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BugUıı 2 ne! sayfamızda 

DE NİZ C İ G OZOYLE 

Pasifikteki de niz 
hareketleri 

Yazan : Hüsomettin Of sel 

Tıkanacak 
delikler 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
serm-avesi ao· milyon 

Vurguncuların kitaba uyar gibi görünerek 
başvurdukları usuller nelerdir ? , 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 

Of is faizli ve faizsiz, ikramiyeli ve 
ikramiyesiz tahviller çıkarabilece~ 

IHI ükümctimiz, mll~i korun-ıı---~......_..._..__._ 1 
ma kanununun ıcaplarına 

~öre; fiyaUarı yoklamak ve halkı ı 
vurgunculuktan korumak için b!r ) 

istihsali arfflrmak için muhtaç köylüye 
fiyatla ziraat aleti verilecek 

ucuz 
takım tedbirler aldı. Bunların bo- ) 

ohır. Namuslu ve aklı başında 
şa gittiğini idd a etmek haksızlık J 
tüc<:ar kanuni usu!lere uymut ve 1 
ha . .t mllll korunn:a tedbi:-lcrin-
d1..n herhalde ist.fadcler etmiştir. ,,., 

Fakat alınan tcdbirlCl" ve ko
nulan şiddcUt cezalar vurguncula. 
rın habasetin! önleyememiştir. 
Bunlar, dünya buhranının yarat
tığı buhranlı havayı bulunca, fır
sat bu fırsattır demişler ve kötü. 
liiklcrini kitaba uydurmanın yol. 
larını arayıp bulmuşlardır. 

I ) ___ _ ::ı~ Reader Mare.,~J Görln~ 
l~~-~·~·~-~--~--.-....______.~GARBIAVRUPADA 

General Dlet rlch 

Ankara, 3 (Telefonla) - Toprak,
Mahsulleri Ofisı kanununda yapılan 
bazı detişikliklere göre O!ısln ser
mayesi 30 milyona çrkanlmrştrr. 
Diğer taraftan Ofis, Icra Vekilleri 

heyeti kararile itibari sermayesi beli· 
gine kadar faizli veya faizsiz, ikra
miyeli veya ikramiyesiz tahvlller çr
kara bleceği gibi yıllık mUbayaa ve 
stoklar için muktazi mUtedavil kre· 

ı diler fevkinde 15 .seneye kadar vadc-
1 li istikraz akd veya bu maksatla bo· 

nolar ihdas edebilecektir. ( B.B.) 
Koordinasyon heyetinin yeni ver

dlğ'i bir karar, blltUn TUrk çiftçisini 
yakından alAkadıir etmektedir. Bu 
karara göre istihsali arttırmak ga· 
yesile muhtac çiftçiye ucuz fiyatla 
Ziraat aletleri verilecektir. HUkOmet / 
bu maksatla Ziraat Veklı.letı emrine Doğan Siı;-orta Şirketinin açıt ış töreninde bulunan gaze-t.ec·Uer 

B~ yolların neler o!dugunu a· 
raştrrmanın iki mühim faydası 
vardır. Birincisi yapılan tecrübe· 
nin verdiği neticelere göre bu 
yolda delikleri tıkamaktır. İkinci· 
si de kfığıt üz~indeki cansız ölçü 
ve usullerin icabına göre uğraşıp 
durmakla asıl gayenin gerçekleş
mesine doğru, anlayışlı ve bilgili 
surette yol almak arasındaki dün
yalar kadar farkın manasını göz. 
!erimizin önünde canlandırmak· 
tır. 

Topladığımız malümata göre 
vurguncuların ~urdukları usul
ı, ... şunlardır· .. , . . 

1 - Fiyat. Mürakabe heyetlerı· 
nJn takip ettiği yol, tüccarın, gelen 
faturadaki bedenerln üzerine malı 
na göre yüzde şu kadar ka~ası
na izin vermektir. Namwılu tüc· 
car için bu usul, makul bir ölçü 
teşkil eder. Fakat vurguncular 
Uirlü türlü hilelerle dışarıdan sah· 
te faturalar getirmenin ~olunu 
bulmuşlardır. Bu faturaları haki
ki maliyet kıymetinden yüzde iki 
Yüz, ~ yüz fazla tutan insafsız
l~r ve pervasızlar o nevi e~anın 
pıyasa kıymetleri hakkında en 
küçük bir fikri olanlar iç.n bu 
sahtekarlığı ilk bakışta farket.. 
mek mümkündür. Fakat işin iç
yüzUnü bilmesine ihtimal olma
van bir Miirakabe memurunun 
yaptığı mürakabe, ancak kırtasl 
bir ölçiiye göre cereyan edebil
miştir ki o da meşru kflr diye gös· 
terilen zammın usule uyup uyma
dığını araştırmaktan ibarettir. 
Faturada lfndc bulan asıl büyük 
vurgun müraka'beden kaçmıştır. 
Bu Yilzden nyni mal başka başka 
ellerde birbirinden çok farklı fi. 
)•aUara satılmış ve vurcuncu glz'i 
Piyasa fiyatlarına dilediği gibi 

lngiltere ile 
Mısır arasında 

ihtilaf mı? 
Kabinenin düşmesine 
sebep Mısırın Vişi ile 

münasebetlerini 

A 1 m.a n 
tedafüi 

tedbirleri 

l_lngiliz -Habeş 
anlaşması 

imza edi di 

H:Jbeş ordusunu 
tensik için İngi lizler 
Habeşistana bir 

heyet gönderecekler 

500 bin lira vermiştir. 
Hükftmetin aldığı bu tedbirle yapı· 

lacak istihsalin o nlsbette artacağı 
ümid edilmektedir. 

' 

Doğan Şirketi 
dün 'doğdu 

hfıklm kalmıştır. 

Hükümet hariçten gelen malla. 
rın bedellerini fat\lra fiyatlarına 
göre ödediği çin sahte fatura ge
niş ö'çüde döviz kaçokçılığıııa da 
Yol ~mı~tır. 

2 - Açı~öz \'Urguncu, elinde 
'>lok olarak muayyen neviden mal 
varken, o neviden az miktarda 
bir malı, blris•lc anlaşarak, çok 
pahalı bir fiyata tedarik etmiş ve 
ona göre fatura hazır'ntmıştır. 
Sonra yalnız bu son faturayı gös· 
tererck elindeki bütün stoku p:ı. 
halı fiyata satmanın kolayını bul
muştur. Satışları tahlll ederek, 
ucuza ve pahalıya mal edilen 
ma11ara att satışları lblrb\rinden 
ayırmak hemen hemen imkftnsız 
blr mUrakn'bc vazifesidir. 

3 - Vurguncu, gözünün tutma
d~ğı alıcıya: •Mal yok .. demiş, em· 
ıııyet edebllcce~lni sandığı alıcı· 
lardan fatura hark:indc bedel al· 
mıştır. Bu usulle de alabildiğine 
uatışlar olmuştur. 

4 - Vurguncu, elindeki malı 
muvazaa şeklinde satmış ve el· 
den çı~ıırmış g'bl görünmüş ve 
milşterıye karşı şu lisanı kullan
mıştır: tıMal Yoktur, fakat senin 
lıntırın için bir yertlen bulduTa. 
yım. Ne çare ki adam şu fiyattan 
nşağı vcrmiYQr.11 

Böyle tamamile faturasız. veya 
krsmen faturalı satışlar ~k tabii 
olarak ticari defterlere ICÇmemlş 
ve hükıimet bu satışlardan hiç blr 
kazanç vergisi alamamıştır. , 

Hiç şUphc yok ki bu yolsuituk. 
lardn bir takrm şuurlu ve nam us
lu vatandaşhlT göz göre göre suç 
ortağı mevklindc kalm11lardır. 
Ounlar, hükümetin ve gazetelerin 
devamlı ikazlarına rağmen neden 
vazifelerini yapmamışlar, suçluyu 
ele vermemişlerdir? Bunun sebebi 
vatnnd:ışlaroakl dürüstlUğün az. 
lığı değil, mevcut tetkik ve mu· 
bakcmc usullerilc açıkgöz vur
P.uncunun suçunu isbat etmenin 
imkl'ınsıtlığıdır.Şuurlu şekilde va. 
ı'fe yapmağa kalkışanların çoğu, 
tahkfk.,t E>vrolu arasında ıtidip ıı:e-

<ne.... ıs.. ı, 1!11. 1 ile) ~ 

kesmesi imiş 
Lonrtra, 3 <A o\) - L>r.rtra ı::a

:::ctelerırıın d 1pl.1maUk ınutıabırlc
ıinın bıldirdiklcr:ne göre, Mıs.r 
kabinesi Kral Farukla nazırlar a
rasında çıkan bir iötllfif yüzünden 
istifa etmiştir. 

Mısır hükUıneti Büyiık Brltan
va ile dostluğunu belirtrr:e!< için 
8 sonkanunda Vıchy ile munase
bctlcı .ni kesmi$tl. Fakat Kral. Ka 
hlredeki Vidhy elçiliğinin kopa. 
;ılması meselcslnJe kendisı:c usu
lu vt;thile istişare edılmeıllğini 
soyliyerek Bn~ckilden Hı:ırlclyc 
Nazırının çekilmesini istemişti. 
Bunun üzerine Sırrı Paşa ile hı.l-

<Devamı :)a. 3 su. 7 de) fo 

.. 

MaJeste Kraı J"aruıt 

şımarı Afrika 
'--__ llarbl - - -J 

lng i l izler 
Libyada 

geriliyor 

Mihverciler Derneni,l 
70 km. cenubunda 
Sireni işgal ettiler 

Kahire, 3 (A.A.) - Or~rk In.gl· 
ln umumi karıırgtwunın sair gllnkü 
tebliği: 

MliUS'un doğu ştmalindcld çöl böl
gesinde seyyar kollarımız biltün cep
hede taarruz fa.nliyetıerine devam et
mifler ve düşmana nerede rastgellr
lenıe gelsinler onu harbe icbar et· 
ınişlerdir. 

Cebel Akdar bölgesinde 4 Uncu 
Hintli tümenimiz düşmanın devamlı 
tuylkl altında hAld gerilemektedir. 

{Denim: S.. S; Sü. S t$) ± 

Şarktan mühim 
kuyyetler 

geri alındı Londra, 3 (A.A.) - Reutcr a
jansı salfıhlyetll bir kaynaktan 
haber alıyor: 

31 son)tAnunda Adissababa'pa Göring 
Amiral 

İtalya ya 
R~ ~der 

Norveçe gifti !er 

bir İngiliz • Habeş anlaşması im· 

J zalanmıştır. Ztı.nnedlldiğine göre, 
bu anlaşma Habeş İmparatoru ile 
normal (!ip!omatlk münasebetleri 

) ihya etmektedir. 1\1. Howe, Büyük 
J Britanya elçisi olarak Adlsababa-

1 }' ya gitmektc-dir. İmparator, teknik 
!liman/ar flvrupay3 ) 1 müşavirler istemiştir. İdarede ya-

b · "h h k ı · d ı ı pılacak ıslahata yardım etmek 
( /[ I raç are e.m en 1 Uzere Habeşistana bir kaç İngiLiz 
( çekiniyor/ar memuru gönderllceektir. 

Stokholm, 3 (A.A.) _ .Amiral imparator llıı.bcşlstana bir l nglllz 
Raeder'ln müdafaa işleri yüksek ida- askeri be~dln.in gdnı!erllme ·ını 
resini ele almak Uzere Norveç'e gön- bteml~ 
deıildiğl haber verilmektedir. Bir L d 

3 
(AA) ı ·1· 

ı on ra . . - ngı ız • 
A man kaynağından gelen rivayete Habeş anİaşması af ebiihliınal iki 
göre, 1ngllız ve Amerlknn kıtaları, 1 sene muteber olacaktır, İngiliz hü
Avrıı~a kıtasına blr t.aarruZda bulnn- kümet'. ilk sene zarfında İmpara· 
mak uzcre lslanda"<ta tahşld edilmiş- lora bir buçuk milyon İngiliz 11-
lcrdıı. 1 rası, ikinci ~ene bir milyon ster-

Giirlng'ln ıtah·n· , 1 :rhRretl 

1 

Jlng lirası mali 'yardımda bu"un· 
1 • • • mağı kabul etmiştir. Anlaşma, iki 

Roma, 3 <A.A.J - 2 şubatta Ro- ;;encdcn fazla uzatılacak olursa 
I ma'ya avdet eden Mareşal . Goerlng, l İngiliz hükılmeti üçüncü sene için 
Sicllya"dan gc!erclt pazartesı sabahı imparatora yarım milyon İngıltz 
veliahd prens Unıbel'to"yıı zıyaret et- "irası, d5rdünci~ sc-ne zarfında 
miştlr. Bunu mUteaklp .Mareşal, ge- r;cyrek milyon Ingill.z llrası vcre
nelkurmay başkanı Kont Cavallero cckUr. 
ile askeri mahiyette meseleleri müza· İmparator, Habeş ordusunun 
kere etmiş, 2 şubat öğ'leden sonra tcnslkine yardım etmek üzere 
Duçe'nln nezdinc giderek kendisl!e kendisine bir askeri heyet gön. 
uzun bir mntılkat daha· yapmıştır. derllmcsini de istemiştir. 

Yeni kunılan Alman kıt'aları 

Londra, 3 (A.A.) - Evening Stan
dard gazetesinin a5kerl muharriri 
yazıyor: 

Hitlerin Almanyanm istilA.sına kar
şı koymak için alel!cele mllhim mU
dlltaa kuvvetleri teşkil etmekte oldu
ğunu zannediyorum. Ingillz mUtehas· 
sıslan Alman hava kuvvetlerinin k til· 
il kısmının ~ark cepheeınden geri 
alındığını ve bu cephede hava hıi.kl-

(Devamı 5Ja: 1 8tt: 7 de) = 

Anlaşma ile ayni zamanda bir 
a!':kerl mukavele de imzalanmış· 

tır. Zannedlldlğine göre, bu mu. 
kavele gereğince Habeşistana bir 
askeri heyet gönderilecek, strııtc

j!k sebeplerle Habeşistanda mu
hafazası lüzumlu olabilecek İn

giliz kuvvetleri bulundurulaca~. 
İtalyan harp esirleri tahliye edile. 
cektlr. Habeş ordusu gene Habeş 
harbi esnasında iğtinam edilen 
malzeme ile teçhiz edilecektir. 

\' 

~areşaJ Tlm~enko 

( Ras. Alman l barbl 

Rus mukabil 
taarruzu 
hızlanıyor 

Stalin harekatın tacil 
edilmesini emretti 

Mareşal ;Timoçenko 
emrine taze kuvvetler 

verild i 
Moskova, 3 (A.A.) - Öğle üze

ri neşredilen Sovyet tebliği: 
2 şubat gecesi kıtalarımız faş!st 

A.lman kıtalarına karşı hareketle
rine faaliyetle devam etmişlerdir. 

Londra, 3 (A.A. )- Yorkshire 
Post gazetesinin askeri muharriri 
~azıyor: 

Moskovada beyan edildiğine gö
re Rus genci kurmayı ı subatta 
umumi vazıyetten memnundur. 
Çünkü yapılan ilerleyiş ümitlerin 

(Devamı sa. s, su. 2 de) +X+ 

Yeni sigorta şirketi; ölüm, hastalık 
sigortası ve zirai sigorta şeklinde 

yeni çı ğırlar açıyor 

Son zamanlarda gazetelerimizin -----------
il!ln sayfalarında epeyce bir hareket 1 
olmuştur. <Doğanın elele> diye bnşlı
yan bir llAn gitgide bUyUmUş, yer al· 
mu,ı, nihayet önlerine çıkan bir bil· 
meceyi halleden okuyucular, bunun 
yeni bir sigorta şirketinin llfını oldu
ğunu nnlrunışlardır. 

Fakat işin içinde, yeni kurulan bir 
sigorta Anonim şirketinin, kendi var
lığını duyurmasından çok fazla bir 
şey vardır. Içtimat faaliyetlere alt 
ufuklarımıZda cidden faydalı yeni bir 
parıltı ibellrmlştlr. 

DUn söm'tlrge zihniyeti ile bir takım 
ecnc.bl ..,."aketlerin inhisarı altında 
olan sigortacılık son beş, on sene 
içinde TUrk sermayesi tarafından ı 
fethedilmiştir. Bir Anadolu sigortn 
şirketi, bunun yavrusu halinde bir 
Ankara şirketi, bir de GUven şirketi 
vardır. ReasUraııs teşkilfitı bunların 

üzerinde kanat germiş ve slgortacl· 
lığa, Türk ölçillerlle emniyete !Clyık 

bir dUzen vermiştir. Bu kafileye Do
tan adında yeni bir şirketin katılması 

elbette bir Mdisedir. Fakat nihayet 

iktısadt sütunlarda şöyle bir söylenip 

geçecek bir Mdisedir. 

Doğan .şirketinin doğuşunu d::l}ıa 

mUhlm bir hldlse haline koyan il.mil, 

bu şirketin hedefleri arasına bir ta· 

kım idealler, bir takım yenilikler, 

memlekette yeni çığırlar açacak bir 

takım hareketler karışmış olmasıdır. 

Dün Ta.şhandıı. şirketin merkezin· 

de gazetecilere verilen izahata göre 

Doğan Anonim Şirketi, mevcut sigor· 

ta şirketlerinin yaptıklarını ancıı.k 

tAll bir şekilde yapacak, kendi Uzcrl· 

<Dnamı Sa. 4; Sü. 1 de) -

Amerikalılar tarafından ~-ardımcı 

harıı gt•mlo;I h aline getirilerek 12 
bin askeri ~ıyacak şekle konulmak 
istenilen .:\·ormamll gemisi. Gemi
nin görunUotii bir tayyare gemisini 

andırmıyor mu~ 

NORMANDi 
harp gemisi 

haline konuluyor 
Amerikal ıla r gemiyi 12 
bin asker taş ıyab i lecek 

hale getiriyorlar 
Nevyork, 3 (A.A.) - ~orman

die trnnsatlanUği, Birleşik Amerl· 
kaQtı. yardımcı haııp senıisi haline 
lfrr.ğ c::!ilnıektcdir. Bu gemi, cıs
ker taşıyacal. ve 12,000 kişi ;..:a. 
L ıleccktir. 

Çine 500 mi!yon 
do~a r ikraz ediliyor 
Vaşiogotn, 3 (A. A.) - Mümes

siller meclisi Hariciye encümeni 
ÇJnc yapıln~Ilk yarım milyar do· 
larlık istikrazı itti.fakla kabul et
mistir. 

tm ı. bllAkls Mtt.ırmı!ltı r. Ba:r.ı şehirler her Kar fırt.na \ 'e f6dff&ll rlbp ra ratmen ıpM'k <'epheslnde Alma n • Rus mü<'adt-lesl şiddetini kaybe em..,, • 
p n

1 

sahip değlftlnnekte ve 1Ml fflhlrlerln kaleleri bir ıiln Alman, bir gtin Rus bayraklarını taşımaktadırlar. Bfı:fılmler Katinin şehrinıt~. ~ddc 

Vaşington. 3 (A.A.) - Parla
mento bugün Bahriye Nezareti 
lçin 26 ml'y&r 500 milyon dolar
lık tahsisatın verilmesine alt mü
zakerelere devam edecektir. 

Diln fıynn meclisi iki saatten aa 
bir milddettc bu projeyi tasvip et· 
mlştir. 

orta.emtia denllMit kamvay arai>Marııu ve llaı'a r atme11 llanıket haUade bir Alman kıtasoı.ı tahrip edUmlt bir topun yaaından geçerlien ıoı.te?r~:or 

\ 

• 



• 

-- , 
V.ı\TAN 

6ııme karşı gelen bir 
milletin blklyesı: 2 

Şehir 
Haberleri 

Denizci 
Gözüyle ( Pasifikteki 

1 

Hatalı bir kuruluş 
Zonguldaktan 
kömür geldi 

------------!. U$ <SXU AV KWW<cVWUZ 

deniz hareketleri ) 
Biz Osmanlı imparatorluğunu yıkarak 
milli bir Türkiye yaratırken, milli Sırbistan, 
Yugoslavya adı altında bir nevi Osmanlı 
imparatorluğu kurmaya kalkışmıştır. Halka tevzii için 

bayilere verildi 

fe ir devle· Y a z a Il ; ----------~ Filipinler! ve A-
lg) tin kara merikan donan-

ve deniz kuv- B 1 s a m e d d i n fJ L S E L masının ileride 
Us olarak kuila-

vetlcri kurulur- Eski Bahriye :Afllsteşarı 
ken pek çok nabileceği diğer 

Yazan: M. B. ZAL Zonguldaktan Etibank k<>k kö
mürü getirtmiş ve bu kömürler 
Banka tarafından halka. tevzi edil 
mck üzere Bcyolilunda Gala.ta ve 
Beyoğlu, İstanbulda da Kası.rnpaşa, 
Ahırkapı, Fatih. Beyazıt bayilik
lerine verilmiştir. Beyoğlu tarafı 
r.onunu 22,:5 Jlradan, İstanbul ci· 
hcti de 25 liradan satacak ve sa'" 
hş'ar pclisin kontrolu altında o
ta.caktır. 

bakımdan lnce- '-----------------------------' mühim yerleri 
lemeler yapılır. Japonya; donanmasını kurar- f.line geçirmek i.çin elinden ge .. 

~ rn!~tandan gelen yolcunun 1 hibi ettiğimiz Hırvat ~u~ayla~ı 
e;;;J) t klarından birazını orduya bağlanmadılar. ~lühım bır 
uü.1 bu sütuna geç : rmiıUm· Yol- kısmı memleketi içten yıkmak 
wnun hikayesinin alt tarafını için yabancılarla işblrlltl yaptı. 
Jinlcrken zihnim b ir noktaya ta- Bütün askeri esrarımız derhal ya
_ıldl· Biz Osmanl ı İmparatorluğu - bancı iara malôm oluyordu. Aslen 

nun be1fllarını görüp bu lmpara- Sırp olan iki eski Harbiye Nazı
torluğun yerine mllll bir Türkiye rına damat olan iki Hırvat suba-

yı , bu hareketler~nin sebebini !e
yarattığ ımız sıralarda milli Sır-

Milli gaye en başta gelir. Bu kcn coğrafi vaz.iyetini ve milli .en gayretı göstermekten çekin .. 
gayeye ulaşmak için milli bir servetinı uzun uzun düşünmü~- nıediklerlni görüyoruz. 
program ç:zilir, komşu devletle- tür. Buraların denizaltı ve tayya
rin emelleri, kuvvetleri. ihtiras.. Amerika donamnası da tıpkı ı e kuvvetıerile takviyesi temin 
ıarı, ahlAkı, tabiati, tarihe karı· İngiliz donanması gibi taarruz edildikten sonra Amerikan do
şan hareketleri gözönünde tu- hareketleri için hazırlanmıştır. nanırıasırun bu büyük denizdeki 
tulmak üzere bütün milli kay- çok yazık ki (Amerlkalılar), is- hareketinden Japon Amira ' hğı
naklar hBrekete ıetiriUr; coğra. t'hbarat scrvis:erinin ihtiyaca nın günü gününe malômat ata. 
fi vaziyetler düşünülür, milli uygun surette çalışa.madığını caiını tabii görmek icap eder. 
servetin çoğaltılması çareleri a.. meydana çıkaran hiıdiseler kar- Bu üslerin yarınki deniz harp
ranır, kuvvete daya.nacak siyası şı31nda kalmışlardır. Japon de- lt""rinde büyük kıymetleri ola
milnasebetlerln faydalı şekiller! niz plAnlarının tatbik şeklini, caktır. 

b.:-;tan ıllC yapsa be!!enirsiniz? lAket 'ünümüzde söyle iuih et
(Yugolslavya) adı altında yenibaş mlşlerdir : •A•keri işlerin içyüzü· 
tan bir nevi Oamanlı İmparatorlu- nü dB.ha yakından görüp Alma~ 

lar1a daha iyi iş beraberliği ya
ğu yaratmıştır. Yani biziın s ırtı-

v::purdan Gece yarısı 
düşen çımaçı yüze 

koroya çıkt , 

bunun arkasından gelir. Japon donanmasını dolduran ge.. Pasiiik deniz muharebeleri, 

mızdan attığımız beliyı Sırbistan pabi 'mek için bu damatlığı vasıta 
d;yc kullandık- • yüze 

Bütün bunlar etraiilc düşü· milerin taktık vasıflarından an· bufilne kadar yapılmış olan de
nüldilkten sonra. sıra ordunun lamak lmkAnı varken, büyük A· nlz harplerinden bambaşka bir 
silAhlarına ve deniz kuvvetleri.. merlkan fi osunun kuvvete mağ- ~ekllde cereyan edecek Vt deniz 
ne gelir. Hedefe varabi"mek rur adamları bu hu!llusta da kilfi tarihine yeni bir sayfa açacak

yüklenmiş ve bu yükün altında 
da ez.ilmiştir. 

Sözü, Sırbistandan gelen yol
cuya bırakı)·orum. Bu açık görilş
liı adam, durumu pek iyi görmüş· 
ı;ir, çok iyi de ifade ediyor: 

. ııırvallaır bizim ırkımızdandır, 
a.şatı yukarı ayni dili k<>nuşuyor
Iar. Ara~ızda yalnız mezhep :far
kı vardır. Onlar kaıtoliktir, biz 
ortodoksuz. Bi.z:ın Sırplıi;ımızı, 
onlar Hu•\tathk1 arını, Slovenler 
Sloven!lkler!nl, Bosnalılar BoŞ
naklıklarrnı bırakalım da (Yu
goslav) adı altında blr olalım !d
diasl!e ortaya çıktık. Hırvatistan· 
da dotfnuş •bulunan PrC>b!çovlç 
adında bir Sırp politikacının, bu 
ddianın Heri gitmesinde çok tc-

s.ri olmustur. · 
Bll' du baktık ki ecnebi istib

dattan kurtardığımızı sandığımız 
HırvatlaTın aristokrat sınıfı, as
kerlerinin, memurlarının, serbest 

• meslek sahiplerinin,.. büyük kl..""11, 
bllyük arazi sahiplerinin hemen 
hcpgl Avusturya ve ~ıacar kazanı 
içinde tam.amile erimiş. kendileri.. 
nı blzden ayrı ve biıden yüksek 
tutuyorlar. Kendilerine Avrupalı. 
bize Balkanlı ve şe.rklı diyorlar. 
Ecnebi idaresi altında kahır gö
ren bir sınıf o~an Hırvat köylüle
rine ııel!ncc der federal blr •is
tem tutsaydık betki onlarla bera
ber yürüyebilirdik. Fakat tek 
millet kurmak fik?'ini, Sırplaıstı

rılma.k diye k..ır11ladıklat1 için an· 
la.'8madık. Bildlğln!z gilrültUler 
okıu, Hırv&.t köJlll fırkası reisıi 

Radiç vuruldu. dckt<>r Maçek 
uzun müddet Yuı;-u,ıav siyasi ha· 
yatından uzak ve kü~kü.1 bir hal
de kaldı. 

Yuııoslav tmparırtorluk ıılstemı. 

nl oldutu ıibl yürütel!m derken 
biz. Sırplar, varlıtırnızt adım a. 
dım feda ettik. Hırvatların gönlü
nü hoş etmek için yüzlerine gül· 
mele çalıştık. Eski Sırbistant ih
mal ederek bütün imar hareket
!er!nl Hırvatlstan:ı topladık. Biz, 
osk! Sırbistanda en esaslı demlr
yolu hatlanndan mahrum olduilu
muz helde Hınatlstand'i yenlbtı
tan Sflit - Zııgreb hattını yaptık. 
llırvat subaylarını Yugoslavyaya 
batlamak mwadile terfilerde on. 
tara ü;;tünlilk ve imtiyaz verdik 
Bu hareket o kadar ll.ri &iltl ki 
bir kaç sene evvel bütün bir sı. 
nıfa mensup Sırp subaylar: .or
duda imtiyazlı bir kısım bulunma· 
sına razı ci..:ğiıizJ) diyerek lsti frıı!:ı
rını verdiler ve ordudan çekild!
ler Halbuki ne yapmı:ısak kendi. 
mizı beğendiremedik. İmtiyaz !&-

Felsefede yıldırım 
harbi 

~Afi ~hur fUozor Ein~tt>in, n1Wte

U W U c·i bıfatlle Princeton linlvenı:l
tealnin muhitinde ya,ıyor \.'e llerl f<'l· 
M>fr talebe .. ıne drr!<i ,·eriyor. Ya,ırup 
llf'rllt>mt'l'tlne ra,tmen kalbi (M"k genç

tir. 8titlln "Varlığı tlnJ,·ertdteden fba-
ret olan küçüC'Uk ~hJr, kendl?o1lne alt 
kadın de:llkodularlle bir dilzlye çal
kanıynr. 

PrnfNOr Efnsteln. 1<.nyu hlr Ulm 
adamı olm&ıı1:ına Ta~f'n dünyanın 

~nlUk polltlkn. i':lltrindtn U7.ak kata.

mı;yor. Kf'ndl lnJ z.lyaret eden gazete
t"llt'rf', ~·aı.I ldar6Jnln na'ld önece.tt 
hakkındaki tahminlerini ballandıra 
baJJandıra anlatı;yor. 

G~en rün bir gautec:-1 me11hur fi
lozofu z..lyaret ederek 'jO CJuaU sor· 
mu.tur: 

- YU't .\.iman profeM>rü blr araya 
grtfp izin aazarlyenizJn kökünden 
sanlı. olduğunu IJıpat için bir kitap 
~·aznır~Jar. Buna 110 den.iniz? 

f~tn ... tetn fJU t'evabı ,-f'ırml'}tlr: 
- ffak"iıZ ol'48ydım bir prof~örün 

kıtaıı yazmo.~r klfl görfilürtuı. Yüz 
:\linıe birden yıldınm harbi yaphnl· 
mıu.ı, hal<lkatJn ne tarafta oldutunu 
su•lerm•ile kliftdlr. 

SERÇE 

Görülüyor ya, bizde ve Yugos
tavyada aynl sebepler tamamı ta. 
mamına ayni netfrıccleri doğurmuş
tur. Osmanlı blrliCI diye yaptıjlı

mı. fedakArlıklardan biz ne neti.-
ce almışsak Sırplar da Yuııoslav-
hk tecrübesinin sonunda ayni ne
tıceye varmışlardır. 

Sırbistandan gelen yolcu, bun
dan sonra son fc!Aketın nasıl ha
zırlandığını ve ne şcktl aldıjtını 
anlattı. Bu ibretli hikAyen!n buna 
hit kııımını yarınki yazıda bula
caksınız. 

(Arkası var) 

Elektrik sarfiyatından 
tasarruf için tedbir 

Elektrik sat-fiyatından tasarruf 
gayesile bir proje hazırlanmıştır. 
Bu projenin esasları üzerinde gö
rüşOlmek üzere Elektrik idaresi 
SitAhtaraje. fabrikası müdürü de 
Ankaraya çağırılmış ve gitmişti r. 

Bu proje İstaııbul lçln de muva
fık görülmüştür. 

Seyrettiği filmden 
ilham almış 

Bursada kunduracı Yusuiun ya.. 
nında çalışan Süleyman adındtt 
bir gem:. bir gece slne-me. dönüşü 
dQkk~nda yatarken, seyrettiği 
filmden 1lham alarak ustasının 
dükkandaki 3500 lirasını çalmış, 
İstanbula kaçmıştır. 

Süleyman üstünü başını en pa. 
halı şeylerle düzüp şıklaştıktan 
sonra muhteli( eğlence yerlerinde 
15 gün içinde 900 lira. yemiş, n!.. 
nayet dün yakalanmıştır. 
Hınız ıenç birinci sulh ceza 

mahkemesinde sorgusunu mütea ... 
kıp tevkii olunmuştur. 

r Soruyorlar : !' 
Azraile mi tedavi 

ettirelim? 
,,, 

•····· Geten cumarttt.ı gtmü ak-
1}8-mr, pau.r l'«~l u.at on !kide 
aJlem ansızın Jıutala.ndr. Beyar 
zıt nahlye&Jnde nöbeb:l bulundu
ğunu blldlklm Eminönü belediye 
hekln1lne ko,tum. Uutanm ölüm 
halinde olduJunu llÖyUyer~k Çn·· 
!'ırdald ~\-·ime davet ettiğim be.o 
Jdm, yolun uzaklıkından bahııUe, 
otomobil temin etmedlğlm tak
dirde gldemlyeoekfnl 8Öyledt ve 
ırıtmedl ... • 

- Bizim gibi otomobil tedarik 
edemlyeıı yoksuJlar, ha..~talarıru 

Azraile ml ted&\·l ettlrecekJer! 

Şirketilı<ıyriyenin 67 numaralı 
vapurunda çımacılık yapan İbra· 
him, evvelki ıece vapur Saray
burnu açıklarından geçerken ka. 
zara denize d~üştür. 

Vapur derhal durdurularak çı

macı projektörle-rle aranmağa baş 
lanmıştır. Fakat İbrahimin biraz 
sonra rıhtımda titriycrek durduğu 
ve vapurdakiler ne arayor? a:~bl
lerden hayretle vapuru seyrettik 
görillmüştür. Yüze yüze karaya 
çıktığını söyleyen çımacı fazla su 
yuttu4unda.n hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Fırınların kontrol:Jne 
devam ediliyor 

1.tanbul Belediyeoi fırınların 
sıkı bir surette kontrollarına de
vam etmektedir. Dün de muhtelif 
semtlerdeki frrınlardan noksan 
vezinli ekmekler görülerek musa
dere edilmiştir. Bunlar halka ucuz 
fiyatla satılacaktır. 

Osküdardo fakir halka 

kömür tevzi edildi 
Üsküdar Halk Partisi dün fakir 

halka 2000 kilo kömür tevzi et
miştir. İmkAn bulunduğu takdir
de bu tevziat devam edecekti'!'. 

lstanbuldo zelzele 
Istanbul, 3 (A.A.) - Kandilll ra.

•athaneslnden b!ldlritmı.,tir: 

eme!ile ve taktık ve stratejik dirayet gösteremem!şt;r. Komşu tır. 
esaslara dayanmak suretile, bir ve rakip devletler birıbirlerinin Hiisa.mettın Ülo;el 

çalışma sistemi hazırlanır. Ve sl!Ahlarında tercih ettiği tabiye --------------
işe başlanır. sistemin! inceliyerek, dilşmanı- ı ·lk" 

Mesela İngiltere donanması.- nın askeri niyetlerine alt mühim 1 muhtekirin dükkôn
ları kcp~tıbcr:k nın stratejik ve taktik bakımın- görüşler belirtebl!ir. 

Ortaköyde kömilrcUiük yapan 
Em.n. evvelki gUn, dUkkAnına mil 
rıtcaat eden bir çok kişiye, telA~
larrndan t~Ufadc ederek kararla
ma o:arak kömür vermiş, bu 
suretle Jkl kfo yerine 800 - 1450 
gram ar6$ında kömür satarak ih
tlkAr yapmıştır. 

Yakalanan açıkgöz kömürcü bl-

dan inşa programını incelersek Öy'e anlasıhyor ki. Amerlka 
görtirüz ki bu donanma dilşma.. ile Ja.ponya arasında siy&!lli ger .. 
nına taarruz esasını gözöntinde ginliğln g'ttikt:e artmasına roğ. 
tutmak üzere hazırlanmıştır ve men, H~vai adalarındaki Ame· 
mürettebatı taarıuz için yeti!')ti· rikan askert ve deniz kuman
ri!m!ştir. İngiliz gemilerinin da- donları Japon tayyare gemlleri
ime. baş topları ztyadcd:r. Al- n!n bu Osac kadar yaklaşmak 
man donanmasının ard atccılerl cüretini ı:ı:ö,terccellnl akla bile 
fazladır. Birinin adamları takip. getlrem!yorlardı. Bir baskını ön_ 
diğerinin ise ricat hedefine göre leyecek tedbirlerin bu yUzden 
ayar cd.ilmiş bir ruha sahiptir. ihma·e uğraması cidden hazin-

dir. Görülüyor ki AmerikBn a- rincJ sulh ceza mahkemesi tara
n a.ponlar, tayyare gemile- miral ve renerall Japon donan- fından 2~ lira para ve bir hafta 

e:::lJ rinl İngl l fz tayyare ge-- masının kurulu.cıundaki tabiye. da dü!<kAnının kapatılması ceza
mi!erinden büsbütün baoka bir !erden liızım gelen net!ce'eri çı
şekllde yapmıştır. İngiliz tayya· karmak 7ahmetlne katlanmamıo
re gemilerinde ufak çapta seri lardır . E~er bu ek•ikllk Amcri· 
ateşli toplar çoktur. Japon ta.y- kan denizci'erinln hepsinde var ... 
yare gemilerinin topları ise bil. sa yarının deniz harplerinde de 
yük çaptadır. Japon tayyare ge... acı neticelerini görme\c Ameri. 
milerinde (8) pusluk toplar var- k a n filosunun mukeddcr talihl
dır. Gemiler, İngiliz _ Amerikan dir denilebilir Bereket versin ki 
tayyare gemilerinden tonaj iti.. yarının Anglo .. Sakson filosu 
barilc daha ufaktır. Amerikan kumandanltQ:ı İnailiz Am:ral'ığı
tayyare gemileri tonajındaki Ja. nın elinde bulunacaktır. 

sına çarpılmıştır. 

Bundan başka Bııkırköyünde 
bakkallık yapan Dimitrl, Hüseyin 
ve Öleni de mevcut şekerleri hak
kında beyanname vermemişler, 
asliye ikinci ceza mahkemeS.:nce 
25 er ara para ve 7 şer gün dük
kAn1arının kapatılması cezasına 
maıhkCım edilmislerdir. 

Şüpheli ölüm pon tayyare gemilr ı'lin sayısı Japon filosu, Amerikalılar, ilk 
ikiden ibarettir. baskının sersemliğinden kurtu- Ka.sımpaş:acla, Zincirıtkuyuda 75 

larak faa"iyete geçinceye kadar numarada oturan Mehmedin karısı 

Kız oku·lar 
voleybol 

ve fUotarrnı hazırlayıncaya ka. 
dar muayyen bir zaman geçece-

ini he•aiJ:>a. kalmılJl-tıT"dır. Bu dev
re esnasında; Pas.:Cik ortalarına 
serpilmiş olan Çonson, (Midvey), 
(Guarn) gibi Amerikan Uslerln!, 

Hatice, dün gece 7 aylık çocutunu 
ölü olarak doğurmuştur. 
Çocuğun cesedini muayene eden 

adliye doktoru ölUmü fllpheU görmliş, 
cesedl Morga. kaldırtmıştır. 

DUn aqam oaat 19 u 4 dakika ve • 

48 saniye geçe merkez U.tU Istanbul· şa mpıyon ası ; 1 
dan ıoso kilometre mesatede bulunan • ~a A 'il ,11/181 ~ .. ,. 
kuvvetlice bir zelzele kaydedllmlftir. --~- -~·· 
G d 'k dd · d Çamlıca ilk mog~'Obiyet ;;"~~'""'""'''"''"'°'''""""""''"'"'" ..,.,,,, .. , ~~--,~-e ı paşa ca esın e • 

b. 1 k acısını tot.ı H . 
1r yora oma VO OSI Kız okullar voleybol şampiyo. angı babayiğit yazacak? 

Geçen cumartesi ıecesi Gedik- nasına dun Eminonu Halkevj sa. 
paşa caddesinde kanlar içinde a- !onunda yalnız kız talebelerden m...Ail ııarıt Vekiıletı ilk mekteplerin lı dalga ceçrneğe, ne yapWdarm.. 

_, k milr-ekkep btr seyirci küUcsi önün- U W U dördüncü ve bıeı:lncl &ıntfla- bllmemeğe ba,la.dıto.r. 
ğır yar~ı olara bulunan Hüseyi_ de devam cdildı. 
nin, arkadaşlarından Harud adın.. İlk kar~ılaşma Kız r.ıualllm • 
da bir Ermenl genel taraiından ya· Bolaziçi liseleri" arasında yapıl
ralandığı anlaşılmıştır. dı. Kız Muallim çok güzel bir o. 

rında Uç yd mliddetıe okutu1acak blr 
coğrafya kitabı yazdınnak için bir 
müfilabaka a.('.ac&lanlft ve blrlnclllll 
kazananın muharrlrlne Uç bin, lkln
ctUA'J kazanana bln, UçUncü ve dör· 
düncü g<"lenlere de dörder yüı; llra 
,·erecekmiş. 

Harud dün yakalanmış, Adliye- yundan sonra rakipleri Boğaziçini 
O _ 15, 6 • 15 matlup etti . ce yapılan sorgusu sonunda tev. 

kif olunmuştur. Suçlu, Hüseyin.i, 
bir meçhul §ahsın üzerlerine hü. 
cum ederek yaraladığını iddia et
miştir. 

Diğer tar•!tan Ilüseyinin he-
nüz ifadesi ahnama.dığından vak
anın lçyüzü aY'dınlanmamıştır. 

Borbarosun türbesinin 
tanzimi ihale edildi 

Büyük Türk denizcisi Barbaros 
Heyrettinln Beşiktaştakl türbesi
nin bulunduiu ssharun tanz.lmi 
30 bin liraya müteahhide ihale 
edilmiştir. 

İkinci oyun Erenköy - Çamlıca 
arasında oldu. ZevklL bir oyundan 
sonra ErenköylUler geçen senenin Dünya harl~ının bin bir detl,lk· 
hiç yenilmeden ~mpiyon olan ta- fiğe maruz buJunduğu ,.8 daha da. bu· 
krmı Çamlıcayı bcklenmiyen fark
lı bir mağlQbiyetc uğrattı, netice lunueağı muhakkak olan bu harp se.. 
10 - 15, l _ 15 oldu. nelerinde Ur yıl olrutula<"ak bir coğ

İlk <>y1ına Kız Muallim haki- rafya yazmak her babaylğltln kllrt 
katen gilzel bir oyun çıkardı. Ve 
bu senenin en kuvvctJl ve şam,.. olamıyaeafına göre bence bu mükıi.-
piyonluğa namzet bir takımı ol. fatıar az<lı.r. 
duğunu gösterdi. 

İkinci oyuna gelince, Erenköy
lüler güzel oyunlarının neticesini 
aldılar. Ve şampiyon takıma ge
çen senedenberi ilk mağlubiyet 
acısını tattırmak şerefioni de ka
zanmış oldular. 

HAVA DALGALARI 

Arjantlnln hükOmet merkezlnde 
mllthl' bir sıcak dalgIMıı höküm .ıı
rüyormu.,. Oyle anlnlJıhyor ki bir 
müddetteoberJ &rcaklar da. MJtuklar 
da dünyanrn her tara tında adamak.ıl-

ÖLÜME SUSAl\IIŞLAR 
Mu,ta bir adamı öldllren iki kard"'! 

mahkemece onar sene hapse ınalıkCim 
edllml,ler. Fakat katmer bu Ct'Z&yı 
apr eörerck kararı temyJz etnılşler, 
temyiz netlceırlnde ceza idama çev
rlldlflnden tuÇlıılar aotlmııılar. 

Daha evvel mevcut bulun.masaydı 
«ölüme İmamai<• ve cayajlUe ölllmü
nll araınalD t&btrlerlıtl dlllmlze iter 
ltalde bu iki kard°' 110km119 olacak-

ALIŞMA KARŞILIKLI MI 
OLUYORf 

Alman.lar: «Artık laf& al•fhk» dl· 
yorlam>t,_ Belki dotrucıur. Iııoan oğlu 
neye a1J91nu ki ... Yalruz ııu da ııöz
den Juıçmamal<tacbr ki Almanlann 
kışa aıı,maı. için ııoçlrdlklerl zaman 
~inde Ruolar da harbe alvjmı' gtbl
dJrler. 
lardr. '.fatııaert 

Jak, uşajlın ellnden ııazeteleri kapa. VA'.fANJN lı:Dl!:Bf ' ROMANI: 
ı 

'rEFRIKA No. 21 Bu meselede cinayet yeri, Antue.netin 
olduğu evdi. Sal<>ndak! boz renıgi halının 
üzerindeki kan lekeleri... Bu kan leke· 
lcrinin renk'lerl, şekilleri ... Bunların hep

si Jakın hafızasında ne derin bir surette 
gömülmüştü. Cinayetin yerini görmek .... 
Bunu hem i•tıl)l'<>r, hem de iğreniyordu. 
Hele Antuanel! görmek nekadar güç ola
caktı! En derin bir sevda bile bu derece 
büyük fe!Aket!ere d&>yan"1nJlz. 

rak: 
- Ver bakayım, dedi. 
Gazeteleri açtı. Elleri o derecede titri

yordu ki Frarun.ıa bu hale hayret ve dth
şetle bakakaldı. Efendls!nl bu hale koyan 
vak'anın bu ölümle &lakası olduğunu o 
anda hiaoetti. Demek ki Jak bu havadisi 
evvelce biliyordu. Bütün geceyi uyanık 
olarak gec;innesine sebep bu idi. Belki 
de o gece ora.da idi? Gidiş saatlnl tesbit 
etmek iıteyişı, telefonun kaçta çaldılını 

sonna..~ı .•• 
BütUn bu sahte teferruatın bu ölüm· 

le mutl1lk bir alAka.oı vardı .. Aman Ya· 
rabbi! Acaba ne olmuştu? Bunu düşün
mek bile istemiyordu. 

Gözlerini açmış, Jaka. hayret ve deh· 
şetle bakıyordu . Jak elile uşağa uzaklat
nıaaını ve yalnız kalmak istedlj'ini işaret 
etti. İhtiyar Franrua başını önüne eğerek 
<>dadan çıktı. 

Yıızan lf.aren Bram.son 

Hemen harekete geçmek Ihımdı. 
Hareketo geçmek .. Fakat nasıl ve nere· 

den işe ba~Jayabilirdi? İşe polis el koy
madan, şüpheler artıp dedıkodular baş
lamadan blrşey!er yapmak gerekti. Dok
tor Rişar rapor vermem.ekle ısrar ederse 
başka bir d<>ktor bulmak; onu rapor ver· 
meite mecbur etmek mutla~ IAzımdı. 

Fakat bunu nasıl yapabilirdi? tmkAnsız 
bir şey gibi görünüyordu .. 

Böyle imk3nsn: bir şeyi yaptırmak için 
iki çare vardı: Ya tehdit etmek, ya bir 
şey vadetmek ... Fakat tehditle veya va· 

Jak, ynılan haberler! okuyordu. Hep- adle iş yürüyecek miydi? Bu nokta da 
si bir kaç oatırdan !baretti. Vak'ayı kısa-
ca anlattıktan sonra bunun görünüşe gö. şüpheli ve karanlık görünily<>tdu. 
re bir intihar olduıtunu, !•kat henüz Bir tek adam bu vaziyette kendisine 
doktorun raporu vermemlş olduğunu iliı- yardrm edebilir ve akıl öğretebilirdi. O 
ve ediyorlardı. da lhtiyar dostu a.vukat Slmonl idi. Ya-

Jak sinir lçlndeyd~ Tehlike mutlak su· şının epey ilerlemiş olmasına rağmen 
l·ette çatmamrştı. Fakat demek ki şüphe· blilronun en mühim a.zalarından, en sozu 
!er de ebik değildi· Doktor neden hAIA ııeçen avukatlarından biriydi. Herşeyl bi· 
raporu verrneınlşU? lird~ en güç meseleler onun dlmal!ından 

Demek ki bir mücadele baoJa,.acaJttı. geçince bııı;lt cşirdi. Her derde bir deva, 

Çeviren: Renan A., E. YALMAN 

her şifasr:z görünen v.ak'aya çare bulur
du. 

Jaka daima yardım etmiş, bütün ış ha
ıyatında ona !babalık etmişti, Bin türlü 
hizmette bulunmuş, bin ııekllde nasihat 
•Vermiş, akıl öl!retm!şti. 

Jak hemen gidip Mösyö Slmoniyl ı:ör

meğe karar verdi. 

Fakat gidip de ne söyllyecekti? Bunu 
henüz bilmiyordu. Doğrusunu da söyli. 
yemezdi. Fakat geçirdili korkunç ve ten· 
ha geceden sonra blrisile mutlaka konuş· 
mak lhtlyıtcını duyuyordu. LUsiyenln ö
lümünden bahsetmek, bunun hakkında 
konuşmak istiyordu. Etrafta şüphelenen· 
ler var mıydı? Avukat arkadaşları ne dil· 
ı;ünilyorlardı. Bu anda hayretle şunu far. 
ketti ki en iptidai in9&nla !ncelmlş, oku
muş bir insan arasında ruhça, hisçe hiç 
!ark yoktu. Blr cinayet işleyen katli bu 
cinayetten baıhsetrnek ister ve cinayeti 
işlediği yerin etrafında dolaşır. Mutlaka 
oralara glder, bakar ve nihayet orada ya-
kalanır. ~ 

Antuanet, zavallı kadın! Kim bilir bu 
korkunç geceyi nas~ geçirmişti? Herhal· 
de o da kendJ,ıi kadar a.cı çekiyordu. Bel· 
ki de> daha fazla! Bu acısını biraz hatif_ 
!etmek için ne yapmak milınkündü aca
ba? 

Jak bunu ııeccdenberi ilk dcla olarak 
düşUndü#ünil farkettı. Böyle korkunç fe· 
lfiket anlarında kadın ruhu daha ince, 
daba şefkatli oluyor .. Bir kadının tehi!· 
ke anında llk düşüncesl sevdill adamdır, 
Halbuki erkek evvela kendini düşilnUr .. 

Hayır, böyle derler. Ama bu doğru mu 

sanki? Jakın tık dü~n.cesi her ne paha
sına olursa olsun Antuanetln hayatını 

kurtarmak olmamış mıydı? Hem de Al
lah bilir ne pahasına bunu yapmıştı .. 
Arhk biraz da kendini düşünmek hak
kıydı.. Şimdl tehlikede olan yalnız ken· 
disi değil l!liYcll? 

(Arkası :var) 

t-%-94:% 

Yerinde 
olmaz mı? 

fi"'=b &lal-·ercll ha.,·a oyunlarına 

l'==:U allljık blrl&l böyJc bir oyun

<la flyatların düc:mcslle meteliksiz 
hale gelmJ~. Bulunduğu şehrin en 
akıllı4'r tanınan birlMlne gldrrek: 

- Dün Karun kadar zenı;-indlm; 
bugün be-, parnn1 kalmadı. Bu nasıl 
ı,tır böyle? dJye derd yanmı,. 

Şchrtn en akdh.,ı, ha\11. oyuncusu
nu tanıdığı l«.·in şöyle dcmı1: 

- Vaktıle Çlndc ~anglıay çar;ı
srnda bir adan1 yük1.;ekçe bir yere 
çıkarak bağıra bağıra: «Ey halk. 
karım bu sabah bir oğlan doğurdu» 
denıh_:ı. Bu söz üzerine dcrho.l altın 
flyatla.rı .)'İ.İk"lrlrui~. 

Bir sene konra ayni atlanı Şa.ng
lıay ı;ar~ı'tında yine baıtua bağıra: 
«Ey halk, karım bu sabah blr kız 
doğurdu» diye Uıin edince aıtm ft
ya.tıo.rı birdenbire yine yükielmlş. 

Uçüncü tiene yJne bu adam Şang .. 
hay çarfıtı.ında: «Ey halk, kanın bu 
"'iabah lklı: doğurdu» dl)-·e haykmnı,. 
Bunun tlzerine altın fiyattan bil'o 
dcnblre dW,mü1 ve ILlbn toplayıctlar 
mUtht, ziyan etmlıler. 

HlkAye bu noktaya gflllnce hava 
oyuncu~u müdahale etmı,: 

- Nıu;ıt olur yahu! Ra.~tgete bir 
adamın karn.ının lklı; do~rmasının 

altın OyaUarJle alAkası ne'?' 
Şf-hrln en akıllı ı cevap '\'ermllJ: 
- Ffl·atların JrükseJme bahsinde 

altının doğan focuklarla atiika•u 
nedir diye hiç merak etmedin. Fo.
kat iş fiyatların düşmr.!ne ı;elinee 

merakın kabardı. 1'f!\n&tiız &ebet>" 
terle ha\"adan para kazanmak lc:ln 
dalavere ('evlreın bizler hep böyle
siniz. Ancak mukadder ıarar bir 
gün gelip çattığı •.aman aklınız ba
llJınıza gelir \'e bu L,ıo lzalınu ar&r· 

ıınıı;! 

* Yukarıdaki 1'8.tırları. BaşvekWmJ· 
zin haldı olarak «aldanacııklanna» 
ı.,art't ettlAI llltın toplaıı ılara ithaf 
ehuek yerinde olmtı-ı mı t 

KÔR l!tADJ 

Sarı kordela 
şarkısı 

mahkemede 

Şarkıyı Ziya Şokirin 
yazdığı tesbit edildi 
Tarihi yazılar yazan muharrir 

Ziya Şakir, Adliyeye müracaal 
ederek. meşhur .sarı kordellrn 
sarı. ıarkısının kendisine ait ol. 
dutunu vo Malatyalı tamburi Fab 
rinin bunu bestelemek üzere alıp 
piya'8.ya ıürmek suretile emniye. 
tini suiistimal ettiğini iter? sür
müş, tamburi hakkında asliye al
tıncı ceza mahkemesinde bir da~ 
va açmı.ştır. 

Muhakemeye dün sabah bakıl
mış ve ı;arkının güfteslnın Zrya 
Şakire ait oldullu anlaı;ı~arak tam
buri Fahriye !;arkıyı muharrire 
iade etmesi için mühlet verllmit
tir. 

TAKVİM 
4 ŞUBA'.f 1942 
ÇARŞAlIBA 

AY: 2 - GÜN: 4 - Kasım: 89 
RUMt: 1357 - lkincikanun: 22 
HiCRİ: 1361 - MUHARREM: 18 
VAKİT ZEVALİ EZANI 

GÜNEŞ: 7.09 1,41 
ÖGLE: 12,28 7,00 
i:KtNDİ: 15,11 9,43 
AK.ŞA.M: 17,28 12.00 
YATSI: 19,01 1,33 
İMSAK: 5,28 12,03 

Kestone1i ~ulgur pilavı 
fa> ugiınkü ~·emrttmtz suda kay

u;;B namı, ve soyulmu' kest.ane 
Ue yapı.lan bulKttr plla\"ldır. Bu ye
mek ('ok lezzetli ve iyi oluyor. Bun
dan ba,ka çocuklara blr de tattı yap
mayı dU~Undilm. Fakat ,ekere pe([ 

ytik.lenmıl·ttek idareli ta.mfmdan ne 
yapabUeceA"lmi dü'1Unürken: Sokak
tan: cElmnJar elnıaJ> diye geı;en atı· 
cının eesJ, aklım& elma fırımnı getlr
dJ. Hemen çafırdıo1, hlr kilo elma al
dım, soydum, ke.,klıı bıçakla ı,ıerıol 

oydum. Bir rept.lye hıraladun. Her bJrl 
nln l('loe yann1,ar fındık kadar tere· 
yağı ve birer kah\·e kaşığı t.o;ı şeker 

koydum, tep&lnln 1';ine blr kahve fln. 
canı da. su kattrm, fınna sllrdüm, 
araaıra yokladım, elmalar yumu.,a)·ıp 
pı,ınoo fırını söndürdüm. Yemek za.
manına kadar ısoğumaması için ııcak 
fırında bıraktım. Sofraya geJecefl 
vakit birer birer labağa aldım. Bu 
tatlı '}Ik, zarif, lezzetli, hem de ıcıa
reli oluyor. 

Olruyucularm bir tecrübe edene 
herhalde memnun kalacaklardır. 

EV KADINI 
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ı;ı;ıtrı•liJ!ll·1:1JJC1lll:t!i~J4;J!JD 
Harp Vaziyeti l Kendi cezalanm _kendileri 

.5ovyet saldırtmlarr ve arayan kar·ıııer 
ilerlemesinin sırrı 

VAl'AN 

GECE ROPORT AJLARI \ 

Son balodan 
AL 

Çarpışan iki emel 
Yazan: l\I. B· ZAL 

rı::::5) u harbin ba§uıdaoherl iki 

19.) emel birblrlle ~şıyot': S OTJ'tt ~nmla.r•nın seki
zine! .ba.l'ta&ındayız. Alınını 

:aııın kendi ıa:rzWaıdfc 9Cldl.ip ta· 
unmak ted(k:l.erl hattın \bır çok 
ıerlerinde ovyeUertn ele i?erle~c 
lerecesl 80 - 100 kllometredır. 

10 sene ağır hapse mahkum olan iki katil, karar' 
temyiz ettirdiler. Temyiz idama karar verdi 

serpintiler. •• 
,~1~!'!!!!!!'!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!.!!!~·ı y AZAN : Far ak FEN i K ~~ 

Mlh\ er tarofı, yıldırım osnllyle te
peden jnme bn kınlar yapmak •e 
biran eTI'el knU netlrelr.ro varmak 
gny ini gildilyor. Hazırlıksız olan 
Demokrasi taralı, vakit kn?.anmıı k, 
bunu yaparken de <llğer tarafı mu n· 
kün olıluğn ftadn.r yonnak ve .)iP· 

rntınak erneıını b~H.ror. 

Ju miktar ~tnı)t 'Cağı gibi 
~u rlrintm çık.ıntıb ,~tyet dol:ı
vısile Alman müd:ı:t:uısının da r:or
İuklarlı düştüğü muhakkaktır. Bu 
-ıebepledlr ki Al1nnnlar için hiç ~ 
arzu ediiJmiyen k rşı saldırımtar 
yapılmış, bu Jştc zır~'ı •ıirlfklerln 
da:hi kullamldığt son Al'man teb
liğlerinde lıUdhilnrl Ur. Halbuki bu 
şiddetli oğukı'~ Alman ~ıı'lhı 
birliklerinin iyl neticeler nlama
cbklo.n ve ,ana:ık ~ok büyük nıec· 
buriyetle:r (karşısında. 5şe giriştik
leri herkeısoo bilinınektedlr. 

İkisi de. idam edildiler 
Mu~ (Hususi) _ Bundan bir 1 zayı, clnayeUcrinc çok_ görerek 

müddet evvel Blngöle bağlı Ha- davayı temyiz etml§lerdır. Temyiz 
Ulan köylU HüsnU isminde biri mahkemesi davanın esası üzerin
öldürillm~Q. Cinayeti ayni köy· de dıkkatı~ durarak clnoyetin tı8" 
den Kasım oğullarından Fettah ve ammüden .. ışlendlğlr_ıl tcsblt et~ ş, 
All işlemiş ve HüsnUyU pusuy& \'erllı;ıı hukmfi katıllcrln aleyh n-

' k ..ıı 1 de ol<ırak bozmustur. Davaya Muş dilşürdfikJeri meydana cı mı.,,.· ağırcezasında bakılarak Fettah ve 
İki katilin ağırcczada yapılan mu- Ali ftlama mahkum olmu~lardır. 
hakemclerl neticelenmiş, her ikı.si Katiller geçen ayın 11 inde c!n~
de onar sene hapse mahküm ol· yetierır.in cezasını asılmak suretı· 
muşlardı. İki ka'tll kardeş bu cc· le çekmişlerdir. 

)liidafi Uı.raflndan 1..1 rşı hücum 
ancak fena bir VU2iyetin diizeltıı· 
rnesı lçbı Jbpı'!ır. Alm nlann ken- Sermayesi d vlet tarafından 

~eri m·ş teşekküller 

di ıkarşı Jıücumnı'rnıdan lbahsetme
lerl bu ıneV'Zfi zorJuklanıun en sa
rih bfr delllidb'. Ancak Sovyetlerin 
de büyük hareketler l"apamadıkla. 
n, stratejik mühim hedeller ıele ıre 
çJrip ,geniş yarma ~ ku•) ıtm:ı.!J:ırı 
baş:ı.TBm:ubklan meydandadır. Bu. 
nun sebebi de aşikardır. Çünkü bü
yük ve stnıtejik hrure.J'etler fçin 
geniş kuvvet toplulu~u tster. Gc· 
rck bu kuvfttleıtn bir ~aya re
tiı·Hıncsl, gerekse geldikten sonra 
yiyecek ve cephane •Ubarile bes· 
lenm&lc:ri ve hele bugünkü harbin 
ı;artettfrdiii ısnnsuz malzeme)1' bu
raya yığmak y.alnız demiryellarlle 
olm~. bir çok yol ve bir çok mo· 
törJü u 'kllye ister. Bnnbr ise bu 
mcvsfmda Rıısyada tahakkuk et
tirlleb'Ur ~yt:'er ıdetildtr. Dü ün
nıek lcnp tcder ki böyle büyük or
du küUeleriıtin ba1'uım:ısı lçln da
hi ~eri Yel' bu1.m.ak, çatı altı 
temin etmek lc:ı.bil ıeılmı ıı:. Gecele
y.i n çcrt,ı nda !'!a.nlar fse sıf •· 

Bu ·gibi müessese memur ve müstahdemferi.ni~ 
tekoütlükleri hokkmdaki lôyiha Meclise veraldı 

Ankarıı, s (Telefonla) - Ziraat sında hizmet görmele~l şartt~r. Mc
bankası Merkez bankası, Eti vo SU- mur ve mllstahdcmlcrın tekailt ma
mer b~k gibi sermayesinin bir kıs- aşlarını karşılıyacak sermaye için de 

•A-amı devlet tarafından bankalar, her memurunun almakta mı veya ....,,. 
verflml~ olan tcşckkllllerdckl memur olduğ'U maaşın ylizde beşi nlsbetınde 
ve müstahdemlerin tckaUtıUklcrl hak- ve her memur da kendi maaşııun 
kmdaki kanun JAyihnsı bütçe encU- yilzdc beşini tekaüt sa.ndığrna yatrra

mcnindcdlr. . cakbr. Eski memurların ho.klannı 
Bu lfıyihadaki esaslara göre ban-

ka memurlannın tekaüUUğe istihkak korumak için de lAylho.ya bir madde 
keııbetmelerl iı;in 30 • 35 sene ara.- na.ve olunmuştur. CB.B.) 

R 
nn altında 80 dereoecle donarlar. ( 

Bu 'Zll?'unıUer dob ile Sovyet· 1 
ler t• reketıerinl ufak ve knt mü-
1.eaddJt btal:ırla ve bütün uphe '"---boyunca pıyorlar, imkan bul-

s ·Al 
bar f 

an l UZAKŞARKTA 

Rangon 
Japon tehdidi 

altında 

dukıbn her ~rde sokulup cephe
de blçimhsiz vazf.yeiler meydana 
ıretıriyorl:ır. 

Bwı 1 Tın bfr Jasmı Alman kartı 
hücumtaıae düı.eltilJyor, dÜ<;ıruı
oını b11 sotuk mcv imde harekete 
ve Ylpo·nmıyn Jebar f'ttifl için Sov 
Yet kunınndanhğı klsmen arzusu
nu tatının ediyor, b:ıxı mıntak' lar. 
da ise fleııleme önlenemiyor, i~ri 
hareketler lçin Sovyetler kendile· 
rlne 'lllC'llfez •\ll~ 

lJura!ardan ne deftceye kadar Is 
ti,.de edeceklerdir! Bu ımeTSbnde 
biiyük ltavvetleri ftarekete reçlr· 
medekl 1ka'blUyetJertne baJlıclır· 
İlkbaharda hanrı 1araf daha kud· 
retli ve atik " ıv......,. ona n
zlyeU dihıeleeellttr. Ancak 8n· 
yetıer ha.~•et _..1n4, tfmdlye 
kadar biiyülı: 11Ula4eler tem\n f'· 

domlyen canlı •anet1erlnden (pi· 
Ya.de, ııiiftlf) ..... a.tlflı'1e temin 
elmek Aatlyo....._ 

y, Ş. 

MABAD 

Tıkanacak 
delikler 

( ... 1 blcicle) (-) 

C'r~ Yaktt kaybetmifler ve ye'ae 
dUenıüıılerdir. 

llükClmet bu kadar masraflı ve 
etraflı teşklllt kurduju halde ne
den lııin .lçyüzüne srokulamamıı. 
vurguncunun at oynatmasına mA
nl olamamıştn-? ÇUnkü mürakabe 
vazf!etılni fillen :v•ı>m•ta memur 
ettlii vazife Ahie>leri; kendi saha· 
larına ait lilerde kurd kesllmlı 
olan vurguncu ile boy ölçüıecek 
61.l!'ette hazırlanmamı1tır. 

Filli müra.kabe, hUkametin dO
rilatlüjtıne, tecr11beırlne eüvene
rek Milrakabe heyetlerinin basına 
geçirdlti seçme adamlar tarafın
dan yapılmaz, tüccarla en son te
ması, hizmete :veni ıınnıs teciü
besiz bir Mürakabe mem~ru ya
par. Nekadar dürüst olsa, neka
dar açıkgöz olsa böyle bir tecrü. 
hesiz memurun aldanması ihtimali 
galiptir. 

Mürakabe kadrolarında 140 iL 
raya kadar Mürakabe memuru 
maaıı vardır. Fakat barem kanu
nu mucibince bu miktarda ınaa1 alabilecek vasıflarda memur bul
mak mümkün detlldlr. Hizmete 
alınan memurlardan ~tunun ma
aşı seksen liradır. Bu kadar :ınaaı 
alan lecrübeıs!z bir ıenç, hlnoilu. 
hin bir vurcuncu ile karşılaşınca, 
dürüst ise fendlne mathip olmaaı 
ihtimali vardır. Seciyesi zayıf ise 
vurguncu bunu dertıaı keşfederek 
kendisine menfaat gösterir, yilzQ. 
ne güler, eğ'endirir ve yolsuzluta 
siirilkler. Müstesna olarak arada 
hem dllrüst, hem anlayışlı me
murlar da zuhur ettiğini ve bun· 
la.rın şu veya bu vurguncunun 
hakkından geldillnt farzetaek bi· 
le umumi cereyan, vurıuncuyu 
ezememek ıekllnde olmuıtur. 

(Başı t incide) +x+ 
üstündedir. Stalin cenup kesimin· 
de Dlnyepcr havza.sına doğru ya
pılan ileri hareketin tacil edılmc
sinl emrctmis ve Mar~aı Tlmo· 
çenkonun emrine bu mnksn.tıa ta. 
ze kuvvetler verilmi~tir. Bunun 
sebeıbl ccnuptn diğer bölgelere 
nnzaran kışın bir ay evvel bltme
;idir. Yedi hafta sonra karın ye· 
rine çamur kaim olacak ve Rus 
krı.ıan llJndikl k*d&r suratle ha
reket edemiyecek'erdlr. Timoçen. 
ko Din:yepere kadar ilerlemek için 
umumt bir tazyikle taarruz cep
hesini genişletmiş ve Ukraynanın 
içlerine doğru yürümU~tür. Timo. 
çenkonun baıhıca taarruzu Din
yeper • Petrovsk'ı hedef tutmak
tadır. 

Rualar ılmdlden vadiye inmiş. 
!erdir ve iki kuvvetli kol bu §eh· 
re dolru ilerlemektedirler. Azak 
deniıl fstlk&mt'Und~ Mariopol' a 
dotru muvazi bir ileri harekete 
ıeçtJJMlf emredilmiştir. Bu iki 
hareket Xuımda bulunan düşman 
için blr tehdit teşkil etmektedir. 
Merkeı cephesinde General Zu
kof'un Moskova • Smolensk yolu
nun fimal ve cenubundakl i'eri 
hareketi devam etmektedir. Viaz
ma ve lb:he geride bırakılmıştır. 
Umumi bir Alman &eri çekilme 
hareketi bu sonuncu şehir cıva. 
rında cereyan eden muharebenin 
neticesine bağlıdır. 

Londra, 3 (A.A.) - Tlmes ga. 
zetesi yazıyor: 

Almanlar Sıvıı.stopolda az iter· 
!emişler f.akat Feodosyayı tekrar 
zaptetmişlerdir. Ruslar Kırımı ge. 
ri alamazlarsa Harkofa bir ileri 
hareket ümit eileblllrler. Fakat 
Büyük Brltanya Rus mOttefiklerl
ni alkııla.makla iktifa etmemeli, 
onlara blr an evvel tank iönder
melldlr. Bunun için bUtiln gayret
ter sarf.edllecektlr. 

Biiknf, 3 CA.A.) - En son ha
berlere göre Kerç yarımadasının 
cenubunda Baldar mevkii Alman. 
Rumen kıtalan tarafından ıerl a· 
hnmıştır. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlı~ı teblıii: 
Şark cephesinin milteaddit ke

ıılmlerinde bilhassa Taganrog'un 
dolu simalinde Sovyet hilcumları, 
düıımana alır kayıplar verdiril
mek suretJJe pllskürtülmüştUr. Da. 
ha ba,ka kesimlerde Alman hü· 
cuınları düşmanın JnatJa yaptığı 
rnukavernete ve karın sebebi~et 
verdili büyük gil~lilk'cre rafmen 
mevzu muvaffakiyetler kazan
mıştır. Sovyet hava kuvvetleri, 
hava çarpı1malarında ve tayyare 
meydanlarına yapılan hücumlarda 
23 tayYare kaybetmişlerdir. Al
ınanlar, hiç bir kay)ba uğrama· 
nuol&rdır. 

rakm&k lmklnlarını vermiştir. 

Batoan garbına yapılan 
Japon ihraç hareketi 

p~skürtüldü 
Tokyo, 3 (A.A.) - Mulmein 

şehri düşmfiilür. Bu şehir Siya
mın Birmanyadan istediği yerier 
ara:;ındadır. 

Japon orduları şimdi Rangoona 
karşı Herk harekete başlamak üze
redirler. 

Londra, 3 (A.A.) - Binnanya
da İngiliz orduları Mulmeln gar
bında ve SalveJn nehri boyunca 
tutunmaktadırlar. 
Ba.taan'm g-..rp •1h8ble yapla.n 

bir Japon ihraç hareketi 
püskürtüldü 

Vaşirıgton, 3 (A.A.) - Filipin· 
lerde Ja_ponların Bataan ıarp sa
hilinde uker çıkarmak için yap· 
tıldarı iki teıebbüs, 2 ıubat ıece
&i akim bıraktırılmı§tır. Huauai 
hücum kıtaları tarafından yapılan 
tık teşebbüs akşam \iatü erken 
saatte olmuııtur. Bu teşebbüs top. 
çumuzun ateşile bozulmuııtur. Da• 
ha ciddi olan lklnc~ teşebbüse ge. 
ce yarısı geçllm~tır. 

Himaye altında hareket eden 
kayıklar, fazla miktarda olmak 
üzere sahlle yaklasmışlar fakat 
gece a'll'Cılarımızdan bazıları tara· 
tından görülmüşlerdir. Avcıları· 
mız kafileye derhal mitralyözle 
ve küçük çapta ·bombalarla hücum 
etmişlerdir. Düşman sahile yakla• 
sırken sahil müdafaa kuvveUerl· 
eniz top ve mitr&lyözle hücuma 
geçmişlerdir. Japon kuvvetlerl in, 
sanca telefat vermişlerdir. Ve ka· 
yıkları tahrip edilmiştir. 
Japonlar Slnraıpm,., ~nn lffn 

lhaar1•ııyorlar 
Toklo,3 (A.A.) - Genel kur1 

may basın şubesi erkAnından yar• 
bay Yoshiaki Hodda, Japon ordu· 
6Unun Singapur taarruzu için şlm. 
diye kadar görülmemlış ve daya· 
rulmaz bir strateji tatbik edeceil
nl söylemiştir. Hodda, Sloıapurda 
bulunan kıtalar mevcudunu 14,000 
itişi tahmin etmekte ve mildafaa 
hazırlıklarının afle-bilhtlmal nlha• 
yet bulduğunu llAve eylemekte· 
dfr. 

Afrika horbi 
<Bafı•laeld.>+ 

Bu tümen, hava kuvvetıertmız tara-
fından ve bilhassa avcı tayyareleri
miz tarafından takviye edilmiştir. 
Bunlar, 4 üncU Hintli tUmenllıe ve 
kollarımıza bütün gUn sıkı ve tesirli 
bir yardımda bulunmll.flardır. 

Ankara, 3 (Radyo Gaaeteai) -
Italyan teblifinJn bildlrdlflne sure. 
Derne'nin 70 kilometre cenubunda 
Siren işgal edilmiştir. 

S oğuktan, kardan ve rilz- dırtmnk için yakaladıkları bir 
gdrdan korunmak için knvalya ile pistte boy gösteriyor

lardı. 
gözlerime kadar bUtiln yilzümc Dırden bir «Sivlngı dir bnş-
doladıfım kaşkolu, Tokatlıynnın ladı. 0 klfısik tango müptelaları 
sıcak salonunda açtım. Herkes ne yapacaklarını şaııırdılar ... 
etrafıma koşuştu. Kimisi palto· Ml tralyl:lz ateşine tutulmuş birer 
mu, kimisi şapkamı aldı... Bir firari gibi, resimden, eğlenceden 
sClrü adam yerlere kadar eğfl- vazgeçip pistten dı~rı kaçtılar .... diler .... 

\\ n nklt bir hayli lleılemlştl ... 
W Caz, baloya o akşam §C

rc! V<?rcn meşhur kadın okuyu· 
cularımızdan Müzeyyen Scnarın 
tiyatro artisUerimlzden 'M_ahm.ut 
Moralı ve Vasfi Rıza ile bır gös· 
teri yapacaklarını illin cttJ.~ 

Dans birdenbire kesildi. Fakat 
yahlara bürünmilG artist de bir 

ceylan gibi kaçtı, kayboldu. 

Hugtine kı:ıdıır Almanlar yer yer 
bU) ük 7..nferler kauuııru~lardır, fa· 
kat fngllfzler, n.•ııı t;aye b:ıkımındıuı 
bir llSB!'ılı r.nfer elde etmişlerdir ki 
o da mukn,·emet azınlnl ge\şctml· 
yerek harbi U7.:ltmaktır. Bu nzlrn, 

AHupadn MlhH•rin hütiin hesı:ııılll· 
rını şııı;ıırtmış, bir \lOk ilnıitlerinl 
Jı:ımıışlu. Harbin başınrla bir tara
rın kun·etl lmhlr ve haklın blr hal
de fken, aradaki me11ııfe glln 'eç
tlk~ nmlmı, tır. 

Acayıp... en m r s.ne · B ı ı bl ı 1 ~ Iraz da kadınları dinllyc-
benzettiler? Yoksa bu itibar ya- lim, dedim. Meşhur saksa· 
nımdaki kadına mı? dedim. :foncu siyahinin yanındaki sütu· 

Beni bir lmparator hnşnctllc na yaslandım. Yanımdaki masada 
büyük salona aldılar. Yürüdüm. konuşuyorlardı. 
Sessiz ve kimsesiz masaların et- Slyaht co~ukça coşuyor ve 
rafında dakikalarca. yürüdüm ve masadııkiler söy ediklcrini et. 
o zaman anladun ki bu itibar ne raftan kimsenin işitmesine l.hU
bana, ne de yanımdaki kadına. ma.ı vermedikleri için knhkaha
Bu itibar yalnızca, baloya Uk lar arasında anlatıyorlardı: 
gelmek SI.fatıru elde eden, kim. _ şu eski çapkına bak .... Saç· 
se gclmlyecck diye üzüntU ile tarı bembeyaz oldu da hfıld us· 
kıvranan idare heyetini sevindi· !anmadı.... Esklden meşhur balık 
ren çifte... avc~sıydı. Ama açıkdcnizlcrde 

Evet, bu ilk gelenler b~ ol- 7.nnnetmeyıniz... O balıklarını 
mayıp da başkaları dn olsaydı dalmo. limanda. avlardı.... Şimdi 
.ayni ~eki ide kar~ılanacaklar ve artık ııvlıyamıyor... Avlamnış· 
ayni şekilde muamele görecek- larla iktifa ediyor. 
1crdi. _ Evet, çok iyi kalpli adam. 

Saat daha henüz çok erkendi. o da bu akşam burada olmaso.y• 
Dokuz; buçuğa yaklaşıyordu. dı. Bu ihtiyar, :ülkat taze gönül. 
Çiftler birer ikişer sökün etme· lü hnnımları kJm eğlendirecek
ğe başladılar .... Issız ve sessiz ti?! .. 
salon lakırdı, kahkaha ve şen Eski kurd kadir bilir adam ... 
-nağmelere büründü. Artık ge- _ Bak bak, hanunlarla acaba 
ılcnler değil bir masa, sandalya. ne konuşuyor? 
yı bile güçlilklc bulabillyorlıırdı. 
Şehrin tanınmış ve seçilmiş bü· - Ahçıdan, yemekten. 
tün şa.hslyet;ıerl bu ak§am, bu- - Elbette ahçıdan yemekten ... 
rada toplanmıı:'ardı. E ... Artık bunlarla baska bir şey 

de konuşulmaz ya ... T okaUıyanın bfiyük salon- istanbulun biricik dritnetu da 
daki saati 12 yi 10 geçi· burada ... Bir heyu'a gibi, yııka

yordu.... Vakit nckadnr dn ı;a. ladığı kızı şikfırını yaknlamıli bir 
buk geçmişti. Etraftn dolaşıyor sırtlan gibi pençeleri arasında 
ve salona her girenin oturanlar eze eze ne güzel de Siving ya· 
tarafından yapılan kritiklerini pıyor. 
dinliyordum. Ha! Ha! Hal ... 

- Hady Lamarr, dediler ..• 

Onu dakikalarca aradılar, bu
lamadılar ... 

Salon yavaş yavaş bo§almnya 
baslamıstı. Döndilm. saate bak
tım. Saat MUı 12 yi on geçiyor
du. 

0 :zaman Tokahyanın meşhur 
saatinin beni bütün bir gece al· 
dnttığını anladım. 

aat 3 dediler. Piyanoya 
gecelik entarisinj giydir

diler. Artık biz misafirlere de 
kalkıp gitmek dü:ıtii. . 

Tam kapıda idi. Paltomu gı· 
yerken Müzeyyen Sennrın etra
fını alan kadınlarla konuplıığu
nu duydum. Kulak kabarttım. 
Anlatıyordu: 

- Efendim, beni dinlemek is
tiyorsanız, pazar günü Krlstel'a 
buyurunuz. İçkisiz saz, tam sn.at 
3 te başlıyor. Ben altıda okuyo. 
rum. Hep alleler geliyorlar. 
Düşündüm, Müzeyyen Senarın 

bu daveti, hastanede hastasına 
bakmayıp, muayenehanem Ca· 
ğaloğlundadır ... Vizite g\'lnlerlm, 
pazartesi, çarşamba ve cumarte· 
si günleridir. Saat 3 ten sonra 
gelirseniz, daha lyi muayene o· 
Jursunuz, diyen doktorların, da· 
vetlne nekada.:- benziyordu ..... 

Dışarıda ham, ayni soğuk de. 
vam ediyordu .•• Kaşkolıı yüzü
me vo ıozume doJayarak ka
ranlıklar içerisine daldım. 

Fa.rnk Fenik 

Kendimi bir an, Hollvudda ı-ll••=•••••••••••••••••••ı•••-. zannettim. Birdenbire grupun 1 ,. 
içerisinde maviUklere bürünmüş,• 
bakışlarile etrafı efsunlaştıran 
bir kız, büyük kapıdan içeri gir ı 
di. Erkekler kadar kadınlar da 
kendisini gıpta lle seyretli'er, 
ıherkcs bir kusur aramaya çalış
tı. 

ŞJJhane Bir Filmin S nci ve Sonuncu Haftası 

Kimisi burnu büyük, dedi. Ki
misi, aJzına blr kuaur buldu. Ve 
nihayet herkes bu kadar kusu· 
run kadı kızında da bulunacatı. 
ıu söyliyerek kızı, balonun en ıu
zel kızı olarak kabul ve UAn et· 
füer ...... 

- Şuna bak şuna dediler ... 
Başımı çevlrcUm. Pembe elbise. 
lerinin içerisinde Danlelle Darl· 
eux'ya nekadar benziyor. Ya ıu ... 
Mor tUtırek elblsesJnin içinde 
kendisinin Joan Benet'e benze. 
dlğine emin olduğunu oturuşu 
ve kurul~ile ispata nekadar ça. 
lışıyor ..• 

Daha bir çoklarını bir çok ar· 
Uste benzettiler... Fakat dotru. 
sunu söylemek lAzım gelirse ben, 
bu artistlerden ziyade salonu 
bürüyen bahar kokus!le daha zl. 
yade .alakadar oldum. 

Burada baharı yaıatan herşcy 
vardı. Gül, karanfil ve envaı çe
ıit çiçek.... Yanımda. bir arka. 
daşla konuşuyorduk ... 

- Bak, dedi. Eskiden kirazı 
flkönce Hidrellezde görürdük. 
Ama şimdi kAnunusanlde de gör
mek kabil ... 

- Yok, diye itiraz edecek ol
dum. Parmatile kırmızı kadi
femsi bir tuvaletin içerisinde ah 

RE .BEKA 
BAŞ BOLLDU>E: 

LAURENCE OLİVİER - JOAN FONTAINE 

M E L E K Sinemaarnda son haftası bugUn baı,ı· 
Jıyor. Seamılar: 1,30 - 4 • 8,30 ve 9 da 

Dikkat: REBEK" filmi gelecek hafta An)(ara ve Izmlr'e gönderilecek 
programımız .kat'! olarak 11 tubat çarşamba günü akfamı 

değiştirilecektir. 

T AKSiM SiNEMASI 
Bu cuma matinelerden itibaren mevı.Jmin 2 bUyik filmlııl birden 

g&tereeektlr. 
Şen ve Şuh yıldız 

LU PE VELEZ 
Madam La Zonoa 

Zengin ve muhtefem !ilmi. 
Bu filmde 6 yeni dans 

göreceksiniz. 

Deıı.et ve korku itibarile 
<FRANKBlSTEUb filminin 

fevkinde olan ve 

DİCK FORllN 
ile 

VllLLllNCE FORD 
tarafından yaratılan 

YASAYAN MUMYA 
, Tüyler tlrpertlci bir tilm 

iki seneye yakın bir zaman en·eı 
Anupndn; Norw.~ç baskını ile haş
lıyan "'e gözün açılıp kapanacağı bir 
zam:ın içinde ı~rnnsanın, Holarıda 

\C Belçlkanın ydnlınas11c nctlccle· 
nen h!ldlselerln bir aynına bugün 
Uzakşarl ta te...<;a(lUf ediyonız.. Ja
ponlar da ilk haınle<le çok parlak 
neticeler elde etmf;;lcrdir. Fakat 
lıııllı•rl, Almanyanın JIMO temmıı
zunılakJ hnllnc kıyas kabul etnıiyc
cek kndnr kölUdür. O dakikada Al
man,rıının karııısımln, de.ni7'.altı1n· 

rilo muhas:ırıı edlle.ıı, havadıın ba· 
şııııı n teş yağdın lan za vallr bl r J 11-

glltcreden ba~ bl~blr ktff\"et yok· 
tu. Almanya, hUttın dünyaya mey
dan olnıyncak bir ~ ınai J."udrete sa
hlııtı. 

Jnpo.11Jn ise lhııkşarkta h:k ba· 
şııua Am rika, Britn.llJ'B imparator
luğu \C Çin gibi dü.~manlarla kar-
ılaı;mış buJunmaktadır. R~ya da 

ııusuda bekliyor. Sınai ;lstenıl bU
yük fedakfırlıklarl::ı. iş görmekle be
raber Amerikan kayımkları ,.e lla· 

na)il ile boy öl~Dşmeğl llmid ede
mez. Elinde ne \"Ursa odur. Kayıp
lnrmın ;t·c.rinJ dolduraınnz. 

Bir aralık ortndnn kaybolan A· 
ıııorlkarı deniz ve ha\"a kunf'tleri, 
Japon nakliye lıatlarııır n tislerint 
şlnıdfılen esaslı urette t.ehdid etrne
ke başlnmışhr. Çincle yakasını kıır
tnramıynn Japou kun·etıerl c;ıa.ı,.ık 
netice nlmnk hıl'lille dört tarafa M· 
ğılmı tar. Faknt diğer taraf laare

kete g~"ek hale pUaee • ..... 
nık cepheleri be81eınek hiç ele ~ 
olmayaealdır. 

Son telgraflara llü....._ ~ 
lann :bulyuı Hlad demlldae lıUıllııı 

olarak Süveyşe 80lmlmak. orada 

Almarllarla blrleşmekUr. lapoll,Ja.JI 

tehlikeden kurtaracak ~ ba 
olduğuna füplae Yok. .fakat araa • 
hedef arasında epeyce ;ı.ı var Pbl 
cörünüyor. 

Alman tedafüi 
tedbirleri 

<Batı ı 19dıiı&) -
miyeUnin Ruslara geçtiğini söyıemlf-

at moru mor bir kadının başını 

lerdlr. Rusyada bulunan Almar. or
dusunun hemen yansı da. geri alm· 
mı.ştır. Hltler'in ilkbaharın 80llua& 

doğru Rusyada tnamıza geçmek ilze
re 100 tümen hazır1adıfuıa inanaNa.r 
haklıdır. Fakat Hitler'in rıuan lti
Mrc alması 14.zım gelen bir ibtlmal 
vardır: Mar~ Tfmoçenko onluları 
Alman huduUarına yaklaşmaktadar
lar. Hitler kendisini tehdid eden en 
bUyUk tehlikenin nereden geldiğini 

blliyor. Bütün dünyanın onun geJecek 
taarruzu hazırladığını tahmin ettttı 
bir :!ırada arkadqlannm Adolf Hit
ler'in muhafız kıtaıannı takviye için 
ordudan hususi surette ııeçUen asker-

..... ••••••••••••••••••••••·'~ lerl toplıyarak husust birlikler lCfkD 

.,, 
C()stererek: -· 

- Kirazlara bak, dedi. 
etmeleri mArıalıdır. Kadının saçları arasına yer· 

leşmiş kirazlara baktıktan sonra 
yalnız bir noktayı tashih ettim: 

- Şlmdi kAnunusanlde değil, 
subat ayınpayız. Saat 12 yl gec
tl. 

saate baktık. Saat 12 yt on 
ıeçiyordu ... 

Aman Yarabbi!... Bu kadın 
nazarları ne kadar da üzerine 

Yarın matinelerden itibaren •••••••-.. 

ELHAMRA'da 
BAYAN KOMŞUM 

(La Malson D'en Face) 
En sevilen Fransız yıldızlarının bir şaheseri 

topluyordu..... ELVİRE POPESCO - llNDRE LEFllUR 
Dans ediyorduk.... Yanımdaki Parisln modern hayatı - Zevk maceraları 

çift kahkahalarla gUlflşilyOt" ve ' Herkesin tekrar tekrar göreceği nefis film •••••r erkek kadına mütemadi)'en yal. -, .... -. •••• 

varıyordu. --------------------------------------------------------- Ne olur mcyva baflresin· 
den tarafa gidelim .... 
Kadın itiraz ediyordu: 
- Yool ... Hırsız' ık yok ... 
Erkek kadını lknaa çalışıyor-

du. 

Kalplere y~amak zevki veren büyük bir qktan CtinWlere yırtıcı bır 
kudret aşılayan sonsuz bir kıskançlıktan mevzuunu alan 

KARA YILDIZLAR 

Dietrich'in kumandasındaki S. S. 
kıtalan mUataltll bir blriik haline 
getirilmiştir. Bu birllğin kendine 
mahsus hava kuvvetleri, hava mOda
faa bataryaları, fstlhklm ve piyade 
kuvvetler! vardır. Hlmler alayına da 
yeni efradın ıntıhabmda rilchan hak· 
kı verilmiştir. S. S. kttalan ihtiyat. 
ıarını arttırmak içiıı bilyUJc gayret· 
ıer aarfedllmektedlr. Biri Heydrich'in 
ve diğer ikisi Görüng'in kumandasın
da olan diğer mflstakil birllkler de 
dahil ~ hizmetinde kullanılacak-
!ardır. 

- Bilirsin ki sevgilim haram 
mal yemem .... MllDELEİN CllROLL - DOUGLllS F lllRBllNKS <Başı ı incide> 'lo 

'r. T U l L J O C il R M) Nil T / kümet istl1a etmişlerdir. 

İngiltere ile Mısır 
arasında ihtila: •n. 

F ototraf çekiliyor... tJ, Diplomatik muhabirler parla· 
gibi 3 bUyUk yıldız'm sinema dünyasına yarattığı en mentonun emniyetini haiz başka Yanıp sönen projektör müstesna bir filmdir. bir hUku~tın ne sureUe buluna-

dans eden çiftleri aleve ko.,an cağını kestirememektedirler. Mu-
bir pervane &ibl projektörden Yann Akşam ha'blrler, Mısırdaki kabine buhra-

Hilkümetfn bu kadar iyi niye· 
U, bu kadar kat'l azim ve iradesi 
o'dutu halde; bu nevi işlerin .za. 
ruri olarak kırtasl mecralardan 
:Yol alması, asıl ıayelerden uzak
laşılmasını mucip olmut ve wr
runcuya işlerini kitaba uydurmak 
"e ltanunı teclblrlerl tesirsiz bı· 

Böyle, kırtası zihniyet ve 1.15ul
ler Yüzünden cayelerden aykırı· 
Iıklar hmule gelmesi yalnız fi
nt milrakabesine ait değildir, di
ler iktısadl işlerde de bunun iz
lerini kolayca ayırmak mümkün· 
dür. 

Diler bir Y~da bunlardan da 
biraz ba!ısedecetlz. Bir üçUncü 
yazıda da; daha. ıenif verim te
min edebilecek ameli usuDerln 
üzerinde duracağız. 

General ı;toae Mısırdaki ln&ilbı 
kuV\'etlerlnl.a kumaadaabtına 

tayla edildi 

tarata silrüklUyor ve herkes A nı hakkında Londraya &elen ba-
dana ederken resmini çıkartmak L L E sı·nemas!nda berlerin naıhoş bir tesir bırakU· 
için pistin bir köşesinde topla· iını çünkü Sırrı Paşanın İngiliz • 

nıyor<fu. Mısır münasebetlerine yaptıtı hiz-
Ama burada neler yoktu ki... ..,. metlerin burad, takdir edildiliinl 

Ahmet Emin YALMAN 

Londra, 3 ( A.A.) - Mısır orduau 
nezdindekt Ingillz heyeU reiat korge
neral Stone, Mısırdaki Ingills kttala
n kuma.ndanlığma tayin edil~lr. 

lla_,_. T b l te ini at .. _....._._ __ ••-"·a. ... --•erinin ılıklıtı ile mest olııc&k .norkunç .. • 
u .... n om u nes ar • Herkes .,..,..... .. ~·... ·- tf arat l . i . kaydeylemektedirler. 

mayan kadınlar mı istersiniz, onnanlanndan heyecan toplayacaktır. LO en nam ı yer erın Zi Kral ayan reısı 1\luhommed 
yoksa Cemal Nadirin Teyze ha- fimdklen bpatmız. Tel: 48695 j Mahmut Halil Beyi veni kabineyi nrmını andıran kadınlar mı... " 

Hepsi Jlle'V'C\lttu. Resimlerini aı. '•ım•••••••••••••••••••m•••• teşkile memur etmiştir. 

h 



Doğu Şir:{eti 

dün doğdu 
ne yepyeni 
caktır. 

BULMACA 

Once şunu söylıyelim ki ( Doğnn J , 
şirketini .yeker şirk(!tin.in üç yüz kU- ı , 
sur memuru esas olmak Uzere 370 ı 
kadar ortak kW'muştur. Şeker şirke
tinin tekaUt sandığı tasfiyeye uğra- • 
yınca memurlardan bir çoğu, elleri- • 
ne geçen parayı hazır hazır yiyecek 
yerde bunu yeni tarzda bir sigorta 
firketlne sermaye yapmak hususun-

da irşad edUmişlerdir. Soldan sağa: ı - En ağır ceza; 
Bu kaynaktan gelen teşebbüsle Kıyı evi. 2 - İçtik1erirrtizden; Te· 

Ml0,000 liralık bw şirk.et kurul- nezzüh vasıtası. 3 - İslamın şart. 
mu,, bunun ytlzde on nlsbetinde his- !arından. 4' - Çirkin; İki beyit. 
se8irri Türkiye Imar bankası, btr mik- 5 - Hayli; Bir Nida; Raci. 6 -
tannı da diğer vata.nda~lar üz.erlerine Tersi: balık avı vasıtalarından 
aırn,.lardır. Sermayemn yüzde aıtmı- biri; (İşte) nin kabası; Bir nota. 
fi oia.R 300,000 hra derhal ödenml" 7 - Kaldırılmış bır ünvan; Bır 
gen.inin ödenmesiıu• de şirketin ı.,e millet; Neşeli. 8 - Hel&l dejil; 

Boğazdan geçen gıda miktarı. 
bqladığı glln !Uzum gösterHmuıtır. 9 - Bir nevi taş. 10 - Tuzak; 
Doğan ,wketinln 4imdilik ba~lıca Bir hayvan sınıfı. 11 - Onar ma; 

iki hwıusi u~a,ma sahaaı olacaktır. İskambil rcnkl~inden biri. 
Bunlardan birinciai, ölüm sigorta..qı- Yukarıdan aşağıya: ı - Ku
Chr. Mevcut UMıllere göre hayat Si.- rum; Bir makam: Bir nota.. 2 _ 
gortuı memleketimizde çok ileri gi- Bir kuş. 3 - Tokun zıddı; Beyan 
dememi,tir, çUnkU yapılan sigorta edatı; Sanat; Bir nota. 4 - En
ölüm ih timaliyle beraber, on veya gel; Anahtar. 5 - Rica etmek. 
yirmi rene sonra sigortalı haye.tta 6 - Ceylcin. 7 - İnsan eti yemek 
kald1R'J takdirde, ödenen ücretlere huyu. 8 - Konuşmanın k.ljıda 
aşağı yukarı müsavi bir pare. öden- geçirilmişi; Üstü açık boru. 9 -
)nesine lüzum göaterdiği için ücret- Bir hayvan; Kalın ve kıa& şart 
teri c;ok yüksek tatmak zaruretinde edatı. (Şaka) nın iki harfi; İşaret 

kalıyordu. Memleketimizde gelirle- ~atı. ~~ip; :~n::~~a~gaeı::~=~ 
tinden bu kadar fazla bir para ayıra- hir: Bir nota. 
bilecekler azdı. Bunun için hayat si- DltNKÜ BULMACANIN HALLİ 
gorta.sı bir tilrlU ileri gidemiyordu. Soldan sağa: ı _ istifalar. 2 -
Doğan şirketi, hayatta kalan tnr Kabataş. 3 - Atal; Ez•. 4 - Al
adamın n88ıl olsa allel!ini geçtndire· danış. 5 - Elti; L&z. 6 - Re; He
cek bir şeyler yapacağını esru1 diye le. 7 - Pir; Hamal. 8 - İfade; 
kabul ederek bir aile için çökUntü Zeki; 9 - Su; Pek az. 10 - 01-
sebebi ole.n aile reisinin HlümU Uzc- ta; Ar. 
tine dikkatini toplam14tır. Şu kadar Yukarıdan ~ağrya: 1 - l•a; 
sene sonra bir para tediy~t zarureti Pipo. 2 - Taltif. 3 - Att; Rast. 
olmadan, yalnız bu ölUm riskine kar- 4 - İkidir; Dua. 5 - Fa. 6 -

ı ~- 1 öd bi Abone; Pa. 7 ~ La; Hazer. 8 _ 
fıs go, ~yapı ırsa ·· enecek para r Ateşlemek. 9 - Raı; AIAka. 10 -
adamın gelirinin yUzde iki buçuk. ŞanzelJze. 
Uçtinü geçmez, buft:u da meıeuliyet =============== 
hissi duyan her aile reisi aylık geli- bir tema.cıı okluğu iÇiR bunu başar

rinden ayıra.bitir. mak bakm11ndan en milsait bir vazi-
(Doğan) şirketi yalnız ölümü gö- yettedir. Hayvan ~igorta.smd&n ba'

ZÖnUnde tutmakla kalnuyacaktrr. ka mah"Uiil dolu, don gibi A.teUere 
Sasta.lık, ölüme yol açan bir musi- ka.f1ı sigorta esaeı da ileride tatbik 
bettir. MUştertlerin ölilmfintt gecik- edilebilecektir. 
tirmekte zaten menfaati olduğu Jc;in Doğan firket1, diğer TUrk sigorta 
hastalık sigortası yapmag-& da ayrı· ~irketleri ?e Reasüran.ııı tarafından 

ca ehemmiyet verece>t ve mU.,,terile~ h09nutıukta k&rfllanmı~. Memleke
rine bakmak llzere ba.fk& hiçbir Jııpl tim.izde sigortacılık hAIA tptidat bir 
olmıyan ihtiaaııs sahibi doktorlardan devrededir. Bütün Ttırk 'irketıert 

ibaret ~ki!At vUcude getireceği gi- için yapacak çok ı., vardır, Rea.sll<ans 
bi memleketimizde ilk defa o+&rak da yeni te~ltkWU, bu sahada yeni bir 
serbest bir içtime.1 makııJatla ha.etaba- ı~ık diye kM1'ılamı.,tır. lfin içinde 
neler kuracaktır. Bugüne kadar nıem- zirai sigorta olduğu iÇin Doğan fir
leketimizd.e hasta.ha.ne için ya. devle- ketinin a.cent.Alığ'ı memleketin her ~ 
tin eline., ya •rf Ucaı1. ma.kae.U&rla Talındald Ziraat ba.nkalarına. ... ..u. .. 
ortaya ,çıkan hll8U8! teııebbUslere ve
ya ecnebilerin kendilerine alt hesap
larla kurdukları müesseselere bakı

yorduk. Doi!an "'keti, içtimaı bir 
maksatla. yenl bir tip hastahane aça
cak ve bu müeseeseler kabul ede
cekleri hastaların sıhhatine çok ya
kmdan ve candan alAka göstermeği 
ı., edineceklerdir. 

Bu faaliyet muayyen mıntakalar
dan ba~ıyarak köylünün sağlık san
dıkları şeklinde de genifletilecektir. 
Seyyar halde bir takım teşk.llAt köy 
köy dolaşarak sigortalı köylUnUn sağ
lığına ait mesuhyetl Uzerine alacak, 
böylece de devletin, köyün sıhhatine 
ait mesuliyetı ha!lflemi.f olacaktır. 

Yeni firketin köylü için d~Undtiıtü 
bundan ibaret değildir. Zirat sigorta 
çığırı da memleketimizde a(ılacaktrr. 
ilk ad.un, hayvan sigorta.qıdir, Bir 
köylU he.yvarunı kaybedecek olursa 
bütün varlığı felce uğrar, hayattaki 
rolü bir eığı:ntı ve yanaşma haline 
iner. Hayvanını Afetlere karşı sigor
ta edecek bir müessese kendisi için 
kuvvetli bir destek olabilir. Bu nevi 
sigortanın tatblki kolay değildir, ta
kat (Doğan) pancar yetiştiren mu
hitlerden doğduğu ve köylü ile sık.ı 

eektir. 
Doğan şirketinin ilk sermayesi, 

mevcut Türk sigorta firketıerinden 

her birinin sermayesinin iki misli 
derecesindedir. Eğer icap ederse faa
liyetlerini genişlettikten sonra ser
mayeai.nl bir milyona çıkaracak, bu 
maksatla bütün hallı: ıçin hhıoe se-
netleri çıkaracaktır. 

Dot&n firketl, feker tirketlerinin 
muhitinden doğmuştur. Bu münase
betle şunu da söylemek isteriz ki 
şeker teşkilA.tı, memleketimizde bir 
çok yeni lçttmal fikirler ve tecrübe
ler için lA.boratuvar hizmetini gör
müştür. Şirket, emniyet esası üzeri
ne if görmeği ve krrtasl kayıtl&rı bir 
tarafa bırakmayı meslek edlnml.ftlr. 
Her TU.rk memurunun mayasına ve 
eUtüne emniyet esası Uzerine giden 
bu sistem memleket hesabına. cidden 
iyi bir imtihan hizmetini görmüştür. 
Senede milyonlarca tediyesi olan bu 
firketin kadrosunda emniyete lA.yık 

olmadığını gö5teren memurlann nis
beti hiç sayılabilir. Halbuki bu !da.re, 
emniyet e!ası üzerine kurulması 

sayesinde tettı., ve murakabe mura
tından mUhim tasarruflar temin et
miştir. 

Devlet Demiryolları il Anları 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 1500 adet yün battaniye 17.2. 

1942 •alı günU saat (15,30) on be, buçukta Haydarpaııada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından ke.palı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu tı:ıe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat kanunun 

tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zartıuını ayni gUn saat 

{14,30) on dört otuza kadar komisyan reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Bu ~ alt ,artnameler komiıSyondan para.sız olarak dafıblmaktadır. 
(921) 

* Muhammen bedeli 152.419,12 {Ytiz elli ilti bin dört yüz on dokuz lira 
on iki kuruş) lira olan 40537 adet kayın travers 17/2/1942 salı günü 
saat 15 de açık eksiltme usulU ile ve mUteahhit nam ve hesabına Anka4 

ra.'da idare binaııında toplanan Merkez 9 - ancu Komisyonca satın alı

nacaktır. 

Bu ife lşlirlk etmek iı:ı.teyenlerin 8870,96 (Sekiz bin sekiz yüz yetmiş 
lira doksan attı kuruş) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin etti
~ vesikal&n ile birlikte aynı gün saat 15 de adı geçen Komisyonda hazır 
bulunma lan l!lzımdır. 

Şartname Ankara'da Malzeme dairesinde ve Haydarp~'da Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde görillebilir. (879) 

* Muhammen bedeli aşağıda yazılı2 liSte muhteviyatı kazntt ve kürek· 
!er 17/311942 salı günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile kapalı zart n&Uıtt 
ile Ankara'da Idare bittıUında satın almacaktll', 

Bu 1ıpe girmek ieteyenJerin liste hiulannda yazılı muvakkat temi
nat ile kanurum tayin ettiği veMikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14.,30 a kadar Komi~yon Rei.AliA'iıle vermeleri ıAzımdır. 

Şartnameler pant.812': olarA.k Ankara'da Malzeme dairesinden Hay
dıırpa!p';da TeseMlm ve Sevk Şefliğinden Ootıtılacaktır. 
Lhı..,. >luhammen _ , MuY&kkat teminat 

1 
2 

621!tt.ö0 lira 
16000.00 > 

' 4397,13 lira 
1200,00 • 

(878) 

VATAN 

. ~ ' • ,J,,) • • • ' • 

·''Zevcim Gözl.e_rine 
İnanamıyor,,. 

"lO YAŞ DAHA GENÇ Gö, 
RONDOGüMü SÖYLIYOR .. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Bayan WAÔNER, Montreuif,

1 
(Seine,) 

bunu ve sebebini şöyle anlatıyor.; 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rça!ayınız. 

REKOR! • • • 
Zeytinyağlarının 

H&l1'riyetınln akolni l8p&t ederıe 

-1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan illr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: lotanbuJ Ttitün GU mrük KemerU ao. No. 21 Tel. 2il97 

T. H. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından: 
Cinsi Miktarı 1'tuhammen MuJI ırnmen Dk teminatı 

Fiyatı tutarı Lira KW'U' 

Pirinç 10000 Kilo 45 Kr. 4500 Lira_, 
Şeker 10000 Kilo 52 Kr. 5200 • 
Sadeyatı 5000 Kilo 170 Kr. 8500 
Zeytinyağı 4000 Kilo 120 Kr. 4800 • 
Beyaz Mbun 2000 Kilo 70 Kr. 1400 • 

Yektın 24400 > 1830 00 

Ankarada havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan yukar
da cine, miktar ve fiyatları gösterilen ceman 24400 lira. muhammEn be
delli erzak kapalı zarf usulile eksfltmiye konulmuftur. Eksiltme 5.2.94.2 
perşembe günü saat 15 te T.II.K. genel merkezi satın alma komisyo
nunca yapılacağı.nda.n istekllleı- saat 14. e kadar 1830 liralık ilk temı

natı muhtevi ll8Ulüne göre kapaWmış kapalı zarflarını mezkt:lr xomı~~ 
yona vermelidirler. 

Bunlara ait f&rtname ve evsaf eVTaln her gün merkez ıatm alına 

komisyonu başkanlığından ,.e lstanbul T. H. K. şubesi başkanlığ'ından 
parasız olarak verilir. (597) 

TORKiYE 
iŞBANKASJ 

19t! tıtııA.MiTELEılt K llçll.ll la•arrrı/ 
1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 

he.apları 11U2 3 
2 

!KAAMiYE PLANI 
3 

10 

40 
UŞtl>ELER: 2 Şubat, 4 Ma- 50 

yıs, 3 ,AJustoıı, 2 !.kincltqrin 200 

tarihlerinde yapılır 200 

t~bu.I asille b lrinl'I tkıı&ret mah-ı 
kemestnden : 0-t '!/2'7 

I.rta.n bul limanına bağlı Sa.kacya 
vapurunun 21 - 1 - 942 tarihinde 
Ereglıde fırtina yUztlnden geçirdiği ı 
deniz kazasına ait raporun alınmMı 
mezkQr gemi stlvar isi Zeki Oktar ta-J 
ratuıdan i.9tida ıte Later. .. ,ekle gemi ve ı 
yükle aJA._kalı ve bu işlen 1JM'1U'II her-' 
kesin raporun alına.cağı 6 - 2 - 942 
cuma sa.at 10 da mahkemede ı..m.r 

buJwıabileceklerl ilAn olunur. (9931) 

• 1000 • =3000.- • 
• 750 • =1500.- • 
• 500 • =1500,- • 
• 250 • =2500,- • 
• 100 • =4000,- • 
• 50 • = 2500.- • 
• 25 • = 5000,- • 
• 10 • = 2000,-

VAT AN GAZETESİ 
İLAN riYATLARI 

Başlı it 
1 inci sayfa 
2 nci n 
3 öncü ,, 
4 üncü •• 

Kurwı 

750 
500 
400 
150 

50 

RADYO 
""'fi 7 ii ..... w 

7,JO Program 
7,33 Mtizik 
7,4.l'i )o ... jaM 
8,00 Mtizik 
8,15 Ev sa.atı 
8,30/8,45 Müzik 
12,30 Program 
12,33 Müzik 
12,(5 AjaM 

13,00 Mtizik 
13,30/H,OO Mtizik 
18,00 Program 
18,03 Mtizik 
18,25 Konuşma 

19,30 Saat ayan 

19,45 Konuşma 

19,55 Mllzlk 

20,15 Radyo Gaz. 

20,45 MUzik 

21,00 Ziraat takv. 

21,10 MUzik 

21,30 Konwıma 

21,45 Mtizik 
22,30 Saat ayan 

22,45 Mtizik 
22,55/23,00 Yanııl< 

18,45 Çocuk k!Ubil Program 

BOR SA 
3 ŞUBAT 1942 

1 Sterlin 5,20 
100 Dolar 132,20 
100 Pezcta 12,84 
100 İsveç Kronu 30,75 

....._ n Ta.lırilAI 

Bay~n Wal}ner' in ''B ioct:I,. li Ba yan WaAner'fn bfrfaç 1-a'fta 
yeni c lld un.urunu ku ll•n - aarfınd•k l pyaftl h • yret st•Gl· 

m•zd•n e v velk i fotolrafı t lk 110 f göaterea f'otoO"faf.ı 

2 evcim "bu ci1lden bı r h ar ika· tar.- Ci1d gıdası olan pet"n1>e renktek 
dır., diyor A ncak, iki ay kadar 'lbk.a lon kremini h er akşam yat· 

evvel alnonda ve -gözler iplle ağzı- mudan evvel bıllanmız. Terkibin· 
mm etrafmda çizıgiler ve burupık- de- Vi,.ana Üniversitesi Profesörle· 
lı*larun vardı. Hakikaten yaslı gö- rinde.o b iri taratmdan k eoif ve tıp· 
rünüyordum, Bugün ise, bütün çiz- k.J cildimiı2in t.abi1 besleyici unsur· 

1- K. giler im silindi ve arkadaşla run , bir l•nna bellM)"'en ve fe'ft<" hayvan· 
23 40 · genç kızın cildi pbi saf ve yumuşak !arın cildinden ls~raç edilen 1933 Tilrk borcu I 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzl1l'um 

23 05 olan cildime takdir nazarlarile bakı- cençliı}in kıymetli cevheri olaı 
19 87 yorlar. Onlara, benim yaptıjun &ib i, •atoceı" varda. Günd üzleri de be-

T. Cümhuriyet Merkez B. 
Anadolu Demlryolu tahvili 

150 00 cild unsuru olan "Biocel,, li Toka- yaz renkteki Tok.alon krenini kul· 
51 00 lon kremini 'kullanm alar ını tavsiye lanmız Bu s3yede cildiniz beyaz 

ettim . Evvela onların birçoğu bana yumuşak , ve b ütün si;yah noktalar .. NUKUT 
Türk altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşı.birlik 

35 25 gülmüşlerd.1. Fakat dah a sonra biz· dan ve açılmış m esamattan kur-
34 35 zat tecrübe ettiklerinde, gördükleri tulmuş bir hal k-er Tokalon 

Kalın beşibirlik (Hamit) 
Kalın beşibirlllı: (Reı;at) 
Altın graım 

kFmnlerindıe müanir ve şayanı meın-
165 00 §ctyaru hayret, semeresinden cid· nuniyet neticeler teminaUldır. Aıkai 
170 OO den benim kadar memnıln kaldı- takdirde paranız iade olunur. 
178 00 .................................................. ... 

5 00 

Şehremini Halkevlnden: 
Genç ve yaşlı bütün yurtdaşları 

kitapla, okuma. ile ilgilendirmek ve 
bu suretle yurdun çok muhtaç oldu
ğu bilgiyi temin etmek gayesile evi
miz ta.rafmdan haftanm bir gllntt: 

(Kültür toplantısı) 
ola.rak kabul edilmiştir. Her harta 
çarşamba. günleri akşamı Aaat 20,30 
da evimiz kUtUphanesi salonlarında 

toplanılacak ve muhtelif ilmt ve içti
maı mevzular üzerinde konuşmalar 

yapılacaktır. Çevremizde oturan bU
tün yurtdaşların gelmeleri rica olu-
nur. 

DOKTOR 

TABANTO 
Dablıt butahklar müteb .... m 

(PNÖMOTORAX TATBİK 
EDİLİR> 

$\ 

TUnel, Şabdol\rmeıl S. Na. 5 
Tel: '9%96 

'-----ı 
Kutal Tapu .ıııic il mubatızlığlndan : 

Kartalda Çiftçi sokağında 5 kapı 
sayılı he.ne ile Kireçhane mevkiinde 
7 dönüm bal'; yeri 11 ey!QJ 1292 ta
rihli muvakkat tapu ilmUhaberile 
Hasan oğlu Hüseylnin tasarrufunda 
iken 323 tarihinde vefatile hakkı inti
kali iki oğlu Emrullah ve Safiye tn
tik.&leR tapuya tescilleri için müra
caat edilmtf ise. de ibraz edilen mu
vakkat UmUhaber:lerin kıymeti huku
k.iyeJ.erini kaybetmiş vesaikten olma
.._ itibarile 1515 No. lu kanuna tevfi
k an mahallen tasarrufları tevsik et
tmlflCeğinden 10/2/942 salı günü ma
halllıte memur izam kılınacağından 
bu gayri menkulün üzerinde iddiayi 
t88a1Tuf eden bulunduğu takdirde 
vesaiki tasa.rrufiyelerUe birlikte ve 
tahkikattan evvel Kartal tapu sicil 

muhafızlığına. tahkikat gUnU mahal
line gidecek memur& milraeaa..tleri 
UA.a olunur . 

Doktor 

H. BENSUSEN 
İç ve Ço- Bastaıılı:ları 

Tedavi Eder 
Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edUmiştlr 

Muayeneh anesi: Galata, Şf:,

hane, Mektep sokak , S alti 
Ap., No. 7/2 

Saat 14 ten 20 e k adar 

hasta kabul eder. ··-

Abone Ücreti 
Türkiye dahlllnde: 

6 ~bk 
ıııo 

3 ~!ık 
400 

Aylık 

ıso K. 
Hıı.rio meınleketlenle : 

Senelik 
!'!00 

6 aylık 
HIO 

S aylık Ayblı: 

800 K. yoktur 

Gauteye gönde'1.len e""ra" de.re 
edUsln edilmesin iade olunmaz. ZJ. 
yauıdan meo'ullyet kabul edllmea. 

~--·-........................... .... 
Türkiye Cümhurigetl 

raat Bankas1 
Kurulllf tarihi: 1888. - Se rmay.,.i: 100.000.000 Tttrlc llraeı 

Şube va ajans adedi: 265. 
Zirai ve t icarl h er nevi banka muameleleri. 

Para birlkt.irenJere 28.000 lira ikramiye veriyoı 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarııız tuamlf lıosapltr.nnd• 

en az M tir&S1 bulunanlara sene de 4 defa çekilecek kur'a ne a.şağı
dald p!Ana göre ikramiye dağıt ılacaktir. 

4' • 500 > J,OGI • 
' • tııe • 1,000 • lZO • .. " 

6,000 Un 

&,l!Otl • 

' - 1,000 Unhlr: ~- lira 11.. ..ıet ııo llnıldı 

'° • 100 » 4.,000 • 180 • il • &,!ti .. 

DiKKAT: Heaaplarmdakl para far bir sene içinde l50 liradan a,a
gı dU.miyenlere ikramiye çıktiğı takdirde % 20 fulaslle verilecektir • 

Kural.ar senede 4 defa. 1l mart, 11 ha.ziran, 11 eyıru, 
11 BirlncikAnunda çek.llecektır. 

Satılık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden : 
1 - lşletmemJzin Ova. cuma orman bölge ~e!Uğl emvalinden ınu 

yayla deposunda mevcut 2346 adet muadili 703 metre mikA.p 513 desi
metre mik.Ap köknar tomrukları açık arttırma suretile sırtrhğ"a çıkanl

mlftir. 
2 - AÇtk arttmna 9/2/942 tarihine r8"tiayan pazartesi gllntt Kara· 

btlk devlet orman işletmesi binasında revir Amirliğinin riyaseti tahtm· 
de. toplanacak olan komisyon buzu runda icra edilecektir. 

3 - Işbu tomrukların kabuklar1 soyulmWJ ve hacımları orta kutur 
Uzerinden hesaple.nmıştır. 

4 - Bu işe aid açık arttıITna .,artnameleri Ankarada orman umum 
mUdUrlUğü ile Zonguldak orman çevirge müdilrlUğ"U ve Karabük devlet 
orman işletmesi revir Amirliğinden satış dosyalarında görülebilir. 

5 - Çam tomruklarının beher metre mikAbına muhammen bedef 
c14> ve kök.nar tomruklarına muhammen bedel de cl3> hradır . 

6 - çam tomruklannın 7,5 hesablle teminat akçe."il 738 llra 78 ve 
köknar tomruklarının da temiı1"at akçesi 722 liradır. 

T - isteklilerin ihale gününde teminat akçelerilc birlikte 
lmil'liğimize müracaat etmeleri lüzumu illn. olunur. 

revir 
c779> 

İSTANBUL BELEDİYESi ŞEJIİR TİV.OTROSU 

1 
Komedi kıı8m1 IstikIAl caddf'r-ıindc· 

Dram kısmı Te,.ebaşında Bugün saat 14. de Çocuk Oyunu 
Bu a!Ujam saat 20,30 da 

1 
Bu akşam saat 20,30 da 

R ÜZGAR ESİNCE KiRA LIK ODALAR 

Salılbl ve N~rlyat 1'f ödli:;"i .\.hgıet Em.in J'" A ""..M"A N 
Vatan :ııl..,ı,.,.t Töok Ltd. ~ - Vatan Matb""81 


