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(*' 3!! . ~ Başvekilim.iz 
Dün gazeteciierle L 

bir görlişrize yaptı i 
Saracoğlu şeker meselesi hakkında 

etraf h izahat verdi 
Ankaradan haber verildiğine 

göre. Başvekil Saracoğlu, dün öğ
leden sonra memleket gazetecil~ • 
rini Halk.evinin sark salonunda 
kabul etmiştir. 

Bu kabulde Başvekille gazeteci
ler sa.mimi hava içinde bir buçuk 
saat göri.l~Uşleroir. Başvekil so
rulan muhtelif su.a.llere tatmin e· 
dici cevaplar vermiştir. Şeker me
ııelesi etrafında Sara.ooğlu şunları 
söylemiştir: 

- M~leketin 'bir seneHk ş~ 
ker ihtiyacı takriben 120 milyon 
kilodur. HalbukJ bu seneki Vıtih · 
salimiz 50 milyon kiloyu ~'!ç.mf.' • 

Iniştir. Hliktimet bu vaziyet ka~t-
8Inda menik-keti şekPrsiz bt!'akma 
nıak için tedbir aJmak lliz.umunu 
hissetmiştir. Bu sebeple ~eker sa· 
tışı menedilmiş ve ellernide g-eker 
olanların beyanname venneleri is• 
tenmiştir. HUktimetin yapmak is
tediti şudur: Mahdut gelirli vo.• 
tanı:ıa~lara bugünkü fiyatl:ır üze-

Veni Ginenin 
şarkında 

Büyük bir deniz 
muharebesi 

rinden nüfus ba§ma ayda. 600 
gram şeker vermt"k ve ğeriye, hü
kumetin clintle kalan şekerlere 
Yeniden bir fiyat koyarak onları 
serbest piy2$8.ya arz ve bu s1~~tle 
de serbe'$t piyasadan elde edil.:ii• 
ğini zannettiğimiz 100 mily,m U· 
rayı piyaı:ıadan ~ekerek Merkez 
Bankasına yatrrmak, hem Türk 
parasını korumak, hem icap eıttiği 
takdirde bu parayı Millt MUdafaa 
ihtiyaçlarına tahsis etmektir. 

Şekere konulan bu memnuiyet 
fiyatı. şekerin az satılmasını te • 
min ettiği takdirde, elimi.zd~ bu • 
lunacak fazla şek.eri gelecek sene· 
ki istihsa.latmuz yakınlaştık<:a ~e
ker fiyaıtrm düşUrmek sur;!tiy!e
sarf ederek istihl:ki '.knrş!lıyacağrz. 
Bu tedbire başvururken hastane • 
tere ve mekteplere ucuz fiyatla ae
ker verilmesi unutulmll.$ deı;i1dir. 
$ekt"re konulacak yeni fiyat saye· 
sinde bu madde az ~atrl aeak olur 

(Arkası Sayfa 3, Sü. 5 d~) 

• 
Vekiller heyeti 

Amerikan askerleri ~lmaU Afrika.da. blr ıahlle çıkıyorlaı 

ln;giliz kuvvetleri 
Gazaleye girdil er 

8 inci orduBingazidelı sonra 
Trablasa kadar ilerligecek 

Din lnlnl'DID 
başkanllftmda Mihver tayyareleri Bujiye şiddetli bir akın yaptllar 

toplandı Sekiıinci ordu umumi karargl· Tunastar;aasızlar- batıdan u~r:iyen ordula.mı hare • 
Ankara, ı~ ( \.A.) _ Lcra vekilleri hr, 115 (4..A.) ~ Vadii Bardiya keti inkişaf etmiştir. 

heyeti bugün ba§VekAlette sa.at 10 dıı. üstiinde!!ki köprünün tahribi mih - la mlbvarcllerıa Montgom.eti eırrindeki ingili2' 
ReLsicUmhur tımet lnönUn\W .,u.~- vercilere tonlarla <iina.mit sarfma kuvvetleri Gazaleye girmi3ler ve 
ti altmda. toplanmıştır. ~ malolmasma rağmen. İngilizlerin çarpışması Bing:ızi yolunu tutmu..slaTdır. 

:f. :/o :f. maharc-ti kafilelerin buradan ra· Bazı habe'rler Amerikan kuvvet 
Ankara., 14 (A.A.) - Cumhurrel~l hatça geçmesini temin etmiştir. dev.am ediyOJ !erinin Tunus hududunu geçtikle· 

İnönü, Cidde elçimiz Nizamettin A Müttefik kıtaların şimdiki h:.defi rini söylemektedir • 
"'-'bl··a h 'd"' A.,k .. ·rl- n pa· trr ki, yol boyunca YJğrnla.rla a.çrk yaşlıyı kabul buyurmuşlar ve bir iL. .. ~.... ......, şe n ır. · '" v• • e TUNUSTAKİ FRANSIZJ,AR 
1 1 Is b nı t ('büs r.ukurıarı olmasına rağmen. 

al mail 
iter kesin 

karı 
değildir 

Umumi yerler 
geceleri 10 da 

kapanacak 
Proje tasvip 

edildi 
Naırıı vasıtaları aa 
taı·ııeıerlnl bana 

uyduracaklar 
Kömürden ta~arruf mak.."8.dile 

büyük şehirlerde umumi Yerlerin 
geeekri S!lat onda ka!la•.:bnaM 
için bir proje ha.z.rrlannığı e' velce 
yaztlmıştı. Bu projenin alakadar 
makamat~a tasvip edildiği haber 
veriliyıor. Yelunda tatbikine baş • 
lnnaca.kttr. 

Projenin tatbücine başlanınca 
diğer bilyUk şehirlerde dduğu !rl· 
bi 1stanbulda da sinema, tivat~ 
kahvehaneler ve diğer umıı~f yer! 
ler, geceleri saat onda knpaua • 
caktrr. Tramvaylar, vaı-m-Ja.r ve 
banliyö trenleri de aynı eaatte 
seferlerini tatil tdecek1erdir. 

Stalingradda 
çetin 

çarpışmalar 
Ruslar bir sokak

ta gerilediler 

oluyor 
lifat eseri olarak kendisini yemeğe ıasrna 0 ursa 0 un u:.ay.~ u • - l\fİHVECİLERLE ÇARPISIYOR 

--o- alıkoymuşıarclır Bn. tnıınunun de l§ laka ul~acalı::larım soyluyorlar. gece :·ovu karanlıkta.ki hareketler ~ 1 

T 
1. a_ tirak ettiiti bu· yemekte Bn. Ayq~ I Mühimmat, su, benzin ve yiycc~k ıııra.smcıa. bile pek az kaza olduğu Nevyork, 15 (A.A.) - Şimali 

Nalçık mıntakaııa
da teşebblı 

R ıısıarıa eline 
geçti 

Oa.JOJ8 gur& da hazır bulunmuştur. taşıyan kafilelıer. ardı aras1 kesıl· kaydedilımekt.edir. Afrika cephesinden a.Iına.n telg • ı 
1 

ıniyen bir zincir gibi devam etmek Londra, 15 (A.A.) - ~iır.aılı Af raflar, Tunus topraklarında. bulu· 
Amer kan lllosa- T d k. 1 1 tedir. Kafilelerin y!lrUyüşü o ka- rika.dan bu sabah pedtaz haber a- nan Frans~z garni1.onlar1nın. u • 
nupnub~n~ ua~eeı pero ~~-r_m_u~n=U-~~-t~~~~~t-la_~_ın_~-ş~l_m_m_ş_m_._S_~_il_~_yu_n_~_._do_i_u_d_an ___ <A_r_b_~_ı_~~~-ft_S_S_ü~W~n_4_h_> 

kuyuları tahrip 
edildiğinden 

Londra, 15 (A.A.) - Yeni Gin~ 

şarkında, bUyUk bir deniz muhareb~ 
einfn cereyan etmekte olduğu bildiri! 
mektedir. 

Malt ArtUr karargMıı, 12.000 to • 
~ill.toluk bir Japon t&§ıtının Salomon 
adaları sularında batırıldığını bildir. 
ınektedir • 
Bernı 16 (A.A.) - Salomon adala. 

rı dolaylarında, kuvveti! deniz teşkil 
leri arasında çarpışmall\r olmaktadır. 

Tokyo, Amerike.n filo.;unun yarısı. 
nın talıriP edildiğini bildlrınlştir. 

Londra, 15 (A.A.) - General Mak. 
Artür umumi karargft.hmın tebliği: 

MUttettk kuvvetleri Yeni Ginede 
Yeniden ilerlemişlerdir. 

Buna yolu Uzerlnde bulunan Va.yro. 
bl dün tııgal edilmiştir. Bu köyUn, 

Almanlar petrol 
sıkıntısı 
çekiyor 

Mareşal Peten 
Afrikaya 

geçecekmiş 1 
Londra, 15 (A.A.) - Mareşal P,,. 

ten ve Veygandm bir btikünıet kur 
rrıak üzere yakında A!rikaya g-eçe • 
cekleri söylenmektedir. 

Ycızan: RÖNE BALDU 
Bu kitabm muharrir!, eserine 
şöyle başlıyor: 

''Bu kitap bir roman değlld.Jr. Bu. 
rada. anlatılan bütün va.kala~ 

doğrudur Kaderin karşıma ı.ıı 

C en Ova kıu:dığı ~e ıırkadaşlıırımd.a.ıı ço
gunun hayatına mal olan Udi: 

Moıkova. 15 ( A.A.) - Kızılyıld.TZ eelerll azıcık bile olıun dej'l§tlt. 
gazetesine göre, Alman orduları Kat ı d meye muktedir değilim . ., 
kasyada ele geçircm~mlş oldukları yen 1 en tşte böyle bir cümleyle ba§ıayan 
için, şiddetli benzin ve başka akar bu kitabı, okuduk ve gördük kl 

Avrupadaki Japon telleri 
Berlinde bir toplantı 

yaptılar 

Bern, US (A.A.) - Avrupadald 
.Tapon heyetlerjnln şefleri. ~dmdiki va 
ziyet hakkında görU-ıme!erde bulun • 
mak U~re, Berlinde bir toplantı yaT> 
mışlardır. • • 

9 gündür lngiliz adası 
sahillerini hiçbir tayyare 

aşmadı 

Londra, 15 (A.A.) - 9 gtlndenberl 
hiçbir düşman uçağının İngiliz sahi'.. 
lerjni aşmadığı, dün Londrada blld!. 

ı rjlmiştir. 

lı!o~ltfl~n. 15 <Raıiyo) - Dün ge~ 
C'e yarı•.t neşredilen resml Rus teb--
1 İJI: 

14 ~onleşrinde kıtnatınuz Stalin. 
gr:ırl mınt.~ka5İy•e Tuapsenin şimal 
doğu~unda ve Nalçığın cenup do
~nsun da düşmanla muharebeler yap 
tılar. Diğer cephelerde değişi.klık 

olmadı. 
13 sonlcşrinde hava kuvvetleri. 

miz cephenin muhtclir kesimlrein
dc 10 düşıııan tankını, 40 kamyon 
ve otomohilini tahrip etlıler, 3 ba. 

.taryııyı su<;turılul:ır ve hir bölii~e 
yakın piyadesini dııAıttılar ve kn· 
ml'n imha elliler. 

Stalinıırad mınl:ıkıı~ında şidıletİi 
muharebeler oldu. Diişman şehrin 
fal>riknlıır mııhıılte•indeki meYzile-. 
rim iu ho~·un:ı hiic-um ecliyor. Oc 

(Arka<;ı Sayfa S. ~it ti <le) 

Buna.ya mesa!esı 50 kilometredir. 
Paraşütle Avustra!yadan getiril. 

llllş otan Amerikan lı'ıt11.atı ise ce 
r:uptan yaklaşmaktadır. 

Ruzvelt 

yakıt sıkıntısı çekmektedir. bu, haberin, içinde bulunduğu 

Bu gazete,, Rusların TUapseyi bo. b o m b a 1 a n d 1 ' ğumuz bu harbin tarihini yazar: 
şaıtmadan evvel bütün petrol kuyula ken bqvurulacak kltaplai:m ba. 
rını tahrip ettiklerini ve Maykop, şmda gelmektedir. 
Krasnodar, Neftegorsk tas!iyehana. ı - ' Bu eser, yalnız, bir tarih değil. 
ıerin!n tekmil malzemesini beraber • ki ir 

U~an kaleler 1 muharr in iddiası hilft!ma zevk 
lerinde götUrdUkleriDi yazmaktadır. ~ le okunacak bir romandır. 
Almanların son Uç ay jçinde buralar. l'ra"SIZ limanına Pek yakında HABER .. bu gUze: 

• 
Y.edlkalede din 
gece .4 ev yandı 

Ceza'lr Umumi 
dan bir damla bile petrol çıkarama. "' eseri okuyucularına vermeye ' Dün gece saat 24 de Yeılikule-
dıklaı-ı ve Rusların yaptıkları ta.b.ri.. 

a••ın yaptılar başııyacaktır. de, tramvay caddesinde 15 ~uma-
batın cezrt olduğu temin edilmekte • D valisine . rah evden yangın çıkmış, süratle 
dir · Londra, ııs (A.A.) - Dün öğleden Ohumak lıuatını büyüyerek· evvela b uevi kül e tik At."j • 

1 
Almanların tesisleri eski haline k 

U r mesa gAaderdl l!Onra, Amerikan uçankale ve Llbe . açırmayınız ten ı;.cnra bitİ!"İktek.i 17 numaralı U iadeye mıısı·uf gayretlerinin evvelden . 
rator uça.klan Fransa sahilinde, La eve, sonra da 13 numaralı evt: ve 

' 

akamete mahküm kalııca~ı muhak • i Palı"s ve Sen Nazer limanlarını' bom. 'h l 1 lı 
, Va~ington, 15 (A.A,) - Beyaz kaktır. Almanlar en küçük tesisi ba 1 v ı• y nı ayet numara eve s:ç:a.'Tit§· 

Saray, Reis Ruzveltin Cezayir U· şarmağa muvaffak o!unca, nereden balamışlardır. t''.r. 
ll1uıni valisi Şatele göndcrdiı!i me· geldiği billnmiyen çeteler meydana j Londra, 1.3 (A. A .) - Cuma gecesı 1 İtfaiyenin va.ktinde yetiFmesi • 
)lljın aşağıdaki metnini ne;ret • çıkmlıl<ta ve düşm:ı.n tarafından ta. j 4 motörlU Lnnkaster VP Sterljng u . Bu Ruı muharrjrlerlnin en büyük. ne ve bütün faaliyetile c;alı:;ması-
ll'ıio:ttir: çak!arı Cenovayı yeniden bombard\ na rach-..,._n, evler ahşap oldu?;u mir edilen tesisleri h<ı VR Ya uçurmak.. !erinden biri. olan ~·.. ~ 

''Modern muh&rebe için her tadır. Ne tehrlit, ne para vaadleı'i , man etmişlerdir. ic;in, ates bastıdamımırş ve dört 
tÜl'!ü malzeme ile tt·c.hiz ~dılm!ş mahaııı petrol ekrıper•eri."liı petrol , Ası! hedefi teşkil t"den Ansald'.'1 Gogol'ün ev tamamen y3n'1'lıştır. Yangına 
Çok kuvvetli bir Amerikan orduı;:u· kuyuınrıııın tekrar kurulml\sı işinc!e fabriko.larınm ağır surette hasara zunca bir hikayesidir vakın olan evlerin halkı te1a.,,..a dii 
~;un .. mihver k~v~et!_erinin lıcrhnn A'manlara yardım ec!ar:elt duruma g~ uğraııldığı tesbit edilmiştir. Mı.ımlelrntımlzln pek ~z tanıdığ-1 bu Şerek eşyalarını knrtarmağ:ı çalrş 
-.: bır hareketını onlenıek ıçın, <;ırememektt>dir. Bu <:P.vr"rJek! kuyu. isviçrede gene hcıva tehlikesi luymetll muharririn Rusçadan çev. l mrşlardır. 
t'.1kenmez kaynaklannı kullanarak lar harpden evvel yr'do ile milyoıı 1 İşareti verildi rjlen bh· blkA.yesını 1 Ate,.in iTh: çrktığt 115 numaralı 
!-:ze yardı;n edeceğine, dilıjmımr ı ton pı•troı isllhsaı etmekte bulunu ı BPrn, 15 (A.A.) - EvvPlkl gece. Yarından itibareı evin YusUf j5minde birine ait ol· 
!;ı~aı Afrıkadnn tnmamiyle cıta • ~·orrlıı Çok bUyilk sayı.ta petrol mü. batı tsviçrenln bir çok yerlerinde ha ı tl'frlkaya ba5hyoruz. 1 duğu, fakat yangrna aynı evde o-
t'Rı;!ına ve Fransnyr menfur anı=· henc!l~lr>rl VP mlitclı<J•sı~ ı~rller Al \8. tchljke işar•tlerl verilmiştir. u . Oku3·uculıırımızın bu hlkAyeyl turnn kiracıların sebebiyet ''Cr • 
m? n zulmünden kuı tarac:ığ na e· I mRnlıua nPfes ıı.tJırmıyan çetelere 11~ caksavar bataryaları tııallyete geç • I ze,·ıde okoyacaklarında.n eminiz. j dikleri anla!"Tlmı-;trr. 
mın olabilirsiniz." tlhnk etmiglerdir • ı miştır. - Yanan evlerden 13 ııumaralıst ._ ____ '!!!'!:,,_ __ ,_,.--=-------· 

• 

1 
nalbant Vasile. 11 nu:maralıs:ı da 
A bdiirrahim adında birine aittir. 

1 

Yan~n itfaiyeyi sabahın.Yedisi· 
ne kadar mtı>!?'Ul etmiştir. VnngıD 
hastrrılmı-;!'a da ankaz için için 
vanma'kt:t ''e itfaiye şöndürmege 

. ~ğrasmakt:ırtrr. Polis yangm etra· 
fınd:ı tahkikat yapmakt:tdır. 

K\DJKÜ\ cırmEKt l'ı\:\'Grn 

Dun sa:Lt 14 de, Ka.d·köyünde 
tı-am,·ay caddesinde, merhum Arif 

1 

Paı:ıa veresesine dt 245 numara1ı 
evde yıınrrın çıknıJş, 3 kat!t ahşap 
olan hu evin üst katı tatnaınen 
yandıktan sonra ateş itfaiye ta -
rafından söndüriilmüştür. 

Yanan b'll üst katta Süır.erbank 
mübayaa şefi N~et H::ttl\Y otıır • 
maktadır. Yangın", knan ao'be 
borusunun bağd:ı.ı'lil eri tut~ıı:;tu r • 
masınm seb~p o'~·~ğu anla~lm~ • 
tlr. Tahkikat ~~or • 



-2- H ~ B ER ::. 'AlifllM Pöste.s' 

HAFTA SOHBETi ~~ Anglo -Saksonların asker çıkardıkları 

Amoa~ •• ~!kl .. "~Y~' d~.~ib!id~~ .. k~a.~~ Ekmek satışı F A- S 
öpeyim!,, - A;;kın kudrctı - Deli.!ik suç mudur? - Deilliğin cezası: Bak_ 
mak! - Deli.iğe kıymet verenler - Musiki ile tedavi - Evliya Çelebi ne 
diyor? - Delı çe,ıtıcrl Oturağı tuttu - Zırdelj, zır zır deli - Meşhur VilAyet yeni bir 

tebliğ neşretti acl!le,., - Çııı ak Mustafu Pazaro!a Ha!'anbey - Deli ınl, veli mi? -
Ahmet Rnsi'llı:ı bır fıkrası. 

Vazan MWılr Süleyman Çapanoğlu 
Bu sabahtan itibaren unıumi 

karne ile ekmek 27 kwıı~tıır. ııe
mur, emekli, yetim \'C tlulhu-la bu 
zümreye giren sair kimseler, ı:v· 
velce old:;ğu gibi 17 kurur;ıa satın 
alacaklardır. 

S \Bl\HIN al:ıca l;arnulı~ın· 
<la, tiz ı>erıledcn lıir ses . 

ta odanun içinde nlıisler )apu: 
- Ilo)tıCI ! .. Sarı \lir. l ;ırııırzı 

\'n.r, siy:ı.h \·ıır! .. 
Yataktan fırladnu, uııturlu~· u 

sanınn'ken, aym es, a} m sözleri 
telmırladı. Söylenmeğe hiL11ııı !.:al
madı. Çiinkü: 

- Boyacı!. 
Diye bağıran, :rarnr-.ı:r tleliler • 

den Pnra ~e\Bldr, 
Ne denir, deli bu, aklına yel

ken açmıs, l,u ~aatte boya !iutu o
nu cılmı fırlnmış snknV;a... Onn 
kızılll" mı? 

Pnrasgevnyı, Bc~·oAlundn tant
mıyruı yol<tur. dliyü'Hinden kiiçii 
ğüne lradar ona lıerl•e:. bjljr. Jyi 
bir nilc~·e mensup olan hu za\·nllı 
bir ask yüzUnden oyııatmıs. Za
man znmnn boyacılık yaııar, bun
jla.n bıktı mı, eline bir tellSi alır, 
mahalle nrnlnrın'l:ı para top!ar. 
Çoculdnr onoııla eğlenir, genç luz
Jar "seni seviyorum !1• riyere1•, 
y\izünU gözUnü ol\Şarlar, o bun<lırn 
memnun olur, ~iller. Ge~kir. ka
dınlar: 

- Gel öpeyim! 
Dedilderi 7.nman, eliyle yiiıünii 

kapıynrak: 

- Avıp! Ayıp!. 
Diyerek oratlaıı 111.nkln.,rr. Bn

:zan melıilfi. avare, derhe<ler, ii!ıt 
bas ~~rlc, solmldardn <lola'!rr, 
Jcaldrmnlarcln yatnr. 

Onu evterine alrp b:ın;roya so
kan, ndam akıllı yıkayan, .:ıabon
Jayıp çamaı;;ır giydiren, elbise \"e· 
ren kadınlar da çoJ,ttır. Fakat o, 
bu temiz ln;mfctle 11.nr.ak hirlrnç 
gün gezi'p <lolnstıktan onra, tek
rar e l•i 1Hıfiyle, ~iiz göz boya için
de, elbiseleri yırtılmı , çıplok nynk 
me3 elana çılm.r. 

Ne elenir. cle)i lıul l•'A1mt u~ım1 
En hUyillc kudretine bnlnn ki in
sanı zinnaıfan çılmnyor, (TJu' Tan 
n, tutulanlnrn arıc;nı ! 

f.k'tlarhmıım ,raptırdıklurı 1;clir
ne, Burı;a, ~larıi etlnki tiıııarhane
ler, l<'atih ,.e Silleymaniye bimar. 
haneleri bu~iiu meH•ut değilfli'r. 
Hepsi de h:ırarı olmustuı·. i ç.ı:ı 

u - :• ın ı N11 bu u ~ul :ııı ı 

yaptırdığı Topta mdnki timarhane 
w~ ıine nak!o-

·nmu..,tur. 
'f. l{.J(. 

DEU on çe~itmi . lliri timarha 
nene. dokuzu açıkta dolaşır

mı<;. ÜyJe elerler bilmem doğru mu 

1 ulın'klmktır. 
Her f:iııinin !>:r dertli 'ardır. 

'3irseyler tutt•ınır; bu tutturma' 
•• ""' ·· ·' ' • ""'itlere ,·cri!rr 

"mler arao;;ında: 
-- C turaiYı tııttn ! 

~kıl doktorlannın hanO'j r.in 
delilPre ve bnnı;i türlü delilikJere 
ne gibi ıuHar kovdnldan kendile • 
rince , .e bıı i"i etiifl P.denlı>rce ma· 
Jtımılnr. Fakat Jınl'i< dilinde <leli -
li"'in isimleri, tnhirleri Jı'.lTli zen-
ı:i,.,l:r. · 

To:r:tıtmak, yelkenlrmek, oynat• 
mak. sapıtmak, 71\'ıtnaılnn 1;1kmı-k; 
sn:v 'laynbildiii"in Jmdar. 

Halk dilinde delililc çı>~itlere rle 
nynhm~trr. Ye bunlara isimler de 

Belediye iktısat müdUriüğü ınc• 
mur karnC!>i alanların kazalara 
göre tasnifini yapmnktadır. Ya -
kında memur karneleriyle hangi 
fırınlardan ekm~ alınacağı bil • 
dirilecektir. 

VtL.\ \'l'ifL.~ \'1'~. i EtR 
TE:CUGI 

Aile reisleri taşrada olan kim • 
selerin ekmek istihkakları hakkın· 
da verilen yeni ks.rar için vilayet 
ııu tebliği neşretmektedir: 

1 - Vazifeleri baş.ka mahal • 
lerde bulunup aik-Jeri lstanbulda 
o)anlarnı aile efradına lsuınpul • 
dan karne verilmiyecektir. Karne 
verilmiyecektir. Karneler aile re· 
islerinin bulundukları ma.balden 
tevzi edilecektir. Bu hüküm hari -
cinde müracaatlar yapılır.ıyncak -
tır. 

2 - Bu tebliğ yalnız fotoğraflı 
memur karnelerine n.it oJııp tevzi 
edilen ekmek kartlariyle alfıka!l! 
yoktur. 

Nebati yağlara 
el konma ıneselesi 

tnkılmı..,tır. 1ste birkaç icıim: Zıı- ---+-
deli, 7lr zır deli, hınzır rıeıi, :rnrım Kararname din 
fleli, iirs17. deli, katil deli, toraman 
deli, :mrnr..ız deli. neşredildi 

J!·:f.~ 

H Ankaradan bildirildiğine göre, 
ER denin 'larars17 delileri ya O r d u n u n ve za.ruTİ ih· 

nm delileri, :ıklı ı:relir gider tiyaç maddo:leri htikfımet~e temin 
delileri, urdelilerj \'llrclır. Me clii ve tevzi edileceklerin ihtiyaçları
c<;kilerde-n Çıplak . ıu .. tafu, Adem m karşıl~ak için istihsal oh:na
cı Mehmet Bey, DPlj Patrnn, J{ar. cak nebati yağlam1 % 15 ine de
tallı Bekir, Deli Salih, '''ur ınrnr ğer fiatlerj pecıinen tediye edil· 
Dikran, Pazarola. lln-;an Ue;r. ön mek suretivle Hükumet<:~ satın a
srrada ~elenler<lend;r. Rnniann lrnmak üzere elkonulması l:akktn· 
nrasma lcatılncak, clahn hirı;ok ka· daki kararname ne:!redilrniııtir. 
<lın, erkek deliler de n\r<lır. F:ı • Bu kararname hükümlerine göre 
kat 5imdi hunların i"imlerini h:t· :?erek kendiı:;.ine ve gerl'k'le bnş
tırJryamadım, kasına ait nebati mahsulleri ta-

'1-lf.~ Eski ~ağlarda. de1ilerrn bazı)u.· sir veya tasfiye etmek suretiyle D l~r.t. delilik tle~·ip .ıteı:'tlle;\·i- rma "<leli" na1.ıırile bakar)ınch. yağ i~ihsal eden veyahut ı)irinıı 

Nasıl bir gerdir 
'fARlH.tNDEN BiRIC\.Ç SÖZ 1 

Fa,, F.ransıılar tıırafından 904 
senesinde, aslcer çıkarıım~ık snre:ı 
tiyle işgal edilmio;;, l!ll ı scne!ind~ 
de, borada, bir Fransız himaye 
idaresi tesis edilmi5ti"r. Rurasr do, 
bir Şimali Afrika devletidir. 

Fasın şimalinde 4kdenız, gar. 
t"Ttlda Atlantik, c;ark ve cenubun
da Cezayi'r \"ardır. 

Fn<ı, evvelce Berberi kabileleriy 
le m'!ldln iken, Mili.dm 7 nri a.snn 
dn Araplar tarafından i5ga' edil 
~i. Ondan sonra, bııraıla, Fransr;,o 
i'gl'lline kadar, bir tnlmn Arap 
htikfunetleri birbirini takip etti. 

Fransızlar, Fa~ta, bir himaye 
~daresi t~is etmekle' hember, 
kolay lmlay memleketi el<le erle
mediler. 1934 senesine knrfar, 
büyüle kıyamları, ;synnları hac;trr
ınağa mecbur ol<lolar. Anr.a1: me!.,t• 
bur Abdü]kcrim'in tesı:•m;oıclcn 
sonra. Fn~t:ı., emni~ et \'e ~•snyi~ 
<lüzelebitdi. 

IKLbr VE ARı\ ztst 
Fasuı AL:deniıe karo;;ı sahili a1.

drr, Şimal tarafını, daha ziyade 
Rif ismindeki: İspanyol Fa ı ile 
Fasın milletlerarası i'dar~ine ta· 
bi tutuia.n kısmı, Tanca setıeder. 
Memleketin en böyiik .:ınlıili Atla• 
deni·ıinin su1a.riyle sulanır. 

l<'as arazi'si, şimalden, meınl~e· 
tin İÇerisine doğru, SO ile 40 kilo· 
metre arasında bir geni"l~k teskil 
edecek surette ovaların \'ÜC'Ucle 
getirdiği garp, Şavy:ı, DtıJ,al:l, Ah· 
da, Şiyadma ve Su!'! nnm1ar4'yle 
mmtakalıır halinde uzanır .• fenı. 
lekctin hayat ve faaliyetinin te
kiio;;üf ettiği yerler de buralıınclır. 

Fas arazisi. biraz :ıf,ır olm:ıkln 
beraber pek bereketli olan .kara 
toprakla, krmıen de "hamri" de- · 
nilen <lnha hafif toprakla iirtüHi· 
dür. 

Fac;;ın meskun mahallerinin ik • 
Jimi, kı5m + 121 yaı.ın ·t- 21 de
recededir ki, Cezayirin iltlimiue 
benzer. Yağmurlar, kı&ıın 40 san. 
timetreden 80 santimetreye Imdar 
toprnğa. su verir. Denize yakın lığı 
dolaJI'lile kuvvetli illİsler de \'ar, 
çiy de yağdığı için ziraat YllPılma 
ı-ında, gilı:lük çekilmez. 

dar yükseli'r. Frareaızlarla u~nn . 
kabileler. bu dağlara. sığnur Ye da· , 
yanırlardı. , 

Merkezde, yüksek Atlas vnrda. , 
Bu dağlar, orta Atlastan daha 
yifü!ektir. 4,500 metreye kadar, 
yükselen, Ari • A) a ... i gibi, tCJlele· 
rj \anlır. 

Ilu dağların garp taraflarınıı. 

\tlantik riizgarlarma karf'lı 'bulun
ıluldnn için, çok yağmm ve kar 
yab'"Br. Buralar, Sebu, t:bu ftt?rrreg 
Umm-er-Rabia e:ibi bilyük nehirle 
re l•aynak teşkil ederler. nu nehi"I' 
lerin sulan CezilyirinJ<ilerinden 
ılaha fazladır ,.e Jmnımadau ak
makta devam ederler. 

Bu dn~la.r<la, yer yer. muhteşem 
ormanlar, süriiler için giizel Ot· 
lııklnr v~rdır. 
Dnğlann şark <'iheti, sah.raya 

"ı<'ak rüzgarlara maruz bıılu .. duğn 
iı:in ('orak yerlerdir. 

Fa.sın, '!on mıntaJıası olnn "Şar
ki Fas" Atlncı dağfannclan f'ezayir 
hududuna kadar uzanır, Şimalde 
Rif'den b:ı.<Jlr~·an, tabii l>ir ı;~ict 
halinde Ta7.a boğ!tzı, cenupta orta 
ı\tlıı-m. kadar, hiçbir arıza arret. 
meksizin 07.anır. Burası, F:ı.c;m 

jcı,tila kapısıdrr. Romalılar. Van- . 
dallar, Araplar. Fran!flzlar, .Fa"la.. 
buradan girmi~erdir. Seyyahlar, 
tüccar ken-anları da bu yolu ta
kip ederler. 

Bu 'arki Fas, evvela., gar1ı cc- . 
nubundan şarki simafiye cloğrıı 11. 

ıanan genit, rssız, çıplak "beya7. 
o·nı,, yı ihtiY& eder. Burada., '~tn
liıya,. ırrnağr, geniş bir kumlu 
mecra i1:i'nrte, dennan.ı1tz sularını 
ı;ürllkler. Bu ovndıın sonra, orta 
Atlası, Cezayir Tel'ine bağlıyım 
dai;lık bir mmtak& gelir. Bu mın· 
talrn<lan sonra da sitep ''ıtsfmı 
tl1 ıyl\n tepeler \17.RlllJl giıler. 

r ' Müşterek bahislere iıtirak 
eden okuyucularımıza 

Ankara at yarll}'ları çifte bah111. 
ne 798 numaralı kuponla ıtlparı, 

veren okuyucumuzun arzusu dip 
koçanma yanlrı, numara kaydettir_ 
difl için yerine gettrllemeınlştfr. 

Kopona ibraz edince paraın tadt! 
edllecektlr. 

'"IS SONTEŞRIN - '1942 

HAl>lŞ.E lE~ 
9ARIH 
Tanıdık sablller ••• 
A JANS ha.bf.rltri durma.rl!\n 

Fransız gjmal AirilcaoıT li.ıe· 
rinde duruyorlar; gazetelerde. 
radyolarda ehemmiyetle anttan 
yer isimleri gittikçe artryet' lia• 
diseltır nasıl b~klenmiyen etkilde 
oldu if.e aYnı hızla yürüyorfa,r. Du 
isiml'!r 8.l':lsmda hangM var kt 
tanıdığmıız değildir .Fak!lt tanı • 
ma sanılmasın ki coğrafy:t kit!J>ıl 
lan vasıtnsiledir. Tarih v;ısıtıt5f e 
tnn:madığımız yerler blriuı için 
birer rüya mem'.<"keti gibidir; on· 
iarın renklerini. Ş!killerin!. r-.ı.lıl~· 
rmı ta.m ruftnasile bi!m~:nir~ inı
kAn yoktur. Fakat tarihimizııı 
geçtiği, ~adığı dünya köc;eleri, 
orası hnklı.ında pek az bil~im"z •11· 
sa bile bizim için aydınlık biT y!lz 
gihidir. J 

Bizartanın ehemmiyeti iizerin1e 
bundan evvel de vakit vakit rlul"'.1-
mu~tı;; mihvercile.rin Afrika Ol' 

dularına bu limandan a5ker v
ır:Uhimmat şönderdik?l'ri epeyce 
ıanıaudanberi iddia t'diliıı :lt:ru· 
rordu: zira burası 1talyaya en ya .. 
km Afrika limanıdır. P.and<ın 
başka rasgele bir liman ae~il ~ir· 
gerek müdafaaya ve gerek taal"!'tlz 
ilssü olraıya gayet mlisaittir 

Amerikalılar Bizartayı • ;~gn l 
etmt"kle ellerine büyük bir l:oz ge· 
çirmi5 oluyorlar; yahıot mih-;-:ıci. 
feri mlihim bir kozı!s:n mzbr-.. m 
etmiş bulunuyorlar_ 

Bizarta ilk ÇağI01n en ttıyük 
devletkrinden oian me~hıır i!: · 
rdzci ve tüccar ciirr~huriyet Karta• 
canın harabelerine yakındır; o sa· 
hiller l)arki ve garU Ako,..ni.,;n 
geçid noktasında olmak itib3rile 
bu denize hfikim olmak ist:~',.n"c• 
rin gözlerine her zaman mttrnış
tıl"; Roma eğer Kartaca:;ı ),kma 
tnTŞ olsaydı Ak•~enizi bir R.:>m3 
f.:ÖlU haline koyamrızdt. 

Akdenizin ga.r~nde asrr1srcn 
hakim olan Türk C.enizriltri de 
ilk faaliyetlerini buralard:ı yapt!· 
!ar. Cir.be adasmdnn Cezavir !i .. h. 
rınt sıçrıyara.k hir kotsan yuvast
nı bir devlet yapmak için ~;ri~i!e~ 
hareketlerde Bizartanın roıu prk 
ınühimdir-

Oruç Reis Tunmı beyine hediy .. 
lcr vererek Goleta kalesini Yatı!ır• 
dığı ve yerleştiği zaman Hiu?tn
da me~hur Türk denizcill"rinden 
Kurdoğlu M'Wllihiddin Rt!ıs nrdt; 
on dört g~öen mU"ekkt"!) kuv• 
vetli bir filo yapttrmıştI; vakit va· 
kit şarka, garba, şimale doğru 8• 

rıJryor: htr dönliı:te yeclekt~ bir 

niz. Akıl ha tnlıklıur, tıb- Bu kabil kimcıelere "merzubu il:\- ya!h imal eyleyen mu;ımele ''er· 
bın !;enberi itine giren hastalıklar hf" flerler. evliyalığına, kerametle- gi~ine tabi haki.iti ve hiikmi ş:ıhıs
nrasmcJa önemli lıir me\kii vardır. ri'ne inanırlardı. nazılarından uğur lar bu kararın mşri tarihinden 
l\fohtelif sebeplerle nkhnı kaybe • nhrlar, eli ellerine rle~erse i~lı>ri • itib:ıren i~tihsal veya jma! ettik1e
<1en zavallılar, e l<i devirlerde, ,\v. nin o gün iyi ıride<'eğine iman et- ri biltımum yağları her ay sonu 
ropada n.ksnrizm oc;ulü ''e m1.zhf>- nıic;Jerdir. vaziyetlerine göre mliteakip a),n, 

Snhil, ovalan ile Atlas dağları 
aracıındaki arazi' 200 ile 700 met· 
re arasında yö'k~klikte knya.lık • 
!ardan müte:;ekkil tepelerden iba· 
rettir ki, bir sitep mnnzara!lr ar -
ıe<ler Buralarda. ln"'ın dalı'\ cıo. 

jiul<, y:ı:r. icıe daha. sır~ktır. nuıufan 
dolayı bu locıımda, ancak yan gö
ı:ebe Red~viler koyun otlatırlar. 

T rakyada bekliyen 15000 
ton odun getiTtiliyor 

• çok gemiler getiriyordu. Bizartada 

hi fiyinlcrle i~·i olmazsa , ıkut!nn· Bunlardan birisi 'le, l'lltnıı yıl ilk ayrn on beş günii zalfında ma-
nı ta:r.yik ve tazip \"e battiı, akıl- eweJ t!;elen CC'ıı•lak l\lust:ıfa) i<li. halJf'nin en biiyiik miilkiye r=ıemıı
lanm knyıp urıııırfan ıloal~ 1 ya.. (Pamr Ola llaasn) bevin krrame- runa makbuz mukabilin'le vcre'!<"k· 
karlnrclı. tine inanan1nr. ondan· ui:;nr beldi- !erdir. 

Aklını kaybetti, tornttu, diye ~·f'nler ('Oktu. Beyana t:ıbi tutulmuş olan vıığ-
in anı ce!lalnnclrrmak Jıem de ne llacıan Bey, Jla7ar~ r;ıktı mı, }arın %15 ine değer fintlerinin 
ceııı. yakmak, ne inc;;r..,,7C'a re7a ~ar r<lııın g~ti mi, diil<kanr.ı, .,ey • tediy.esi mukabilinde hlikflırc1c<" 
değit mi?. yar esnaf, veJhnsıı herlceoı ondan satın almmak ÜZ!re elkonulmt•ı:ı-

Hıılbulti, 0 de\ irlude, Tiırk?er, imdad be'lderdi. J~lini tutmak el• tur. Bu yağlan tesellüme maks:t 
birçok tİmnrhnıt~Jer nçmıo;]ar \'e bi'!'lesini SJ\'R7.Jaınnk için fi<leta 'mil• da göre tahsis Ve tevzie, SatmRğR 
bu akıl lıa t.nhanf'lerinin idaresi <iabaka eıler1~r, ve ihtiyacı olanlara vermeve tica-
için ''ari'dat kııynaklnrı bulmuşlar- - Pazarola tütiincii bıı..51! ret Veklleti memur ve salA.hiyet-

Atlas <lağfannn vanlmnd:-n ev
\'el, ince bi'r arazi Şeridi ,·ardır. 
1lu arui, (la~lann }{,(lr Ve yağmur 

ı.ulnrmdan istifa.de ettiği , .e sel
lf>ri zapteden kanallarla iiriilnıiiş 
buluncluğu için, malısuldardır. 

Şimdiden 14,5 liraya ç~ O• 

lan odun fiyatının da.ha fazla yük 
selmesini önlt-mek ve halktn mab 
rukat sıkmtrsr ~lunesine maai ol· 
mak icin Trakyada bekliyen 15 
hin ton ".:ınn "ve kömll'riin ~üratle 
İstanbul nakli için vagon veril • 
nı~i takarrür etmiştir. Aynı za • 
manda odun ve kömür Va.gonla.rr
nm istasyonlarda dunnadan yolu• 
nıı. devam etmesi de emredilmiş • 
tir. 

Bu arar.i seri<lin'n :ı.rka.<ıında At 
la" dai;lan baslar: Şimalde, ortn. 
Atla' vardır. Bu dağlar, Gııber
ral\1 dağında 8.292 metreye ka-

dı, Baııdan <la anla 1]ıyor ki, <leli - PnznroJa, yemi5~i ba<;r! li kıltn~trr. Ticaret VekAleti, hu 
nin ,.e deliliğin ihmal oJıınamn.-a- Declirlmek kin uirnsrrlımlı. Hl\- vazife ve selAlıiyetleti kendi~ine Bir tekerci 3 sen~ hapse 

Türle şarlaları, Türk sazı, 1'il:-k 
nağmeleri, Türk kth~larrn.n panl
tılnr, Türk Jevendletinin ne,eli 
ve nydmh'k y!:izleri az ıamanıfa o. 
tanın öz malı kadar yakışık nlm!~· 
tI. Kurdoğlu Muslihid~in Reis Y:ı .. 
vuz Sııltan Selimin Mrs:r sef~rine 
ctc-nizden i~tirnk etmi~. daha son· 
ra Goletada yfrlt-Şe-n Oruç R~"lin 
rmrine girmişti. Bu blJyllk Türk 
amirali Bi2artada son dereceye 
nran ı:öhr!'tini daha ~ek çC1k yrl• 
far ıwnı ~e~!lde devam ett:!rJi. 
Onun nıhu §İmdi muztarlptir. 

KADIRCAN KAFLı 
cağını ccclndımrr. dıişüıunlisler, .bu "an bey: bağlı veya murakıtbe&ine tlbi mil- mahkum oldu 
nun için geni lıı'r iilçi:dr te-;isat - Paıarola! essege veya birliklere bildirerek % 2.5 ~tli ekstra 77: yüz.de 3,5 Üvey kızına eza eden kaJ.ın 
, licude getinııi Ter. YI hMtı mı, artık o ~lln kazanç· C'!Y'Velden keyfiyeti ilA.n ederek tec- asitli birinci yemck.lik 73,50: yllz- Tahtakalede 6dterci Panayot hapse mahkUm oldu 

Bugün, garp fı.leminllf' musiki İ· lnnnın yolunda ~idı:.-<-eğinJen c;üp. biz ve tavzif eyleyebilir. de 4,5 aıııitli ikinci Yemeklik 70,!50: dUkkA.nmda. kakao yağlarını 640 
le teda,iyc fazla ehemmiyet "\'eri· he etmezl~r, c:e,inip domrlarclr. Mez'kQr yağların cins ve nevile- yüzde 0,5 ecnebi maddeli lampant :kuruşa satacağı yerde 13 liraya Kumkaptda oturan ŞadiYe adm· 
Jilror. Biz<le de bu nokta iiıerinde (Çıplak J\lu~tnfn) dah:ı hı.,ku rine göre tesıbi.t olunan de~er fi- 67,25: ytizd~ 5 s.'>itli stra malı 69~ satmJŞ, milıt konmma mahkeme- da bir kadın Uvey kızı 7M.fcnin 
donıJdul:·unu zaman :ıamnn işiti. tiirliiyınU,. Ha<ıftn Beyin ~nyet tee atleti şunlardır. % 1.' aııltii eks· yüzde 8 asitli sabu.nlııık: 65,25 pi· Si tarafrndan 3 sene hnp!.s, 1.000 vücudunu kDgm. mqa ile dağla • 
yomz. llatta, tamnnıı hiı'k."ç <;e"I mi7, ü'tü bnc;ı kapah bir Jıalde ger. tra ek9tl"a kil~ 80: Rafin~ 79,25 r!na yağı 52,50: r.amUkyağı 70,50 lira ağxr para cezamna ma.hkfun e- dığt, kendisine her zaınan eza ve 
san'atklrlanmnl:ı, yine ~öhret (Arkaoıır sayf1t. 8, tılilun 6 dn) kunıştur, lmttıştur, dilmiştir. cefa ettiği iddiasile Uliye ceza 

yapnmı icrıalrnrl11nmı7., ha!tuhane· P---··-------------------------------------------•••ı---------.iım.s.hkemcsine veril:mılg, dilnktl du· !erde kon erler , ·eriyorlnr. ~ eonunda 1eene2 ay: a~ 
Manmııfilı, musiki ile tedavi fik. ranından itibaren -yani intaaap. · bankaların eıiri oldu ve 19S'J tem· hapse mahk.Qm edil:miltir. 

ri. bize Atrupndan gelmi~ değildir. tan hemen lıir ay cıonra- grnp' muzunda bu iki mail mUtf'ha~ıımn 
Bunu, es.ki çağlarda det1elerimz halinde ~revler J"Ü7.lind .. n bnnlnı. gttrtllttıru istifaları ba,ka bir ma· Tramvay aTa daralt yerleri 
aüşünmU~ler Ve tııthi'lc etmi ler. (lan birtob'11 telaşa dü,tii. Pat!"On: •• it paniğe j~aret oldu ve birk~ gUn Yolcu ilteBafetinin azaltıJDwıı 
dir, On birinri asrın en biiyiik İ· lardl'ln fena munmf'le rri)rnıü<ı olan ıo;onra Blum kabinesinin icıtifı:sm• maksadjle ikinci derecedeki dura\: 
ma1anndnn otan ı:, liyıı Celebi, l<'ran<n7. amele ıııınıfı, tıo gr~\"leri intaç etti. yerlerinin kaldmlmasına. karar ve 
seyahatnnmesiıtılc timarhnnelcr • k:tnnnııaz olmıtlarrna rıığmeıı ilk Rnnkal.ann hazırJaılrğı bu "dar. tilmişti. Karar ya:rmda.n itibaren 
den bahsederken bu noktnyı aY· ~nlerde tımumi denilebilecek bir beye karşı koyabilmt'k için, ayan . tatbika lbaşlanacaktı:r. 
dmlııtarak sonları sö~·JUyor: • "empatj ile kar<ııl:ıclı , H'l1'il•aten dan malt meseleler de dalıiJ clıla-

"Edirncc!e Beyazıt Han camii- ilk ~ev dalıı;aları nıi<ıtik lıir hare- T-..ı ğu halde her sahada. geniş cıaiilbj j\}bn fiyatı 
nin taşra. !har.eımi kebiri ~anında ket;n bütiin vaarflarmı ~ö teri:vor- Alek•antler Vert yet icıtedi; ve mağlup oldu. Bu \"e- Diin tilr Reşadiye altınının fiytı· 
Bağı İrem içre ib!r şifa evi vardır do. Fakat c;re,·ler ~enisle•1 ik,:e' ra. sileden istifade eden Rodvemlen tı 34 Jira 50 kuruştu. 
Merhum ve mağfur hazretleri vnkrf üi4aHr. r, lı:ıttii c;as~·ali<>tler te~i41R &ac!i tecrübeye dayanı.mazdı. hlR· fakat sonra halk f'epbe,inin prog. sennayeni'n ve mali an'anenin mu. •--------------
namesinde hastalara, cle·:n, de'l't- ,füştü. Y ii k <; e ı, hurjn' :ıl~r hat taraft:m <ıamimi bir Msyali'it ramı a.ğrr yörllmeğe ha~ladı. 1927 dnfii gibi lınreket ecliyortln. Boıl
lilere şifa, divanclt>rin ı-uhun:ı gr. arasmcla i"'e lnı ~revler ha· o!:tr. Rlom sahte bir nziyet :"çeri· r:nbatında bizzııt mösyö Blom halk ven'i iyi tanıyanlar onur• böyle 
da ve defii evda olmak fü:l!re on k:ki bir panik uymıılırflı. lıhını kn. siıı<l"! bulunuyordu. ~inli esa .. ıııra cephe"İ progrıun:ının tn.tbikınılnn para iı;;Jeriyle uğraşmaktan miite
adet hanende ve sazende P"t1am binf>'Iİ Frans:ı i('in h:-ıkiki 1ıi'r af Pt ısirldetle riayet edereği'nl!' <lair vnz g~ldiğini söylecli, \'e mart e. sir o1'1uğunu söylerler. zira bn 
tahsis etmiştir ki üçü haneni.le, hi- olan hu gre\·ler Jwrc;ı.:ın:fa ı:o,: h:ın'kalara teminat \"ermekte de- nyı ~eri~inde, pnraya. iht;ya<'ı ol- adamın daha yüksek ihtirııı;;lnn 
ri na}'!en, biri ~remani. biri musi. u:-iı hir ... ekil<le lıareket edi,·orclu: ':ım Nli~·or; diğer taraftan nmeJe du~u ,.e Fr!\nsız frnngınm rkinci \1lr<1Tr. B:ı'ldan sonraki yıllarda 14.30 lfaayo salon orkestrası. 18.0') 
knrl, biri santuri. biri çeng-i, biri bu 3Cİ7 cıiyo"etine karCil e!< <,jdılPl· hirliklcı·inin ,.e ,·aatten ziyac1e 'iefa olarak kıymetten <lii,m~in. ya.va~ yıJ.\'a" mmetler :ll":l"I iş\erfo Progr:ı.m ve memleket saat a~al"l 1R 
cenk as:ı.nturi, biri udi. olup lınf· 1i )tira7.lal' ayn.n mer·Ji1<;inıfe '"iik· İ<·raata susmnı!'I oJaıı amelp sınıfı. df'n korktol;ro (Frank ilkteıtr:n a. rne~!ro) olı~ıağn. bao;J:ım~ ,.c ftalyn 03 Radyo d:ınş orkestrası. 111.15 ~ıu 
tada Uç kere gelerek hnst:ı·ara ve sel<l?: Bur~ıl; Mii.,.,·iı K•w·:o 1 okiı· ııın te.,iri ~ltm~ kaltvordu. ymda bir defa kıymetin> kaybet• ile olan İS mvnao;;ebetlr.!TinCleıı si. zik 19.00 Konuşma. lz.15 Mı.izlk Hl 
delilere :musiki faı=Jını verirl('r, meti :ıC'iz ile ithnın etti , .e "Oıce- •12~ıı. c::ph~· #)evrinin ili< ı;vJ:l. uıi..,ti) için e~ham ve mübadPJe kıy. ~·a~i menfa:ıtler teminine ral!Şmrı;. 30 ~lcnılckct sa:ıt ayarı ve :\j:ıns h:ı 
Biemr:i !kadir cümlcı;i avazı sazdan lerin Run eltliği,. j .. miııi 'errH:i n heye<'an Yeriri murnffnl"' etI~r metlerinin f<ontrolii i'çin n"nk (fö hr. berlcri 19.45 Serbest 10 dal.. ika 19. 
hoşhnl olurlar." tıalk t'cJ1hec;i progr:ınımı nı"e;ka!"a· ılf'Hi oldn: :ımele sınırımıı td•lil'i Fruns tarafıwfan iki komise:oin ta Blum Jmbinesini'n fliiı;;me-;iıı- 55 fo?.lk, şaııkılar. 20.15 komışr. 

Çelebinin yazclıklarmdan nııl:ı- ya ı;e\·irıli. E"ki nıRIİ\ e n111rınm altrncl:ı p:ırl:1n•ento P1ıp•nmi.' etli vinine razı oldu. Rn ilıi kom:spr. den sonra 2 nurnar.ı)ı halk replıc- 20.30 ~füzik. 21.00 Konuşm:ı 221. lıı 
ıırhyor iri, ı:Tolrnmneu ıtsrm ıı,,nfıı. leu•>iffJeri ~n~lam jf,fr,,di ,.~ .1 .,f:ı. lı:ı11 isfalı:ıtı lrnfıul f'tfi f~en' lil::ı !j~ .. :"fö,.yö Ri ... t ile adı sonradan .. j kabinesi tP<;eklıiH etti: fakat Şarkı ve lilrkfiler 21.50 >.nknra ı 
ıi1e etıllftOu asnıı başlarmıta mur;i· ra chv:ınn orrlıı • Fran~:\. n~ ma- haltları, iicretli , .c İ7İnler 'c.> rrnıı ıncc;hur olacnk ol:m mÖ.;) i) Jhıl • h:ıı,:ı,:ıt te halk r.eıılıe i :\'nlnn iktı· koşularının n~fcelerl 22.00 Mfiztk. 
ki ile tedAvl aımlll bi'.r.de de tathik lİVf•mcıi, n .. •le mHctler ıl\l·:te; dn. ..aııııı felaket "'elı<'fllc.>rinrlen ıı:ricıi , ·en ta.riıı edildi. nu tarihte'! so~ sndi tecrübenin de,·amı miir1ıl.,tiıı (Pi.) 22.30 Memleket saat :ıy::ırı '"" 
eililiyonmı~. Batta fa) dalan J!n rumıı dolaynile ~eni .. hir iı.tr. olan haftada to ~:ıat İ'! !mnıııııı) r:ı mösyii Rlum biitün io:;lerinı1c "" yasamı ~ı. Yeni h;t~Y,.Jii1 mi\.,~;; Ai:ınc; hnlıerleri. 22. 15 2'.!.:Jl Y::ırın 

rlib* -------------- ---- ·--- ------------- --··---- ------- ------ ----- kı Jıcrgr:ıın :ıve ,kapırnış. 



I 

D 

~ıu 

l!I 
hn 
19. 
r.• 
.15 
At 

ıik, 

TC' 

rın 

16 SONTEŞRIN - ltuZ 
&2 il ı 22L T sez i± g 

fil~!~:j 1Ihtikô.r suçları na
luglllz ka vvet .eri 
gazaleye girdiler 
-- (BBıtarafı l inci ..a.}f&da) 

çakJa getirilmiş olıın mihver km-
1 

vetleı'i ~ çarpışmakla olduk:a-rmı 
bildıjrınektedir. Dfümıan, getirdi
'i ~ı kunetlerle Tunus1a Bizcıta 
~ .. hıini alu-.ak istemektedir. 

r....--Y. .. ~.Y.!.~-~-Y.!.~J-~-----.... 
Saltfbl Ye DetrilKt ruüdUrb 

hakkı tıı.n us 
Buıldlğı yer: Vaıtıt Matbaa11 

ABONE ŞARTLARI 
1'ürkl)e. ~11ehi 

ReneJJk 14.00 kr. 27 00 kr. 
• •ylllc 1.60 • 14 00 

a •l lııc 4.00 • s.oo .. 
t a;rhlr l.~O .. S.00 • 

Gue~Y" ~bndf'rilPn 

Evrak f#rl ~erilmez 

[
~··············~~ 
Dünden l 

Bugüneı ...,...,,.., .. ,_, .. , ....... l"'•-••Y-.~· 

T unusta durum 
Cezayir açıkla ında 
'1enlz muharebesi 

oluyor 
E}lmaıt Alrıka. hi.dıswurj ~ündı:n 

ınlne yenı inkıııaflar goatcrlyor. 
Nevyorktan verilen eon haberlere 

i&-e Tunus iı;in muharcbenın bu§ 

1&d,ığı aanrtmaktıı.dır. Anucrson kuv: 
\letıerınin l\ınus huuudunu geçtıkle.. 
ıtııe daır mıbver raporlaı ıuın uoğr .. 
Olduldarı zannodilmektedir. Amerı • 
IC.\ıı p.ı.raşıitçtilen, Tunus toprakla • 
lılıda çarpl§mal&r ol~uğunu ve l<'raa. 
IJa l'arnızonlarının 'Alman hami.si, 
tıe k&rfı muhaıebeler yaptığını söy • 
leJ:ııektedıner. ŞiddeUı müttefik hıı.. 

"• ıanrruuarmın hedefi, gene Tunus 
topra.klarmda bulunan 20 ha va ala • 
tııd!r, Ceptıeden alınan tel;raflardıJL 

b~te ten bahsedilmektedir. Ameri'. 
kaıııa.r ııımall .A.fr}kaya a.sker çıkar_ 
tl:l&da.n bıraz evvel Bi.zerte deniz u.a. 
•Uııtı sezmek için mUsaade alan üni. 
~ Prea ajaııemnı muhabiri Haynzen 
P&Jqrt, buradaki t&}ıkimatnı epeyce 
lııwv.Uendirilmi§ oldutwıu ve ken'di 
fikrince bu talıkimat;m Tu!ondakia. 
den daha kuvvetıı oldutunu aöyleml' 
ın-. 

Darlanm §lmdi t&kmdığl t&\Tl ha
reket. Amerikan mUpbitlerinl dU • 
~tlıı.dunn~ktedlr. Bu müııahltler, Da.r~ 
~ bllha.aa& Jiro ve do Gol ile olan 
tlıüne.ı.ebetıeri üzerinde durmaktadır. 
ı .. r. Her ne kadar Dılrlan radyod1. 
~ Petenl.n muvafakati ıle ha. 
r6lcet e t t i t i n ı söylemi~se d°' 
l:lıa.rep\jn D&rlanr, Amerlkalrlar& mu 
lr&vemet etmen hakkında verdlli 
tJı:ıırlere aykırı hareket ettl#lnden 
dola.ys, ınktr ettitlni Viıl bıldırro~ • 
th-. 

Londra.dan verilen haberlere göre 
.S. mihver kuvvetleri .Afrlkadan u • 

~ Cl.Jrla çekılmeğe tetebbUs etmekte • 
~. Sicilyaya doğnı gitmekte olan 
60 lltih\•er uçatı görUlmUştU. lngiliz 
~rı bunlara taarruz etm~ıer vo 
1 eını dU11Urerek 6 8ll1J clddt suretttı 
htaara uğratm111ardrr. Bir gece evvel 
'-ker yük!U 6 !t&lyan uçağ"ınm mev 
ltit teablt edilmlıı Te bunların 6 aı dıı. 
~llttırtıımüıttlr. lng!Jjz pllotlan de • 
~e c;ırıunmakta olan yUzlerce Al
"- rörmnııerdlr. 

~Yhl AÇJKl.ARINDA DENlZ 

iırunAREBEst: 
~i radyo.unun Lalenlladaıf ala • 
~ verdiği blr habere göre Cezayf~ 
~da bUytik bir deniz muhare 
ıı..ı olmaktadır. • 

Pithakfka bu habcn te:ı:it edecek 
~ maU'ımat vardır. Dün Cebelül 
tat-ıktan İngıhz deniz Te hava 1'uv 
l'etlert hııreket etmi"lir. 

Dön 20 bomba uçağile 58 avrı, 
!Sile üzer; Akdeniz istil>:ımetiııı:Je 
11ttııkJan 1ıibi bfr a~ır kruvtızlirle 
1lcı tl'rpiclo mııhribi 'l:C 20 knclıır lıü 
cuınbotu da lim:mdan a~ rılrııışhr. 
~iaıda biıllin 1tiin büyiik bir 

d°"'rt~t' faaliyeti olm111 Cche'nll:ırık 
lakı kıtalar hazır olmak emrını ol
llııt ıtır, Şehırde deni.} eler geuııck 
edlr. 

~STAKt FRANSIZLAR: 
!\arter ajan.&ının e•malt A!rlk:ı 

~fikler kararglhındakl husus! 
Ullablrj bildiriyor: 

1, 'l'ınıtatald Jl'raııaız kıtalan Alman. 
h '- ka111 Tunuııta ve diğer yerlerde 
~ etmektedir. Tunus yakınındaki 
~ 'll'leydaJU Alman paraıütçU~rj. 

ttlindedtr. Almanlar Tunuaa u 
tllt) . 
1 -.rla 12 tonluk tanklar getlrmlt 
~. Oradaki kuvvetler; denizde~ 
t&ıt.t,. etmete c;ah,ıvorlar. 

~ DARLANA PETJCNtN 

lle.ftpt Pet;en. amiral Oarlana bir 
ıtt...,ı c&ıder.nıletir. Mareıaı. bu me. 
~ amiralin §ima •J Atrlkadatd 

lataJanna ate§ keame~ emri. 
ı:J .,.rmeslntıı kendlslııln ona teV:li 
~it olduğu vazifeye mugayir old:.ı. 
hııu 'bfldtrme'ktf!dlr. 

Meııajda. ma!'eşa ln Franeanm fe 
· tll'r n r at dRh rttırmRmak 

•Cin m t Afrıkadakt .l•'rans z kı. 

sıl takip edilecek 
-----o 

Adliye Vekaleti n1üddeiumumiliklere 
yeni bir ta111iın gönderdi 

~nk ıra, U (\akıt muhıthirlııılen)

İht kAr taklbııtına dair ad.iye ,·ekA. 
!eti tarafından cum~uriv't mllcldı-ı. 

t.muı ılklerlne yeni bıı tamim gönder 
miııt.ir. ·ramim aynen şöy:edir: 
Gıda maddeletjoe k'>ıımuş olan e 

konma hUklımlcılylc satı' fjyat1an. 
ı m kaldınldığına \'C gıda nıaddeıerl 

atı 1 rmın serbest olct ığunıı. d ır 

l04:'. 8cnesj temmuz ve ag-ustos nyla_ 
r i~ pde ticaret vel•ilctlnce ~ apılsı•ı 
tebll ,htın bazı ycı ler~e yRnlı!'I telAI,_ 
ki edilcll(;j cereyan eden muhabere. 
!erden an!aııılmaktıı.aır. .Mılll korun_ 
ma kanununun sı nci maddesinde 
hlıkün etçe veya sair knnunlar hU_ 
kUmlerjne müsteniden mercllcrlncc 
te.sblt edilmiştir. 

Bu memnuiyet hll~fına vaki hare. 
hetleı:cıe kanunun li9 ncu maddcsiy e 
cezalandırılmıştır. Bu suçun teltev. 
\t.inU için cvvclemirde 13alA.hlyctıı me-r 
cıce fiyat k'onmuşsa bu !iyatı malı.. 

za tccnvUz etmiş olmasından dolayı 

faili bakkrndıı. 31 net maddeye göre 
tak bat yapılır. Fakat böyle bir tiya-: 
mevzuu değılse vey'\ mevzu ikerı 

kaldırılmış ise sattşda ihtikttr olup 
olmadıgmı incelemek JAzımdır. 

Yani, bu maddenln mall~t fjyatı 

nedir. Bu maliyet !iyatma zammı ı. 

cap eden mc,,nı kA.r miktarı ne ol -
mak icap eder? Bun!ar ehlihibre va_ 
ıııta.slyle teıblt edildikten aonra. sıı.. 

tışm muhik bir sebebe tstfnat etm,.._ 
yen bir fiyatla vukubulduğu tahak. 
ltuk edince takibata geçilmek ll\zım 
gelir. 

Bir maim yalnız muhik sebep oL 
mak11zm yUkııek fiyatla satıtmaımıa 
veya ntııa arzedllmeslne, 11ak1aııma 

ama, muV'llu.& yollyle elden çıkarrL 
maınna, mahdut ~Derde toplanmuı. 
na, Telhaııl halkm gayri meıru su. 
rette istismarına Teya fiyatıarm yük 
selti1mealne mattlf bUtUn hareketler 
32 nCI maddenin §ümulU iı:lıJe alın. 

.rntı~ arının serbeslisi c:sası ılD.n ed!L 
d kten sonra aynı cun lede taşe fiyat 
mllrakabeslnln ıhtıklı la mllca.deley~ 

alt saılhıYetleı ınln lx'ledjye cncU. 
mcnlerlnce kullanılacağı tasrih ediL 
miştlr kı bu sarahat dahi yanlış te. 
Ilı.ki ıı re mahal .., ermemek lÇjn kt\ti 
oımn k jcab"der. Bir de ıu ciheti nn. 
zara almak icap eder kf ihtlkAr su_ 
çu hlikümetçe el konma muamelesı... 
ne tabı tutuunuş olan maddeler Uz ... 
rlnd de j!:leneb Iır. Ha!k ihUyneı i 
tin, mllU mUdo.faa 1ht,lyacı için hll. 
kumetı.n el koyduğu maddeleri sahip 
Ierl teslim etmeyerek §ahst ihtiyaç. 
Iarı için saklarlar veya. kaçırrrlars.ı 
mUll korunma kanununun 65 ncl 
maddesi tatbik olunur. 

Fakat bu hareketler kanunun 32 
ncj maddesinde derpj§ olunan mak. 
satla vukua gehrse tahkikat ve ta_ 
klbat.n da ona göre yapılacağı §Up. 
hesızdir. Belediye Dalmt encümenle. 
ri lhtlklr ve istısmar suçlarına ta. 
allflk eden !§!erde resm1 eh1lhibre 111_ 

ıntıyıe mOtalea beyan etme-k vazife. 
siyle muvazzattıraar. CUınhurlyet 
mllddeiumumılert bu maddelere gö 
re takibata geçmeden önce suç mev. 
zuu olan malın maliyet tiyatmı v~ 

meşrQ klr mtktannı ve bundan ~ 
ka bu encümenlerin ibtil&l!ma taaL 
IOk eden diğer meseleleri kendilerine 
ehlihibre sıfatl.yle mal ettittrek :netı 
ceslne göre hareket etmeğe dikkat 
etmelidlrlt>r. lııli111 konınma kanunu 
nun tatblkatmda mAşhut auçlann 
muhakeme usulü kanunu hUkUmlerL 
nln tatbiki kabul -edilmiştir. ~L 
ye Daimi encümenlerinin kanunla 
kendiletjne tevdi oıwıan ehlihibrel\ı< 
vazifelerini hiçbir gecikmeye mahal 
nrmekslzin "Vaktinde yapmaları lft. 

zımdır. 

BUZl J,lMA1'Jl\"A ŞIDHLTJJ 
utcı.;ın 

Nevyork, 15 (A.A.) - Buji li· 
manına mih" er lıa\'a km·-. etleri 
~;iddctli bir ha\·a lnicu-"'l1u \ anmı • 
lardrr. Bu ıa,u-ruz defc;lildiği giH 
11 mihver uçah'l da ale\'ler icin.:~ 
diı~ı ülmü tiir. 

BON1'~ JJ)IANI ;. • \Sil. 
ZAMl.;DJI .. Di ~ 

Londril, 1;, (A.A.) - - Tunus 
hududunun 60 kilometre bntrsmda 
bulunan Bone limam:uıı i"gali 
l.a~mda şu tamamlayıcı malfı • 
ınat verilmektedir. Bone r.ehri per• 
~embe günü İn!!iliz ve Amerikan 
para.cıütrıUleri tarafından zaı:tedil 
mi~ı·. P:ıraşütçülerin ~oğu lngi· 
lizdi. Be§ d~ika idnde ehrin 
hava meydanına yüzle-rce p~r~Flit
çü atılmışt.!r. Bu paraı:ü .. çU'-er ha· 
va meydanını ele g~irdiktcn son· 
ra sehre girerek ü·gal etmiş1eıdir. 

lnJZ\T.1.1'lN l\IJo:AA.11 
J,ondra, 13 (A.A.) - Bııle§ik A • 

nıeıika cUmhurrt>isl Ruzvelt şlmu f 
Airlkada milttefık orduları ba~ku • 
mandanı gentraı Ayzeuhovere b'r 
mesaj göndererek, aon muvaffaki. 
yetıerlnden dolayı kendiıılnı teobnk et. 
mi§, karada. den zde ve havada !n. 
gll z Aıneri an ı§blrl #'inin mUk m 
melJY~tlnl belirt miştlr. 
1TALYAN HALKDl '\ C'Kl .i'Jo:T 

TA\ 'tl"ESl 
Londra, U (A.A.) - İtalyan ma. 

ka.mları, Alrikadaki aon mağlıibiye• 
münasebetue İtalyan halkına henüz 
her ıeyin kaybedilmed ğinl soylemek 
te, 11Ukt'ınet, metanet ve dlsıpıinl mu 
hafnza etmeajnf tav•lye etmektedir 
ler. 

\"CNAN ASKF.RlNl TAKDIH 
LfJnclra, 1J ( 1.!i) - Sc!..üınc 

İngilir. ordusu kuın:ıncl:ın ı, Leın ılı D· 

da bulunan \ unan ~tilli ~hıdnC. ı 

Nıız11·ına çektiği lelgrafl:ı hntı ı,:ohııı 

de 1 umıındası ıı.ltınd:ı bulunan '\ ıı. 
n::ın askerlerinin mııharehclcrde 
gösterdikleri cesnrettr.n !;İlayi ~ie 

ı .~hsetıni~lir. 
RQ:\tElJN TOPÇl SU Kı\l.MA \11~ 1 

Kohirt, 111 ( A.A.J - Rommel'ın 

arlık toı)cusu knlmndı~ı .., c gerı kn· 
lıın kunellerinin çıırill~:ımı~ncıık 

bir lı:ılde olrlnklnn ~anılm:ıktndır. 
ACrfkndakı AJmıın 'lere i km '"f'linın 
birço'k ımha~ lıırı ~'lir edllml~ bulun 
mııktcıdır. t~ 1 Jrn~ nnklırdıın sızıııı 
h:ızı haberlere in ınılR<"nk olıırs:ı 
lrnnkrın heps\ de e~r diişmiistıır. 

T.orulra, 15 (A.A.J - 1ıak.m 

Çok dikkatli davranmak 
lazımdır 

Tetkih elliiir1 bir meselede hakikate varmak ister" 
s~n. o mes.>fo üzerinde ne kadar 2ürüs zavivsi varsa. heD 
•mı tovlo. fakat bu takdirde vakit kavbedeceksin. sası· 
raca~ınc ~crcddüJe uğrayacağın için gayeyi elden kaçı· 
racaeını det hatırdan cıkarma. 

. On!~~ü~e ~ı~an meaelevi en doi!ru seki/de hallede· 
bılnıeh/ıs!fmız ıcın veecioe care. bu meselevi vürüzlerin· 
den avıklıvurak en basit sekline f!etirmektir. Kumluk bir 
sahava düsmüs olan. bir iinenin bulunmıvacağını hatır 
la ve ona sröre davran. 

Başvek•limiz 
W"" (Ha Iacııtı l in, I ı.&l rada, 

'eya h:.ılcıı t~as halin ele b~lundu 
gumuz mt"fllll"kCt}eı rJen R'"k"r ge • 
t:ıtmek iml:.3.ıııııı elde ed .. biiirsc!, 
) ine silphe::ıiz iki, scı t-e~t l İYasn • 
da ki !!eker fi~ atını diısüreeeğiz. 
Ayrıca bu sene yiız ki o pancar 
getiren milstahsilc par.ıs:z olnıak 
lıir kilo <>eker vermt-yi kab.'J ettik 
Bu tc<n ik edici hareketin gele<'ek 
seneki p:ı.ncar istihsalutııu nrııı a· 
cağım ummP.k~ay-z. 

Sorulan bir sunl karşı~ıııda ) e
ni ~ker fiyatının tcsbitinden son· 
ra dahi e\·iııcle, mnğaza"l'lda ve· 
eairede f zla flekcr fl.1klı~ anlı.r hak 
kında Ba"""kil "Ö\ le demi tir: 

"- lhth·arınrl n fazla ~kel" 
saklı~ anlar dainıi bir t:ı 1:il e •:.bi 
tutulacaklar ve l'Unlar ele ge<; • 
tik<'.e milli korunma mahke:nele • 
rinf' ~evkedileceklerdir. 

Bund n sonra Basvc:kil hlikli· 
metin elinde Uç m.Jyon kil'>hık 
bir ~ekerfo ihti\at olarak s:-Jtlnna 
rafunı ve bu ~ek~rin irabınr!a ih· 
tivncı olan mahallere sevkedilece
ğini, yurtta istihsal erliien 60-70 
mil~ on kiloluk kura iiziimdcn g i· 
koz t~mir.i i in u'!'rn"tldıihnı. mu • 
vaffak olun<luıfo ta1,dirde hından 
sel<el'"> yapılarıık ı:;ck<'rin uruzlııtıla 
eaiTtnı hildirmi tir. 

Ra.,vekil. varJı'c vergi~! hakkın· 
da ela gaz•tecileri avd•n 1 ntacıı.k 
iıah'ltta hıılunmu!J ve h;iki'ımetin 
"'a1ete 'kafüı'lı buhranı önüne '-eç
mek kin elind•n gelen her ..::e, i 
y:mar:ı.!1:ını ve bu husu•ta lzmit 
r~brikaEtna da emir Verilecefilnj 
bildimıisti'r. 

Gaı.eteeilclin dertlerini ll!anmn 
dan dinliven Sarııeoe-lu, var'dat 
btıknnrnı1an basm mensuplannın 

i<ıtikballerini aJA.kadar e<!~n ve 
'l'ürk Maarif C_~ycti ile Basın 
Birliifi ara"ında h'l11edilm•den ka 
lRn hir mesele o1an rcsmt iliınlal" 
fj\·atmın arhnla"'.li!ı v~dinrlc hu• 

(lla .. tarafı 2 inci s:n faf(R) 
ll'Csine rağıı~eıı, Mmıtafa aÇık ı;a • 
ı•ık gezemıj'<i ( stıulnn r\ bmet R&
"'im, (~ıplnk Muslnfaıları lıahseder
'k,..n "Ullbın ~azı)or: 

"Taııkati Uı)anJ\e ~aNç-:ı meç. 
hulattaıı clegildir. Elli, ellı hei se
ne en el (lstnnbul) da sa i'klerin· 
de-n biri daha vardı .ki (Çıp!ak 
Mustafa) nam.i) le ~olırct alınrştı., 
Hem nasıl ~ohret? KimSe (Deli 
Mustafa) demf'z. bilıtkitı herketı 
(Veli Mustafa) derdi. 

''Çocuklukta (Çıplak Mu!l!tafa)· 
yı !;ok görmü~tlmdür. O zamanın 
koou sporJarmın en biıinci'erj nt. 
araba. tulumba, davuı ark:ısııı lan 
gitmt"k. sel mhğa giden taburdan 
birinin miizika tcı.lumınuı sadasmı 
ka; betmem~k tizerc yıl lımt-k csi.f 
almaca denilen O) unda yak;lan • 
ı:xıam.ık veyahut yakalam:-ık için 
tabanl:uıa kUV\ et k~ak, V<lndan 
carkh Şi~eti Ha; riye vapurl:m 
tak idi yapacağım eli.re ell~ri çark 
ittihaz ed!"rek a~zla düdiık ott\İre 
öttüre C'ami avı111annı clort don• 
m~k, bir de bu (Çıplak Mustafa)· 
nın ardı ~ura scğinmckti <Musta· 
fa) homurdana homarcana J,~, r 
biz ko ardık. ' 
"Hatırnnda kaJclığ"ınn göre (Muııı 

!.afa) n ın \•Ueudu miıli."lh:lmce xıı 1 
kırP'k ~açlt, yiizü kosmad'ln kır
mızr, l"cn~r •h·atı sakallı idi. Soz
leri an R!>!lmaz derecede ka'r'Jtı:ık 
baktrkra g~lerinin akı dönerqi. 

"Yetiqip de görm,.lhdiniz. Dün• 
yaya metelik vermem divenler 
mutlaka bunu~ evJad ve ahfadı • 
clrr. Saçlı 11al<a lh, ihtivar, pir. a· 
cuz, genç b0

rtnkmı safJillcr, örme, 
patiNca, kum11~ kese erinin a ·ızla
nnr a~ışlar (!ııfustııfa) nın ön tinli 
kestirirler para almas;m rica e
derler. Gü)a <Mustafa) para nla• 
cak olursa kesedeki bereket ar
tar. F.s..'l~ yok!":l gelirmi'!ı 

mı1tır. Bu meyanda eşyanın muhte
kirler elinde teda vUlü netl~ııind~ 

husule gelen .!Un'l fiyatlarnı cart fi. 
yatları birkaç ml81ln .. çıkardığı naza 
ra alınarak fhtl'llP.rın e.ııuu bir me
kanlzmUtnı teııkll eden bu hareket
ler ona gore takip olunmalıdır. Bır 

maddeye sala.hlyetli mercilerce mev. 
zu fiYatların veyıı. el konma tedbir. 
terinin kaldll'ılml§ olmuı 32 nci mad 

de mucibince yapılacak takibata hiç 
bir suret!e halel getirmez. 

Bu vazlfe!erlni yaparken zaruri M 

bebler haritjnde gecikme vukua ge
tirdikleri takdirde mlllt korunma ka 
nununun 6• nctl maddesine gore ha~ 
larında talrtb:ı ta geçilmekle berabet 
keyfiyetten veklletin de haberdar 
ed!lmcSi ve bu günkü fevka\.l.de §art 
lar jçlnae jhttklrla mücadelenin 
mem'eket için haiz oldufu hayati 
ehemmiyeti göz 'öntlnde tutarak bu 

hıımıııtaki kanun hükümlerinin Y• • 
rinde ve .ı;Uro.tıe tatbikine dikkat ve 
itina olunması v• kf!yfiyetm mınta. 
kamız dahilindeki O. ll. U. ljkle. 
rine de tebllf:'I. tamimen f&tenir,Bu alr 
kUfer muk~zaırmm ifaııt jçtn tfcaret 

Alınan harp malzeınf'<ıİ en'.:ızı) il• hınmu.,t•ır . 
"Veli bu! Bazısından alır ha· 

7.JEmdan almu, burada alır, birez 
ötede verir. Verdi mi (llusta4'a) 
nıp, para ve'rclİfi kimse, ~örenle -
rin na?.annd::ı derha clıcmm·yet 
peyda eder .Veli değil mi ya? \' e· 
liler kimlerle mılnasebc tar olnr • 
Ja~? Veliler \•ey:ı. \"eli :ra·nzct eri',. 
de*il mi? Her e\ in l: ir mıtn• ğJ 
}ok m•ı? Dclıli"i:ı, ve'iligin ele 
mantığı bu! 

Neteldm ticaret veklletinln ~.'(. 

9•2 tarihli tebllltlnde gl'dıı. maddeleri 
• vekAletı tarıı.tmdan vllAyet ve bele. 
dlyelere gönderllrnfttir. 

kapı 111mış hulıın:ın noo kllomeıre)"t' --9-f-8-1-1-8- 0
.-r-a_d_d·-
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---

' :ıkın çöl 1-:ısmt miııtefik ha'- ku:. 
H'llrrinin \[ıo;ır lıiill.!ı ı,ır k• ·l'•ltın 

ıc:~rınü göslerme'kt.•dir. J\fııt'd k h•· 
..,,ı kıı\\ l'llerıııın ııııılıldıf '-'ılıdı ı ı 

111.ısıııdaki lııın iş herııberliiji hıı 
htı} ıık başarılı nıiiıııkün lııılc ~cl"r. 

talarma mihver kuvvetlertle oarpııı - 1 Tobruğun tahliyem bakkmda Al. 
Dıamaıarını emretmekte oldufu i!l 1 man tebliği §U mal~matı verrııi.ftlr: 
, e edilmektedir , .Marmarikde bir Alma.n İtalyan 

mufı•eıtt blrli.ğiı ç&de gtınİerce b\r 
FRANSIZ 1MPARATORLU0UNA yürUyU§ yaptıktan aonra mUhjm n. 
AMERİKANIN YARDIMI yiata uğramadan dUıpuanm takibin. 

Va ı in g t on d a s & l l h 1. den kurtulmağa Te beraberinde bU • 
y e t t a r mahafılde beyan e. tun ağ"ır s!IA.hlannı Te nakfl va.sıt:ı. 
dildiğine göre Blrlegik Amerika, §l. ıannı getirmeğe muvaffak olmuıı • 
mall Afrlkada muvakkat olarak te. ıardır, Kıtaatm gerisine Tazedllml~ 
§t!kkUI edecek olan Fransa hUk<ıme. olan tanklar, tehlikeli bir vazl~t L 
tini hukukan tanıyacak, vUcude ge_ çlnde birçok defalar lngillzlerl cjd<it 
tlrllecek ve müttefiklerin yanında zayl11ıta uğratmışlar ve İtalyan pıya 
mihvere kartı harb edecek olan yeni desine yol açmııılardtr .• 
Franıız ordusu için bir içtima nok- :Marmar!Rteki ayni hareket esna • 
taaı gösterilecektir, Bu yeni Fransa amda mihver kıtaatı, askeri teslsleri 
ordusunun haiz olacağı kuvvetin te. tahrip ettikten sonra Tobnığu tahll. 
airl pek bUyUk olacağ"ı Va~ingtonda ye etmişlerdir. sava., uçaklan .Hal • 
umumiyetle kabul edılen bir dU§Un. faya boğazındaki tnglllz kolıarmı 
cedlr. bombardıman etml§ler Vf' Buji sula 

Almanlarla İtalyanlardan ZBPtedlJ. rmda 6000 ton hacminde bir ticar t 
mi§ olan malzeme j~e Fransız ordu • vapurunu batırmışlardır, 
sunun bUyük bir kısmı hem de reko,. 
te§kll edecek derecede kısa bir .za -
man zarfında teçhiz edilecektir. Şim 
di bilindiğine göre Fransa milleti 
gittikce büyüyen ve müttefikler ta
ra!ıldan tanmmıı muvakkat Fransız 
hUk<ımeti tarafından mUzaberet gö 
ren bir Fransız ordusunun mecvut 
oldufunu öğrenir öğre.nmez bu mil -
let. milletler jçin Alman t§rRl kuv. 
vetlerine kar§ı ayaklanmak saatı çal 
dığı :r.aman hemen isyan edect!ktlr. 

STAUNGRAD MUHAREBE t: 

Şark cepheııl muharebeleri hak • 
kında Alman tebllğinlD verdiği ınalQ. 
mat fljyledlr: 

Cenup doğu Kafkasyada biro<>k te 
pelerıe dU§manın bir9(>k harb mev. 
zlleri hücumla zapt ve Tuapse bOın. 
bardıman edUml§tlr. 

Terek keslınlerinde Sovyetlerin §id 

detli taarruzları pUskOrtlllm~tnr. 
Sta'lnırı ad'ın cenubunda Sovyetıe. 

rjn yapmı:ı oldukları mevzU taarruz
lar muvaffaklyets zlige uğramıştır. 

Hıilün hu ıncs:.trc·~ i uçaJ.:l'l n5:ın 

mişrr. 

bır miisııbid, F.I J.lemeynden Elıl:ı

t>, ~ ı kııdıır ol n çerıede ) ıılıır 
ynnmıs ,.e enknz haJine gelerek k ı. 
rarn.ış mihvC'r harp nıolzcnıeo;I, 

lnsıt nrnbalıırı, lop, tüfek, milr:ıl

~·ıi:ı:, miilıiııırııai 'e ~ h rrek s:ınılık. 

lnı İ\ fo ıl!i~m:ın lıl ilerinden ha• k:ı 
hir sc} "ılr:neJı/!ıni w· i.ıtıı iv olun· 
mu5 'ıiz kııd:ır ha'"a ala ı 'c ııçu-; 
sııh ı 'in' dıilını sen IC'lni5lır. 

~fıltt0fikler ileri :yur·iylıı:;leri "ı 
ra11ında, kendileri taraft'ldnn kul· 
Janrlma.k maksadi)1e bııralR11nı 
pcyder pey tamir etmektedir. <ıi· 
di Haneiqh yolu a rasındQki· 
diiı:man cesetleri akıllara duraıın· 
lu'k verecek ni ... bt.ttedir. Müttefik 
hava kuvvetlt'ri milıver ric'atinin· 

. ba!'lad$ Jlk bozgun hnlinde1:i düı:; 
man gruplanna karsı :500 den faz· 
la bomba ve malıine'i. tüf,.k tuaI' 
rmu yapmıştır. Bi~oklan eeirler 
taraftndnn idare ~di~en ve d;lı>mnn 
dirleriyle dolu elan sayııı:z kam· 
yonlar, aı1kaSt kt-"-ilmb•cn bir sel 
gibi Mı-:ır istikaır:etinde geçip git
mektedır. 

_.. (Ba,tarafı 1 lnrl ıuı~ fada) 

r:nndenheri <'k rri) elle ~iinı;.ııi siın· 

gih·c ınııharehrlcr ohl\ or Sı:ılır.g. 

rııd mhılarilerı rerlnk irr ına 1 ıı 
lııırı•ml;ıı ı pııskıırlıneklf ılır. Anrak 
bir sok.ıl,t ı ılii<>ın:ın kii iık grııpl:ı 

rıınızı geri .;iirclii. e c gıınrleııhcri 
c1ernm edrn muh.ırrlıe'rrde rlıısınn. 
nın 1 i 1:ınkını, ı.t lop, 17 siper 
lııı' nını ı.ıhrip vr lıir!- ,, 'mı lih· 
m:ın sıılrny YC erini \ok <>ll:k. 1~ 
d i m. n ııçııı: nı <Hı iirılu' . 

.St1lin,ıır.1dııı şiııı:ıl lı ılı.,,ıııd.ı ıı • 
kl'ılrriıniı, ıııc>n:ilerini k•ı\\ ellı· 
hılıkinı cltllrr. kesir lı ın·l.l'llrr•nılr 
1ı ılunclıılnr \e trp nlesi fr;ıtı rlli
ler. 

Nn)ı;-ığın <'t'nııp do;ı;.ıı~ıınd:ı kılol ı. 
rıını7. f 1 mııhnrr.he lı:ırt• 1,ı>llrrinrlr 
lıulıınrlııl:ır, !ııı knç nır\ zii lsı;ı ıl 
elliler Diicın. n •nuk.ı,·cın<'l ~ ı•,lrr
mı•klr 'e ıııuk.ı1'il J1iic•ıınl:ıı la ıled 
haı·cketlm iı· rl ıırdıı rınııf(. lerslıbl ~ 
clıneJ..lrdir. Poır kt ... iınrlr Cin rı:ıki 
crlrriıııiz, miihim 1ı·r J,oprii) ii ı • 
g l rllılrr. 

"Bu ('!Slllld:ı sen et sa.hipleıin· 
den biri de tnkılrr, (Must'lfah-ı 
<Bitpazarı) "'İbi derh:ı givdir:rn~k 
kabil olan bir yere O'öttirür. ;:riy
<lirir, km:at·r. fakat (Mustafa) o
ral:\rd" mı? De-rlıal srkılrr. yolda 
to~,·nııp cloi"eleri rnst~el<W•ine 
\erirdi. Zavallı :ıhşnrn?. ne \an
< m? A'L"mı11 kudıırn1u.,taıı beter• 
C! ir, de ?er. Bu k durmu. d .i 1 i 
clcl:sh di. 

"Y:nc örle hıı.trrnnda kalmı~ ki, 
hükunv•t. c::;:ır:ı) rl;ın J?Cl!n .b;r rn"ır 
le <Muctaf ) vı Kacırmpa ıı ki 
hcmc::irrsinin c\ inde k!lp ttt• dı 
r.ıı lihll tir ''iir. km ı~ kP rl r ir d • 
mar,ı:; tnhsio; e<ndh·di." 

l\t;in:r Slllt:"' mnn (' \ r A~or.ı.r 

Gıyıme meraklı 
Bayan ve Baylar ' 

Dıi'l r lıir J,rsiınrlr ~lın:ıııl:ır ı.ın\ 
lnrl.ı ve ol ıın"ılik ,ı;iJ'ılılnrlo lııırııın
rl:ı hıılıınrlııl ır. 1-\ıl ı, fımı:r. 8 dıı5m· n I 
t. nkıııı, 2 oloıı•ohılini !:ıhı ip 'e I 
l :il) cfö~rn:ın erıni lıııh:ı t'llıler Tc iyi hir Ten..i nıi arı~orsunnl? 
dıı ınanı çıkış nıc\7.İlrrinr. pıiski\rt. 1 te- Si7.e tıir ı..tr~~: 

iül r. 1 y s Tıı. psrııin irral rlor.ıı,ıınrlı dıis , avuz ezen 
ınıın lıiiell'nl rını pı1'kiıı llıık. 11 
dil" nnn ı.ınl.ıııı. 12 k ı•n)on \C olC"•. 
ınohilini h:ıqıa u:ırnııık H· \,ıl.lık 

T:ıkr;hl'n iki lıoh k dmııınn pi\, ıl<> 

Pnriı1 Terziliti . .\knılcmileı-iııtlt>n 
niplomolı Bu isyan, çok şidcletll olacalc ve 

Almanlar buna karşı mukavemet im 
kAnını bulamıyacaklardır. 

LtBlA l\IUHA.REBESİ: 
Stalingraddıı. Almanlar, birçok ev. 

!eri ellerine geçlrm~ler \'e dUşma • 
nm kar§ı taarruzlarını pUııkürtml ~

lerdlr. 

Bahush ile Marsa llatruh ara· 
snıdaki yol, Tarmac istika:netinıle 
mı.ıttefik lıava kuvvetlerinin tnaı
ı uzln.rj:.le tahrip olunan JOO d:n· 
fazla kam)on \it?.' nden tıkarıını isf.ikfül cad•le'İ ~ıınıarrı 113 

Ga~,.f't ~rınrtım:mı • Re~ııJ:lu bulunmaktadır. Bu celıenn::nı ~"..ı· "ini d·ı~ıllık H k "mı·n iınlı ı <'I 

vasmdan kurtubıağa ç2bAll\ an· hlİltiİİkii. ••••••••••••••••••••••••••'&! DUnkU 1ng1liz tebliği Ljbyadakı 
muharebeler hakkında §Unları blldlrL 
yor: Don cephesinde de düşmanın mev. 

'!'obruk babamda çekilen dUımauı zil taarruzı&rr tardedilmlttl.l\ 
takibe devam eden kuvvetlerimiz İlmen gölünün cenub doğusund.ı 
mihver kıtalo.rını Gazalaya kadar ge_ ve F.inlanda ~pheslııde Sovyct hava. 
r1 atmıt!ardır. Tobrukda bir miktar kuvvetleri 282 ucak kay~tmlştir· 
Alman esir aımmı§tır. Aynl devıe zarfında Alman hava 

12.18 aonteırtn günü "Ve gecesi bom kuvvetleri. ancak 18 uçıı.k kaybet • 
ba 'H av uçakJarrmız Gazala batısın., mlştir. , 
da çekilmekte bulunan dUşman kol Sov~tlerln Stalingr:tda doğru er_ 
!arma taart-uza devam etmLıılerd r zak kafıleleri 11evkct k •eşeb'bU11Un.. 
Üslerimizin Slrenavkava naklt'dllmc de bulund ıl:!a,.ı esn 1 eo ngon 
~ Myesjndeo harekAt glttık<;e genı 1 Alnı n u darı battal ... 
le-mektedir, d. ı ı. tır. 

mihver ta~ıtları bataklıklara ·saı 
alnmt'i kalnıı!':tır. Bütün bu enkaz 
arasrnda, :kendi mUnaknlii.tım ko-
nımağa çabaladığı sn-ada düo::firü
len mihver uçıtldannm harap göv
deleri de göze çarpmaktadır. 

BAYANLAR DİKKAT!!! 
lDARELt FtATLA SIK ve TEMIN.A TLI 

KURK MANTO ve ARJANTE TıLKi 

J A K K UR K EV 1 N D E 
llfoyotlu. Kbftlldkl ıs. No. 11 - TokatHyu CJtell arkuıug 

ISMARLIY ABtLIRSINIZ 
KULl.AND.MIŞ K'ORKLllllÜNtZ l(OKJCMMEL S llETT'E 

BOYANIR ye TUltlt OLID."UR 

Sekizinci ordunun muntazam· 
ileri hareketi, milıYer uçaklarının 
tek bomba ve tek meral( atmaları
nın önline geÇmek için devamlı 
faaliyet gôstel'en mlittdik ve dost 
hava km•vctl~ri s yeSint!e ~ -
m nrn nKrad ~ı E<a rrtıcı bo,,gun· ı 
tırk a tamamen zıd bir intizam 
ôrne·i te il e~l~:ııt:kt.dir. "-.. ••••••~ımm••-•••-~ .. ııır:ıınm•-----





HABglC-AqmmPOltalt 

Hikaye ~ Haber'in bulmacası ~:<~> ._. <Bat ..,. & 's ... ,. 
... hJardam. Da. ............ ,,,,. 
1u ,- ...._ .......-. aarcı. 
tim 8oha -.a ilana ~paeıltm 
bir llrltl batuma ıetirm~milfim, 
Bltla ıeee .....,,. bile Jmpm• 
._ dllGdlllll. ....... kar,. kar· 
detim llakkm4la 8'Sylenen bam Ti
_,.*'- ald- «efeli. Sirlenda
...... biltaıt ..... nud .. 
lrimclea elde ettiii ~imi •n 
bazı r.a.-!rtaplarla ... kalarnla da 
hn..., J&PllUlll. içime bir !Up!ae 
~nli. Salan .._ da bir •1'Dl et
m...aı.. 8-e• bDup barft,. rel
dim •• itte '6Mttifinüs 11"bi tana ........... .-.:.-. 

RoaiaiD halrlnmda NJle dirin 
ıne.me bir tlrltl tall••mül ed .. 
lllem.. oht.. 
l.acİJMID llsel ıkJerj JSfbrla 

ioln - • -.. Vallntfno •mm 
COk _.. J'Ü1ll •• coll allffl olc!a
ha farlretti. Ve ha mannt114an 
~ ....., IMr fanrla: 

- ... ....,....... "'111r hi• 
Wet - ...... 1* aa-t•rcfi."lis. 
,. ............... tllelltll'ı.. 
l'İllİ hiMinaek ~· •lıi tekrv 
lip ll'recıefim. Şimdilik •isi .. ~ 
re "* ham .,.. ederıtiniz! 

- Dtlae olarak Cllhltılan 
~ ............. 

otıı:nulııil ~.,.. hnka1111111 
..... 4aranea. LadJa ı.er1r ... ~ 

- lleniJf ..,... larafmtda ela 
W.. ec1iam •• ....ıetı.r t.-..... 
ili ~ ~; 'Ve illwa 
•ttl. 

v .................. .....,.. 
.... pllili ..._ ._t GD biri 

-~ .... ....,. .... ı.,_... ..... 
llİl'le ...... lü .... Wr ,.... 
~~.......,_ 
... VallatinoJa ..... cll1llH 
lllenMa lalda: 

- lklltaplan .... _, 
- BYet meldaplar ~ ..... dlr. 

... de - .... lıiJe Yel'IBedm. • 
- l'a1alt DUll low~ Ladra •e 

chdl~ 
S..t u 7• ,..........._ llnrl' 

olaa ofGaloMle lllndiler. Vo"1a 
VsJ&tn.o aalafmala ......_.: 

- Olll .. k ........ ~ Wr 
iti• alüMı 7*a. Jlellttlplar. afi 
ICk91z bıdetl ........... .U1ı 
~"rııluh 1ırclen _,,.,... t ı..ri,a 
:n cLt gürdtim ve koınltta•. Frv· 
lL~r bia im. Seni onan n""m" 

1 

i 
1 

• 
' • 
' ........... _.._... ..... ..... • ..... _.._.. ..... ..... 

Greko Ror11en 
Türkiye birincilik müsaba~alan dün başladı 
istanbul gDreş kulObDnDn yeni· 

:-ı.::.-: m...tmı.8-Ştlr salonunun açılış t6reni yapıldı 
g.;::~·-: Müsabakalara bugün öO/e-
,iyat ribn11ZU, 6 - tilllala bqı, • o 
=:m~~::n:-:::; den sonra devam edilece1€ 
mobflya bona. a - muhakemesi 

henh kapenmamıt, t - ana baba, Çoman Melunet anırerunaıuus, ""7lli M-""'a tla Mlıat ol tlrıfuntlan letan6al talnnnrr 
10 - batırması, bir cifL tllllıl 7G'lflrini alCllllCl/lılar 

YulttıntJan lllOlı: 
1 - İfmar 78J)an, 2 - Atsua:r. 

da bir cami, 3 başına (a) ıellne 
ters olur, ita et, 4 - Slovakyada bir 
tehir, 5 - Alaturka 11111sfkt makam 
lanndan, sacla, 6 - muhacirlik .. 
haftna (Jr) ıelfrse sahil demettir, 
7 - Cedre, f nU)'ea, 8 - D1ns, 
fatl>ol mtlaabako11, 9 - Ufuktan. 
10 - içinde mercimek olan. 

D#Jnldl blllmacamrıın halli: 
SOLDAN SAGA: 
l - Akdeniz, 2 - orta, bıılt, 

3 - dostluk, ve· ' - om, hlcan, 
1 - Sanbe, ere, 6 - Ec, kepek, 
7 - 'Clala, n, te, 8 - Adifbrfk. 9 -
.ı. st. ten. ıo - ı•, ıaı1ıa. 

tebrlr .em.mı Ye -.clethır temtn· 
ili ettlliai mllylememi riea P.tti 
o.. .......... lci• Mttln 
.................... 9 .... 

... IJimdl ........ aüitlik 
--* imla • .....,_ plberam fa. 
bt ...,.._ ........ plemiJ'ee•· 
p.dea 41alaJI liıMiitll ftffmı ft. 
tMllıın ....._ Ontmla Wr ra..W.· 
..- ...... ealıımlr tıeeelll hlattftlr 
- llellll c1e eolr Jllmlcla e•lenett .... 
Baaa ..,..._te bcllsi Wnz •.-e· 
1e edivor.nr amma ba muhıtkblr. 
olacak. 

Nakleden· \•ahit On::un 

' 

1 ... e. 

sem.o 
Ahmet (JIWdlebir)e CemJl dr 

mir) ittifakla; levket CKoca.\i) 
Mehmet (Bana)ya bir cl*Dm 10 
saniyede tal]a; N"ay~ Birinci 
(Anbra)ya Kenan Olcay Clsıan· 
bul) ekseriyetJ.e g&lip ~er • 
<!ir. 

-

-

-

-

y._. (Al*lft) Vıhdettl1'l C1Dl
ki1eblr)e talla: Abdullah (bmirl 
Melanet (x.aeli)ye taf]a; ftetat 
Chtanbul) t..ıı (Bura)ya talla 
plio tıeldiler. 

I>l1nkl1 gilretlerde Ankara, tı • 
t&IW Ye Koaae11 ~ na· 
ran c!Uıbti celbedi~rdJ. 

İ8hu>huMan Çoban Mehmet an
tr«ıtmanaız, BQyök lluatata da 
llbt bulundıaiunden ı~ 
iftirA.k ~. ~ 
blar& balb de ır.wı ... kltl
bllnde !lllat U de devMD eaPtı Dek 
Te hCT e!ldetin 'l'U?ti1e Grelrırilo
men ıttret btıinclJerf aec;Decektlr. 

1 

(~D •rlAcıl .. .,rı ..... 
bllflıJl ,)'lUWHlald larUıı ~\'eebd emr_ 
ı1eıe11 slllde..-- OlnlJ'QOlllanmma 
tleartmalll19&1M1a....,.. .... 
llAaları p&ra81S neırotanur ~, 

Eulenme telclillen: 
• Bo)' 1.715, kilo u. 1&I Jl, ....... 

a)'lf ,yapllı, ort;a taııallll. tçaı '"• ..-., 
ıara kull&nmı7an, Ad&puarda b&a.,. 
eaadaD m1ru Jral&D bir çltWlf Olaa 
bir .. ,. bu çiftllti lfleı-btlecek .. 
Mrm&Jeal olan ıs 315 yql&rmda, mu. 
J.im veya s•Jl'i mtıa!im bir ba7Ula 
acele nlenmek iatemekt;f'Jlr. ((,,'ift • 

lik) rem&Uıe mt1r&ca&t. 
• r., JI. bo7 orta, anım, aıue . 

Ü UkerWde allkul OUDıy&n. 10Jd 
1Cm17U. kumar o)'D&mlJ&lı, a7lık P. 
Urt 1CS lira Ol&D bir lıay: dul nya 
Jm bir ba)'&llla evlenmek latemeJEte. 
dlr. (H.X.) remzine mOracaat. 

* M 7&flllda. hiç ldlllMI olmıya, 
kOCUJ Ylf•t •tmlf, kara kat il. kara 
Bö&ltl, kumral •Çb, ,n•ta wy.u, e• 
lfl•rlndeD ft diktften ar. ayan. ulrft 
lraa bir bayan D&muaıu b~ bıl7;a nltD 
mek :atemektedir, (A..IŞ 11> remmae 
mtıracaaı. 

• aı Y&fmda, orta boy1u mot..._ 
81p Yllcutıu. 80 l1ra maqlı bir ~c 
memuru btr bay, epe ,.. yuvuma _,il bir 1ıa1Ul& n-..ıs llte"'* 
tecllr. Dul da olablllr. (Q&buJr ... ; 
raıudDe moracaat. 

* Taı 21, bo7 1.1'1, kilo ... .._ 
bir mle•wde 80 Ura maa,11 eerı.t 

lllMlek Rblbl olmak llJatnde bir -· 
bDdJ8jae •rma1909 yardim edebile • 
oek, aaamı 48 Jqlannda 1ıCr _,... 
nlenmek utemek.tedlr. (Jl.A. •> 
l'elllll&M mDnacaat. 

lı oe Itri Clft70lll11r a 
•• D01I murt:.a aınlmll. ..,.. 

,.. lıa"9tli. ..,.. --·- ....... dütQofa kıa bir -. ... ...... 

Wlloelc. tlt«ba ........... -
iDii bir PllO it ~. lB.V.1 
,....me mQracaac, 

Allluvaı 

(A.CI.) (.uaJet) (A.11,) (.A.cde JıtSJ. 
B,f. 1dmlllls) (Bhaama&) (Ba1 l'alk>I 
('Bnlgplnn) (~ cılllan) (~ 
<•.I'> , ..... ,.,,. lanlaa) (IUl.Ola) 
<I'.) (9'.UJJ> (I' .DJQ <<*)(21 1f 11e1 
Jllll) (llt'mut) (Da) (llB. U> <Nem; 
(()J.) (Olbelıa) (P.A.) (79 J'Waa) 

flU.) (Bat) (1.8. Çabalr) ....... , 
(hlmar) 

i 
1 
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·rJRAŞ 81\.AK t.AIU 
Clldl tabr~ et.mer.. 

CUdl yumuşaUL 

'•caklannı arayıon: 

MI! ,- 1'tlr .... lye COmnortyetı 
... , 

ZiRAAT BANK ASI 

Para blrtl.-til'en.lere 28.000 Ura l\rramıve •.artvar 

l.J.ru.t ~l!.llli&al.D(lı:. ıı:umt:>ar&b •• ıhb&nU taaanııı aeaaptanD<ta 

~D U G0 ltrul tıoJmı&J2Jara MD&Oe 4 defa Qeldlecell kUı'a Ue ~kJ 
:;ıA.ııa g-Ore t.ıaamiye datttılaca.IUlr. 

• ıtdet ı.ooo UraJU t.000 Un 
ı • csoo • l.llOO • 
• • ue • ı.oeo • 

tG • t• • t.000 • ... 

ıoo &del A llra1IJI ıı.eoo 11n 

DO ti • &.80t 
uıo • n • a.zoe • 

DlKKAT: ee.~ıarmoaıı:s paraJ&r ııu eene iCrlnde llO Üradaıl ~ 
'!Qşml~ Daam1" c:mtrsı t&Jldlrde 9't 20 razıutıe nrtteoekUr. 

Kur'alM eeoede 4 def&. U M&ıt. U .B&z1raıa. U ~QI. 
u BtrltlcDtA.mmda oektJ.eeekör. 

-
• • 

Resmi ilanf;ı.rın m<-~rcii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektif şirketidir. Bu sirket istenen !;!au•e 
ferde ve ~:-:ster-ilen günlerde ilanları muntazaman narettirmektedir. A-iıesi İstanbul Ankara caddesinde Kayabe.a 
Tijrk Basın Blrli~1 ve ortaklan resmi 118.nlar kollektif sirketidir. 

L 

I ~ 
Elektrik 

BugOn her hus-..sta tanrruf yaptıAınız glbi elektrik 
cereyanını da koruyunuz. Cereyanı korumak içfr 
f)arlak ıtık verdilii halde dehe ez cereyan sarfede 
,.,.~SDAl!..J<RiPTON amnı.ıltarııu lu.tll•~•n~ ' 

&~ - ----

Z A YL 
550950 ve 556901 sayılı leva7.lr,ı 

ayniyat mgkbuzlan zAyi edildi~ı" 

den hükiimsiiz oldukları illin oltı 
nur. (41625) 

A <ıkert posta 76ı emir ımbayı 

tekmen Bahri Gfiktürk (17238) 

-

SEHIR TIY ATNOSu 

~nı' ~ rı'ı' ~ o~~-~~= .. 
11 lltııt il tlO&Imnl IDS!rlr 

Asrileten Baba 
Olı1D3rteal ve Pazar g1bılert 

lG.80 da MatiJH 

-
-

-
.... 

a 

1 
il 

~ ~" 
Hekimi ~ 

V akıt'11n Avukatı 
Ya.Ju\. ay~ t.anwmq bit avukatla da anta.,nne IPıhına:yor. Oka-

s:>a .. : - w 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Carf Hesaplar 

!943 lK.RAiWIYE PLANll 
KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mcvıa 2 A~uıfoı 

1 lkinciterrin tarilılerinde vaoılır 

ı-· 1943 iKRAMiYELERi 
l adt>f 1999 Liralık 
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il ·.l'ilJ'kiye )f Bıuıkaaına par• yaı.ıırmakla yalnız Para ı>ırlkUrmlt .. 
faiz alm,.. ~lmıu. &"'°t za1D&Oda tafllJl!al de df'l\•"11· • •••ır .. ıınmı 
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