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Harp içinde harp .Barem kanununda 
l 

.. 

Hazine men/ aati,, sistemine 
ait bir hikô.ge 

- --ı değişiklik 
Şahsi gayret ve zekaya da 

Yazan : Alamet imla YALMAN 

kıymet verilecek ln arp başladığı zaınıın derl'l?k ,.----------------------------. ,, rasi memleketleri şaşal'ldı· 
Karşılarında •ıcrlmlı bir şek ~- v a r l ı k 
işler diktatörlük mektmızr.1a. 

: vardı. Bir tek lnsııi"ın (}mrı 
.,~al kanun ve usul olJyor, asıl 
"lSada doğrud3 rı dogruya yurü
or, işe yarayan adam hiçbir sı
gozetılmeden 1$ başına ı;eçırıle· 
i'ı:ırdu. 

1rıgillzlerlc Amerıkalılar, dıktL 
1uk sıstemlerıne karşı harbe gl· 
c bır muddct için harp içınde 

liııcı bir harbi knbul etmeğe mec. 
t oldular. Mcmlekctıerlnln ıçın· 
~l turHi luriü usuller, görenek· 
• er gdlcrlo çarpışmaları Jfızım 

ı;lı, Bu ıkınci harpte üstün çık
ı;iıkça dıklatorlüklcrle boy ol· 
llıelcrıne ve verimlt iş ı;orme· 
ille ıhtımal yoktu. Gtuı dilşman· 
rırı başında da kırtasi ruh ı:ell· 
tdu. 
fngıllzlcrlc Amerlkalıları.n bu ite· 
t'ci duşmana, bu veba mikro· 
11a karşı açtıkları mı.icadelenin 
ıılll ıçın çok ders alınacak taraf. 
1 vardır. 
lııg lizlcr, başlarırı a tokmak yiye 
~e Yeni icaplara hayret verici bir 

ıııtıbak kudreti gösterdll~r. H&!"p 
~ aksattarı ıçın milli bir hükumet 
tırdular, içtimai bır inkılfıp vilcu· 
~ getırdiler, yükü herkes için mli· 

\'( b'r hale koydular, faşe ve mıı. 
/e davalarına yaman çareler bel· 
t tılar, kırtasi ruhun yaratabilece. 
d cngcllerı asgari dereceye indir· 
, ~· Böylece İngiltere mevcut tr· 
t 1 mkônJarından ve kadın er
: butün nüfusunun çalışmasından 
lıaı illi dcrcccd vcrlrn alacak t;.r 
l>e t gelmiş ve ~unu ispat etml~ttr: 
ı- l'l'ıokrasl, işler şekle konulur.es 
, e işe ciddi sur<tte sarılınca a k· 
;lörluklc kıyası kabul ~lmıyecek 1 

0crecedc yüksek verim temin e<le. 
l)' r ve bu verim devamlı olur. 

:ktatorl!iktcn belki kısa bir bub·\ 
;ilıı devrinde yiiksck verim alınır, 
•kat bu verim devam edemez, 
Clitıkü milnakaşa hUrrlyetı olmı· :•n rnuhıllerde bir müddet son. 
'ta her turlü raallyctlcr bceuntu· 
ıı a Uğrar. Havasız kalmış bir insan 
lı a~·ı sarsılırsa kör körüne emre 
ı;lllak esası üzerine kurulan sis
~ l'tılcrın verim kabillyeti de gitgl· 
e azalır. 

aı ı\ınt'rlkıının kırtasl ruha karşı 
dan harbi kazanma ı 1ngiltereden 
rıatıa ı;:üç olmuştur. Bir defa Ame· 
,;a. lnglltere kadar harici tazyik 
~ rınemlşUr, sonra iş hayatında bu 
~~ar ameli olan Amerika, federal 
d kı'.ıınctlnin mekanizması bakımın ;n. dünyanın kırtasiyecilikle en 
1-f atuı memlekcllerlnden biridir. 

11 er hüki'ımel dairesi tek başına ça· 
ftı~ır, birbirini kı kanır. M<:murlar 
~ ~ulıyctıcn korkarlar, kaçarlar, 
a..,al<'clllğe düşkünlük gösterirler. 

()) n. nuzvcJt, dıktatörliiklerle boy 
Ilı ÇQşnlek ve Amcrıkayı cidden de. 
Ilı 0krasln n tmallıt yeri haline koy· 
•tı~k davası karşısında kalınca me· 
tıı 1~ et ı k ndl üzerine almış, kırtasi 
~ancı ri h'çe saymış ve şu karara 

rlllıştır: 

to..' F'abrlka kurmak, işletmek ve I· 
··ıııı· 

iil yapmak; bunu kendi hesap. 
ıuc~ıımı 1':\. ıı. :;u, ~ de) •ıı:»• 

• • 
vergısı 

Ankara, 3 (Vatan) - Hükumetı---

barem kanununda bazı tadılat yap· ~-------------.., 
mağı kararlaştırmış bulunmakta· 1 o • t 

Ankarada listeler Pazartesi 
günü asılacak 

dır. Bu karnra göre bütü:ı vckı\. 1 uç en 1 n n u • 
!etlerin münıcssillcrindcn mürek· 
kep bir heyet Başvckfılctlc toplan. 
tılar yaparak barem kanununun ta· 

1 dıl şeklini incelemektedir. Bu tel· 
ktldcr sonunda barem kanur.unda 

Ankara. 3 (Vatanı - Ankara'daki Varlık vergısl milkclleflerinln 
ııstesınln pazartcsı sUn\l asılması muhtemeldır. Varlık vcq;isı mUkel· 
ıcflcrinın ıısteslnı ilk astın vtlAyet Manısa olmuştur. 

1 

şahsi gayrelc ve zekfıya kıymet \'C. 

rilcceği an!aşı:maktad:r. Yeni ka· 
nun projesi önümüzdeki yeni Mcc-

1 
llsln toplantı.sında yörüşülmck ü· 

zere Vekiller Heyetine sevkedilc· 
)cektir. 

Tunus harbi 
şiddetlendi 

Dün mühim bir nutuk öyleyeıt lnı-lltere llariclye nazın H. t.;aen 
---------~~~~~~~------, 

Alman erleri 
Cepheye gitmek 

Eden dedi ki: 
Gayemiz, Alman teca-

Eisenhover; Darlan, Jiro ve 
Afrika halkını tebrik etfi 1 

istemi ortor 

•onıç ıaraboa•• .. 
urw•••lıldar ola•• 

. 
vüz kudretini kırmak 

General Eyl!lenhu·er 

• 
''/ta/gagı büyük bir mesele 
olarak telakki etmiyorum,, 

mlral Karkourt kumanda=ısında Moskova, 3 (A.A.> - Sovyet ha· 
bulunan küçük bir teşkil Tunus lıı· berler bürosunun bugUn bıidlrdigine 
tikametinde giden bir d!.lşman ka. gore, Norvcç'de garnizonda bulunan 
Cıle.slne taarruz ederek kafileye takriben 200 kadar Alman pilot ve 
mensup gemilerden dördunü batır. eri kaçmışlar ve kUçUk gruplar ha-
mıştır. Bundan başka ı:<ı rd.ıkat linde lsvec hududunu gcçmlşlerdır. Londra, 3 (A.A.) - OUn Avam 1 olduğrı llc:-i sürülınUştür. Bu ta. 
dcstroyerı de batırılmıştır. Bu ka. <De•amı Sa. 3, Sü. ·7 de) •·•·• kamarastr.da, harp sonrası yapıcı- mamlle bakıkatın aksidir. 
tııe ,ı:undüz bir bava kcsfi etın ... , __ ,;__,: __ ..:_ __ :....,_ ........ _~"""'..._11ııı ih&kklhdakl müzakerat esnasın· Biz m hcdcfiml'ı, harp zamanın· 
sında ıorülmO& ve ıc~ yarısından l da ıöz alan Hariciye Nazırı Eden. dakL bu realizmin sulh zamanır.da 
bı,.az sonra lnıııız geml!erinJn ta.' Uzak Şarkta harpten sonra Avrupada yapılması da de~am etmesdir. Bu kolay olmı 
arruzuna u:ramıştır. Dü~man ka· gereken ilk lüzumlu şeyin Yer.i bir yacaktır. ÇUnkü mütareke imzala· 
fılesl taarruza utrar uğ:amaz da. Alman tecavüzü ihtimaUnc ktırşı nır imzalanmaz bun'Jn kaçınması 

Alman -Sovyet 

ğılmış ve mukavemeti kesmiştir. devamlı bir müdafaa sistemi kurul· kabil olmayan aksıilamcllcrl kcn. 
Düşman gemilerile bundan sonra Amerikalılar Buna köyü ması olacağınt ve lngllterenin bu dlslni hissettirecektir. Halbuki harp 
yapılan şiddetli çarpışma esnasın· sisteme kendi payLr.r getlrıncı!e ha· bittikten sonra sulhün muhafazası 
da 4 düşman gemist ile ık· muh. çevresine girdiler zır bulunduğunu söylemiştir. bizim bu iş birliğini B!rlcşik Ame. 
rıp batırılmış veya alevıer içınde tnılltcrcde yapıcılıktan bahse. rlka, Rusya ve Çinle idame ettire. 
bırakılmıştır. Aurora, Ayrylus ve den Eden demiştir ki: bilmemize mütevakkıftır. Ben diln. 
Argonaut isimlerindeki iiç kr-..va· 4 Japoa •Öl'lltl ile •it. ~çörçllin bu hususta şimdiden yayc dört devletin kurdukları bü. 
zorümüzle, Klberon ve Kantin 1. tlflk afakJan aPUIDU teşr:t tedbirler alınmasına muhalif (Denmı Sa.. S. SU. 4 ıle *//" 
5imlcrindekl iki muhrlbimlzden mi.i 
rekkep olan kuvvetlerimiz hasar ve IJ A&tılk f&l'fl... Olda 

kunun akisleri 
Nutuk, ltalyada hu
zursuzluğa delil 

sıyılıyor 

Torino bombardı. 

monı halkın sinirleri
ni bczmuş 

B. MaMolfnl 

Londra., 3 (A ~. ) - Brltal'li1\''.I 
ajansının dlplomatık muharriri rad 
yoda Mussotını tarafından söylener 
nutkun Italyadakl huzursuzluğun par 
lak bir delili olduğunu kaydetmekte
dir. lngiliz tayyarelerinin bundan e\'· 

ve! olduğu gibi Italyayı gözetmiye· 
ceklcrine dair Churchlll tarafından 

yapılan katı beyanat Italya halkı ara. 
sında endişe hUkUm sUrdüğünü g~. 
termektcdlr. Memlekette husule ge· 
len bUyük tahrlba t.Jn itiraf edilmc!i 

(Denmı Sa. S, Sil. ı de} __ 

harbi 
Londra, 3 (A.A.) - Bugünkü 

perşembe günü ceşrcdilen Amiral· 
ilk makamının tebliği: 

2/3 kAnunucvvel gecesi Kontra. 

kayba ui:ramıştır. Sabahleyin üs· 
!erine dönen gemilerimiz dil&man 
pike bombalarının ve torpilli tay. 
yarelerinln taarruzuna uğramışlar
dır. Kantin aldığı isabet netices'tn. 
de sonradan batm~hr. Müretteba· 

(De~-. a.a. ı, Sla ' de) "il 

Memurlara şeker ~ 
T evziata pazartesi 

Rjev kesiminde Rus 
kıt'a/arı ilerliyor 

•• •• gunu başlanıyor 
Memurlara tcsbit edilen ucuz fl· 1 lerle bu karardan yine vazıeçll. 

yalla şeker te\•zlatına pazartesi gil· mlştir. 

nil başlanacaktır. Tevziatı yine ev\•elcc olduğu 
Evvelce verilen blr kararla bu gibi bakkallar yapaca}t memurlar, 

tevziat memurlar kooperatl{inln •· ekmek karnelerinden mühürlü kıs 
çacağı satış şubeleri tarafıı: dan ya· mı kestirmek suretile ~ekerlerlnl 
pilacaktı. Son dakikada bazı sebep alacaklcrdır. 

dun 

Mak Arthıar 

Nc\•york, 3 (A,A,) - Mac ArL 
bur karargahı nezdinde bulunan 
bir harp muhabiri Amerikan kı· 

talarının Buna köyü çevreslcc clr. 
diklerin( bildirmektedir. Diğer c·· 
hetten Avustralyalılar Gona'ya bi· 
raz daha yaklaşmışlardır. Şimdi bu 
köye ıo millik blr mesafede bu· 
ıunan bu kıtalar Japonları tulun· 
dukları ve koya gidt'n dar saha u. 

(Denmı: sa. 3; Sil. 8 da) /O/ 

Stalingradın şimal batısında çember içine 

alınan Alman kıt'alarının ikinci hattı yarddı 
Londra, 3 ( A A. l - Mosr<ova rad

yosu, Kızılorıtunun Rzhev cenup ba
tısında mUhlm bir Alman ınerkezır.

deki mukavemeti k ırdıktan sonra 
llerlemeğe devam ettiğini bıldiriyor 

Stalingrad'da Alman il(l.oci halt• 
sarıldı 

Moskova. 3 (A A.ı ~ Ç.ırşamb1 

gUnli akşamı cepheden verilen habe· 
re gore, Ruslıı.r Staiingrad'ın şlm,11 

batısı:1d!I. çember içine atınan Alman 
kıtalarının ikinci hattını yarmışlar· 

dır. Bu hat kUçUk tepeler sılslleıll 

Uzerınde kurulmuştur. AJına..nların bU. 
tUn karş: hUcumları pUskUrtU!mllş· 

tUr. 
Kafka') a.'ıla inatlı muharebeler 

oluyor 
Bcrlin. 3 (A.A.l - Alman tcbl!· 

tinde kaydedıldlğine :;öre. fena ha\'J 
şartlarına rağmen l(afkasda ınatlı 

muharebeler yapılmakta \'C dllşman 

ağır kayıplara u~atıımıılrtadır. re· 
tek kesiminde yapılan bir Alman mu· 
kab!l taarruzu neticesinde bir mlk· 
tnr esir \'C bir çok gıı.nımeller alın· 

mıştır. 

:o;tallnı;rad'da Ru ... t1ıylki de\ anı 
edl)'Or 

Londrıı. 3 lA A.) - Ru~lar mer· 
kez ve Statıngrad cephclerınde de· 
vamtı taarruzlar yJıparak Alman 
kuv\'ctlcrıne ağır darbeler utd.rmek · 
tedır. 

oun sccckı resmı tebliğde Rtev·ırı 

garbınde ve Stntıngrııd'ı.ı şimaıı gar· 
b,SJnde Almanların ilğlr k'ayıplııra 

uğradıkları bıtdınlmektedir. Merkez 
IDe\'&mı Sa, S Sü.. 5 de) XX 
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VATAN ' - ıı - N%o 

il il 
Şehir 1 

Haberleri l il iÇTİMAİ BAHiSLER il 
11 il 

Yaı.an: 

DAPBNE l>U MAURIER .. - Çevit"!'n: 
!USAN BORAN 

B rdenblre bu kadar çok erkek 1 Dedi, ve baŞ1nı dağlara çevir. 

Külliyet:i mik
tarda i<lhal 
eşyası geldi 

Veremle mücadele 
Yoksullar adına 

teşekkür 
,.__.... JfUd· 'Her sıkretı ,.e m..a-ve kadınla karşılaşmak haktkat4'n 1 dl. 

hoşuma gitmedi. Çünkü elbiseleri· ! - Bllmem .. ~d·nı ve sozdc et. 
mlz berbattı. Afrika ormanlarında 'rafı seyretmek için üst gilverteye 
çevrilmiş av filmlertnin reklıimla. çıktım 

rında görillen gülünç resimlere Öğleye doğru yolcu vapuru Ch· 
benziyorduk. Herkes bıze bakıp ı;ü rıstıanla Laardel limanından ayrıl. 

ıccektı. dı, Gudvangen •stikamctınde \"o!a 
Gümrükten 

Prof. Dr. 61. Tevfik Sağlam anlatıyor: 
&ıaıl

tlqm J&rdmtı .. ~ 
blll 1ıüsur 

a,rm f.taııbuldakl on aiti .. ,...e• 
yolıı:l'Ula her sün sıcak .. ..._ 

"-'' ıı. Oll OD _.,.. 
huııuıııandakl ~busuDv Deri M lbr _.._ "~rll-

Gemıde yüksek sınıfa mensup koyuldu. GUvertcde Jake ile bcra· 
• en·ahlar da vardı. Belkı de btzı · ber yolculardan uzak b ı ırn_·"'.~·e 
gemiye alrnıyacaklardı. 1 çekıldık. Hava çok güzeldı. !{uçuk 

- Jake, bu kıyafetle vallahi iki ı kamarada. üst üste dura *' dar 

çeki d ,~.ten sonra fi. 
yat.ar do düşük' üt< 

boş'o ci 

/s ·anbulda 12 verem dispanstrıne ihtıyaç var. Normal 
rakkamlardan hesap olunursa bunu 20 ge çtkarmak icabeder . 

J'İln e'"·el bu ı.üto ..... 0 .. ita 
selen tat.bol taknnlarılPlllll 111&11•· 

hayırlı iş için blr mrnuu ~trnış· 
'" bir d~üuce olarak or~~ nc!lti· 
tım. Büyük ltir ~,·lnçlE' oftt •llD· 
m• ııöre aporcolarımu: • bll •'! 
eeme uy~ olerak • KıW~kp 
rıca y~k ,-~rği fakir •Y' 

' Uler menfaatine ma(lar ~.rı 

kaçkına benziyoruz. yatak üzerinde vakit geçt~mek 
- Vapura bınmeye utanıyor mumkun değlld ı Onun ıçın. bız de Gümrük depoıarır.dak. mallar sa. 

musun? ötekiler gibi güvertede hRsır ıskem blploerı tarafından muntazaman çe· Yazan: Farall FENiK 
Maskara olmak istemem: lelere yaslandık. kllmekte boylece P1) asada •thal E renkbyilndekl sanator7omı cektir. İstanbulda her gıttııınıı. 
Kimse sana bakıp gillmUyor Güvertede 1eyyahlar sahillere eşyaları fıyatları üzerınde htssed•· ilave olur.an yeni pavyo· sınemada Verem Mücıı.dele Cemi· 

b . gü llinını lır bir ucuzluk sezilmektedir. yetı için verdiğıntz bir kaç kuruş, ki? bakıyorlar, ta ıatın ze ıo nun &.oılı§ töreninin üstunden he-
b t Uşlar· ou-n bu hususta ~aptıg"ımız tah. işte şu gördüğünuz diSpanserlerin Öyle ama, çok sıkılıyorum, meth ıç,n lrblr•ri traşa tu m · J nuz bır kaç giln geçti. 

1 kü Uk f t ğ C akiııe kı"kata göre lklncıtc .. rfn ayı ıçert· yapdmasıru mümkün kılmıştır, _ cı ...... ver canım. ikide b r ç o o ra m · "' Herkesin büyük gayretlerle ı 
uvy ı Muh sinde <>Umrük antrpolarından en zl. Sinemalardan bu pullar dolayıs • Gecey geçirdiğimiz yerin ücre· lerile resım çekip duruyor ar • meydana gelen bu pavyonun a· 

i ili ki 1 B k ÇI lı; '-'ade 15.764 kılo kfıliıt menı;ucat. le •ki scocde 81 bin lırR temin et· tini • ine Jake ~i. Ben eller m tel f m etten mse er r a • ., • çılış torenmden bahsettıji bir an· 
" 1..1 t 11· ka 59503 kilo dt mir zlncır, 51.987 ki· tik. Vatandaşlarımızın seve seve cebimde durdum ve dudaklarımı kandlnavyalı, bir lk ;,• ng ız. • da. Osküdardakl dişpansert.n de 

k .... ı A lk Jı Fa· lo mukavva. 122970 k lo motor, verdikler• bu paralarla yükselt. 1 ırdım. HalA Jake'm kesesine yü lanı hal.,. A man ve mcr a temellerınln atıldığını eorüyoruz. 
olmak. sırttır.dan ~ınmek canımı kat hepsi de görmek mak adile ~1 147480 kilo çln.ko levha. 38960 kı · Fatihten sonra, Dotancılarda a- tllimiz bu buıalarda yüzlerce 

1 be 1 1 ıo radyo ve aksamı, 83373 kılo çelik hastayı kurtarmak ımkfınını el· ıkıyordu. m şe nzem yor ar. tılan bu yeni temel , yalnız Verem 
iskeleye gıttık: çok kalabalıktı. Kendi kendime düşündUm: Jake eşya, 114415 kilo demir fıçı, 31992 Mücadele eemıyetlnın başarısını de etmış bulunuyoruz 

B"' görmesinler diye dağlara ba· ile yalnız başımıza bir kayıkta oL kilo nlşa<hr, 17829 kılo lamba şışes•. gostermckle kalmıyor, Tilrk vL Bu yardım usulünü dljer eğ· 
ı, ordum Konuşmalarına kulak saydık. bu eüzel Fjord'larda yel· 57514 kılo pamuklu mensucat, tandaşının, st>syal olıunlaşmada lence yerlerıne, barlara ve l(lks 

d k ı..aJde 121729 kilo demir çember, 24504 nazınolara da teşmil etmek içın \ crmıyordum. Bu sırada bir motör kcn açarak dolaşsay ı : her ,,.. büyl\k adımlarla ıleri doğru git· • 
1 zd k kilo muhtelif saat, 15670 kilo ham teşebbüslere gırıştik. baz1 seyyahları ~ahlle getird. Mo. bu süslü vapuru arama ı .. ug·ını ve ıstırap içinde bulunan 

k Od k a 18116 ki lo porse Üskudar verem dıspanserı nl. törün iskeleye yanaştığını Ye bir Fakat hava rüzgArsız. Sular a· un mu avv • • hemcınslnl dilşünme:c ve onu ko· 
kadının tok g!llüşünü işittim. ranlık ve aldatıcı bir silkünet tçın- len eşya ve 8277 kilo pamuk tpll· rumağa başladığLnı ısbat ediyor. san ayına kadar ınşa edllmı~ bu· 

5
1 kil "tır Ol&er taraftan da lunacaktır. Burada da fakirlere Seyyahlara kılavuzluk eden bir 41e. • çe mı., • Temel için vurulan ilk kuma 

i t 1 bul &ehrımıze muhtell! Avrupa memlc. meccanen ilaç verecek ve tedav • adam, oelenlerı etrafına topladı. Jake. bir Amer kan gaze es • ve çukura atılan ilk taş. yakın bır 
.. ı bbb ketin ınd n mal ithali devam et· ferini yapaca"'ız. Oiı;panscrlcr, ev· K rdlslnl dinlemeleri için ellni kal· meUıediyorlar, Kı?p. b bzibz a d e zamanda kapanacak çatının ve b 

r mekt dı lere !!Ziyaretçi hastabak•cılar .. dırdı, once Norvet ve sonra lngL muş. Baseball maçlarını okuyo • e r. ıçlnde hayat iksirine havuşaeak. 
1 e G · k ·"' gôcdererek osyal vazlyctlerlaı 1 d liyle: Ne tuhaf adam, hep böy e hatır v 8Ce yarlSI blf agıt ıarın müjdcctsldlr. 

tetkik edecek. ayrıca muhitlerin· «- Burada blr saat kadar kala· havale gelmlyen şeylere merak e· Şımdıye kadar bınlercc değil. 
• b. d la deki kimseleri. yılda ıkı defa ront. .::anız. dedi. Görülecek scyler var, diyor. Etrafındakiler umurunda 1 8p0S U!1U SOym UŞ f on binlerce veremliye yeni hayat 

ıo ı ı· gen muayenesinden geçıreeekler· Gezmek lstıyenler lutfen soldaki 1(' değil Doğrusu ne okumak s ı· ufukları açan. ellle para.sıle ve 
k _._ k t ı d b r Fındıklıda sandalcılık yapan Hiı. dır. "Olu takip etsinler; izahat alma :rorum, ne ~ uyuma . ç m e • nıhayet bütun bilgisi lle bu ince 

" d lie ı k d T fık dun «ece Verem Mücadele Cemlyetının ıstlyenler de lutfen beıılmle buyur· uzüntiı var. Ne tstcdl~lmi ben 2 Y n ve ar ·a aşı ev .. hastalığın ncsıllerı kavuran müt· 

Eksık alınan her lokma ekmek kabul etmJttler. Dü,U0("91111 .-il vlcw 
ve her parça kalori. Cakir halkı· atarken ~ttulanntftın ytJk ••" 
mız1 bu ha~talığın pençesine bUs- danlarına olan .. .ıytlt "~•l""'r 
bütün duşiırüyc;r Nı beUrtmlftim. Y&Jtal it , .•. 
Gıda maddelerini temin husu· teyld edtJatHl. it• ~ok ll•Y1~1d kat 

sunda karşıla.ştığımı7. zorluklar• »lleelle duydutwn .. ,-tnd eri lıW 
bunlara fi,ızlıı.slle ihtiyaç duyan ve eıtı. Sporcularımıu tete1'11 ap&al'· 
aldığı kalori yekünu ile bu Aletle t.araftan bol'f, bir taralfall • ~. )lif 

cer.kleşemtyecek uı"·allıları gözö· ıarı ı~wn •oyacakları de . ,..,... 
nüne ı:etırırken. buıün her u. ılolayıılyle • tüı.umaın: 5ap>• ı-c•lı 
mandan daha çok ve daha kuv· Hayırlı bir makqt için Y•';-ye 
vetli, verem mucadclcsıne gırış. maı:larda ıııttıınaıııı. olarak " .,,.,11 
mış ve hatU bu şeyi ön plt'ına al· ıtnettye ,·erllmemffl. futt.0:

111111 
mış bulunmamız lazrın geldl~lne hakemlerin blle bir defac-ı~ " ,-c: 
kanaat getirmek ve mücadeleyi o· sır olarak bUetıe &'lrmrterl ço 

na göre ayarlamak icap eder. rinde olur. 
Verem mücadelesi kin verilen Spol'("ularımızın yardımın .. ;,,~ .. 

her kuruş. bır ınsan cı~rını son. ka, Kn:ılayıa _, 1 .. lçln tılr aJ&lılft 
ınekten kurtaracak ve bır ın~an mahtıo!I olarak şunlar da 1111, 
,·ucuduna rahat nefe:. aldırablle· ıellyor. Hepal defilee, belki,.,. 
cck buyük b•r yardımcıd ır. tatltlk edtleblllr: ,, 

1 - Şehir tlyatroaunıın el,.... 
komedi kıfm11lanada 'ltl~r ~· Y ollarr Heybclıyc düşenler, 

Erenkö•ünden gecenler ve 

hattıl trenle Haydarpaşaya gıdıp 

ı;:elcnler. tatlı bir bahar havasını 

andıran güneşli bır gündtt, ken. 

dılerine mendil sallayan o ıçlt has· 

ııd"'I' ı - Stnemalarra ltlttr tarflıl ,ır 
3 - KoD\·enahn·arın 

konseri, .ılı''' 
4 - JWrl ,;elen l(i<IH ''fl ( 

müetıaeMlerln birer ~ı, 
11 

ııır 
5 - tııtanb•I trann·ayıanaı 

gi.inü. dııa>• 
Tabii bunları• alf ı.,ı ~in • 

saat 4 te Mebusan caddesindeki kA· en büyük gayelcrı.rıden bırl de 
tunlar. bilmiyorum... hış darbesıne saldıran ve bu ha - bütün halkı bu şekilde. tarama 

Adam gözlütOnQ düzeltti. Yor- Baktım , karşımızda bir grup A· ğıt deposur:dan 3 balya kese kAğıdı talığa tutulanları kurtarmak, tu· gornıu~. onların hislerini duymuş 
b. çalı b ı ynl caddede a""I Ya surctıle muayene etmek ve vere. ı:un yüzünden terler akıyordu. U- merlkalı oturuyor. Yanlarında ır p, un arı 0 

.... tulmıyanları korumak ıçLn uğra· me müstait olanları tedavı e)·le· olsalr&r, eminim kı keselerinin a· 

taların teşekkür gülümseylşlerir. i 

zun adımlarla 7ürürken bir seyyah gramofon da var. Hcpst beş kış!. kuba satarlarken yakalanarak ad. şan Verem Mucadele Cemıyctı gızlarını bir değil bın açacaklar. 
grupu peşine takıldı. Manr.ara Üçü erkek lkis1 kadın. Bu Ameri· ltyeye ver lmlşlcrdır Reısı Profesör Doktor General mektır D dır 

,·rrrc-rklerl saf llaıulatlarıııltr• .., ftf ..... ~ 
IO __..-

kartları satın almak için ahmak bir 1 kahları seyretmek oldukça eğlen· Ekmeg" e yabanc· un Tevfik Sağlam anlatıyordu. ııot G eneraı Tevfik Sajlamın, Verem disparıscrlerlnin. verem 
kaz sü.-üsü &lbi bir mata.zaya gir· celi: cttirn: sağlık aşısı şeklınde çalı~r- sanatoryomlarının açılışı, Kızılay 
diler... Erkeklerden birisi enayiye ben- katanlar mahkemeye •- lstanbulda en aşağı on lkı şı memleket ıçııı büyük bır ka. aşı e\'lerının faaltyctc seçişi, fakir Bir memur 

tevkif edildi 
Jake, motörde bir tayfa fk ko- zlyor, ıözlük takmış, k itap okuyor. . verem dıspan.serınc lhtıyaç var zançtır Hnrp ateşıııtn dort buca- halka !)alık dağıtılması içtimai 

nuıtuktan sonra dotruldu: Galiba bu enayi genç esmer kızın verildı .Normal rnkkamlardan hesap olu. ğımızı sıırdığı V(' bütiln ıınkAn. hayatımıı.da yeni bir merhale ve 
Gel Dick, vapura yıdiyoruz. biraderi olacak Çünkü kızcağız, nursa, bunu ylrmıye çıkarmak t· sızlıklara katlanmak mecburiye· so.7aı olgunlucumuza mühim bi· 

Bir kamara varm11; dedi. Motöre ona bır örtü getirmesini rica etti. Son zamanlarda ekmek ışının çok cap eder Doğancılarda busun te. tınde olduğumuz busunıcrde. fi· rer mısaldırler. Bunları kuvvet. ıı 
binerek ahllden açıldık. Yaklaştık o da kendisini rahatsız etmemesini ı;ıkı kontrole tabı tutulmasına rağ· melını attığımız bu dlspanserı ret, kcndıslne en müsait zemlnı lendlrmege ve büyütnı ğe çalışa· Memur bulunduw" 
ça gemi büyük görilnilyordu. Ge· söyledi. Bunun üzerine diğer erkek ı ~;~·inek şch!lm~'Z~ı muh~el!f ı;e~t nazarı ıtıbara alacak olursak, Ve· bulduğunu sanarak yerıe3mek ıs. lım P. T. T . . 

1

• doresinİfl 
mlye yanaştık, guverteye çıktık. yerinden fırladı, koşup örtOyU ge. e e e meae a a. no u • mıs r rem Mucadcle Ccmıycllnın clın tlyor FAR.UJt FENiK 

Her taraf beyaz ve temizdi. Bu va tlr<ll llc:lncl genç, bu işi yaptlğtna unları karıştırılmak suçuyla bazı de 4 dispanser olmuş bulunuyor. - -------------------..---------- benzinlerini satf,111 
purla blzlm eski yelkenli arasında memnun görünüyordu. Fakat kız ktrnseıer mahkemeye verılmektc· Sıhhat VckAlctı. dıspanscr inşaatı J x ı '"" ılı~ 
çok farklar vardı. Fakat kıyafeti· buna karşılık kısa blr gülümseme· d •r. ıçın şehrımiZe yüz bin lira verdi ~ e Emniyet Müdürlüğü ka~C .,, .. 
mi düşünerek canım sıkılıyordu. yt bOe eot görmüş gt'of bir tavır Dun de bu suçtan tsmail ve Ah. Bunun ~ bin lirası buradaki dıs. ı ~ bUrosu memurları, ınemurı:re11rıll 

t k d mcı adı.nda ık• fırıncı mllli kQrun· f 1 kt ~"~'"' ..... ''...;: :-.''· "''""''w;."'"'"'~"'''''"''lılo'-..~ -ur Jakc bilet almak için yanımdan a ın ı panserın ınşasına sar o unaca ır. 11.'\'"'"'~""~'"'~''""....... - z:ifesinl sullstimal eden me
11

• .-1· 
a •rılmıştı. Ben de merdiven ba. ÜçüncU erkek. küçük ve komik ma lllahkemesıne \'erılmışterdır Yakırıd.ı Knsımpaşa ve Beşik· k&.rışık bir lhtikAr vakasını .-
cında onu bekliyordum. Derken bir genç. Ağzını açar açmaz. herke İki kavgacı kr dm taşta da birer verem mücııdele D ' . cevabı dana çıkarmışlardtr. 
üst güver.tede bir gramofon sesi si gOldürüyor. Elindeki fotofrar dispanser• y.ıpılacaktır \'c bunla- { f Ç e n f n !ardır. .,e 4e· 
başladı. Ayak sürtUşünden birisi. maklneslle hep gUIOnç vazlyetıertn yaltal an j 1 r• dığcr dispanserler takıp ede· P. T. T. idaresinin ambar ... ~ 

1 1 t 1 • 1 İki k k B utun nmtuklar Cibl B. Musııı,. dakl hu demeı:-Uıe ~dre fnstllz llf'&k· if den ·~ nln dans ett ğinl lahm n e t m; ay· resmınl çek yor. nci ız ırmızı po memurluğunu a c ~., 
nı zamanda yavaş sesle gramofon saçlı, beyaz ve kolsuz bir rop giy. Kuçukpazarda kavgacılıklarlle Sok kta yRkalanan ıınrntn aon nutkunu da ıtik· ları ttmdı~·e kadar 210 Alman ,eltrl· Sırma, bu vazifesi icabı rrıu rıar"" 
plağındak i dans havasını da söy. mis Uyukluyor glbı Yüzü gülüm· meşhur iki komşu diln yıne blrb•- katle okudum. Bu nutkun, milttdik· 

1 
nı bombalamıı,lardır. RuRlardan ıın 

61 
altında bulunıı.n ıdarcnlıı 1:p:ıll1' 

lemcyc başfaymca, bunun bir kız SCyOr. Çirkin değil , artık yalnız O· rfnC gırrnlşler, birbirlerini taşla y&· kad. n 1 ar lı1 y C r: sı n dan ler tarafından "On lUnlerdfi ltal,ya'nın nıllhlnılertRln \"f! kaçar dda llik:ıuna Ve kamyonetlerine mahSU!> .,e1" 
0'11b'lecc(:•ni dilşündilm. Ben de na bakmağa başladım ı\caba han. ralarnışlardır I d h I k durumu hakkında "'nJ lenllcn bir .. ıaru utradıklamıııı Hıte8J de ıtudur: !erini hariçten bazı şoförlere ,u 
şarkıya uyarak hafif bir ıslık tut· ı gl erkekle alakası var? Buna çok ttııl lı;arşısında 137 numarada o· faz asın ( ast 1 ,,~ lere Cl?\llll oldu*u unlaı:ıılılOf, Mllt· ı Berlin a'! defa otomobll sahiplerine :ıtnııtur· ıçırı 
turdun. Kızın vuzünü görmeye de merak ettim. Herhald<> gözlük ta. turan lfadlye Elıplşk l' ile 58 .nu. bulundu teffkJerln iddialarında \e 8 . Mu,.ıoo . Rremen ıoı ,. ııurellc satılan b ir ton ben:ıl~n el· 
merak sardırdım.. şıyan enayf kılıklı ge~lc değil. Kız marnda oturan Emine 1':kşi, Hacı· ıını'nlıı Hrditı r,.\ aplarda nf' dercc.-e- ı Kolon~·· ı 10 » 1435 lira haksız menfaat teı1' 

Vapur. FJor<l'un tabii manzara· 1 ona yilz wrmlyor.. kadın ınahallesınde birbirlerini gör Son günlcrdr tehrımızı muhtelit ~c kadar haklı olduklarını lncelcm f< Hamhurg 93 » mlştir. ş!11'~ 
ı:•nı ho?t•vordu. Fakat elden ne s;e. Biraz sonra do~rularak saçlarını müşlcr, ve sokakta baiırışıp sövli. scmtlertnde serbest fuhşun alıp yU· ı . ı o . ı t F.mdrn 80 » Maznun, dün yapılan dtı~o~~~ 
lirdi! Jake gelince sordum: düzeltti. Tekrar ~ramofon çalma· şerck kavgaya başlamışlardır. E. I rlidUğUnU gören zabıta memurları :::~a~ i;;:~~~~n 1 

a o;:~ırıı-~;~: ~n~~,; I Hamm 80 » ı;onunda suç ortağı lbrahln. ·~ '" 
J>c1' çabuk bccerdln

7 ğa başladı. Bu, sabahle)•ln duydu- mine. Yerden kaptığı bır taşla l\lu· sıkı bir arama yaparal< dün yalnız ta~·yareolerı tarafından homhalanm11t11; ıu .. ı 1'! ıo ıle 'bırllkte tevkif edllmi§l: 
- Evet, işler tıkırmda gidiyor. ğunı şarkı idi. Şarkının ahengine radı tbası dan yaralamıştır YaNlı Tarlabaşı Cihetinde 30 a )akın sokak na kar~ı llerl siıriikıı tf'<lhir nstundc Vllhclm~hafcn 119 » ,,. , 

Balholm'a kadar; kamarn •vm. · uyarak omuzlarını oyl".ntıyordu. Bu ., ister htemcz. durdum. u"' urg ,..,., 
1 

• 
b,_, Bala hnstahaneslne kaldırılmış, kadını yakalamıAlardır Bunların, ya. D 1 h ·- Geçe 1 ay gaz aıarn 

d l suçlu Yaltalıınmıctır. pılan muayenelerı neticesinde yarı· o ld r "0 ı 1r Jake, gramofon havasını uyun. arada komik çocuk bir sigara ya- v Uure dl.yor ki: «Alman.va uçıtkııa· .... ~~-~en or ;fi : elektriksiz ( V ,, 
ca surat astı: karak kızın dudağına koydu. Kız Mlilkiyelilerin top l antısı sından fazlası hasta olduğu anlaşıla· varlar goııdcrr.<·f'k \e hunlıır ltalyan r.~~ • n 

R,. bu eksikti... derinden gelen bir sesle ayni şar· rak ha11tahanelere sevkedılnıışierdır. toplarlle birlikte ıtn-:ıııan uçaklarını Manhaym 44 » Vil~yctıen tebllg edılmlşti~~a tc'' 
Omuz silktim. Şarkı hoşuma gi· kıyı mırıldanıyordu. 4 sırıncıkfınun cuma günü Mut. Yine bu cümleden olmak Uzcre giz· layık oldukları tarz.da kar-ıılıyacak· Ham·er 44 » Elektriksiz semtJ.crdcki h• it ,,ı 

d) ordu. Beraber, dUrı akşam geı:- GramC'fon başlaytrcn Jake kaş- klye mektebinin kuruluşunun yıl· Jı randevu evlerı hakkında da çok 1 trr.ıt t'rankfurt 35 » zi edilen lklnclteşrin ayına/re ıı't 
tljt'm

1

z dağlara baktık. Onlar artık larını çatarak yerınden kalktı. dönüntÜ dolayıslle şehrlrnlzdek ı titiz bir arama yapılmaktadır. Rıı -.atarlar föıtllnde durmamın ııc· Bana öyle geliyor ki R. ~--nlinl flşlerf bazı semtlerd.~~~ ba)~ ~ıs~c~ 
çok. uzaklarda kalmış gibi görünii· ı - Bc kaptan köprüsüne gidi. mUlki}'elUer ve dostları akşam saat Alt 33 ı ra hehi de ';'U: Bunu okurken lngllt4ıre ha\·a akınlarına karıı Almanya'dıt.n rol verilememesi yuzunde de JEll 
· · [lıı rada gramofonda YC yorum. dedi: ıklncl kaptan iyi bir 20 de 'faksırn gaz.nosunda toplana. ha\a nazırının Alınan~ a şehirlerine ırıecrk yardımı ~İIJlerkM yukarıdaki 

1 
ı5t.hknk sahiplerinin ellerin 

nl bir şarkı başladı. Ben de hafı{ adama bon:zlyor, blr ık! lfıf atarım caklardır. BUtün MUlklyıclllcrln bu Dün borsada bir Rcşadıyc altmı ha,·adan hiicunılar haJ<kmdakı deme. llııtt. J'Ör:ünıln bnündo hulun .. ydı bel· dığ1 anlaşılmıştır. ayı ıç'ıı 
ıslıkla uymaktan geri kalmadım. orası daha tenha. Dağlar da daha 1 topıa tıda bulunmaları rıcn edıl· 33 lira ve bir gram kulçc altın da cı huhınan bir pr:ete de ı;-öıfunün ki daha h&J:ka bir tedbiri orta)• ı Bu fişler birinclkanun- etletll'dC 

Jak,. s ., rlenerek: ıyl gorOlilr. mektcdır Ayrıca davetiye gönde· 434 kuruş üzerinden muamele gör· onUnde duruJor: atardı . de muteber olacağından 1tııl'°"11 
- !!en olsam, böyle AleUerl ıe· (Arkaa. nr) rllmlyccekt.ır müştür Ha,·a nazırının Ava"' kamaraııın · Tat"9ert lklnelteşrln ayına alt ga~ncrktr~ 

m ye sokmam. -.----------------------------------------------------------------------.... bulı• an k imselerin, t>I•
1 ~or' ,.. .., kkaıı•r• ıo· 1 

1 ayı zarfıda bayi b• aıar• l)llll)ll"1 Hesscn merakla Senlus'a sordu: W t ..., defetmek ıçın sUAlıını sağ elile tutardı. caat ederek gazlarını alın 
- Ne diye sorduğunuz sualleri bırden· lfl!J!-... Ji JI ~~· ı ~ ~ ~ Fakat böyle bır hareketi ani olarak ya. zumu teblll o.lunur. un· 

l)tll • ~; y~ ~:·~di~llmar'a sorulacak başka .~'rLA_...~_L~ ... ~:;:p,_ -~~-=-.... z=rr=:.~~~ .... ~~~ \ l ll'W 11.1/~ ~~ı:n~;:h:~:~ı;ircl~~a:u ~:~ )~:;:~ kul· Kürtaj yapan eb3 yu:·ıdi 
.. ~ - Böyle yepnıam ıçın muhlm bir ı;c· ~ ~...;:;;;;; = - Ilesscn fena halde mahcup bir halde den Anoş tevkif e 'ıt c•cl 

l>ep var aziz meslektaşımı ıdl. "lh k l{ıirt\ b'~ 
-Ne gibi bir sebep olabilir'! Yoksa • ~u - Peki, şlmdı katil kım? Beyollunda Abdu a t>eYe 

' uıı ' U im 1 ğ ~ -iilı!fii6""~~"-t7· Nf --- - - Hcnilz bulamadım. BUmıvorum. desinde oturan Anoş, bir c 1 • h"k" · n mar ın m er o madı ını mı sanı- ~ - - - ~---~A~~.. ,~ ...... ~ ~ ,, şur. ı.· 
SKOÇ 1 O · esı t 1 -'~ _.. rııu«~~ ~--~ ... • ..,;;ı:ı- xıv vurarak kürtaj yaptırın' _, .... 

>h-obcrsun1 uz? kıncı mavi ipekli e bisc1dcr ··-· R T 
1 

N A · Genç ve ıüzel bir kaddl .. ~t ı· 1 a.tt,.r bir 1 koçyalı, g~oç otf1111u 
bir paket tt.ltün almak için şehre 

ı~rtr \'e ona seklr. pens ,·erir. 
Ç-oc:llk l'ldf'r 'e o gün ı-erl dönmez. 

llttiyar, giinler, haftalar \ e ııenelerce 
ettuau beklerıfe de ondan ll~blr ba· 
t.er çıkm&7" 

Nlllay..t ılık bir yaz g1inli llik8 '\e 
mıallttJıtem IMr ommobll Jsk~)-alımn 
kapeıı önünde durur, Otomobllden 
inen senç \e yakııtıklı bir deJlkanlı 

ihtiyara ko,arak: 
- Bılf)a. dl~e batırır. Amerlka

daydnn· Ciddi \e yorU<'u hlr ı;afışm•· 
ilan ll(tnra zen~ln oldum. 1'1mdl mfl . 
) Onf'rim. 

Uatlyar &OPkkanhıwıa ce\ap \e· 
rlr: 

_Olabilir. Fakat ttitielim llel"ede! 
ÇcMouk c·eblnden bir kutu çıkararak: 
- itte babacıfml • .ter. Faka& oau 

llüa pe1aa1ıya aldım· .._ Mr .Ula 

a r yokmuş gibi konuştu. Halbuk bu F Kaptan Stemııen'ln hiç keyfı yoktu. no" kürtajı müteakıp sa••":or•· 
elbise~ 1 ı:lyenln o olduğunu pek AIA bili· Hava gitgide bozuyor. şiddetli fırtna .,, t neye ... 
31oruz. Demek ki Prensesin kame.rasın. Atlantar.ın yolunu kesiyordu, Makineleri çinde kıvranarak has a lf)ı;tl-' •;· 
ıan çıkan adam Hilmar olunca kat!I de l'aı.an: Welner ı:. Hlats son süratle işletmek için emırler verdi. racaat etmiş, büyük teh rtarsbb1 

odur. - '3 - <;..-ır.: ...... A. ı:. ı-~ __ _. Scnıus ile HC!!sen kaptanın yanına ıit· çlrdlkte11 sonra ancak kU !ı· 
Senlus kaşlarını çatarak cevap verdi: \·ercrncdım. Adresını sol elıle yazdı . tikleri zama.n onu çok neşesiz ve somurt. ml~!~a edllyeye intikal e~ır1 .. 11·,,.,,. 
- Kamaradan çıkan adam Hllmardır - lşk bu ~arlp hareketim sayesinde _ Pekı bur.dan ne çıkar? kan buldular. Her halde bu meseleyi mü h''dlrnıeın ... 

Fakat katıı o deglldir. Orada o sırada I:l•lnıarın katıl olmadığını anladım. _ Katil olmadığı meydana çıkar. ııakaşa etmesini canı istemiyordu. noş e~nln ~drr.ı ' • ~ 
bulunması tçln mühim sebepler olacak, - Bilmece söylüyorsunuz. Hıç bır şey Ben yarayı iyice tetkik ettım. Hatta - Ne var. ne yok? Yenı bir iz bul· k if edılmiştir. 
Fakat biz henüz bunların .ne olduğunu anlamıyorum. 0 zaman da şu sözlerı söylemıştım. dunuz mu? Yine yolcularımın ha.nıı.ın. r- T A K V 1 M ....-ı 
bilmiyoruz. .- Şu halde daha açık konuşayım Katıl bıçağı sağ ellle tutarak çok kuv· den şülfhe ediyorsunuz bakalım, diye 

1 Bildtilmiz bir nokta var. O da uşa~ı IJılnıarın halinde ı.ıbıi olmayan bir ta. \'ctl ı bir darbe vurmuştur.) sordu 
4 

BIRJNCIK.ANUN ı9'I 
oldün•n Hllmar değildir. rar ı:ormedlnız mı? Yarayı her tetkik eden d•kkatli adam Polis hafıyeleı:ı bu sözlerdeki kinaye CUMA ___ f1 

Hessen omuz sllk~rek: - Evrtı Telac:Jı, sinirli, kararsız bir bunu kolaylıkla farkedebllir. ve alayı anlamamazlıktan "elerek •öyle "- ıı 
v • v AY ız _ Gün 331 - •Ol fır - Garip bir muhakeme yürütüyor· hali \'ardı, Yalan snyJ.cycn ve bu yuzden - Belki Hılmar bıçağı sağ elilc tut· cevap verdılcr: HICRi 

1311 
_ ztı.~~.-111 ti 

sunuz azizim! Henüz sözlerınlzden bir ,,-ıcdanı rahat olmıyan bir adama benzı· muıltur. - Yeni bir şeyi-er keşfettik. Boolar RUMİ 
1351 

_ İk~-- •,S'I 
şey anlıyamndını. Belki biraz daha açık yordu, - lmkflnı yok.. Bu cinayet evvelce hem çok mühim, hem de çok ehemmi· • 
konuşur.-anız anlarım. • · Bunlardan başka bir şey farkel· tasarlanmış de~lldir. O andaki ar.ı bir :>etsiz de olabilir. 3en yine birisinden GÜNEŞ 8,0S ı;,2:1 

- TP.b'i . Şimdi anlatacağım. mcdınız m.' • kararın neticesi ol:ırak uşak oldürülmUş. şüphelenmiştim, Fakat arkadaşım... ör.LE 1,o4 f,41 
Nevvorktakl adreslnı yazmasrcı iste· Sen s"ze soyleycceGim öyle ise! Hil. tur. Kaptan Hessen'in sözünü keserek: 1KlNDİ 15,2~ JS.!: 

clığhn zaman buna hayret ettiğlnlzı hıs. mar &-;ılaktır. Bize sıgara ıkram ettiği - Bundan ne mAna çıktığmı yine an· - Yeni birisinden mi? S iz de durma· AKŞAM 11,4 J,•• 
•etbm. zaman ben bur.u gordüm. Kendi sıga- layamadım. dan etrafta herkesi katil olarak görü- YATSI 19,!9 ız,4S 

- Hakkınız var. Çok şaştım doiru· rasını da ol i:lllc yaktı. Fakat bu iıalln. - Eğer bu clnayetı yapmağa katil ycrsunuı? İMSAK 6•23 
IU. Bu oarlp hareketlnııe hiç bir mana ocn emın olmak ıçın ona yazı > ıızdırdım . ev ... ·clce karar vermiş oliaydı, şüpheleri ( Arkaşı yar) 
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Bulgar is tanda 

dır. Tunusun 16 kilometre şimali 

garbis:nde buluı:'!an Jcdeyda etra · 
fı :ı. da şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Tunusun 55 kilometre 1 
cenubunda bulunan FaUs köprüsü
nü zapteden Fransızla?' sahlJ yolu
nu ve garp Trablusuna giden Şlmen 
di(er hattını kesmek llzered:rler. 

Londra. 3 (A.A.) _ Fas rad. 
yosu. şimali A!rlkadakl mü(tcfik 
kuvvetleri başkumandanı G e>:r. cral 
Eisenhover '1n şlmalt Afrlka halkı

na httabcn yaZdığı şu mesajı oku
muştur: 

S 'mali Afrika halkını. yüksek ko 
miser Amiral Darlanı kara ve hava 
kuvvetlerinizin kumandanı gene
ral Giraud'yu ve Frans1z kuvvet
lerini. Fransayı kurtarrrıak için müt 
tefik millctlerC' iltihak etmelerin · 
den dolayı tebrik ederim. 

Memleketlerinır. büyük mazisi 
Uc iftihar etmekle ola.o bütün Fran 
sızlar aralarındaki ufak tpfck ;h-
na bırakmış bulunuyorlar. 
tilACları ve diişünüş ayrıltk1artnr ya 

Ş i mdi onlar, elele vermiş mih
veri yenmek, bütün dünya hür 
ml!Jetkrlnln fevkalAdc takdir et. 
mekte olduğu Fransanın son kal· 

Yüksek heyecanlar sons uz. izt1raplar şaheseri 
aşkı için her şeyini feda eden sevgisine 

sadık kalan bir kalbin romanı 

DAG KIZI 
HE/DE MARiE HATHEYER 

MARKUS Ve WiNNIE 

Şınldayan ırmakların. cıvıldıyan kuşların meleyen 
koy un ve kuzuların. uçsuz bucaksız ovalardan 
dikleşerek bulutları aşan sisli ve karlı dağlar 

arasında gepn orijinal bir aşk ve hayat romanı 

Blletlerlnlzl C\.\'Clden a.Jd1 rınrz. Telefon: 40S80 

1 LAN 
Ştrkt>timıztn bir bayan ~mura lıhtiyacr vardır. Bu 

bayanın türkçe daktilorra.rt, fra.nsızca ve tnıiltzce 
dakt!loırafl tıe birlikte stenografi bllmesı lAztmdır. 
Bu vazifeye tahp olanların adreslerini göstererek tah
riren oreyahut k.endilerınin firketimize mUracaatlPrı 
Ulln olunur. 

TURK - ELLAS T. A. Ş. 

Kredi Liyone HAn. 6/11 - Galata 

[stanbul Orman Çevirge Müdürlüğün C: e rı 
:>8/ 11/ 9t2 tarthinde açık eksiltmeye konulan 700 - 800 kilo yağ~ ·1 

eksıltrnesine tahp çıkmadığından ihale 8 .112/94.2 gUnUne tesadüf salı 
gUnll saat ona tali..k edilmiştır. Talip olanların tayin olunan gün ve saat· 
te VilA.yet dahilinde müteşekkil orman çevtrge müdllrlUğtlndeki ko· 
misyona mUra.caatıarı. (19S'7ı 

r: ·u·.·e:4· .L 
<J. • 

· Komprim~·eri derhal · geçirir. , 
Kutu:;u 35 ltururtur. 
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7 .ao Program ve saat ayarı, 

7,82 Vücudumuzu çalıştrralım. 

7.40 Ajans na·oerleri, i..55 Senfo· 
nik parçalar ( Pl.) 

ü<ıu: 
12 30 ProgTam \'e saat ayarı, 

12.33 Karışık program <Pl.) 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Ka
rışık makamlardan şarkılar. 

AX"AM 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl heyeti, 18.40 Müzik, 
19.00 Konuşma, 19 15 Saz eser
leri, 19.30 Saat ayarı ve ajans 
habcrleı1, 19.45 KUi.sik Türk mU
zlğ'l. 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Film mUzlğl (Pi.) 21.00 Konuş
ma, 21.15 Temsil, 22.00 Radyo sa
lon orkestrası, 22.30 Saat ayarı, 
ajam haberleri ve borsalar. 22 45 
Yarınki program \•e J<apanrş 

1 h•nh111 Belediyesi Şehir Tfyatroeu 

D 
Saat 20,30 da 

Komedi Kısmı 
ASRJLEŞEX BABA 
Yazan: Spiro Melas 

Türkçesi A Hacopulos 
:ıu çarşamba saat 14 de çocuk plyee 

Cumartesi ve pazar gUnlerı 
15,30 da Matıne 

Yef'i neşriya • 

Foh Mag"zi 1 

99 uncu sayısı çık' ı 

Denizc·ıere ilin 
Karadeniz Era ğlisi Limanı Vaziyeti H:ıkkında 

lstanbul Mmtaka Lfm::n Re'sFğinden: 
ı - Ereğli Bababurnu ile Bo.zhane dökUntU mUntehı ına vuıl olu· 

nan hattın şımal kısmında \'e dört ıcuıaç ıskıındll hattına kadar olan 

bUyUk gemilere mahsus saha.da batık gemilerin kUtesi çıkarılmış olup 

yalnız Bababumunun 103 derece hakiki cıheUnde ve Uç buçuk gomlne 

mesafede cSemperclvani> ile yine B&baburnunun 108 1/ 2 derece hakiki 

cihetinde \'e 4/1 gomlne mesafede ( Alılyo Sp~rldon l gemilerinin tavala

n ve yakınlarına dokü!Up saçılan sııç Parçaları kalmıştır. Bu iki gemi· 

nln ftnıdlkı vazlyetı seyrısetere mıını olmayıp bu mevkilere demirleme· 

fe mUsaıt olmn.dığından bunların Uzctlerıne birer yuvarlak Şama.ndra 
konmu\ltur. 

2 - Limanın ktiçllk gemılcre ma.llsus demir yerinde aynı dört kulaç 

lskandıl hatlı içersinde cMarta.na>. «Ayancık> ve cMlllct> gemUerile 

sa.hile yakın kumlukta cKarlal>, cLOtfiye> gemileri kalmıştır. Bunlar

dan cMariana> kısmen çıkarılmış bir klllını suyun llzerınde görlllmckte

dır. cAyancık> dinamitle parçalanmış ı.o;e de parçaları hcnUz toplanama

mıştır. U:ı:erine bır şamandra konmuştur cJ.lılleb vapurunun b141 tara
,fı suyun Uzerındc g6rünmektedır cLotfıYb, cKarta.I> sahılde oldukla· 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satına!ma 
Komisyonu İlanları 

Tamir keş!ı 7500 lira olan 500 a.det bidonun eksiltmeei 7 • 12 • 942 
Pazartesi saat: 11 de yapılacaktır. M•ıvalc.kat teminatı 562 lira M ku
ruş olup teminatı lstanbul Levazım Amirliği muhaaebeslne yatırılacaJc

tır. Şartname.ıi her gün komisyonda gorlllebllir. lste.klllerin belli ~Un ve 

saatte komisyona ı:elmelerl. (309 - ıssı) 

250 Kilo 
60 > 

300 Kilo 

Talk 
Pan.uk 
Tutkal 

207 Adet Çavalya 

* 
Yukarıda yazılı dört kalem mBl7.eme mevcut nUmunelcrrlne gör!! 7/ 

ı. kAnun/942 pazartesi günll saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Isteklilerin belli glln ve aıı.atte komisyona mUracaatıarı. 
(329 • 2008) 

rından acyrlscfer ile a!Akaları yoktur. 
3 - Lımnnın tnmnmlle temizlenmesi işi kış hulQJü do!Lyıelle ilkba

hara talik edılmlşUr. 
!l - M:ı.ha:ı:I: EreC-11 Liman Rlyasetınin 19/ 11/ 9t2 günü ve 9:}5 sa-. 

yılı yaz131. ' 
5 -· Müracaat olunacak harita: 1233 numaralı Ereğli portotonu. 

(2030) 

Foto M&A"nzln'in (99) uncu sayısı 

Refik Halid'ln (Bir eski türkü için ... ) 
Kandemlr'ln (Arap barında bir ge
ce ... ) yazılarını, şair Yusuf Zlya'nın 
hayat.ı:ıı, Moda, S inema, Spor, Mizah, 

Tarih, Oyun, Roman, Hiklıye sayfa-

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
28 Jl<İNC/TEŞR/N 1942 VAZiYETi 

larını ihtiva elmektcdir. 20 büyük 
~ayfa, birbirinden güzel 40 resim ve AK T l F 
Jolgun münderecatla çıkan bu nefis 
mecmuayı okuyucularımıza hararet- ILMA: 
le tavsiye ederiz. Altın: S&n Kuoeram H.616.483 

KARAR lll'J.ASASIDIR 
Iht.kı'.ı.r 912/502 

Milli korunma kanununa muhale· 
retten Istanbul Fincancılar caddesin-

Banknot ··-----··-----
Ufaklık 

Ttlrk L4ruı ---------------------~ 1e 14 numarada manl!atura.cılık Uca-
·eUle meşgul Abraham oğlu Ara~ Uarlçt.eid Mllhabktv: 
:ıakkında lstanbul birinci mllll ko· Altın: Safi Kilogram 28,914,4:i0 
runma mahkemesinde cerçyan eden 

.muhakemesi neticesinde suçlunun 
filli sabit olduğundan mili !korunma 
~anununun 31/ 4 ve 59, 4 ve 63 Uncu 

maddeleri muclblnco yirmi beş lira 
;ıara cezası ödemesine ve Uç gün 
müddetle de dükkanının kapatılma

sına ve hllkUm katlle.şUğ'lndc ücreti 
suçluya alt olmak Uzcre karar hullı
'iasının Vatan gazetesinde ncşredllme
dne 2i / 8 942 tarihinde karar verildi. 

(1990) 

KARAR nm.A "Asmm 
lhtlktır 912 483 

Milll korunma kanununa muhale
fetten Mahmutpaşada 99 numarada 
manıfaturacılık ticaretlle meşgul 

~hmet kızı Uftade hakkında lstan
bul ikinci mllll korunma mahkeme
sinde cereyan eden muhakemesi neti· 
r.eslnde suçlunun fiUi sabit olduğun· 
dan milli korunma kanununun 32/ A. 
:'>9 3, 4 ve 63 Uncu ve T. c. K. 56 ncı 
maddeleri mucibince beş lira para 
~ezası ödemesine ve Yedi gUn müddet
e de dfil:kfmının kapatılmasına ve 
ıUkUm katlleştlğlnde Ucreu suçluya 
alt olmak Uzere karar hu!Asasının 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 
19/8/942 tarıhinde karar verıldi. 

(1919) 

A!tma tah•ili kabil aerbet.ı. dövu•cı.t 

oıger d&Yizler ve Borçlu 

baluyeleri ···- ·-------
1.üıWıe Talı\illUI: 

u.rwıı.e edi. evr&k.ı nalc.d!ye karfll!tı 

Kanunun 8-8 lncı maddelerin• ~•Yfi· 
ün bulne tar<ifmd&n vW t.edl7 ... t 

..................... 
MAaıa ve 'l'aJıvUit CJUM!aaa: 

(Deruht.. edilen evrakı u.lld1· 

A. - <Yenin karfllıtı esham n talı· 

(vi.it (ıtibar! kıymeUe) ...... 

B - Serbeııt llih&m n t&hvilA.t ••• 

A.vam.lar: 

All.uı Ye dôYlz Uz.erine &VILU ........ . 

T&Jıvıı.t Uaerlne av&ıa,. ............... . 
Hazıneye kı.aa vadeli 1.v&.n.1 ........... . 

l~uineye 3860 ~o. lu Kanwıa cC!r• 
açtlan altın kll1dıfı aY&U ........ . 

WeMdarlar: 
Y.ô&eW: 

Lira -·----
104.954.052.36 

9.678.365.-
172.805.95 

1.160.051.07 

40.670,186,69 

·-· 
51.030.347.30 c -

lfiS,i48,563,-

1 l ı . 677 459 22 

45 268.479.93 

10.500.659.30 

1.968,95 
8.693.307.95 

807.000.-

2.50.000.000.-

Ura 

lH.805.223.31 

1.160.051.07 

$11.700.833.99 

13i.H3.101.-

441.677.159.22 

55.769.169.23 

230.502.276.90 

4.500.000.-
11.513.329 36 

1.115.071.4 H.08 

PASI F 

Serma,.e: -·-·-·--------·----------ı 
Uatı7at Akoeat: 

.l.dl ve fnltal&d• 

-·----------
Den.;hte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci ma.ddelertııe t.Yn
k&n hazine taratwdan ftll1 ı.dl,at 

Deruhte edilan nrııu ııakdi79 ba· 

klyest ··-··---·------
KarfUlfı tamamen altın olarM 
ilbeteıı ted&rllie TUedileo ........ . 

R~kont mukabili 1.1.lveten teclaTl1e 
vaudilen 
Haa.lneye y&pılan altın k&rfllıfı .. 
vana mukai:>ill 3~2 No. lı ka.ııwı ıao· 
cibt.Dce ilA.nteıı tedat11.iı v&.Mdi.leo 

Kavdaat: 

Tllrk Ll:u: 
.A.Jtm: Satı Kııoenm 877.422 

IMQ Xo. lı k.anwıa Ck• JauJeef• 
açUa.ra a\ a.u mWuMııül ~ .-... 
~:..aW: 

55.541.930 

Altma :ahvll! kabil d~M~er 
Dıter dövizler ve alac&klı , kllr2c 

b&Jtiyel.ri --·-------

lılallteüf: 

9.412.135.73 
6.000.000.-

158. 7 J8.563.-

24.305.462.-

134.H3.101.-

4.5.000.000.-

30MOO.OQO.-

2~0.000.000.-

97.467.177.61 
1.23U6i.05 

78.12U67.90 

--24.881.259.91 

a: 
15.000.000.-

1:5.H2.13S. 73 

7211.843.101.-

98.701.3U.66 

78.12U67.90 

24.881.259.91 

153.109.437.88 

1.115.071.4H.ô8 
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u B u Ye n ., K eşi f B e n i 1 o sorlertndeD raf~:: 
sıeJskaU~ e ke· 
dan keSf'"., • 

V G 1 t ·, r d ·, mali u.ına,ı.ıe ae• 
aş l e n c e ş . çllml• rençf ~:: 

vanların ctld' Dil 
• h ec1uen • Bayan Pimard yazıyor· •Ken· ı cf'vrelerındl'n ıstı raç aıund•' 

dlml rençlt~mlş bu donuic v,- çır- cevher şımdı BIOCEL naıru ıstelı.J 
tin tenden kurtulmuş v,. daha 15 cı l d gıdası olan penıt>e re~ edil· 
ıün evvell.slne kadar yuıumu kap· Tolcalon kr~mı terkibine Ub• yat· 
!ayan siyah noktalarla buruşuk· mittir Bu kremi her atıaın uyur• 
lııklarım tamamen kaybol muş ol· ma1dan evvd kullanınız . SiJ urlar& 
dutunu gorml'lı::.lt mes'ud vt: aynı iten clldınıı bu ltıymetll uns açıltJ 
zamanda hayranım Bugun cıldlm . masseder. her sabah .. da~a. da· 
butun arkadaşlarımın gıpta na- daha yumuşak.tdaha ... tue n::ıınıı ' 
zarlarını ı;elcecelc derecede açık , ha genç bır clld ile uf& ,aaıııl 
yumuşak vt ca.zlptır Cildi genç- Gllnduzltrl için de <beYILI" 
!eştirmek lçln me$hur bir doktor Tokalon kremini l kullanırıd·_..,.~ 
tarafından kt!şfedılen yenı bir cev- Teminatlı, muvattıkiretli:11ıtlted•d 
her hakkında yazılan makaleyı ilk Bu basit •e~kolayhart&(t pf 
defa okuduğum vakit bizzat ken · saye.stndt! bugun'" her tadınlJOt • 
dimde şayanı hayret bir tesir ve kadar gençle4eb1Hr.'#ve -ıenÇ itli~ 
umere gorecetımı asla tasa--·ır tarın f pta • nazarlarlle~P;ı6ca.;u. 
edemiyordum.> ı cı • ak blr~ldl' ' 

Siı '• boyle Jıpıbılirsinl:... "'r~lnt•e.yumuş • • Y~ .~'Jc~ 
•
1 
CUd hüceyrelerlnden tstlhrac ,ten~~~l.n .. ~deblllr ~ .:eınl•~ 

idUen bu yenJ n kıymetli ce•her 1'1da.5J~olan.,Tolı:alon t.,,., 
taıhhatll •e ırenç bir kızın clldlnln .muuttatl7eUlflne~celerl ~ptıf 
zencin •e tabil unsurlanna müşa- garantllldlr~~tdlr~l 1 

)blhUr3 V1yana-<ünlvenııtesı Profe- nıs~Ul"aual la.d~unar.__......, 

--------------------------------------------------___....,,.-
lzmi ( Deniz Satınalma Ko:r.isyonundaı:; 

ı - !maliye bedeli beher kilosuna 105 kuruş tahmin oıonan .-Afi 
kilo 9/11 m/ m kutrundaki bakır çubuktan 2. 10 m/m kutrun• ı• 
tel cektirilmesi ~inin ikinci pazarlığı 7 /12/ 942 pazartesi gtıntl _.& 
da lunitte terııane ka.pısındakl komisyon bina:ıınd& yapıl.ca.ktır· .; 

2 - Fenni evsaf ve prtnam~I komlıyonda S6f1llebWr. xatl 
n.atı 236.~ lira.dır. 

3 - Taliplerin ilgili ehllrs, ve tıcarel Tellkalanm yakanda :; 

teminatıa.rlle birlikte puarlıt& 1tt.lr&k Ct:ftM1t Gaue lllU'1)'98 ıb .. ıJii> 
t.e koınisYGrı b~a vermeleri. y 

"fi"" 'gi&l•rilc•in 
IUIGÖAll oo:mı;>'ü'~ . 
ıııf ı, l4•ı•"'' 

CD 

~-~-----------------------------------:' 
Gümriik Muhlfaza Genel Komutaobğl 
Merk~z Satınalma Komiıyonunda~~eıc• 
1 - 2/ 11/912 de kapalı zart usulile ekstllmesl yapılacal' 11undtJ• 

Ulus ve Akşam ga.utelerile llA.n edllmlf bulunan (7000) çift er• e~t·, 
ralarına alt eksiltme neticelenmemlı,tlr. Yeniden kapalı zarf~ • 
meye konmuştur. aıırrırUI' <1# 

2 - Bu defa yapılacak eksiltme 7/12/9•2 de saat 14 de 11~ır 
inhisarlar Veklletl binasında toplanacak olan koml.ııyonda yap arttı•""' 

3 - Kundura nUmuneleri komisyondadır. Bu numunelerle ' el 
!er her gUn için komisyonda görUlebllir. . ecıııen ııed • 

( - Bir numaralı numunenin (7000) çift !çın tahmin Ud sıtJJ11• 
(82250) lira olup muvakkat teminatı (5362) Ura (50) ku""• olUP .,ıu· 
ralı nümwıenln (7000) çift için tahmin edilen bedel (91000) ur• 
vakkat teminatı (5800) liı'adır. aıcıat• teJC111 

5 - isteklilerin kanun hUkUmlerlne tevfikan hazırııyac ıoll'll 
kad u.su1en mektuplarını bel!l gUn ve saatten bir ııaat evveline ar cterfll.ı•ri-

yon& venneleri veya iadeli taahhUtlU olarak posta Ue JÖll cı-' 

~----------------------------------~ 
8aldbl .-e Ne,rtyat Mild UrU: Ahmet Eml• YA~~ 
\ 'atu Netri,at Tl&rk L& d. ,tl. \'atan ll&t.,._. 


