu muazzam heyat ı lftlraklyle Arap ... yıldı~ı BAYAN il ALiYE NEVVAL aeanelarlyle dlnleylcllerlne hoı vakit geçlrtmeıct.dlr 

' Pazar gDnlerl eaat 14 den 18 e kadar çelgflı matı nelere baflan"'lfbr. 

1 Servis muntazam ve fiyatlar ehvendir. 

** 

Hububat, Bakliyat ve Yath Tohumlar lhracatçılan BirllJinin işti
gal mevzuunu teşkil eden maddelere lllveten Soya Fasulyesi, Yer Fıs
tıtı, Keten ve Kendir elyafı ve kerestenin ithali Ticaret VekAletlnce 
tensip edilmiş olduğundan, bu ma ddelerl ihraç edenlerin, Bırlik Sta
tusünün beşinci maddesi hOkmUn e tevfikan Birllie kabul edilmek il-
ere, Galatada Ömer Abit hanlnd a Bırlik İdare Merkezine muracaat 

K ame ne tevziat :ııulll ıde- sat•ş tmeleri lüzumu ilAn olunur. 

yerlerinin ıerbetıt obı.ı .. ı e~- '-•••••••••••••••••••••••••' 
amı da kabul etmel"dlr. Yani elinde 
karnesi olan adam slacait m .. h dile
diif yerden alab lmclıd•r filvaki bu 
usul bazı yerlerde kea:ıfet :ırzedı-ı 
cibi sorülur ama, tatl>ık t:ı• öyle ol-
maz. Nasıl herkes kame ver'.p ft'al 
alacaksa, esnaf da boylece tuplad•it 
karneleri verip mal ala~ğma röre. 
herkes satıtı nisbetinde mı! ahc.ık, 
hem hır alı• veri• tahdı~ı ır.~ydanr 
gelmiyecek, hem de ltcı fct olıruya
cakur. 

Devlet Deniz Yolları lıfefme idaresi llcSnları 

150 (dahil) tondan yukan bilQ mum vapur ve motörlerin yapacak
tan seferlerin Devlet Denizyolları hletme Umum Mildürlüiilnce ta
yini hakktndaki kararname tatbik mevkiine konulmuştur. Deniz nak
liyat komısyonu bu işlere alt muamelAtı tanzim ve ihzar etmek üzere 
Denizyollan Umum MUdllrlüğü emrinde Tophanedeki binada çabş
mıya baılamıştır. Bundan sonra bu işlere ait muracaaUarm Umum 

Yalmz l11t el t8ccar oltn. .. ~h. dev 

let olmalıdır. Bütün mallar, .;ı1ece'k. ~--•••••••••••••••••••••••' 
MOdllrlOlümüze yapılması llAn olunur. (737) 

pyecek •e yakacak "naf;ı devlet e-
t:yle dafıtdmahdır. Ku alacak tevzi 
ofisleri Ye iate te,lı: lltı ~cr.ıkeııde 
tevziatı deiil, toptan tevz atı ıdart 
etmeli, yani )'Blnu esnan.ı te:naı ey
lemelidir. 

Devlet OemiryoHarı ve Limanları işletme idaresi ıianl2rı 
Haydarpaf&dan uat 9,25 de hare ket eden 24, saat 13,00 de hareket 

eden 30 ve saat 15.20 de hareket eden 34 No. lu katarlarla Pendıkten 
saat 10,50 de hareket eden 27, saat lt.~ de hareket eden 33 ve 17,12 
de hareket eden 39 No. lu baııliyö k atarlannm 16rülen lüzuma binaen 
25.1.942 tarfhlnden ıtibaren lşlemiyecetf saym halka ilAn olunur. (680) 

Faraza bakkal karne mulı: b tinde 
•ereceil ıekeri clolnıd n dolnıya te 
ker tlrketlnden, 'lobudu, f.&SUlyey!. 
bakla71, balruru •elbud bmc mt\
b""".::.!- .attıtı hel'le:rf 7lne topla-
~ı bnle mabbitinde toprak ofia-~ -......-........-... -- ........ _ ... 

TÜRKiYE CUMHURiYETi ten. kame mukabilinde sat,.uit bU
ttln ithallt .. :raamı :rtne kame mu
kabilinde ticaret of"steoı, mssac ıh 
yerli maJlar pazarlarmd:ıu alı!'ahdır 
Bu suretle buıünkü yerli m•llAr pe~ 
:rarlan da perakende tntıf 7Jpıtn yer 
olmaktan çıkar, esnııfa -toplıdıf• 
kame mubbil!nde- ıiyecelıı: eıya a
tin tmtuaıar llallne se!1rJer. 

Kame t.niatı llble lale Wtldl&tJ 
deifl, belediyeler mewul otı&rlu. Ba 
sahada Halk Partisi tetld!!tındıln, 
mahalle miime•llterlnden ~e bekci
Jerden ietlfade etmek nret!yle d .. 
büyük lrolayhklar •emin edlliı Ye ba 
seferki ekmek kameled tevziatında 
diifllcn milfküllta dlltUlma . 

BULMACA 
ı 2 ı • ı e ' • ı 

l . ... 

.ı'--t--1--1 

._. .......... __ ......... ~ 
SOLDAJf IAGAı R•ı .. hrimla - Bir 

.._... J - Bir arlielıı lemi - XıHrtma 
1Dunı1ır 1 - Teniı Aııalııan• ctrdifi 1u
Teni: Afta 4 - Telefoa tabiri - Bir lı:ıa 
ı.u 1 - Tanf: Kaflı:Hrab -ılnır muba 
~ - APllba bir lıecn! ı - Tatta ıwııı 
~ elllr - .Ate~ ,..ıı:,._ "" 7 - Bir 
-' '-1 1 - Tanlı Allalı - Bemar , _ ... , ...... 

YUU IDAN AIAOI: t - Bir ...m,.. 
dmts J - Bir diYa• aalrl - Bir harfi d• 
filbw: Bir ..,,.._ 1 - BI• -tn 4 -
aAr erlııalı ı.m - _ Rlr Y ..... ee11ri s -
Oc-9 lıaJrYU - l6int. .. 1 - Bir lıaJ'
- - Bir n.m - Teni: ltaMpta IMahuı• 
r - Bir llnıt ı - ht _ lı:ara Puca••llllH M
il t - Teni: V .. tl WJdirir - X-.. 

WTSLID BOl.MACA-IO LDAR IAClA: 
t -Praa-Stl-lnll-itacaı
Talıeıll - n 4 - Alılt - ~•r9 s - Tem 
• - D..ı , - lhdet • - Adile - Ali 
·- a.- - Teni: x.ı 

nnuatDU AfAOI: l - ~ 1 -
inil - .... 1 - a.Jıllıa - Teni: itamat 
4 - .AaM - Aite 1 - Tnı.t 1 - Arife 7 -
AllWel 1 - 'l'anl& ldaı - IDe t - Taı--
Tilt. 

ZiRAAT BANKASI 

Kuruluı Tarihi: l ~ 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lina 

Şube ve Ajans Adedi : 263 

i irai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 

iKRAMiYE YERiYOR -zırnt Bank .. nda kumb•l'llh Y• lhbarem tMarruf .... ,ı ..... d. ... u IO 
llrael bulunanlara .. nede 4 defa c;ekllecek kur'a ile aptıdakl pllna ti· 

.... lkremtye daOıtrlecıaktır. 
4 Ade 1,000 '-lralık • 4.000 Llnı 
4 • IOO ,. 1.000 • 
4 .. llO • 1.000 " 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • IO ,. 1.000 • 
120 • 40 ,. / 4,800 • 
1IO • 20 " 1.200 • 

Di KKAT: H ... pıertndelct pnılar bir ..,.e '91nde IO tlndan ..... da.,..ı
yenlere lkremlye 911ctıtı takdirde ~ 20 tul•lyle verlleoektlr. Kur'alar 
•nede 4 defa. 11 KylOI, 11 Blrtnelklnun, 11 Mert ve 1t Hull'llll 

tarlhlerlnıff çektleoeıctır. 

İstanbul Belediyesi lanlarr 
lstanbul intihabı Mebusan Teftiı 

Heyetinden: 
Genenl Hakki Şinasi Erel' den açılan İstanbul Mebualula tdn tl/1Jf 

942 tarihine müsadif Pazar gilnll Un ıversite konferans salonunda intihap 
yapdacaktır. Saat tam dokuzda rey a lnuruya başlanacatmdan milntehlbi .. 
sanllerln aşalldakf tertip strasına ıö re muayyen saatlerde ellerinde b\a
lunan müntehibisanl cilzdanlariyle salonu teorif ederek reylerini kullan-..ı 
maları rica olunur. ('132) ..Jı 

Saat Dakl9' la.t l>adlka - ..___ ...___ 
EminönQ, Fatih 1 DA 10 ao 
Beyotlu, Beıilrtaı 10 30 .. 11 ~' 
K. köy, Eyüp, Üsküdar 11 30.' - 13 
Adalar, Bakırköy ( 12 11 
Sarıyer, Beykoz ( 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasamıf Hesaplan 1942 baami,e P1Am 

&.,ıdels: 1 Subat. 4 llQll, 1 Aıustae. t llrtnrfteırta 
.. tarlhlerla•e Japtlır • 

1942 ikramiyeleri 

1 Askerlik lıleri 1 
a----1---
........ Terli .Allıerlllı la......_eı Ds. 

..ııllıa y,a., llalımaı ot. ltuaıafa laml ıoa 
(ISIJ) P. Tim- ll•ıafa ot. .A. Arif Hl 
(44194) Tep. Ttnı. 11 .. tafa ot lalim H7 
( ... il) Kalı:lbe Ti& Celil ot. P•J'•Ula 
H4 ( 44914) Tltb. T .... A1unet ltOttl ot 
~ (4'020) Tbta. T.... lluHafa ot. Per 
nla (450H) h eöulana acele eulıe7e 11\1· 
1'9CaatlUI. 

~~~........------~_...-..r-rı..»TW 
ı adet .,,., Ural*-!000.- Un 
a • ıooo • -aooo- • 

tO ad9t 100 l!nı111!ts-11U1ıa.-

IO • llO • 

1 LAN 
Alkerl matbuda 108 Ura 97bk tıc

NW ... tablhcf De 108 Ura aylık 
Oıcnıtll Llto m•kfneJer uatablı miln
haJıdir. Bu mOnbaJJere Jmtibanla eh
U7eti t.ebenilD edenler almacaktır. 
T~~ kabul eeraWJd ve ne libi 
.....ıa Bıtl7ae oldulwm her IOn -
at 10 dan il ya katar soı..,.mantye 
eıunll clvanndakt ukerl matbaa mO
dGrlQOne nıOracaatla Direnmeleri 
l•mncltr. tmWuın 2 Şuba M2 Pazar
tell IODQ .. 9 da )'&~ılacaktır. 

(l8U - 111) 

1 • TllO • -1&00.- • 
• • 100 • -ıaoo- • 

10 • t5Cl • -taGO- • 
IOO tt ti • im.- " 
ıoo • ıo • __..,..,,_ • 

Y~ni Müıt • .,or ld: ... 

"Her taelr bu ıösterdltlm alUllerl tat1• 
etmek ıaretlyle bir iki Mile .ıbl kısa bir r.ama• 1 
mlltterllerlnln adedini bir mlıll arttırabilir. Bea 
kitabımda abe bu DD8t• iiretiyorum., 

Fiyat. 50 Kuruı 


