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Şeker fiatları arttı r Milli s ı' Kurtuluş, kazaya uğradı 
Hükômet, müstahsili korumak Ingiliz Elçisini Gem i Marmara ada s ı 
maksadilepancarfiatlarınada kabuletti yakınındaki Hayırsız 
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Şeker 
bir 

ahm ve sah m ı , 

kadar 
verilecek yeni 
durduruldu. karara 

-,Ellerinde şeker bulunduranlar, bu 
akşama kadar beyanname verecek 

Japon 
başarısının 
sırları 

Plan dai resinin çalı ıtma 
usulleri _ H ususi teşebbüsle 
ittifak - Canlı torpillerin 
de:Alet ettiği fedakarlık 

r uhu • Ahnacak d ersler 

Yazan: Ahmet Em in YALMAN 

K ırk seneye yakın bir zaman 
evvel Uzakşarkta Davutı

Calut mücaddesinc benzer bir 
boğuşma olmuş, kUçi.ık Japonya 
kocaman Rus Çarlığını yere ser
mişti. O zaman bütUn dünya Ja
ponyanın tarafını tutmuştu, Japon
lara karşı duyulan hayranlıktan 
her dilde bütün bir edcbi,Ytlt doğ
muştu. 

Japonlar bu sevgiyi muhafaza 
edemediler. Bir taraftan garbın 
karşısına fena bir taklltcl sıfatllc 
çıkarak hayranlık uyandıran mıı.t 
şahsiyetı1erini bir aralık inkfır et
tiler, sonra hariçle olan münase
betlerinde; htrs ve menfaatter 
başka bir hedef tanımayan kur
naz insanlar rolünde göründüler 
Nihayrt detJA külli,lr1cri, ta'll 
huylarlle avgı uyandıran yüzler
ce milyon Çinliyi esir haline in· 
dirmek emelile tecavüzlere atıl
dılar; mOşterek emniyete varabi
lecek dünya gidisini umumt asa 
yişsizliğe ve en sonunda yeni bi• 
cihan harbine çevirmekte önayak 
oldular. İşte bu sebepler yüzün
dendir ki kırk sene evvelki mu· 
harcbcde büti\n dünya kendiler!lc 
beraber olduğu halde bu defak 
mücadelelerinde bitaraf insanlık 
kendi taraflarını tutmamıştır ve 
tutamaz. 

Bununla beraber hedefleri ne 
o'ursa olsun, Japonlar, tuttukları 
işte harikalar yaratmışlardır. Bu· 
nu nasıl yaptıklarını araştırıp 
tecrübeden ders almağa çalışmak, 
her gözü açık millet için bir vazi. 
fedir. 

1nsan1ar harikalı bir başarıı 
karşısında kalınca işin içinde lılr 
sihirballık olduğunu sanarlar 
Halbuki alışılmış seviyesinin ÜS· 

tilne çıkan her insan işi Uç esasiı 
ami'e dayanır: 

ı - Esas maksada uygun plAn 
2 - Verimli ve çabuk tatb!k 

usulü 

r Ankara, 20 (A.A.) - C. H. P. Meclıs grupu umumi heyeti c20/ 
1/ 942> salı günU saat 15 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Ura· 
n'ın reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantının zabıt hulasası okunduktan 
sonra künıUye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, görülen !Uzum 
Uzerinc şeker satışı hal\kında hilkflmetçe alınan tedbirlerden grup 
umumi heyetini haberdar etmiştir. 

Başvekilin beyanatına nazaran, bugünden itibaren satışı durdu
rulan toz ve kesme şeker fiyatlanna bazı zamlar yapılmıştır. Ya
pılan bu fiyat yükseltilmesiyle birlikte kasa ve çuvalla şeker satı
şı da yasaklanmıştır. Pancar istihsaliyle me~l olan çiftçimizi 
bu vesile ile faydalandmnayı da mUtaıA.a eden hü,kflmetln şeker 
pancarının kilosunu mıntakasına göre 100 para, 110 para ve 3 ku· 
ruşa ibllğ ettiği anlaşılmıştır. (Devamı Sa. 4, Sii. 2 tte) ( - ) 

Uzak,arkta,, düş-

maıun ııon ııaatl

nln yaklaştığını 

Alman mllletlne 

ml\Jdell;) en Gene-

ral Tojo, arka rn

da duran harita-

da, her an müt

tefiklerin taarru

zun• utra;)acağı 

,atanını dU,une

rck Alman mllle-

tıne görünmek lıı

teditl kadar, nlk-

bin duramı~ or. 
GUlen göz be-

beklerinde nikbin

lik olduğu kadar 

bedbinlik te \ ar. 

Düşmanın 

Uzak şarktan 
kovulma saati 
yaklaşmış 

PASİFİK'TE 

Sjngapur 
müdafaa 
hattı yarıldı 

Mikado ve Tojo A!
milletine birer 

gönderd iler 
man 
mesaj 

Siyam askerleri de 
Birmanya hududuna 

tecavüz ettiler 
3 - Ferdi emel ve lştihalardan 

müşterek maksat için fcdakArlık. Tokyo, 20 (A.A.) - Mikado 
İşte 1935 te l'lli mllyonhık ace· Alman milletine bir mesaj gön- Londra, 20 (A.A.) - Madras 

le ordu tahsisatını tedarikte acl7 dermiş ve düşmanın Uzakşarktan radyosu düşmanın bir noktadan 
gösteren Japonyanın son bir ka~ kovulması saatinin yaklaşmakta cenubi Birmanyaya gjrdiğini bil-
scnedc harp hazırlı{!ı için yirm; o1duğunu bilhassa bildirmiştir. dirmektedir. 
milyar yen sarfedcbllmcslnln ve Vişi, 20 CA·A·) .- Japon BaŞ- .Bir Siyam müfrezesinin Myawad 
İngiltere ve Amerika gibi devlet- vekili General. To~o Alman. mille- d.ı §a~k hududunu geçtiği ve şeh
lere meydan okuyacak hale var. tine bir mcsaJ gonderınlştır. Ge- rın şımalinde muharebenin de. 
masmın sırrı, bu Uç csa!ıı iyi kav- neral Tojo Alman milletine Shı-1 vam ettiği bildirilmektedir. 
ramasında, mükemmel surette gapur mudnf~ hattının yarılmış Myawaddi Moulmein'ln 100 ki-
gerçeklcştlrmesindedfr. o duğunu m01delemcktc ve An- lometre garbında ve Birmanya 

Japonlar her şeyden C'vvel milli glo Sakson nüfuzunun Uzakşark- hududuna 30 kilometrelik bir me
bir p'iın dairesi vücudc getirmlı:- ta pek yakında ortadan knlkaca- safededir. 

1 d' 
!erdir. Bu daire bir ı;enel kurmay- ğını bildirmekte ır. • 
rlan askerlik için beklenen rotil, Berli nde imza ed ilen ask~rı 
biitün milU varlık için yepyeni anlaşma k im lere karsı lm ı'i 

Singapur miidafaa hatları yanldı 

Veki1i de hazı r bulundu 

Ingllterenln Ankn m bUyUk ~isi 
Slr HugP.s en 

Ankara, 2& (A.A.) - Cumh urreisl 
I<jmet Inönü bugiln ııaat 16 da 
lnglltere büyük elçl.,lnl kabul 
buyurmuşlardır. l\IUl!lkattn Harl· 
<'iJoe \'ekili Şi\krU ~aracoğlu dft 

hazır bulunmu,ıardrr. 

Avam kamara
sında hararetli 

bir celse 
Çörçil' le mebuslar 
arasmda hararetli 
münakaşalar oldu 

Londra, 20 (A.A.) - Churcnlll 
Avam kamarasında kendisine sorulan 
6Uallcre..ceY vererek demi~tlr ki: 

Uzakşark harbi hakkında gosterl· 
len endişelere iştirak ederim. Bu ih· 
tilAfın muhtemel neticesi hakkındaki 
en büyük itimada da iştirak ederim. 
Umumi harp vaziyeti hakkındaki 

mUzakerelcre Uç gün aynlmasını 

teklif ediyorum. Eğer müzakereler 
neticesinde hükumete meydan oku· 
yan bir vaziyet ortaya çıkacak olur
sa müzakerelerin ikinci veya üçüncü 
gUnli bir itimad takriri lc\'dil için 
!Azım gelen tedbirleri alacağım. Böy· 
le bir takrlrin ıslah ve tadili için her 
hangi bir şekilde teklifler yapılabl· 
leceğinden dolayı parl!'ımcnto azası 

çıkması muhtemel müşkülleri en 
müessir şekilde izah edebılecek bir 
vaziyette bulunacaklar, parlamento 
da yalnız müzakere yolu ile değil, rey 
vermek suretlle de bu hususta kana· 
atini blldirebilecektir. MUzakerelerl 
bizzat ben açmak ve icap ederse biz
zat ben cevap vermek istiyorum. 

( 
(Devamı Sa: 8, Sü: 4 de) «-» 

Rus· Alman 
harbi 

Ruslar 
Mojaisk'i 

• aldılar gerı 

Beş Alman piyade 

tümeni 
kısmen 

dağıtıldı ve 
imha edildi 

J 

usullerle yapmıştır Esas hedef Tokyo, 20 (A.A·) -:- Sonkanun-
diye zengin demokrasilerle boy da Bcr'lindc imza edılen anlaşma. 
ölçüşmek kabul edilmiş, pllinhır nm müteveccih oldu~u devletler 

T okio, 20 (A. A.) - Malezyanın 
cenup batısına çıkarılan J apon 
kıtaları, cenup doğu lstikametind'.! Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet 
r'pt~kları ıııüratll bir manevra ile ı:ece tebliği: 

,, ona göre hazırlanmıştır. p tın da- hakkında resmi teblığde yalnız 
\( frcsl hususi teşebbüslerle içli dışlı ıımüşterck düşman» tabiri kulla

bir hale gelmiş ve bunları kendi nılm:ıktadır. 
plfmhırı ~in hazırlamanın ameli Miyako Şlmbon gazetesi bu ta. 
yollarını bulmuştur. Her memle- biri tefsir ederek diyor ki: 
kette zenginler verı:iden kaçıp Harbin şimdiki safhasında .~ç 
imtiyazlı bir sınıf haline gelmcnin mihver dcvle~~nln muşterek duş
vc yükQ dönüp dnlaşıp zayıflara manı pek tabıı ?larak insrıtere 

ngllız kuvvetlerinin ricat hattını 20 tkıncıkanun günü orduları-
kc;smışler ve Singapura giden de- mız Alman ve italyan kuvvelleri-
mıryolundakl münakalfıta son ver- kt d mlşlerdir. Müstahkem mevzı'ln mü ni garba doğru püskürtme e e-
d f 

vam etmiŞerdir. Düşman ağır za-
.a aas.ı için yapılan başlıca mev-zıler ışgal cdilmi"' ve d"' yinta uğratılmıştır. 
·dd " uşman Birliklerimiz Mojaisk şehrini 

şı etıı bir mukavemetten sonra d ğl k geri almışlardır. 
a 1 ormanlığa sürülmüştür. l!> ikincikfınun<la 16 Alman tay. 

Bu arada çevrilen düşman kuv-
vetlerinin büyük kısmının imhası yare.<:i di.işUrülmüşti.ır. Biz 5 tay-
m.uharebelerl süratle ve muvaffo. yare kaybettik. 

talılisiye 
zayiat yok 

Geminin kurtarılması için 
vasıtaları gönderildi. insanca 

BüyUk bir teessürle haber aldığımıza göre Yuna· 
nlstana 5 inci seyahatini yaparken Marmnrn adası· 
nın yanındaki Hayırsız adada knraya bindlrmıştir. 

Tayfa tamamile kurtulmuştur. 
Vnpur s3hlplerı olan Tavlloğullnrı dün sabah vapu

run sQ\'arisinden şu telgrafı almışlardır. 

cHayırsız adada karaya bindirdik, batıyoruz.:. 

lki saat sonra gelen ikinci bir telgraf, tayfanın 

kurtulduğunu haber vermiştir. 
Mamınra adası, Çanakkaleye giden vapurların rota

değiştirdikleri yerdir. Şehrimiz deniz muhitinde .sanıl
dığına göre harici bir tesir yoktur. Vapur Marma
ra adası açığında rota değiştirirken mutlaka yanlı~ 
bir manevra ile kara.ya bindirmiştir. 

Kurtuluş'un süvarisi Rıdvan kaptan iyi ve tecrU· 
beli bir denizci diye tanınmıştlr. Normal bir havada 
rota değiştirirken neden böyle bir kazaya uğradığı 

f.azla tafsil~t geldikten sonra meydana çıkacaktır. 

DUn akşam Istanbı,ıl ve Çanakkalcden kaza yeline 
tahlisiye gemrıeri gönderilmiştir. 
Kurtuluş'un bugün yUzdUriltcceği tahmin olunmak

tadır. 

Aylardanberi fırtınaya, başka zorluklara bakmıya
rak aç Yunan milletinin imdadına koşan Kurtuluş va· 
purunun böyle bir kazaya uğraması, memleketimiz 
hesabına elemli bir ziyan olduğu gibi, Yunanlılar için 
de yeni bit talihsizliktir. Geçenlerde iki yüz elli ton 
yiyecek yi.lkiyle lstanbuldan Yunanistana hareket 
eden ilk yelkenli, Bozcaada civarında ffl'tınllya tutu· 
larak kazaya uğramış. mukablllnde memleketimizin 
cam gibı ili< ihtiyaç eşyası ödenmek suretıle tedarik 

(De,·amı Sa. 3, ::,ii, i de) - /-

Kurtul°' ,·Rımru gih·ertf' ine kadar ılotılurduğu Jl'lda 
maddelerlnl Yunanl!ltana götürürken. (Resim bundan 

e,:, elkl cferlnde alınmıştır.) 

• :\larc,aı Keltel 

Keitel 
Budapeştede 

Mareşal, bug ün 
Başvekil ve Genel 
Kurmay Reisi ile 

görüşecek 

Romanya, Yunanistana 300 
vagon zahire yolluyor 

Romanyadaki mihver makam
ları bu hareketi hoş gördüler 

Haber aldığımıza göre Romanya • 
hükumeti, aç Yunanistana üç yüz 
vagon buğday, diğer nevi zahire, \ 
kuru bczelya ve sair yiyecek eş. 
ya sevkine izin vermiştir. Roman
ya kendi darlık içinde olduğu hai
de açlıktan ölmek tehlikesine ma
ruz olan Yunan milletine karşı bir 
fedakarlık göstermek ihtiyacını 
duymuş ve hükümetle beraber 
parti mümessilleri de halkın yi. 
yecek stoklarından böyle bir fe
dakarlığı hoş görmüşlerdir. Ro-

Zirai 
seferberlik 
Hükumet, köylüye 
pulluk ve makine 

dağıtıyor 

1 manyada bulunan Alman ve İtal
yan makamları da Yunanistana 
Uç yüz vagon z<ıhire yollanmasını 
ta~vip etmişlerdir. 

Bundan evvel İngiltere de Yu- Anknra, 20 <Telefonla) - Oğren-
nanistan hakkındaki ablukayı Yu- dlğlmıze göre Ziraat VekaJeti bır çok 
nnn ml!letlne mahsus yiyecek sev- rnıntakalarda fasulye, pirınç, patates, 
kiyatı bakımından kaldırmaı;a rı- kuş yemi, pancar, mercimek, bakla 

Budapcşte. 20 (A.A.) - Mareşal za gösterdiğine göre Yunan fcl§. vesnlr gıda maddelerinin çok miktar
Kcitel yarın ıSaat 13 de naib tarafın- ketlne çare aramak hususunda iki da yetiştlnlmest için bUyük bir gay
dan kabul edilecektir. Mareşal şere- muharip tar~f b~~aber olm~ş dc: reUe çalışmakta ve her çareye baş 
fine verilecek ziyafette bulunduktan mektlr. Bugün dunya yOzündekı kt d 

büttin uğraşmalar yeni · vumıa a ır. 
sonra saat 15 de baş\'ekll ve genel 

1 
k 

1 
d yem ya.~a- Haber alındığına göre, VekA.let ilk 

kurmay reisi ile görf.lşecektir. Mare- balr açmaa yo un ka ioild~ğuina gore ış olarak ıhUvacı olanlara. pul!Uk, 
r yar vı sarma ş nue kl tara- • 

şal akşam Grood H~tel'de şcrefine l fın birleşmesi herhalde iç açacak ı ziraat rnakınelerl da.ğıtnuya ba~la· 
(Devamı Sa. 3; Su. 5 de) - - bir manzaradır. mıştır. 

atmanın yolunu aradıkları halde lic Birleşik Amerıkadır. 
faponyada bu yol tıkanmıştır. Bütün gazeteler. anlaşmada mev 
Vergi son takate göre hususi te- zuu bahsolan düşmanlctrın An
sebbüs'erdc-n alınmış, fakat takııt glo _ saksonlar olduğunu yazmak
haddi aşılmamıştır. Hattfı muvak- talar ise de bitaraf miişah!Uerc 
kat surette aciz istidatları göste. göre başka bir devlet zikri geçen 
ren hususi nıüessest>lerc: krt>dl açı. iki devete iltihak ettiği takdirde 
larnk hcrtiırHl yardım yanılmış, mıhver o dcvlC'tc karşı na muste
fena idar<' rdilcnlerC' yol gösteril- rek planını tatbik edecektir. . 
miştır. Bir tıır~ftan da hususi ser- Bu planın hangi tari.hte tatbı~ 
mavr sııhlpl('rlle anlayışlı bir it. edileceği meselesine selınce Asnhı 
tifak ı.eklin<' varılmıı; ve kcndl'c· gazetesinin Berlinden a"dığı bir 
rlne milli hl'rp teçhizatı sana,·il telgrafa göre Singapur duşer diiŞ
lclnde vazlfcler verllmist!r. Bu mez bu plAnın tatblkı için bir fır

kıyetle devam etmektedir. Moskova, 20 (A.A .) - Sovyet 
gece tebliği: 1 

30 
J~~ı°r Bahrıı şimalinde takriben 19 son kanun günii kıtalarımı1 

1 omet~ede b u1unan su tesisa- Alman ordusunu garba do~ru siir
tı.?1~. ~.ım~ıden Japnn ların eli.na mcğc devam ctmb~~erdlr. D!işman 
duş l~ğu ı:oylcnmektedir. Bu suret- ,agır kayıplara ııgramaktac'!•r. Kıt
lc Sıngapur susu7. kalmış hu lun- alnrımız Heri harekeUerinc de. 

trrlhirl<'r t;:ıyc!lın<le hem verııl tah- sat zuhur edecektir. 
silfıtı fır'ıımııı, hem dc: ha7.ineden Büi(m gn~telcr Slnga.purun 
nara snrfedllmeden MilyarlarC'a 1 düşmesi derpiş edilen harekfıtın 
hususi se~mave He bütiln bir hıırp 1 mahiy~tl ve istikameti Uzerlndf'! 
sanayii kurulm11stU1'· Bu ~ldlııin mQhım akl:;ler husule ,seth'eceği. 

(!)eı7unl fi'a. t, !ti. 1 ele) /// ni yazmaldı141rlar. 

maktadır. vam crlerek muteacidil mPskıin 

TaYoy ba \·a m~ydanı ı,gal f'dlldl şehirleri işgal etmişlcrr.lir. Mo)'l· 
Rangoon, 20 ( A.A. l - Tavoy hava iskin takriben 20 kilometre cioğıı 

meydanının Japonlar t.nrafından iş- ccnııbımda kain Vereyn ve Smo-
lensk istikametinde Kongrovo şc· 

gal edfldiği söyleniyor. Civarlarda hi1·1eri bun•ar arasındadır. 
hareketler yapan lngıllz tayyareleri, 18 sonkfınunda hava kuvvetle- 1 

ü.c;...U Tavoy'da olma!tı kuvvetle muh- rimiz, 5 Alman piyade tUmenlnı 1 I 
temel dU~an avcı t.ayyarelf'dnln d.ağıtmış ,.e kısmen imha etmiş. , J 

tır. 
mevcudiyetini haber ve:mtşı«dir. (Denmı Sa • .ı, SU 6 da) c::::e ·------------~~~~----~--~·------~---11 



t VATAN 

Şehir B. Çör çil nasıl yaşar, ! 
Haberleri l l ? 

\'AS'A.HIN 'l'Aabrt BOl\lANI: 

; 

Yazan: Maurus YOKAY 1 Karnesiz nası ça ışır. 
Kız heyecanla Affan Beye ekmek veren 

baktı. Acaba sırrını fırınlar 
ele verecek miydi? Orfi idareye verilerek 

ağır cezalara 
çarptırılacaklar 

Affan Bey, bundan evvelki bab· I Güzel kız minnet gösteren bir 
la anlattığımız Erciel seyahatini iş-ı tavırla Hasan Paşaya sarılıp öp· 
te Hasan Paşanın gösterdiği bu Iü- tü. Toptanlı be:ılamak üzere ol· 
zum üzerine yapmıştı. cluğu için derhal perdenin arka-

Güzel carıye, Hasan Paşanın söz. sında yerleşti. Ekmek karnelerinin tevzi işini 
terini can kulağıyla dinllyordu. Bu sırada Affan Bey, cariyenin tanzim edecek İaşe bürolarının 

k ld K - • lA ..; kurulmasına •başlanmıştır. Bu bü. 
Affan Beyan içi rahat etmişti. Pa. yanına so u u. uçilk bır 1 .. ç 9•• roların biltün masarifini İaşe mü-
şanın düşündüğ(ı tedbirleri doğru çeslnl uzatarak ve alay ederek de. dürlüğü deruhde etmektedir. 
buluyordu Kıza istihzalı bir ba- dl ki: önümüzdeki ay verilecek ek-
kJila baktı. Şunu demek istiyor. - Bu ruh şişesini al, bayılacak mek karneleri dün Ankaradan 
du: hale geldiğin zaman koklarsın. gelmiştir. Bu karneler gayrikabl!i 

- Görüyorsun ya, senin sevgi· Kız, şişeyi alırken o kadar gQ. taklll ve ayni zamanda da gram. 
linin başı uçacak, fakat Hasan Pa- rültUlü bir kahkaha attı ki, Affan Iıdır. Bu suretle lokantalarda ye
şanın ve benim başımız ağrımıya· Bey, acaba deli mi oldu diye hay- mek yiyecek olanlar günlük ek. 
cak. Var, sen kendini korumıya retle baktı. meklerini parça parça alabilecek-
bak. Hasan Paşa, Aff&na emretti: !erdir. 

!Cız, hiç aldırmadı. Halinde, ka- - Haydi paşalara haber ver, Düne kadar Vilayete 1400 ağır 
ti kararını vermiş insanlara mah- kendilerini bekliyorum. isçi beyannamesi verilmiştir. Bu 

beyannameler üzerinden derhal 
ı:us siıkUnet ve metanet vardı. Ha Ordunun belli başlı crkfmı birer muamele yapılmaktadır. 
'fan Paşa:ra sokuldu O tatlı tebcs- birer geldiler. Etraftaki divana hep Ekmeğin karne ile tevziine baş-
,ümüne karşı duracak insan yok. 6İ bağdaş kurdu. Çadırın etekleri !andığı günden bugüne kadar da 
hı. Güzel kollarını paşanın boynu- kalkmıştı. Uzaktan düsman ordusu fırınlara normal un verilmektedir. 
na doladı. B~ını kendi göğsüne görülüyordu. Raab nehrinin karşı Ve günlük olarak verllen un 3500 
doğru çekti, sıhlrli seslle ~ sözleri sahilinde ara sıra bir top patlıyor- çuvaldır. Halbuki şimdi bu mlk-
Iısıldadı: du . tarın 600 çuval kadar düşeceği 

- Ah, paşam! Benim için, senin En sonra KöprillO geldi. Vil· tahmin edilmektedir. 
düşmanlarının kanının aktığını gör cutlü, abus yüzlü bir adamdı. Kim. Bazı fırınların karnesiz ekmek 
mektcn büyük zevk o1ur mu? 1>cnln yüzüne bile bakmadan Ha· sattıkları ihbar edilmiştir. Bu hu

Hasan Paşa, kızı bir koluyla sım Gan Paşanın yanındaki yerine çök· sus.ta fırınlar ve ekme~ s~tııı yer
sık1 tuttu, dlfer eli :r<ızın saçları- tU ona arkasını çevirdi. ıerı sıkı bir kontrole tabı tutuı
nın lülelerilc oynuyordu. Bu aralık davullar çalındı, as. maktadır. Fişlerle aldıkları un ~c 

Affan Beyin keyfi yerinde idL kerlerln teşkil ettiği daire yarıldı. çıkarılan ekmek miktarı ~rasınan 
P il 

. esaslı kontrol yapılmaktadır. Bu 
Kıza biraz lskencc etmek arzusu- Kilçük Ahmet aşa e Ferıt Bey, suretle her fırına satış miktarına 
nıı. dayanamadı. Gülerek dedi ki: ayrı ayrı yerlerde mevkuf tutul- göre un verilecektir. Kostrollnr 

- Paşam, sen dervişlerin çadı- dukları çadırlardan slllihlı muha- da bu sabahtan itibaren daha 
rına gittllin zaman carfyen ben- fızların beraberinde içeri sokuldu. esaslı olacaktır. Yolsuzluk yap:ın
:lcn bir şey istedi. Sana sormadan Kilçilk Ahmet Paşa. soldan, Ferit lar derhal Örfi İdareye verilerek 
vadetmiyc cesaret edemedim. Bey sağdan içeri girmişti. ağır cezalara çarptırılacaktır. 
Kız gözlerinden yıldırımlar sa· Hasan Paşanın gözleri artık bir 8 1 d" 1 

çarak Affan Beye baktı. Acaba sır. kaç .adım ilerisini bile göremiyor. e e ıye memur arına 
rını ele vcrmiye cesaret edecek du. Baba ile oğul içeri glt'ince kız, yapılacak pahalılık 
miydi? perdenin arkasından uzanarak Ha-

Hasan Paşa da gülerek cevap san Paşanın kulağına ııu sözleri fı-
Vl'rdi: sıldadı: 

- Nedir, her ne fsc söyle baka- - Baba ile oğlun ikisi de aza-
lım, Affan... metli bir tavırla ilerliyorlar. Bak, 

- Bugün ordunun büyük erkanı dikkat et: Ferit Bey solda, Kücük 
bir araya gelerek Feridi ölüme Ahmet Paşa sağ taraftadır. Blrl-
m&hküm edeceklerdir. birlerinin yüzüne bakarak cesaret 

Hasan Paşa kaşlarını çattı: bulmıya çalışıyorlar. 
Ey, peki? dedi. Hasan Paşa, zayıf gözlerinin g5· 

Dikkat etse farkedccektl. Göz- remediğini tam vaktinde kendisi· 
d!'sinin kolları arasındaki vücudü ne bildlrmeği akıl ettiği için göz
blrdenblre sıtmaya tutulmuş gibj desine minnet duydu. Çadırın lef 
titriyordu. karanlık olduğu için yakındaki eş 

Affan Bey sözüne devam etti: yayı bile göremiyordu. 
- Kız, Ferit Beyin idamında ı (Arkası var) 

hazır bulunmak arzusundadır. 
'Bu söuer üzerine kızın rengı s 1 

ı.:oldu .. Bir an için kalbi durdu, 1 r oruyor ar: 
sonra şıddetle atmıya başladı. Ha. , ı 
san dedi ki: • 

- Delice bir arzu ••• Fakat ma. lstanbuldaki Yardım 
dt>mki bu kadar istiyorsun, dedi• 1 
ğin olsun. Paşalar bir araya gclin- ı 
cc sen şu perdenin arknsıntı giz-
lenerek yanımda durursun, her şc. I 
yi görür ve işitirsin. 

. -

Sevenler Cemiyeti, 
ne yapıyor? 

zammı 

Belediye memurlarına yaplla
cak pahalılık zammı için tetkikler 
yapılmaktadır. Belediye Muhate
bcclsl bu hususta VekAlctle Anka
rada temaslar yaprı:ıaktadır. 

Memurlara yüzde yirmi nlsbe
tinde zam yapıldığı takdirde bi:
mflyon Ura 1Az.ım ge1mcktcdlr. 
Bunun içindir ki; Umumi mçcli
sin şubat devresinde müzakere"! 
yapılacak Belediye bütçesi nisan 
devresine bırakılmıştır. 

Limanlar Umum Müdü-
rü Ankaraya gitti 

Limanlar Umum Müdürü B 
Raufl Manyas dün Anukaraya git. 
mlştır. 

İnhisarlar Umum MüdUrlüğti 
Tütün İşleri müdürü B. Ömer 
Yalta~ya şehrimize gelm ve 
Bursaya gitmiştir. 

İki aylıktan küçük 
kuzular kesilmiyecek 

Daima ateş saçan bir yanar 
dağ, barış zamanı için motö
rünün kuvveti biraz fazla ••• 

Dünyanın en 
güç işi, B. 

Çörçile hususi 
kAtip olmaktır, 
çllnkü bugünkü 
Başvekil bir in. 
san deill, da-
lma ateş saçan 

r------ YAZAN· SU<S-«UJ44'$ • 

Phgllis Moir 
Eski Hususi Katibi 

anlayorum ki 
sevgili paltosu
nu h8la giyi. 
yor. • 

B. Çörçil faz
la yenıek yeme-
mekle beraber 
ıyı yemekten 
hosıanır. Arası-bir yanardağdır. 

Birisi bana dedi ki: 
- B. Çörçil, beygir 

ihtiyaçtan çok fazla bir 
benzer. 

' 

Cevapsız kalmış bir mektup . ra içki içer. Günde aşaiı yu
kuvvetl veya askıda kalan bir iş kendisi karı on beş kalın sigar tel
motöre için bir korkulu rüya gibidir. Ba- lendirlr. En büyük merakların. 

zan gece uyanır, yapılmamış bır dan biri yemek pişirmektir. Pek 
iş hatırına gelir. Gecenin hangi sevdiği bir misafir olursa oturup 
saa.tl olursa olsun, hiç acımayarak bütün yemeği tek başına ha:ı:ır
kA.tibinl uyandırır ve not tutturur. lar. 

Barış zamanı için bu görüş pek 
doğrudur. Çünkü kendisinden da. 
ima etrafa taşan enerji, kurulu 
düzeni altüst eder. Fakat bu faz. 
la kuvvetin harp zamanında bol 
bol sarfedllecek yeri vardır. B. 
Çörçll ilk defa olarak biltUn ener
jisini sarfedebilmek imkanına bu 
harpte kavuşmuştur. 

Başvekil hiç bir zaman yürü
mez, dalma koşar. Her Jşi daima 
aceledir. En küçük bir gecikmeye 
inanılmayacak kadar 'kızar. Ken. 
di kendine bağırıp çağırır. Aya. 
ğmı yaramaz bir çocuk gibi yere 
vurur. Fakat bütün aceleci adam. 
lar gibi, başkalarını bekletmek. 
ten zerre kadar sıkılmaz. Verdl.!fi 
randevularda dalma bir çeyrekten 
yarım saate kadar geç kalır. 

Bahriye mülazfmllği ettiği sıra· 
da Kral Yedinci Edvard Prens 
Dögal sıfntile Vellahddl. Bir gün 
kendisini başkalarile beraber ak
şam yemeğine çağırır. Çörçil tam 
elli dakika geç gelerek perns ve 
davetlileri bekletir ki hele bir 
teğmen için böyle bir hareketin 
eşine İngiliz sarayının tarihinde 
tesadüf edilmez. 

B. Çörçllln kafasının iyi verim 
vermesi için vücudunun rahat ve 
gevşek bir hale gelmesi IAzımdır. 
Bunun için en iyi işlerini yatakta 
iken çıkarır. Ağzında kocaman 
blr sigar olduğu halde bir stirü 
kliğıt, kitap ve gazete arasında 
) atağında uzanıp işle uğraşması 
görülecek bir şeydir. Bu adetini 
harp bile bozamamıştır. 

İnglliz kabinesi, Başvekilin Dov. 
ning sokağında, 10 numarada bu
lunan resmi Başvekillik evlndc 
yaşamasını yasnk etmiştir. B. Çör. 
çil geceyi sıkı sıkıya gizli tutula:ı 
bir yerde geçirir. ı-:vine sabah ye. 
dl buçukta gellr. Bodrumda hava 
taarruzuna karşı mükemmel su· 
rette muhafazalı bir yatak odası 
vardır. Derhal soyunup oradaki 
yatağına girer. Bolca kahvaltı 
eder, gazeteleri dikkatle okur, 
sonra mektuplarını dikte etmeğe 
başlar. 

Böyle hallerde ben kendimi top- 66 yaşında olmasına rağmen 
lamağa uğraşırken, Başvekil, ağ- vücutea, ruhça genç kalmıştır. 
zından eksik etmediği sigarından Gözlerinde gençlik manası okll· 
dumanlar savurur ve sükunetle nur. O kadar iş çıkarır ki yaşının 
dikteye devam eder. yarısı kadar genç bir adam bun:ı 

Bir gece beni tatlı uykumdan güç dayanır. Adeta etten, kemik. 
uyandırarak İngiliz karikatürc:Si ten bir insana değil, yıpranmaz 
I.owe hitaben bir mektup dikte bir enerji kaynağına benzer. 
etti ve bir karikatürü hakkındn Okumaktan hiç bıkmaz. Yata. 
bazı dUşüncclcrlnl bildirdi. Bence ğının etrafında daima kitap yığın. 
bu mektubu beni uykudan uyan- !arı bulunur. Hoşlandığı adamlara 
dırmadan ertesi güne bırakması başlıca hediyesi, kendi kitapların. 
caizdi. Fakat onca caiz değildir, dan birini imzalayıp vermektir. 
çünkü B. Çörçilin bUtün kuvveti; En sevdiği konuşma mevzuları 
düşünce ile hareket arasında :Cı:ı- politika. edebiyat, gaıetccillk ve 
sıla kabul etmemcslndcdir. Bnş. Vlnston Çörçlldlr. 
vekilin fikrince dünyada imk5nsız Başvekil, tam işinin ehlidir. 
bir şey yoktur. Biltlln mesele, iş. Harp zamanında yerini doldurac31k 
!erin icabına göre dakikasında adam tasavvur etmek güçtür. In
do~ru tedbir alabilmektir. giliz halkına böyle bir mukav!.!-

met ve mücadele ruhunu nasıl B. Vinston ÇörçiJln elbiseleri 
aşıladığına herkes hayret eder. 

hergün ütülenir, fakat bir saat Ben etmem, çünkü Başvekilin fi. 
içinde ütü yilzü görmemiş bir ha! kirlerini biliyorum. B. Çörçil, her 
alır, çiinkü her an hareket halin- ferdin gizli bir 'kahraman olduğ~ı
dedlr. Kostümleri en iyi kuma:ı- na ve iyi damarı bulunup itimat 
lardan yapılır, fakat biçim daima telkin edilirse elclc en büyük fe
cski modadır. Yalnız siyah ve boz dakArlıkları bir zevk diye yapa. 
renkte ve daima hemen ayni bl. cağına cskidenberl inanır. 
çimde olan şapkaları. Londranın Bir defa ağzından ııu sözleri 
en iyi şapkacılarından alınır, fa. işittim: 
kat Çörçil, bunları kocaman başı- «- zevkine ve menfaatine düs
na o kadar .teklifsizce geçirir ki kiln sanılan insanlar bile fcdakAr
başı bir korkuluk manzarası alır. ııtın en yüksek derecelerine "ı-

Astragan yakalı ve fanile as- karılablllr. her zorluğa, her mih 
tarlı bir kışlık paltosu vardır ki nete göğüs verirler. Hatta ölümti 
buna çok düşkündür. Otuz senedir de severek göze alırlar. Yeter ki 
bu paltoyu giyer. Kendisfıııl tanı- bir davanın hrtklı ve doğru oldu
dıı!ım zaman siyah palto eskilik- ğuna inansınlar ve o işte başka 
ten yeşilimsi bir renk almıştı. Son bir yol tutulamayacağına itimat 
zamanlarda çı'kan bir resminden duysunlar.& 

Şeker beyannamesi 
D clikanlı güzel nlı:anlııuna: 

- Şekerim, dedi. 
- Artık bana şekerim deme! 

1 

halde 19.tO yılındaki Fransa muha
""'-lnde 10000 ev talırlp edlJmJ' ,.e 
200000 ev hasara uframıştır. 

19H - 18 de Fransa dayanmıştı, 

:?1 - 1 - 912 

Mukaddes yalan 
saati 

4 942 yılının %0 sonkAnun salı 

U günü gUneş doğarken Adem 
oğullarına gokten bir nida indi: 

- nıı andan başlıyarak A"ÜllCŞ 

batana kadıır n~"lından tek yalan 
çıkmıyat•ak? 

Bu nida kulaklara ulaşır ula~maz 
Aılern oğulları yalan 8Ö3 llyemez 
oldular. 

Sabahleyin iki yumurta almak 
için bakkala girdim. Çırağa: «Taze 
nıl !» ıllyc sordum. cıOn günlük» 
ılcdi. Bu on gllnlUk yumurtaları 

alayım mı almayayım mı diye dü~ü
nllrken dllkkiınıı biri girdi, etrafa 
göz geıdlrdl, !ıonra ustaya Se!ılendl: 

- Şeker yok mu yahu! 
- Var ama dUkkAnda değil, de-

poda •.. Xe olur ne olmaz diye sak
ladım ... Ne kadar istiyorsunuz! 

- Dört sandık. 
Çırak süze karı,tı: 
- Bay, ben ıı.lzl tanınm: Beld.r

sınız, tek başınızasınız. Dört Alt· 

ılık ı;;ekerl ne yapacakı;ınız ! 
- Ne olıır ne olmaz diye eve 

atacağım. 

Bu kadar doğru sö:r.Jerln ctzledl
ğl zihniyete kutlanamıyarak sokağa 
fırladım. Trannaya doğru ctderken 
tanıdıklardan birinin on dört ya,ın
dakl oğluna rastladım: 

- Mektebe mi gidiyorsun çocu
ğum! 

- Hayır efendim, kitapları şura
da bırakıp kall\edt'I tavla oynama
ğıı gidiyordum. l?akat 'lnıdl va:r. 
geçtim ... Babama söyleınczal•lz de
ğll mi! 

- Babanı bugün gönneuem bel
ki söylemem, fakat bugün görür
ııem söylemomek benim etimde de
ğil. 

YliriidUın. btanbula g~mek niye
tindeydim. Traım ay beklerken du· 
rakta )anımda durım iki kişinin ko
nuşmalarına kulak misafiri oldum. 

- :HUhlm bir iş lçlıı IK't"le on li
raya llıtiyaeım "ar. Bana ödünç 
,·erecek on liran \'ar mı? 

Otekl yUr.Unü ck,ıterek: 
- \'ar, dedi ..• ?lirdlr bu mliblm 

işin! .. 
- Bir.im nltoııu bu ak,am rıua 

götürmeğt• ıı.öz 'erdim de. .. 
1'raın,·ay geldiği l~ln sonu ne ol-

du, bilmiyorum. Trannaya. yilrll- ,.. 
clüm. ncnlmlc birlikte tramvaya -
binmek lızrrc olanlardan biri tram
, ·aydan inen başka birine: 

- Oou hazret, dedi, nereye böy-
le? 

- Bir rande\'uın \ar da ... 
- KlrnlnJe1 
- Karınla. .. 
Uııt tarafını mf'rak etmedim. Gtı

neşln batmaıııına daha çok vakit 
\-anlı. O zamana kadar daha bir çok 
hakikatler öğrenmektf!n korktum. 
Mukaddes yalan Nllltlnl heklemek 
üzere e\·ime dönüp kaııanılım. 

KÖR KADI 

TA K V l JJ.I 
21 İKİNCİKANUN 1942 

ÇARŞAlUBA 

l)A\lll)A\~ 
!f?()A\lA\ 

ULUS gazetesi, Ankara<lakl 
\atanda,ıarın erlerimiz için \Cr
dlklerl armapnların ııeklzlnrl 

po tasının da ll&"ill makama tes
lim edlldlt(lni yazıyor \'e arma
ğanlarını 'erenlerle armafanJık 

eı,yaya tıeHllmek ü:r.ere befıtJar
da bulunanlann il telcrlnle ifti
harla neşrediyor. Bunu okurkf'n 
bir l!ltanhullu rııfatııe - keadl he
!iahlma - doğrusu utandım, utan
cımdan kızardım ve kendi kendi
me mırıldandım: 

Hayvanların dişlerini sökerek 
kesilmek üzere Mezbahaya gönde. 
ren celepler hakkında derhal 
Koordinasyon heyeti kararına mu 
halefettcn dolayı takibat yapıla. 

caktır. 

Öğle yemeğinden ve kabine 
toplantısından sonra mektup va 
tezkere yazdırmağa devam eder. 
Sonra teftiş edilecek yer veya gö. 
rülccck adam varsa. bunun için 
masa bıışı çalışmasına !asıla ve. 
rlr. Saat beşte her işi bırakır, iki 
saat uyku uyur. Tıpkı Napolyon 
gibi, Çörçll de her istediği yer ve 
snntte uykuya dalabilir ve uyku
dan teriitaze uyanır. Akşam ye. 
meğinden sonra yazı masası başı
na dönerek gecenin ikisine, üçüne 
kadar ~alışmağa devam eder. 

Delikanlı afalladı, nhtanın bozul
ması haberini alııt'akmış gibi &aMiıl
dı, titrek bir ~ule sordu: 

- Nlı;in yavrum? 

luılbukl 1940 da dayanamadı. 'Yuka-

rıdaki rakkamlar Fransadakl 1940 :ü~t ""i'a~U~ ~~l;;i~~~:/ 7! 

Vurguncunun 
dersi 

oğluna 

B lr Amerika mecmuasınm yap
hfı ankete bakılınıa A111erl-

kada tüccarın, garajcıların, tamlr<'l
lerin, ln,aat !~ilerinin 3ansından 

rotu \ urguncu imiş. l\lecmua hundan 
bahsettiği sırada bir de hlkl\ye anla
tıyor. Vurguncu nc\ lıll'n bir gö7.lük
çll, o~luna \'urgunculuk usulüne dair 
akıl öğretirken biri nasılsa kulak 
mlaallrl olmUjJ. Bakınız, vurguncu ne 
na lhatlcr \ermı,: 

- Otlwn, mllıJterlnln getirdiği re
çeltt) e ıore camları taktıktan ııonra 
mü,terl fi)atı sorar. <ı:On dolarıt df
)e ee''P 'erir 'e mUıJterinin yüzüne 
dikkatle bakarsın. Yllzll ek,lmlt lııe 

oa dolan alsr, &'Ör.JUiU verirsin. Yok, 
lttraz yollu bir ifade yokııa derhal 
llive edenin: 

- Bu aöyledJj"lm çerçe~enin flya. 
tı,_ ()un ayrıca on dolardır. 

Bu cevaptan sonra tekrar mU,te
rlnln yliztlRe bakarsın. Ektilik 'e iti
raz , ..... yirmi doları alır gözlUfU 
uı.atın1n. Yok, hAIA Jtlraz \e kı:r.11n
hk emareleri bellrmemı, ise anlarsın 
ki bu mlltterl en iyi <'Jnıı kuzu ne,·ln· 
dendir. Derhal Uf.ve edenin: 

- Yaalılf anla,ılmıwnn, her cam <'n 
dolardır. 

MU9terl ku.;;u nevinden ise, sıkıl

gan .. veyr. paruı lıolsa otu:r. dolan 
da sea çıkarmadan verir. Böylece 
mu1terlnln haline, tabiat.ine, ke"eslne 
ı;-öre ne ıuzdırmak mümkünse sızdır
mış olunun ... » 

Görüyonunuz; ya, vurcuncuJuk ela 
ln<'e nnat... Adam &al'l'&fı olmafa, 
pıılkoloJldea aıılamafa lllzam &'Ö8te
Jtyer. 

Diğer taraftan iki aylıktan kil
çOk kuzuların da kesimi mcnedll. 
mi~tlr. 

Bakırköy akliye hasta
hanesinde yeni inşaat 

- .Beyannaıae vermeğe mecbur 
kuhrımı da onun iı,:in! 

Delikanlı rerah1adı: 

- Sen ÖJle hf'~aıınaıneyo değil, 

nikah bf'yannameslne tAbl şrkerler-

densln ! 

MADDi DEGİI, !\lANEVI 

çöktintüsiinlln maddi dl'j{il, mane,·i HİCRt: 1361 - MUHARREM: 4 
sebepll'rden doğduğunu açık~a gös- V AXiT &&V .A.1J E~4L"'il 
termektedlr. 

.. . GÜNEŞ: 
BU UMIT TE Mi KALMIYOR? ÖGLE: 

Son günlerde yoğurt fiyatları ta-' İKİNDİ: 
bli olmıyan bir surette yeniden yllk- AKŞAM: 

YATSI: 
M.lmele ba'lıyarak bir çok ııatıı yer- İMSAK: 

7,21 
12,25 
14,56 
17,11 
18,46 

5,37 

2,41 
7,14 
9,45 

12,IJO 
1,36 

12,26 
- 817.lm l"ardınıse,·enler cemi

yeti daldığı gafletten ne ,;akit 
U) anıu·ak 'e bu çok ha)nlı, lü
zumlu işe ne zaman dört elle sa
rılacak acaba?. 

\..-., ______ J 

Ağır derecedeki akıl hastaları
nın diğerlerinden ayrı bulundu
rulmalarını temin için, Bakırköy 
Asabiye hastanesi paviyonlarında 
bazı değişiklikler yapılacağı vo 
yapıya yakında başlanılacağı ha
ber alınmıştır. 

Başvekilin hususi katibi için 
rahat yoktur. Elinde kağıt kalem, 
oda oda arkasından koşar. Yiirilr
kerı, gezerken, giyinirken, hattfı 
banyosunu yaparken, emktupları. 
nı ve emirlerini yazdırmağa dr
vam eder. 

ÇÖKt.iNTÜ 
Pariııten bllıtlrllıtll{lnc göre onar

ma ofisi bir takıııı hesaplar yapmı,. 
Bu heaplar l9J.t - 1918 harbinde 
}'ransada 375000 evin tahrip flılllmlt 
\'l'l 660000 ev ha ara uğramı, olduğu 

lerlnde klJoııu seksen koruıu bulmuş. ============== 
l'lyasada alış ,.erişe çıkanların evle
ri ne yüzlerinin aklyle dönebilmek 
ümitleri de bu auretle bol)A mı çıka
cak acaba~ 

Tatlıııert 

Sen zaten beni hiç bir zaman sev
medin ki, dedi. Sabahtan akşama kadar 
bana hep klnayetl, acı sözler söyledin. 
Evlendiğimiz gündenbcrl bcnı kıskançlık. 
tan öldürdün, sevgi bu mu? Sevgi dedi· 
ğin 3cy bambaşka .•. 

Luslyen, karısının bu sözlerini duyunca 
sapsarı kesildi, yüzündeki hırs ve ölkc 
sanki bir maske imiş gibi değişti. Yüzü 

VATANIN EDEBi ROMANI: 

Yazan: ır.aren Bramson 

zavallı, Aciz ve ıstıraplı bir m!ina aldı: - Evlendiğimiz an<ianberi beni Ozmiye 
- Tabii, sevginin ne demek olduğunu başladın. Asıl ben senin gözlerinde kin ve 

ben bilmem... İyi ki sana bunu başka nefret okurdum. Bu gözler istedikleri za. 
birisi öğretti. Ben bunu senelerce yapa· man sevgi ile parlayabiliyorlar. Faknt bu 
nıadım, çlinkU ben ideal, derin bir sevgi sevgi benim için değildi. Bunun bir baş· 
ile seviyordum. kasına alt olduğunu anladım ve taham-

Antuanet şaşırdı. Kocasının bu ıstıraplı mill edllemlyccek kadar azap çektım. 
hali karşısında düşündil: Jak'ın vicdan azabı gitgide artıyordu. 

- Acaba. LOsiyeni anlayamadı mı? O· - Aman Yarabbi, karısını meğer ne 
na karsı haksızlık mı ettim? Ne yazık... çok seviyormuş! diye düşündu. 
insanlar bazan böyle biribirlerinl tanıma- Antuanet'in de gözleri yaşla dolu idi. 
dan, blrlblrlerlle anla:ımadan senelerce - Bana inan, Lilslyen. bilmiyordum, 
yanyana yaııar. snna bu kadar ıstırap çcktirdiğiwtl cld-

Heyecanla sordu: den bllmiyoröum. Fakat sen de bana ı:ok 
- Ne demek istiyorsun, Lüsiycn! Be- işkence ettin. Bc1kl sen de buJiu farket

nl sevdiğini hiç bir zaman söylemedin ki .. mcden ve istemiyerck yaplın .. Hangimiz 
Bunu bana anlatmadın. Aksine olarak göz daha çok çektik, bunu Allah bilir. Ölç
lerinde çok zaman kin ve nefret okur. nıek o kadar güç ki ... İkimiz de çok bcd
dum. Eğer yanılmış isem ve ser• istemi- baht olduk, Lüsiycn, hakikat bu .. Neden 
yerek üzmüs isem beni affet. bu hali devam ettirelim? Beni serbest 

Bu sözleri tatlı ve munis bir sesle söy. bırak. Sen de rahat et, ben de .• 
lemlştı. Lüslyen senelerdenberi kııırııtın- Lüslyen tekrar deh:ıetli bir gazap ve 
dan böyle sö.,ler duymamıştı. Kendisine öfke buhranı geçirdi. Serbest bırakmak 
cev.ap verdi: mi"/ Alça-k, sefıl katr.l.. Serbest ka~ak 

TEFRiKA No: ıs 

Çeviren: Rezzan A· E. YALIUAN 

istiyordu, öyle mi? Serbest kalmak ve 
istediği gibi aşıklle beraber yaşamak! o 
hainle, o namus hırsızı adamla ya:şamakt 
Hayır, hayır ... Buna imk!in vermiyecek
ti. Ne yapacalıını biliyordu: İntikam ala
caktı! Kızını bu namussuz anneden kur
tarmak lazımdı. Bu sefil kadının anne 
olmağa hakkı yoktu. 
Odanın içinde aşağı yukarı dolaşıyor, 

yumruklarını sımsıkı sıkıyor ve haykırı
yordu: 

- Bana işkence ettin.. İşkenceyi şim
di de ben sana edeceğim. Sıra senindir. 
Hayatımda ilk defa olarak gaddar olmak. 
hın zevk alıyorum. Ödenecek borcunuz 
var. İkinizi de mahvedeceğim. 

Sonra Antuanetin önünde durarak ila-
ve etti: ' 

- Korkudan sararmış yüzilnil görmek 
bana adeta zevk veriyor, karıcığım. Bu 
anda hiç de güzel değilsin.. isabet ki 
böyle .. iıılm daha kolaylaşıyor. 

Sonra .Taka döndü: 
- Birazdan bu kadını öldürcceiim. 

Gözlerinin önünde öldüreceğim. Bu man
zarayı gördükten sonra dünyada nasıl 

rahat nelcs alacaksın, bakalım ... 
Antuanet korku içindeydi: 
- Beni mi öldüreceksin? diye soru-

yordu. 
Jak isyan ederek bağırdı: 
- Öldürmek mi? Sen çıldırdın mt? 
- He.yır, aklım tamamile baııımda ... 

Hiç kimse beni itham edemez. Bir insan 
karısını a§ıkının kolları arasında bulun
ca öldürür. İşlediği bu cinayetten dola
yı mahkum edllemez. Bunu sen de be
nim kadar iyi bilirsin. 

Sonra hain ve acı bir gülüşle tIAve 
etti: 

- Müdafaam için senin gibi mahir bir 
avukata da ihtiyacım yok. Fakat acele et. 
mlyeceğim. İntikamımı içime sindire sin
dıre alacağım. 

Cebinden tabancasını çıkararak Antu
nııctc nişan aldı. 

- İşte ... Batlıyorum. diyordu. 
Antuanet korku ve heyecan içinde sak. 

!anacak yer arıyor ve birdü:dyc yalvarı
yordu: 

- Jak, bent kurtar, imdadıma yetiş ... 
- Onu imdadına ça~ırmak bakalım 

fayda verir mi? Sevgilin senın jçln hiç 
bir şey yapamaz. Öleceksin, anladın mı? 
Ben ölümüne karar verdim, seni öldüre
ceğim .. Aşkın için can vereceksin .• 

<Arklll ftl') 1 

Yemek beğenmiyen 
çocuklar 

B u he88plı ekmek umanındıt 

tiritten bahsoJunur mu 1 de-
meylnlr.. :Slc;ln olmasın!.. Evde kıı4 
kı,ı varsa her biri payına ~ ek· 
metin bir kl90Unı mutfağa terkedln· 
ce mükemmel bir teP81 tirit olur ve 
herkes te hlı!ıııe6lnl tirit ~Dde 
mhı olur. P~ah \"C üzf'rfnln tMblye-
8lne bol kırmızı biberli yat döldYe
rcK sofraya gelen yemeli berkem lf. 
ttha ile ka~ mı! 1ft.e 1Mıa .. 
hugUn e\'lmıle ayni !}eli yaptırdım ve 
bir de erikle llzllm karışık bo.taf B
,.e ettim. 

Benim &1bl bir tek kap yemek ua
lünU takip eden ahbaplanmclan biri, 
çocuklara yemek beğend1rmekteld 

zorluktan bahsetti. Bence bu yemek 

şımanklığını ortadan kaldırmak lçhl 
bundan iyi fırsat olmaz. Dlill,)'ada 

yüzlerce milyon insan açlıktan ölür· 

ken, şemek befenmlyen ~uk 84' 

kalmağa liyıktır. Bu gibi çocllklan1 

en 1)1 terbiye acınıayıp aç bırakmak· 
tır. Bakın, o r.aman önlerine çıkan 
yemeği 9Ukreduek yemete nasıl alı-
9ırlar. 

mv.MDINI 
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Pasifikte denizolh 
harbinin muhtemel 

inkişafları 
K O r U n m a k a n U O U n d a Kahire, 20 (A.A..) - Ortaşark ln· 

giöz Jl8.w. kuvveUcrl UID'lmlI karar
gtilınm tebliği: (Briç masa ları etrafında)adlt kitap 

Beyoğlunda f ırhnalar kopardı ı:-Yazan: ~ 1 k d 
• 
1 
" CUmartesi - Pazar gecesi, donan-

y a P 1 a C a t a 1 a t · maya mensup Irıgiliz tayyareleri. 

~:ol A:::: d:;ı;~~~; :: 
l~nBO~~ 
J ..- deniz kavvetlerl prbl 

Pllllllllde Hava7 aclıılarile Sbt
apur 9ııllti .,...... cenwha doj'nı 
iliz 111J1r1 lstllA hareketlerine ıtrlf

t.111 ~ mltttıeftldel'in c1enlultı YUJ-

HükOmef, muayyen gelirlileri 
korumak için tedbirler alıyor 

htıcum yapmışlardır. Fırtınaya ve
şiddetli yağmura rağmen petrol ge
misine torpiller isabet etmiştir. Ge
miye refakat eden iki muhripten bl· 
rJne de torpil isabeti olmuştur. Gemi 
lerin ikisi de durmuştur. 

Kitaba göre, 
yaşıyormuş: 

Beyoğlunda iki nevi peç tavuğu 
Adetalar ve yüksek uçuş lular 

Beyoğlu lcvantcn aleminin ka- teren bir aynadan hangi kadın hoş 
lanır? Kitap ortaya çıkınca kıya
metler kopmuştur. Doğrusu da a
ranırsa kitabın muharriri neşteri
ni biraz merhametsizce kullanmış
tır. Tarifine göre ömürleri briç I 
masası etrafında geçen kadınlar 
bir nevi peç tavuğuna benzetile
bilir. Aralarında Adeta tavuklar ve 
yüksek uçuşlu tavuklar vardır. 
Bunlar arasındaki fark büyük de
ğildir. Hepsi tanınmış terzilerin or 
taya attıkları bir kaç nevi ünifor
madan birini taşırlar. Yalnız yük
sek uçuştular modellerin aslını, a
detaıar kopyesini giyerler. Arada 
zenginllk, tahsil f'i!An bakımından 
derece farkları da eksik değildir. 
Kafaların içine ıelince o da üni
forma halindedir. İyi veya kötü 
briç oynıyan kadınlar ve ömürle
rini onlara benzeten bir kısım er
kekler, düşünmek ve konuşmak i. 
tlyatlarını kaybetmişler, tamamile 
makineleşmlşlerdlr. iki br}(: parti
si arasında ağızlardan dökiilen söz 
!erde çok mAna arıyan aldanır. 

t•rmdu lllWllde etnuılerl ,_.. Aakara, 30 (Telefonla) - Milli 
korunma kanunu tadllA.tının Grup 

ımı.deJW lc8blclır. 

bazı zümrelerin de unuunua men
faatine muğaylr stoklar yapması
na mesela şahsi ihtiyaçları ~in 
m~l, erzak toplamasına müsaade 
edilmiyecektir. Lüzum görüldüğü 
zaman muhtemelen diler madde
lerin de istihlAki tahdit edilebHe
cektlr. Memlekette hertürlU istih
sali arttırmak için esaslı tedbirler 
alınacak, istlhsal kaynakları mu
ayyen zümrelerin menfaatine uy
gun olarak değil,} umumun men
faatine göre tanzim edilecektir. 
Tüccar, çiftçi, ~irli. sanatklar, 
sanayici veya amelenin parolaıı 
şu olmalıdır: Yalnız fmıme man
faatı. 

Pazar günü Llbyada devaın eden dınları biribirine giriyor. <Briç 
fena hava şartlarından ®layı pek masaları etrafında) adıyla fransız-

Mlitteftlı: clealsalt.ıanmn .. ,.. encümenince incelenip neticesinin 
mahdut hareketler yapılmıştır. ca olarak Jstanbulda basılan bir 

takrlbea 
100 

pmldlr. llaDlana ...._ Parti ı~pun~ sunulduğunu evve~-
ce blldırmiştım. Fırka grupunda 

ri, Amerika P1'P ..aaıuertndekt ana kabul edildikten sonra Meclisin 
vat.aa Dalerlal hariç tutanak, ......_ tasvibine sunulacak olan milli ko
Pııefflkte ,ark&aa prbe dotnı lla- runma kanununun son şekil ade
vay ve Mldvay, Flllpln, lloUaıuJa ta yeni bir kanun mahiyetinde 
llladlltana ft Stappardar. Ba cJfr olacaktır. Tahminlere göre, bu 
alzalhlerın ~ adaları ..,....., son şeklin manası şudur: Türkiye 
.ıapo.,..ıan barp ullnelerlne sNen her bakımdan harp ekonomisini 
tleıln y4111arında ve .Japon k........._. kabul etmiş olacak, Türkiyede 
flkanNıkları adalar açıklanada va- herkes bunun icaplarına uymak 
zife gönnek üzere hareket4I .,eotllderl mecburiyetinde kalacaktır. Mec
ve detık hal'p bölplaiae 11rmelde is mehafill ve atAkadar makam. 
olduldan kaW edlleblllr. AwllıM· ıa.rda yaptığım temaslardan edin. 
lan• mail llNIMfelere Pi- ._...a. dıjim i?tıbaları şu suretle hulA.sa 
tı knlvuirterl .JapoalardM ..-. edebilirım: 
Amerlkaa demlsaltaıanam Na. 1111 Hükfunet bir senedenberi tat. 

....._. bile ettiji milli korunma kamı
- lM ı..a.k olup 1'lr defa -a..a..w... nundan alınan neticelere göre bu. 
~ 1 bla mD mata •-- ıünkü harp şeraitinin doğurdutu 
lirler. Falrat ywdlanla .. ıeoea ... yeni durumu ve müşkülatı karşı
lere ..........,_ s6re .ı.poa ı.uı& lamak için müstahsil ve müsteh
haNketlerhle ve pml kaftlelertne ilki allkadar edecek lktısadi , zi. 
kM'91 m.._... ....... ~- rat ve mali bakımlardan mühim 
lirler. yeni ve daha esaslı bir takım ted-

J apenlera plblce. celll8ll a t1e- birlerin ittihazı lAz.ım geldiğine 
nlzaöı pmllllne Mhlp Hlandaid9n kan&at getirmiştir. 
tah .... ecllllllektedtr· Kttoak cllDIUI· Bu fikirlerde zaten tamamen 
blar 1N 9QIDlft lelJMle clellJdlr· Ja- mutabık olan Meclisin de hük\ı. 
pon cJeah•Hıılanmn Putfllde 1ler mete istediği salAhiyetı vereceği 
törtU Amerllmll cJealz nakll)"atına muhakkak addedılmektedir. Önil
Dlhl olnuılı: vaztfMI alchk)anM 9'tP- milzdeki günlerde umumi heyete 
he edllelneE. AmerlDD uldt)'at.m eevkedllecek olan milli korunma 
Aınerikaa Ulllaa)anDdaD ve .,....._ kanunu tadilAtının müzakereleri 

............ _ .. .- esnasında mühim ve hararetli 
Panama lrwwl dır" --· -r Ü ita 1 ]lareket olar m na ııa ar olması çok muhte. 
lamak dalıa ideal bir • meldir. Burada temas ettiğim me 
Fakat .Japonya ile Amertka aruın- hafllin mutabık olduğu ve bütü~ 
dald ....ıe 1111 mllıflr. Ba ...-te- memlekette herkesin anlamasını 
ye bir defa aWaldan ~ istediti nokta şudur: FcvkalAde 
ıeooe mil kateılM dellkal*' lmml- zamanlarda fevka1Ade tedbirler IA
zörleri sönderllelllllr. JllPOnlafta ella- zımdır. Bunların bir kısmı ahn
de böyle 28 tane 1mdar cleal&altı kra- mıttır. Diierlerinin alınmas dıı. 
vazöril okJutll ~!eniyor. BuaJar :! gecikmiyecektir. 
bla toBlmldıılr. .....,... Amel'lbll l"iHen barııı lçlndey1z. Fakat 
llmanlan• ..,...._. leiB 141 - 18 hakikatte harbin tesirleri burala
gtbl denlsde yel abnlı)an JAamdtr. ra, bizlere kadar gelmiştir. H<Wtü-

0 ı.alde AmerikaJa l'kUt pllt met, harbin tesirlerini mümkiln 
mildcletl bir aydan fazla tatar. Ja- mertebe azaltmak için IAzım gelen 

n1a 28 denlaıKı knııvuirbh tedbirleri almakta bir dakika te. 
::..ı~ Aınerlluaa nmaaıan ..-ıa- reddüt «;tmiyor ve etmiyecektfr. 
rına ..J:..Aare.e •• ,Fabt )llclVay M Bu tedbırlerin bir kısmının tesiri 

_..._...._. ......,cıertene, 1M- ani ollcaktır. Bazı tedblrlerin ise 

Bu suretle bütün muharip mem 
leketlerde, meselA İngilterede, 
Almanya ve Amerikada olduiu 
gibi fazla kazananlardan fazla 
vergi alınması prensipinin kabulil 
zaruridir. Hükfımet milli korun
ma kanununun tatbikatında me· 
murlara da bilyilk vazifeler ver
mekte, onları harp dolayıslle atır
ıaşan hayat şartlarına karşı vika.. 
ye için maaşlarmı arttırıl"ken on
lardan daha fazla gayret istemek
te, ihmalleri veya mes'uliyetle?I 
görülebilecekleri tecziye için cez
ri ve süratli yeni tedbirler dilşiln· 
mcktedir. 

Alınması muhtemel tedbirler 
meyanında bütün devlet satış ve 
bilhassa alımlarını bir e'den idare 
etmek, devlet daireleri arasında 
daha sıkı bir koordinasyort temin 
etmek de vardır. Bu suretle bn
yUk bir tasarruf yapılmış ve .tş. 
lerde sürat temin edilmiş olacak
tır. Nakliye işlerine de yeni bir 
durum verilecek, memleketirnlz
de istihlaki ıtttikçe artan kömü
rün nakli için yeni ve esaslı tıed· 
birler alınacaktır. Bu tedbirlerde 
kömür nakliyatının kış mevsimin. 
den başka mevsimlerde yapılması 
ve bu hususta yerli ve ecnebi ge. 
mi vasıtalarından istifade edilme· 
si de vardır. 

Milli korunma kanununun son 
tadilAtını ~ suretle l\ulA.sa edebi. 
liriz: Müstahsili olduiu kadar 
müstehlik! de, bHhassa geliri mu
ayyen zümreleri korumak içln 
herşey yapılacaktır. Herkesten 
fedakarlık istenecektir. Bu arada 
hükümeUn yapacağı teıkllitı ser
mayelendirmek ve genişletmek 
için eski kanunun hükümleri icabı 
otarak aldıiı 50 milyon fon'un 
100 milyona çıkarılmasını alınt.
cak tedbirler arasında zikretmek 
kabildir. (B. B.) 

Ravay ad8lanal letlfede ederek Ame- net~erlnl almak ancak zamanla 
radald ........ Dr9I ..... kabıldlr. MeselA: Zirai istihsalin 
rlkaa demiz ~ dealalt• ar1ması gibi... Burada şu kanaat 
yakınılan ve düa le bir im· hiklmd~r ki, Umumi Harpte ol. 
lrulı.llllıblUlter· ~ 1111 duju gıbi bir vurguncu zümresi
.kb elde etaeler de, 'U_.,.kta "--- nln vücuduna meydan verllmiye. 
rikaa yardllııla• m6lll aı.maz•, ZI- cek, 'bazı zümrelerin umumi men
ra. AmertJmhlu' pml 1111.meıntlll faate mulaylr hareketlerine asla 
Avmtnlya ......_ ftillılıwt Ahi- müsamaha edilmlyecektlr. Diğer 

lmıun eeaa ........ ....,._ ..retae - -----------------------

I
• 1 t bl".... kitabın muharriri ellerine geçse 
ta yan e ıgı linç edilmesi tehlikesi vardır. 

Roma, 20 (A.A.) - ltalyan ordu- Kitaba bakılırsa muharririn adı 
ları umumi karargAhının 597 numa- Anjel Lorley'dlr. Fakat Beyoğlun
ralı tebliği: da dolasan rivayete göre bu bir 

Agedabla ve Marsa Brega arasında takmaaddır. Beyoğlu, Şi~li, Maçka 
yapılan muharebeler esnasında dUş- bayanlarını kızdıran kitap, lstan
man kuvvetleri pUskUrtülmüş ve ba- bulda fransızca olarak çıkan bir 
zı müfrezeler esir edilmiştir. Bir mik· gazetenin başmuharririnin e&i ta. 
tar zırhlı vasıtalar tahrip olunmuş- rafından yazılmı,ştır. 
tur. Kitap, ömürleri briç masaları et-

Italyan ve Alman tayyareleri dllş- rafında geçen bir takım insanların 
man gerilerinde ve Malta adasında karikatürü diye yapılmı~tır. Bu 

insanlardan hiç biri hayali değil. 
faaliyette bulunmuşlardır. Torpil tay- dir. Her biri yazın Bilyilkadada 
yarelerimiz doğu Akdenizde kuvvetle Yat kulübünde veya Tarabyad3, 
himaye edilen bir dUşman kafilesine kı&ın Beyoğlu tarafında yaşıyan 
taarruz ve asker yUklU beş bin ton!- kimselerdir. Hattft iki yüz. say
!Atodan fazla hacimdeki bir gemiye faya yakın yer tutan eserde adla-
1.sabet kaydetmişlerdir. Alman tay- rını büsbütün değiştirmek zahme
yareleri Tobruk açıklarında bUyUk tine bile girişilmemiştir. Yalnız, 
tonajda bir gemi)i hUcum ile hasara bir, iki harf değiştirerek §E?Uaf bir 
Uğratmı9lardır, hale getirilmiştir. 

IBcyoğlu dedikodu piyasasını 

altüst eden bu kitabın tam zevkine 
varmak iç;in adı geçenleri tanımak 
lazımdır. Tanımayınca insan anah. 
tarını bulamadığı bir şifreyi he
celemiye çalışmak mevkiinde ka. 
hr. Fakat karikatiltler haklk:ate 

Boğazlar 
üzerinde Rus 

pazarlığı 

( D, /Y. B. ye göre ) 

Bu haber, Amerika, 
Rttsya ve İngiltere 

tarafandan teyid edilmiş 
Berlln, 20 (A.A.) - D. N. B. ajan

sıntn diplomatik muharriri yazıyor: 

o kadar uygun ve yakın olarak 
yapılmıştır ki, bahsedilenler ken
di kendierini ve tanıdıklarını 
ayırdetmckte hiç zahmet çekmez
ler. 

!Kendini çirkin taı-afından gös-

Yunanistana 
yardım 

lngiliz gazeteleri, 
bunun kendileri için 
bir vazife olduğunu 

yazıyorlar 

Almanya, bilindiği gibi Sovyetler 
Birliğinin Avrupa topraklarındaki 

sarih emellerini ve lngilterenin bu 
hU8UStaki muvafakaUnl tesbit eden 
Jıloskova görUşmelerl hakkındaki 

dofru haberleri alır almaz, ilgili bü
tUn h\lkO.metleri haberdar etmiştir 
Bu m'1nasebetle M06kovada Rusya
mn Boğazlar üzerindeki eski emelle
rinin mUzakere edildiğine ve yelteni
len yalanlara rağmen bu haberlerin 
mUzakere edlldiğine işaret etmiştir Londra, 20 (A.A.) - Gazeteler, 
O zamandanberi yapılan hafifletici Yunanistanın iaşesi meseleslle pek 
demeçlere ve yeltenilen yalanlamala· yakından meşgul olmaktadır. 
ra rağmen bu haberler Ruslar, Ingl- News Chronlcle gazetesi, ba!YazI· 
!izler ve hattA Amerikalılar tarafın-
dan teyld edilmiştlr. smda diyor kl: 

Bu suretle bu haberlere inanmak Ingiliz hUkllınetinin şimdiye kadar 

Bu kadar dedikodulu bir kita
bın kapışılacağım sanacaksınız. Al
danırsınız. Levanten muhitinin ka 
dınları, kitabı okumak için çıldır
makla 'beraber para verip almıye.
cakaları hakkında sözleşmişlerdir. 
Ayni kitap elden ele dolaşarak o
kunmakta. her okundukça taze is
yan dalgaları uyandırmaktadır. 

Beyoğlu levanten Aleminden hah 
seden torkçe ve ecnebi romanları 
çoktur. Aradaki fark, yeni çıkan 
kitabın bu alemde yaşıyanları a. 
dıyla, sanıyla belli etmesindedir. 

r B•ı • Al•aa 
llarltl _ ...... 

(Başı 1 ilk'lde) «= 

Bcrlin, 20 (A-A.) - Alman or
duları ba;ıkumandan1ığının tebli
ği: 

Kırımda Feodosya'nın şimal 
doğusunda savaşan düşman kuv
veUerl doluya dofru daha !azla 
geri atılmışlardır. Cephenin mer
kez ve şimal kesimlerinde ve Do
netz kısmında müdafaa muhare
beleri devam etmektedir. Muvaf
faklycUe başarılan hücum kıtala
rının savaşları esnasında, Slovak 
kıtaları düşmana kanlı zayiat ver
dirmişlerdir. 

Berlin, 20 (A-A.) - D. N B.: 

= ::=-..:-.~ Ocretli memurlarm haklan 
denlsyolJMI ~ ........ 

için bUtUn sebeplerin mevcut olduğu- Yunanlstana yiyecek göndermesi me
nu zannediyoruz. Bu haberlerin basın selesini dikkate almamış bulunması 

Aleminde uyandırdığı tepkiler TUrk .şaşılacak şeydlr. Işgal altında bulun
mah!illerinde lAyık olduğu ilgi ile 
kartılanmJftır. TUrk basını hUkUmle· mıyan Fransa için bu mesullyeti tlzc-

Askeri bir kaynaktan öğrenildlll
ne göre, 18 sonkA.nunda Sovyet 
kuvvetleri Harkof doğusundaki 
Alman mevzilerine taarruz için 
büyük kıtalar'la harekete geçmi§
lerdlr. Tanklar ve topçu ile kuv
vetlcndirllmlş altı Sovyet bölüğü 
bir noktada Alman hatlarına ta. 
arruz etmiştir. A,man a9kerlerl 
düşmanı ağır zayiat verdirerek 

F inland iya 
ne yapacak? 

Yazaa: M. il. ZAL 

F
lnlfındlyanın akıbeti bustın 

insanların zlhıüni ınqcul 

eden ı,ıer araııında. umumi öleü ile 
herhalde hlrinl'I derecetle gellae"J. 
Bununla bera~r FlnlAndlyanm ::dı 

gazete ııUtunlanndan hiç elı:•llr ol
muyor, bu memlekete alt her hllber 
her tarafta hususi bir alAka uyan
dırıyor. 

Bunan ba.'9ı<'a lki ecbebl \ardır. 
Birincisi şudur: Flaler düıı,Jaaıa ea 
demokrat mllle&lerinden biridir. 
Hem de demokrasiyi llaklkl mana
sında almıflar, cereeldettlnni9* 
\'e bUtUn dünyaya iyi bir örnell ol
muşlardır. HUr bir •lstane CIUl4la9 
taraftar olan böyle bir memleketi• 
J\flhver sanannda dövtlşmealne. A· 
merlkahlar \'e lnctllzltt bir ı..-uı 

zihinlerini ahştıramıyorlar, ......,_ 
lerln zorla hazırladıtı bu ltatinre 
dllz.elmeıılnl gönlHleri pek istiyor. 

Jklncl ıiebep de. Ftnlerln, dttrDAt
lllklerlle \'e insanca me:ı.lyetlttUe 

bütün dünyanın kalbini kazaıuwt 
olmalandır. Bu vaaıflarda ••·• 
nn ezWp lihnesl, 1111um layınM 

tanıyanlara aeı ceUY• '" FlılılMi• 
biran eV\el ban,a kav.........., 
gönW lstıyer. 

Harici kay.aklar.la• selen ......._ 
ıere gı>re Almaa töntenlerl Phd!Yı
dlyadan ayrdmı,tır. Finler tell .... 
ıanna tamamlle tedaltll Mr Utta 
yerlK,mlşlerdlr. Bu telhıfti tJanun 
yalnız askerlikte de kalrnamttt1r. 
ilk zamanlarda Fl• harp hedefleri 
arasında ıtark1 Karellat• MlllDMt 
, .e oradaki Ftalerla ana vataaa b-

~· bulaaduğu llalde 1Nlcönkü 
harp hedefi J9S9 badad .... ~D 
ka\-upnak şeklinde tadil ~-

Fakat FIDlADcllyaıua ..U. ....... 
yıp demokraııl ceplteldDe brp t*ll 
bakımından oh9D ~ SÖl'Öll
mekten kurlulmasım 1ıe111 ~ •· 
gel arazi meeeleıd deflldlr, 8"yM 
hilkOmetlnln vereeefl ııör.e ae 41ere
ceye kadar ltlmad edip edendyeeıe
l'lnl ketıtırememesldlr. 

Dotrusu aranırsa Sovyet Basya, 
harici tehcltd k&l'fl8lnda öyle lıir 
takım tedbirler almak ır.anınıUDI 
duymuttur ki bulan çarbk au1a
mnın zıddına olarak So\-ye& S.ya 
dan beklenen taWi prea8lplere 9,J· 

gun görmeyenler o1m8' ve bul •· 

blnlenle tereddüUer ~· 
Bugün Bus)'Ullll bllttbl dhp~ 

\'e kendine karfl ea mllhbn \.'adfe. 
!erinden birini, Bu.B skü llaldu.a. 
tanı bir itibar k•nnakt.r. Yannkl 
dünya düzeninde bu IUbana Jdlalm 
bir yeri olacaktır. FlnlbcJlya, böy· 
le bir itibar lll&temlnln '8.ıblld. iP• 
en uypn sahadır. Fi~• 
&'Önllbıil boş eclerek 'ftl itip T ... , 

kazanarak bu memleketle devamlı 
bir banş kurmak, Sovyet ~ 
için ae. blKün tle1118knal danM lfln 
de büyUk htr lllADMt ~ •JI· 
lacaldn. 

h!lal ........ . ..... ~ ... . 
tır ........ .....,.., .,....... ...... _ T k k 

rinde en bUyUk ihtiyatı göstermiş ol- rimlze almağı reddettik. Fakat Yu
makla beraber Türkiyenln mukaddc- nanlstan için vaziyet çok başkadır. 
ratından mesul olan devlet adamları- ÇUnkU Yunanistan, hem bizim mUt· 
nın, eski emperyalist arzuları hatır- te!ikimi:r.dlr, hem de bozgunculuk ve 
lıyarak Sovyet iddialarına rağmen vatan hainliği ile çUrUmUş bir Avru
Sovyetıerln temayUllerlnl ilgisiz bir pa nıh kuvvetine bir misal olarak 
surette karşılamamış oldukları dik- parlamaktadır. Yunanistan ilk defa 
katli mUtahldlerin gözünden kaçma- kendisinin yarattığı bir medeniyet 
mıftır. için cesaretle mUcadelede devam cdi· 

püskürtmüşlerdir. Sovyetler bu ı-------------

t.e, wlUhnwsrta Bo ...... HIDıll tım 8 ni 
.......... a,,tıe•eol J9pOD 4lellls 

bir komisyon, memurlarrn tekaütlük, 
mezuniyet ve tebdilihava müddetlerini esaslı 
bir şekle bağlamak üzere tetkikler yopyor 

kiricsetlwhıla ................ ... 
mln ederek ... d!•H- cJotT8 .. 
Z8 ınuı A.-tnl1a ve cıeamlıl Aftt
ka yelt)lle ,......._ .... .....,.... 

nıda~· 
ll9ll9a ~ .......... Rlll-

cli9tunldlıld ...... ellerinde ~ 
Japoalara u,.. JJi lılr dentsaifl ._. 
hl ,apeblllrler. Ba ..... .... peı&rol 
harlll, 1IMa lııubl ve dlter dellls " 
kara lıarhl 1ı:ı1a afili c1e1•• W· 
nadlll'. 

Askeri muharririmiz 
Aaketi muhanirimiz emekff kur• 

may 1Ubayı Ihaan Boran. klR bh' 
seyahate çıkmıfbr. Y~dan Mkerl 
bahifılere dair yası gönderecek, 
(Aakeıt vaziyet) yuılarma döniıt· 
te dewm edecektir. 

Kurtuluş kazaya 
uğradı 

<n.ta ı incide) -/-
bir teeMilr yoktur. Vapur :Marma

edilen yiyecekler, Yunanlstarun aç 
halkının eline varamamıştı. Bu defa 
da ayni taılh8tzllk yeniden ~ göt
tennı.,, Kurtuluş vapurunda bulunan 
1800 ton lüerda, ıovan ve nohuUa 
beraber binlerce husuat paket ve Ba· 
am Kurumunun Yunanlı gazeteci ar· 
kad..,lar için hazırladıl'J Uç yüz ellı 
paket kazaya uğramıft.Jr. 

Ankara, 20 (A.A.) - Yunanı.atana 

yardım olmak üzere l'Önderllen er
zakı yUklUyerek dUn gece ı.tanbul· 
dan hareket etmif olan Kurtuluf va
puru bu ııa.b&h aaat 5 raddelerinde 
Marmara adasının tlmalinde bulu
nan Pulatya burnunun tarlundakl 
diğer bir burun tıserine bidirmek su
retiyle karaya oturnn1'tur. Kurtulut 
derhal telsizle kazayı ll!tanbula bil
ılirmı, ve batmak teblikeılinln mev· 
cut oldutunu haber verın1'th'. Bu tel
graf üzerine Trsk vapuru ve bir dl
ter tahllli7e semi.it Z.tanbuldan .cı
ratle yola çıkU'lldJtı clbl Bandmna 
ve Çanakkaleden de ditW tMUllJ8 
vapurları tabrik olmmuflubr. 

Ankcra, 20 (Telefonla) - Maliye 

1 

bir aya çıkarılacak ve hastalık dola
Veklletinde f&&llyette bulunan teknik yısile iki ay vazırest başına •geleml
bir komisyon, ücretli memurların te- yen ücretlilerin vazifesine nihayet 
ka11t1Uk. :mezuniyet, tebdlli han ve verilmiyeceği gibi onlar da hastalık 
hastalık mtlddetlerlnl eaa.sh bir şekle ~vrelerinde mensup oldukları daire
batlamak 1bere yeni bir kanun pro- !erden muayyen bir tedavi primi ala
jeel üzerinde incelemelerde bulunmak- blleceklerdlr. Aynca maaşlı memur
tadır. !arla ayni nıesullyeU sırtıa~ına yük-

:SU komisyon, diğer memleketler- lenmiş olan bu ücretıl devlet memur
daki ticreUl memur ve müstahdem- lanna hiç olmazsa devlete bağlı iktı
ıerin tAbl oldukları hWttımlerl ayrı sadl mUesseselerde olduğu gibi bir 
•7" tetkik ve ıe.bit etmiş, bu hU- tekaütlük hakkı da tanınacakt.Jr. Ha
kUm)erden btsim memleketimizde tat 
bild kabil olanlar aynen kabul edil- zırlanmakta olan kanun llyihasının 
mı.tir. Tahmin edilditlne göre, Uc
reUi memurl&nn aenellk mezuniyet
leri, 111Uflı memurlarda. olduğu gibi, 

Merkez Bankosımn 
olhn çıkaracağı 

haberi asılsız 
.Ankara, 20 (Telefonla) - Istan

bulda çıkan aktam gazetelerinden 
biri (dUnkU) nUahasında, Cumhuri
yet Merkez bankasının piyasaya al
tın çıkaracağı hakkında bir haber 

ne9retmittır • 
Bu huaUBta mal6matına mUracaat 

ettıgimiZ eurnhuriyet Merkez ban· 

kası umum müdUrU Kemal Za!m Su
el böyle bir şeyin katlyen mevzuu 

;~olmadığını bildirmittlr. (B. B.) 

Basra yolundan isti
fade imkônları 

araşhrıhyor 

:Meclisin kış tatilinden sonraki içtima 

devresine ye~Urlleceti umulmakta
dır. (B. B.) 

1 Yeni tayinler 
Başvekôlet Müsteşarlı
ğına Bay Cemal Y eıil 

tayin edildi 
Ankara, 20 (Telefonla) _ Bafve· 

l<Alet müıtU.arlıtına, Maliye Vekl
leti mU.stetarı Cemal Ye,U; lllaliye 
mUstc.şarlığuıa, Maliye tetkik bUrosu 
reisi Esat Tekeli; Maliye tetkik btl· 
rosu relslitine, Varidat umum :mtı
dUrU Iımıail Hakkı; Nakit "1erl u
mum mUdUrlUttlne de halen bu lfe 
vekllet etmekte olai Zeki Sirmen'ln 
tayinleri yUlaıek tasdike iktiran et
miştir. 

Mttst~lar yanndan (blla1ln) IU
baren vazifelerine bqlıy&eaklvdır. 

(B. B .) Ankara. 20 (Telefonla) - Türk!
ni tthaW kapılarından biri Is· 

ye n iki .. d Bas =========="-==== 
lcenderun olduğu gibi ncısı e • dUrü Bedrı Şaman'ın riyasetinde bir 

heyet gönderilmiştir. radır. TUrklye için gittikçe ehemmi· 
yet keabeden ve mlktan gittikçe ar
tan Türklyeye alt ithallt eşyasının 
naklini aüratle temin ve iktısadl va
ziyeti tetkik )Çin Bl\lraya nartciye 
VekAleti. lkt.a&t dlSeei UDlWD mil· 

Devlet Demiryollarının bir deleıe
sinin de dahil oldutu bu heyeUn se
yahati bir ay kadar l!üreoekUr. 

(8. B.) 

Izvestia gazetesinin Sovyet haber- yor. 0 medeniyet ki, biz de onun uğ
ler ajansı tarafından tefsir edilen bir runda çarpışıyoruz. Ingiltere ile Yu
makalesinden TUrkiyede hususi bir nanistan arasındaki uzun dostluğu da 
ilgi ile malQmat alınmıştır. Bu mn- unutnıamalıyız. 
kale Amerikanın eski Ankara bUyUk Muazzam gUçlUklerl yenmeli ve 
elçisi Mac Murray tarafından BalU- Yunanistan tarihinin bu en karanlık 
mire Sun gazetesinin bir muhabirine ı ·g1.1nıerinln fecaatini azaltmalıyız. 
yapılan ve şimdiye kadar meçhul kal· .;..;_• ------------
mış olan bir demeçe taallO.k etmekte-
dir. 

Bu dcmeçin metni, henüz belli ol
mamakla beraber, Izvestla'nın tcfsl
ratından anlaşıldığ"ına göre, Eden'ln 
Moskova müzakereleri hakkında ve· 
l"llen haberleri teyid etRlektedir. 

Kietel 
Budapeştede 

(Bap 1 indde) - -
tertip edilecek müsamerelerde baZtr 

bulunacaktır. 
Per~be günU öğ'leden sonra Ma-

reşal Keltel Budapeşteden ayrılacak

tır. 
MaretaHn, başvekil ve ge~I kur-

(Bafı ı laclde) «-> may reisiyle yapacağı mülAkat hak-
Parlamentonun ruznamesindekl kında hiçbir .şey yazmıyan matbuat 

Avam 
kamarasında 

maddelere temas eden Churchlll ctay- mareşalin hizmetleri hakkında uzun 
yare meydanlarının mUdafaasr için makaleler neşretmektedir. 
mllzakerelerde bir çok kolaylıklar 
derplf edildiğini söylemiştir. Bu mU
da!aanm temini için geçenlerde Att
lee, bazı tedbirlerin alınmasını tekli! 
etmişti. Umumi heyet itibarile müza
kerelerin aleni olması IAzım geldiği 
kanaatindeyiz.> 

Bunun tızerlne Gruville demiştir 
ki: 

Ba.şvekil Atlantiğin öbUr tarafına 
yaptığı seyahatinden sonra iştirak et
tiği parlAmentonun bu ilk toplantı· 
8ında Uzalqark hakkında beyanatta 
bulunmak isten:ıediıfi için umumi 
ehemmiyette baz.ı meselelerin derhal 
müzakeresi hakkında takrir tevdi et
mekle şeref duyuyorum. Bu takrir 
ile Bingapurun müdafaası için der
hal icap eden hava yardımının cön
derılmesi ve hUkCmetin bUyUk Bri
tanya, Avuaturalya ve Brltanya im· 
paratorluğu mllleUerine temiD&t ver
men istenilmektedir. 

TATBiKATl'A 

Kazanç vergisi 
rehberi 

Yazan: 
NİHAD ALİ ÜÇÜNCti 

Kazanç vergisi ek ve tadllle
rlle buhran, muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım vergileri, 
fevkalAde zamları, .maat. üc
ret ve yevmiyelere ait vergi 
tevklfat cetvellerini havi ve 
en son hükümlere töre yazıl. 
mıştır. 
413 sayfa, Fiyatı Hd !Mlçuk li-
radır. .. 

Akba Kitabevinde Te ••tin 
Jdtapçılarcla b1thmar. 

kesimin hiç bir tarafında Alman 
hatlarını delmeğe muvaffak ola· 
mamışlardır. 

Londra, ~ (A.A.) - Reuter: 
Sovyet ajansı tarafından verilip 
Stokholm'dan gelen haberlere gö. 
re 62 Alman askeri Rus cephesine 
gitmek istemediklerinden dolayı 
Lile'de kur§una dizilmiştir. 

Norveçtc tedhiş 
Stokholm, 20 (A.A.) - o.lo

dan btldirlldiğine göre, inıtıtereye 
kaçan subaylar.ın akraba1arından 
125 Norveçli Almanlar tarafından 
tevkif cdil'mlşlerdir. 

ihtiyari sök6t etmek mecburiyetinde kalan ve ba ~ Mfl > N 

klSf8lerlnde sörUaen blr annenin acıklı ve llRielı8lr ...-.ı 

ANGELIKA 
(Günahsız Kadın) 

HIHI oldutu kadar feci olan bu biyttk ftllDln kalıraDlam 

OLGA TSCHECHOW A 
emsal&lz Dehli san•atkAranesl De •be iMi •UllUll'1J llllllı•eeektlr. 

Yarın ŞARK Sinema-
akşam sın da 

• 

cesarett bir dfı\·lr yarafaa..· Kadre&t tarllle şerefler datıta... Afil& 
bir eftıaae... ZekAaa bir UcD o1aa Kabramaalar FHmL-

T lJ R K Ç E 

inkıllp Kahramanı 
Yann akşam LALE sinemasında 

ıı:ararenıts vak"aların kaynadıtı bir dtınya ... Gös kamqtıran bir llllc
aUn yaşandıl'J efıane diyarı... Orduların çarpıştrtı bir teref meydanı 
yapacaktır... Dünya harbinden heyecanını". Aşkdan kudretini •.. 

CLIDlt'll COLBDT • UT llb.LUD'du 
uanıet alan 

AŞK UYANIRKEN 
Muazzam eseri 

LALE SINEMASINDA 
~- Y.mn bugUn ve yarın aır.tama kaclar sifılıtencekUr. 



.. 

Japon 
başarısıııın 

sırları 
(Ba.şı 1 incide) / 11 

faydası, hususi teşebbüse aıt za
rarlı taraflarm hepsmi gidcrmeK, 
fakat hiç bır memleketin resmi 
teşebbüslerinde bir türlü temiı1 
edilemeyen hızı, ateşi, gayretı ve 
ticari usulleri memleketin lehin11 
olarak istthsal salnalarında terüta
ze muhafaza etmek olmuştur. 

Plan dairesinin bir şubesi boş
boğazlığa karşı propaganda yap
mı§, tedbir almıştır. O surette ki 
milyonlarca işçi çalıstıran Japoıı 
harp sanayiinden harice en küçük 
bı" haber sızmamıştır. Bütün ha
zırlık gizli kalmış, hattft Japonya 
harice karşı Aciz ve kendınden 
şüpheli bir tavır takınmıştır. Üç, 
dör t kişi tarafından idare edilen 
cep denizaltıları, cep zırhlıları. 
türlü türHı yeni teçhizat ve bu 
arada fedayHer tCM"afından idare 
edilmeğe mahsus yeni usul tor
piller hep gizli tı.r.tulabilmiştir. 

Plan dairesi, ham madde stok
ları yapmak için türlü türlü ince 
usuller bu!muştur. Mesela benzin 
stoku için; Japonyada benzin sa
t.an şirketlerin bir senelik satışı
nın yüzde ellisi nisbetindc fazıa 
ithalfıt yaparak bunları devlet de
polarına teslim etmeleri şeklinde 
bir usul konmuştur. .Japonyaya 
benzin ithalatı yapan Amerika 
şirketleri senede mesela yüz mil
yon yerine yüz elli milyonluk it
halat yapmağı hoşnutlukla karşı
lamışlar, Amerikaya karşı kulla
nılacak benzinleri kendi ellerile 
Ja.ponyada biriktirdikeri hiç ha
tırlarına gehnemiştlr. Bu benzinhı 
bedeli, şirketlere ödenmemiş, ben

Şeker f iyai
ları arttı 

(Ba~t 1 incide) (-) 

HUkümetın ~ker üzerinde aklığı 

tedbır cümle!linden biri olarak malt 
''azlyf>tl yüksek olmıyan halkın kü
çük çocuklarına çok ucuz bedelle şe
ker verilmesini temın edeceği de öğ
renilmiştir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Ba~ekıilet

ten tebliğ edilmiştir: 
1 - Koordinasyon heyetinin ~3 

numaralı karariyle ve memlekettekı 

şeker mevcudunu tespit maksadıyle 
bu sabahtan itıbaren şeker alım ve 
satımr menedilmiş ve mevcut şeker
ler beyana tabi tutulmuştur. 

2 - Ticaretle iştigal eden bütün 
hakiki ve hükml şahıslar 20/ 1/942 
salı sabahı ticarethane, mağaza, dük
kan, depo, anbar. fabrika ve imalat
hane, şube, komisyoncu ve acentaları 
nezdinde vesair yerlerde mevcut şe
kerlerinin cinslerini ve miktarlarını 

ve bulundukları yerleri gösterecek be
yannameleri 21/ 1/ 942 çarşamba gü
nü akşamına kadar bulundukları ye
rin en bilyük mülkiye memuruna 
makbuz mukabillnde vereceklerdir. 

3 - 20/1/~42 sabahından evvel sa
tılmış olup ta henüz müşterilere tes
lim veya gösterdikleri yerlere sevke
dilmlyerek satıcı elinde kalmış olan 
şekerler, satıcı tarafından verilecek 
beyannameye dercolunacaktır. 

4 - 20/ 1/ 942 sabahından evvel 
satılmış ve müşterisine teslim edil
mek üzere yola çrkarılmış, yani ba
yiin elinden çıkmış ve fakat müşteri 
eline varmamış olan şekerler müşte
riye vardtğı gUnü takip eden günün 
akşamına kadar ikinci maddede yazı
lı şekilde ayrı bir beyanname ile bil
dirllecektir. 

zin satış fiyatlarına o nisbette 5 _ Türkiye şeker fabrikaları ano
zam yapılmasına izin verilmiştir. nim şirketinin fabrikalarında veya 
Bu usulle bütçeden doğrııdan doğ- emrindeki depolarda bulunan şeker
ruya sarfiyat yapılmadan .1 apon-
ya bir kaç sene içinde büyük bir ler beyannameye tabi değildir. 
benzin stokuna sahip olmuştur. 6 - Beyanname vermeleri IA.zınl 

PlAn dairesinin en büyük hiz- geldiği halde beyanname vermedik
mcti, eski alışılmış usuller yerı- teri veya beyanname verip de mev
ne maksada uygun iş gören usul- cutlarmı noksan gÖSterdikleri an
leri geçb:mek ve her iş için mev- laşılanların icabeden yerlerinde Mili! 
cut en meziyetllsini, en canlı ve Korunma kanununun 4156 No. lu ka
atılganını seçmek olmuştur. Bu nunla muaddel 65 inci maddesi muci
sa.yede iş1 er, eski alışılmış mec- bince arama yapılarak haklarında 

ralardan kurtarılmış ve geniş ve- muktazi takibatın yapılacağı tebliğ 
rim temin edilmiştir. Eski kırtasi olunur. 
usullerin hedefi, silik ve cüretsiz 7 _ Şekerin tekrar satışına ne va.-
adam aramaktır. kit mUsaade olunacağı bilahare bil-

.Tapon seferberliği, maddi teç- dirilecektir. 
hizat için bütün bunları yapmak· 

Kız okulları 
voleybol 

• 
şampıyonası 

la beraber asıl kuvvet kaynagı 
olarak halkın fedakarlığına ve fe
ragatine dayanmıştır. Bolluğa ve 
rahata alışmış milletlere karşı üs
tünlük ancak bu fedakArlık saye
sinde temin edilmiştir. Japonlar 
yurdun hayrı için can vermelti 
zaten el yüz yıkamak kadar basit 
ve tabii bir ~ey bllirler. Bu eski 
mWl meyil ve istidat büyük bir 
ustalıkla tazelenmiştir. Garbı tak- Kız okulları arasındaki voleybol 
Ut gidişinin önline geçilerek eski maçlarına dlin Eminönü Halkevi sa-

Japon ruhu uykudan uyandırıl
mış ve millet namına fedakarlık, 
bugünkü neslin en büyük zevki 
hallne çıkarılmıştır. M~sern feda
yilcr tarafından idare edilecek 
torpilıler için iedayl yazmak la
zım gelince yalnız Tokyoda bir 
günde beş 'bin kişi yazılmıştır. Bir 
torpil nekadar meharetle atılırsa 
atılsın, hedefe varması, bir talih 
meselesidir. Fakat nefsini memle
keti için fedaya razı olmuş bir fe
dayı, torpil içine girerek en hassas 
noktaya doğru dümen tutarsa diiı;
mana zarar vermek imkanı kat 
kat çoğalmış olur. Nitekim Pörl 
Harhor"da yedi, sekiz Japon pilo
tu kendi vücutlarını ve tayyare
lerini bomba gibi kullanarak Ame 
rikan gemilerine atılmışlar v~ 
Amerikalıları hiç beklenmez za
yiata uğratmışlardır. 

Ang'o Saksonlar da sıkıya ge
lince fedakarlık etmeğı bilirler. 
Bi.itün harikalı hazırlıklıırına, bü
tün gayret ve fedakarlıklarına 
rağmen bir gün Japonların hak
kından ge'eceklerdir. Fakat Ja
ponlar. neticede zafer kazanma
salar bile bir taraftan planlı c;alış
mağı blJmeleri, diğer tnraftan va· 
tan için fcdakiirlığı zevk tanıma a. 
rı sayesinde Anglo Sakson a1Pminl 
çok sarsacaklar, çok ağır bedeller 
ödetece!+lerdir. 

Herhalde f aponvada harikalı 
neti<'e'.er veren planlı çalışma 
urnllerini tetkik etmek ve ondan 
ders almak faponların dostları 
için de, dilşmanları için de faydalı 
bir şeydir. 

Ahmet Emin YALMAN 

iki yorolcrro ve k' osı 
Kasımpaşada. oturan Hasan a

dında birisi, evvelki gece yemek 
emasında oğ'u Cemil ile bir me
seleden dolayı kavga etmiş, Ce
mil masa üzerinden kaptığı bı

cakla babasını muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralamıstır. 

Yaralı baba Beyoğlu hastanesi
ne 'kaldırılmıs, carih evlat yaka
lanmıştır. 

lonunda devam edilmiş ve birinci ma· 
çı Ticaret lisesi gelmediğinden Çam
lıca lisesi hükmen kazanmıştır. Kız 
öğretmen okulu ile Inönü kız lisesi 
arasındaki maçı da hAkim bir oyun
dan sonra 15 - 5 ve 15 - 6 kız öğret
men okulu kazanmıftır. 

T rakyadon şehrimize 
külliyetli peynir geldi 
Son günlerde Trakyadan şehri· 

mize büyük bir parti beyaz pey
nir getirtilmiştir. Bu partinin bir 
kısmı tam yağlı ve geri kalanı 
yağsız peynirdir. Börek ve boğa. 
ça yapılmadığından yağsız pey
nirlere toptan alıeı olmadığı ıçırı 
sahipleri bunları düşkün fiyatla 
satmak zorluğile karşılaşmışlar. 

dır. Bununla beraber, gezgind es
naf bunları peyderpey almakta, 
çarşı ve pazarlarda yarım yağlı 

peynir adile 60 - 70 kuruşa sat. 
maktadırlar. Tam yağlı peynirlere 
gel ince, çoğu buzhanelere konn
lan bu peynirlerin bir kısmı plya. 
saya çıkarılmış ve iki gün içinde 
muhtelif ellere dağılmıştır. 

Fakir halka kömür 
dağıtılacak 

İstanbul Belediyesinin fakir 
halka dağıtacağı on bin liralık 
kömürün tevzii için tahsisat müna 
kalesi Vekalet tarafından kabu; 

edilmiş ve Ankarada bulunan Be
lediye Muhaı:ebecisi kararın c;ık. 
tığını İstanbula bildirmiştir. Bu
günlerde tevziat için faaliyete ge
çilecektir. 

Küçük hırsız 
Sirkecide Şuayip adında bi:

kunduracının yanında çırakıık· 
yapan Hüseyin isimli 17 yaşın:ia 
bir çocuk, geçenlerde ustasının 
lastik ökçe alması için verdiği 310 
kuruşla kaçmış, paraları sinema
larda yedikten sonra ustasının 
evine de giderek karısı Letafeti: 

- Ustam gönderdi. Memurlar:t 
kazanç vergisi verecek. Beş lira 
istiyor. diyerek dolandırmıf, kaç. 
mıştır. 

Çocuk nihayet evvelki gece de, 
yıı.nında bulunan anah'~rla dük
kanı açmış, üç çift ayakkabı ile 

Bundan ba~ka, Bcyoğlunda da 
bir yaralama vakası olmuş. Osman 
adlı bir şoför, bir mi.iddettenberl 
metres yaşadığı Beyof'lunda, Tak
shnde Doğramacı sokaijında otu
ran dostu Na1miyeyi kıskanç~ık 
yüzünden kolundan ve Yiiıünden bir çolc eaya çalmıştır. 
ağır surette ya,.alamıştır. Hırsız çocuk bunlardan birisini 

Ka givmis. diğerlerini de satarkcı-n 
chn hastaneye kaldırılmış, ı y;kalanmıştır. Hüseyin dün Adli-

eofor Osman yakal;wımıştır. yece tevkif olunmu§tur. 

Mahkemelerde: . 
Hapishane yolu
nun devamh bir 

1 

YO '. CUSU 

VATAN 

BULMACA -

Meşhud cürfunler mahkemesı evvel- 7 
l<i gün garip bır suçluyu sorguya r ı----+--
~ekti. 

' Evvelce serserl i:miş, askere almış- ı---+--+--

l:ır, bir mllddet düzelmiş, terhis olun- '
0 

ca yine eski hayatına dönmüş. '' 
Hakim sordu: 
- Adın ne? 
- Şükrü ... 
- Babanın a.dt? 
- Mehmet .. 
- Soy adın? 
- Başıboş ... 
- Kaç yaşındasın.? 
- 30 

- Nerede oturuyorsun? 
- Hiç bir yerde ... 
- Yani senin yatıp kalktığın 

yer yok mu? 
- Var, elbet. 
- Neresi? 

- Ben hamamda yatıyorum. 
- Nasıl yatıyorsun hamamda.? 

bir 

- Peştemalı şilte gibi göbek taşı-
na serip uzanıyorum. 

- Sen tanıdığın iki kadının çama
şırlarını, elbiselerini toplayıp almış

sın. Neden hırsızlık ediyorsun? 
- Çalmadım. 

- Peki çalmadın da neden seni 
buraya getirdiler? Sana bir düşman
lıkları mı vardı? 

- Hayır, yoktu. 

- Peki nasıl oldu bu? .. 

- Onlarr rUzgAr yere düşürmüştü, 
toplayun dedim, çalıyorum zannetti
ler ve beni yakalattılar. 

Neticede bir ay hapsine ve beş li
ra da para cezasına mahkO.m edildi. 
Mahkeme kapısından çıkarken arka
sından baktım, halinde 15 yaşında 
bir çocuk fütursuzluğu vardı, kUçük 
hırsızlıklarından dolayı daha bir çok 
kereler bu mahkemelere gidip gelecek 
bir adama benziyordu. 

N. H. 

Ceza gören 
muhtekirler 

Beyoğlu.-ıda İdtikUll caddesin
deki «Berka kumaş mağazası sa
hibi Yaşuva ile yine İstlklal caa. 
desindeki ((Rus çorap pazarı. sa.. 
hibi Murat ihtikar suçundan Ad. 
!iyeye verilmişlerdir. Bunlardan 
Yaşuva asliye ikinci ceza mahkP.
mesinde yapılan sorgusu sonunda 
tevkif olunmuştur. 

Bundan başka Kadıköyünde za. 
hireci Tahsin Duraç kepek, Bey. 
kozda bakkal Osman mısır, Gala. 
tada Mahmudiye caddesinde hır
davatçı Hıraç demir, Beyazıt
(.a bakkal Prodromos kuşyemi, 
Beşiktaşta kırtasiyeci Zeki defter 
üzerinde ihtikar suçundan yaka
lanmıştır, asliye ikinci ceza mah
kemesine verilmişlerdir. 

Evvelce kömür ihtikarından 
mahkemeye verilen Yedikulede 
kömürcü Osman, Aksa.rayda kö
mürcü Feyzi ile makara ü:terinde 
ihtikar yapan Beşiktaşta tuhafi
yeei Bedros, karışık kahve satan 
Nişantaşında kuru kahveci Ali 
Paşo ve kundura cilası üzerinde 
ihtikar yapan Gala.tada kundura
cı Aram da 25 er lira para ve bi
rer hafta dükkanlarının kapatıl. 
ması cezasına çarpılmışlardır. 

RADYO 
7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,15 Evin saati 
8,30/ 8.45 Müzik . 
12,30 Program 
12,33 Milzlk 

klübU 
19,30 Sut ayarı 

19,45 Serbest 
19,55 MUzik 

20,15 Rad. gazetes 
20,45 MUzik 
21,00 Ziraat 

21,10 Müzik 12,45 Ajans 
13,00 Müzik 21 •3° Konuı;ıma 
13,30/ 14,00 Müzik 21·4'5 Müzik 

18,00 Program 
18,03 Müzik 

22,30 Memleket 
22,45 Müzik 

18,25 Konuşma 
1
22,:55/ 23,00 Yarını 

18,•5 Radyo çocuk Program 

Soldan sağa: 1 - Eşkiya; Ya
kın akrabadan biri. 2 - Zamanın 
kısımlarından; Sevimli bir hay. 
van. 3 - Bir vilayetimiz; Eski 
devir hakimi; Üç. 4 - Kısır; Evin 
kısımlarından; Kurum. 5 - En 
yüksek asker. 6 - Bir nota.; İsim. 
7 - Bir sebze; Yapma. 8 - Üye; 
Bir kumaş. 9 - Yaş değil; Doğru 

yazma kaidesi. 10 - Yapma; Ta
til. 11 - Güç; Hafif ağrı. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - 'Mut
fak ava.danlıklarından; Çirkin. 
2 - Bir uzvumuz; Bozulmwş. 3 -
Yarı; Kin. 4 - Bir renk; Duvarcı 
aleti. 5 - M~ksa.dın başı; Çok iyi; 
Sanat. 6 - Iç kuvveti; İnce ve 
keskin. 7 - Ayni isimde; Kıy
metli bir taş. 8 - Merhamet et
mek; Bir sayı. 9 - Su; Bir pey. 
gamber. 10 - Bir nota; Bağışla; 
Kılıcın başı. 11 - Boş şey; Bir 
hayvan yavrusu. 

DÜNKÜ BULMACANrN RALLİ 

Soldan sağa: 1 - Ekip; Şike. 
2 - Kebek; Cehil. 3 - A!Aka; 
Anane. 4 - Ler; Rak (Kar); Tim. 
5 - Karalayan. 6 - İbasa (asa
bi). 7 - Dayak atan. 8 - Fir 
(ar); Tat; Ses. 9 - Oyala; Ahize. 
10 :-- Tabak; Nadir; 11 - O rak; 
Serı. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Ekal; 
Foto. 2 - Kelek; Diyar. 3 - İba
ra (arabi); Araba. 4 - Pek· Riv 
(a); Lak. 5 - Karabatak. 

1

6 ~ 
Alaka. 7 - Cakasatan. 8 - Şen; 
Yat; Has. 9 - İhata; Aside. 10 -
Kinin; Nezir. ll - Elem; Seri. 

BORSA 
20 İKİNCiKANUN 942 

1 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsveç kronu 

5,22 
132 

12,~9 
30,75 

VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI Kuruş 

Ba!;lık 
1 inci sayfa 
2 nci » 
3 üncü ,, 
4 üncü ıı 

'750 
, 500 

(00 
150 

50 

Karar Hulasasıdır 
Ceza 941/1596 

Milll Koruma kanununa muhalefet
ten suçlu Beyoğlu Istiklal caddesi 
152 numarada gözllikçUlUk Ucaretile 
meşgul Greguar oğlu Josef hakkında 
Istanbul Asliye ikinci ceza mahke
mesinde cereyan eden mahkemesi ne
ticesinde suçlunun fiili sabit olduğun
dan milll koruma kanununun 32 - 59 
maddeleri mucibince 25 lira para ce
zası ödemesine ve yedi gUn müddetle 
de dükkanının kapatılmasına ve hü· 
kUın kat'ileştiğinde ticretl .suçluya 
ait olmak Uzere karar hulasasının 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 

4/11/941 ta.rihlnd<e karar verildi. 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 
uoo 

8 a yhk 
'750 

a arlık 
üO 

Hariç memleketıerde: 

c613> 

Aylak 
150 iL 

Senelik 
2780 

6 aylık 

1410 
S aylık Aylak 

890 iL yoktu 

Gazet.eye gönderilen evrak dere 
edllsln edllmesln tade olunmaz. Zi
yantdan mes'uliyet kabul edilmez. 

REKOR!. • • 
Zeytinyağlarının 

Ha.lieiyetinln aksini ilipat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
7.eyttnyağı ia~diğinJz zaman yahu11 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan isr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: Istanbul Tütün Gümrük Kemerli so. No. 21 T&l. 2~97 
• 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 

Dram k!Smı Komedi kısmı 

Bu akşam 20,30 da. 

işçi KIZ 

Bu ~am 20,30 da al 
YAŞADIGDflZ DEViR ---·--Sahtoi n Defriyat müdüri: Ahmf't Emin YALMAN 

Vatan Neşriyat Tôrk Ltd. Şü. Yatan ma ...... 

:n-ı-~ı.ız 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rçalayımz. 

Karar Huiasasıdır 
C U/166t 

Milli Korlmftla kanununa muhali
fetten suçh.ı Sirkecide Nöbethane cad 
desi 31 numarada mukim ve ayni 
caddede 29 No. da bakkallıkla mes
gul Semtof oğlu Mavarah hakkında 
Istanbul Asliye ikinci ceza mahke· 
mesinde cereyan eden mahkemesi ne
ticesinde suçlunun fiili sabit oldu
ğun<lan MiHt Korunma. Kanununun 
31 - 32 maddeleri mucibince yirmi 
beş lira para cezası ödemesine ve ye
di gün müddetle dükka.nının kapatıl
masına ve hüküm kat'lleştığinde üc
reti suçluya ait olmak üzere kare.r 
hulasasının Vatan gazetesinde neşre
dilme.sine 21/11/941 tarihinde karar 
verildi. c61b 

--- DOKTOR--·· 

ORF ANI oıs 
Ctld ve Zührevi mtitehusuıı 

Beyoğlu Suterazi sokak No 5 
Nı: apartman 2 ci kat Tel ısi'J ~ 

Karar Hulasasıdır 
c 41/1658 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk liraaı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticarf her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara sene de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pla.ra göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4. adet 1,000 Urahk 4,000 lira 100 adet ..... 
DV JlraJık 5,800 llh 

120 » 
' » 600 » 2,000 » 
' » 2so • ı.ooo » '° :ıt 100 :ıt f,000 > 160 :ıt lt 

DIKKAT: Hesaplarındııki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylul, 
11 Birincikanunda çekilecektir. 

Milli Korunma Kanununa muhali
fetten suçlu Sultanhamam Bakırcılar 
caddesi" Seyidiye han 6 numarada hır
davatçılık ticaretile me~gul Avram 
oğlu Hayım Haso hakkında Ista.nbul 
Asliye ikinci ceza mahkemesinde ce
reyan eden mahkemesi neticesinde 
suçlunun filli sabit olduğ"Uııdan MilU 
Korunma Kanununun 31 ve 59 uncu 
maddeleri mucibince otuz lira para 
cezası ödemesine ve sekiz gün müd
detle de dükkanının kapatılmuına 

ve hükUın kat'ileştiğinde ücreti suç
luya ait olmak üzere karar hulAsası
nın Vatan gazetesinde neşredilmesi
ne 13/11/941 tarihinde karar veril-

'---------------------~ 

di. c610> 

" H. 
Doktor " 

BENSUSEN 
İ~ wı Çocuk Hastalıkları 

Tedui Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmiştir 

Muayenehanesi: Galata., Şiş

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

Saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. 

Karar Hulasasıdır 
Ceza "4/1~ 

Milll Konmma kartltmifta muhale
fetten suçlu UskUdar Icadiye hamam 
S. 27 numarada mukim iniaat müte
ahhidi ticaretile meşgui M:atyos oğlu 
Marka.z Aleksanya. hakkında Istan
bul. asliye ikinci ceza mahkemesinde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde 
suçlunun fiili sabit olduğundan millt 
koruma kanununun 31 ve 59 madde
leri mucibince yirmi beş lira para ce
za.sı ödemesine ve on dört gün müd
detle de dükkiinının kapatılmasma ve 
hUkUm kat'ileştiğinde ücreti suçlu
ya aid olmak üzere karar hulasasının 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 

21/8/94.1 tarihinde karar v~ildl. 

c609> 

Kitaplannızı 
ABlr BOLAT 

alT&B l'fl•BIN 
alı.ruz. BötUa ki~ bulahL. 
lecefini:ı: gibi Ankara !Mfriya· 
tmm. 4vrupuım model Teeair 
mecmualanıwı Beba&lide y .. 
pıwı satJ,f yeridir. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 

1942 İKRAMİYELERİ 

1 

K iJc"ll.lz tuarru/ 
heupları 1JJ42 

IK!AMin ftANI 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 

Karar Hulasasıdır 
c 41/3283 

2 • 750 • = 1500.- • 
3 :D 500 • = 1500,- • 

10 • 250 :ıt = 2500,- • 

Milli K«unma. kanununa muhale
fetten suçlu Tahtakalede Hasırcılar 
caddeei 56 numarada şekercilik tica
retile meşguh Mehmet oğlu Sabri 
hakkında Istanbul Asliye ikinci ceza 
mahkemesinde cereyan eden mahke-

• 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

yli, 3 Ağustos, 2 İkinciteşriD 

tarihlednde yapılır 

mesi neticesinde suçlunun fiili sabit ~·••• DOKTOR •••ıa~ 
oldu~urıdan Milli Koruma kanununun 
31, 59 maddeleri mucibince 50 lira, HAFIZ CEMAL 

40 
50 • 

200 

200 

, 
, 

100 

50 

~5 

• 
> 

10 • 

= 4000,

=2500,

=5000,

=2000,-

DOKTOR 

TARANTO 

• 
> 

• 

para cezası iXfomesini! ve yedi gün 1 LOKMAN HEKİM: 
müddetle dUkkil.nmın kapatılmasına 1 Dahiliye Miitl!haımA Dahili hastalıklar müteha.c;sısı 
ve hükilm kat'ileştiğınde ücreti suç-ı DivaDJ'Olu 10~ (PNÖMOTORA.X TATBİK 
luya ait olmak tizere karar hulasası-, EDI.LI.R) Muayenf> saatleri: Paz~r 
nın Vatan gazetesinde neşredilmesine '"''--1, Şa.hd &1-hariç hergün 2,5. Tel: 23898 "wıc e.,.~men S. No. 5 
21/10/941 tarihiııdf! kıırar verıldt, j ...... ••••••••mil Tel: 492116 dl2, .. _________ .. 


