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AHMET HALiT KiTABEVİ 

Esaslı bir temizlik 
mücadelesi 110106 

· kumetimizin 
layiha~ı, 

hazırladığı kanun irtikaba karşı 
hayırlı bir çığır açıyor 

Ahmet Emin YALMAN Yazan: 

,PAS 1F1 K T E 

Japonlar 
Singapura 58 
m. yak aştılar 

Singapurda endişeli 
bir hava VC' r 

Tokıo, ıs (J\.A.) - Domei ajan· 
sının hıldlrdlğlne göre, Japon kuv
vetleri Singapurun 58 kilometre ya
kin ine ulaşmışlardır. 

ski devırlerin çok manalı bir - Slııgııpur, lS (A.A. l - Düşmanın 
•~~~~~~====~~~===~~~~~~~~~~~ Muar'da karaya ask<'r çıkarma ha· sozu vaı'\iı: uDevlct malı k tl ı 

, r <' e er neticesinde lngilız sol ce· 
denız, bunu yemiyen do· Vİbotg 1-lm. nahının yeniden karşılaştığı tehdidin 
d.erlcrdı. manasını Singapurda azımsayan hiç 

ı bır devirde hfıkım .ıısn O SO 100 200 300 kimse yoktur. Hakıkat şudur ki dfiş· 
ydınlatmak ıc;tn bu~ıdıın mıın kuvveUerı imparatorluk kuv-
l{ıyık bır soı.c rastgelın"· vetıerlnc nısbetıe hAl~ fazladır ve 

emek kı ruhı;a temızlerı VI! 
uları kenarda• bırakmnK imparatorluk kuV\ Ueri, bUyUk öl· 

O devirlerde yaşıyanlar, S . çUde kara Vl' hava yardımcı ku\"Vet-
o uı ı . culugu tabii ve meşru sa~ erı gelinclye kadar durmadan çar-

knlmıyorlardı. Ta'andaı pışmıya m<'<."burC:.\lr. GörUnUŞe göre 
mıya uğraşmıyanlara ~do· düşman Malaka boğazına hAkimdır 
• gıbi halk arasında nf"f- ı·e Jnglliz kıta!arr d~manın arkası 
ndıran bır sıfatı bıle layık 0

"' \ kesllmi"en ihrar hareketlerlle tehdi· 
Osırov Pelirov"'' Vo '?,Ol J " rlardı "1< de maruzdurlar. 

ın çok şiıkür büli.ın gort.ı, O 0 
ve ölçülerimiz dcgış O Opoçka İVAPJOVO Londra, 18 (A.A.) - Düşmanın 

devlete kendinden ayrı bır yapacağı bu sı>lcrki taarruzu bekli· 
güzüyle bakmıyor. Devi... yen imparatorluk kuvvetleri, dUşma-

lı, halkın di5lnden, tırnağın. nın tayyar<'lcrlmiz tarafından dahıı. 
ırarak umumi işlerin gorul· şiddetli hücumlara maruz kaldığını 
çin hazıncyc ödediği parr.- görl'rck cesaret bulmuşlardır. Ja-
ugünkü kazanç ve yaşayış ponlar .Mnur nehrinin cenup kıyısına 

ize gorc bu paraların her ayak basmıya muvaffak olmuşlar· 
, buyuk bir fedakCırlığın Moh.ılev 
lüdur. Dığer taraftan da • r dır. 
ket sayısız ihtiyaçlar ve nok Japonlan dıırdunnak l:.Zını! 
karşısındadır Ödediğimiz I..ondra, 18 (A A.) - Garvin, Ob-
ruşun üzerine tıtrcm~mtz "'" crver gn1.eteslnde yazdıg-ı bir ma· 
erine sarf cdllmcsınl ' kalede diyor ki: <Japonlar göze kes· 
ek ihtiyaçlardan blrını ka.r· tırdikleri deniz ve hava Uslerin! ele 
ını istcm<'miz çok Uıbıtdır. 
bir kuruşunun bıle hu~ı•- ~eçirlr ve istedikleri ham madde 

ra.at hırslJe vurguna uğra mynııklarına sahip olurlarsa Alman· 
her Türk vatandaşına pek ıarı mağ!Cıp etsek bile Japonlan ora· 
ır. Bunu yapanlar istc-r mc-

0 
ı<onotop . ııırdan çıkaramayız. Bunun için 

ısun ister tüccar ve ış sa- o Mıt-opolye başka yerlerde ne kadar zorluklarla 
sun.' milletin gözünde birer 1 ) ~ . J<arşılaşmış olursak olalım, Japon· 
hainidir. takım takım, hepsi Lubni ı ~ lnrı durdurmak için bUtUn kudreti· 
ar lığına kurşun çekmiş dil~- O 0 HAR l<O S: mızı göstermcğe mecburuz. llk şart 
dır. hava UstUnJUğtlnU temin etmektir.> 
iki gün Ankarada Ulus ar-
ızın sütunlarında çıkan bir 

en anlıyoruz ki hilklımet!-
u n ı )Uft .ı 1 of 
ıddetll tedbir e almıya v 
bir temizlik mücadelesi ııç 
karar vermiş ve bu mrık
ir kanun layihası hazırl.a
Lfiyiha, M~clisC' scvkedıl. 

zeredir. Hüki'ımetin bunlara 
rızum gördüğfi cezalar, lda
ar varmaktadır. Meşru su-
azanılmnm ış paraların mem 
araştırılacak ve bu paral:ı-

lanlardan başkaları üzeı'lnc 
iş olması tasarruf hakkını , 

ıyacaktır. 

ümetin hassaslığı çok yerin. 
Biz doğrudan doğruya har- 1 
miş değiliz, fakat bütün 
nın hali karşısında biz de 
harp şartları içinde yaşıyo
öyle zamanlarda ak koyun· 
kara koyunlar tabll surette 
. Bir milletin bir kısım iert
dakarlığın en yüksek dere-
gözc alırken. duşkün ruh
erkcsin acısını ve sıkıntısını 

n vesilesi · yn.pmıya kalkı5u. 
Vurguncu iş adamlarının 
rların ahlfıkmı bozmaları, 
da kötü seclyedc bir me
tüccarı yolsuzluğa sürük· 

netıcesindc irtiktıbın ve rUs
ürlü t6rlü şekilleri alır, yil-

sUrle duyuyoruz ki bugün 
pay usulünden, erbabı a

a meşru bir ticaret, bir ne. 
·gözliık diye bahsedılmekte
Y usulU nedir? Devleti, ya-
k vatandasını en bayağı şe. 
olandırmaktır. 

n alınacak eşya ile hiç bir 
alakası olmıyan bir açık

ebine teminat parası koya. 
stgele bir devlet azaltma ı. 
er. Diğer girenlerle devletin 
a anlaşarak malı içlerinden 
ıızan pek mübnlı'lgalı fiyat. 
sllm eder, diğerine açıktan 

erir. Ell<'rinden gelirse aıtı. 
emurlardan birini, ikisini de 
ederler. 
lece, devletin, günlük lhti. 
ından bırlnı tedarik için bu 
ırıcı insanlara odcdiğl fi
satın alınan fleyfn o günkü 

CEPHELERDE 
( HARP VAZiYETi 

Başlıca inkişaflar 
Yazan: ihsan BORAN 

fıyatı arasındn büyUk bir • 
lık bulunur. Açıkgozlcr, isi 
alma usullerinın şekillerine 
rak izlerini akıllarınca or
kaldırırlar. Halbuki mub. 

•şyanıt satın alma fiyatları 
rda y pılacak 'bir araştırma, 
~ullle apılan dolandırıcılık-

bir çoğunu ortaya koynııya 
,;luları t"it" verm~·e 'kAfidlr. 
uzluğun §ekli, pay usuliln-

lBrc>t değildir Yerine getiril. 
lmklınsıı şartlarla dolu bir 
ımc ıle namusluları knc;ırdık
onra geri kalanlarla uzlasıı
·~slim edilen mnh şartnamc

K urtu[uş adı 

Türk Basın Birliği, yıllık 
Yunan gazetecilerine 

suvaresinin hasılatını 

yardıma tahsis etfi 

( RUS - l\Ll.AAN 1 1 • ' ,' r.. ıv•. . 1 
L- HARBi 

Cephelerde 
Rus taarruzu 
·~nkişaf ediyor 

Kuslara göre Almanlar 
Mojaisk'i terke 
hazırlanıyorlar 

Mareşal Von 
Reichenau'n ölümü 

münasebeti!e 

• • 
emrıyevmı 

neşretti 
Bcrlin, 18 (A.A.) - Başkomu

tan Hltler Mareşal Von Rlche
nau'n öl!imü milnasebet(le orduya 
hitap eden bir emri yevmi neşret
miştir. 

Bundn arcşalin yeni zamanın 

Münakale işlerimiz 
genişliğe doğru gidiyor 

lngilterege sipar:iş edilen 650 
vagondan 248 i, 24 lokomotiften 

18i topraklarımıza girmiştir 
Ankara, ıs (Telefonla) - Son haftalardaki şıd· 

dctli soğuklar ve karlar dolayısıle bir c;Olt gUı;IUkler 
karşısında kalan münakale işlerimiz yeniden intizn· 
ma glrmlyc başlamıştır. MUhim bazı merkezlere ve 
bu arada lstanb ula zamanındR kasaplık hayvan ve 
ısair maddelerin yetiştirilememesi şu iki mUhım 

sebebe dayanıyo rdu: 
l - Dolu olan vagonlann karlar dolayısile gön

, derllCO<'kl rl yerlere zamanında varamamaları, 
2 - Bu vagon lann boşaltılıp tekrar hizmete ha-

zır hlr vazıycte gctlrılememcsl, 

Bu yUzd<'n ibır aralık ister istemez vagon yoksuz
lu~ duyulmuştu. Nakllyatımızın harp dolayısile da· 
ha ziyade demır yollarımıza yUklenmcs! sebcbilr ka
ra nakllyatımızın hacmi çok gcnlşlcmıştir. Bu da 
muvakkat gUçlil klerin UçilncU sebebini lefkll eder. 

Bu gUçlükler, hele Çctınkaya )olumın karlarla 
kapanması. Erzunımdan Istanbula kasaplık hayvan 
seırkl;ı:atını bır aralık imkA.nsız kılmışt r. Fakat, 

(De~a•n a. 8, . 8 de) (-) 

lfJap-;;;a 
J hücum mu 
J .hazırlanıyor? 

ViladtvostokkJn 
istifade için Ameri
ka ile Rusya ara
sında görüşmeler 

yapılıyormuş 
Y şllaycılnr diln yirmi lkrl\cl kongrelerini akdettUcr. Resimde dünk!l 

toıılantıda bulunan içki ale ybtarlarmı göriiyor unuz 

1 
1 

Stokholm, 18 (A.A) - D .N.B, 
nin Ncvyorka atfen bi'dırdlğlne 
göre, Amerikanın Moskova mas
labatgtiznrı, Sovyet Hariciye ko
miser muavini ile Japonyaya ya
pılması muhtemel hücumlar içl'l 
Viladivostok limanında!'[ ne dere. 
ceye kadar istifade cdılcblleceği 
meselesini görüsmuştur. 

Yeşilaycılar dün yıllık 

kongrelerini yaptılar 

Kor.grede Anadoludan gelen gençlere 

şehrin nezih yerlerini gezdirecek bir büro 

açı!masına karar verildi 
Yeşllay cemiyetinin 22 nci yıllık 

kongresi dUn saat 10,30 do. Eminö
nU Hnlkevinde yapılmıştır. Cemiyet 
reisi Mazhar Osman, Yeşilayın kısa 
bir tarthı;eslni yaparak kongreyi aç
mıştır. 

. . 

r AFRiKA HARBi l 
Sollumun düş
tüğünü Mihver 
de teyid ediyor 

Olln Fcncrbabçc tndrnda lrepa mn('ln!'.ına cleı-nm edilmiş, Gnıata aray Kn ımp:ısa3, 5 • O, Fenerbah('e 
Vefayı ı . o, Beşlktıış Galata Gençleri 10 • O, 1 tanbuJspor da Alemlbr:ı 4 - O ınağlOıı l!dPrek 1a rfl.)eye 
uğ'ratmı tır. Okullararası lar koşu u ınııntn1.am bir Jldo l.'l're3an etmiş \6 170 g<'.n~ koşulara iştirak 
etnil1'tir. Resnılnılz F~nC!J'baJıte 'e Galatas:ıray maçlarrnı tesbit etme kteıllr. 

OlinkU spor barekeUerlnln tnf s!Ul.tml dordünl'il sayfamızın por &utununda bulacak ınız. . 

gun gibi östermek. iyi kA- (Kurtuluş) vapuru busun mu- 1 kara gün dostu sıfntllc kendi 
erine aşağı ve bozuk k 11. ta.t kurt2rış vazife erı~c devam et- ihtıyoçlarından nyırabıldlği bu mik 
nak, miktardan çalarak rnu. mek uzerc Yunnnlstana gidiyor. tarlar fl>Hikete tam deva olmaktan 
cdekt rııra): ı devlet<' v r- V~pur bcş!"el seferini yaptığına çok uzaktır Bununla beraber bu
k fakat amba,.n daha ~zır.ı göre, şımdiyc kadar Yl.lnanisttına nun ep )Ce yer tuttı.ığu da tnkfır 
ıı.k izi kaybettirmek gibi yedi c-kiz mılyon ırııo yiyecek ln- kabul edi emez. Yunanlıların ken
türlü bowk şekiller vardır şımıs demektir.. idı tahmınlerine göre (Kurtuluş)un 
bir sızdırlT'a usulu de işı o. Yunan kıtlık fclfıkctl o kadar seferleri saycsınde yarım milyon 
(Devamı Sa: S, SU: 4 dl'!) «--. •korkunçtur ki, mernlı-kehrnlztn (:)evamı Sa. S, ~ft 2 dt!l + 

vasıtalarından istifade ederek :ıs
kerin ebedi fazileUcrini bu zamn
nn naklettiğinden ve böylelikle bu 
faziletlere yeni bir ışık verdiğin. 
den ve muharebenın çn şldtlC'tıi 
an:ıarında çok defa en ön safta 
bulunmak kn.hramanlıgı gosterdi
ğicdcn bahiE:dllmekte ve adı Al
man millclinln 've ~Alman ordu!a. 
rının tarihinde ebedi olarak yaşı. 
"·ıırıılrtır tiı>flf'm,.kt<'1ir l_ ---~-

1 

' 

, 
L 

• 
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VATANlN l'Ubd JU>tıUnı TEFRiKA l!ıio. "3 

Şehir 
Haberleri 

Yazan; Mouruı YOKAY 

Hasan Paşa bağırdı: 
-Elim altında işegarıgacak 

iki ka/a var 

Muhtekirler 
faaliyette 

Bir kısım mallar 
nakliyat ambarlarında 

gizle niyormuş 

Asıl iş makinede 
değil, insanda ... 

Almanlar meziyete göre adam seçmenin ve işe 
göre adam yetiştirmenin sırrını keşfetmişlerdir 
A imanların, sırtlarına birik hala yapanlar, hususi izin ;:cklındc 

mukafatlandPrılıyordu. 

- Kumandı: mevkiinde buluna
cak, General, bir tek sahaya a!t 
ıhtısas adamı olamaz. iş blrlıı!ine 
sevkedeceği kuvvetlerden her lıl
rlni yakından tanımalıdır. Bunun 
için kumandanlık heyeti namıet
lerinln ikişer sene deniz ve hava 
kuvvetlerile çalışmalarını teklif e
derim. 

iMDiYE 1'ADAR ÇlltA KIS· 
llN llULASASI 

1 M.,.bur Macar fcuuaııcu;ı 
Yokay, on y~dlncl asırda Ma· 
cari tanda kurulan Turk ha· 
yatına dair Maear kaynaldarm. 
dan topladıjl maliımata da
yanarak çok canlı lıir ı.ırihı 
roman yazmıştır. Bu romanıa 
kahramanı Ferit adında tok 
J•kıııkh, çok mert, çok bas· 
saıı lair delikanlıdır. feı-it, 
J•ks•k ya&ıllarda bir kuman· 
dan ve mukemnıel bir insan o. 
lan K"ç\lk Ahmet Pa asıın of
ıu~uf. Kuçük ya ındanbeıi 
J\f:ınka Deldi adında bir !Ua
car dilberlnc delice aşıktır. Kız 
d:ı kendisini ayni şiddetle e· 
vıyor, f:ıl.at dın fark ı ve aile 
bafları ı:.: gencin evlenmeslno 
lm~an vermiyor. Ferit o ka· 
dar guzel ''e caziptir ki, her 
gorcn kız k_ndlsinc iSJk olu. 
yof ve qf1ır•n~ her eyi goıe 
alıyor, fakat Ferit h~ birine 
'uz vermı, or. Feride tutulap
lıtr arılSln.-, Pene muhafızı 
Hasan Paı.anın gozde ve fet
tan eariy~i de vard ı r. Sen Oo· 
tard muf\arebesl, K"çÜk Ah
met Pa a ile Ferit Be, in b•
~ uk ktthramanbjına rağmen 
Hasan P:ısanın buclalalıtı ve 
hınıı yuıun41en kayıbo)muştur. 

Hasan Pa a mesulivetten "ur
tuJmak ve kendi bası nı kur
tarmak için harbe valdhıll 
ılr41iklerl i nadlle Kuçük Alt· 
met Pa a ile Ferit Beyi tev. 
klf ettirmhı ve ba Jannı vur
mıyıa bazırlanmı tır. Ayni za· 
manda suçu Erdel Beyi ile Ef· 
lak Beylpln üzefine atara\< on 
ları da idam etmek kararında. 
dır. Bunlardan Eflak Beyi 
kaçmış, yerine kartın ile kü
çuk çocufu tutulmu tur. 
Romanın son neşredilen k t • 

mında Ha an Paşanın hu u i 
kitlbl Affan Be le pa anın 
r•ltl•i arasında başlayan bir 
muhavere vardır Cariyenin fi· 

meli, Hasan Pa anın idama 
karar verdiği Ferit Beyj -
lunulen kurtarmaktır.l 

enın de ö!Um cezasına 
layık b r har k t n yok mu': 

- ~n H an Paşanın gölgesinde 
ya.şıyorl,lm. C mm cmnlvcttedir. 

- Fakat H Pa anın acaba 
daha n kadar zaman b r gölge ı bu
lunacak? 

- Her ha de dalla çok, çolç ıa-
man .. 

- Sen 

ra 
pek b 
ra,aba 
V\lrulm 

Pa ımın hiktıyeslnl 

damadı olan Ayas 

lngil•ıin domorlorındaki 
Türk kanı 

B asönlerde Nlşanta"ıpdalll A· 
q\erlka, h~tab•neıılode Vll

~ F.,.... Krum adında bir 11111-
llz öldü. Bu l nglllz :sanser llıtlke

vlade n h$1kıll il inde ingUlzce 
-.. \eNyo1'41u. Tifoya tutulmuş, 
a.-ya :aaUiHle kaPl,RHŞ, nluyet 
gezlerlnl ebedi surette ha) ata kapa..... 

Olümtinden bir kaç gün ene! in
(~ llayatıncla kencUalntce ~ 
rnlUabu .. n1aa lııtr ~klik obnfo 
t•· Mf:9l glrQ191ea 1'Cllt4IW. llM 
'~ l&aun ,e1 .. a, \e '91r ~ 
il'41f ... -..... urm6'tlr. ""'* 
.,.... ~ ~Ü ._., """"' Vf 
, ....... tluym'Y \e lkoni'ttlf kh 

- 0"9 ae lyt. ite" artık bu ._... 
leluıtla J~IMI dtjQlm. D~ 
rı..-. 'l'tlfk ka..- var. 
..... yaaıada buhıualara wea, 
~ .. ICisleri lliy~ttlrı 

- oı.netl .aten 1 temlycmlum. 
Harbi• llGlluau prmeden ıt.Um .. k•••" beabn ~in acıdır. llele 
ıt1Mt _. U.tlmallnl dütt'Müktıe 

b""" M*lqe fllem chu'"J....,... Tür
klnJt ~ eıev4Um, bu .._...u 
~ola iyi uladım. D~ 

TtM ilam .. olduld•• 8Cnra • stt
zel ........ ba~MUU ~ 

- llatırhyorum. Çok acı bir va· 
kaydı. İstanbulda bulunan tüccarlar

dan bazılarının, beyannameye tfıbı 
tutulacağını ögrcndiklerl bır kı
sım eşyalarını muhtelif Anadolu 
tüccarları namına satılmış goste
rerek nakliyat ambarlarına. ver
dlklcrı ve bu suretle kulhyetli mik 
tarda eşya gizledikleri alflka~ar 
makamlarca haber alınmıştır. Öğ
rendiğimize gorc, nakliyat ambar
larında, bu suretle tevdi edilerek 
gizlenmiş bulunan külliyetli m1\c
tardaki elbiselik kuma:: ve mani
fatura eşyası vardır 

Tüccarlar nakliyat ambarlarına 
verdikleri ma1Jarı, istedikleri za
man çekmekte ve alınan karardan 
bu suretle kaçınmak imkl'tnı bul
maktadırlar. 

Alakadar makamlarca, bu yeni 

- Ya .ı\ya Pa anın &;tdık ııdamı 
Hobsann hlkAye ınl bıllyor musun? 
Paşa. ölümünden evvel: <Sevdiğim 

kadını geUr, bir defa daha dUnya 
gözüyle göreyim> dıye kendısinl yo· 
la çıkarmıf. O da paşasına, senin 
Hasan Paşa için yaptığın gibi, butUn 
harım kadınlarını delil. bir tek ca· 
rlye getirmiş, Oyle oldufu halde pa· 
diph bunu duyunca gazaba gelmiş, 
Hobsan bir katran kazanına attır

mış. Pek iyi bllirsın a, Hasan Paşa
nın yaptığ'ı gibi, bUyUk bir nıuha· 
rebe kaybedip gözden düşen pa.şala· 
nn başı derhal vuJUlur. Bunların 

kendilerine aıt bir şeyleri kalmaz. 
Malları kadınları, hattA çocukları 

padişahın malı olur. Böyle adamla· 
hileye meydan verllmemek için 

nn kadınlarını ve mallarını kaçıran her turlu tedbir alnmıştır. Bugün. 
adamın lkıbeti kötüdür. Bu saniye· den itibaren, tüccarların beyanna
de belki ben de Hasan Paşanın de· mo vermemek üzere nakliyat am
tıı padifahın carıyesıylm. Carlyelık· barlarına koydukları bütiın mal. 
ten göadelife ve kadın efendilife an· ıarın, derhal piyasaya çıkarılması 

temin olunacak ve bu gibi hare. 
cak ıtır adım yol vardır. Benlm de kete teve ul edenler Milli Korun
kuvvetimi bilmez defilsin. Benden ma Kanununun en &iddetli mUey-
kork, aklını başına al. yldelerlle cezalandırılacaklardır. 

- Hayır, korkmuyorum, ıeytan Azılı 
karı, Allah senin canını alsın. sarhoş ortalığı 

altüst etti - Hobsarın Ayas Paşaya kaçı1· 

malt istediji cariye padişahın der
hal ıozdesl mevkllne çı"mışh. Bu 
kız isteseydi Hob&arı katran kaza
nına atılmaktan kurtarabllirdi. Fa· 
kat kurtarmadı. Hobsara kızgın 

dı. Çünkü sevdiğine kavuşmasına 

mfıni olmuştu. Bu hikfıye kulağın
da kilpe olsun, Affan Bey ... Şimdi 

bana mandolınfmi uzat, içimden 
geldi, şarkı siiyliyeceğlm. 

(Arkası var ) 

Soruyorlar : 
İhtiyaçlarından 

fazla mal alanlar 
E kidenlteri tanıdığım ve 

ııamimiyetini k{lzaQdığım bir ço 
rap taciri, çorap paltahlığı ile 
azlığından şikayet ettiflm i gö. 
r uuce ıuld\I : 

- l(abalaat blılerde .tejlJ , 
sizlerde, decli. Çuoku, mal yok
lutuncla ve fiyatların çeklu
f .. Dda esas ıua.arUe imil olaa 
ae faatr ikatörler, ne toptancı 
ve 11e de perakendeci esnaftır. 
8 llikls halktır. aunu bellrtmek 
için, lshaler iu i b lkllrmlye ı u. 
HIQ ıörmedijim iki vafbklı 
ıat~u 'ltlrlilaiu iki ay evvel 
tam 3it linlh~ ve iklnclıialn 
•• nı tiral'lıı: lıı:adıQ ve efkek 
t•rabı a hp evlerlMtı &ıok yap. 
ııkları•, aoara dJ ller va
~ttkl 11or.a.aı lbtiyaçl•ra•ı, ba&-
1i biraz da faılasl~1 t"1arlkte 
• • vam otUklninl misal olarak 
ı~ier•la\lir\m· Mu sa&lar rlbl 
mgbtellf ~ıymet ve miktarlar
da normel ihtiyaçlarından faz. 
la çorap alanlar da pek çoktur. 

B\l aöılcr lıcai deftn dertn 
düşündü•dÜ· Şimdi bira• da b i
f iblr imi141en seralım: 

- Yer!liz endl~etere kapılıp 
lhtlyaçlarından faıla mal al
makla, ihtikar zeminlerini k en 
d l ellerimizle llaıırtadıf ımızı 
... ea farlı:ueınl~eruz acaba? 

'-.a san J 

D Un gece Aksarayda bir hadıse 
olmu§tur. Fethi isminde biri Şe
kerci soka&ındaki Alinin kahvesi
ne zil zurna sarhoş bir vaziyette 
«irmlş, bağırıp çağırarak ortalıgı 

haraca kesmi~e başlamıştır. Bu es. 
nada komiser muavini, polis Bur
han teftiş sırasında vaziyeti gorınui 
bır rezaletı onlemek maksadilc: 
ıNe yapıyorsun dur, demişo Bunun 
üzerine sarhoş Fethi, polise: aSen 
kim oluyorsun ki» deyip yine kil· 
furlerine devam etmi;i· 

Fakat polis, Fethiyi yakalamak 
isterken o kapıdan fırlayıp kaç
mış, kaçarken çektıtı kapı şiddet.. 
le polis Burhanın eline çarparak 
parmaklarını ezmiştir. Bundan son 
ra yetişen polis Hikmet, inzibat 
kuvvetlerile bttlikte .Fethiyi ya
kalıyarak karakola götilrmilştür. 
Bu sefer de lçerı girmek isle
memiş, onlara da: uBana Ak
saraylı Fethi derler. Ben Aksaray. 
da kırmızı yakalı bırakmıyacagım, 
hepsini geberteceğim demlş1 elini 
ayağını bağlamak istiyen dört po. 
llsin uzerine atılarak onlara şid. 
detli darbeler indirmiş. Sonuncla 
bağlanılan bu azılı sarhoş dün cür
mü meşhuda verllmi tir. Sarhoş 
bulunması dolayısile 2 ay, 21 giln 
napse mahküm olmui\ur. 

Bugün gaz dQğıhlıyor 
Halka da&tıtılmak üzere kay. 

makamlıklar emrine verilen gazla
rın tevziatına bugün başlanılmış. 
tır.Bu gazlar semt bakkallarına ve 
rilmiş ve muntazam surette dağıtıl
masına nezarete de nahiye mlıdiır
leri memur edilmiştir. 

Yeni ekmek karneleri 
BugUn, vllüycltc vali muavini 

Ahmet Kınık'ın riyaseti altında bir 
toplantı yapılacaktır. Kaza kayma 
ıcamları ıle nahiye müdurlcrlnin qo 
hazır bulunacağı bu toplantıda, §U 

bat ayına alt, ekmek l\arpelerlnin. 
ne suretle hazırlanıp dağılacağı gô 
rüşillecck ve Anluırad~n gelmesi 
beklenilmekte olan yeni karncıe 
rln, verilecek yeni kararlara gör", 
hemen hazırlattırılıp dağıtılması 
keyfıyetl temin edilecektir. 

tirdiklcri yilk, bir hayli 
agırdır. Bununla beraber harbın 
baııındanberi vakit vakit oyle iııler 
başarmışlardır ki bunların kar ı .. 
sanda akıllar durmuş, Almanları 
sevenler de, sevmiyenlcr de hay. 
ranlık içinde pes demi§lerdir. 

Acaba bu beklenmez başarıların 
asıl sırrı nedir? Almanların ma
kineden, motördeR iyi istifade et. 
meyi bilerek yeni harp usulleri 
icat etmeleri mi ve dü~manlarını 
gafil ve mudafaasız bir halde av
lamaları mı? 

1932 senesinden 1937 senesine 
kadar bir takım Amerika gazete
lerini Berllnde temsil eden Fred
rik Sondern, bu kanaatte değil
dir. Bu Amerikalı gazeteci, ince 
göriışlu bir adamdır. Almanyada 
tutulan yollara çok yakından göz 
kulak olmu,tur. B. Sonderne ba
kılırsa işin sırrı makinede de 111, 
insandadır· Almanya, işe yarar un. 
surl<ırı ar~mak, bulmak, seçmek 
ve ilerletmek vazifesini yepyeni 
bir ruhla karşılamış ve başka mcm 
leketlerde henUz hatır ve hayale 
gelmez yolda yeni bir çığır açmııı
tır. 

Meziyete ve hizmete göre Jlerle. 
menin ve vazife almanın üstün ve 
tabii bir usul olduiunu nazari ba
kımdan kimse inkar edemez. Öyle 
olduiu halde barış zamanlarında 
hemen her ordunun terfi ölçüsü 
eskiliktir. Bunun iki sebebi var. 
dır: Birincisi şudur: İ§in içine ha
tır. ve göniil, yaranlık, açıkgözhik 
karı5masından ve nazari olarak 
pek parlak olan bir usulun tatbik 
sahasında asıl hedefe varıımamak
la beraber. fazla olarak haksızlık 
ve ho~nulsuzluk uyandırmasından 
kor~ulur. 

İkinci sebebe gelince barış za. 
manında meziyet ve hizmetlerin 
ölçülmesi güçtür. Asıl gaye harp za 
manında kendini gösterebilmek ol. 
duğuna göre, bun4 yapacak ada. 
mı. barış zamanında yaptıklarına 
bakarak ayırdetmlye kalkışılırsa 
her vakit isabetli neticelere varı. 
lamaz ... 
İşte Almanya, sene1er~cnberl talim 
ve manevraları bugünün harp şart
larına en uygun bir ~kilde yap. 
mak yolunu tutmuş ve bu talim 
ve manevraları devamlı bir fm. 
tihan meydanı saymıştİr. ister su
baylar, ister erler arasında olsun, 
hususi meziyetler gösterenler ve ış 
lerini kendine dert etmeyi bilen
ler, husust gözcüler tarafından a. 
ranmıı, taranmıştır. Tıpkı bir or
dunun en iyi makinelerden lstL 
fade etmlye çalı:ıması gibi, insan
ların dimağına da bir nevi makine 
gözüyle balqlmış vo iyi f§liyen, iyi 
verim veren makineler, kendileri. 
ne karşı bir iltifat ve mtikftfat di
ye değil, ordunun hayrı ve fay
dası için seçllmlıı, kıymetlerine uy. 
gun bir süratle ilerletilmiştir. 

Kurulan sistem eski .Alman Ge
nel Kurmay Reisi General Halder
in eseridir. Bir genç Almi\n. or
duya herhangi bir sıfatla girdiöi 
ıınctnn başlıyarak imtihandadır. im 
11tıan vazifesi, zat işleri dalreslnr 
topifınan en seçme bir takım adam. 
lanı veri\miştir. 

Bahsettiğimiz Amerikalı gaz . 
tecl, bunların nasıl çalı§lıklarına 
dair kendi gördüklerini §Öylece 
anlatıyor: 

ııPotsdamda bir talim meydanı
na gitmlııtim. Bir tarafta piyade 
askerleri duruyordu. Her bırine 
verilen vazife, hendek, ajaç, k9:ıra 
gibi tabii engellerden istifade e
derek qıeydanı kendini en 'yJ ko. 
ruyacak §efcilde a§mak.ı. 

Meydanda zat i lerınin bir mü
fcttl!il vardı. Bana dedi ki: 

- Şu ere dıkkat edıniz. Ada. 
mın beyni var ve bu beyni kullan
masını blliyor. Bütün hareketleri 
tılçi.ılü ve isabctlldır. 

!:Yazan: 
j_!I· B. ZAL 
Şmit adında biriydi. Milf'ctl\§, 

kendisini çağırdı. Askerligc dair 
oteden beriden konusmıya başla. 
dı. Adamın hali, tavrı, emniyet 
uyandırıyordu. Verdiği cevrıplar
da, mAnar isabet vardı. 

Şmit, ertesi giin onbaşı, bir kaç 
hafla sonra çavuş olmuştu. İki ay 
sonra tahsil için bir harbiye mek
tebine yoliandı. 1938 de teğmen o
larak mektepten çıktı. 1939 da 30 
yaşında olduğu halde rütbesi bin
başı jdi. Bir kimse elinden tutun 
yürUttüğu için dcfıil. memlek~li
nin işine çok yar<ır bir adam ol
duğu fcin kendisine ilerleme fırsa
tı verilmişti. Harp başlay~n~" 
Şmlt'in izini kaybettim. Fakat bir 
gün general diye adı duyulursa 
hayret ctmiyeceğlm. 

Harbin başlamasından üç &ene 
evvel Münlhte alay kumandaqları. 
nın nasıl seçildlfrlli görıJUm. Keq
dilerinc verilen vaılfe, pir mqtör
lü kuvvetle yarma l}areketi yap,
maktı. Havada dil~man hava kuv· 
vetlerıle beraber Alman yardımcı 
hava kuvvetleri de vızlıyordu.Mey 
danın hali, bir ham meydanının 
kar:şıklığına mliınklin olduğu ka
dar benzetilmişti. En iyi not ala
rak vazifeyi görenler v~ hava kuv 
votlerlle beraberlik temininde en 
ileri gidenler alay kumandanı ol
maya layık görilldüler. On beş 
yarbay albaylık imtihanına kabul 
edilmişti. Seklzı başardı. yedisi ter. 
fie 1Ayık görillmedi. 

Her dereceyi eskilfğe göre de
ğil, göstl"rdiklcri mezıycle, alfıka
ya, istidada göre ameli imtlharılll 
-atlayan yüksek subaylar arasın
dan otuzu general H~lder tarafın
dan ordunun harp zamanındakı 
tabii kumanda heyeti diye ayrıl
mıştır. Bunlar l}akkında General 
Halder bir kaç sene evvel B. Hft
lerc şu teklifte bulunmuştur: 

Me !ekten askerlere garip gelen 
bu teklifı B Hltlcr derhal kabu1 
etmiştir. Generaller, kara ordusu
nun her kısmında staj görup işle
rin gidişini kavradıktan sonra de
niz kuvvetlerine gonderllmişler, 
denizaltılarda, destroyerlerde, zırh 
!ılarda kalmıilardır. Deniz kuv
vetlerine dayanark ihraç hareket: 
leri yapmı~lar. deniz kafilelerını 
idare etmişlerdir. 

1935 ı:lf! bu 30 general hava kuv
vetlerinde çalışmıya başlamışlar 
dır. Her birine o kadar iyi pllot
luk bğrctilmiştir ki Stukalardan 
ba~lı>'arak en ağır Yunker nakliye 
tayyarelerine kadar bizzat uçura
bilecek hale gelmi§lcrdir. Bombar. 
dıman, havadan yere piyade kuv
veti indirmek, yerdeki kıtaların 
malzeme ihtiyacını havadan kar
§llamak gibi meselelerin hallilc 
)'akından uğraşmışlardır. 

Alman kumanda heyeti, işte hu 
malümat. tecriıbe ve idman saye
sinde kara, hava veyae deniz kuv
\' etlerlnln birer mensubu halinden 
çıkmış, bunların hep:;inin m~nasını 
ıtnlıyan ve iş birliği temin edebi
len birer kumandan olmuşlardır.» 

B. Sondern makalelerinin so
nunda şu neticeye varıyor: 

.-Almanların blıe üstünlügil, re 
tayyarelerinin süratinde, ne tank
larının kuvvetinde, ne de insanla
rının fcdakAı~ığındadır. İşin asıl 
sırrı, Alman ordusu11u sevk ve i. 
dare edenlerin meziyete gore se
çilmiş olmasında ve dUnkü har;> 
usullerine göre değil, bugünkü 
harp ihtiyaçlarına göre özenerek 
yetıştirilmiş olmasındadır. B'z 
mektepte edindiğimiz askerlik 
mali'ımatını kafi görerek tatlı tatlı 
uyurken, Almanlar canla başla ça
lıştılar ve ellerindeki insan di
mağlarının en seçmelerini maksat
ları içın hazırladılar. 
Bızlm asıl aksndığımız noktanın 

burası olduğunu unutursak ken
di kendimizi aldatmış ve zaferi ge_ 
riletcrek ödenecek bedeli de yük
seltmiş oluruz.» 

Hayvanlara takma diş 
Jlay\'an sahlplerlmlen baı.ı kur- faı;ı keııUml~, tüyleri yolunınut ta

nazlar, ke.o;tlrıneie hak kazaımıak l 'uk \e hindilerin balon Jlbl dolaş
ıı:iu J'aşları belli olma ın diye mez- tıklarım ıöreblllrlz. H04t, tav .. ların 
babalık genç hay,anların dltlerlnl bu şeklide tıavalanmaıı, mü9terflerln 
•ökilyorlarmış. Yıuıaktan bo,ıanmı· "•v§ ltmıt!tıllHıt "ayırlıdır. 
yanlarla 'urııınnılıtktan U \ ·k •lı.n
larm her gun yeni bir icadına ~ahit 

olmakta)ız. 

Bugün )asları hem ohnaıoın 

tllyc hay\ anların cli~lnlnl ımkenle

rin, yarın da dileıliklerl J'aşht ıöıı· 

terınrk lı;ln hay' anlara takma dl~ 
\ııptı rdıklarını işitir ek şa,mamalı
)',Z. 

OLUR 'EY DEÖİLI 
Alın size baı:ka bir Jcad: Bazı ta· 

rnkçular keııllnılrt tavuk ve hindile
ri emlz göı1termek l~ln pompa ile 
11l~irJyorlarmış. Bu a~ık gözler \Cr· 
dikleri ha\'anın dere<"e inde t·ömert
llk ederlerse lstanbul göklerinde ka-

YANIP TUTU~ANLAR 

GüJoel • Jıangiı.I delil ki - ıılneına 

şıldıılarından Cıtrol ı..onı.,.rd bir 
tay3are ka7..B8r 1!1-0ııunda )anarak ljl· 
müş. za, allı artiııte ait bu haberi 
otıu ·an bir delikanlı yanınılakl arka
f)aşına ı:öyle dedi: 

- ı;u ajansın itlerine hlo akıl er• 
miyor. Bir ıtittema yıldıaırna yandı· 

~nı l}emea haber veriyor da ıılnenut 
ııldızları uğrunda yanıp tutu,anla
rıt htc ajdırmıyor. 

Arkadaşı şu ce\ abı verdi: 
- Eğer onları haber vermeğe 

kMk&a o zaman da aJans yanar. 
Tathııert 

ŞiMDiYE K ADAR ÇIKAN KIS- VATANIN EDEBi ROMANI: ' TEFIUKA No. ll yapmak niyetinde idi? Bir an blrlblrlerl. 
ne baktılar. Antuanet, göılerile yalvarı
yor, §Öyle demek istiyordu: 

MIN BULA8 ASI 
[IJösi1ea Ye J ak Parlsin iki 111eş 

bur avukatıdı r. •unlar lki eski 
arkadaş olmakla beraber tabiat· 
Jeri &aı.aa i a ataaa sıUar. :Meslekte 
de rakiptlrler. Luslyenln karısı 

giizel Antuanetıe .lak glıliden 
J'lıliye sev l11!yorlar. AMuanet, hjç Ya:ıan: Karen Brarnso" 
b ir zaman sevemediği kocasındıan 
bu ya,.ıea bütün bu&ijae "tllumuv
t qr. Kilnolik ln•ını bir vakitler 
çek q\'i\tJI "•t•'- ılmdi anne da
marı •• tamamile uyu mu,tur. 
J allt. ıtulu 11\a~t~o 1-atka emeli 
kahnımııt'"' • 

Btr ıece LiialJen mcyabate çıka
~t••ı siyltbor. ik i ııevıuı bu fır· 
aattına • $ifade ede"9k L11ı1iyenln 

ev•a• e lt•'"'",.''" v~ dtrhal 
ia&ll ltlr ..... ~ IQ"eıl 1t41th yor.J 

Haydi canım, oda~ çı~~lun, bu mc. 
ıut ıeeemlzln :ıuymetli "alç•ı.alannı kay· 
be\miyeflro. 

.A"tuanet, ken<\Jnl ıım ıln sarap bu 
kollafın araaında ka~bolmuı l(lbl idi. 

Baıı dönUyorqu pµnya<la kendinden 
ve ıevıilbind'f\ b@fka hk kimıe )'okmuı 
ılbl bir his duyuyordu. Sevdlli erkelin 
tolla" arwnda olmak saadeti kendisini 
arhoı ediyo"'.'du. İçinde !ferin bir arzu· 

"'"' YJn4ıl~nı \19 \tütün vüeuduna sirayet 

açılıp kapandı. Anluanet kekeliyerck: 
- Aman Yarabbi! d~p.ı. Kiml\ır o ge· 

len, ne oluyoruz? 
Hemen yerinden fırladı ve aı;ai!ıya 

ı;c lencti: 
- Kim o? 
.Luslyen bırdenhire kar~laqw. qik•l· 

rnı!iU· Güya nazik, fak"t istihza dalu bir 
se le ccyap vorqi: 

Ben geldim ... 
Antuanet, taş kesllmi~ti. Bir tek kelime 

ı;öyhyemlyordu. Luslyen acı acı gulcrek: 
Sizi galiba rahatsız ediyorum, dedi. 

Affedersıniz, beni m~qr görunüz . 
.Tak, sap arı olmuetu. Kıskıvrak kapana 

ıu,ulmuı gibi idi. Ne b4clalaca hareket 
etmııtı. Boyle bir ihtimali tilhmin etmesi, 
duşUnmüı olma ı IAzımdı. Antuanet'l böy
t~ vahim ve tehlikell btr vaziyete dU~r
mekte mAna var mıydı? Şimdi kadını so. 
nuna kadar hımaye etmeıl llaımdı. Bu
nun ioin de sojukllanhhjını m uhafaaa et. 

Ç~vlren: Basan A. E. YALMAN 

çok utanıyordu. Sakin bir ı;esle söze ka. 
rııt.ı: 

- ~eni burada bulacajını tahmin edi. 
yordun ı;alıba? 

- Evet, fakat emın olınak {stedfm. 
Antuanet kocasının hain baıcı§larını ve 

Gntirll hareketlerini gordukçe hep cebin· 
deki tabancayı du~ünuyordu. Nihayet si· 
nlrlcrlne galebe edemiyerek haykırdı: 

- Yalancı, riyakar! Dçmek ki veda e· 
qip i'İtmen hep yalandı, öyle mi? Seyahat 
tc bir bahane... Ne korkunç bir oyun 
o)'nadın. Bu ~cl~lldc hareket ederek bizi 
~ııkalamıık ıst~"ln, öyle mi? 

Jak, kadını sµsturmak istedi ve sakın 
!Jir tavırht Lusi)lenc dedi ki: 

- l\lıutemkl her şeyi bıl•YP.rsun, artık 
bana soyllyecek soz kalmadı. 

- Hayır .• Kalmadı. 
Hepsi birden sustular. Lusiycn odanın 

içinde bir qajı bir yuµrı dolaşıyordy. 
Bqını 8ne etm1§1 yumruklarını sıkmııtı. 

ı e li bakıD!ıtrla 

- Beni yalnız bırakma! Artık onunla 
b~ıibaşa kalamam. 

Jak da yine göalerlle cevap veriyor ve 
diyordu ki: 

- Korkma.. Ben buradayım. Seni bı. 
ra~nıam. 

Etrafı derin, ağır bir sükut kaplamııtı. 
Mutlaka blrlsinın konuşması, bu sUkAtu 
)'arması la~ımdı. Jak soze baıladı: 

- Lusiyen, ısana hıah etmek iıteelljım 
bir nokta var: Kabahath alan benim. Yal
nız ben ... 

Luslyen sozunü kesti ve batırdı: 
- Sus ... Ben her şe~l bilıyQruw Kaı; 

zamandanberi devam eltlglni de biliyo-
rum, nerede buluştyğunq~u da öfrcndlm· 
o da yetmfyormu~ gibi burıya, kendi e
vime kadar sokuldun. Her şeyi, her 3eyi 
biliyorum. Demek ki ııUphelcrlmdc yanıl
mamı~ırn· 

Yüzü ısıırap içinde çarpılıyordu. lJer 
fieye rağmen lnanamıyan bır ball vardı. 

Ke~i kendine tekrar etti: 
- Demek ki doğru imiş .. • 
Ja:ıc, uzl)O seneler arkadaSlık ettiği a· 

damın hu !SQrl~h palinl gorilnce derin 
bır vic~n aıib\ qyyqu. 

Enerj i kaynağı 

Ô 
ogiltere ba'\eklli B. Churchill, 

. epey süren bir kalıl}tan f>onra 
Amcrika<lan Londra)a döndü. Bu 
haberi 'eren ajans telgrafından 
öğrcndlı;lmlw gore l..ondra halkı 

baş\eklli ulkı5larla karşılamıştır. 
.Qir Londra gazete i: «Bütün mil· 

Jet baş' ek iline ka\ m;;tuğunılan do· 
la) ı ıııcnmundur. Ba!l\'ekll siyasi 
yol<•uluklarınılan en mllhinımlnl 

yapmı1tır. Her tarafta me,;ki 'e 
itibarı her zamandan bil) iıktlir» 
deıııcı.ıe, oyic ı.anıyoruın ki, lngl
lb; milletinin B. Churchlll'e karşı 

derin 'e aınlmi C\gl ine, haklı 
hasretine tercüman olmaktadır. 

InglJterede \C Inglllzlerln ara
sında bulunmağa lüzum ol•aılan, 
uzaktan da his ediliyor ki, Jaıtllz 
milleti B. Churchlll'I bir babayı se
\ er gibi ııennektedlr. Bu ııevglnln 
ba"!lıca sebebi, başvekUln en güç 
şartlar ' C zamanlarda gi&terdlğl 
enerji olsa ~erektir. Alhıuş sekiz 
) aşında olduğu halde on tıekl:ı sa
atlik bir tanare yolculuğu yapan 
B. Churehlll'ln bö) le bir seyahat
ten çok daha yorucu işler -....dı
ğını görmllt olan Jngillz allleti, 
elbette ki t>aş~ekllin !IW8llma& 
enerjiı.lne bayraadırlar. 

Şehrlmlır. 111n~alannc1an birlade 
- kim bilir, belkl de bir gün haki
kat olacak - hayal mahsulü fenni 
bir me, zu etrafında çe\ rilml!1 lıılr 

film gördUm: Bir adam ' •r ki 
ufak telek, hattA bir adamı öldU
rebllecck kun ettekl elektrik cere
yanlarından müteeııılr olmuyor. Bu 
hususiyeti bir otobllıı kazaıııada 

meydana çıkan adamı bir dektor 
ele alıyor ' e ,·iıcudllnc her ıün 
kunett artan cere~an \ ermek •11-
retlle nihayet bir glln onu bir celek
trlkll adamıt haline getlrmeğe mu
vaffak olul or: Her tarafından 

elektrik rı,kıran bir adam ... 
B. Churl'lılll'e alt lıer hangi bir 

haberi okurken ha3 alimde dalma, 
celektrlkli adanı» gibi, her tarafın
ılaıı enerji fıtkıran biri canlanı

yor. 
KÖR K ADI 

Belediye hesap işleri 
müdürü ff nkaraya gitti 
İstanbul Belediyesine ait işler Ü· 

zerinde VckAlctle temasta bulun
mak üzere Belçdiye hesap işlt!fl 
mlidUrU MuhtarAnkaraya gitml~
fü. 

T A K ViM 
19 İKİNCİKANUN 19'2 

FAZARTESİ 
AY: 1 - GÜN: 19 - Kasım: '73 
RUMi : 1357 - İkinclkinun: 16 
HİCRİ: 1361 - MUHARREM: 2 

y AJ'tı' av ALI UA.'İ 1 

GÜNEŞ: 7,22 2,U 
ÖGLE: 12,24 7,16 
İKİNDİ: 14,54 9,45 
AKŞAM: 17,09 ı:ı,oo 
YATSI: 18,44 1,38 
İMSAK: 5,37 12,30 

ile 

ele le 

Aydın günlere 

Bir iek kap yemek 

B u kUçUcllk ko~dıı iddialı yt· 

adar botıJeme)lnlı. Ben or$a 
halli bir ev kadmı)ım. Kendi e,; im 
l(ln her gün ne )emek yaıınıayı, ne 
teıtt)lr almayı dÜ,ÜflÜ)or.,uo bunp 
herkese bir kola)lık diye c~etQ'e 
ya:ı.mamı lııtedUer. Ben de qbgl 
ettim. 

JJu 11rada en mu~kUI iK yr~ .ec
me.1'ttr. Her 11ey ateı paltlaı- Ren 
ıırndi tıeuhıma bu life IJij)'l• ... , ı:are 
b"'ldlQ11: Her INn l»qlc• ttlıtrak bir t"' kap )eınek yaptımerurn. Cot1* 
(OCPk kıtrnım doyuruyor. '!"ek ye
mek, belki de ze,kten fedakirlık
tır, fak11t ııara<lan, ate11ten, enıekten 
tıu;arruftur. Bu sırada bunları ~' k
ten Uıstun tutmak lazımdır... tterıı 
7-llWn ~e,ıtıı yemel' iyi bir ı.ey de&ll. 
her ) emek a_yrı bir ı.un"i ı1tıhıJ gyan
ılınyor. V!\f"udıımllıeı lhtly~taJı fM· 
ta gıda ıın,or. v nzut he111 l\Jamaı
lı1' ediyor, Jıem de lllzumıua yere 
yıı•rllflıyor. Tek yemeji vücut tlaba 
kolay hazmeder. Ben kendi bt!lluı
ma bu uauıun. vUcutçe de, keııece ea 
fa~daaını gördlirll· Bu darlık \"tı1Ue-
11Ue yemeğe aıt fena fldctlerlmlzdep 
kurtulsak fena mı olur'? 

BugUo lr.iJı kendi evüode öi18'1 
akfaıqlı yaptırdılım yemek: 

E'll bulpr pilavı 
pel•l 
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RADYO .TELE FON . TELGRAF HA BERLERı 

arp Vaziyeti Iniiltereden bolca eşya geldi 
Clark (!able, lıakiki facia siYISl iCMAL 

kahramanı rolünde 
Yazan: 

ihaan BORAN 

) Şark cephe$inde: 
ovyet orduları, <'ephenln ilç böl· 
inde Deri hareketlerine de,·am 
rek Alm!lnların Fin mevsUerlle 
.ıJ~tıl8J'. Sm·yetler yorgun dü
\.e kışın ':'iddetli teı.irlerUe uyu
AJman aııkeri dinamizmini bu 

nllertnden söküp atnııya karar 
ler. Bu makııatla Fin me,·zlle
Ud muharebe battı~ t.Mrru

bıtşladılar. Almanların a!!ıl mev· 
rl 1örllaü9e göre Lenlaırad -
vgorod - VaJdal tepeleri - Rejev -
u"'a - Orel - Kıırsk - Harkof -

llno - Tasanroır şarkındaa c.ıç

tedlr. Bu şehirlerin hemen hep
rntiblın birer demlryol dönUm 

ktaMdır. Rusların bu mevzilere 

Bu arada mühim 
maden 

miktarda demir, çelik ve 
afet ve makineleri var 

Ankara, 18 (Telefonla) - Son Ahnan • Türk ticaret anlaşması 
zamanlarda Türkiycye, İngiltere aabit fiya-tl•r hakkıncla bir fermül 
impar-torluğu memleketlerinden bulu•nıak Ü&'1'8 
miihim ithalat eşyası gelmi13tir. Ma Ankara, 18 (Telefonla) - Al-
denlerimizin işlemesini idame ede- man _ Türk ticaret anlaşmasının 
cek bir ı;oj( Alet ve mai-çine ve va- ! tatbikatına dair il\i devlet araı;ı~
gonet bu arada bulunuyor. Son da yapılan müzakereler j(atl bır 
günlerde memlekete yine İngilte- safhaya girmiştir. Göründüğün
reden 11 QO ton demir \'C çelik gel- den çolıt ınuğlak ol~n bir çok me
miştjr. Bu miktar, martın sonuna seleler iki tarafın gösterdiği iyi ni. 
kadar on bin tona ve gelecek ayın yet sayesinde bertaraf edilmiştir, 
içinde 23 bin tona çıkacaktır. Bun veya edilmek üzeredir, Hele iki 
ların bedeli 5 milyon lira kadar memleketin ithalat ve ihracat eş. 
tutacaktır. Ayrıca kauçuk, oto- yasını sabit fiyatlara istinat ettir. 
mobil lastiği ve piyasa için, bedeli mek meselesi çok mühimdir, YLiz-
3 milyon lirayı geçen bir çok eş.. !erce, hatta binlerce maddenin sa. 
yalar memleketimize var~ıştır. bit fiyatını tesbit etmek büyük 
Gelecek aylarda piyasa için 5 mil- zorluklar arzetmekte idi. Bunları 
yon liradan fazla ithalat eşyası halletmek için bir formül bulun. 
beklenmektedir. Bunlar arasında mak üzeredir. Bu suretle Almanya 
mühim miktarda dokuma makine- ve Türkiye anlaşmasının daha iyi 
!eri vardır. işliyeccği umulmaktadır. (B.B.) 

rruzlarından gaye, şüpbeıılz .\t
anların llahara tararruz )lazırhfı- r 
bo&ınak ve prbe dotru Uerllye- RUS _ ALMAN l l 

k beyaz Rusya ve llkraynadan '8- Müttefiklerin 
iade etmeJeripe .-111 olmaktır. HAR B 1 bl 
1111 orduları yQkarıda adı ıeoen te- --- ---- te İğ İ ' harp f 

rleri zapt.ettikleri talullnle Alman (Başı ı tnelde) = F 
ıiidafaa cepher.lade, Baltık memıe- minde 50 bin kişi ölü verdiklerini ı'lı'pı'n'erde 
etlerJne, be~·az Rusya ve 1Jk--•- • " ... ,, ...... bildiriyor. 
·a doğru ıtrlntller luuııl olacak n 8tokholm, 18 (A.A.) - Rus tay- J b k 
imanlar ~meye mecbur li••acü- yarecllerinin söylediklerine göre, apon as ısı 
ardır. 1'1erkez <'epheslnde IHiyle trir Mojalsk'dekl Alman kuvvetleri Mos· 
irinti bUytlmek üzeredir: MaJallk, kovanın yakınlarında elde bulundur- hafı•fledı' 

jev ''e Orel yakın Rqa tehdidi al- dukları bu tahkim edilmiş noktadan 
ındadırlar. Almanlar asıl kun·et;ie- kütle halinde ayrılmaktadır. 
ile Smolelllik'den ~o,·aya Uer- Herhalde pek büyük strateji ehem
emişlerdl. !ilmdl Rusı.r, lnuıua ak- miyeti olan bu şehir, geniş bir kıs

sine olarak Mo8kovadan Smoleuk'e kaç 'hareketinin tehdidi altında bu· 
yllriintete pyret ediyorlar. Napol- lunmaktadır. Bu hareket neticesin· 
yonun tarihe seolrdltf '"1 leUkamet de Mojaisk cepheden yapılacak ve 
üzerlade, kUIR&llın ve küreğin buz pahalıya oturacak bir. taarruza 'lü· 
deryalarına ltlemedJtl kara kış orta- zum kalmaksızın düşecektir. 

Vaşington, 18 (A.A.) _ Harbi
ye Nazırlığının tebliği: 

Bir falcının 
bir 

dediği çıkıyor. Mes'ut yuvasını 
tayyare 

Carole Lombard'ın bir tayyare 
kazasında öldüğüne dair dünkil 
gazetelerde çıkan haber, her ta
rafta büyük bir alaka ile karşı. 
lam~ışt~r. Dünyanın her köşesin
dekı .mılyonlarca insan gibi, mem
leketımizdeki sinema meraklıları 
da yakın bir tanıdıkları ve pek 
sevdikleri bir ahbabı kaybetmiş 
gibi bır elem duymuşlardır. 

Bu alakanın sebebi, Caroic Lonı
bard ile kocası Clark Gable'ln ço!<: 
sevilmiş film sanatkarları olmn
ınndan ibaret değildir. Sinema ar
tistlerinin hususi hayatı biraz u
mumun malı olduğu için iki ar
tistin kurduğu ahenkli yuvayı, b:i
tün dünya, içinde bulunmuş gibi 
tanıyordu. iki sevgili, Holivut ha
yatının gürültülerinden kaçıyor, 
kendi köşelerinde, kırlarda, spor 
sahalarında saf bir yaşayış arıyor
lardı. Birisi Vilyam Pavcl ile olan 
ilk evlenmesinde, diğeri dört iz
divaç tecrübesinde bulamadığı sa
adete nihayet kavuşmu,tu. Bunlal'
dan ahenkli ve düzenli bir çift ta
savvur edilemezdi. Candan iki ar. 
kadaştılar. Adeta hususi hayatları 
(ideal aile saadeti) mevzulu hakiki 
bir filmden ibaretti. 

Yalnız geçen sene bir falcınm 
sözü, Clark Gable'in saadet taşan 
kalbinde bir an içinde bir endişe 
gölgesi belirtmişti. Bu falcı bir tay 
:vare kazası neticesinde kendisine 
felAket geleceğini söylemişti. 

lkl gün evvel Clark Gablc tay_ 
yare meydanında karısını bekler· 
ken, her halde bu söıü hatırlamı
yordu. Tayyare ufukla görünmü~
tü. Bir iki dakika sonra yere inc

kazası yıkıyor 

:;;=:= : • ?&::? ;;: ==· 

Uzak Şarkta 
yıldırım harbi 

Yazan: M. e. ZAL 

aponlar atiratıe Siappura 

doğru ilerliyorlar. Almanlara 

Anupada yıldırım harbi fın.atları 
\·eren hal ve şartıar, bagüae ka4ar 
Asyada Japonların yüzüne gülmüş
tür. 

Almanlar, 19-10 aj!"ustos ,.e eylu· 
lünde bütün kunetıerUe 1.-.Ute~ye 
yaphklan ~,·a hücumuau llikt""" 
meyiMe ve lnsUtereyl la*"1 ~
nını zorlayamayıa<'.a bu delül cılW 
laarblnln (Marn) mubare'9eslle Ur· 
fıl~ış oldular. Tek ıar.f1a m&üa
lütli altında baı}lıyaa yıldırım har
bi, karşılıklı ,.e uzun bir betaflll&• 
ya (!e\'rildl. 

Şimdi bütün iş, Asyada, Slnp
purda Japonlann da bir (Marn) t)e 
karşılaşıp karşılaşmıra<'aklanncta
dır. Etıaa da,·a, burada Japonları blr 
tar*'ta tutup \'akit ka~n~ı,. ilk 
önce Anupa ltlllJ t~ıl5'-a 
ııonra t~ kun·efle ıJapony-ya 
yüklenmektedir. 

Anglosakııon a'8mlnln en ı;onda
ki zafer tlş(Uunlla terectdüUeri yok
kır. Fakat metıele, ;\11y•da &a.ıtrru
sa ~ek bale geldlklerı qmaa 
bu taarrwdarın hareket nokta"ı 

diye bir takım isleri elde tutmak
tadır. Büyük Okyanuı;takt üslerle 
beraber Slngapur da ifapouJarın 

eline gec;oet'ek olursa Hint dealzln
de mü~ale lmkaPl"1ı keıtllecek, 

Çinlilere yardım etmek gürleşe
cektir. 

amda zapıa.aımızın en çetlq nuıhare- Orel tarafında tatbik edilen ayni 
heleri <'ereyan etmektedir. Şimalde usulün de Almanları buradan ayrıl
~lüaııelburg ve Novı•nl. cenupta mak zorunda bırakması bekleniyor. 
Kunk ve Harkof f8lalrlertle Kının Bertin, 18 (A.A.) - Alman ordu-

. ~Hipin: Battaan yarımadasınd-ı, 
Fılıpındeki Amerikan mevzilerine 
~a.rııı .. düı;man baskısı azalmıştır. 
Ikı gun evvel çok faal olan savaş. 
!ar geniş ö1çüdc hafiflemiştir. Düş 
m?.n ,,Beri hareketleri püskürtül
muştur. Mevzilerimizi yeniden kur 
mak için yaptığımız bir çok şid
det~i çarpışmalar muvaffakıyetle 
netıcelenmiştir. 

eek, iki hasre1Ui lcavuşacaklardı. Tayyare kazasında kül ~lan za,·alJı Karol Lombard, her halinden yaşa-
Fakat hayır, ufukta görünen tay lllak ze\'k ,.c neşesi ta~n çok canlı bir anında 

Bu~ Demokrasi aleminin !\tQı
,·ere "Mil' üstünlilğü denWere hıi
klm olqıalaruıda ,.e birbirlerUe te
ması muhafaza etmelerillcledlr. f;
ter Aıoyada bQ üsttill""' piden ıttse 
bile harp elbette ıJapoıılıtrJD lelü
ne 9'1müt olın41z1 f~at çok qq,r. 

ln&iltere ve Amer~ ktıadlle,lal 
altlatmıyorı.r, telallkeyl ohtuıu r~ 
hl görüyorlar. Bu elhetle Baavelt 
ile Çörçll V Bflnl'*onda bafbaşa 

,·ermJş, mllfterek bir plan ba&ırla· 
mışlardır. 

yarıru adBtıı dülJmek tehllke&lne .... lan başkumutanlığının tebliği: 
ruz buJunuyorı.r. Kırımda, düşmanın, Sıvastopol ba-

2) Libya cepfıesincle: 

Halfaya mevaibtin GHO ki,allk 
kuvvetlle teslim olmulle, lnıUlz or
dusunun M1&1nlu ~ta eaW.e ka
dar uzanaa geri mııv..aıaaı emin \'e 
ıterbe8t bir hale girdi. General Bowa
mel'ln ark&81nda Tra1Jiu8aarlıa ka
dar 500 kilometrelik uzun bir oöl 
bölgesi vardır. Bu böJceyi boş bıra
karak derhal Ttablu8prba kapşn
malt '1dyetladıe olQaacblı ....,._... 
tır. Elceyla clvarınct& ~tlae p19U
ınesi mümkün olmıyan bataklddpı 
almak ve prbe giden Jollan ....... 
t@rlofarlle ınAnllfllllek you,ıe k•v
,·etıl ltlr müdafaa mevall tutn1119t.Jr. 
Bu ınevzle taarruz için lnJllzl.,. 
tekrar ciddi blr ~rlıl• mecbur tt
ınekt~r. 

lqlllder lçltl mllblm olaıı 1ıokta. 
Mlltver kllne&ierinla IMı mevzt4en 
11adece ablınaaı ctetfl, T~Qlt"'•tta 
JuMl4r UerU)'_. lHJa'tlLSPI• «W ~r
mektir. Zira, .._.,., Müıfer t•ratm 
,\frQlada sop 18*fll&d ®kqı.ıdJr. ln
ltllaier burpaaı alın~ ~enlade 
wvll'llClt!.ft v~t*lerial f'nlf nıUi
yuta kuvvetle...Urllllt QJAoMW• ltn
paratorluk 7elu UJeılntl• 9"110 ... 
Cebelüttank, Maıt. ve IUV•l'' ıe
rltlerlnla uaak em~ ~
lqtıracaldardll'. Jqlllaler 'J'Mblas
sarpta TuUI vt o..ır 1t11..,Ue 
şimale karlJı omuz omqza durmap 
ve b~ fıydMl-rı DP.nM lltl8Pt~· 
ler. l\IUıver ordusu, Jı:Jceyla ıne,·zUt· 
rlndea ceaup cenaluaa kuvnW ta
arruz ve 1ıtallWerdP prilllne yapı· 
lacak tıU.rma ~lth~rUe r1C4&e 
mecbur e4Ulr. Mal taktllrde bu bil· 
gede Jıarp 1'1QıvertP 01111NM flliltla· 
faalş,.qe dtwana ede~ RJ&Yllq.k ve 
ı. el IDIUIJ onltR qp 11111H 4*" 
den ayrdamıyacaktır. 

3) Uzak şarkta: 

Kıu bir mfall~elthl ~tlO '1J cep. 

lle4ekt ba.reketıerl de ~ """ 
kiQatJd,r. Bunu JarJP ltırMtJCH'11111 
aıw.P. Slnppqruq tfflbü t1ıı,...ıae 
Jb$itNI YerQe'"'-t MI ISo.....,_ıt 
enilllNım ttlan.k 1'11"1 ıKiYliHIJIUı•; 
liloppu aneak sa.ıapqr kalN1-rut .. 
da müdafaa ..W.bUlr. auna eeltep 
mtıtteflk tarafın lleıttlz lifi kuvv't 
'6pJryamaMUıdJr. 

TATIDl.4.'ITA 

KcaJ•nç vergiıi 
rehberil 

Yllaan: 
NiHAD ALi Ü(.ltiNOt} 

Kazanç vergisi ek ve tadllle
rile buhran, muvazene, hava 
kuvvetlerine YilrtJhPl v•rıilerl, 
fevkalAde zamları. maaı, üo-
ret ve yevmtyelerç ait vergi 
tevkifat cetvellerini havi ve 
en son hükümlere göre yazıl .. 
:mııtır. 
'1;1 sayfa, Fiyatı iki \}yquk ıı .. 
radı~ • 

.\kba Kitabevin«e ve 1'tıh 
tılppçılarda bulunur. 

tısında yaptıfı yeni hücumlar pUs
kUrtlijmUştilr. Şark cephesinin mer
kea ve şimal kesimlerinde Alman kı· 
talan, elln devam eden şiddetli mu
harelNler esnasında, düşmanın bir 
çok taarruzlarını pUskürtmUşlerdir. 

Lenlnwrad kesiminde, hücum kuv
vetlerinin yaptıkları hareketler es
naaında, mUsellah S. S. !erden mü
rekkep bir teşkil 12 veya 15 blok
havuzla mUstahkem mevzii havaya 
uçurnıuf, 3'Ulliyetli sl!A.h iğtinam et
mif ve dütmana ciddi kayıplar nr
cürmlştir. 

Buz deniıinde Alman denizaltı ge
mileri lalr düşman denizaltısını ba
µna.,ı&J'!W. 

[ AFRiKA HARBi l 
(Ba.<jı 1 incide) X 

kalesi olan Halfaya poğazının mu
hasara eden cenubi Afrika ve hür 
fransız kıtaları, garnizonun kayıt 
sız şartsız teslim olduğunu görün
ce lıayret etmişlerdir. 

Bu teslim, kaledeki malzeme 
noksanının sanıldığından da fazla 
olduiunu göstermiştir. Geceleri 
tayyare ile bir kaç ton malzeme 
lndir!llekle ·beraber bunlar kalede 
muhasara altında bulunan 5000 \"~ 
hattA daha fazla askerin ihtiyacına 
yetece~ ·miktarda değildi. 

Kaqire, 18 (A.A.) - Orta şark 
fngiliııı teblili: 

55 inci Sarona İtalyan tilmeı.i 
komutanı general Georgis ne ko
mutan muavini general Buttafucco 
ve bijyilk rUtbeli bir Alman suba
yının Halfaya garnizonu ile bir. 
likte tes~m oltiukl1trını blldirmek
teail'· 

Atinada bir 
caddeye 

Kurtuluş adı 
konacak 

(Bafı ı incide) + 
Yunanlı ölUmden kurtarılmıştır. 
l(urtuluı vapurµnun Hızır rolü o 
kıadıu qerin bir iz bırakmııtır ki, 
Atlııa caddelerinden birine bir ha
tıra diye Kurtuluş adı verılmesı 
Atinada dUşünUlmcktedir. 

Bazı Yunanlılarda harpten son
ra felaket günlerinin yegane tatlı 
hatırası diye bu vapuru satın ıı.1-
mak emeli vardır. 

Ankara, 18 (Telefonla) - Kur
tuluş vapuru pazartesi günü Pı
reyc hareket edecektir. Her defa
ı;ında olduğu gibi yalnız kuru fa
sulye, nohut. sojan, patates ve ba
lığı h4mil olap Kurtuluş vapuru 
ayni zamanda Türk gazetecllerinin 
Yynan 111etecilerine yıtrdmunı da 
götürmektedir. 

Bu yardım, 350 Yumın gazet.e· 
cisinin her gjrine ayrı ayrı verıl. 
mek üzere hazırlanmıı. beşer kllo
luk mUtenevvl zahire ile dolu pa
ketlerdir. 

Diler t.Jaftan. dün akşam şeh
ri(Jlizde verilen C'für'k Basın Bir
lill) yıllık suvaresinln hasılatı da 
Yunan pzetecilerlne tahsis edil· 

d , 

. S~n 24 saat zarfında kuvvetle
rı~ız 4 düşman tayyaresi dUşür
muşlerdir. 

Filipin orduları başkumandam 
?eneral Mac Arthur, Filipinlerin 
~şga~ edilmiş bütün çevrelerinde 
ıdarı vazifelerin japonlar tarafm
dan .. deruhte edildiğini bildirmiştir. 

Uç Japon nakliyesi ıaatmlaıış 
Vaşington, 18 (A.J\.) - Birleşilt 

Amerika denizaltı gemileri, Tokyo 
açığında düşmanın üç ticaret ge. 
misini batırmışlardır. 

Şimali Birmanyada işler fena 
deillftliş 

Rlıngoon, 18 (A.A.) - Bir res
mi tcbli4de deniliyor ki: • 

Şimali Birmanyada, Myttha'ch 
vaziyet müsait şekilde inkişaf et. 
mektedir. İngiliz kıtaları, japon kı_ 
talarile temas halindedir. 

Battavla, 18 (f\.A.) - Evve!jd 
tebliğde bildirildiği gibi 16 aonkA
nunda yapılan bombardımandan 
sonra düşman tekrar 13 bombar
c;Jıman tayyaresile Medana tJarruz 
etmiı;tır. Japonlar, neticesiz olarak 
buraya 8 bomba atmışlardır. Hasar 
ve telefat yoktur. Dün sabah 17 
sonkanunda 7 japon bombardıma,1 
tayyaresi Sumatrada merkez hava 
alanına bir saat devam eden bir 
taarruz yapmışlardır. 
Avustralyalılarla Japonlar arasın-

lla bir çarpışma 
Dethy, 18 (A.A.) - Malczyada

ki Avustralya kuvvetlerine ku
manda eden tutgeneraı Benett'in 
Singapur radyosunda söylediğine 
göre, Negri Semblan'ela Avustral
yalılarla Japonlar arasındaki ilk 
çarpışmada japonlar, takriben 800 
ilA 1060 telefat verml§lerdir. 

' .. = 

Münakale 
işlerimiz 

(Başı 1 incide) (....,,) 
Yollar açılınca şark viltyetlerine son 
günler, Münakaltt VekAletı tarafın
dan mühim miktarda vagon gönde
rilmiş ve hayvanların sevkiyatı te
min edilmiştir. Nakliyat mUşkillleri· 
nl yenmek için htiklmet tarafından 
alınan teı;lbirlerln başında hariç\en 
vagon ve lokomotif idlıall gelmek• 
tedir. 

~aber aldığımıza göre, evvelce 
Ingiltereye elparlş edilmlf olan 150 
V&Jondan 24& l, ve 24 lokomotiften 
18 1 topraklarımıza girmiştir. Bı,m· 
lar faaliyete haşlamak Uıeredir. 

bkendent1tq tahlllll \'e talallye 

ı,_erı 

. Hükum~t, evvelce de bildirdiğimi& 
gıbı tahmil ve tatıliye işlerine büyU1' 
ehemmiyet vermekte ve hele Isken
derun limanı tahmil ve tahllye işle
rini kolayl~tırmıya çalışmıktadır. 
Devlet limanları umum rnüdUJıU l\a. 
un Manyas bir lçaç iUııdenberi şeh
rimizde bulunmakta ve MUna~alAt 
Vekaleti ile bu işler için temas et
mektecJtr. Iske11ılerun<1Akl limJn te
sisatının inşasının bir b~uk milyon 
liraya ihale edildifi malQmdur. 

Iskenderunda alınan tedbirler 11a
yesinde tahmil ve tahliye işleri düa 
intizamla yapılmakla ve miktarı 
gittikçe M't.n iU\MAt o.şyasomı 'bir 
an evvtll muhtelit i(IUhL\k mer~""' 
lerine sevki temin edilmektedir. , ..... ) 

yare meydana inemedi. Bilinmeı 
bir sebeple tutuştu, dağlık bir sa- ı ideal saadet rolünde görünen za
haya düştü. Carolc Lombard llc vallı Clark Gable bir an içinde 
beraber on yedi yolcu kül oldu. bir facıa kahramanı haline gclmiş-
Şimdiyc kad<\f hususi tıayatında 1 tir. Fakat bu hakiki facıa !ilmin-

Gelinin başına gelenler 

Akbıyıkta 2 liraya 
az kalsın 

Dtın akşam geç vakit bir tele
fon bize Suıtanahmette Akbıyıkta 
bir düğün evinin çöktüğünü ha
ber verdi. 

Büyük bir merakla kaza yerine 
koştuk. Evin nerede olduğunu sor
mak için Akbıyık karakoluna gir
diğimiz zaman damat, kaynana ve 
daha bir kaç düğün sahibi ile kar
şıtaştık. Bir ıı:azeteci sıfatile kaza 
hak~ınc(a ma.lümat istediğimiz za
man, suç işlemiş bir insan korku
sile kaynana atıldı: 

- Evladım, dedi. Büyi.ik bir ka
za değil. Yalnız bir odanın taban 
tahtası çöktü. İşte bu kadar .. Bu
nu gazeteye basacak ne var? 

Kenarda bulunan çlamat dcrhlll 
söze karıştı ve hadiseyi bize an
lattı: 

~flhveci Ahmet, Emine isminde 

Romanvada 
ekmek vesikası 

HQftada iki gün ekmek 
yemek yasak 1 

Bükreş, 18 (A.A.) - D. N. B . 
nesmı bir kaynaktan haber veril

diğine göre, Romanyada, 19 sonk;\. 
nuq pazartesi günü ekmek için kart 
usuıq konulacaktır. Herkese, gilnde 
300 gram ekmek verilecektir. Işçller, 
günde 600 gram ekmek alacaklardır. 
Haftada iki gUn ekmek yemek ya
sak olacaktır. Ekmek yerine iki gün 
mı@!.!' llpası yenilecektir. 

Esaslı bir 
temizlik 

mücadelesi 
(Başı 1 incide) «-» 

lıtft va\an~a§ı umumi suretle zor
lu~ ve yavtı§lık tehdidi altında qı
rakara~ kpl@ylığı ve si,irati para 
ile şatmaktır. 

Devletin bütün bu nev1 yolsuz
luklara karşı harekete geçmesi ve 
suçluları cezalandırarak halkın 
zedelenen duygularını düıeltmcsi, 
çek hayırlı bir iştir, çok m~m
nuniyetht karşılanacak bir hare
kettir. • 

J'akat ıurasını d(l unutmamak 
lAz1mdır i(i Yıtlmz ceza ve şiddet, 
bir hflstılıiı iyi et!llıye kafi de
iilQir. Bir tarıftan da asıl sebep
lfri araıtırar~l< ona ııöre koruyucu 
ve fifa verici deva ı~zımdır. Devle. 
Un satın alma sistemini baştan a. 
şağı düzeltmfye ~htiyaç vardır. 
:Bahsin by ~ıı;mı üzerinde başka 
bir yazıda duracatız. , 

Ahmet Emin ı!ALMAN 

kiralanan düğün 
çöküyordu 

evi 

bir kızla evlenmektedir. Düğünü~ 
nü yapmak için Akbıyık Cankur
taran mahallesi Şadırvan sokak 18 
r.umaralı ahşap ve bir kat üzerin
de dört odadan ibaret Muzaffer is
minde bir kadının evini bir geçe 
için bir lirası peşin, bir lirası da 
sonradan verilmek üzere iki lira
ya kiralamıştır. İşte tam diiğlin 
ba~lamış ve eğ'ence de,•am eder
ken· taban tahtası <;ökmüş, Mua.:
zez i~minde b ir kız da hafıf su
rette yaralanarak hastahaney e kal
dırılmıştır. 
D~mattan bu izaha tı ;ılırken o 

bize resmini de vermek istediğ ini 
fakat yeni elbisesini ,E?iydiği için 
eskisinde kaldığını şöylcdi. 

Kaynana vc diğer düğün ~ahip
lcri de bunlar h iç gaıctcye yazılır 
mı diye söylenip duruyorlardı. 

Çörçil Ame
rikada iyi 
çalışmış 

Floridada dinlenmeğe 
de vakit ayırmış 

Vaşington, 18 (A.A.) - B. Ruz
veltin hususi katibi Early, B. Çer
çilin Va~lngtondaki çalışmaları hak 
kında şu malumatı neşretmiştir: 

Anlaşmaya dahil mevzular ara
sında Cenubi Pasifik Başkuman

danlığı meselesi vardır. 
Çörçil. Oltavaya giderken müş

terek kurmaY heyetine, tetkiic e
dilmek üzere bir hayli iş bırak. 

mıştır. 

Kurmay heyeti, burıları hal ile 
mcıgul olurken Çörçil, Floridaya 
çekilmiş ve biraz dinlenmiştir . .Dön 
düğü zaman kurmayın tetl,ikine 
bırakılan bütün işler bilmiştir. 

Çörçil, Ruaveltle hem baıhaıa, 

hem de kurmaylarla beraber görü§ 
meler yapmı~tır. Bugünkü ve ya. 
rınki kara ve deniz hareketıeri,115 
dair projelerin beraberce :h.azırlan
masında tam bir anlaşmaya varıl. 
mıştır. 

Londra, 18 (,f\.A.) - Pazar gü
nü gazeteler, M. Çörçilin avdetin\ 

hararetle karşılamakta ve Blrletik 

Amerika ile Kanadaqaki vııtfesi. 
ni myvaffa~ıyete ulaştırmış olma
ınndao dqlayı lqındi,;lne •ii~npla~ 
rını bildlrmekt~dirler. • 

Londra, 18 (A.A.) - Kral, AI .. 
tıncı Georıe, M. CörçUe ıahsi bir 
mesaj göndererek, kendisine hOf 
geldiniz demlştl,r. 

deki rolünü kendisine bir sinema 
şirketi, bir rejisör değil, derin saa
detini çekemiyen kara talih ver
miştir. 

Bulgarlar harp 
bütçesini 
arthrdılar 

Yeni bütçe 4.171.810 
leva olarak kabul edildi 

Sofya, 18 (A.A.) - Ofi: 
Sobranya meclisi. dUn akfam, 

19·12 yılı harbiye nazırlıtı bütçesini 
ittifakla kabul etmlşUr. Harbiye na
zırlığına verilen tahsisat 4 milyar 
171 milyon 810 bin leva olup bunun 
iki milyar 550 ,nilyon levası alelade 
masraflara ve bir milyar 621 mil
yon 810 bini fevkalılde masraflara 
ayrılın ı ştrr. 

B u masraflar, geçen sene bütçesin
den bir milyar 840 milyon leva faz
ladır. 

Şimdiye kadar görülen manzara 
~odur ki demokraııUer dalma &'~ 
tıar .. e~ ı~mlıtler, yer yer bo&
gunlara uğramışlar, fakat neticede 
eııas bedeOerden ber ttırtne varnuş
lar veya varmak istidadı göeter
rnı,ıerdlr. A!lyada karşalqtıklan 

durum çok çetindir. Çünkü iş yal
nız Japonl2'rın gilnün birinde bak· 
kından gelme~te değU, naıınıa, 

mesafeleri A vrupay• hlç beuenlJ
yen ~u geniş atemde ~ fazla Q1 
bud•k sı.Jdırınouuo ösa\Ule ıeç9 

911ektedll'. 

Hukuk gecesi 
Bu sene Hukuk Gecesi 10 ~ubat 

salı günU Taksim Belediye Gazino
sunda yapılacaktır. Hukukçular ge_ 
cenin eğlenceli ve sürprizlerle dolu 
geçmesi için daha şimdiden a:1amt 
itina He icap eden tertibatı alınış
lardır. Erkenden başlanan bu ha
zırlıklar gecenin evvelkilerden çok 
daha parlak olacağına bir delil sa
yılabilir. 

Bu Akşam Saat 9 da 

/PEK ve MELEK ............. ....... 
Senenin en nefis ŞAHESERİ 

RE BEKA .. , ......... LAURENCE OUVIER .. 
JOAN FONTAINE 

DDÇKl\T: Bu ceoe için iter i_. ~ 41• ltHSa \'e •lllltUM\ 
~oltuk 1'Wa .... P'• B~ .. ve .ırtaoi 9'Ue&lerl en ... tıa 
ahtm1')ilif, ~..,.ı 

Yarından ili.beren Seanslar: 
1 P E K: , ......... YI ... .. 

MELEK: ... · c.a •• 1aa ı .. . 
MEL E~T E kottuklgr motinf:lerde dahi 

numarokdw. Ve .vvelde1ı tecHlrik ~dilebilir, 
• 4 il 2 1 ... 

'•llm-• Sinernanm tn güzel yıldızı 
OLGA TCHECHOWA 

aın nefia illmi 

ANCELIKA 
(GOnahın Kat/111) 
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SPOR 

Dünkü kupa maçları 
Fener, Galatasaray, Beşiktaş, 

Istanbulspor galip geldiler 

Okullar arası kır koşusu muntazam geçti 
ve heyecanla takip edildi 

İstanbul bölgesi Futbol Ajanlığı 1 oynadılar. Vefa kalesi için tehllke 
tarafından tertip edilen kupa maç. ola.bilecek bir iniş bile yapamadılar. 
larına d\in Fenerbahçe stadında Devre de bu suretle G • O berabere 
oldvk.ça mühim bir seyirci kütlesi olarak sona erdi. 
önünde devam edHdt. Bu karşılaŞ- Bu açık vaziyeti gören kimselerin 
maiarda yalnız Fenerbahçeliler r.ı... ikaziyle olacak, ikinci devrede Fe
k1p{erı Vefayı 1-0 güçlükle yene- nerbahçeliler takımlarında deği.şik-
~~r. .. k la t bil lik yaptılar. Melih merkeze, Naci 

Diğl er mudslabaİ ta br 1da, 3 
ncA. 'sola, Ibrahim de sağac:ığa alındı. 

tice er ver . s an u spor - - . . .. 
~arı 4-0, Beşiktaş, Galata Bu tebeddUI derhal teeırınl goster-
Gençleri 10 _ o, Galatasaray da di. Sarı LAciverdliler Vera kalesini 
Kasımpaşa-yı 5 _ o ma~lüp etti. bit' tazyik çemberi içine aldılar. 

Bu suretle Be~iktaş, Galatasaray, 10 uncu dakikada da bir eşapelik 
Fenerbahçe, İstanbulspor dömi ft- pastan istifade eden Melih takımını 
nale kalmtŞ oldular. galibiyete ulaştıran yegane golü kay-

t / ,J detti. ?ı.faç bundan sonra yine Fener-
ı starı bu f spor - fi emuar bahçenin hakimiyeti altında g-eçtı 
Fener stadında günün ilk kup.1 ise de, sayı adedini arttıramachlar 

maçı, fstanbulspor - Alemdar a- ve ına.ç ta bu auretıe ı - O s;;•:ıa erdi. 
rasKJde oldu. Mlisabakanın İstan. KE~lAL ONA.." 
bulspor lehine neticelenmesi bek-
lenmiyordu. Nitekim sarı siyahlı
lar baştan nihayete kadar hakim 
bir oyundan sonra bu karşılaşmayı 
4 - O galip bitirerek rakiplerinı 
tasfiyeye uğrattılar. 

Beşiktaş - Ga/atagençler 

Boksta Ankara 
İstanbulu yendi 

İstanbul • Ankara boks karşılaş. 
ması evvelki gece Beyoglu halke..ri 
saıo"'nunda yapılmış, müsabakalar, 

Günön ikinci karşılaşması Be. büyük bir rağbet görmekle bcrB· 
şiktaş - Galata Gençler arasında ber, organizasyon bozukluğu yüzün 
oldu. İstanbul ~ampiyonu bu h 3 f- den intizam:;ız ve zevksiz geçmiş. 
ta Şereften mahrumdu. Buna mu-
kıııbil Hakkı takımdaki yerinı al· tir. 
mış bulunuyordu. Ankaralılar, kilolarını tutamıya_ 

Oyun daha ilk dakikadan Beşik- cak ve her biri ayakta duramıya~ 
taşın h3kimiyeti altına girdi. Bu cak kadar hazırlıksız İstanbul bok 
tazyik semeresini vermekte gecik- sörleri önünde 4 - 3 galip gel
medi. Rahat bir oyundan Jonra 11;.c mişlerdir. 
devre 6 - O Beşiktaş lehjnc neti- Dün İstanbul bölgesi, Ankaralı 
celendi. boksör}er şerefine Beyoğlu Senta 

İkinci devrede hAktıniyetlerini lokantasında bir ziyafet vermiş ve 
idame ettiren Beşiktaşlılar beş gol , bö~eyi spor şefi Kemal Halim tem· 
daha kaydederek sahadan 10 - O sil etmiştir. 
gibi büyük bir sayı !arklle galip Kemal Halim, söylediği bir ka~ 
olarak ayrıldılar. ı::özle İstanbul - Ankara rckabe-

G. Soroy _ Kasımpaşa tinin bu temiz sporu yükselteceği./ 
ni tebarüz. ettirdikten sonra, Anka-

Günün üçüncü karsı\aşma.c;ı Ga
latasaray - Kasımpa~ arasında 
oldu. Sarı kırmızılılar hücum hat
la.rına Gündüzü almış bulunuyor
lat"dı. Buna mukabil Kasımpaşalı-
1at" kuvvetll rakipleri önünde en 

ralıları kazandıkları muvaffakıyet , 
li dereceden dolayı tebrik etmist!r· ' 

Okullar arası 
koşusu 

kır 

kuvveth takımlarile yer almışlar- l!ıtanbui okullar11.r~H1 kır koşusu 

dı. Bu oyunda Kasımpaşalılar bil- dUn Şişlide ve 3.000 metrelik bir me
tün enerjilerini ortaya koydular. ı sare tlzerinde yapıldı. Çok munta
Fakat sarı kırmızı1ı.1ar oyunda dPr zam geçen bu koşuya 170 kişi iştirak 
hal bir h3kimiyet kurdular. E'- etmiş bulunuyordu. Sonuna kadar 
ril'\CI devreyi 2 - O galip bitirdi- heyecan ve alA.ka ne takıp edilen 
ter. mUsabakada Haydarpaşa li<:esinden 

İkinci ~evrede Galatas~raylılar Hıdayet Tetik 12,28 dakikada birinci. 
sayı adedıni arttırmA.k ıçln cok yine Haydarpaşadan Fazlı Cengiz
müşkül.i.t çektiler. Çün~ü Ka. man 12.32 ile ikinci. Kabataştan Na-
sımpaşatııar kuvvetli rakıplerinC' 

1 12 33 
il u u ü old 

1 b . 1 k b 1 . mık A p . e ç ne u. can ı ır oyun a mu a e e ed•!'r'or-
lardı. Fakat nihayet kendllerlnd<'n 
çok üstün bir kuvvet önünde bo
yun eğerek Galatasarayın yaptığı 
üç ıcole m~ni olamadılar. Bu suret
le Galatasaray. sahadan 5 - O ga
lip ayrıldı. 

F. Bahçe - Vefa 

Sporcular arasında 
kaybettiklerimiz 

Çıkmadığımız günlerde cıporcular 

arasında Uç kişi gözlerini hayata 

kapadı. 

tstanbul bölgesi direktörU Feridun 
Dirimtekin'in kayınbiraderl Jozef 

Günün ~on ve en mühim karşı- Frej ne futbolcularımızdan eski Fe
laşması Fenerbahçe - Vefa ara

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 1 

Hallslyetinln altelnl ispat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Zeytleyağı iste dlğ!R!z zaman )'91mz 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakltmm...ıen ısrarla l9teyll>iz. 

Adrese dikkat: hıtaooul 'n!tUn Gümrftk Kemerii so. No. 21 'llel. 2'119'7 

RADYO NUZHET 
MOESSESESI 

Radyo maki-naları imal ve tamfr atelyesi her klldrette 
Amplifikatör ve tesisatı, Transforıınator ve Redresör 
Bobinajı, bilftnıum Radyo aksamı. lamba, oı>arlör V.S. 

GALATA: Voyvoda • Bankalar Caddesi VoyYOda Han No. 11 
Telefon: 43712, Posta kutusu: 1026 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda

vülden· kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 18 ve 20 paralıkların yeriac dantelli bir kuruşluk· 

larla bronz on paralıklar darp ve piyasaya kflfi miktarda çıkarıl
mış olduğundan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 38.6.1942 ta
rih.inden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 
Mezklı.r ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda

vül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yal 
nız mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez. Bankası şubelerine ve 
CümhuriY.et Merkez Bankası au besi olmıyan yerlerde Zi-raat Ban
kası şubeleri tarafında11 kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandık
larile Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine 

tebdil ettirmeleri i!An olunur. (4129) (5605) 

Tür kilit! Cümhuriyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka. muametclerl. 

Para. biriktirenlere 28,000 Jira ikramiye verly~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara sene de 4 defa çekilecek kur'a ile a.şağt
dakl plA.na. göre ikramiye datıt ılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura IH adet 50 UnhJI: 5,990 llb 

' > 600 > 2,000 » 
t » 2GO :ıt 1.eeG > 

120 • • 
tO > 100 > t.IOO » 180 • • 8,2to • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO liradan a~
ğl dfuı:miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hazlran, 11 eylOl, 
11 BirincikAnunda çekilecektir, 

sında idi. Sarı 13civertliler sahaya nerbahçell Aytan'ın babası tanınmış 1 

çıktıkları zaman, yine as oyuncu- musiki Ustadlarından ve ııpor me-1 
ları Cihat ve Ktiçük Fikrettf'n mah raklılarmdan kemençeci Sotirl vefat '•••••••••••••••••••••••••••~ 
rum oldukları görüldu. Diğer ta. etmfltir. ••••• DOKTOR •••"'ıı. 
raftan takım teşkilinde de bilyL.ik Diğer taraftan Fenerbahçenin I 
bir hataya düşmüşlerdi. !'\felihi or- emektar idarecilerinden ve emekll 
tadan almak hata~ı yetmiyormuş . yUzba.şılardan Necati Pankoğlu da
gibi, bir kaç defa olsun sol aeık 1 ha kendisinden büyük hizmetler bek
oynamış N'aclyl sağ &('ı~a, l\fC'liht l ledığimiz bu o!iırada göı:Iernl hayata 
de s~l Iaçıdğa Balmak gtalrabFetini RÖ<>- yumdu. Necatinin ölUmtinden dolayı 
termış er ı. u sure e encrba~- Fenerbahc;elllere ve ailesine ve diğer 

BULMACA 
ÇIPRUT 

çe takımı Vefa karşısında şu şekıl. .. . ktö 11 t'utbolcu 
de dizildi: taraftan belge dıre r e 

Nurt - :.\fuammer, I\lurad - Omer, Aytan'a taz:yetıerimizi sunarız. 
7.eynel , Aydın - ~ta<'I, lbrahlm, Naim, 
Melih. 

Buna rnukabil Vefalılar da kuv
vetli bir kadro ile sahada görUndU-

• Jer. 
Ma.<:ın cereyanına geçmeden evvel 

fUnu kaydedelim ki; dün SRrı LAcl
verdliler az kalsın takım teşkllinde
kı hatAnın cezasını çekiyorıardı. Bu 
hatA acı bir şekilde netice vermedlse 
bunu bir parça da Vefahlann bece
riksizliğine ve Sarı I..Aci.verdlileriıı. 

ı:ıanl!lma vermek icap eder. Penaltıyı 
taca atate.k kadRr topa hAkim ola
mıyan, bütün muvaffakıyetlnt ener
jısindcn alan ~telıh, solaçığa konu-

Bur1Jnkü Procram 

12,30 Program 19.55 Şarkılar 
12.33 şarkı 20,15 Radyo Ga. 
12,45 Ajans 20,45 l\luzik 
13,00 Şarkı 21,00 Ziraat tak. 
13.30 14 MU,ik 21,10 Şarkılar 
18.00 Prog"'m 21,30 Konuşma 
18.~3 Mül;k 21,45 Müzik 
18,50 Fasıl 22,30 Ajans 
19,30 Ajans 
19,<iJ Serbc.~r 

dakika 

lü 22,45 Müzik 
22,55 Kapanış 

lunca tabiatlle ortadan oıLndl. Fa· ASKE;; Ll'K ·iŞLERİ ı 
kat bızl hayret• dUşUren Fenerbah· " • 
çe idarecilerinin bu basıt vaziyf>-

1 ' Fatih Askerlik Subes nden· tı göremerntleri ve takımı mağlô.bi- · . • . 1 S 8 He. !\le. Raıf og. A. Celal 
yete •.llrUkleyehıleeek böyle bUytlk j (32S981 Acele şubeye müracaatı 
bır hata.ya dU.,m~lerıdir. Fenerbahçe 

1 1 . . . b. Lın o unur. 
ida..recılerıne. 'u basıl kaldeyı ır -------------
defa daha hatırlatmak :steriz ki, ta-
kım yapmak yarı oyunu kazanmak· 1r- Kitaplarınızı 
tır ~neıerce rutooı oynamı~. mim A B I F B O L A T 
formayı ıırtında ta,ımıf ıdarecile-

rin bu gll>ı hat!Iara düşmeleri bizt lllTAB BVIN DiN 
olduğu kad.1.r. bUtUn ıpor efkArı u
mumıyesini hayrete dU.ŞUrmektedir. .ıouz. BUtllıı kitapları bUl&bl. 

ıeceğıni7. gibi Ankara neıyriya

tınm. A·.TUpa.nın. model Vee&"!' 

mecmuaıarırun BabıAbde ye
gt.ne aabf yeridir. 

eaddeol 89 

~laçın birinci de\Tesf zaman za
man mütevazin ve hattA bir kısmı 
da Vefalıların dııba dilzgUn ve hl
kım oyunları ile geçli. Fenerbahte 1 

hücum hattında btze istikbal tç!.n ı 
bUyUk tlmldler veren Ibrahım mtis~ 

tuna, dığerlerl çok bozuk bir oyun "'------------" 

Cildiye ve Zühreviye Mütehas
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43353 

' DOKTOR --·" 

ORF ANİDİS 
Clld ve ZUhrevt mUteka3suu 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
~ . apartman 2 el kat Tel 137'1 l 

Soldan sağa: 1 - Serseri ve 

DOKTOR ...... perişan. 2 Alçaklar; Bir nota. 
,. 3 - Tevakkuf et! Bir cins kar 

puz. 4 - Akıtma; Kara cahil. 5 -
Sirke ve zeytinyağlı çerez; Büyük 
kız kardeş. 6 - İsveç ve Dani
marka krallarından bir kaçının 

TARANTO 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tüneı, Şahdoğirmen S. No. 5 
Tel: 49206 

Abone Ücreti 
Türkiye dahlllnde: 

senelik 
1400 

6 aylık 
750 

S aylık 
400 

Aylık 

150 K. 
narl4; memleketlerde: 

senelik 
2700 

6 aylık 
1410 

S aylık Ayhk 
800 K. yoktur 

0a1'eteye gönderilen evrak de-re 
('dil!tln rdllmf'~ln iade olunmaz. zı

}atndan meft'uJlyet knbul edUme:ı. 

adı; Erkek drıdı. 7 - Em11e Zola
nın meşhur romanı; isim; Dolap 
katı. 8 Dini itikat; Bir nota. 
9 - Bir notl\; Orta Asyanın gar· 
bi şimalisinde büyük bir göl; 
Sarp. 10 - Kökleşmiş Adet; Ba· 
yağı. 11 - Ot, !idan, ağaç gibi 
şeyler: Cemi edatı. 

Yukarıdan aşai(ıya: 1 - Büyük 
bir mucit; Bir millet. 2 - Şaşırıp 

kalma. 3 - Dar gelen; su. 4 -
Geniş: Baş; Esas. 5 - Geri çekil. 
me; Gelir. 6 - Bir nevi balıkçı 
kayığı. 7 - Evliya olma; hak da· 
ğıtma. 8 - Kıyamette çıkacak 

bir şahıs. 9 - Haber verme; A· 
ğacın kolu. 10 Asri sürme; Bir 
bamya yemeği. l 1 - Göz rengi; 
Düşünce. 

Sahlbl ,.e n~rlya.t mildürü Ahmet Etnin Y AL:\lA...V 
\ı'atan .Se,riyat Türk Ltd. ~ti. \.'atan matbaa ı 

BAŞ, DIŞ, NEZLEı GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser 

icalnnda rinde 3 kaşe alınabilir. Her yeNe palla tat.la n ,..rarla isteylals. 

T. C. 
Iotanbul Belediy .. ı ı.thnlak !il adürldğü 

9830 - 24/12/941 D: 1778 

Beyoğlu 5 iftcl Noterllğlne 

Gazi Mustafa Kemal Pa,,.a caddesinin tanzimi i<:in lstiml~k edıl

mekte olan yerlerden Kırkçefmede Nefer sokağında Belediyenin D. 
ada 3 harita, eski 10 yeni 14 • 14 (1 ve en yeni 14 kapı No. sunda tes
bıt edilmiş bulunan gayri menkule 3710 No. lu kanuna tE'Vfikan tak
dir edilen 22000 Ura kıymet bu yerin Tapudan alınan kaydına göre 
hissedarı olduğu anlaşılan Mustaf aya tebllğ edilmek istenilmiş ise de 
Noterlikten alınan 18251 yevmiye No. lu mazbatadaki meşruhattan 
Mustafanın vefat ettiği ve varisler inin kimlerden ibaret bulunduğu-
nun öğrenilemediği ve ikametgAhl arının tesbit edtlememiş oldu~u an
la~ılmakla kanunun n inci 'maddesi gereğince ~tustafa varislerinin 
müddeti kanuniyesi zarfında mahkemeye mUracaatıa ilıraz etmedik· 
leri veya Tapuda rıza ile takrir ve rmedıkleri takdirde kanunun 18 inci 
maddesinin tatbik olunacağının 10 uncu madde hUkmUnce iki yevmt 
gazetede neşri ile ilA.nı muhtevi gazetelerden ikiı;ıer nll.shastnın gön
derilmesi rlca olunur. 

Isttml!'ık MüdürU 
Ali Yaver Mazal 

Imza 
A. Mazal 

Işbu iJAnnamenin bir nUshaBını neşir ve ilAn edılmek Uzere Vatarı 
gazetesi mlidllriyetlne tebliğ olunur. 

Doktor .. 

H. BENSUSEN 
İç ve Çocuk Hastalıklar• 

Tedavi Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmiş_tir 

Muayenehanesi: Galata, Şiş· 

hane, Mektep sokak, Salti 
Ap., No. 7/ 2 

saat 14. ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. -

ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi kısmı 

Bu gece saat 20,30 da 

OYUN İÇİNDE OYUN 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
KiJçik taurru/ 

heupları 11J42 
lk.lAMiYE PlANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

yıs, 3 Ajtustoa, 2 İltlnci!efrln 

tarihlerinde yapılır 

• BEYOGLU BEŞiNCi NOTERl 

Resmt mUhUr ve imza 

Sultanabmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: (941/1170! 

942/52 

Davacı Mehmet Faris Sevilmez 
1 tarafından ist. Kabataş İzzc\ Paşa 
yokuşu Setlıstü No. 1-2 de Lamla 
aleyhine açılan 125 lira alacak da
vasının yapılmakta olan muhakc. 
mesinde müddeialeyha LA.mianın i
kametgahının meçhul olduğundan 
20 gün müddetle ililnen teblig•t 1 

icrasına ve muhakemenin de 13 .2. 
942 tarihine müsadlf cuma günü 
saat 14 de talikine mahkcmec~ 
karar verilmiş olduğundan yevm 
ve vakti mezkUrda bizzat veya bll. 
vekdle mahkemede hazır bulunui. 
madığı takdirde gıyaben muhake. 
meye devam ve karar verileceği 
ilanen tebliğ olunur. 16.1.942 

1942 İKRAMİYELERi 

1 adet 2000 liralık = 2000, - lira 
3 • 1000 • = 3000,- • 
2 • 750 • = 1500. - • 
3 • 500 • = 1500.- • 

10 • 2!0 • = 2500,- • 

40 • 100 • = 4000,- • 

50 • 

200 • 

200 • 

50 • = 2500,- • 

25 • =5000.- • 

10 • =2000.-

BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKE[E.RI 
• r ~',.. 

nasıl "SiLMELi" 

*' 

Bufeni~ve ' 
pyanı '\ hay~et -C!ld hücey~ 

O K relertnden' 6 Z E l l I istihraç edl. 

REÇETESİNİ le~ ve genç 

ed
. . • ve sağlam 

tecrllbe ınız.I · btr1 · cildin 
ı unsurlarına muşablh olan ye
•nl ve kıymetli bir1 hülasa. Bıi-
1tü.n dünyada tanınmış bir clld 
mütehc.ssısı tarafından keş

fedilerek kemali , itina ile se· 
çilen hayvanlardan istihraç 
edilen ve· cBioceı.· tabir edIJ 
len bir. 'cevher, • şlmdlj clld 
lgıdası , olan pembeJ renkteki 

' ' Tokalan kreminin . terkibinde 
ç;evcuttur.~ Bunu her akşam 
tyatmazdan,. evvel llullanınız. 
sız uyurken ' cildiniz bu kıy· 
•metli unusurları '. ınasseder. 
;Her • 'Sabah uyandığınızda 
l"ildlnlzln daha , taze. daha 
genç ~ve daha yumuşak oldu~ 
ğunu . görürsünüz .. Gündüz~ 
.Jerl (Yağsız Beyaz) • Toka
Uon'Üremlnl kullanıruZ.ı:>ıBu· 
lbaslt tarzı· tedavi , sıı.yesİnde 
!her kadın . 10 y~ gençleşebi.l 
ııır 've her ' genç kızın gıpta 
jnazart!e baktığı 'ayanı'.hay· 
~et blı tel)• malik olabillr.• 
,:rotaıon kreminin Llı.milsmlr 
metlcelerl garantilidir. AkBI 
tukdll'de fparan~ •iade edilir. 

~--DOKTOR ---

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN HEKbi 

Dahiliye Miite.._ 
Divanyolu 104 

l\{uayene saatleri: Pazilr 
haric hergün 2,5, Tel: 23898 

İstanbul Asliye t'çüncü Hukuk 
Hilklmllj'inden: 

Yeniköy Saliha sokak 9 No. da 
mukim Şehri tarafından, evvelce 
Yeniköy Saliha sokak 318 No. da 
mukim iken hali hazır ikametgA
hının belirsiz olduğu taayyün e
den Osman Yirmialtıoğlu aleyhine 
mahkemenin 941f700 No. lu dos. 
yası ile' açılan boşanma dava~ının 
yapılan duruşması sonunda kanu
nu medeninin 134, 138 inci m<l<l~ 
delerine tevfikan tarafların b~ 
şanmalarına ve 142 inci madde 
mucibince Osmanın bir ıııenc mürl
detle evlenememcsine 20.11-941 ta. " 
rihinde karar verilmiş ve yazılan 
ııam mahkeme divanhan~ine ta
lik edilmiş olduğundan M. aleyhı1 
Han tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında temyizi dava edebllecef;i. 
aksi halde hükmün katlleşeceği hu 
susu ilıin olunur. 

r °' 
VAT AN GAZETESİ 
İLAN Fil' ATLARI 

Başlık 
1 incl . ayfa 
2 nci >ı 

3 üncü n 
4 üncü n 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

Al 


