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Salamine 
hava hücumu 

Anlatan : FERİDUN DEMOKA 

Harp ekonomisine 
ait üç esas • • 

Usul zincirlerinden kurtulmak, 
dimağ seferberliği, hususi 
teşebbüslere köprü kurmak 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

D ünyanın her yerinde bukö- ı 
met maklnelerinın öyle bir , G 

işleyiş tarzı vardır ki en normı:l e c e n 
z~m~nlarda bile vazifelerini günü 
gununc goremezler ve karşılarına harp zamanının 

(men'i ihtikir) işleri 
çıkan işlerin icabını yerine geti
remezler. Ç,Unkü usul ve şekil mc· 
seleleri asıl gayeyi unutturur ve 
zamanın en esaslı kıymet olduğu· 
nu hesaba katmalarına engel olur. 
SalAhıyeUerin merkezi surette 
toplanmasına tabii bir meyil ve 
istidat bulunduğu :için takım ha
linde çalışma ruhu kaybolur. Mcs. 
uliyct endışesl nemelAzımcı bir 
zihniyet yaratır. Şahsi mes'uliyet
ten ve hazan tamamile hayali o
lan fiilin ve filAn mahzurdan kaç. 
mak için asıl gaye ve işten bek
lenen fayda merhametsizce feda 
olunur. 

Şekle taparak gayeyi feda ve 
bir mıllet için yeri dolmaz bir kıy
met olan zamanı israf etmekte en 
ileri giden memleket Fransadır. 
Aksiliğe bakın da biz de bir asu
dır iş görme usullerimizi hep 
Fransadan kopya ettik. tnkılAbın 
verdiği hıza rağmen bu usuller 
daima ayağımıza köstek oldu. Ne 
zaman bir işin yürümesine ihtlyıaç 
duyarsak bunu usul çerçev~inin 
haricine kaçırmak ihtiyacını du
yuyoruz ve fakat geride kalan i:J
ler eski seyrine devam edip gidi
yor. 

Normııl barıı zamanındı bile 
sıkıntısını çektllimi:t; bu usuller
le, harp ekonomisinin doiurdulu 
vazifeleri yerine getirmek tama. 
mile imkllnsız bir şeydir. Her mf'm 
leket bu hakikati görmüş ve hıır
bin doğurduğu fevkatıide işler 
için geniş salahiyetle işleyecek ve 
asıl gayeden başka hiç bir düşüı!
ce fizerlnde durmayacak yoldn 
revkalAdc teşekküller vilcude ge. 
Urmiştir. 

Harp ekonomisi deyince plAnlı, 
hazırlıklı, hesaplı bir çalışma an. 
!arız. Halbuki hilkumet mekaniz
maları günü gilnilne işlemek ÜZ"· 
re kurulmu,tur. İşler son haddine 
varmadıkça tam surette harekete 
geçemezler. O zaman da dün az 
zahmetle ve hafif bir bedelle te. 
min edilecek bir ihtiyacı, sıkıntı 
dakikasında ağır bedelle tedarik 
zarureti hasıl olur ve butün hU
kümet mekanizması Uzerine ço~ 
ağır bir zahmet yükü biner. 

Harp ekonomisi esasına göre 
kurulan teekl!At, ihtiyaçları lptl
dadan hesaplamağa, me'\•cudu göz· 
den geçlrmeğe, fazla istihsal, hn
riçten getirme, ikame çarelerini 
aramağa, istihsal işlerine aft va. 
sıta ve imkanları seferber etmel~. 
nakliye işlerini umumi hayata alt 
ihtiyaçlar bakımından sıraya koy
mağa ve istihlaklerde; umumun 
Y'B!fama imkanını ve sıhhatini ko· 
rumağı iptldadan temin edece~ 
volda tahditler yapmaJa mecbur-
dur. 

Bu işleri hUkümet usullerinin 
çerçevesi içinde görmel:i tecrübe 

Damat Ferit zamanında açılan bir davaya 
ait evrak 23 sene daire daire dol aştıktan 
sonra Adliye Encümenine dayanmışhr. 

Evvelki akşam Ankara muhabiri· 
mız geç vakit şu haberi verdi: 

«Geçen umumi harp yıllarında yap 
bkları itlerden suçlu sanılan ve o za· 
rııankl Ihracat ve Men'i lhtlklr he· 
yeUerinde bulunan eski Tıoaret Na· 
zın Ahmet Nesim! ve merhum Mus
tafa Şeref Ozkanla Mebus Hüseyin 
Cahil Yalçın ve Mlthat ŞUkrll Bleda 
1-klannda ne gibi bir muamele ya
pılması llzım geleceği Adliye EncU· 
menlnce muğlAk gorllldUğünden ya· 
pılacak muamelenin tesbiti için dos• 
yanın Ba.şvekAletc iadesi ıuzumuna 
EncUmence karar verlldığı blldirıl· 

meldedir. HHırlanan ma.zbllt yarın 
Meclls umumı heyetine ııevkedılecek· 
tir.> 

Bundan tam bir mAna çıkarama
dıg-ımız lçln neşretmemeği ve mese
leyi daha yakından araştırmağı doğ· 
ru bulduk. 
Yapuğımız araştırma şu neticeyi 

verdi: B. Hliaeyln Caltit Yal~ın 

1919 senesinde Damat Ferit hükO· 
meU zamanında müddeiumumilik, is· ı Al 
mi geçen zaUer hakkında dava aç- manya 

en. ........ '·••., •• , ~ ! Dünyanın bir 

Zeytinyag i kısmını idare 

sade yağ için edecekmiş 

yeni tedbirler 
İstihsal mıntakaların
aa ihtiyaçtan faz'a 
y r ğlara el konoc 'Jk 

Ankara, 23 (Telefonla) -
Hükfımet, gerek t i 

1 
, :zey nya-

ğ e gerek ade yatı için 
bir takım tedbirler almış· 
tır. Bu tedbirlere .,... 1 ,.ore ya. 
nıı: )at lı;tıtuıaı edilen mın
takalaroa ihtıy~tan faı:h 
~ağlara \1lllliklerce el ko-
na('ak \e bunların miktarı 

hük'1mete bildirilecektir. 
(B.B.) 

G öbels'in Almanya 

hakkında yç_ ni sözleri 
Berlln, 23, (A.A.) - Alman 

i
l Propaganda Nazırı doktor Gob. 
beis «Des Reich• mecmuasında 
"Ruhların görünmesi,, isim1i bir 
makale neşrederek harbin bu 
1941 • 42 üçüncü kı~ında Alman 
mllletinin bütün enerjisini kulla· 
narak kendisine tahmil edilen ha
yati milcadelE~yi zafere götürece
ğini yazmaktadır. 

1 
Dr. Göbbels üçüncu kış yılının 

Alınan m111etini ilk kıştan bü!lbıl
tün başka bir vaziyet içinde bul-

l
duğunu kaydettikten sonra şöyle 
devam etmektedir. 
Şimdi 1939 - 940 kışındaki 

1 vaziyete hiç benzemeyen siyasi 
vaziyetler ve askeri imkllnlar kar. 

1 şısıncta bulunuyoruz. Harp cid<li 
(De\ amı Sa. 4, 8 11 8 da) «=» 

'f • ••· Alman 
ll arll l J 

Viazma, Oreı, 1 Harkof Rus 
tehdidi altında 

Ruslar A lmanlardan 

birçok şeh ir ve kasabayı 
yeniden geri al d.lar 
Moı:kova, 23 (A.A.) - Sovyf':t 

gece tebli~i: 
22 sonkanun günü kuvvetle

rimiz batıya doğru ileri hareket
lerine devam etmlelerdlr. Birlik· 
!erimiz bir s:ok kalabalık mahai
lerl~ Borodinonun takriben 7 ki
lometre batısında Uvarovo şeh
rini işgal etmişlerdir. 

Moskova, 23 {A.A.) - Bir hu
susi Sovyet demecine göre, Ole. 
nıng ve Straya Toropa işgal edil
miştir. Olening. Rlzev'in 50 kilo· 
metre kadar batısındadır. 

Almanlar ricat ediyor 
Moskova, 23 (A.A.) - Sovyct 

gece tebliği: 
23 sonkAnunda kıtalarımız iler

lemcğe itevam etmişlerdir. Alman 
kıtalarının bir kaç kesimde mu
kabil taarruza geçmek suretile 
Sovyet kıtalarının ileri hareketini 
durdurma teşebbüsü akametle 
bitmiştir. Kıtalarımızın hücumları 
karşısında dilşman rlcat ede.rek 
harp meydanında teçhizat ve kül. 
llyetli er ve subay ölüsü ve yara· 
lısı bırakmıştır. Birliklerimiz mü· 
teaddit meskön mahalleri i~al et
mişlerdir. Bu arada Demno, An· 
driapol, Holrn, Toropctz, Divina, 
Zafadnaya vardır. 

Viazmı 2apted lldl mi! 
Stokholm, 23 (A.A. \ - Rus 

kıtalarının Viazmayı zaptettikle. 
rini gösteren emareler vardır. 
Şimdi Ruslar Barodino'yu geçmi~ 
bulunuyorlar. Almanların Rusları 
durdurabilmek için vaktile Napol
yonun bir günlük bir zafer muka
bilinde bütün bir orduyu kaybet
tiği bu mevkide son bir meydan 
muharebesi vermek istemiş olma· 
ları muhteme dlr. Rusların son 

r 
• .,.,, .. _ Si 811. " .de.) «4--

Ş••aıı Alrlka l barbl 

Mihverciler 
Agedabyayı 

• aldı lar gerı 

İn g i 1iz1 e r M e r sa 

Br!!ganın cenubuna 
çekildiler 

Kahirr, 23 (A.A.) - Ortaşark Jn
glliz kuvvetleri umumi karargllhının 
tebliği: 

Bir gUn evvel Mersa Brrganın ce
nubuna ve doğuya doğru ilerlemiş 0 • 

lan dUşman kolları dl\n sabah er· 
kenden, avcıların refakatinde uçan 
Alman ve Ital~·an bomba tayyarele· 
rinin kuvvetli himayesi altında ileri 
hareketlerine devam etmişlerdir. Ak 
şamleyln hafıf kuvetlerlmiz Agedab 
yanın doğusuna çekilmiş ve düşman 
Agedabyayı tekrar elıne geçirmiş bu 
lunuyordu. 

GUndUzkU hareketlerde hava kuv 
vetıerimlz ve topçumuz iyi hedefler 
bulmuştur. Bilhassa Agedabyanın ce 
nup batısı ÇeHesinde dilşmaııın mo
tllrlU iki taşıt topluluğu şiddetle bom 
halanmış ve muvaffakıyetle mitral
yöz ate~ne tutulmu.c;tur. Dtişmana 

bir çok kayıplar \·erlldl~i glirUlmUş
t tir. 

eden her hukumet mutlaka alda'l
mı•tır. Normal gidişe ilAve edılen 
yarım tedbirler maksadı temın 
edememiştir. 'M~sela biz de bir 
Ticaret Ofisi yaptık. Başına ken
dilerine milyonlar değil, milyar
lar emniyet edilecek seciyede un
surlar getirdik· Ellerine bol para 
vererek stok temin etmelerini söy
ledik. Biraz geç kalınmış olmak-
la beraber karşılarına stok temini 
fırsatları çıktı. Paraları da var.tı. 
Ne çare ki salahiyetleri yarımd •. 
Fi!An ve fillıa nokta ıçın filAn 
daireden lzln alıncaya kadar ıŞ 
isten geçti. bir çok fırsatlar ka· 
c- ı rdı'ar, çünkü işin şu veya bu 
tıvııfı için reyleri istenen daire
lerden her biri eskı kurulu ltiyat
lııra ı?Öre filan ve fi!An mahzuru 
Jırt•rladı. Bl'klcnen faydaya nis
'ldlc yirminci derecede kalan 
mahzur. asıl gaveyi boldu ve 
rt"klıırımız eksik ka'dı. 

Amerikadan gelen i:k harp resimleri l 

Hıırp zamanının fevkalade 
th :ıc-larını plan ve hesap dair"'
Clnd<' karşı!Lımak ajır bir yüktfir. 
~·ı vükü taşıyabilmek için ilk ted
..,ir asıl ııave..ve herhirlil usul ve 
-C'kll. endişele .. ını feda etmeğe ce
~a ret " vr ka t•fyetle karar ver· 
rnrktlr. Vazıfe al~k uzuvları-ı 
1'>111 salfılılyetl olmıtlı, ne barem 

- iln dl~ •r k'lnu01lar \ r 

usu1ler ellerini bağlamamalıdır. 
Ancak bu esaslı usuı tadillerine 

girl~mete karar verilirse ikinci j 
( DfıVP.!"11 8L 3, ıltl 1 ~) (-) 1 

A~rlkadan tayyare tle yetişen 'soldaki rNlm, B. Ruz
\'elt in ,harp Uı\nı emrini imza ettltlnl s&terlyor. 
Runelt in bu anda tarlbl mmullyetln atırlıj'ını duy. 
dutu belll .. Dlter rtı11lm, harp t~nı ırünü blr ~re 

&'enU8lnln denlZe ladltlni göetertyor. 

laponlar YMll Gine ve Salomone a.talarma uker lhl'8( ettiler. Befıbn de, 

D~tbyvnd h .,,, 
Btoom 

biri göı:likmektedir 

AVUSTRALYA 
.,~ 

• 

PASIF I K T 

Japonla 
Yeni Gine 

asker çıkar 
Amerika Pasifik' 

takviye kıfaları yoll 
Melbourne. 23 (A.A.) -

neşredilen bir tebliğde Yeni 
ve Salomon adalanna bUtUn 
kıtalarının çıkmış olduğu blldi 
tedir. Bu sabah Japonlar bu 
lerde dağınık noktalar Uzerlnd 
llyetli ha\'a keşifleri yapmış 

Hasar olduğu bildirilmemiştir. 
Dört Japon harp gemisi bom 

Batavya, 23 (A.A.) -
blldlrildlğlne göre av tayyare 
himayesinde uçan bir bomba 
dört Japon harp gemisine t 
betler kaydetmiştir. Bunlard 
büyük bir saffıharp gemiai, ö 
bir kruvazördUr. 

Blrmaaya blUl6mlıM 
Saygon, 23 (A.A.) - Dome 

ama bildırlldlğlne göre, Birm 
Tavy'un zaptından sonra Ja 
hızlı ilerlemelerınden endışeye 

Ingiliz makamları Birmanya 
metinin Rangondan Mandalay 
!ini düşünmektedir. 

Harita, taarruza utrıyan ı·enl Gine adasUe her an bir taarruz bek· Blrmanya makamları R 
llyen A\·usttı1ya'yı göstermektNlr. çıkarma hareketleri bekliyor! 

Vaşington, 23 (A.A.) _ 

Yeni m e b Us nam Zell eri. ,~;.~::~:::"~s::~.:: tadığını blldırmlştir. 

Bu memurun s!iyledlğlne rö 
(Devamı: SL S; Sü. S 

İsmail Hakkı Ülkümen, Hayda~, 
Günver; Halit Nazmi ve Refik 
Koraltan namzet seçilmişlerdir 

ik j meb'usun 
teşr·i masuniyeti 
kaldırıldı 

Refet Olgen ile Hasi 

Ahmedin muhakeme-

leri mevkufen 

yapılacak? 

mi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Urfa 

ları mutabık kaldıkları gıbi 
Ccmıyetlnde rcls iken yapılan pi-

(De\·amı : :-ia. 3; ~u. 6 da) /X/ 

Ankara, 23 (A.A.) - Açık olan 
Istanbul mebusluğuna Maliye Ve-

l 
kCı.letı Tetkik heyeti Reisi Ismall 
Hakkı Ulktimen, Denizli mebusluğu· 
na BaşvekAlet Mllsteşar muavini 
Haydar Gllnver, Tokat mebusluğuna 
Tıcaret Veklletl MUsteşarı Halit 
Nazmi Keşmir, ve Içel mebusluğuna 
da Bursa valisi Refık Koraltan Par
ti namzedi olarak seçilmişlerdir. Sa
yın ikinci mUntehiplere bildirir ve 
l!Cı.n ederim. 

C.H.P . Genel Ba"kan \ "eklll ' . BIU}\'ekll 
D. Renk Saydam 

Ctimhurıyet Halk Partiııl Amiral 
Doktor Hakkı Şina~i Erclden inhi· 
!Al eden Istanbul mebusluğuna nam· 
zet olarak Maliye Veklletl Tetkik 
Heyeti şefi Ismail Hakkıyı namzet 
gostererek Istanbula bildırmlştır. 

Seçim pazar günü sabah saat 9 
da üniversite salonunda b!Lflıyarak, 
:saat birde tamamlanacaktır. 

Ekmek karneleri 
bugün dağıtılıyor 

Karne alacaklara nüfus 
tezkereleri sorulmayacak 

Ekmek karnelel'lnln tevzilne bul cek aya bırakılmıştır. Karneler bun· 

Bulgar a 
harbe 

hazırlanıy 

Başvekil Filof m 

bir nutuk söyle 
Ankara, 23 (Radyo Ga 

Bulgar Başvekili Fılof bl 
söylemiştir. Bunda dU~ya 
senedenberi harp içinde bu 
nu ve bunun topyekQn bir 
duğunu s!iyliyerek harbin ga 
nl dünyayı kurmaktır. Yen 
nın kurulması için de Adli b 
lfızımdır. Adil nizamın kuru 
Bulgarıstanın da çok çalış 

zım geliyor, demiştir. 

Bundan sonra Bafvekil, 
lan bir i~te bir takım lkt 
lukların hallinin lAzım geldı 
nun için de fedakArlığın kı 
ni söyiemi'1:ir. 

sabahtan itibaren başlanacaktır. 33 
bUro makbuzlarını tamamen almış· 
tardır. Bu ay için nUfua tezkeresi lb· 
raz etmlyenlere karnelerinin veril
memesi takarnır etmişti. Halbuki 
aon bir kararla bunun tatbiki gele· 

dan evvelki kayıtlara göre tevzi e- Diğ~r taraftan Londra 
dllecektir. Geçen ay &'>B bin kişiye t Urkçe neşrıyatında .dulga 

ekmek karne.si verilmiştir. Bu ay bu ı' ihtarda bulunmuştur. Bun 
miktarın azalacatı t h 

1 
gar kıtalannm Sırbiatand 

tedii'. 8 m n edilmek- aldığını sl:tylewt" w btsyıe 
(De\aüu Sa: a, sıı: ' 
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Şehir 
Haberleri 

VAXAM 

Bir hava hücumunun 
h i k 8 • 

yesı 
Y a.ı.an; Maurus YOKA Y Hava gazı 

Sa/amin üssüne yapılan 
lıava lıücumunu gören bir 
vatandaşın anlattıkları 

Hangi 
hangi 

melek, 
Gözlerini açtığı zaman 
yatağının yanında genç, 

güzel bir kız gördü 

Günün muayyen 
Saa[erinde 

veri ecak 

t .. ?f uy •••• 
G 00 9 dtirı ıun e,-veı evde kömür 
\bili bitti. Arayıp baJaıım, buJÜD 

~·arın derken lklnd kar bastırdı. 
abahle)ln, tltri.)e tltrlye giyin

dim. ;llatbaaya gelmı•k üzere ken
dimi sokafa attım. Takıılm meyda
nındaki durakta ) lrml dakika ka· 
dar bekledim. Başka günlere göre 
az çok eyreklcŞ('n tram,-.ylar ya 
dolu gell) or. ) ah ut ta gldecefl yer 
bakımından işime yaramıyordu. 

Dervı gelince dedi ki: 
- Çok şukilr bugun kendime 

gekhm. Hastalığımda bana ne yi 
baktın! 

Dervişin elini çekip öpmek üze· 
re kendi elııil uzattı. Bu elleri ne 
iyi hatırlıyordu. Tallı, suk6net ve. 
rıcl b r temasları vardı! Sıktntıh 
gunlerinde dervişin elleri bazan 
alnını, b&zan kendı ellerin[ tutmuı, 
acılarına azaltmıştı. 

Şimdi bu elleri dudaklarına çe
kerek ateşli bir buse kondurdu 
Bır taraftan da gözlerini kapıyarak 
cUerın temasını muhafaza elt! 
Çok yorgundu, dervişin ellerinden 
kendi damarlarına Adeta taze blr 
kuvvet akıyordu. 

Bır de göderinı açınca ne gor
sün yatağının yanındaki mahlük, 
ht yar dervl değıldı, genç, guz,.,J 
bır kı7.dı. İpek glbı saç arı çıplak 
omuzlarına dökülmüştu Yüzü gUl 
gıbl kızarm~ı. Her tarafı ayrı ay. 
rı tltrıyordu. Feridln pek iyi tanı. 
dı ı eller pek ı)I tanıdığı gozler 
bunlar arasında da sihir dolu bir 
teb sıim . 

Ferıt Uk önce rüya gördilğünO 
ndı Fakat sahte ihtiyarlığın alfi

mett o an sakal, sarık vesalren•n 
c-trafında durduğunu görünce t.;ı. 
mamıle kendıne geldi Demek ki 
' 1kb har kendine sokulmak içı.1 
kı ın kıyaCctlne bürünmOştO. 

Delikanlının yuzündeki minnet 
\•e ferahlık birdenbire slJlndl Gu· 
zel cariyenin elleri ara ında unut. 
tuğu elini çekti Hiddetini irade 
lçın bır şevler oylemek istedi 
kuvvet bulamadı. Yalnız Ç('killp 
gltmesıni etiyle kıza işaret etti. 
Kız atlıyarak dedi ki: 
- Galiba adımı, 'kim olduğumu 

biliyorsun ki benden nefret edi
yor un Beni daha yakından tanı. 
san nefretın geçer, sevmeğe baş. 
arsın. Çunkü ben yalnız seni se
viyorum Uğursuzluk şöhretimi, 
butün Alemin elinden kurtulayım. 
lcesdımi yalnız sana saklıyayım di
ye kendım çıkardtm. Sana lAyık 
olabilmek ıçln ne hileleri göze al
rım! Hayır, benim ruhumun iç yü 
zünU gor n ne kadar temiz oldu
guna hayret eder in, o .zaman her.
den nefret etmezsin, beni mutlaka 
seversin 

!'erit, başiyle hayır diye işaret 
etti. Cariye sordu· 

- Öyle ise sen başka birini se
viyorsun 

Senelcrdt'nbcri umit lzlık ıçinde 
evdıği Aranka Bcldı birdenbire 
delıkanlının gozu onGnde canlandı. 
Tasdik yollu başını salladı. 

Akrep bir tarafını ısırmış gibi, 
cariye yerinden fırladı O güzel, 
canlı yüzunu derin bir elem ifade
si kaplamıstı İki eliyle kalbini bas. 
tırıyordu, bu kalp, yerinden kopa
cak ııbi atıyordu. 

Fakat bu gururlu iCade, bu elem 
çok surmedi. Kızın tavrına, haline 
bırdenbire bir taUılık geldi, detı
kanlının yatağının yanında diz ço
kerek dedi ki: 

- Sen kimi istersen sev. Benım 
seni sevmeme mAnl olamazsın. 

Sonra kıyafetini defiştlrmege 
basladı Bıraz sonra gOzel kızdan 
zahiren hiçbir eser kalmamıştı. İh-

lşta size bir bilmece 

B ugiia size bir fıkra anlatacak 

yerde bir he6ap •uall soraca
ğım. Zihni Ş&lflrtan uallerılen hlrJ ... 
Bunu keadla.lz llal.lctmlye çalışırsınız. 
Ete doııta 90rarak hO'K'a hlr \akit 
ge(lrlntlnlL 

Bir köylü kasaba.)& yumurta ge
tirmJş. LAtlfeden hotlanan bir müş· 
teri çıkmı,, ııepette kalan yumurta
lan •fllll9· Sonra demlt ki: 

- Ben bu yumurtalardan yanııını 
~e yanm J'UlllUrta f~nı satın a
JacalDD. 

ikinci bir rmt,terl söze karı mı11: 
- Bea de geri kalan yumurtaların 

yarwOe yanrn yumurta fazlasını al
mak 181ertm. 

Uçllnctl bir mü~tert şu tekllftc bu
Juamuş: 

- Ben de en son g'erl kalan yu
murtalardan )'&n!lını ~e yarım yu
murta fazlasını it.terim. 

Köylü cin pbl adamnuş. Bütün 
iN kanfık hesaplara akıl erdlrnıif 

Tiı öç lllÖf&e~ yumurta 1!at&!f1B1 
'bir &ek yumurta btle kırıp )arwını 
ayırmsya lilz.um kabDIMlan yapmış. 

Şimdi bWun bakalım: Sepette kaç 
;J11111arta vardı ve her lllllşterl ka
çar yumurta aldı' 

ee.alN ,...... bu lltitunda '"'''IC&k..... 

tıyar derviş, asasına dayanarak 
l\oşktcn çıktı, dcrvl in hocresinde 
her giln yaptıkları gibi, kıyaf Ptlerl 
JdışUrdıler, ır;onra dört hanıma
ğasının arllt!ında Hasan paşanın sa
rayının yolurıu tuttu. 

Kız uzaklaşır uzaklaşmaz, Ferlt 
bey ihtiyar dervişi çağırdı. Derviş 
her şeyi şöylece itiraf etti: 

- Ne yapayım, otlum, sana ne 
kadar bağlı olduğumu bilirsin. Ha· 
Un umitslzdl. Bu güzel kızın seni 
çılgınlar gibl sevdiğini, benden iyi 
bakacağını ve sana taze bir hayat 
verebllecetinl gördiım Senin iyili. 
ğln için bu işe razı oldum. 

Ferit, ses çıkıırmadan dervişin 
elini öptiı, ona ihsanlar yağdırdı, 
fakat güzel carlye~·i bir daha ya
nına koymamasını tembih etli. 

O günden sonra kızın sofuluğu 
birdenbire kesildi; devrenin artık 
tamam olduğunu, namaza niyaza 
ıüzum kalmadığını Hasan pa§aya 
anlattı 

Hasan, bu kanaatle def:ildi. Ba
şında bir fenalık dolaştığına kail 
olduğu için her sabah bir köşeye 
çekiliyor, bütün giln dua ıle vakit 
geçiriyordu. Akşamları amberli su 
ile yıkanıyor, esrarlı şarap içiyor, 
güzel kızlar arasında kederini u
nutmağa çalışıyordu. H('r gece 
yünlü bir kumaşla masaj yaptıra. 
rak siı\!rlerlnl gevşetıyor ve uyku
ya kavuşuyordu. 

Fakat bir müddet sonra korku. 
Iu rüyalar başlıyordu. Bunlar o 
kadar canlı ve fena idi ki tekrar 
uyumnğa cesaret edemiyor gUzel 
cariyesini çagmırak masal ~öyleti
yordu. 

Cariye rüyaları dilediği gibi ta. 
bir ediyor, müstebıt paşayı her 
gun bir parça daha avucu içine 
alıyordu. 

Bir sabah Hasan paşa, güzel ca
riyesine şu riıyasını anlattı: 

(Arkası var) 

rl,_s_o_ru_yo_r_lar_:_,' 
insafsız satıcılar 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lütfi Kırdar dün Havagazl şir
ketleri mUmcssillerlni davet ede
rek kendllerlle uzun bir konuşmıı 
yapmıştır. 

Dünkü toplantıda havagazlnde 
azami tasarruf yapılması için di
rektif verllmlstfr. 
DUsünuldüğUne göre normal 

olarak sabahtan öğleye kadar a
bonelere gaz verilecek, öğleden 
akşama kadar kesilecek ve ondan 
sonra tekrar muayyen saatlerde 
gaz verlJecekUr. Bu suretle öğle
den akşama kadar istasyonlarda 
gaz blrlktlrlleeektlr. 

Bugünlerde havagazJnln verile. 
ceğl saatleri gösteren bir tarlfo 
hazırlanacaktır. Diğer taraftan 
şehrin cadde ve meydanlarındaki 
havagazi tenviratından da azami 
tasarruf yapılacaktır. Tarife hı. 
zırlanır hazırlanmaz derhal tatbl
kına geçilecektir. 

Şekerli maddelere 

yüzde yirmi zam 

yapılacak 
HilkQmetln Ş"ker fıyaUarına. 

zam ve satısının serbest bırakıl
ımı"ı hakkındaki kararı dün İs
tanbul Vi ~~etine tebllg edlJmiş. 
Ur. Bu kararın tatblkınn derhal 
geçilecek Vf! vatandaş perakende 
olarak bir kilodan fazla şeker al<ı
mıyacaktır. 

Diğer taraftan şekerli madde 
fiyatlarına da yUzde ylrmi nlsbe
Undc bir zam yapılacağı söylen-
mektedir. 

Şeker kaçakçılığı 
davası neticelendi 

Anlatan : 

1 Ferldaa Demok~ 
(Harp tebllğlerindc okuyoruz: Filan hava kuvveti filan yere 

hücum etmiş. Bu rlbi sözleri o kadar sık işitiyoruz ki hay11JI. 
ml•I al'Uk zorlayıamıyor, ıö-tiımüz önünde bir şeyler canlan· 
dırmıyor. Faltat böyle bir hücumu ıözlle görenin duygulannı 
anlamak merak edilecek bir seydir. l 

[Geçenlerde ajans telgrafları, , rafımızdan ateşböceklerl durma. bombalarını bırakmııtı. Hedefi 
İngılit bava kuvveUerlnin Yuna- dan, yorulmadan çakıp sönüyor.... bır tilrhl tutturamayan bataryata. 
nistandakl Salamin üssilne bir n- Tuhar bir heyecanla scyrcttiğimıı rın kudurmuş vaveylası son had
kın yaptıklarını bildirmişti. Bıı bu manzaranın en güzel tnrdfı •dini buldu. 
akın sırasında Kurtuluş vnpuru mermiler .... Bunlar birbirini ko- Heyecanla seyrediyoruz. İıinl 
Pire limanındaydı. Vapurda bu- valayan ve birbirini hiç yakala.. bitiren canavar tam bizim tarafa 
lunan Feridun Demokan hUcumu yamayan alevden kuşlar gibi gök· doğru yolandı. Tehlikenin yak
büyilk bir heyecanla takip etmiş. yüzüne çıkıyor ve oraya gomilh.ip ı la~t ını hisseden köpeğim ara
Ur. Evvelki akşam bize Kurtulu. kayboluyorlar.... da ı ada havlayor, kulaklarını 
ıun nasıl battı,ını nnlatt.ıktan Buldulnrl Bır anda heyec:ındn.1 dikm's, bir havaya hır bana bakı
sonra ayni coşkunlukla Salamin nefesimiz kesileli... Projcktcirlcr yor, telaşlı telaşlı etrafımda do. 
hava hGcumuna ait intıbaların: aradıklarını bulmu11'ardı... <-imdi la;:ıyor, sonra arkama bagladılım 
hikaye etti. Bu hikfıyeyi oldugu hedefini gözlerlle gören topların ellerimi yalayor •.• 
gibi aıağıya yazıyoruz.) sesi kulaklarımızın rnrlarını p2ı. Motör sesini mUkcmmel duyu-

Gemideyiz ••• Vakit gece yarısı- latmata. bütün etrafımızı ko~- yoruz. He)ccanımız artıyor, son 
nı çoktan geçmiş. Vardiyadaki bir kunç bir cehenneme çcvirmeğe haddini buluyor. Mükemmel he. 
iki gemicinin ayak seslle, kopeği- başladı. def teşkil edebile-Jek bir fabrika
mizln aradasırada acı acı havla- Alev, a f'!V, her taraf alev .... İle- nın iki yüz metre mesafeslndeylz ... 
maaından başka bir şey duyulmu. rlde bombaların atıldıjı yer alev- Hava canavarı üzerimize gellrst? 
yor. Koca gemide çıt yok, sahil ler içinde yanıyor. Ru yangının lnfllfıkların tepemizde olacalı ve 
zifiri karanlık .. Yalnız biraz evvel akisleri denizin sathından kosa.. şarapnellerin yajmur gibi üstUmli. 
yükselen ay altımızda çarşaf gi- rak geliyor. G~mımizin bordasını zc dökulccesı tabii olduğundan 
bi .•• Uzanan denize gümüş ışıkla. yalayor ... Sahil bir saniye ara ver- tedbir a1 mağı dü§unmege baila
rını serpiyor, sahili ve uzaklarda meden nteş eden bataryaların alev dık. Fakat buna lilzum kalmadı . 
bulunan daııarı scçebilmemize lcrile kaplı ... Gökyuzil mcşalelcr- Sanki bir telepati pilotlara heye. 
yardım ediyor. Pıre ve Ati na de- le dolu ... Deniz bunların akisleri- canımızı hissettirmişti. Tayyare 
rın bir uykuya dalmııı. le yanıyor... Yer, gök ve deniz istikamet dcğl&tirdi, enginlere a. 

Jf.. akşler içinde... çılıyor. 
Birden siren scslcrlle uyandık. Projektör ışıkları şimdi orta- Bir anda bizim de endişemiz de. 

Bir kaç dakika sonra bUtun 11e. sından sıkı sıkı bağlanmış bir ba· gişli. O koca canavar gözümüz:? 
midekiler ve mOrettebat kaptan şak demetine benziyor.. Hepsi yine yuzlerce tazı tarafından ko
köşkünün yanında toplanmıştı. bir noktuda toplanmış, uçan de\ e valanan bir tavşan gibi göründü .... 

Etrafta teker teker projektör- sanki yol gdsterlyorlar... Yüzler- Fakat bu tavşan oldukça kur-
ler yanmağa başladı. Saniyeden ce, binlerce meşalc hep ona dog. nazdı... Koştu koştu, biraz ııağa 
saniyeye yeni bir tanesinin bunla· ru koşuyor ... Sağına soluna, altı- biraz ııola gitti ve birden da1dı ve. 
ra katıldığını eôrUyoruz. Şn:kın na. ba7.an ıistUne... Bunlar evve· yok oldu... Projektörler şaşırdı, 
şaşkın gökyüzOnli tarıyorlar. Fa. liı çok hızlı koşuyor, sonra ona başak demeti çözüldü, alevde:ı 
kat henüz hiç bir motör :se!d yok. yaklaşırken hızları kesi lyor.... toparlaklar yine bir:blrinl kovalı. 
Uzaklardan fasılalı top sesleri du. Aramızda hiç konuşmuyoruz, yor •.• Fakat kuş uçmuştu ..... 
yulmnğa baıladı. Biraz slnra çok nefes almadan, gözUmüzU kırpmo- Motör •esleri uzaklardan gel. 
yakınımızda bulunan ııahlldekl dan seyrediyoruz. Bu heyecanı mcğe, top ses'eri azalmağa, P1'f'· 
makinelitU!ekler de işlemeğe baş. hudutsuz manzaranın en küçük jcklörler teker teker sönmde 

Dan ihtısas rnahkı:.mesinde 1931 ladı. Gecenin sessizliği içinde bun· safhasını kaçırmak istemiyoruz. ba~ladı ... 
den devam edip ge1en bir dava !arın takatakası gerideki dağlarda Hava canavarının etrafında ko. Aradan nekadar zaman geçti 
neticelendi. Davanın mevzuu suı. uğultulu akisler yapıyor.... pan kıyametten haberi yok ıal'- bOmlyoruz. Tehlikenin geçtiğini 
garistandan şeker kaçakçılığı yap- İlerideki top ııesleri çoğaldı... ba. ·· Gayet sakin yoluna devam bildiren uzun siren sesleri daflar
mak me~lcsiydi kl bir vakitler Bir dakika geçmeden yanımızda ediyor ... Bir aralık döndü ... Gel. da akisler yaparak inledi .. EtrafR 
gazetelerde bir çok neşriyata yol sahil bataryaları da ateşe başlı. dilt tarafa ıtdlyor yine... :son b1r defa brıktıkı. İleride yan. 
açmıştı. yor. Artı!( bunların atışını çok Bir kaç saniye sonra o mlith"ş gın devam ediyor ... 

Blirhan ve Galip adında iki kişi VA zıh b!r surette görüyoruz. Ka. infılAklar yine göruldu, gok gıi- Deniz yine sakin, ay parlak .•. 
hükumetin yalnız muhacirler için ranlık içinde yanıp sönen ateş. rültüsü duyu'du ve yine yeryc. Şehir yine karanlıklar içinde de. 
koymuş oldu~u gümrük mu afi. böceMeri gibi... Yalnız bunlar rinden oynadı.·· Ziyaretçi son rln uykusuna daldı. 
yetinden istifade yo He bir şeker sesli, müthiş sesli; kulak zarla. 
kaçakçılığı şirketi vücude gelir- rını patlatacak, kaptan köşkUniin • ı 
mlşler, Bulgaristanda bulunan cam'arını zangırdatacak kadar llT .:9:...a A l(a 1 eıtt, 
mallarını orada satarak bu para srsll... Bu korkunç gürOltü ara. a 1 ile 50 ton şeker almışlar ve bun- eından arlık motör scsll'rini ic:iti. Z- -.ı. ..,--. ., - AW•ın•tm•••• ıınaıı•• ı _. • lı ıs 111 r mı ı ll!ılT ,•• 

«Takshn• e Tak im adını kim 
takım'ı;a ) aman adammı,. Dotru
su da Bt>yoj'lu tarafının bütün rüz
girları 'e soğukları bu noktada 
tak!!lme ufruyor. lntıan kıt runu 
bö) it> hlr dağılma noktasına dü
':'ünce kl'ndl~l dertop oluyo•r, bUıü
lli)or. elbllefllnln içine gömülüp 
klrplle":ml~·e <;alı':ıyor. Fakat ne 
kadar çalışııa \ Ucuttekl tıkıntılar 

bu ga.) n•te l';'tlrak t>,cleml.) or. Böy
le olunl'.a ıla burun, kulak, parmak 
gibi ~·ıkrntıların Uçlarında serin bir 
sızı, daha sonra da acı bir cıoanaa 
bathyor. 

Nihayet Emlnönllne kadar •iden 
bir trann·aya atlıyabUdJm. Her bl· 
nenin tram,·ay balamafına ayatın

dan Jıatıra olarak bıraktaJı kar 
ı•arı;alan huzlu,ıp tllrMek yaptıtı 
lt"ln acele ile aı. kaldı ka3 ıp d~ 
<"ektJm. EmlnönUnde tram,a3dan ı
nlnee yUr\ldfim \'e Slrkec-1 - Ankara 
<".addeslnden Cağaloğluna ıelmek i
çin .)Okuttu tırmanmJ,la baı}ladım. 

Bir ara dlkkaUilzllk ettim; öm
rümde bir defa Uludağa ~ıkıp kay
ına idmanı etmedlllm halde bal gl· 
bl kaydım, ııırtüstU hoylu boyuna 
uzandım. Bereket venin düıımlye 
idmanlı olc1utum için kemiklerlmde 
hafif bir sızıdan ba!)ka zarar sör
medlm. 
Eı den çıkıp nihayet matbaaya 
~lebllmek bir ıwıtten çok fazla 
sürmüştü. Matbaada arkada91anlan 
biri penCf'renJn kenarına oturmuş, 
dıprdakl karı seyrederek Cenap 
Şehabeddlnlo «Elhanı şita» 11UU mı

rıldanı:yorda. Tam: 
Bir rı,eı cenahı melek g!bı kar 
Kısmına gellnee arkadaşa: 
- ı,unun ttlrkçesinl söyle, de

dim. 
Söyledi: 
- Meleftn kanadının bir tüytl 

gtltl kU-

- Hangi melek, hanıt kanat, 
hanli tüy! Sen o şaire detU. gel 
bir de bana sor! 

KÔR KADI 

Bazı opartıman sahip· 
lerinin kiracıla rına 

bir i hb arı 

B lr kaç gun e\ \el fUrll('ık· 
ta bir okunınuzun IM'I 

acı flkl)et ettıtı insaf yokıtu&· 
lutunu ben de bir k~ mlııal ile 
beJlrtmck \e llglll makamların 
dikkat gö:ı:lerinl biraz da bu «I· 
bl şe)ler üzerine çe\lrtmek ı . 
~rlm. BugttnkU durum dol&)Hıl
le ka1'1'ıla,tıtımız fiyat )llk~l

melerlnde hakikaten ne aklın 

kabul edecetı bir nJı;bet ve ne 
de mantığın h<>t g6r~·ett bir 
sehep bulunmaktadır. 8atH·ılar, 

mallarının rıyatlarını uluorta 
arttırmakta, kasa ,.e ke!lelertol 
ln&af811.ca doldurmak için halkı 
Adeta soymaktadırlar. Mesela, 
iki ay en el halka parun; dağı
tılan toriklerden ~ apılan liker
dalar bugün ııemtlne göre 140 -
160 kuruşa, ) ine iki ay en:el 80 
kuruşa 'erilen cılız hlr ta' uk 
ıso - 160 kuruşa, 160 kurup a
lınabilen )ağ ız hlr hindi SOO • 
sı;o ) e H~ nlha) et hlr ay ev\ el 
ır. • :.?O kuruşa alınan be,)lnı;lz 

bir ko.) un ba.'ı da hugün SS • 
4-0 kuruşa ~11tılmaktadır. Bu 
soygunculuk \C 'urgunc·uluk de
ğil de nedir aeaba? 

!arı gümrliktcn muhacir malları- yoruz. .• Fakat projektörler henü7. • 
na karıştırarak Türkiyeye geçir· hcde(f bulamıyor, ı;sıkları sağa 17a[ı•h dene k b , Son gunlerde bir çok apartı-
mek istemişlerdir. Giımrukte hu ııola gidip geliyor ..•. Bu ışıklar <ıa- m e U l S e e • e man sahipleri kiracılarına mektup 
sahtekftrlıkları anlaşılarak mah- yılamıyaeak kadar çoğaldı... Arı- yazarak, kömür tedarik edeme· 
meye sevkedilmişlerdlr. yorlar, arıyorlar, birbirlerine gL B urban Belce hlr yazısına: «Ja- taları, emet, ölçUp blçlyorlardır: Ve- diklerini, kendileri komür bulur-

Mahkeme uzun bir tetkik ve riyorlar... Dilello eden silahşor. ponya talihini deniyor» bal}lı- hali boyunlanna.. sa her fiyata almaga hazır bulun. 
tahkik devresinden sonra Bulg • l•rın kılıçlarına benziyorlar... ğını ko)"mu,. Eğer Japonyanın Ki· duklarını. ilk tedbir olarak sıca 
rlstanda bulunan şahitleri de din- ~e dgö!üyo

1
ruz? İleride gökten rlıttlğl lf talih denemekse meııelA be- YENt BİR ÇAY su gun'erinl azallacaklarını, ça 

leyerek Burhan ve Galibin suç- JlŞa,,ı Oısru nen rneşaleler peyda Bir pzetede: cFakWte çaylan:. reslzlik karşısında olduklarını " 
IArını sabit görmuş. bu iki kaçak. ' •ldu •.• Bunların denizde akisleri nim Milli Pl.)·ango bileti almama baıthğını gördUm. Ha denllen dald- bunu şimdiden olduğu gibi habe 
cıya 340 lira ağır para cezası ver. ne glızel! Bunun güzelliğini seyret. «Senete kavuşuyor» demekte hiç- kada iyi çaym kolay<".a buhuıamadı- vermeğl miınasip ı:orduklerln 
miştir. Bu para maznunlardan memlze vakit kalmadı, birden bir mllbalAta olmaz. ğı bir zamanda yeni bir çayın plya- izah etmişlerdir. 
müteselsilen alınacak ve ayrıc:ı ~üt~lşh bl~· in~iliık etrnrı sarstı, VEBALİ BOYUNLARINA... gya çıkarddıtnu ümit ederek ha· ---r,--A---,_r-V--J...,_,...__-1---ı 
şekerler musadere edilecektir. r a a, ır aha .... Yeryerinden Radyo Gazete&lnln söyledl~lne gö- udlse dört gözle sanldım. Meğer • ~ 

(1ynuyor. Şimşekler ilerimizde ça. 
kıyor... re Bulgar gazeteleri sulhe bağlılık hle9ele Unlvenılte faldlltelerlnce ,.e. 

Bir iki mil ötedeki Salamin de- sözlerini bir tarafa bıraknuya, balkı rllmesl mut.ad olan ı;ay zl,.tetlerln
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CUMARTESİ Katmerl i suç 
nlz üssilnün .ziyaret yeri olduğunu harbe hazırlamak için ağız değl!Jtlr- den biri imi". 
anlıyoruz. fnfi'Jklar, gök gilrültU- rnlye başlamıtlar. AA'tz defittlrmekte :YALNIZ TENKİT ETMEMELİ! 

AY: 1 - GÜN: 24 - Kasım: 
RUJ\Iİ: 1357 - İklnclkinun: 
HİCRİ: 1381 - MUHARREM: 

Tarlabası Fındık sokağı 8 nu
marada oturan sabıkalılardan Ru
hiye İşıl bir milddet evvel asliye 
ikinci ceza mahkemesinden al. 
dığı kararla fuhşa teşvik suçun
dan 8 ay hapse mahkiım olmuştu. 
Bu defa da haplsancye giriş c na
sında muayene edilirken üzerin
de 7 gram aryon çıkmış ve lhtısas 
mahkemesine gönderilmiştir. 

!erini ve şim~eklerle deşen yıldı- belki bir tehlike yoktur. Fakat atız 
rımları andırıyor... deflştlrlp tfl harbe glnnek vaziyeti Fatihtfl Krz~ında Atıklar cadde- • A.iı &J... \ l 

BUtUn bunların gizlediği facia. ha."ıl olunca faydalar ve tehlikeler de 
yı bir an için unutuyoruz. Ne gU. ba.<tghterlr. Harbin temin edec4"ğl 
zel manzara bul ..• Mehtap, deniz raydal:ıra kar!Jılık olarak tehlikeleri 
ayna gibi... Sahiller çok ince bir arasında «kalıp değll}tlrmekı> te nr
tü1 ile örtülü.... Gokten inen me. dır. Kalı ~ğl tlrmek alhz d-"'l • 
şalelerin deniz üstOndekl akisleri P ' •· "'6 IJ 

slnJn yapdm~/ma b&flanıyorınUIJ. GÜNEŞ: 7,19 
A'ıklar Yaıtadılıır. Mükemmel bir <'.ad ÖGLE: 12,26 
dede kolkola pı-- ec1~a.11.. H İKİNDİ: 14,:;a 

J- .,._..,,,r. er AKŞAM: 17,15 
fırsatta belediyeyi tenkit ederler. YATSI: 18,49 
Halbuki belediyemiz &şlkluı bile dil· İMSAK: 5
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'----------J MahkClm suçlunun dün duru,_ 
masına mevkufen başlanmıştır. 

görülecek şey... Ya projektörle-. tınnlye benzemn. Bulpr gazeteleri, 
rln endirekt akisleri. •• Üç bir ta. Jeb ve aleyhtfl olması muhtemel nok-

l}llnüyor. 

Tatlısert 

(VKô.nıi r 
Yapmış oldueu hareketi mazur göste

recek, hafıfletecck hıçblr sebep yoktu. 
Lusiyen doğru soylemişti. MahkClm ola. 
ak, zindanlara atılacaktı. Kim bilir, bel

kı de ... 
Alnından soğuk terler akıyordu. Kader 

onu neden bu kadar eziyor, yerlerde su
ruklüyordu? Nıçln? Nıçin boyle olmuş
tu? Bunu isUyerek yapmamıştı. Asıl 
gadre uğrayan kendisi idi, çunkü lsteme
dığl bir hareketi ynpmış, bunn mecbur 
kalmıştı. 

Mecbur .. evet, mecbur olmuştu. Fakat 
bu feJAket, kendi işlemiş olduğu fena ha
reketin neticesi idı. Arkadaıının, do tu. 
nun karısını sevmişti ..• Bu fena bir ha. 
rcket idi. İnsan böyle bir kabahat işlerse 
c-lbette ceza 1111 çekerdi. Kendince bir oz. 
ru vardı: Seviyordu. Sevmeli insani bir 
hak diye karşılamıştı. Bu hissi yfü:ilndcn 
bu derecede ağır bir cezaya çarpılması 
dogru mıydı' Kabahat ile ceza arasında 
elbette nlsbetsizhk vardı. Kota talih işe 
karışmıştı . 

Evet, a ıl kabahatll kendi ldı. Bunu 
b lıyordu. Fakat vicdan azabı hlssedıyor 
mıydı? Ha)ır ... Kdtü talıh kendıslne IA
yık olmadığı kadar ağır bir ceza tertip 
ettikten sonra artık vicdan azabına yer 
kalır mıydı? 

Vakalar neden böyle korkunç ve feci 
bır seyir almıstı? Bunları idare eden 
meçhul- bir ku:\11\'et mi vardı? 

VATANIN EDEBi &OMANI: 

Yazan. Karen Hramaon 

Jak böylece dilşünürken Antuanet bıç. 
kıra hıçkıra ağlıyordu. Nihayet sesi çıktı: 

- Ne yapacağız, Jak? dedi. Polise ha
ber vermek lfızım mı? Ne sôyliyeceğiz? 
Onu bu halde bırakamayız. Ne korkunç 
&ey! Hizmetçiler neden inmediler acaba? 
Yoksa bJr şey duymadılar mı? Onu yata. 
ğına goturmeliylz. Bana yardım eti Ne 
olur, cevap ver, bir şey söyle .. sana yal. 
varırım, bir şey söyle .. 

Jak hAlA tabancayı elinde tuttutunu 
farketti ve hemen cebine koydu. 

Sanki neden bu tabancayı yanına al
mıştı? Bunu hiç dilşilnmeden yapınıştı. 

Adeta meçhul ve esrarlı bir kuvvet ona 
böyle yapmasını telkin etmişti. Eğer ta. 
bancayı cebine koymamış olsaydı, t.ilsi
yen'i oldurmlyecektl. Demek ki kader ve 
kısmet böyle olmllBlnı istemişti. Bunu 
yaptıran ancak kısmet idi. Hayır, mesul 
kendisi dejll fdi. İsteyerek öldürmemiş. 
ti, kadere kurban olmu,tu. 

Hizmetçiler de hAlA gelmlyarlardı. De
mek ki bir şey lşftmemiflerdf. Uyuyor-
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lardı. Kimse henüz bir şey bilmiyordu. 
Şu halde... Vaziyeti kurtarmak belki 
mümkün olabll!rdl. Jak birdenbire karar 
verdi: Bütün kuvvetlle kendisini ezmek 
istiyen kötü talihe karBı mücadele ede
cekti. İnkılr edecek.. yalan söyliyecekti. 
Miıcadele edecek kuvveti vardı. Sonra 
içtimai mevkii de buna yardım edebllirdl. 
Sözüne kolayca inanacaklardı. Tecrlibe
si de vardı. MAnasız yanlışlıklar yapma
dan polisi kolayca şaşırtabilirdi. Suçlu
lar hep kendi kendilerini ele verirler. Fa. 
kat Jak bu hllelerln hepsini iyi biliyordu. 
Başkalarının düştüğü hatAlara dUşmlye· 

cekti .• Suçlular .•• Demek ki o da onlar
dan birisi olmuştu. 

Aman Yarabbi! BüyUk sözlerine uğra
mıştı. Daima suçlu ile cemiyetin müca
delesinden zevk aldığ)nı, bunu meraklı 
bir spor telakki ettiğini söylerdi. Demek 
ki bu meraklı sporu ılmdi kendisi yapa
caktı. Bu amansız çarpısma nerede ise 
bqlıyacaktı. Dikkat etmesi lAzımdı. Da. 
Jma soluk kanlı ve gözü açık olması lA-

zıındı. Bu badireden ancak böyle kurtu. 
labllirdl. 

Uzun uzun dilşünOyor, her türlO ihti
malleri gözönüne geUrerek bir hal çaresi 
arıyordu. 

Fakat bu çıkmazdan kurtulmıya, bir 
hirlü tam bir çare bulamıyordu. Cinaye
ti bir defa işlemişti. İşin doğrusu acaba 
cezaya razı olmak değil miydi? Antuanet, 
Jak'ın bu ıstıraplı dilşilncelerini karşıdan 
karşıya takip ederek yüzUne bakıyor ve 
Jçin için eriyordu. Sevgilisinin uzun sü
kütuna artık dayanamadı ve haykırdı: 

- Bir şey söyle, ne olur? Düşüncele
rini bana da anlat. Bu sükiltuna artık 
tahammUlilm kalmadı. İstersen: «Onu 
ben öldürdilm• diyeyim. 

Jak olduğu yere mıhlanmııs gibi hare
ketsiz duruyordu. Elini alnına götardil 
ve zihnini toplamak için büyük bir gay. 
ret sarfederek bezgin bir halle cevap 
verdi: 

- Ne dedin? Sen mi cöldürdilm11 di
yeceksin? Zavallı yavrucutum, böyle bir 
teklifi kabul edecefiml mi sanıyol'IUn? 

Hem bu neye yarar? Her,ey benim jein 
o kadar vahim ki kurtulma çaresi &ör
müyorum. 

Şiddetle yumrutunu sıkarak: 
- Şu taksi &0förü ohnasayc:W diye 

söylendi. Sonra sanki biraz sak~lş 
gibi düşünceye tekrar daldı, biru 90nra 
mırıldandı: (Arbsı nr) 

• 
0111o.. r ı 

eskitmemek için 

B u yUn yokluğunda bir ör 
ceket \"eya kazafa malik ol 

insana haset olunur. Olanlar kıymet 
Dl bil la.ler ve esklmeme&lne dik 
etsinler.Kollan uzun olan örgtlle 
dalma dJraeklerlnden aı;du. Bunu o 
lemek için daba yeni iken dlnıekl 

rbün iç tarafına birer parça 
cllldllrse ~k dayanır. 

Bütün lôhonadan dol 
Tane tane !!anlan dolmayı • 

mak biraz uzun iştir. Llkln bU 
l•banadao ) apılan dolma hem 
kadar )edz, hem de kolaydrr. Uf 
ea bir ıAJıananın baş tarafından 
tıakJa bir daire çizer , e kapaj'ı 
danreınrz. lçl blraır: fazlaca oyan 
içinden çakan IAhana:arı ıhıce 
1uyarrıını. Uı; ytız gram kıyma bl 
pfrlnç 'e ınaydanoela iyi kanfta 
rak t uz ve biber de llive ederek 
ıuu,ık ta tat koyannıız. IManan 
içini doldurursunuz ve kapatnıı 
berine kapanınız. Teıacereye 
tarafı aşatı plmek ilare Yerle! 

l 
\·e hafif atette plflrlralnlL 

&VUDINI 
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Askeri bahisler: Kış, yakamızı bırakmıyor 1 GECE ROPORT AJLARI 
1 Si Sovyet arazisinde 

Atman askeri ve 

iktısadi hazırlığı 

Şehrin kardan temizlenmesi için 
2000 amele çalışıyor Gece kuşu Mi 

ı::- Yazan: 

\~an BORAN 

A lman orduları, kı"Iık menli e
rinde Sovyet taarruzle.rmı 

kırınıya !'.alı-,ıyor. Şimalden cenuba 
doğru J,enJngrad - I\orngrod - R&
je\' • Viyazma - Orel - Kurı;k - Har
kof • Tag-anrog hattım muhafaza 
edemiyerek bu mevzileri terkederler 
se, Alman orduları btlyUk bir ricato 
nıe<•bur kalacaklardır. 

Acaba bu hattın gerislnıle kalan 
a.razide Almanlar ne yapıyorlar 't Ru! 
orduları !;'ekilirken yer ü~ünde in
san eseri diye ne var-;a yıkmı,ıar, toş 
tu9 U.Zerlnde bırakmamışlardır. Al· 
manlarıo l'}gal ettikleri arazide baş
lıca karşıla~mı' oldukları ~üçlillder 
şumardır: 

ı - Her türfü irtibat ~·c mu\·asala 
durumu: 

.)terke-L cephll!ll gerisinde demlryo
lu SmoJeruık'e kadar uııatıldı. Bura· 

Sokakların temizleomeııinc bliyUk bir gayretle çalıı:ıan bmeleJer 

Dün kar yine şehirde bütlin şid· 
detile devam etmiş, bilhassa. sabah
tan öğleye kadar bir tipi halinde yağ 
m1.1tır. 

lstanbul beledıyesinin aldığı ted-

birler netice.sinde bu defa nakil va-

sıtalarmda bir aksaklık olmamııı, 

tramvaylar munta~m bir şekilde se
ferlerini yapmışlardır. 

Şehrin tem.izlenmesi için temizlik 
amelesi seferber cdllmi' ve bu işte 
2000 amele çalışmıştır. 26 kamyon 
açılan yollardaki karları taşımıştır. 

E\'lerlnin önUnU temizlemlyen 127 
kişi lıakkmda zabıt tutulmuştur. 

Tramvay yollarında gidiş ve geliş-

te kolaylığı temin için raylara kaya 
tuzu dökillmUştllr. 

l'R\ arvio .insanhğın doğuşunu 
l!::::U maymunlara götürür, bunu 
ispata kalkar, nazariyeler yUrü
tür, tezini müdafaa eder. Bunda 
muvaffak olur yahut olmaz. Bu
nu o ilimle uğraşanlar düşünsün· 
&nce malam olan şu : insanlar 
ister maymundan, iı;ter ndamdan 
gelsin, yaşama bakımından kuş
larla çok benzerlikleri vardır. Sa
kın beni burada ilmi bir bahse 
girecek, münakaşalar yapacak, 
tezler yürütecek sanmayın. Dava
mı ispat için yalnız bir nevi kuş
tan bahsedeceğim: Gece ku§un
dan .. .. 

Gece kuşları bütün faaliyeti ge
ce olan kuşlardır. Güneş battıktan 
sonra uyanırlar. ancak karanlıkta 
görürler, sabah yemeklerini k:ı. 
ranlık bastıktan sonra yerler. Yi
ne gece avlanırlar, eşlcrlle cilve
leşirler ve güneşin çıkmasile or
tadan çekilirler. 
Sorarım size: Yarasanın ve da

ha adlarını bilmediğim bir çok 
gece kuşlarının hayo.tı, tanıdıkla
rımız arasındaki Buy A nln VP. 

yahut Bayan Z nın hayatına peK 
benzemiyor mu? 

Gece kuşları; çokluk ağaç'arda, 
kovuklarda serbest olarak yasar
lar .. İnsan nevinden gece kuşları 

ahbapları. Biraz daha ötede fs
tanbula gelin<:e biraz yaramazla. 
şan genç bir ticaret adamı ve 
yanında sahne ve perdemizin rüz. 
garlı ve boralı herdemtaze bir 
Jönprömiyesi. Bunlar Anitaya ba· 
kıp gülüşüyorlar. Vistül kıyıla. 
rında doğmuş, Avnıpanın her kô· 
şeslni dolaşmış ve nihayet İnglli.:
liği kabullanmış dilber şantöz hiç 
oralı değil, tam müziğin önünde 
oturan dört beş gence bakıyor. 
Yeni gelenler var, bunları siz de 
tanırsınız. Futbolun bir zamanhır 
gözbebcği, Afrlkaya gitmemiş ol
tna:iına rağmen hergiln av hik~
yeleri anlatan meşhur kahraman
la eşi ve kendisine hidayet yeti
şerek hak yolunu bulan Beyoğlu
nun sabık Yuda aslanı. Kalabalık 
basıyor, zaten böyle yerlere cu-

martesi günü gitmek doğru değil, 
kimi sayayım, kimi a~latayım 
herkes burada. Dans yerı adam 
almıyor. İşte h:tlkballn meşhur 
kimyageri daimi atlet Bay S. spo;
cu romancı olduğu kadar da lna•
çı 'bir arkadaşile dans ediyor. 
Şu geleni kim tanımaz. biraz. 

bobstildlr ama şıktır, iyi konuşur, 
sahne ile alakası var diyorlarsa d:ı 
ben Bursadaki muva!fakiyetlerin
den başka bir şey bilmiyorum. Hoş 
çocuktur, iyi iş adamıdır lakın 
bir tek kusuru vardır. Gündüzle-
ri sizinle gayet resmidir fakat ge
celeri !rizi görmesin, boynunuza 
ı:.arılır ve şapırşupur öper. Eyvah 
bu tarafa geliyor, ınvışmah. Zaten 
vakit de epey geçti. 

S. YARASA 

Avrupa ile münakale 
Yık.lan 

tamiri 
köprülerin der ha 1 

için ça~ışılıyor 
rei 
gii 
rin 

ı Alman orduJ&l'ının en büyük iaşe 
\·e cephane teni merkezidir. Umumi 
karargah ta burada buJurunaktadır. 
KUçlik Baltık memleketlerlnde 'J 
cenupta Ukraynada demlryolu ,·azl• 
yeti henüz çok noksandır. Almanlar, 
demll'yolu şebeke,;inl diizenle.ınlye \"a 
kit bulaır.ı ıdan kış bastırmıştır. Bun 
dan cephedeki orduların çok zarar 
gördükleri muhakkaktır. 

_ _ • '"" ._...,.... ise türlü türlü kafeslerde ömUr 

A~K~RA~::;llABERLERi j süi:f~~~u-~u~ gece ktış1.arına mah: 

-Gu"'·mru .... k ·ı· arı.le ka-nu·n-u- ~~r.~~~~:~H~~:uz'.~:~~;~f;:~ 
Nakliyata 20 Şubatta boşta nacak 

2 - Para yokluğa ,.e insan kıtlı· 
ğı: suslu puslu bır kanarya kafcsı 

glbi bir şey ..... . 
Gelin sizinle oraya şöyle bir 

uğrayalım: 
Otomobil durur durmaz kapısı

bir arızay~ sebep olmazsa bu ikin
ci köprünün inşası işinin de önü
müzdeki ayın 20 sine doğru bite
ceği ve hattın işletmeye açılacağı re 

ko 
Rwılar rlcat ederken de,·ıct mües

~rinl tamamlle yakmıı:ııar. Ka11a• 
tarın saklı bulunduğu malıZenlerl dl· 
namitlerte ban.ı• ctm1,ıerdlr. Par" 
olmıy& y111ayacak bir IJCY btrakına-
mll}lardır.AJmanlar halkı ç.alıştınnak 
Jçlu husm.ı kredi heyet~rlle 1' gö
rüyorlar. Fakat çalı"1racak t;lf~I 
bulamıyorlar. Me11elA Beyaz Ruııya· 
da b11 ı,ten anJar ahall kalınamı'}tır. 
Ziraat Jşleri zamana muhtaçt.ır. Al• 
ınanyamn bu 5e0e bol miktarda bu· 
bubat elde edeceği dö,ttıılilemez. 

Kanun bütün ihtiyaçları karşı
şekilde hazırlanıyor layacak 

na bir ayağı kesik, koltuk değ
nekli, üstübaşı partal bir zavallı 
çocuk yapışır ve size hoş geldiniz 
der. Dlğer memleketlerde bu vıızi. 
feyi merasim üniformasını giy
miş, kendi nişanlarına bir coK 
toplama nişan ilave etmiş bir Rus 
generali ve yahut giin görmüş es
ki bir sefih yapar. Buradaki şekıl 
akla daha. yakın... Hem aile ge. 
çindiren bir sakat çocuk yardım 
görmüş oluyor, hem de !çeri gi. , 
r~r&:n,. en lüks sefahetle en de: J 

rın ihtıyaç arasındaki mesııfoyı 
ölçmek fırsatını buluyorsunuz. 

Ankara, 23 (Telefonla) - Me· 
riç ve Arda 11ehir.eri üzerindeki 
yıkılan köprüleri süratle tamir 
etmek için hummnlı bir faaliyet 
devam etmektedir. Alakalı m::ı. 
karnlarımıza gciPn malQmata göre 
bu köprülerden bir tanesinin in. 
sası tamamile bılmiş ve ikisinin 
de oldukça mühim bir kısmı ya
pılmıştır. Ayncc.. köprülere kadar 
olan rııy fer~iyatı i~i de tamam
lanmıştır. 

Haber verildiğine göre son gün
lerde Trakyada eriyen karların 
teslrile Meriç ve Arda nehirleri
nin suları bir hayli yükselmiştir. 
Sular daha ziyade yükselmez ve 

tahmin edilmektedir. Bu takdirde 
makamlarımızla Bulgar makam
larının mutabık kaldıkları gibi 
hcrgün beş tren istanbuldan, bej 
tren de Silvingraddan tahrik edi
lecek, gerek Almanya ve Balkan 
devletlerinden getirteceğimiz eş

ya ve malzeme, gerekse tarafı
mızdan gönderilecek olan hernevi 

aç 
C'e 
n1· 

~-e 

bü 
tır: 

3 - Yeni te,ıuıatın kurutması: 

Rusyada kredi, nıWklyet tamaml· 
le mevcut olmadığından bütün ı,gaı 
edilen arazi Alnıan dcvletJnln malı
dır. Almanya, bu arazJye Almanlar 
yerleştil'erek, araziyi, fabrikaları ,.e 
madenleri lııletmlye ~alışıyor. Fakat 
harp itinde' ve harekat yapan ordu
lann geri bölgelerindeki arazide 
böyle bir ıe,kıUtt vücude getirmenin 
giiçlüğünii lzalıa lüzum yoktur. ı,. 
gal t>dilen arazi Ud idare böJge&lne 
ayrılmıı:tır. Birhıcl bölge Baltık mem 

leketlerile Beyaz nasya, Udncl böl

ge Ukraynadır. 

Ankara, 23 (Telefonla) - GUın
rlik tarife kanunu ve ilavesi olan u
mumi tarifesi bir komisyon tarafın
dan uzun uzadıya tetkik edilerek 
memleketin iktısa.dt inkişafı nazarı 
itibara alınarak bir kili halinde top
lanmış ve bazı tadiller yapan bir 
kaunun Hl.yihası haztrlanmıştır. Mec~ 
lise gelen bu layiha ile tacir ile gllm
rUk idaresi arrunndnk! 1htillf halle· 
dilecek, her sınıf ve luymetçe biri· 
birine Yakın olan eşya bir nam al
tında toplanacaktır. Tertip tarzr mil
letler arası ticaret istatistiklerine ya 
kın olan bu kanunun en mühim mad· 
deleri Türkiye gemilerine, mamul ve 
mahsullerine ağır vergiler veya tah· 
dlt, memnuiyet koyan veya ba.şka. 
memleketW!-in gemi, mahsul ve ma
mullerinden farklı muamele eden 
memleketlerin gemilerine, mamul ve 
mahsullerine misilleme tedbirleri al
mıya icra Vekilleri heyeti sala.hlyet
tar olacaktır, Ayrıca eşya kıymeti 
esasında metre sistemi ile gayri safi 
sıklet, kanuni saf sıklet, safi sıklet 
ve diğer metrik ölc;Uler, sayılar ve 
kıymetler kabul edilmiştir. Tarifede 

başka tllrlll yazılı olmadıkça sıklet
ten vergi alınacak eşya 100 kilo iti· 
bar edilecektir. 
Eşya fiyatlarının günden güne ylik 

selmesi resmi dairelerle iş yapmak
ta olan tilccar ve müteahhitlerimizi 
çok müşkül vaziyetlere .sokmaktadır. 
Hlikfunet, bu mlişkülltı önlemek ve 
milli servetin bir kısmını teşkil eden 
tUccar ve mliteahhitıerlmlze ait ser-
mayeyi vikaye etmek maksadile ba
zı tedbirler almayı lUzumlu görmlı~
tUr. Alınacak bu tedbirlel' arıı.sında, 
resml dairelere mukavele ile bağlı 

Merdivenlerden çıkarken ı<Ani
ta Besb in şıüzel sesi bizi karşı. 
lıyor. Çalınan ı<Waterloo Köprüsü
nün» meşhur valsi ... 

Saat on buçuk, ancak bir kaç 
masa dolu. Bakalım kimler? İıı
te solumuzda Bay uiıhan11 ve üç 

tUccar ve mUteahhitlerimizin mul<a· arkadaşı, yanlarında kadın yok. 
velelerlni imza ettikleri tarihten son 
ra vermekte ve verecek oldukları 

her cins eşya ve gıda maddeıeri fi
yatlarında normal veya anormal yUk
selişler olduğu halde fevkalA.de za
manlar devam ettiği müddetçe reıı

rnl daireler aradaki fiyat farklarını 

mUteahhlt ve tüccarlara 6deyeceklcr 

Aman Yarabbi ne görüyorum? 
Ne garip dünya, tam knrşılarında 
Bayan 1<Bercis» sağ kol bilekten 
dirseğe kadar elmas içinde fak::ıt 
hiç de gözlerim kaınaşmıyor. İlk 
bilezikle son bilezik hakiki ola
bilir, ortadakiler ise halis «Bur
ma» ... Kardeşine eğilip bir şeyler 
söylüyor, gülüşüyorlar. Biraz öte

dir. Bu hususta yapılan tetklk!e!" 1- de büyük bir grup var. Şöyle yak
lerlemektedir. AlAkalı dairelere ya- laşahm. Meşhur ve genç bir mü-

nevver, Patagonya asılzadelerin. 
kında emir verileceğinin umulduğu den olan eşi Bayan z. kızları ve 
söylenmektedir. (B.B.) 

Harp ekonomi
sine ait üç esas: 

maddeler taraflar tarafından sür
atle teslim edilecektir. Müşterek 
gar meselesi halledilmiştir. (B.B ) 

Göbels'in 
sözleri 

(Başı ı incide) (-) ı (Ba.'ı ı incide) «-> 
bir tedbirden pek çok verim alı. tcl~kkl edilmiş fakat feci addedH
nabilir ki o da memleketin birin- mcmiştlr. Harbin şimdiki genişli-

ği karşısında evvelce bizi üzen 
endişeler tamamilc ortadan kalk
mıştır. Harbe ve zafere yardımı 
dokunacak bir şey yapmamak şc. 
refe aykırı bir hareket sayılmak
tadır. Almanlar muharip bir mi:
lct olmuştur. Bütlin millet sefer
berdir. Millet mazide olduğu gibi 
istikbalde de imkansız gonın<'n 
herşeyin mümkün olacağından 
emindir. Almanlar bu muazzam 
ve bütün dünyaya şamil ihtilt\f. 
tan harpcu bir millet gibi ve ta. 
rihte görülebilen en sert darbele
re karşı galebe çalarak çıkacak
lardır. Bütün bunlardan sonra o. 
nun dünyanın bir kısmını idar~ 
etmek hakkını kim münaka~a 
edebilir? 

m 
bl 
H 
m 
A 
A 
es 
tı 

bi 
ya 
ta 

dar: 
!un 
me 
ret 

l1'te Alman orduJarıDDl kı,ıtk mev 
zile~lnde d"yanmak ı.teoıelerlntn bir 
sebebi de, ı,gaı edilen arazide yapıl
makta. olan bu lktısadl JıazırhkJar
dan l!!tlfadc end11Je&1dlr. Eter Al· 
mıın orduları rlr&te mecbur ollll'lar
sa, yalnız baharda taarruz etmek 
imkanını dt>ğll, ayni zamanda tktısa
di bakımdan da büyiik bir kazanç 
ka)"bedeooktlr. Sovyet O!'duları ila bu 
uğurda taarruzlarına. devanı ediyor-

lar. B. M. Meclisi toplandı r ' ı Bas· Alman J 

L_ barbl 

ci sınıf teşkilfıtçı dımağlarını umu
mun menfaati namına seferber 
hale koymaktır. Bu navi dimağ 
her memlekette en nadir yetlş;?n 
bir cevherdir. Mumla aranır. Biz
de böyle dimağlardan bir kısmı, 
Büyük Millet Meclisinde toplan
mı§tır. Bugünün fevkalade lcrai 
vazifeleri bakımından orada ken
dilerinden edilen istifade mah
duttur. İki beş yıllık planın melT'
lckete ağır tecrübe bedelleri ödet
mek surctile yetiııtlrdiği teşkilat. 
çı dimağ: arın büyük bir kısmın· 
dan da bugünkü pl&nlaşma ve ; ş
lctme faaliyetleri mahrum bulu
nuyor. Bir misal diye kömür hav
zamızı ele alalım, orada mükem
mel eserler yaratan ve yurda bağ
lılıkları, seciyeleri ve dürüstlük-
leri hakkında en uzak bir şüpheye 
yer olmayan en az dört, beş bi
rinci sınıf dimağd.ın bu fevkaifı İki meb'usun teşrii 

masuniyeti koldırsldı 

ler 
ka 
mı 

Memurlara 
yapılacak zam 

Milli korunma kanununda 
tetkik için muvakkat bir 

yapılacak tadilôtı 
encümen kt:ruldu 

(Ba'ı l incide) «+» 
de ihtiyaç zamanında kömür hav

zaferi çok büyiik bir kuşatma ma- zamız istifade edemiyor. Bunlar
nevrasının neticesi olup askerlik dan başka kendi işlerinde teşki)at 
tarihin~ pek az benzeri vardır. kudreti göstererek güzel eserler 
Bir çok mahfiller Almanların O- yaratmış bir takım karnı tok mü
reli'de yıprandığını ve llarkofun teahhitler vardır ki gönüllü ola
da pek yakında kuşatılmak teh.i. rak vatani bir vazifeye zamanla. 
kesine maruz bulunduğunu sanı- rını ve zekll.larını sa.rfetmeği :;c-

mı 

(Başı 1 incide) /X/ SIC 

yango işindeki yolsuzluklardan do· 
layı emniyeti suiistimal ve tahrif su
çu ile sahtekArlık ve Tokat Mebusu 
Hasip Ahmet Aytuna.nm da ayni o
kulun ~ımf geçme defterinde tahrif
ler suçu ile masuniyetlerinin bu
günkü Meclis toplantısında. refedildi
ği Ajans haberleri arasında bulun
maktadır. 

Şubat aylığı zamla 
birlikte verilecek 
Ankara, 23 (Telefonla) - Me

mur maaslarını arttıracak olan 
kanwı JA;ıhaııı lızerlndekl tet
kikler hemen hemen bitmek il· 
zeredir. Yapılan ""°" hıdJlü.tın 
tab'ı ve JAylhıırun rnebU81&ra da· 
ğıtılması için ıuecus matbaası 
faaliyete geç.ınl~tır. Meclis ma· 
hufllinde kun etlP ümit edfldl· 
ğinc göre bu Jdylh:ı. önlloıllz· 
deki pazartesi günü mibtacell· 
yet korarile ruznameye alına
caktır. LılJilıanın bir maddesine 
göre maaşlı ,.e ücretli memur· 
ıarımız ı ı;uhat 1942 tarihinden 
ıttbare11 bu maa:-: ve ücret faz-
1.alığmd,ın tı;tlfade edeceklerdir. 

Ankara, 23 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın. reisliğinde toplanmış 
tır. Başvekıl doktor Refik Say
dam milli korunma kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bazı maddelerin de kanuna 
eklenmesine dair kanun layihası
nın muvakkat bir encümende tet
kikını teklif etmiş ve Adliye, Büt-

Amerikanın yeni 
Moskova Elçisi 

Ne.-york, 23 (A.A.) - Bugün Va
'ingtonun iyi haber alan mahfillerin
de denlldlğlne göre M. Harriman'ın 
Rusyaya. Amerika bl1yük elçisi tayin 
edilmesi muhtemeldir. 

M. Harrl.man kira.lama ve ödünç 

verme kanununa. göre IngUtereye ya 

pılacak göndertleri çabuklaştırmak 

için Ruzvelt tarafından Londraya 
gönderilmişti. 

Herkes Kapısının Önündeki 
Karı Temizlemelidir 

ıstanbal Belediyesinden: 
ıoı. k d 11- racam zorlukları ön-Şehrimize yine çok miktarda ya!iinrı arın oeu ı>• 

temek Uzcre bUtUn al6.kadarların yine belediye ile beraber dü~k~n, ~ma-
. k d. ğ ve evlerının onle-ğaza ev sahibi ve mUatecırlerinın de en ı ma aza. 

' t·ı b ı d"ye zabıtası ta-rlne düşen kaldırım krsmını temizlemek sure ı e e e ı . 
limntnamesinin esasen mUkellef kıldığı umumı mesaiye iştiraklerı ehem
miyetle rica olunur. 

çe, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimıı.t 
Muavenet, Maliye, İktısat encü
menlerinden üçer aza seçilmek su
retlle muvakkat bir encümen teş
kili kabul edilmiştir. Bundan son
ra 'Manisa mebusu Refik İncenin 
eski harflerle yazılmış kanun, ni
zamname ve talimatnameler hak
kınOOki sual tak.rlrine Başvekil 
tarafından cevap verilmiştir. 

Yeni Gineye 
asker çıkarıldı 

(Başı ı inclde) + 
vaı adaları ve Birleşik Amerikanın 
Pasifik kıyıları Pearl Harbour taar
ruzundanberi pek ziyade tahkim edil
miş ve Japonların ani hUcumla kazan 
dıkları avantaj uzun mesafe bomba 
uçakları göndermek suretile telıl.fi 
edilmiştir. 

Amerikan ordusunun tehlikeye ma 
ruz yerlerde acele bomba ve av u
çakları gönderdiği açığa vurulmuş
tur. BUyUk ölçUde uçak karşı ~oy
ma müdafaaları ve başka müdafaalar 
tesis edilnııştir. 

yorlar. ref billrler. 
Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet 

• . . "r R t Böyle dim:ığlardan istifade et-
resmı tahmınler1ne go e, u~ a- mek gayrimes'ul adamlara vazl-
arruzunun başlangıcın?a~?:rı A~- 1 fe v~rmek değildir. Tıpkı orduya 
manlar cephede 300 bın olu zay:_ 1 d k b ·b· h k 
t · 1 d' g ren ye e su ay gı ı, arp e o· 

a vermış er ır. · · k'l•t · · d ·r ı 
Berlin 23 (A.A.) - Alman or- nomısı teş ı a ı ıçın e vazı e a ~n Yaptıfmuz tahkikata. nazaran 1609 

d lar b~şkumandanlıg~ının tebli- her vatandaş ~a devlet mekanız- numaralı kanunun 3 Unctı maddesi 
~ ~ ı masının fevkalade zamanlara malı 
gı:ş kt ldd tl' harcbele d !sus bir uzvu halinde girer ve yap-ar a ş c ı mu r e.. t ~ . .. ddi i b' 

t kt d' Cephenin mer- ıgı l !':Q gore ma ve manev ır 
vam e ~e e ır. . 1 mes'uliyet payı yüklenır. 
kez kesıminde yapılan bır muka- . . 
bil taarruz neticesinde düşmnn Harp ekonomısi deymce hatıra 
yeniden büyük ve kanlı zayiata , ge'ecek üçün~ ~ir mühim nokta 
uğratılmıştır. da memleket ıhtıyaçları ve umu

mucibince gerek de\tlet memurları, 

gerekse irade! milliye ile intihap e- Z 
dilen zevat, sabtekürhk veya suiis

timal dola.yısile mahkemeye verile

oek olurlanıa, hazırlık ta.hkikatınd8:11 
mi menfaat bakımından devlet sonra mahkemeleri mevkufen görU
işletmelerile hususi teşebbüsler harbe arasında köprüler kurmak ve hu- Jür. (B.B.) 
susi teşebbüsün mahzurlu taraf. --------------
!arını mümkiin olduğu kadar yok 

Bulgarlar 
hazırlanıyor ederek hususi teşebbüse mahdut he etmeğe sebep yoktur. B. Çör

bir kar mukabilinde harp ekono- c;il, ferdıin ruhunda bir k.ahraman 
misinde vazifeler vermektir. Bu- yattığını kabul ederek Ingil~ere

m 
m 
su 

(Ba.,ı ı incide) «=» 
vukuunda Bulgaristanın Rusya, Iıı

glltere, Birleşik Amerika ve kardeş
leri Yugoslavya aleyhinde indi bir 
harekette bulunacağmr söylemiı,tlr. 

Radyo neşriyatında Bulgarlara iki 
noktayı da hatırlatmıştır: 

deki mukavemeti kurmuştur. icap 
gün mevcut devlet işletme meka- ederse ruhi hava yaratılacak olur-
nizmaları iktısadi ölçü ile olgun sa hususi teşebbüslerde balunan v 
ve kafi derecede verimli olmadığı vatandaşların namus ve \latan sev
gibi zaten hiç bir resmi teşebbüs, "isi d ... marlnrı peh.alft seferber 
hususi teşebbüslere mahsus hızı :ailebllir. Hu::ııısi teşebbilsl~r~e 
ve verimi kolay kolay temin ede- köprü kurulıırnk harp ek_on?mı:ı- : 
mez. Böyle bir zamanda inhisarcı ne ait vaz.ıfelerde esaslı b.ır. ış bır-

ı - Almanya, Bulgaristam doğ
rudan doğruya. harbe sokmak iste
mektedir ve bunun sonu felaket o-
Jacaktır. 

bir zihniyetle hususi teşebbüsün !iği vapılması memleket ıçı.n hem 
yolunu kesmek büyük bir hatadır h9yı~lıdır, hem .de. mevcut ımkan- di 

2 - Almanlar, bilhassa Bulgarlıı.r

la, kardeşleri Sırplar arasında dU.~

manlık ve nifak çıkararak Eulgar
Japonya, Adeta kapımızdadır. Ma- ları kendi hesabına jandarma gibi 

Jezya için yapılan muharebe, hayati kullanacaktır. 
ehemmiyeti haizdir. 

Canberra, 23 (A.A.) _ BugUnkü 
Avustralya kabinesinin yaptığ'ı içti
madan sonra malzeme nazırı Beas
ley, a.şağıdaki beyanatta bulunmu~
tur: 

Eger aldığımız. malumat doğru ise tara göre zarurıdır. et 
Zong uldaktan Istanbula hususi te· 1 la 

Geçen harpte Kızı ayın ortaya şebbfü;le nakledilen kömürün yc-
ktınu evvelce ı-enc>de seksen bin koyduğu çalışma usulü bizim için 
ton tutarmış. Kömür nakli devlet a&iml bir örnek kalmalıdır. Me~
inhisarı altına alındıktan sonr=ı ullyet taşımağa kudretli ve emni-

Şimdi Pasifikte cereyan eden mu
harebe Britanya imparatorluğunun 

devamı uğrunda yapılan bir muha
rebedir. Japonlar, eğer Malezyaya sa 
hip olurlarsa garba doğru Hindistan 

Sabık Bu,gar Başvekili 
GI. Petrof öldü 

bıı hususi naklivat kesilmiştir. yete layık dimağları seferber cde
Halbuki kapı açık bırakılsaydı rek kendilerine geniş salAhiyetler n 
iste menfaati olan tüccar, küc:ük tı 
yelkenli ile taşır, sır~ında taşır, vermek; harp ekonomisinin icap M 
İstanbuln daha çok kömür gelir. ettirdiği planlı. hesaplı, etraflı ve 

Sofia, 23 (A.A.) - İki defa sıkıntı daha az olurdu. süratli çahş.ma~ın biricik yolu-
'Bnşvekil ve iki defa Harbiye Na- Ticaret hayntındn bulunan va- dur. 
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SPOR 

B. Terbiyesi Mükellefiyet işleri 

Halkevlerine devri 
için tetkikler başladı 

Organizasyon bozukluğu ve işin 
idaresiz ellerde bulunması dolayı. 
sile yurümiyen Beden Terbiyesi 
mükellefiyeti işlerinin Halkevleri
ne devri daha do{lru olacağını dai.. 
ma bu sillunlarda bir fikir olarak 
ileri sürmekte idik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö
.e bu yolda llk adım atılmış bulun
m1lktadır ve bu hususta da tetkik
kr başlamıştır. Bu iş üzerinde tet
kikler yapan Parti merkezi idare 
heyeti azaları ve Parti müfettişleri 
tetkilderi neticesi olarak birer ra. 
por vermişler, bu raporlar vllayet
ı~re gönderilerek Hnlkevlerinin 
müta!Aaları sorulmuştur. 

Yloo tekrar edelim ki; Bedeh 
Tcrbi~I mükellefiyet işlcrinın 
bugünkü idare şekliyk milsbet bir 
netice vermesine, memleket genç
liğine faydalı olmasına imklın yok
fıur. B~nacnalcyh bizi sevindiren 
bu habl'rin biran evvel tahakkuku
nu bekliyoruz. 

Şeref sahasının 

acmocak hali 
Fenerbohc;elllcr şahst gayrcUeri

le ortaya Bnlkanların en güzel de
necek bir stadını koyduktan sonra 
merhum Şercf'in şahsi tcşcbbilsile 
de Bl'şiktaşlılar Şercl stsdını ka
zandılar. Ve geceli gündüzlü de
vam eden bir mesaloon sonra bu 
sahayı ihtiyacı karşılıyncak bir ha. 
le soktu' ar. Bu sene her nasılsa İs
tanbul bölges i bu sahada bir pist 
yaptırmıya karar verdi. Fakat bu 
işi yapacak müteahhit, pisti yanlış 
bir şeklide doldurdl.Pğundan futlıol 
saha.sındı da baştan yapılmasına 
zaruret hasıl oldu. Fakat bu iş tr. 
beceri'cmedi. Nihayet Şeref stadl 
maç yapılamıyacak bir hale sokul
du 

varit olursa bölge kanalile istenmesi 
yolunda halkevlerine cevap venlmesl 
icap ettiğini bildirdiği söylenmekte
dir. ~!tekim bir kaç klUp bu .şekilde 
cevap vermiştir. 1 

Bölge, kadrosunu 

genişletiyor 
Istanhul bölgesi direktörlUğtl me

murin kadroeunu genişletmiye ka
rar vermiştir. Bu meyanda hukuki 
işleri takip etmek ve istişare edilmek 
üzere bir hukuk mUşaviri alınma.sı

na karar verilmiş ve bu vazifeye es
ki futbol ajanı, tamnmış hakemleri
mizden avukat Abdullah GUz tayin 
edilmiştir. 

Sicil işlerine de yem memur ak· 
nacaktır. 

İngiliz maçları hasılatı 
Hasılatı Fenerbahçe ve Galatasa

ray klUplerlmlze terkedllen lngiliz 
maçlarının hesaplan henüz kesilme
miş bulunmaktac• r. Og"rcndlğimlze 

göre, iki maç 13 bin lira hasılat yap 
mış, bu paradan 4100 lira IngiJizle
rin iaşe \'e ibateslne, 1500 kUsur li
rası yol masraflarına, 2800 lira hU
kCımet hissesi. 450 lira reklAm, 500 
lira zlyafet, sahada ve hariçte ya
pılan masraflar henUz tesbit edile
memiştir. 

Bu suretle masrafın 10 bin llTayı 
bulduğu ve hattı geçtiti de ta+ımln 
edılmcktedir. 

Lik maçları da 
tehir edildi 

Havanın muhalefeU dolayıslle ya
nn yapılacak lik maçları, Istanbul 
bölgesi futbol aJanlığı tarafından tc· 
hlr edilmiştir. 

VATAN 

REKOR! • • • 
Zeytmyoğlorının 

Hallısiyetinin aksini lapat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan lsr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: Is tan bul TiltUn GU mrUk Kemerli so. No. 2l Tef. lKl97 

-----------------------Tür lı i g e Cümhurtgeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 188@. - Sermayesi: 108.000.000 Türk P!raııı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyw 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heııa.plarında 

en az 50 lirası bulunanlara sene de 4 defa çekiltcek kur'a ile qağı
dakl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ailet ı,ooe llrahk 4,000 lira 1 .. _.,. M .,... ~ .,. 

' :t ... :t 2., ... :t 
, .... 1, ... . ın • .. 

40 :t 111 » ..... :t le8 • il 

DIKKAT: Hesaplarındaki para ıar bir sene içinde 50 liradan &'8-
ğı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaııile verileeektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylO.I, 
11 Birincik!nunda çekilecektir. 

M - l - 942 

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

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Bakırköy Emrazı Akliye \•e asabiye hastanesinin 600 ton kömUrUnün 
nakliyesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4.2.fH2 çarşamba gUnil saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtlmaJ muavenet mUdUrlilğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher ton nakliyesi tahmil ve tahliyesi de 
dahil olmak Uzere 4 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 1~0 liradır. 

4 - istekliler şartnamesini çal ışma gilnlerınde komisyonda görcbılir
ler. 

5 - istekliler 1942 yrlı ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ile bu işe yeter nıu vak kat teminat makbuz veya ban
ka mektubıle birlikte beli! gün \'e saatte komisyonda bulunmaları. (494) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 

52301/ 957 

52301/2456 

3/ 1027 

52151/386 

l\luhammen Teminat 
bf>df'I 

Falih Eski Dillgerzndc yeni Klrmastı ma 
halles lnin Çama.'}ırcı ve BU~'ilk Karaman 
sokağında 1015 ada lO •parsel eski 2 ye
ni 16/ 1 ve 26 sayılı 30 metre murab
baı arsanın 10/ 120 hıssesi. 
Fatihte Sofular mahallesinin Binaemlnl 
sokağında 1059 ada 5 parsel ef>ki ve yeni 
19 kapı ve 19 No. Uıj 100 metre murabbaı 

20 

arsanın 1/ 2 hissesi. 500 
Beyoğlu Pangaltı mahallesinin Selbaşı 

sokağında 639 ada 2 parsel eski 22 yeni 
34 sayılı ahşap evin tamamı. 900 
Heybeliadııda eski Bayır yeni Bahriye 
bayırı ve Çamlık çıkmazı sokağında 37 
ada 5 parsel 28 kapı No. ıu 165 metre 

37,50 

67,50 

Güzel 
Büyük' Anneler 
Genç ve Taze görün· 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

~~ 
~ 
~ ::. 
~ 

,; 

ediniz. 

İstanbul bölgesi elimdeki binler
ce liralık tahsisattan, senelerce bir 
uyku devresi geçirdikten sonra bir 
iş yapayım derken bizi bir sahadan 
da etti. Bu suretle Dimyata pirince 
şılderken evdeki bulgurdan da oı. 
duk. 

Okullar orası 
maçları tehir 

futbol 
edildi ---~----------------------·· 51332/2 

murabhaı arsanm tamamı. 06,611 
Kaba~ vapur iskelesi yanındaki havu-

7,50 

Saı ve hazmettlrilmJş süt kre
ması ve zeytın yağı, diğer gızll 

cevherlerle knrıştırtlarak oeyaz 
ronkt{! <yags.ızı Tokalon k.remlnin 
istihzarında yirmi senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur for
müle ithal edilmiştir., Bu krem 
cildinizi serian besler ' ve gençleş
tirir. Tenin çizgi ve burU$Ukluk· 
!arını ve gayri saf maddelerini gl· 
derlr ve cUdi tazeleştirir ve nerlı 
bir koku lle t.Aıir eder. Fazla kıl· 
ların neşvunemasma sebebiyet ver· 
mez. Malumdur ki Fra.nsız kadın
ları bugun bir kaç sene evvelki· 
!erine nazaran umumiyetle daha 
guzeldlrler. Mütehassıslar bunun 
sebebini Tokalon kreminin vasi 
istimaline atfediyorlar. Aylık sa
tışa hemen bir milyonu bulmakta
dır Sl.2 de bugtınden itibaren bu 
kremi kulla.nmağa başlayınız Te 
her sabah daha güzel görününüz. 
Totalon kreminin müsmir neUce
ltt1 garantilidir. Aksı takdirde 
paranız iade edllir. 

Holkevleri ve spor 

klüpleri 

Bugün Fenerbahçe stadında okul
lar arası futbol şampiyona.sına de· 
vam edilecekti. Havanın muhalefeti 
dolayıslle bu maçlann tehirine ka
rar verUmiştır. 

Esirgeme Kurumu 
balosu tehir edild; 

j 

BU L M AC A 
-~ 

ı ,ı-~.ı..-ı-

RADY O 
7,30 Program 
7,33 MUzik 

1
7,45 Ajans 
8,00 Müzik 
8,l:S Evin saati 
8.30/ 8.45 Mllzlk 

19,00 Konuşma 
19,15 Müzik 
19,30 Saat ayan 

19,45 Konuşma 
20,15 Rad. ga:ııetes 

20,45 MUzik 

Hıılkcvlerl Parti merkezinden al
dıkları bir emirle kendi mıntakaları 
dahilinde bulunan spor k!Uplerinden 
faaliyetleri hakkında ma!Qmat iste
mişse de lstanbul bölgesi dlrektörlil
ğU spor klOplerlııin merc'-" ancak 
bölge dlrektörttiğü olduğunu ileri 
sUrerek klüplere herhangi bir sual 

Havanın muhalefeti dolayısılc 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafın- 1 

dan bu akşam Taksim Belediye ı 
gazinosunda verilecek balo gele
cek haftaya tehir edilmiştir. 

13,30 Program 
13,33 Müzik 
13,45 Ajanıı 
14,00 MUzik 
14,45 MUzik 
t:'i,30 MUzlk 

21,00 Ziraat 
21,10 MUzik 

21,45 Konuşma 

22,00 Müzik 
22,30 Memleket 

Kuş yemine el kondu 
Ellerinde kuş yemi bulunanlar yedi gün 

zarfında beyanname verecekler 

lstaablll vutrett•d•a: 
Koordinasyon heyetinin ku,yemlerlnln beyana tül tutıılacatı hak

kındaki 249 sayılı kararı u,atıya der<'olunmu,tur: 
ı - l\11111 Korunma kanununun muaddel 8 ın<.'ı ve 26 ın<.'ı maddele

rtae mihıt.'nlden Ticaret Veklt.letJnJn lü&um CÖl'ecfli'i ahval ve mahaller
de 1m,yeml mUbayaa ve lddthar etmlye ,·e IHI maddeyi Tiearet \."flkl
lettnln teııblt edeceği zaman ve mahaller•e ıtatmıya Toprak MaMıulwrl 
Ofisi memur edilmiştir. 

2 - l8&anbul şehrinin heledi~·e hudutları ,.e Çat&Jca, Silini ka
zalannın idari hudutlan dahilinde bulunan tacir ,.e mtiııtahııll bllfinıum 
hakiki 'e hükmi f&lu!ilar nezdleriocle bulunan ,.e yahut bir mahalde 
olup ta kendi tasarnınarı altında bulunan ku,yemlcrlnln miktarını ve 
buhlnduklan yerleri Milli Korunma kanununun muaddel Si inci mad
desinin son fıkrası mucibince blldlrmiye sneoburdurJar. 

3 - lklad maddede zikredilen hakiki ,.e hlikml ~uıiar tarafın· 

dan ,·erllttek beyannamelere yazıla<'.ak huıı~at 'unlardır: 

a) Malın ııahlbf hakiki şahıs ise adı, ııoydı ,·e ot11rduğ'u yer; hiik
ml şahıs l11e r~mi 'e ticari un,·anı, mt-.rkez veya 'ubelerhun reeml 
ikametgahı. 

b) :Se7.dindekl ' 'eya haşka mtlhakle ohlp ta keneli taaarrufu altın
da bulunan kuşyemlnln miktarı. 

c) Malın bulundufu yerler 

d) Beyanname sahibi miio;tah!liil l8e ziraat me,·ııiml •~:in beyanname 
tarihinden ııonra ekllnıeııl mümkün tohumluk miktarı. 

e) Beyannamenin doldurulduiu tarih imza ,.e mühür. 
f) Beyannameye yazılan maJCımahn doğru oldutunu mttbeyyln be

yanname sahibinin lkamctphına g-öre köy lhtl) ar heyetinin ,·eya be
lediyen in taııdik ,.e imzası. 

4 - AHikalılıır tarafından doldurulan vP 3 ündl maddenin (f) fık

raııı ınut'lblnce ta!;dlk edilen beyannameler, köy ihtiyar heyetleri veya 
alAkaJı memurlar tarafından hemen mahallln en bi.ıyük mülkiye memu 
runa makbuz mukabilinde te,·dl olunur. • 

Mahallin en büyük mUlklye memurları tarafından teeellöm tıdllen 

bu be)annameler, en kısa bir müıldet zarfında Toprak Mahsuller! O· 
ll!ıinln en yakın ajanı.ına yine makbur. mukablllnde ,·erilir. 

6 - l'ukardakl matldeler moclhlnce beyanname \'erenlerden tadr 
olanların bUtiin mallarına, mU!ıtab!ıll olanların da S Un<'U maddenin 
(b) fıkraı>ında zikredl!dlkl veçhlle teeblt olunan tohumlulu çıktıktan 

sonra rerl kalan kuşyemi mahflullerlne ltükfinıet~e el konulmuştur. 

ikinci maddede zlkredlldlll ,·eçhlle karar metninin mahallerinde 
t.ebllğ ve llAn olunduğu tarihten itibaren el konan bu kuıJyemlerlnJn 

Toprak l\lahsullerl OfMnde.n gayrlııdne ııatılmuı memnudur. 
Ellerinde kuşyemi bulunanlardan Çatalca. Slllnl kazası hududu 

dahlllndf! bulunan 2-l.l.942 tarihinden itibaren yedi cUn, diğer kazalar 
dahilinde bulunanlar mezkQr tarihten hatıamak üzere U~llncü cUnli ak
!}IUTlına kadar mahallin en bil) lik mülkiye memuruna beyannamelerini 
' 'ermeleri tebll!t olunur. 

18,00 Program 22,45 MUzik 
18,03 Mlizlk 22,55/23,00 Yarml 

Soldan sağa: 1 - Onluk. 2 -· Program 
Kokulu bir nebat. 3 - Muhabbet 18•40 Müzik 

----~-~-----~-~---b es 1 e . 4 - Bir gıda maddesi; Eski Iıııtanbul Aıtllye Mahkemefll ikinci 
bir ünvan; Haberin başlangıcı. Tl<'aret DalrMlndPn: (942/36) 

5 - Keder; Düzen. 6 - Bahşiş Istanbul limanına mensup 343 si
gibi fazladan verilen para. 7 - cll No. lu ve 994 toni!A.toluk Kurtuluş 
Saha: Soydan. 8 - Ninenin bası; lshnll vapurun kaptanı Rıdvan Ur 
Vücudun bir kısmı; Sıcakların vekili avukat Mehmet Behram tara
başlangıcı. 9 - Kinaye. lO - tından mahkememlze müracaatla Hi
Kansızlık. 11 - İlgili. 

Yukarıdan aşağıya: ı _ İçki !Aliahmer Cemiyeti tarafından Yu-
yeri . 2 _ Yükselme. 3 _ Cinasla nanlstana gönderilmek il.zere yükte
anlatma. 4 _ Bir uzvumuz; Şöh- nen erzak ve eşya ile 19.1.942 tari
ret ; Bir renk. 5 - Endişe; Yam. hine mtlsadlf pazartesi güntl &kf&Illı 
6 - Mudana etmemek. 7 - Tuğ; saat 18,30 da Yunaniııtana mUtevec
Bir hayvan. 8 - Ufak mağara; clhen hareket etmekte iken Marma
Fasıle.; Vilayet. 9 - Matem. 10 - ra denizinde dllçar olduğu kazadan 
Nekes. 11 - Bir sarılık. kurtulamıyarak 20.1.942 tarihinde 
DlİNKİ) BUL:\IACANIN RALLİ sabahle~1n yükU ile birlikte gark ve 

Soldan sağa : ı - Lamba; İblis. nabut olduğundan bahisle hld~e hak 
2 - Et: İdame; Pa. 3 - Ana; Ali. kındaki şahitlerinin istimaı talep e-
4 - Lama: Akar. 5 - Asi; İsa ;! dilmiJ} olduğiından bu baptakoi şahit
.At~. 6 - Arar: Sl~a . 7 - Ala; !erin naibi mahkeme tarafından 27. 
lkı: Ema 8 - Deh: Eter. 9 - 1.942 tarihine mUsadif salı gUnU sa
At: Na : As : Ta. 1 O - Sertlik. at ıı te ıstımaına ve rawrun tas-
11 - Alaka: Araka. diki için muhakemenin 2.2.942 pa-
Yukarıdan aşa~ıya : 1 - Leyi~; zartesi gUnU saat U de icrasına ka-

Adana. 2 - At: Asalet. 3 - Amı- . 1 t' ral: sa. 4 _ Bina: inek. 5 _ A - rar verılnı ş ır. 
da; iri: Ara .. 6 _ Us : Ki. 7 _ İma : Muayyen gUn ve saatte rapor alı
Asi: Ala. 8 - Be'lı ; Esir.: 9 _ nırken aIAkadarların bizzat gelmelc
fkam et : Ka. 10 _ İp ; Alamet. ri veya bir vekil göndermeleri Deniz 
ı 1 - Scıhra; Araba. Ticaret kanununun 1065 inci mad

desi hUkmüne tc\'fikan keyfiyet ılıi.n 
olunur. (9686> 1zmitfe çok feci bir 

fren kozası 
istasyonda yüzlerce kişinin göz

leri önünde cereyan eden bu tüy
l<'r iirpcrtici kaza hakkında yapi
lan tahkıkat devam etmektedir. 

Kazanın cereyan şekli şöyle. 

dir: 
Toros cl*ipresi hareket eder et

mez bir feryat işitildi, ve birinci 
mevki vagonlarının tekerleklerine 
doğru çcvrl'en gözler şu manza
rayla karşılaşmışlardır: 

İz.mitin tanınmış mUteahhltle
rlndcn Rasim yüzü gözü kanla:
lçindc ve vücudu hurdahaş bir va
ziyette cansız yatmaktadır. 

Ras lmin yürümekte otan tren~ 
binmek isterken düşmüş olması 
ve böyll'ce tekerlekler altında 
parçalandığı anlaşılmaktadır. 

""- - · DOKTOR ---· HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEg~ 

· Dahiliye Miiteb.-; 
Dinnyelu 11( 

Muayene saatleri: Pazı1r 

haric hergiln 2,5. Tel: 23898 

BORSA 
23 İKİNCİKANUN 1942 

1 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Pez.eta 
İsveç kronu 

B611amnT&llTUM 

5,22 
132,21.1 

12.89 
30,75 

ı. "' 
1933 Türk borcu I 23 25 
1933 İkramiyeli Ergani 22 18 
1934 Sıvas - Erzurum 19 65 
T . Cümhuriyet Merkez B. 142 50 
Anadolu Demlryolu tahvili 49 75 

NUglJT 

Tür k altını (Reşnt) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın be~blrllk 
Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın b~ibirllk (Reşat) 
Altın gramı 

32 30 
31 30 

150 00 
154 !.10 
184 00 

4 50 

ZA YI - EmlnönU kaymakamlığı 
Vefa nlifus memurluğundan aldığım 
nUfus tezkeremi kaybettim. Yenisini 
çıkaracaaıım<ıan eıtklslnln hUkmU 
yoktur. 

Nimet Dlnçay 

zun Uç senelik icarı 600 45 
Yukarda yazılı gnyrl menkuller 11.2.942 çarşamba gUnU saat 15 le 

Mılll Em!Ak MUdUr!UğUnde mfiteşekkll komisyonda ayrı ayrı ve açık 

arttırma ile satılacak ve kiraya verilecektir. Fazla izahat için Mllll 
Emta.k 4 cU kalemine mUracaat, (71!')) 

İSTA:SBUL 
Dram kısmı 

BELEDİYESİ ŞEHiR TİYATROSU 
Komedi kısmı 

GUndllz H ,ııo da 
Tarihi )lakinl"lı•r 

Bu akşam 20,30 da 
YAŞADIGUllZ DEViR 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Hll,all taaarrııf 

lıeaapları 1.IJ42 

IKIAMIYE P~ 
ıu:ştDELElt: 2 Şubat, • Ma

)'15, 3 Ağustos, 2 İkincitearin 

tarihlerinde yapılır 

GllndUz saat 14 te 
Çocuk Tiyatrosu 
\IA\' I GOZl,UK 

Bu akşe.m 20,30 da 

İŞÇİ KIZ 

:y·l~ ... 
fi! . " .. , 

iff; 
1942 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lln 
3 :t 1000 , = 3000.- :t 

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

10 • 250 , = 2500,- , 

40 , ıoo , = •ooo.- • 
50 , 50 :t = 2500,- • 

200 , 25 • = 5000,- • . 
200 :t 10 • = 2000,-

ASKERLİK İŞLERi j 

Emlnonii Yrrll A11. Şubesi Ba~

kanlıfından: 

Dz. Makine Yzb. Mehmet Ali oğ. 
Mustafa Sami 303 (1552), P. Tğm. 

Mustafa oğ. A Arif 326 (44394), 
Top. Tğm. Mustafa oğ. Salim 327 
(41683). Nakliye Tğm. CelA.l oğ. Fcy 
zettin 324 (44934), Tbb. Tğm. Ah
met RUştU oğ. Asım (45020), Tbb. 
Tğm . .Mustafa oğ. Ferruh. ( 45059) 
Bu subayların hüviyet cUzdanlarlle 
birlikte acele şubeye müracaatları I· 
llı.n olunur. 

ZA YI - Kastsmonu nüfus daire
sinden aldığım HUvlyct cUzdanımı 

kaybettim. Yenis1nt alacağımdan es
kısınin hilknıU yoktur. 

Hacer Pembeci - Calaloğ

la - Bahabey Ap. 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARI 

Başlık 
ı inci sayfa 
2 nci 11 

3 üncü 1) 

4 iincü n 

Abone Ücreti 
1.'ürki~ e dahilinde: 

Kuruş 

'250 
500 
400 
150 
50 

Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

160 K. 1400 750 400 
Hariç memleketlerıle: 

Senelik 
!?'700 

6 a~1ık 
1410 

3 aylık Aylık 

800 K. yoktur 

' Gazeteye gönderllen enak der~ 

1 

edilsin edllmeı.ln iade olunmaz. ZI· 
yaından mes'uliyet kabili edilmez. 

1 Sahibi \'e neşriyat müdürü 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ŞtL 

Vatan maıı.aau 


