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Lonclra, 23 (Radyo) - Cumburreisi Ruzvellle Mİ Mi'i.' 
Ruz\-elt, Atlautiği tMyya.re ile aşarak Londcaya gomi~li~. Ka
dınlarlfl harp i~J,.ri hakkmdaki faaliyetini bi:ızat görecek "' 
bu hususlıa "Dıahimat toplıyııcak, İAgilicrcdelıi Amerikan er<lu
sunıt :Py....,I edecektir. 

~~----------~ .. ~------~----J 
Dakar'a Taarruz Beki • 

enı1or 

Mrş.Peten Dakar halkına Amiral 
Darlanla bir mesaj gönderdi ..... ~~~~~~~~~~~ 
Amerika Harbiye Nazırı dedi ki 
Asıl büyük t 

Dünya 
Harbine doğru -Mltteflklerle Mlb. 
ver B!'asıoda baki· 
ki ve blyük maca
dele şimdi başlıyor 

Dünya atratejüindeki 
mücadele, gelecek ve 
yakın ta~rruz ve mü
dafaalardaki büyük ö· 
nem hangi hatlarda 
bilhaua beliriyor .• 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

tL-JI arbin seyrinde durakla· 
ır-ıJ rualaT görülmüyor. 1:"-

apı.e, M<>Zdok, Stal•n
grad'.Iaki Alman ordu kuına.n
danlarilc gcnelku.rmay hey'elle
rinin idare eyledikleri taarruz
lar, Orta Şark ile Orta A.'ya is
tikamel'!erine yapılına..ı tasarla
nan ilerideki tarruzlara dahi 
hazırlığı l~kil elıneklcdir, de
nebilir. A.kdenizle Şimali Afri
kada, l\Jı!>lr cephesinde muharip 
tıırafların )·eni taarruz baz:rlık
farile mqgul oldukları anlaşılan 
bir hakikattir. 
Birk~·k Amerika kuvvetlerinin 

Garbi Afrika sahillerinde, Ce
nubi Atlantik kıyılarıuda ve Vişi 
Fransası idn-res.indeki Da~r'a 
1000 k<lometre mesafede Liber· 
yn ' lı 2 milyon kadar zencinin bu
luoouğu sabaya gönderilmeleri 
de önemlidir. Cenubi Anrnrika
ya 2 bin kilometrelik uzaklıkta 
bulunan Libcrya'nın işgali, Milı.
yer devletlerine nıe.nsup hava 
kuv\'etlcriniıı farzolunan t&al'
ruzlarnıa karşı şimdiden böylece 
tedbir alınmış, Cenubi Atlantik
de Mihver deuizaltılarına karşı 
alınan emniyet tertibatı kuvvet
lendirilmiş, Liberya'nın işgafüe 
nihayet, Garbi Afrikada dahi 
rnulı!emel askeri hareketler için 
yerli halktan askeri kuvvetlerin 
hazırlanması temin edilrni , Kap 
"eya Ceııuhi Afr!ka sahillerin
deki denCr. yollarında emniyetin 
takviy.,,.ine hiuuet olunmuş, Şi
mali Afrikada ve Mısır toprak
larındaki İngiliz cephesine Ce
belüllarık, Akdeniz, sonra da 
Kızıltltıtlz Yoll:ıruıdan lıaj.ka )e
ni bir kara nakliyat yolu bulun
muş, LouJradan "erilen haber
lere göre de Çat gölü istikame
tiııden Libyadaki Mfüver kuv· 
"etleri.ne taarruz inıkanfarı ba
nrl.kla_r arasına konmuştur. 

Geçen aylarda Şimali Afrikn
daki lngiliz kuvvelleri Başku
nıilndanı General Obinlck'in 
Bio<l•.ıanın doğu ve şimal doğu 
k1>mmda Blrmanyaya taarruz 
hazırlıklarını tamamlamakla 
meşgul bulunduğu bildll-iliyoNlu. 

Bütün bu ha.liseler, devam 
eden taarruz ve müdafaa muha
.rebderinin yine dünya strateji
sinde daha hüy ilk ve geni ta
arruzlara, mii.Iafaalara hazırlık 
)'apıltlığın.ı göstennektedir. 

• • • 
Gazeleleı+n sütunlanııdaki a

ians ve radyo haberlerinde her
güo veya ıün aşırı Süleyman 
veya Solomon, Yeni Gine adala· 
rın.n denizinde, havalarında, ka
ralannda Japonlarla Amerika.ıı 

"• ı\\•ustralyalr kuvvetler ara
&ında duam eyliycn mücadele
den ~ahscdilir. 

(D~vamı ' üncü sayfada) 

Efkarı umumiye yakında 
her şeyi öğrenmiş olacaktır 
Vişö, 23 (A.A.) - D. N. B. 
.:Mareşal Pe<teniln Fr~·DSlZ bah 

Mzik ası Juılk:uı a gön.dre<liği 
mesaj, y:ııpıııal<ıta bufonduğu 

tetlk.!!k seyahati esnasında ı:.ımıi
ral Darlan taraJından clkunmll§ 
ve radyo ile yayı.filııştır. 

Devlı<'ıt şefi bu mesajında, 
1940 yılında İngi.lizlerin tecavü
züne gösterdiği muij(avemefiten 
d'olayı ha!ıka tcşekkü. e1rnel<rte 
V'C hal<ılı gösıc1'ikbilccek h4ıir 
noktası olmama.k4 beraber hii· 
fen yeni tehıdi~eri"°c ileri sü
rühnekte butunduğunu hatı.
Jaqmaktladır. 

Mareşal Polen, Fraı,.;ız 'batı 
Afrikasının 1940 yıh tıcaevüzü
ne benırer telııdi:tilcre h~i.'kın ay-
ni ~ekilde muJ<av<nnet edeeeği 

ümidini izhar eykır..elkıte n i:nar 1 

ve m\lrlafaası iç;n bir oı:tk Fran 
sı:ıinrm hayatlarım feda etıii<
l"'ri Da..1<~.-ın mefiafe uzakhğına 
rağımen, gün geçt.&çe Fransız

ların kalbinde daıha çak yaşa
dığını HaYe c-1ımE!kıtedir, 

.ı\ıMERİKAN GAZETEll..ER.İNİN 
lsTEGi 

N'V)~rlk. 23 (A.A.) - R>yte
rin tildirdiğine göre, bugüııfi<ü 
Aınt>rika gazeteler.ni:ı baz: t"f· 
sircilcri cAfrir"aı:k bir miiıtcefilk 

taa1Tuzunun ve DaıkaTın alıııma 
sının biThas.sa tı;menni <>dilecek• 
b;r oiay tt>~kıl <"Utigi filkır:iru;lc 

bulunmakta<!orlar. 
A!MİRAL DARLA!NJN 

ZİYAfil,~İ 
Viş!, 23 (A.A.) - Amir<J Dar 

?anın bugün Daıkar ı:mamnda 
IDevnmı 3 üncii sahifede) 

( __ -_~· öi 

Stal;ngradda 
ordu arı m 

===--• ) 
~man 

a 
............................... ~ ..... ---................ 

Kızılordu Alman ha~larırıC:a bazı 
gedikler açtı-Sovyetler Don'u geç
mek istiyor - Kış kendini gösterdi 

Mos'kıova, 23 (A.A.) - Kırzılor
du Stalingrad'ın iki taTafındaki 
Alman hatlarınıda ge<likler aç
mı.ştır. Diğer taraftan Stalingrad 
içindek.ı Alman taarruızları daha 
zayıflamıya baJilam.ş ve püSkür
tülmüştür. Timoçenko'nun gön· 
derdiği yadım ordusu gittlciçe 
~-bre doğru ilerlemekte ve de
Yamlı olarak toprak kazançları 
elde eder gibi görünmektefür. 

Cepheden gelen t.c\graflar ş·m
di Volga ve Kafkasya cephele
rinde kış m~inin ağırlığını 
göstermiye başladığını bi'ldiri
yor. Buralarda kar veya yağmur 
yağmaktadır. Fırtuıalar dovam 
etmektedir. Hareke!ler sekteye 
uğramıştıı·. 11.fozd<>k çevresinin 
dağlık bölıgelcrinde derlıı karlar 
arasında çarpışan Rus müfreze
leri bir kayaklı Alman ·:yade 
rr.Li!re-ıx:sınt Ru'S me\'zilerine &'()

kulır.&ktcn menelmişler ve püs
kürtmü lerdir. 

Ukrayna<lan alman telgraflar 
bu bölgoüe kış mııvsiminnn daha 
şimıcliden gölleri ve nehirleri don,. 

J.ı..caba r i\ in? 
lsta.nbıılun 101.584 eı:inden 

47.052 sin.de ekktrik yoı.:rur. Bu 
evler, bir orta çaii deko-r'.U ~in-
de hala petrol y •. arla11. • 

Son bir karara 901't bu evle
re ayda lkı litreclk petrol veri
liy01'1iu. Bugiın, ük 1eşl'inin yrr 
mi dördüdür. Bu aırm petrolii 
bir çok semtlerde Jı<ila venlnı~ 
miştir. 

Acaba niçin? 
H alkil, bu kadar zaruri bir 

ihtiyaç için dağıtılacak bir nıad 
dey; vaktinde tatmin eı.,,.,,k !a
zım değil mid1r? Yanl.•1 bıT Jıe
~ırp v tcdlıırsizl ik yii.2'ünden 
bir t atan<Uı.§ı kuruıhkta birak
ma.ya -mazeret ne olursa olsun,. 
hakkımız yoktu~ 

durduı:;<unu bildirmek!Edir. 
So\·l et ı:a,kısı artıyor 

Stok:l:ıolrn, 2J (A.A.) - Stali-ı
grad kesiminde dün hava şartla· 
rının pc'.: fer.a olmasına rağ

mea uzun bir lopçu hazırlığın
dan s;ınra rr.ı.tlıar, be bü;ill< bir 
şiddetle yeniden kş!am~tır. Gö
rünüışc gore başl1<:a harcki.t sa
t.ası Stalingrad'rn simal:nde bu• 
lunan Spartkova mnhallC"S'dir, 
Ba kes·mde Volganın her Llü sa
hilinı i-.ontrolleri altında lbulun
durwı Sovyctler son 43 saat için
de kıt'alarını geniş ölçüde takvi
ye etmiye muvaffal: olm~lardır. 
•Kml İlkteşrin. fabrikasının 
iıçinde Sovyetler inatla muıkave
mct etmektedirler. 

(Oev&ıı:ı 3 üncü sahifede) 

• Ka inin 
Diyor • 

1 : 
"Alman kayıpları 
z im ki 1 erden daha 
çok büyüktür,, 

Stalingradda 150 1

1 bin Aıman öldü 
.M'xd<ıova, 23 (AA.) Sowet ' 

gençliğine hitaJJen neşretrtiği -bir 
mesajda SavyE-tler birliği reisi 
M. Katinin bJMıaıısa şöyle demiş
tir: 

•iBiiıyünt .k.'.ıyıp'·ara uğr~dığı
mız muhalJ:<a'ktır. Fall<aıt A'hıan 
kayıpları )>;z;mitil."Clcn de bü
yüıl.ı'.ür. Bizim ııelıniğ'miz Al
man iel.."')!ğtr.den g ri değıldir. 
Bii'iin r;ay.na~.TlllUZı scfeoJbı;r 

e:ıın·ş b"IUnU)WUZ. Sul!>:ı)'tarı
nıız bu harp'.e QLC< şeyler öğren 
m şlettl:r. R:ztm ccP!Jcıniz ka
dar ge · ş b r c • kcl:ı ''i'>et 

llnnuu 3 iıncü sahif,.dd 

-~ 

000 model mgilü uçaJı.larından biri ~ ... · 

lngilizler Cenovayı 
Şiddetle Bombaladı 

ltalyan tebliği mühim hasarlıJr 
olduğunu, T orinonunda bir hava 
taarruzuna uğradığını bildiriyor 

Londra. 23 (A.A.) - H'1'va ne>:a- ı 
rE tinin tebl>g.; 

Kanadalı iki pilot, ko~ cr<t.u 
üzerinde sıiınrn&:ı. te,.>l>l>üs W<ın 
bC- mal'ŞQJlllk venine 1.a•rru:z e4;m:;;
lerd.r. 
Atlıldan lı.I bomba ile :olromotJe 

.,.bo: r!de .-~r. ~
drn dumao ve buh&r sütunları yük

selm;, ''" kullanlımaz h.le CP!m9-
lil'. 

Berline Göre _ .................. __ ___ 

İkinci Cephe 
istekleri 

fazlalaştı 
............... _ı--.-. 

Cephenin gecikme 
si Pasifik ve Afrika 
harpleri yüzünden 
ileri gel iy orm u ş 

1 
Berlin, 23 (:N.P.D.) - Nev

i yıork raıdyusu bildiri)ar: Bugün 

Dün gece lxımbı> tayyare!erilıden 

milrl'kkt'P mühiı.n bi.r ~ilim.iz Ce- ı 
no\ a lim6zu.n. ve den.iz t.i'!lii..irnt> taa.r
n14 , _-.1.ıışt:: ll.i4va. bt·t:ieıf üzerinde-, 

1 iyi td.ı 'e be'rı-aCK b.:- ny ;ş1ğında hf'
d( !.l'l'C bir (,"l.,.ft. aı;tr l>Jımt>alaır atıl

m:~tır. Pek biiö-Uk yarg1n1a.r gör:· J
m;.L;Jtü:r, Ta'Ytfii.t'"l,!!1•~1 hPpsi dtD

m-ü.c;tür. 

* Londra, 23 (A.A.) - ÜJ!eri birle-

• yen! ve doğruca gelen bir Rus 
talebi ile karşılaşılmıştır. BiT 
Rus söııciisü biç çekınmeden A
merika. ve İng-ilteredeki ilıüklı
met adamları, Pasifik ve Afri
\kadak:i yerlerini koruyabilmek 
:iıçiııı, !J,.-inci ce?Jenin açılmeısını 
isteyerek uızat.n-.aktadırlar, derniş
t.i.r. Mıoslrovadan duyulan bu SÖ',,_ 
]:er müttefikler taı·aiında olduıloça 
sıkınitlı bir h:ııva yaratmıştır. 

Hatta, .Daily Express, gazet.cı,-ı, 
:lngilirı.lerin bu humısta h~· gay
.-etten çe'ldnmiyerek RU".;laTla 
İngiltere a.."asında en ufak bir 
aıılaşamaıruıız.lık izi bile 4:ıı'!'ak

mamaıları icap etliğini Ye İngiliz
lerin bu balrundan derhal l:are-Ba~a Kanadah p!~o-tlar, Am.1cri! 

"'Y•nn• garınia. -~ vae<ın
'3Tilc dolu kısnn ıaarnııı: edtr!'k çok 1 

büyUk hasar )'11Clrnlelardır. 

kete geçmelerini istiyor. 

•Almanyıa şarkta yenilirse 
harp kazanılacak. şik krallıkta bulunaın aıgrtiz haya ( 

iku.vvı-tler1rı.e mcnsılb U(8.ıklar, son 
?f.i.fa olarak bu c~.nıen:n 12 ni.sanında 
ıtalyaya taaı"rUtZ. e1ırni$lrrdir. Bu akın, 
:>'mat İlta!yada Torlrıo M>!anıo ve j 
Cenovooald heıdrf!!crc u.a.şmı:k ıç;.n 

1 

Alp dag..arı ıu~ilr.daı 2400 kiJomı;t
rPJik 00 mbia:f'~ :ışır.flk deoın.ek--<Ur. 

İTALl"AN TI:BLİGİ 
R"nna, 23 (AA) -- it ... y:n teb:iği: 
Dün gl'-ce dilşrnan Torinıo ve. Ce-

Bu iı.ıırdtet !OOund<ı hi\t>'r ~~
pmz ekırilmerr.işl>r. 

1 
Fi 
GİL Z 

u 

Helsinıkı), 23 (N.P.D.) - Re9-
rni Rus iıstKıibarat bürosu sekre
terlerinden Vladimir Krusn:Jrow 
ilgi uyandıran bir beyanatta b~ 
Jıınmuştur. Krus.lıkow, Amerikan 
basınının İngib iz basınından daı-

(D~vaır.ı 3 üncü sahifede) 

G-- --- ~,,, -. 
~~nlzi&wi· --- --
Şaşılacak Şey 

Selami lzz"'t SEDES - ---A merik:ula buulnan n1"•lek-
daşlarım ı. Y C"nieanıiin Ö· 

ıründe şaşalıyan Çcmi ke7ekli 
yurddaşları gibi, ölüm a\'adan
lıkları yapmakta olan fabrika
ların karş sıııda duraklı~'1>rJar 
ve S()ftTa oralardaki çalı,nıayı 
anlatmakla, ö\mtkle bitiremi
yorlar. Bir zamanlar bir yan
dan ökü-zii ..ıkup \'e bir yan
dao sucuk çıkarH·ercn mı kine.
ler bugüu 1>:r landan çeliği •
hp öte yandan tank, ta~ yare. 
h;p, tüfek dİTİtno! çıkarı~o.r

larmış. Buna şaşıh)·or. 
Asıl şaşılauk ş•l endii,tri 

devi olan Anıerikan.fl bıı hın 
değildir. Her işe yarar bam 
madde kaynaklarımn lıcllibaşlt 
sahibi Amerikanın bugünkü 
çalışınlUiı, \erirni şa~ılacak <•Y 
olma"' gerektir, halla, çok ta
bii say:labilir. 

Şaşılacak şey, elindo ham 
madde ııanuna bir damla bu· 
lıınınadıgı halde tüfeksiz, rop
S\IZ. tanksız. by~·al'e~iz, ben
zinsiz k..Unt)'lın \;e her sal.Gır;· 
ma aynen karşılık ,·eren Al
manyanın imdiilıdır. 

Amerikan.:n @nde hlnlerce 
tan-are çıkanmm tabii göriile
bilir, amma, ham ınoddeden 
ınahrunı, için için kayn.ıyan, 
tek durmı)an memleketler İ. -
gal eden bir mill.,t'n halıi bin
lerce tayyare u~urup, binlerce 
tank harekele getirme.ine "1Ş• 
mamak kabil <J..ğildir. 

m"'a :;cl'-""ler.ııe olun hılşlr. Çı-
ka ı~ ıın kü<C' J1I nı:ın c «ilı-

rüınıuq~r. Cenov-.d.a b rb ri ar
tkasUX:an gelen bir kı\ç dal8'a halin
dt· yapılan taarıruzlar geniş ol9üde 
o!muş ve bu {'911ada atılan yangın 

"·e ı.nf~iık b.::m1baları evlerde mühim 
h«aı~a.r hıt.'Ulc getiımiş+<ı·. Ölü ve 
ıyaıra!ı miGctarı iesbt f"<lilmdkt"dir. 
Ha!k mC<ıl 1§<1<;1 rdeook: blr 'P
k'lde dnvranm•;ıtır. iııoi dili)mdan t~ 
yare5' hava t>atarya-J]arı: taraıfındsn 
W~ürülmüı;;;lıtr. 

Afrikcının Şark 

sahili açığında 
harekat yapıyor 

arp Esirlerinin 
arına gelenl r a 

FR • .\NASAYS DA TAARRUZ 
EDİLDİ 

!A<ldr>, 23 (A.A.) - Kanadalı 
ve ;,,gllz pi!olhr taral'ırıdan idare 
rd.ien uçi!<'.·arı 0 dünkü perş.embe 
guniU Frao:-F da as.kı. ri Öll'E'ınlde biT 
t' 'k ~ı·d.( fere ~.aa.rruı. o :Qklcıi I"DS

ırı.R-n b!ldlr:!.n':fY~tedir. 

• 
Filoda kuvvet:i 
zırhhlar ve ~ir 

uçak gemi i var 
Londra, 23 (A.A,) - R.Pu.ter a-

jc~ın!ll d\ t\iz ~ırı Sil' jamen 
SJJr.Cı'"\ıllc'i-n !<LJın.and ı a.tında kuv
'V~lı b·r i.ngi: ~ filosnr~lDl. IIind ck>n.J- ı 
"Zlndf' \'e Afnka saı f'iilh . .li açığlnı. 

F d 
da hJTl.~et yapn'*ıta o!dUir...:.."1'll bil-

r a n Sa a d:..ı"ryor Bu I .. c:;A d,.ahıı.l :.:ırWılar, 

1 

:ttl,600 tonluk Vaispire :urı.:ı.,;ıe her 

G 1 
;ıoısı de 29,lşO lloiılı..ıc Sover •@ ve 

rev er Ilesolution Ztl'hJllar1 v~ 23,000 ton-

l ) uı.. ıoode.rn bir ı.yyare gı'nksl olan 
____ Il!uslrlus'dur. Bu !i!onun doğer harp 

g('ımileı ·.nrn sıBıyıtıl: htnüz rnalôm ol
mamacc:a berr,be-r bu nevt ~"ilk 
tıaub gı:rn&le:ine kruvazö;"lt':-in, muh
ri.blerin ve yar<lmı.cı grrr.ı!~,r~ rel.a
kat t'tt'r.-eleri usı.ıldrr..dır. 

Almanyaya gitmek 
istemiyen aıncleden 
on i,jini grev yapmış -L'l'de ArmE:nlara 

sufkast yarıdch 
Nevyaıik., 23 (A.A.) - Hususi 

bazı eŞhatı-an •~ııuın haberJ.,re 
göre mareşal Pelen, te.kıııisyen 
amelyi A:lmanyaya git.ır..ğe teş

vik için radyo ,qe 'kendilerine 
hitap eırno:-ı en imtina ct:m:ştor. 
Lav•il hü.kl.me:inin fa.l::rI<afa!'

ıla ame!fye bu "'"lide h;tap et
rrıtek ist.)t.·n !liilnJ('SS."\e:rı ko.pı 

<lı{arı edi1ır;işkro.r. G Ç"·n haf
tadan beri sahı>s> gen'.ş)emi~tir. 
F)k:serisi ş:.mendfer amelesi o.1-
~·:< üzere on b:n grevci vardır. 
M' n• • Luç<>n ve C er:mont • 
Ferranddaıki Fransanın en bü
vük Miahlin hi.sti;k fabril.{aJar:· 
~!'il san:pJeri, hükümctin p;'(}
paı;anda memurlarının ameleyi 
A'Jmsınvaya gitm kri için ta'l
yik etrrck ÜZ!'rC fabr'J<alara 
girmderini menetım'ş!eı'<>ır. 

n:ğrr sa11a.yi f'rb< hı da bu 
n• ı-' hareket etani,Şlerdir. Ha 
'bf'.r veri'diğJıe gurc a.nıelc uçak 
ku'liruım !k su b" ne 
yar~ m etmek ve Alma'>yaya 
g:t:.ın~~ ·ı:c·fl'a etmeleri yü-

(lJcHmı 3 tincü sah•fcdc) 

Bİ1t DERLİ.' HABEıtı 
l.'ALAJ);LANDI 

Vaşiı-.<(.oıı, 23 (A.A.) - Londra 
b~ıntna göre, Amer~an baŞ.mmu

taı:ı genrraı Dv><!'ht E=!'.ftoo\ er, .M"1-
vet'ın ı•.c:en ilY. Amerikan aMer
lerinl la an b:r l)Ok comilrrin AL 
lan.tike t.oI?Pi~lodiği lıaGdkında öne rur
C.ii#ü iddcı~ı t.t&.n..vıll)C ası}'Sıa.> oln
Taık ·va~ır~anduımı.;,4tıı-. Gcn.t•ı-al N
Je denı ir: 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

TU ·k Cazetf cileri 

1 
fıolivuda oifti er l 

! Tanınmış s·ne- 1 

ma artistleri iie · 
~ resim çek tirdiler 

Hollyvood, 23 (A.A.) - Türk 
gazeteciler h~ 'eti, sinema mem
lekQti o.fan Hol ·vood'u :ııyaret 
etmiş ve harp fılmlcri almır
ken hazır bulunmuı, ur. Bu film
lerde alevlı bir neft ta;bak.'ısllc 
örtülü denae daJ:ı.n derıız.altı ge
miler ıle Alaska'nın karla örtülü 
daf!ları gözükü~-ordu_ Ayni 'Za
rnar.da Libya çöllerine 'bcnziyen 

(Devar:nı 3 ıiııc•i sahifede) 

Japonlar, esirleri fabrikalardc 
çalıştırıyorlar - Alman esirleri de 
açlık grevi yapmağa başlamış 
A.rıi< ·ra, 23 C ı .<!)-o gaz•l,.s) - ı 

japon,.·ac!:ın ge!cn blr h; b l' t ·i.r)e.. 

rin fabr.+.alaro.a tJ~:.ı/..ı.i~ .. caK.ım b.i1-
1 

riir,11t-ktı d'.r . .B1.1 h&bcre &One asiT-
1er ı;all,ş.llcak.arı tabrJc:.l3rCa yine 
rsir n:uam-elcsı ;; ·:ecc:&lcrdir. 

Amei"iik<.ı.n harıb!ye na:ırtrı Simı:a::>n 
'lrrd.ğ• 'bir b,yanat\o dıım'ı;ıtlr ki: 

d3lı. harbi idare hu .. -usv.nd ace
lll'Vre mli!taveles.ir.e rinyı<.-1 cl'11Cktc
yiz ve ja.ponlardan da bunu bd.('t'
m(."kı!.t?yiz. jap::ınlartn bu Jh~a.ve:e
hi.dt.i.iJn>let'ioi Jıh1al l"tl ğınr lll nım~ 
istemiyıoı"UZ. Bk Kıztlha-ça saltı.h~yt)t 

VE'rd .k. E:ın-... ıx:ieık. ıt .·re ne .(itli 
muamrlelcr yapt·g:".l)ızı te1'.< ;e et.sın!> 

ESİRLER GREV Y t\.PTILAit 
O:.:Ova, (A.A.) _ Komıda mil

li müdafaa nazırı AI. }\a!str:on, Al
man tsir ı.ka.~lannda bazı rlfre 
kelepçe g .. ç r•loccgltıı ..._,1onıoşı:r. A:
man~ar u: .... --a.\~en1 t.c trJQbbi:b ct
m:şler \·e muha!~13.rla çs.·rl-cr ara
sında b:rkaç kjşl ·yaı alanmı;it "'· Bu 
vak'a 10 Jlk tı rındı olmı ~ r Yara
lar ağır ol.m.ldrğı gıbı ö:ı n de ~
tur. 

(Devamı 3 ıincü sahifede) 

Yüzbinlik dolaplar 
Nasıl dönugor? 

45 senelik bir ruanifaturauyfa 
görüştüm. Eskide.nberi tantdı
ii'.m bu adamın dürüstlüğüne 
eminim. Eski nesillerin sağlam 
karakterini kaybetmemiş, yene
memiş bir adamdır. Onun için 
hugiin piyasaya ı.:r çck1rge folia
keti gibi üşüşen muhtekirlerin 
amansız bir düşmaın kesilmi§
t:.ı·. PiyaııanıD hangi sırrı ve da
laveresi olabiLir ki bu yanın a
s:rlık .manifalu:ra pirine meçhul 
kalabilsin? 

Piyasanın 1cığ101 cıcığını. her
kesten iyi bild' ğine şüphe ol.mı.
yan bu manifaturacı, bugün, 
hütün lrurusıkı küfür, tehdit ve 
hakaret bombardunanlan altın-
da zerre kadar istifini bounadan 
dolnplarını döndürmekte olan 
vurgımculuğa ateşler püskütt
rek diyor ki: 

- Azimle istenilirse bu dertte 
kök budak salmış olan ibtiki.rın 
lı.okıi kurutulabileceği.ndcn a~la 
iıphe etmiyorum!. Bu is l>ellö 

' 
Yasan: HAYRİ MUHiDDiN 

güç, fakat rnünıkiindiir .• yalna 
dediğim gibi, a:.-m i:,t.er! 

Pil asa içinde nlup da piyasa 
sırrını ele verecek karakterde 
adam;n ender olduğıı!lu h<:sap
larsanız, bizler için gerçekten bir 
bekhışi sırrı haline girmiş olan 
ihtikarın ktıllandıgı mel'un ta
hiyeyi bu adamın ağz ndan din
lemekteki dqeri daJ.a çok anlı
yabiliriz. 

Bu yılan yuvalannı çok iyi bi
len bu ihtiyar pi3·asa kö&lebeği
nin bi:u teslim edebildiği nuıy
muncuklar şunlardır: 

1 - Vurguncular ithaliıt mal
larında ihtikar d!iz<'nlerine ta 
menşe şehadetannıelcrinden baş
lamaktad:rlar. Daha menşelerde 
ecnebilerle kolayca anlaşarak 
yüksek iiatlı faturalar tanz' et
tirmekı.edirl . 

2 - Hül<i'ımet birinci, ikinci, 
üçüncü el ithalatçı ,e toptanc,_ 
lara ayrı ayrı kar bırakmıştır. 

(Dev:·mı 3 ür ~il sahifede) 
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avaları, 

GÜN DE BU.; ıı Birmemur [Dı.şTc!>'tfflKAI 
_ . --- J 13 karne Dakar Fransayı 

-- Vay hahmı7e : I d 
fltn·mfrdern !arıda olan su miiıorlar mı? Şu ÜT sahibinin ça 1 yor u harbe sokabi:ir .. 

·ilri luıfen okuıuak zahmet~e ail.e bu)·ügu kim. e, çok rkn ede- •---

1 T Ti HAT C l LA R 
j azan: Zİ A ŞAKİB No. 34 1 

Dog uklu: nil- n ayıraıra1< ordulıardan bi· 
riınc Ye yahut Aınadol>U'llun üc· 
ra lıi'r kö~ ne g· ~.., ,_,_ 
)\.ll'lı.J.ffi ~· Onu, o'. .. arnak su
retile zap:...m,ey; llmr;;rfaşt r
~IJ, .. ~k'ın F'uaıd Pasa sa
raydan ay:nl!ıtkıen, «çi Qıman!iıl! 

Baml=ının ll'l'lın kl)'1Illl"1it'..i haiz 
cio<.n bankiootilarile dolu lıilr zarf 
alffijn. 

,_ katlanuuz: riz. kendisini bir gün ekmek al· Suç Üstünde tutuldu 
Başak vermezse t.ııT•• mı) a göndersin: Bakahm ondan 

' , 
- B ~ baika 1Jn, HacL. ~ ... e ıtr Semtler arasındaki 

fiyat f arklan 
Aldırma:.. sonra tarla başak vermezs.ı al-

. . ' ı.ıyorıar •.•. Zaman çok dırınıyacak mıdır! 
ff:,<o ;ordu. 
Ifa<:ı Mahmut Efend'~ .kapı)" 

•r~l.;iı, NöbC'tci nriL.;aiıip !le 
köPuş•uklan oon · paravanın 

1"'narıııııfau 'haçını uzatı.. 
- E&ııd:moz!.. S34t P;;şa.nın 

aoom"' b:ıı· tdkıro mürıa~b<":,.. 
s:w. ler edi;.•or•mı~... (;\!utıla.ka, 
ellen.dimi gönnek i<ı<iyorum. E· 

k a ı dırı I malıdır! .. 
Hayat uzun .. 
Ha ye ·:J, ha sarı 
Ha hep, ha hiç 

ğ l' g;)sk<mezsenioz, (Çer'kx>s 

Bu dört maclX.ye füive e-di
lecek ,~-;. ma<Ile daha va"'.lır iki. 
en mı111immi bunJardt 

Aşağı yukarı dünyanın her 
taıı-.:fında, pazaciar, yaru seyyar 
oorıafıııı toplarıdığı ycr'crdek:i 
fiyatlar, bil; ü.1< mağazalardan 

1 \'e dü~lardan daha ucuıxlur. 
İ~bıı"lda olJ.ığu g:lbi... 

1 

Tanrı bu memleketin el<Dno
ınlsini, Bobstil şa1rlerin idare
sinden k<ırusun. Görüyor musu
nuz kalenderliği ve ıeııişlıiği? 

Başak vermeıse tarla ne olur· 
muş, hiç ... Zaman çokm1L5, hayat 
uzunmu .. fakat akılları gibi göz. 
!eri de normalin üstünde olan 
bu genç ,airler, 28 çuval eksik 
un •·erildiği için fırınların önün
de cenkle~en bu balkı da gör· 

Ha:san) g>ö: ôııneği .g.'~ al
cL:mj d".)·C bağırıp 9<1gmyur-
muş. 

Diye nunldandı. 
~uh~m H t, (Ç<'.·I= Hasan) 

Birir.crsi; Çira:i}cır. sarayı , da
ha sıkı bi'r SUret'te t«TIIGSUd odt
leoekıtl . Sultaın Mur<d 'kı mah
pus buhınan!a~Jlll, halk !ille le
~ taımanJ'e kooile<'>dk .. H.iç 

Fakat. öyle samyıoruz iu sa
tış i~eri t~kı "illlandırı\m:ış hiç 
b>ı· şeht~ yo"tLır '•, be~di~ 
hu~ utları ..,;.rd ; iyece k ıçe<.'<.'k. 
hatta giyecek f;~-a""'rı İstan

bul Ş<)!•ri kadar b:~ir e 
ad;m ş llır işltm.."'7. de aL '/i.• 
t<ı: ·,n f ın!a dı : 

- Ça uk .. Yal<ıalasınfar. lkr 
t:ıııa:fııu gü:ııeloe an.<>uııar. Tü
klkdlenn dairesinde liır odaya 
kapasınlar. Ziınhar, elden ka
çmnasmlar. 

n:ye :ooı:a.ı ı. 
Ji\;lüt l>u tehdıt, Sull'a:n Ha

m.c;'.n üzl"I'İnde o k.ad'ar tesi~ 

}:apt:ık· agece ar'ık gö~ri · uy 
ku tutmadı. 

G1'<'C')'i dili;ll.!'oelCT!e geçi<ren 
Su. • H m.ı~, vaı;;yei: 'büyük 
b < illk . .;•c talfill etti. Salt pa
ş::ın•n bu meselede 1amaır.üe 
rr•sum o'duğuna 'k.a.naoıı ge!Lr
ct. El'l'<'si ı;}nü ak] ıma lo:tdar 
d ,!): .·•a .1€ mcs,,"'Ul "ı...,.,a~·~ 

t , • k tı.n hCT cllıetini '.:! t 
\ ~ •ı c " .. rı okıux. .._n, 

- c, t n ·~ J .. i ~o,~:-:r .. iz ko
ı lı3 :. :ı. 

JJ e •arJe tt'. 

Sait Pa-1a. :r•:r: C'l1 a.ınyaya 
gdıT.:ış g. ;;i SH ınd;, Çu.,h..ı 0-

llOO c-cı kork ugu şey, ;\liJıa.t 

Pcı ' 1;1.., f.ı:m..,...,~.ın ~'()'ıu.;ne 

>ıiruJ;ıck.. ve or "'· unutulup 
ı;.:.rı>&ıtı 

S t P , k'"rtttİırnı-ı'lu. f'a· 
Jaıt 'bu 'büyük ~. ~u mUhim 
M.>\ic.: erle h;t~m bulmlL.,tu. 

l - (Dağı91:ın >ı!ll.ayı) 00=, 
!>•d.ışdı::n ;ç::ıı~, fena 11ir ürlrelt-
1'~ geroıişb~ B:- tün m-cı.-cuchı, 

bı-ş 5 üz sli\11.ri nefleıinden '"" 
r>t;ı:;e,,.,'SI de Dağ:stanhlatrla A
baz-ele-OO(·n, Gürcü?ttdl'n ve 
ç.: rk..-.,i'("raen nıül'l.'ld;.ep ola.n 
h'.ı a ·oy n ~I cJa.ğıb}ma,.ın.ı 
rn N1Jti. 

~ - E.fir ad, bir aa t za.ı-f nda., 
Da\ tı!ip<l{.a kııf>&Sma gör.dcr."'.ıcii. 
Aıkalarııx~ ~-...:. !;>r.rn.:ılc:tr~a cylen
:lcıcrr'~ pıırlak KaJlk:ıs e~ 

ç ıror:'!ai. ~ atel<"ııde sÜ\-ıtl'i ef· 
rc.dın.aı m:ılı."US eTu:W..,r gtydi-
,, i. Askeri İllle ka'ımak :s •i 

y"En ·r de clCitlı merriıc"tet:>eri· 

ııc qe'Vfket°~·Xli. 

3 - B:ı;rla, irn:ın;;nd:m 1>a • 
il elı Mdı mi>t ,paı;a o·ını~ Ü· 
Z(' e a' ~.-.n 'LütU": za1:ıt ...... ::.ı rev ... 
k " ed. rck, bir giın zarf'A!da, 
mı.: :e'ıf r-rd•ularrn süıvanh kı·t.a· 
taı rrına gönderRd!i. 

:r surct>e muhabereye Jlll1kiwn 
vcrilmiyecel;;.tıi. 

i:k:.nci:si de (Vcltihd Reşad 
Efendi) hald<ınd;ı Ycri)en ka
raJ"dı. .. Sultan Murad. muha
hzasma ımemur Olan (Bt~ş 
zaıbıta funi'r;, Hao H-..:.ıı Pa
~a) ayni ı.a:rn.u"<Oda veliaht Be
şad Efend~fa d~' de bir 
tarassud şE!bekesi lle kı.:Aatacclk 

tı ... Re;,-..atl Erendinin adaınllıa<rı. , 
Hacı Hasan Fb;.ı:ının rrdoimı<ı!J 
o:.mıaaı!'~ça, saraydan çık:ı>nıya>

~'..i:ırdı. Çrldtı.kları :.ı man ci'a, 
h..mc :;.Tasında geııtp OOkşmaya- ı 
cak.lardı. Yaln•Z, ne nt lks:ı<llla 
Slill'aytl'an r;!.;ımı,;ıJ.aa-sa, tmu~ 

me~guı :ılacaJ!ıar ... Ve bu müd• 
Oct zarfıd:a c>a fer an ~;·;i.l, za
bı1a ıoemurlarının ne7.a~ri 

altınd., btılunac "·1'.ard•. 

(Ve!iactl Reşad Efen ). n 
üÜZ'ler bir kaç saat ç>kıp gc'Z<'· 
OPkti. Fakat, bu gezifıt esasın

da kapalı arabaya b'=cokıti. İs
tabul tarafma gcçerrui~'t!<'eık;ti. 
Amcak, ThVıımur), (Maslak) 
kiişkleriıne kadar gid'p hava a~ 
lacak... Bu mıiddM ı.arf nda, 

1 
h:ç k'm<e ile temas etın yecek .. 
Azami üç saat "3Tfında gezin
tisini bit rerek y'7ıe saray-na 

il a~."~d~~~ IL1r2)'1!'• ' <lok.-
tor, C'be. hooa laz;.ın oJur;oa dc-.r 
hal y,Idız sa.ra.yına hab<r ıiin· 
dcTecek. hi<ç 'hlr ~ ve baha-
ne 1e '4 ..,aya erkek ve k.adm 
mfs:ıfai, kahıı1 di',miyeccl<tk 

BAZI GARİP VAK'ALA.R 

i1!e veliaM Reşad Efeı1di, 
i'.lk defıı ola.raık, böyllcce "ior ta
rassut çet>lıe<i içine gi:rm.i~ ohı
yortlu. Ve muM<>lif scbcpT<'rden 
dolayJ da, bu tarassud Ş:dd u.n; 
2ırbrrarok ,-eUabt SM":l)~ hem içe 
riden ve hem d:ı$arıdan adeta 
bir rı:ıuhasara ha~ atına girıyor
dil .... 

hk taraBSUt şebekes., Bt-i" taş 
zabıtasına mensup olan sivil me
murlaroan teşkil eailmşti. Ve 
sarayın ~m deniz ve hem de 
ka.ra tarafına, siıa:hlı (zaptiye) 
neferlerind<ın nöbetçiier di.kı1-
mi~ti. Bunlar, zMı :reu sarayı iıa
ricten gelecek bir tecavii:ze karşı 

1 
mıiıafaza edeceklerdi. Fakat ha
kiki vo.zi.feleri, saraya yakl~<;an 

fnrldı o'ı-rutı ..• 
Ayr.,;, .kuru U.S 1<) .nı !ı.i 

Ak.saray pazarın<h 70, Arılı;ara; 

Vilayetin yeni 
bir tebliği 

~cl:l't•s..nde 80, Eminönünde 90, ı _ Mutı-ka'<l, eyta:m, eramil ve 
Bcyuğ~unda 100, Şişlixle 110 ku su"'1y a!i,.l~,.· ., hart\·te bulun:m ve 
rustur. Bu rakan11.arm ıu., o;ır i .. tatruulda ik.:>rıı!'t odeıı •ubay ve 
mf;ba1ağa tarafı olımadığına na· •rıf'rnu.r aıı.,1 .. rıne alt l'flımci< .. kamc-
r.öll:ı:lirsiniz Bu >ezad n Wı.ı, 1 l~ı-. karıa kai)ma>k'1rn!arı.na gönrlPr~-
.. · ı n4'1il<'. 24/10/1&12 cum&rlcs< günü 

ruy'e yapıimalctacLr. saat 9 dan ııo;ı,a.ren ay "'"'"'" lrndar 
•- Seyyar esafın vergiSi yok tf'V'Zie boşlarıacak.tır. 

denecclk k:aıdar a'!<rlr Dük.kin ıı:i
rası yokıtur. İşçileri yolotu.r. Hal 
buU, büyük caddelıere OOğıru 
çı.kı'ldıkıça diilkikan kir•farı dlola.
yısi.!c \C'l'fli!er ve umumi mas
raflar fazlalaşır. U:ııubınamalk 
raz:md:r ki, gıda madd~er: in 
<ap'.an alm:ş fyat.'brı ayn,dı.r. 

Bu it'ib. -r:a pazar ile cfükıl<ıın a
rasında.ki fiyat farkını ta.bil gör 
mek J.azımd>r, 

·Bütürı bu oobepıer ma•!<'llJ ve 
~..,rinde otsa dahi, alıcın•n ayıni 
ma1.a mı kad!~ farklı fayat \'er· 
mesi ne dereceye Jıadar ma.!uıl
dür? 

Merlhum fiyat mürakabe kı>
nii.";)Onları, &e(ı :r içindek; bu f;. 
yt:rt fark"~~Tı m~e\esiile csa_<iı 

A.Uıloadarlar evv.,ıce !<lan ro::diği 

""llhile tasdik edilmŞ breyıııınaıme
lerl ,.,, ,,u beyamıamelcrdc yaz.ılı o
lanlann nufus cwxl>nlaı-lJe ıkoanet... 
galılaı·nı.n tıulundullclan ı..., U"i'(). 

larına mı.iracaatla karnelerini ala
bileock!'.'rdir. 

2 - i tantıul Beıt'<iiyes; İi<tiııad 
n !U :k.;ğiln: n ıx..'n'"1f'(:o;tı e.. .. ~lce 
ı ol nan mrri.-:ez dairP \"e rm.let>
S'CS lertnr· aid c.4::rr1c•k 'karnt. C' .. u<:: 
26/lO/ı942 p:nar!<.l günu teoq.; olv-
11 ac:ıkt'~r. 

ıı. bE'y r.narnelere na:ınran a, b, ç, 

kart.1 aiaca1ı;jarn güre btr ceL"« t..ın

" edc·-!'k bıı oolvcl. bir ~eye 
"'1!>""'1 tese:' ürne mcımır ~:-! 
m t cr>lo ~l Be'.~dc 

m. gu olmuş. Be) ağh:, Kadı- • nb:I '" rnua-neldt miit!ür!U!l'.5ı.e 
k<iy, Eminönü, Fat.ilı ws2're 
<;crr"]cr İÇİ'n a~,·ı a''rı fıya11ıar 
t<> !t ve 11'.on e1ımişlıi. Bunlac 
b;.r ç< !< kararlar g:w, ta.bu tat
b\k e-0:1eroodi. 

Hü k(mretin b<>lOO>yeJ.ere ucuz 
ruk l<."Cfa:T;Crİ e2ıma!arı için. de-
vam}ı bir surette dirclct.ii vercii
ı;..; şu güınlcde. bir !>clm11 muh
telf SE:m'Urı ar~sındakJ bu fi. 
v~t farld!an her haüde ri1ye!e 
cleğer hr mevzudur. Ayni mad
deye s~ değ:şmesi clo'.ay:sile 
yüooe vtuı, kırk fazla fiyat ver
mek _,,.,bepl€r ne olursa o'.sun
nonrmal de~dir. 
·Şehiııde fiyatları müsa\'i har

leı-de tutımak :~n 00-.·kıi.n ba
zı yard m ve muar.;.,t.re.ine d&
hi lüzum va!"I,, bunun bil· ya
pıko·ı;k b;r fiyat müvaz nsi. te
m\ııi lülumu karş;sırufav"- . 

ŞEHiRLİ 

Tevzi edilen şeker mil..-tarı 

rml-raca-at f~ec9k! eı.r 
e.! dınıoaık ~ nnirr. 

ı=================== 

/ J 0ÇUIC. HAlllRLER 1 
* :1-ra:.n ü.fürliil<ilerl C'Wl'1.81rtt'

si ve pazar gü.nlcri de ça:şa;:ı.lk 
eJ..ımek beyannamelerini tew:ıa
tına. de' am edece<Jı;l...-dıir. Ma-
ha'lle ıı.:rıı:~ı.,rı 26 Bir'.ci1eşrind'en 

iiiliaren ev':ere karooicri dağıta 

calotı. 

* Val.nin fG<l!ar günü Aın<ka
raruın ge1ıeceği tahmin 00\~mcl< 
tedir. 

* Evve ki gün tu!L'.an 300000 
k:o baık yüzünden dün me:ııbe 

h~da .,ı satl§I hiç GmaJ!"..ısı:.r. 

MaamaHı .mc>ny:rk y 1duğu 

) Cizürndeııı Karaağaç müeilôesr-

Jıe;ı"nrl<' k:ıfi mik!l.arda buz yapı
Jaım"dığ. içffi baıltk · rın l«'•ka
cağı san( naklarur. 

4 - üç güncler..beri sarayda 
r. • 'kuf •bulur~n fü1'r Fuaıt 
Pıı, , ~ ıfocst bırakıJd, ... Sultan 
ıraıfüt, (Del2) ünvamnı ı:a .~uı• 
bu ı:üfuı.!u a.d.o.mı, gö~iınün Ö· \ 

herha~i b.ır şclı<iı n:enet.mek ... 
(Daua va:r) 

500.000 ki' !l('kf'ri vi\!\ye't Sl· 

nı.nları içinde d.ııgıtıhnosı b:tmi~ 
tir. 15fl 000 ı..,·:ıo daha dağıtıla

cJlkıhT. Tat'l.ıcı ve pastacıtara ge
lecek olan 150000 kiJodaııı bOr 
n1ik;!-i.r \'err:eces1:... .. 

* Pazartesi günü. mo!iirl.ere 
mazot verıleccklrr. Kınalr ve 
Bu;rgaz aq. s.ı e~o'kt.rikler; içn de 
ma"lA."ft \"erilrn~~tir. 

O dak;k&da bu adam,n SO!,;wı, 
n:ask~i altında, nasıl içten bir 
cazibe ;e hassasiyet saklamakta 
olduğunu &nlar gibi oldu. 

S!!va.;t;yen kısa bir fı.6.fa<ian 

sonra: 
- Çoi< ümit ederim k~ siz de 

maklll <lavranırstnız. Yine ı;izin 
iyı! ';J•D r/ için ... 

Elen mırıldanır gibi; 

S ze karşı bu derece nan
k.Cır gorıinmüş olduğumdan dıo

> ı ı. ı.1ıcubwn. dedı. 

l'"i • 'ı m ,ru,up olacaksın12? 
Ha') :r, \,~yı:• Bilakis sirzin beni 
an .amıı.mış olmamz dı.ha tabii 
L S.z n burada bulunmanız 

} c c) i yol.na koyacaktır. Bu 
ak~am gel.dbilir mis~ni:z? Şu beş 
st r at nız. Herhalde ef.mdi 
otcıdı:ğunuz odanın hesa>bım 1 

t.,,;v ye etınlye ki>.fıdir. Şimdi 
hemen odanıza g'diniz. Ne eş-
) anız vnrsa. aLp geliniz. Ben sizi 
sa"t dc:rnz buçuğa kadar bek
l;yecl'ğim. Yazılacak rnektupla
r.ı.mu; da \.·ar. 

Elen el' gözlerinin üstünden 
geçirdi. Artık karar \·erılm.işti. 
} Lkat genç 'kız her. En O anda 
büyük bir hnt:ı .ışlediği hissine 
de kapılm.~ı, fakat bu his çok 
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AÇDlb KAIPDMD AÇDLU 
Yazan: 

A gostos MUiR 

Genç · ı.; kapıya doğru yümr-
ken, Sebasti'yen elıle ışare<t ettı: 

- Km.m, ded', buraya geldik
tcın sonra, siııden '5t.cdijım .r 
tek şey var: O da son derc>cc 
ketum olmamııdır. 

Elen Ma.rşfi · sokağın<laki oda
sına döndü, kerıdis ne ait ıne ka.
dar e;ya varsa, topladı. Zihnin· 
-de yi:>-e birtakwı şüpheler uya
nıy>or, fakat genç k•-z <lı.ı şiı.p'he· 
leri d2ığıtmıya çal ıyo ,fo. 

Elen'e kararını vetxii.Ien en 1 

miillnm sebep, ıbir seneye kao&r 
bütün borcımu ödemesi ve an k 
ondan sonra da serbest kalması 
idi 

iki saat sonra, bir otoır.obil 
kendisini DeıYOllf"Yr parkına hı.
kan büyüık dan.; akademisi !bina
sına gbtürü~u. Genç kız ka· 
pıdan girince, bir h'.ız.nıetçi b-

. · ı · 

Türkçeye çeviren: 

- ammt:r JlLATUR 

- Maıır.azel, deci , odaıı.z ha- ı 
zırdır. Hemen çıkacak mısm,z? 
11-lôsyö Sobastiy en bir çeyı·elo 

saat ~onra, keP 1isini kab ıes n
de törmrn ~i istedi. 

- Ben evvela akadeır.ınm •. cs
tiyerine gideyim de oradak: 
yamı alay1111. 

Dans akadem · ıılıı -.;en~ !<>· 
nLL1un vestiyerinde Eleıı'in dört 
beş pa.rça eşyası <iallıa vardı. Ken
<iisi bu salon"" profesö. lık et
tiği günler, l.i.faktçfck bazı c~ya· 
sınl ,·esti~ ere sak:atmıştı. 
Salıonun k'1pısını aç;ıp içE'riye 

girdi. Hala salonun büro<ıında 
bulunan gen,; bir kadm, Elen'.n 
oeçtig:nı göııüııce çağırdı: 

- ı: Iu.t.Jı~azcı, :ı;ııt:di slz.ı tele~ 
:fonda aradıl&r. Bırkaç dakika 
SOJU'a tekrar arıyacaklar. 

- Kimmiş ben• arıyım? 
- İsmini söı·Ieme<li. Af~ bte 1 

yine telef n çalıyor. Bdk.l de 
sı.zi arıyorlar 

Elen telefon kabine<ü>e gitti. 
Kapıyı arkadan güzelce kapadı 
Ye al> ~Leyi açu.ca Latiır.çr'in se
sini tıın;dı. 

Latimu .,e: ·.anlı oldu~u. pek , 
l:t"lli bir ı;es1e diyordu ki: 

- Be11 IJT.""i s:z.in evintJ:d.er 
gc iyoru"1-. Orasını terkettiginizi 
söyled: !er. Scbastıyen'in ,; ize 
verdi.ğı y ııi vazıfcyi kabul et
tiniz m.? 

• • Evet! 
Elen hafif b 'r ha -ret sovha$ı 

iş:.ttf. 

- E\·et, evet, biliyorum. Zaten 
ben de sO.e ·ba vaıı.lfeyi kaü>ul 
etmenizi tavsiye elmişt;m, Fa
kat bir çt1gınlık yapt·ğınızı şimr 
di anlıyorum. Hemen eşyanızı 
alınız, bir san 'ye kaybelm<-<k'll 
oradan ı;ıkıp jfdiniz . 

Kara liste: 
İhtkilr, vurgunculuk, istifçilik 

yapan, hulasa, bize rahat ya .,. 
may ı baıra.ın edenlerin adlan ka

ra liste halmde ne~edilecelıımiş. 
Bir dostun ınlitaleası şudur ve 

alikalılann tedkikine değer. 
•Ticaret Odası her sene bütün 

tacirlerin adres ve adlarını ihti
va eden bir kitap çıkarır. Böyle 
bir lislA: neşredilirse. bilmeyiz, 
adres kitabına lünnn var mıdır?• 

Hava Kurumuna yapılan 
teherrüler 

San gi.in zarfında Türk Ilava 
Kurumuna va.1.8.ndıaşla runıı;dagı 

der; ve kOOe- !lllıal ihraı:a t ve 
tüooo.,Jarıdan Bay S. Rap::•port 
5000, Refael Toledo 5000. Meh· 
met Çadırcı 4000, İsa.k Abt. 'al 
4000, Nesim Adut 2500, Serope 
Kara.betıyan WOO, Nişan Derrıır

oiıya'l'l 2000, Mall'Ulkyan Bi<'adcr
ler 2000, Nesôtn Ciıvre ve ortallc 
farı 2000, Toroo e.ğ>zı Ka<rayan 
2000, Simon Kohnan 2000, Ser· 
gi.s Y a.OOımy-an 1000, Rüştü Ak 
500, Ba kfrnh<ye ve zikıcaciıye U
ca.re'!hane sahlbi Nea - Agra 
5000, Nestile Şti. şınn.n.- 2000, 
Gllorya pa<:IUıaııeGi sah]bi Mi· 
şel 2000, ve y :ığ tü.ccarı Art.m 
Topakyan 200 lira teberrÜa•tıta 

buhııı.m u~\aro~r. 

Kuru üzümlü tahan helvası 
Şehr,miv.dc'ki talrn he?ıv;ııoı

lar, iımatatlarında kuru üzüm 
usaresi kuUaınmağa bas•an,ış· 

lordır. Bu su.re1!le i!mal 'Cdl'•leıı, 

b • Var, dün p'.·~'3.Saya Nkıırıl
n· ş ,.e k~Josu 190 kurmıhın .'Q· 

tıhn 1';l1 r. 

Gümrükteki ithalat C§yası 
çıkarılacak 

İ9t::ınbuı. ~ilınrülole1.,nde1<ıi 

rruıll.:>rtlan =· Me.rnin ''"' İ&
krncleruııı gümTiOOerinde bu1u
nan >lQı·a:Jat eşyasının d.a çıika11l 
l'l'~Sı ilç'n t~ful!-ere geçilıni<ş 
tıi:r T'caret Vekıfi1etme bağh 

b21kıl<tı''l r. bu gümrükı\erde roal-
1'!1" b11hmanlara lbİ't' hafta za.r
iında mallarını çokıınclEri için 
!.cb1"ıga1. ~·'pn"ş'lardır 

Arjantinden getirilecdı: un 
ve buğday 

ŞdL·r halkının eıkııne.Jıi!"k u• 
nunu b~lcd;yenin tenim edeoc
ği. b::d!:ri·:'<l·•g> geçen gür.Jerde 
N·ufi Babaın i!':lrrfınde ibrr tacir~ 
A, jaııi ne ır.üracaat ederek kcn 
di namına buuuay göndcr''ttne· 
S:ıni stem:şt·. Ge:c-n ce\tÇta Ger 
hal kendi,,,;nc 15.000 ton un \•e 
30000 ton buğday gönde.ıf~ereği 
liı ıi'.'r :for.«J:t r. B uQaıoyın kıTruu 

4,5, ve naıkly<o üre;; de 20 kuruş 
üzeriı.&?n hesap edileof.ikılı:r. 

Gt>tiTCerok un "'e !1uğday toprak 
ofisi taıı;:ıfından sa tın al mmı.ş
tır. Vapur Arıa.n.t:ınd.."n ıomın 

e<i]ece]<('T, 

.- Azizim Latiıner, geç kal
mıış okluğııımdan dolayı '.kı:xı:'ku. 

yorum. 
- Fakat ne yapıp yapıp ora

dan hemen gitmeniz lazımdır. 
Delikanlının ses !ilden büyü'k 

bir endişe içinde olduğu ;- 'c.sedi• 
Jiyordu. 

Elen: 
- Fakat artık mürrkiin değil! 

dc-d. .. 
- O halde si!Zi bu a~am mut

laka görmeliyim. Çür.~ü hir .ha
yat ve memat meselesi lbahis 
me,-.,ı.ıı;ıdur. Ben gı;-ce ) arısına 
doğru akademinin arkasındaki 

kiir,ük ı;<;'kakla ~ 'Zi •bckliyece
ğun. B .• kaç dak.lka için kirr. ·<:/C 

sc2<lirmeden geltfoilir mis tt:z? 
Ekn kt'keledi: 
- Gelmiye çalışacağım, dedi. 

Gelebilmek için r.e mürn künse 
yoıpacağım. Fakat Ş:mdi arlık <in
ha fazla · r.liljınıyalım. Alltllats
mrlad.k. 

Elen'iı1 mıoha,·ereyi !kesmek 
isteyişinin sebebi vaTdı. ÇünkL.1 
kapının bu::ı:lu camında Nlkıolıo 
Rcırdıon''niıı C:ri gölgasini gör
m\İ.itü. 

Telefon kabinc;mien çıkar
ken, Bordoni kendisin; selfunlıırlı: 

(Daha \ar) 

-Bir bakkal da 129 
ekmek sak(amu; 

Belediye :lııcuı:,a t Müdürr"üğü 
loarne sayım m.cmuı':taınndaın 

Rahmi Kulıaşın k.a.ı:nı. ~ 

ıı; yıapt.ığı seu"lereık son gü.n)er
cle kend'.G'ınden şüphe edJlme1o. 
te ol'duğunda'l! gi~lice giiı taki<
binde bulundı.rruhnuştıur. Nhl 
yet, vazifesi lm§Jnda gizl'il'..'e 13 
kam« y; ceb'ne abtığı gürülüp 

yakı. '.anmak fuere ik<.>n ·ş:ın 

fank,ra varan rromur 11 tane 

ka•·ne;'i hemoo arkadaşı Meh
me<liın masasına elmı". farlmt, 
üç k:ıTnc ccb'.ndc ya1-..'1nnuş

tır. Suç".<tı hak;kı'!'.da t:W..lbıııt ya
pı!a,-ak rri i mn ma ım.Wfi::c
mcs'ne \'er·ıım~. 

EK.l\'lEK SAKLAYıAıN 

BAKKAL 

Emn'.•yel 11-füdürlüğü iılmnıci 

şuibe k>aça.kıçıLık bürOSu meınuır
Iarı taıııafından yapılan lb1r cür
mü meşlı udla b:ı: aiaım ı n 129 
e'ktmeği. ahıra giı;ı'lecl.~ ~ 
~iş ve ni il lk.onmmamaılı
kaımc6irne veri lm~Lir 

Arna vu t!köyünde '.!9 nwms :-a. 

lı dü.lclk:anda baJdkıal Karaılx-t:rıı 
lia•!lka dağılmak lbahane&'e ..ık,. 

mdk sa:ldfadığı ve burdarı •"Ük· 

sek f:•y•a•tüa s'1'1rtığı ;hbar e&ımc 

Si üzerine ahırda s&l:l;ıdığ:ı 129 
<'kiıl'.(ik buhmmuş ,-e mfüad<:rc 

oo~m.:şfü. Su~u., bu ekıne-lclcri 
. ka.rme Ec .r~ ·ı:{a sat r.~-\l;..a oJIGu
ğun-u iddi<ı um~:.or. Fak.alt, rrev 
cut odlet•rıer akyh!ııcle dlduğ-un

d;ın deı"1al n-ıi'll:i korunma mah-
1'.e<rn€6'l'.C Yer.'lm' ı'. 

İ.tanlıul hazır ellıiaedler 
tayyare alıyorlar 

lll.zır eibit.ec.ile.r namına sekiz 
kı~J:k bir lıe~t Hl•w4 K.u.ruıınu 

na müracaatla a:·alarında te;l':l 
ebtiliel'i kamİ'tal3.rı vasıt"""le 

kendi rıısmearını taşıy:ın b't tay 
yare almmat\J icôn td'oenrüa>ea 
bu.lunmayı taahihüt e~r ve 
ek.mal f.aali)-.,te g>'Çlll'İ'"1e-ımr. 

-----<>- . 

Bir kadın Eminönünde 

çocuk dütürdü 

Dün Em 'möıı-ür.de gaor.p bi.r 
\-ak'a o'ımıL,, b'·r k-:ıdın sc1lJ ı\t or 
tasmda 5 a~·J.:k ı;ıc.cuğunu dii9ilr
m~tıir. H:idise ,şü;•le oJmu..<rtUr. 
Beş ayl·k h;';milp olan ve Ha

lıcwiilun.da Tel'..i :..::·ğmdla o
lu.r::rı Hl ı~ce uiiınıda b:tr kadın, 
dün Eın'.nönüırAlıen gL"\.'El'ken b:T 
elen ssnl::!.ar.ım.ş ve o •uğu yere 
çf.kern!: e\·ca :çind~ çocuğu dü
§'Ü.nmü.(1lür. Kadtn, bunu mütea
k'P bıt'kn b'r halde llaose k.i has
tahanes:ıne ka!dırıJmı.;.ı:.U-. 

r GÜNÜN~ 
"'i Ansiklopedisi r' 

Mareşıd Smuts 
Cenup AL-ikası başvekilıi ma

il'eşal Srmı !.>, ın>'hwrın harp ta· 
ıtılüni ka~ibetliğın! ve taa.-ru:z 
sıra<ının mü~tcf1"1le.rde olduğu

nu PÖ "'~m'.'1i·r Ne lJ · Eır ki 
m3reşal Smu !ıs, va,.t:ıe .lın-gi''.ıe

re ile ınü.cade!(' ü1ımİ'§ bir asker

dir. Kendisinde Boer kanı var
dır Mali:ımdur ki Boerler İııgi

li'Z~re • arşı ç<>k ş"dde<tı!l' lb'.r kur 
tu;uş mücaıdc s• yapını.'llal'Cil. 

İt,g'lizler çok ş'~1ili harpler
den son"a Bocr}eri kıy.ırlardan 

içcrıleıe doğru sürmi4< r ve ~ 
nup Af:ka rnü9tem\e>ke:,i:n,: kur
muslard:r. 

• Sım:t 61 y:ışıc dadl' 

bu 1' rp' mare-

~al alnı tur K"" :asi lI' u ~ 

b r naz> aüşm n :.ır. Hıı-rp ş

la gı uıman met'1lo;ıeti!<>nrde

ki A, ıın t aasına karşı ilk 
tcdb;ocı alan ve bun l b'1- to:p
Iıı:nma k:ımpma gôııder<m mar· 
şai S ..ı otmuş, bu hareket n
elen dPlavı AJ :nan gazetel'cri 
k <l;.:; ne • h uc u.rn e t.nıi.sl er
di. 

fe=ı ' 'etki günl.ii dı~ poJitj,. 
~ ka sütwıumuzda, VU

niu çok nazik olan d ..... 
ru111unu incelenıiş ve hcidi eler.in 
~lareşal Peten'i; iki tar&{ ara
sında mu\'azen-eli bir sivaset 
gü hnesine ne dereceye .İ.adar 
iınkin vereceğini.o ce\'abı bilin
mez bir swıl olduğunu kaydet
~i§tik. Dün Lond:radan gelen 
bır haber, !Jllııninimizin isabeti
ni gösterınişti.r. 

Bir aya Yakın L.amandanl>eri, 
Anglo • Sakson kaynakdan Al
manlarm Dakar, Tunus ve diğer 
Fruıısız Garp A.frikası miist.em
lekelerinden :fa)dalanmak iiz.ere 
Vişi lıüküıuetini taz) ik ettikleri
ni bildirmiş-tir. Alınan kaynak
lan ™'' bunun, nıiittefikleT ta:ra
fındao bilhassa D.okara kar ı ·a.
pdacak ele geçirme harckdine 
dünyayı alıst.ırmak için ba~\ u
rulaıı çare olarak vaı.ülaııdıl'o 
mışlardır. Uadi>ıelcr, bu görüşe 
hak ver~k mi? Belki de. 

İngilizler, Madaga'1ar adasını 
işgal ettikleri zaman, Fransa, yat. 
nll oradaki kuv~etlerine müda
faad_a bulunmalanm bildirm~ 
ve Ingiltcreyi protesto etmekle 
yetsinmişti. Şimdi, Dakar'a .:a 
bir .ihraç barekıeti yapıLrsa ayni 
şekılle kanaat edecek midir? 

Zannediyoruz ki hayır .•. 
Çünkü Dakar; Ak.denizin a

nalı t.ıır !arından birisidir \'e bu
rasını elinde bulundıuan Libya 
yolile Mısın tehdit edebili'I'. Bir 
kere Almanlar, Amerikan \'eya 
Inglliz kuvvetlerinin Dakar'a 
çıkmalarına ş:.dtletle mani ol
mıla çall§'l{aklar, belki de Fran
sayı askeri tedbirler alınıya :ror
lıyacaklnrdu. Bu zorlamanın el
"·cr sli lur muhit bulacağı nıu .. 
hakkaktır, • larcşal Peten, Fran
sız sömU.rgelerl arasında Afri
ka) ı biitün tehlikelerden 0 kadar 
uzak görnıü~tür ki, 942 ) azında 
bura) a yeni bir demiry'Dlu insa 
projesı lıazırlawıu~tır. Tunu.. y<>
lundaıı Rumıuel'e yardım gönde
rilmedigi hakkında bi:nat Aıne
rikaya >erdiği garantinin kafi 
gelecelf.ne bni olan FranSDI 
ne, Jet Reıisi, Amiral Darlaıı'ın 
Dakar'da müdafaa tedbirleri al
masını liizumsu;< görmüştü. 

Halbuki Amiral Darlan üç 
giindeoberi Dakar'dadır, Demek 
oluyor lci, Mareşal Pe~n dahi 
fikrini deği,tirıııiştir ve Dakan 
tehlikede görıııütedlr. 

Fran11a, bitkin biı· ,·aziyette 
olmasına rağmen harbe &U-ebilir 
ve Mihverden tarafa olarak har
be girmesi, çok clıeuımi)·etl~ u
mulduğıuıdan ilaha büyük tesir
ler yapar: 

l - Alınanyanın Frausada iş· 
gal kun•etleri bulundunn.as.ııa 
lüzum kalma•. 

2 - l\lanş .loplarının miida
faa,.,na Fransa i~t:rak eder. 

3 - Tunustan ve Fr:>nsız Garp 
Afri.kasından yal'dını göre-n R<>m· 
mel çok kuvvetlenir ve ~1ı,;ıra 
kar ı tallJ'l'ıı.z başlar. 

4 - F'iran.sanın bilhassa deni
zaltı filoşu başta olarak mühim 
bi.r donanması vardır. Bu, Al
manya i~İ.n ölçüsüz bir kıymetti:r, 

S - Bugüıı, Alman)·aya gün· 
derilmes.in.de gilç.lük çekilen 
Fransız işçileri, o zaman, asker
lik , .. , vatan mükellefiyeti a]. 

tında Almanyıı harp endiistri
s · nde çalışmıya ha !ar. 

6 - Fransa, asgari bir hesapla 
l\lilnere iki milyonluk ve iyi dt;. 
vüşnıesini bilen bir ordu kazan
dırır. 

Hıidiseler:n gelişıne~in< bek-

A. ·oop 

Y ahan domuzu ihracı 

Bu sene ) ~'ti~ ~ Oıffi'UZU n vı 
hız:anrnak .. ~Lduıı gö 'cm:ek 
tedır. Bıından do . .,)ı yaban do
muzu ihracı içm te l:lbür:ı: r ya 
pıkiığı .h3bcr ver "n'.ıc~r. İh· 
r..cat, c...ı.a Avrup:._ y&p.ıla· 

c 

Cıda maddeleri fiyatı 
Mmtai , l"caret M:ıdu<iıiğ'u· 

nü" beledty<e ile beralber • tr
kfu'la ımiica.dc le ~de blı- = 
çalışması ooKılcnda g n em:ır, 
dün de piyasadaki t ·rı · mu· 
haf , etm)ştir. Dün. 'bütilı:ı gun 
m· '. tctf gıda madde'lcri fiyat. 
'larmda yükı;ek'lik: e>lımdıgı gJb 
küçük m."ktailard:ı n ~llcr 
bı e kaydediLmlştir. 
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Memlekette! ~ Dünya Meseleleri~ l~B 
Tedavülden 
kalkacak 

100 liralıklar 

.'ARK CEPBESiNDI . ılnKDA~ F ransada Karg~, At Ne::rn~~=r::;e~~=:~ 
Stallngrad~a Alman BEYŞE!iiRDE ve Merkep eti yeniyor ~f i~.;,SE 
orduları mudafaada - bT ~yin sevilme-z 

Ucuz ve güzel ba· Bu hayvanların etlerinin satış fiatleri Mseeıa kara ü1'Üm sevilir, ka-

-Merkez bankası 
bir noktayı 
t avzih ediyor 

AnkaTR, :?:J (A.A.) - Yoid.a ioa-

1 
z<ıya uğ.l"aya.n yiilrl Ji.r.aıl:ıklara bttıı
zed:J< l<>ı:i içttı l<Kiavüldüa çeltil. 

m""i 1"'1ranlaııtırılan ıoo ]iralııl< 
ba·r.ıknoWamı tobdil ~ ba2' 

tı>re<lrlü.tlc:r olduıg··u ao-.'aşı]&·ğın- ı 
ruaı Til11k>ye OiinW...riy\-t Merkez 
Ba!l"dk.&5-ı her türlü teretiidiidıü bE:r
taral ef.tnel< czere ~ 17.:ıb.a.tı ve<· 
!nekte<iLr; 

<ıllir senQ zarfında 1€ıl<wiil e
decek l\l"'e her batika.da d-eğiştiı\i

lecrk '\>ıC ondan sonra .. da 9 serle 
ıır.ıJdıdetle yalruz Mrrkeız Ba.tıkası 

g;i18leriınıde d.eı~ştiriieoak yüz li

rat.Jklar aıi<aı;ırı.da Ça,,aı<ılvale Bo· 
ğ<l'Zr:un r~ bu!unan yüz .Jı'alılt
laıUır. Arli:asında üzü_rn sıaliomıt 

bulıınon ve !bir kıenarı •beyaz bı
rakıfm1J.Ş ol::ın yi1ııı. Hrahk1a.r ev
\'t'lce olduğu gıı,ı ~'ül ede~k 

ve tcdavü.loo kalace!k yegt,n y ü.z 
l.fra~ık bar';lk:no't olaca:ıiltır. 

Bu son mı&;taya billıaoa. c!i<ık•t 
e<blmesô ,.e bu b:Wılkna!l:ırın teda-
wl vaT,iyetı üzerinde 
Edihnr:ıı.n&iL dlerekıir .» -

tereddüt 

Sabık lran Şahı 
Sentelen ada!H• 

(Bllf tarafı l inci sahifede) 
Staliıı.grad'ın şimal ve şimali 

garbisiı:ıde Sovyet baskısı şidde
tini arttırmaktadır. Sc>vyet Baş-
iirumandanlığ>nıın StaliIİgrad'ı. 
kıurtannak için Don kavisinin şi
malinde ve bu nehir bayunda 
mubarebe saılıa.smı genişloetmiye 
çalı.şaocağı analşılmaktadır. 21 
İlkteşri:n gecesi Sovyel kıt'ahn
nın Stalimgrad'ın takrilben 200 
.kilıometre şi.mali garbis:.nde Don 
nelır ine geçmiye yeniden teşeb
büs etti.klerl öğrenilmiıştir. Bu 
te§ebbüsün kısmen muvaffak ol· 
duğu söylenınılktediT. 

Kaikr.s ke6i.miııde v3fl.ly<ette 
bir değ;şıı<llk yoktur. Filhakika 
müsaıi't olmııyan hava şartlan .ikli 
mu1ıamm tarafın goeniş ölçüde 
harekat yapmalarına imkan ver
memektedir, Son g'ıinlerde bu
raya çok kar yağmıştır. Mesela 
Tuapse lkıeslın.intlekarı.n yi.iksek
lğii bam yerleroe 3 metrey'i lbul
mu~tur. 

.Çamur mevıRnıô Ruslara 
• druıtluk gösteriT. 

Neıvyorık, 23 (A.A.) - Novyorl< 
Times gae.etes.i şöyle diyor: 

cRusyada. kış mevsimi gelme
den evvel, Almanların çamur 
devresi dedik.Leli bir aralılk z,... 
ma.n varqrr. Berlin bu çamur va!k
tinin geldiıği.nıi bildiriyor. Şimdi 
öyle bir mevsim geldi ki, artıl< 
Almar>lar yaz taarruzı.:nu dux
durmrya m€'t'burdurlar. ÇanT.ır· 

ne gönde•·Hmsş F 

lkJıin, 23 (A.A.) - Vişi r«<l• 1 ANKARA---::.= 
~'C>SUı>a göre, İ>ngiliil€r tarafın- [ 
dan oglu lehine tahttan fıeragate -

ı.11eebm· ecfülm•ş oaln saıbılk İran ;::--:::::::::::. Haber ı eri 1 
Şaıhı, In,gıliIDerın nezaııet.i a 1!tıJ1 i ::::::.::....__ 
da Sentelen a.dasmda bulunu- ___ _ _ ____ _. 

ya.muş. 

Do ver 'i ziyaret 
Rauf Orbay da 
;örçi:e refakat etti 

Londra, 23 (Radyo) - Başve

ikil Mister Çörç:il, Cenu.bi Afrilka 
Başvek.ili Mareşal Sınuts, Ame
rika Hmne Velt H ve Tü·rltiye 
BUyük Elçisi Rauf Orbay buıgün 
Dover fonanını ziyaret etmiş
lcr<lir. 

Hindistan Umumi 
Valisi Nisanda 

işinden ayrıhyor 
S~d<ftın1ım, 23 (AJı.. - İr.giliz. 

:,L;ı.,,barat se.rvisitn:n ~:'.ld!:•·-\ ği
ne gare Hiııı:li<;lan umumi vali· 
si Loo:d LlnletJww, Guetıta<l'a 

söyıloıi:iği bir nutukta bir.!harea 
d'oıri§ltir ki: 

FAKiRLERE 
SICAK YE~1EK 
Şehrimizde 10 bin 

. kişi tesb.t ediJyor 
Ank<1ra~ 23 (İicdr.ını rn·uıh4.b~r~nden) 1 

- K~ Ku.r.ı .. mı:u, ~okla i1kirı
ci ~rin a~·lıCL!Dı SOll'lll141a do.ğt"U t'"'..ıki.r 
haıik;;ı. günde bi·r ö<o"Üılı yemek ver-
l"ffif.: ge ba~aıya.c11kıtı:r. Tevzi.at esat:.ı.. 
larm.1 pa-l't.i İat.ı.ı.ıı..Oul "\ !~~ ~(.-e 
heyeli tesbit ol;m<W.,..;;T. 

AJ-'T.1hıcai.c muht:ıç 10 bin v.a.tc-.n- ı 

daş k;?>:ı<ljler~ "e',"'.ec~k .ve:ilk•lar- ı 
ıa he-r grü:n bı.r m~u.n. sıc::ı.;:. yeır.<k 

al~ai>v~ l i n i rı 1 

lu zamanlar, Ruslar için çok <lıst
hık gö>steren b:ır m.ıvsim.dfr .• 

Moı;lrova, 23 (A.A. - Bugün 
burada resmen bildirikliWııe 
güre çeteler t;r treni yoldanı 

çıkarmıı,'lardır. Bu trenin içı'ıo.de 
şark cephesine giden bir Alınan 
generali il.e kuııı:nay sıı1l~ar. 
buhmmakta idıi. Bıınlarıııı hepsi 
ö lınü.şti.iır. 

sevilmez! 

l k t 1 apı ra cn.t seviAr, kara tavuk sevi-
l yumur as Y - bors•da resmen tesçil edilmiştir ıır ~hatta bu kaTa tavuk. isıwe 
1ab11 i r, fakat... F ra~ mu.tıağı, A vrupa mçm- hi9b'T ll"Y :ı<*ı g\bdir. F*>.•, ...,.ı ol-aralı: zeytin manasına dahi gel-

'Bıeyışehir (iııııdaım ) _ T~ Jelı:t"lleri a.rasırıdt. ııcı. mül«m- alttruıa <>im~ ~ blır !Okan- se bu umanda yine pek sevi>lir.-
mel -"'- ~~ ve ......,.len ta~a ....,,,_ y-~ ,-'-'-'"""~'". kara b i'ber seV'i&il, Ka.ra!<ulak 

~in ;;,,.;;ncü büyük gö!ıü ka· ,~ '~ ,,....... ' ,........,, ~ ,..,~-·· 
•-· -,.-· bol ol<ln ı:,;,, m..ttaktı.r. Şab değil, Bu lok~ i!'ooı.el<Jer ~ sevilir, kara lro)'Uln'llill hem ken 
zamıılJdadı.-. Beyşehrine bir h u- zezıııin irıgilizLer Pari6~ ~a.re ile mliJbdottur; .İlkıi, ~et ;;ç QEŞl.W.:. dıi, hem de ak sütü sevin-r, ka-
,<;w;iyet veren gölümüızün özel- Öğ]e yıem~jll yooı.eği :rerocıie I:'>-- ve buliliırı.n ht'l""inıde ,ga.mitir olan rır kız sevi'liır, Karagiiımırült se-
li!kılerinden birisi, şaı1k ve ce- !Orlerd.i... pat.atı.. vardı·r. sa, lllo('9i>]a, br b- viJ.ir, Kan!lıisaT sevilir, hatıt:i 

k '- ~- Hn.ı:t>m Fııını:ıada h~ot> nasıl de- •-~- -~• nup ty,.,..rıron neu .. çam <>r- reca ~ .... ...,, v"1f& ikı<kl.,_ Y""~ Kara Fatıma denikrı böc€k bile 
__ , .,_ ;'!.,.,;. ..ıı -~"- ğişt.imıiş cilu~nB lı'r misıtJ. ofaralo 8; isi"'""""'"' ~,~ --i o~ıış ~-

ırnw .. arı..: çevrı~ • ..,, u.ıına~w:ıa:. ,,~ ------. ~--, ·~ wu ~ ·ı; b ı Hacivadı ""~ 
Fransıız lok.Wtclar14ı.ın ~ .ı..~ mes'ut devrin h:ıl>rasile i(ll buı1ku- sevı • , eo,e n '~· ve-

Beyş<>hiT gölü.nıde balık çok- siaıe bh' g~ ııı&ın;ık ~. Bu !dk=- [a<ak C€'\•ap v&iy•>r; iiadarı Karagin pek çdk seviJ.ir • 
tur. Bu 'ballk1ların yiyiııni güzel- l>ala.rda oorııtı>n önce, b\llın .. a ""' _ Fakat, anlaıdıım karo ke<li 
d . H S n balı" '-- -'e etlerln.den y•nüan ···-~~1er pek - Ş:ıica. mı cdiy<ırınmuz, nıözyrj ... 

·ı.-. em aza gı, '""'m u .,,~•ıı~u. F\';,s- top',°';.~ av h•-- Lokadadan ~ ödediğiniz 
ala balık bwunur. Fakat, bal•k- ,,.... ·~ - ......,. "'~~--• 

vanla.rı lır.lkınıından çdk: zerıglmtir vıı P3.ra, >'l7.i, acı 'lCl du;W,..wıec~: 

Bir Alnıım muhribi batınldı 
Mosloova, 23 (A.A.) - MoSk<>

va rady0<>-u, Baltık'daki Savyet 
deniz-bomba tayyarelerinin !bir 
A1rnan muhdbini vıe kara.kıol ge 
ınisiıD> haııara uğrattıklarını bil
<tirmektedir. 

Alman tebliği 

Berbn, 23 (A.A.) - Almaııı. or
duları Ba,.<;iai:mandanhğ:mn teb
liği: 

larırnıızm ii2erLıı.de c&nrııcxınik f.ran•ızlar """ ~ 8"""1'l<>r. füç aılm""64 y;;.. fra.ı>k!. HıtlıbıJki 

l 
ba.kııırunıdan durulacak tarafı yu Fıı.ka.I Alırncn iGtilası ıw tı.aıy,,-anı ba<lJten önce Fransa, Avrupa:nm .., 
murtalarıdıc. Mübalağa edihne· dei)l, çdk: y~ı!erde bi11laıı.n harp ucll2. n:ıeınMretlıeriuc>eon b0ris: idA ve 
den söyl€r.e'bilir ki, bi.r'1ız h!ım- sah<ılaı·IJJOO taş ü.slü:nne taş b!Tl<!c- i!'Ül< f('<tf]k'~ küı;Llk b'r l<>kanta.c!ıı. b;,. 
met edilse, Beyışehrillden Kiil- madığ?c<lan lolt=.tal~'l'dal<ıi li....teıer- haf.ta saoba!ılı ai<ışamI.ı yemek !Y"flÔ-

HayıT, yeri.ne göre <> da 
sevilir! 

Öyle ise kara çah sev~ 
- YE<iole göre o da se'Vilılr. 
_ Şu halde karanın nC\Si .se

vô.lhr.ez? 

TWif.6e'nin şimali şarld k.es!
minde dağ ve avcı kıt'alanmırı; 
düşmanı derinliğine sıralamnl§ 
olan mulkaıvemet yuvalarından 
atmıştır. Haıvanuı fenalığına. rağ
men bu kıt'alar ordu hava ~~ 
kıil.lerinden devamlı bir yardun 
görınii§Jeroir. 

Stalingrad'da düı;mamıı. bilr 
muikabi1 taarrurru geri püSb.iirtiil
müştü.r. Volga ile Don arasında 
düı1 mullıılelif maıhallerde Sovyet... 
ler şaışırtma taarruzları yapmış
lardır. Bu taarruzlar kanlı ka
yıplarla geri püıskürtülınüştür. 

D<>n cep!ıes.indıe Alman kıt'a
ları mevzii bir t~ebbüs esnaı;ı.n
<la bir düşman grupunu yok et
ıni.ı;lerd<ir. 

Merke;z; ve ş>rrıal oepheıı.nin ı 
kesimleriın<ıe iki taraıın hücum 
unsurları faaliyette buJLLnmU'.§tur. l 

Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B.'ye 1 
ı:ıelen ma.!Uınata güre, Alınanlar 
tarafından esir edilen Sovyet 
1.Qğmeni Rasnıiı:ıoJ', La.dcga gölii.
nü11 cen·u·bwnıda ce.rey an eden 
l~atma ınuTI.uı.rcbesi esnasında 
Sovyetlerin bc,.gı~na uğramala
rına sc'J>ep olan l 28 i.r:ci So·vyct 
avc ı tü meni 1nımandan.ı Geıeral 
Men!rof Kıışu:r.cnko-f'Lrn S•tali
nin errriyle kw;;u.ı::.a d'ı2ildiğ•ru 

saylemiştir. 

İng ı liz fi~osu 
(Baş tars.fı 1 inci sah ifede) 

A.tlaıot'.k.1L: yolcuh:lk y:.ı.pan h€r A
mci.'~ka. a• ... kl'ri biı<ı;ş4t n:ır.o...: .. ~: kı.p
ıaK!uruıa s-.:ğ v' :....:m ('.ıkır.;crya ve 
biz dl' ba ALıll.3·1 ii.:i~:. .. qrı~n tfllına."Ilİ"
le U)·d'..llrına ol<l.ılğuna tıı:ın olara:~~ 
('n1ı..-ıiyrt h!:.ı!N.l e-aır .. ı.::e-:·.c k..a®r :ya

!aıı:.::ıı.J. işini ta:l.i e~.n.:.Ş l>ulu.nıduk.ı. 
İ~KO('YADA AH:'- :ıı.!n. GFlllİ 
Lor·iı·a. 2.3 (A.A.) Yt>ni İ"-kı~a

<l:J 19-19 dr hı>r~ ir.5:ı edilen,. bir çe:.. 
Jik tcarc-t gc:nişl Crn:?.c inıd.iriJm"şA.ir 

Yidtıı:.ı.:ia Y•:ni k\:o•;,ya dcniw a.yrla 
bir gı .ıni iı:diu;,dkıt: t, 

1ük ve Fetlhiyede çjk:anlan ve dıe Yeın'- aıv ba:yvar.lan Y•m:<kieTi lôr<li. 
peydQ olıımış!ur. Bakınız, b.m'. ı.r a- + 

kbu bugüın yjr.mi !Uaya satı· ~asında ueler va.r: Kll.1'11•, t.aıci, se;.,- F'a.ı:ı..a.n"" lıü;ıül!c ..,r.;l'll'rlmle, 
la.ıı balı'k yumut•La1arı kıadar Jier deıı.il'On bir ııo•I ırum v<> kasap.. l'ranot. Kızı!Jı.a.çunıın Mlare .;,. 
güzel ve i'Yi vasıilı )'i\Jımm1.a çı· "1.k h:ıırvanıa.. ara-sında at ve mM"- tiğ; !andı· hdka mıı1ıırus <>lan 

ak •--&.. ...ı• tm!'lllml &>.fralarm unla yapılm·ış ı»r k.:rrılabi.llr . Fakat bu işi yapın °""' c~ ••• 
çeşit çoroa <le 150 gram cılon1E!.< ""' ta o1an1arıın ne tesisa:tı, ne de Fransız tıb al!ta.ci.eni'si. al ve me:r- · _,_ 1 ~- .nı 

lkeıp etler.inin yıcnilnııeı::iılld:e ~l!bhi biır r1ynn1.~r. o ksdar ... Bao "K, arz ra. a-
sermayeleri buna imkfın verme- ruın bi.r ma.d<le oknuijlur. o gti.1:ıilirn mamur oıa:.ı.m.:ı ~ va rım:ış· 
mek'tedir. A1ilkahılar bu iş'.le ttr. İli< zt.nrumlaT hali< bu eli ycmelıc çeş<ttl p<t~-\nlar, rorta.!0>r, ve M<>ıımfi.-
meşgul olu~la.r.sa bir ınıilfil servet islıememiş, falkM ~ et lbul.aımıa- Ja<]Mm yerleriıxic ydJ.c.r ""İY<>r: 
heder edillmeımlş Olur. yınca ~·m:ış vr b•ota lıe-ıtih <-t..ı:ue-. Çünkü ı;ıel<er yoktur 

K ara bük büyüyor 
Kara!bük. (İkdam) - Beş se

e evv~ bomfbaş b ir ~ih a o1.an 
Ka.ı·abülk, ~; , gün geÇ!iokçe bi.
şehjr hü"Viyebi al:mal<ıtadır. Haf 
ıa geçmiyor 'ki bir yeni bi·nanın 
te!I1Rli aiJmasın... Belediye 

teşkila'\ının kurulması ~lııri:ıı 

güı-€>le~mesi ve ge!;Oı;ımesi ba'kı 
ın:ndan çok iyıl netic<'let ver· 
ınlş'tir. Okuh k.avuffiTIUŞ <tan 
Karabü.kıcJe bir de sinema bina
sı 3ra.pı.,n1ak dü1L;ncesi vardır. 

K&ra büf< tek; radyo s&yısı, bi< 
çak vilayet meıf"e2lleJ':-cden çd<-
tur. 

FRANSADA 
GREVLER 

(B~~ hı ~fı l inci sahifede) 
züııd€n iş..«iz kahruş ()].an aı-:ta
daşlar,nw i,ıı:ıoadına; kıaprıak 

için ınürkaebi\ grnpiar vücude 
g etir.rrJ :;'1•erd.iır. . . ' 
LİL ŞEJHRINDE su !KAS 1'LllR ,. 

Llile, 23 (A.A.) - Le Gnmd 
Ecıbo Du. Nord gazetesi a~ ~ıda 
ki b;;:brri veri)'Ql': 

21/10/9±2 •arlhinde Liile şeh
rtndc Alrnan askt<rlerı n:in c'.e
vaı:ı.n E..ttikil.e.ri rr.ü:esse-seye sui
kas~ ya.pı'mt:ştır. Bunun ntice
sincie bütün sirı€ırnalar, vaı:;·e
teler, tıyarrolar Ye ka hareler 
derha1 yürütH\;'". giren bir e
n1ir il.zerine 23 I.l&teşrin paz.aır 
gününe kadar ka;oan.mı:;lJT. 

ye 1l<4lamışltr. Buııün :r1ı>aınaoda, ;;.d- En iha'ziıni, 936 da a<;.ık'1 b\r ser· 
hrınt yuıkaıııda <ıaJ-W..&tnm hl)YVan g'.de 19~ çPş'-di Sll\Vll'1Il meşhu< Fran· 
eıt.!ıer.tr.'ion saıtış :t.iyatları bo~dıa tes- s-ız ~ii{'&p!aır.inm bir çdkla:n.ruo orta-
cH _cdi·lııriştir. dan ks-Jix>J.m.u.ş ohrnaı::du'. Ka!ita.lı.. * fak•t b<ı<ı'h ""' liiikıs şarıııpla-r o,1a. ·F f"<lnEızlar OOğa.zlarıoa çok düş- d:ın ku'ık<~ ;şiır. Bwıl&r bi.h.a.s:i:a Fran

kün oldıuitlan iQi.. en ıh.~ saya he:- sene biz.~ pa.ranııı.z!a 350 
'k.aaJ.~a!a.t'\la l>!k ib.iık.aç l.okan- -4-00 ~·on lira bıraık:ı.n '11.gll!L ve 

ta vardı. Ha:ııp, <ı!Jll]arırı d'1 •3<Yl><· Amerikan seyyahlar ;.;m }-.ııpuırdı. 
nı azal<tım.,~ır. Ho Iıc ~imdıi bol ooı w içiyor İki su-

Bu gün FransanL?J: ega.-1 a1tındaki .yun bir c> •. ~rrel...-:: yerini 11,'ilu.ğ.Jn.u ba.
böJge8irıdc '""';l<~a ba.il]anmamJ§ tırlsya<alk ... 

Berline göre 
(Baş t~ra[ı 1 iud salıil..de) 

ha a-zi.mkôr bi:r surette ikinci 
cepheye taraftar çıkt!ğını .-öyle
miş ve Pasiıfik'deki cephelerin, 
l:ıarlmı sonu bakımından, Rus 
cephesinden çok daha a:z önemli 
ol.dtıi,"Ullu mrarla •bildi:rmiştir. 
Krus l>kow •Alıran ardusu Sov· 
yı>t Rusya cephesinde yen,\lnıek 
olursa harp kazanılml!i s~yılıro 

demi.~tir. 
Avrı!pada A merikan kıt"n lut'i 

Vaş'ngton, 23 (A.A.) - Harl>i
Y" Nazırı Stirıu,un gazetedılıere 
hava yolile nakledilmiş birçolıı 

Am~ıikan askerinin deni9-aşırı 
memle'loctlel'de lnılunduğunu ve 
daha birço!<larmm da gt'l.miye ha
zır olduklarını •bildirmiştir. 

Pı>l-Oll>) nlı k omundoslar 

IDekar'a taarruz 
bekleniyor 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

clerr.irU buıunan R;ohlieu zırh· 
lısiJ.e diğer ha!'p gernü<•rini gez
diğimi Fransrz haberler cif.isi 
böldi-..i~r. 

Lİ.BERYA İŞGALİ 

ETRAFIN'DA 

Sliol'İl'..o1:ın, 23 (A.A.) - D. N. 
B. Aıınertka maioua t >:ıar.ıferan

smıd,,ı hanlı; ye na.x.ı n S t;m90n • 

dan •R Öj>fter. in neşrdtföği Ll· 
beı;yaya Aınıerilkaın ruikeri İlh:ra

cı haberi hakikmda.kıi flkr1 SG

rulmuş ve S tiJnron bu su.aJe 

k~ı şöJ!e cevap \<emıiştir: 

.:Bu hUSUBta hiı; bi.r şey söy

lıemek istemem; em.im ll!IIlumi-

ye yakında her şeyi 

~ti.r. 

öğrene-

ORTA ŞARKTA HAVA 
FA.ALİYIETİ 

_ Borsası .. Yani kara boisa 
sevüınez, kara ~ azizim! 

- Bocsa.nın kzıı<ası. beyazı <>-
lur mu yabu? 

- Bu ~u dumanlı havada 
laciverdi bile &ur. 

0-"1nan Cemal Kaygıll 
• 

M. Kalenin 
Diyor ki: 
(Baş !&rafı l inci sahü~ 

siz bazı subaylar bu·lunması la· 
büdir. F~iltat subaylarınuzın bü 
yük <iliieriyeti birinci lll!lıf s lli 
bay8ar dlduğu da ink'.iir edik 
miyıook bir halkikat.tir. 

Sta-liı:ı.grad müdaiileı'Iı" ka ... 
şı büyük bir şül<!ran bcnıcumuı. 
vaI'd.>r. Onlar biııe ınemlek.eli
rni.zi, şebir(ıerim.izi nasıl müıcla.
faa el>mek lfırzun geı\iiğ:ini gös- · 
temıışlerdiir .• 

STALi.-..,G&ADDA 
KAYIBI 

UMAN 

Loodra, 23 (A.A.) Savyet 
istihba.raJ. bür<:mm un vendiği 
raikamlara göre, AğusfıoBtın 25 
İ1'.lden Birinoô~inin 19 una k a
dar Almıı«>lar sta.ıMııgradOO 150 
bin k~ ve 2200 tank k3'yftıdnıi~
ler"dlr. Mmıd!c>k kesiminde Ö6e bu 
kaytp 39 bin ve N.()\l'()ıosisk lke
simiıırle de 43 bindir. 

TÜRK 
Gazetecileri 

(Baş tarafı 1 iııti sahi:ede) 
cılız otlar la vıe kumla örtülü lbUı 
hektar genişliğinde araıııi i.i0en.. 
da çevrilmiş ilıarp saıhneler:i de 
vaT idi. 
Ga?Jetedleı.11 karşılryım Betti 

Grable onlarla. beraber rmim 
çektirniştir. 

Gelecek Nisan ayında memu
ı'iy"tim sona erecektir. O zama.rı 

i:iıl·et·i halıe:füıme d<'Wedeceğim. 

Ankaradaki il 

tenıasları ı ·===!:=
1 
============ 

__ .... ,. r ti!'._ r U ~ Y A HA~g)i!M~N . ..... -....... -....... ""': ....._-ı,-,. 

Londra, 23 (A. A.) - P<ılony& 

ile Birleşilk Amerika hükumet
leri arasında yap!lan bir aın.J.aş

nıa mı..-o.lbin"" Ameri'ka ordusun
da PolonyaWardan n'üre'kkep 
koma:ııdoslar teşkil edilmektedir'. 
Bu müfrE!ı)eler Amerika ıebaa· 

sından olan P<ıkmy alılaıxlan mü

rekk€p olacak ve •hU3usi teknik 
talinıJcr görmüış Polonya•lı su
bayların idaresinde olarak ken
dilerine verilecek husu.>.i vw.ıfiE>. 
!erde kul1anılaca1dardrr. Müfre-

Oı'l:a şark .Aımerikan umuııcl 

karargahı, 23 (A.A.) - Resmi 

tel>Iiğ: 

Verner Bross stüdyosunda g.. 
zeteciler Tiirloiyeyi tanızir eden 
bir sokakta gezmişler ve i!B.nlal' 
üzerinde gözlerine u:ışen imi$. 
yanllış'larmı düıreltrni~lerd.ir. Stüd 
yo dfrekfürlerinden Cari Scıha.e
fer, bu •tasiıiılııleri yapmak •iıçin 
tam 2amanında geld:iklerioı>i ga
:ııetecilere söylemiştir. 

Bu surtle umumi ;•al:i ilk defa 
olarak vazifesinin y12l!{Ul1Üa ro-
01 ereceğini .bilıifamiş oluyor. 

Harp es rleri 
(Baş .tarafı 1 inci sahifede) 

Ba7.ı. Al O"'Qn e;irleri ik.i gün açlık 

grtn•i ya.p'.1ı:2~c tr.,:)bl~~Undc bulun
muşlar.sa ela ;r.ı~oki as.<or 
nıLi'ıaf?.Zia ı ı .... un t<J.<:.viyE .f'Mc!l oonra 
ım.ılad olara:k. normal y nf'd<lerini. Y"
ırnıcğf" d€'vaı:ı1 ~!erdir. Ba"lt n1u· 
ko,•!'lme!J.er istisna edi!;roc 15 esir 
Lvsrmp!lll'daa ıtıaş'ka hi·Çbir lks.ıgaşaltk 
ohn.aıııı.;şl-ır. 

,.-Doktor --"'\ 
l Diyor ki J 

Mevıııime dikkat? 
insan \~OCu.duu"l..ı:n -mevı • .Cmle-r·n dı -

ğ,şu~ z.sn'l'ml.aı·ı.::ıda lı::...,ıal!ga <iaıha 
c.ı.ver:--ş.A bir O.unum gö.':tttrri•gi mıu

h<~~'J.ik!L11'. l'iziyo~<>jılk. büJJYL llizxie 
~ ~ h<. 1.ası kuıvw.t i<f.r: Dt•g:t ay

laır sı.i •t: , b'.l.itaç saut.iıtt bir sıcaık 

edadan s-:::ğL "< o.Jıa.ya ~eçıen \-"ılcudu
ırııL:ız, yeı·i h~\'!i şart!nrınıa i!)tibtı:t. 

t..:~ı!-i.l.n dc..•hi, bir :;a.ı'~,mll geçit'lr. 
1' • .n çıvk dJ!~~-.t e · :~n1e:sıi lı.i.ı.ı:rn. ge

l n ı.!:"•c>:.111, }'"' .c!au wıı.b:ha·o. gc_
·,.. cTcşrinlrrın g-'..:0C-'7 döşr!k •ha--

> yıe btr 1 a s(i2ü varıdır. 

~'"- ı;:~ıı~c \:ıe .aç..ı;k ıha-.. va 
n1p tııa.ı.ıf giyı.Ililnıeık teıd'b'.['t;ııı(l;l-4. 

o.l.u. • 

G~lt'ri y:_orr.!JK yorgaru dej•~4 ·r

m. vqra 111oc bir ba ~-e 

i~5.vu t..1l.'1"4 ~ s.abah1nı ı .ilO'b c.iı.;., brı 

Ü"L er ! ne r.. la r·:ı.r.( yaıt 31latan. lk. a.ııt."""' 
P.91-diitru <le roita ga ctikmliİİ< b<.,.,,._ 
2'4:1 aJ~ıb:ırot".e.ı k! b"r.<.:•:'dir 

" f 't: - Y~ ~I f .. ESE LEL E R I - -1 l\1emur olmıyan ra• -~ 

kir halka ucuz ek· 
1
t A../'r:.~:i /1. ve Bey azl ar 

mek için çılı şıyol" 
Yazan: Ali KEMAL SUNMAN 

Ankara. 23 (İkri"'·ın nnıhah;ri.r..den) 
_ şl br~.rnade bt.. ı.:-r.rnın İı&tanbul va
li vıe bcl-eo:je r-e~; Dr. Lü.tfü. Kırria.r 
a!<1!ı:ı:tlaı-1a.r~a. l(""ffi3s ve çal~lı.rına 
<lcvrun etmektıaa~r. 

Va•\lnin maıw.ı·, t\'4'a:ı.t, .;~. d'.l.l 
'\Te vatan. OOmeii tıeırt.ıbindcın maaş 

alanların ~ı.nd:ı kalaın bir kLsıım 
mabduıt ve e'1A:ıiıt gelirli faki r halka 
da ucuz filYaıtla e!cınıek tomi.o.i çin ca
lışmakt:ı oldu.&ıtı anlasılıyor. 

Münakalat ve ki ı i 
dün Samsu na gitti 
Ank<tra, 23 {ikc!G.rn ~ai:>iri-r.dt'"n) 

- l\'1'ı...Lnılku1at \'l ;~Jj Qtl ·al F ~ -~ 

EngCn ou. 5"b:.h (dın) 

bulur- :n~~c il.7...eı·c s 
ctım!ı;.ı!ir. 

İıciler A nka ra 
A!Dk" -a, 23 (İ•kj .. ım anuha.hrrir.rlf'n) 

- C .nıhu:ı~-t B;.y:-ilıl.r•• glç:ıd rt.. ı

'' i!'."tink edf<ıeık. Dlan .L...-~anıtrul izo
erl t: >ı ~nıze ge JPişl.Pr ,~c Artaıtürk 

trb'.di s ö:n:ü.nGe \L :-ım ıc~ ;,m. y;;ıp.. 

mı .. la'l" ve ıtı.:n<t'lerin.e ayrıl.an J."€1'-
1-er-e yıc ı<'3n·°'"~:'Ci:r. 

A nkaracla kalorifer• 
le r l akılıyor 

Ani< •r•, 23 (tk<ı"'1r. muııab:Ntden) 
B ed.y<:;o btt gu !ıkın. 

rm. ~nan , . .esair ya c:rdc 
ika o-r !er~.n y.U...ı. li'3ıııiı ""un:..r..u 
·1~ elcı,.,tiı'. 

Bl1 haı:ııte Afrikanın büyUk b'.r 
r01il var ki b~vaz!ar onu bir tür
lü i'hır.al ed·en,iye<:e>kler. Afrika
yı biltliklerini "öyliyeııler bugii:ııı 
o kıl'an.ın sö.İ)ıiinde, ciaililinıde 

dünya h arbi dolayısa.Je ne kadar 
gen.§ 'bi•r lharel<et, bir giıdiış geliş 
olcltığunu dü~ünerek .bunu'll · te
sir Ye sü.nulü öyle yalnı,z bu hal'
bin bi; gL;_'l. l:ı:lmesi ile ni:hayete 
eı·eccl: gibi g3rmüym·lar. A.frlka
da Frans=n kı:;ıca bir İmparator- · 
luğu v~r. in:;T< İmparatorluğu
nun büyüı..1< bir kısmı da Afrika 
ktt':o.sınJadır. Amecil:olılar Yenıl 
Dünyanın mü·dafaası ıçin o •kıt'a
mn e'hemmtyet nt ihmal eder g.· 
ıbi değill.er•dir. Sonra Afıılkanm 
her tarafında' •i verlivi bir ırn·v
mak ve bütün ~ erlı Afrika, fa "ın 

duy gular1nu<., Cıüsü·ı uş .. er1r.ıde ay~ 
rıı müııasuvet b-ı•mak kabil ol
mıvacağını i:M1<ı edenler de var

d r. Fa ket AfdkaLı. n ba>;' .. 1.ı~
ka o nıa ı Af i:ka kıt'asınm muıh

telıf yeorlc '.nue l aşıyanların pek 
uu~gulu, pek anJnv;.· olrr:a!a-ı

na munı t• .,.lcil etın.:v< r. Fersah 
fersa:h cöllerdc :>C"I" · beri da
vul d~..ıel€'., ~alır.akla rn mü· 
h.ın vuıkı;~!ı "l!a'..i saatine et:rr..fa 
ya:.·rr.ayı bilen • 'rikalı bırbirir 

nin dediğdıi de aradaki dil L1hti
Jafına ehemmiyet vermekshin 
kolayca anlaına.lcta<lır. 

Bugün., A:friıkalı •beyazlarla 
daha seri anlaşma ça:releri.n.i. bul
muştur. H erh<llde >beyazlardan 
evveliı bu'llu ikeş(etm.&ştia:, dene
bilir. Bt~gün Afrrka her sa
han m eıfu&bı iı;'m istifade edi
lecek bir rnffiTZudur. Anı·erik.al>
n:ın, Avrupalmın, Yen; Zelanda
lı AYu.>tralya:lı, Hindli ve hatta 

' Çiıılin:n Afrikalı ile naEıl anla-
;aıbil<likle"i bu dünya iharbnde 
ıba.şUbaşına bir meseledir. AS!<er· 
I~ım ;üımul ve ihatası genişl:e
c\~e geni§kyor. Görülüyor ki 
<01 harl>ine gitmiş olan bir tıı~ 

gil -· Afrfüa harekatına iştirak 
.., n selmiş bir Amerikalı tay

yar(tİ Afrikalıyı öğrenmiyıe, o
mmla anlaşmıya mecburdur. Bu
na n'ukt bil Afrikalı da kendisi
nin ne kadar i.•tidatlı, ne kadar 
u\~aı old4jııınu göslermişt ır. 

Y bancclarm konu~tı.ıığu mulh
tdi' diıkrden en lim:rmlu olan 

k l..n el rı birbirine eıüiyereC< gı>
rip. fakat ameli biT lıısan vücude 
getirmek ona en k<-stu·me bir 
ar-la:-·rna ça:resi göriın ·i5tur ve 
öyle yapmıştır. 

zelcrde Pol.oııya lisanı r.esmi d i) 
olacaktır. 

··-~·--

GÜNÜN [ÇİNDEN ... 
(B~ ıarab 1 ind sahifede) 

Vıugwıcu, bütün aile ve akraba· 
sıru da ya sermay<ı verip Ti"8re~ 
Odasına yazdıırıuak, ya esas.en 
tacir olmasından istifade ederek 
ikinci, ii çüııcü el durumuna koy
makta, malı böylece ailesinin e· 
Ji nde dcvretı.irerek bütün kar ye. 

kfuıu nu k endisine alnı.akta, ma· 

lın fiatı da aynca yüzde yetmiş 

beş artmaktadır. 

3 - Bugün, hiçh ;r tkaretbane 
ve hiçb ir mağaza aleni satış yap
rnntı.r, Bütün mallar ge2gincİ, 
gayet mütevazı ayalı: komisyon· 
cuları vasıtasHe sa tılmakta<lır . 
Onun için bu Iwmisyoncul:ırdan 
hangisin i yakalarsanız altından 
nt:ithiş bir sa tı ş çıkacaktır. 

4 _ Toptancılar fatura dışı pa
rasını almaJan satış yapmamak· 
tadırllll'. 

i~re size küçük bir mel'anet 
bilançosu. Kiiçiik, fakat "!tında 
yüz binler dönen bir bil®ço. 
İhtikimn çoktan teşkilatlan· 

ınış b ir hlde işledi~ haykırıp 
d..ı.rmakta haldtmı yok m u '.' ..., 

Onta şark Aıı:neriJtan <>.NlllJ"1> 

hava kuvvetlerine ~u.p J:ıQın 

b a v e av uçak.1.rurı dün çöl ha.rp 

~de 'iıe.kır:;.r faaihıyeıtılerin• 

devam etm"..şlerdir. İn;gHi.ıler 

h ava lkuvvetıeo-;Ie bJ.rlibe h are

ket yapan orta ;"-'kse~e A· 
mB+lmn btniba ve av ~arı, 

diişnan ça.dı,r!mının bıKu.nduğu 

bölgede i.h:raç na'kıta1armı bcml

ba1emıŞla!ldır. 

G:raetetiler, ~1'ge Raftt, Keıı,. 
m urray ve daha birçok ~ 
yıldızi.Je gıöriiışmüşlerdir. Akşam 
Centtıri Fox Filin direktörü t a· 
rafından rne;fıur Brovnderby lo
kan tasında şereflerine verilen 
ziyafette hazır lbuhınmı.ışlardır. 

MARiKA RÖKK 

iyice hatırınızda turun. 

·o. bütün dllnyada şöhret bulan ve milyon· 

larca insanın lztirabmı ·dindiren, onlara şif• 

veren Alman iliçlannın alametidir. ·~· 

EB
llilçlanoın her ambalajında bu. a!Amet vardır. 

o. ly_qııdıo remzidir.> 
E 



SAYFA - 4 

Cumhuriyet bayramı{ ~ü~ellefiyete 
tabı kamyonlar 

programı . hazırlandı vnayett;;husustal 
---'--•--- bir tebliğ netretti 

_Bayram günlerinde halk kürsle-
rinde 7 8 nutuk söylenecek 

Villlyet>!e tcşt'klkül eden llro- ı 
n:'S}'OTI Cüıtihuı·iyet Bay;ramı 

p~amını :lıazı.11lamışlır. Bu 
pn.~rama göre; bayram bu ayın 
29 ı.:ncu ~ışamba günü saat 1B 
tl<> b:ı~a,yacak ve cuma 3!kşamı 
sana erecektir. Daireler ve mii
,.,~~c cıkumar cumartesi 
gl'•nü de kapalı kalacal<ıtır. Bay
ram müddetice :ıenir gündüzle-
ri bayraklarla, geceleri fener ve 
ııı>ıkı'.arl a dooı atı Jacaıkıtı.r. 

Şehırin b'4ıru caddeleri, Be
yazıt me)xlam. Fatıh Bel-:.tliye 
parkı, Sulıtaırıahmet, Taoks.'ırn 
meyıdanları, Galata kıqprüısü, 

Gdata ve Ernc,nönü sadıalan, 
vapur i>lKeleleri, Demiryıolu gar 
ve isıtasyı::ıl..an, 'kaza ve lbele<l iye 
st>l:>k?ri öfuıdeki 111€yd,rntar Cüm 
huriyet deVTind yapılan iniki"ap 
ve i.krleyiş'.ni ~e.ir afiş ve 
cföı.~,,1~., süslcnece.kıt.<r. Bay
ram gün ler!nd"C, p•:rti ta,rafmdan 
lıazırlanan kürsü!.enJe 78 nutıulk 
si:iylenece<Mir. Parti halk kürsü 

• krinin yerlerini ve nutulk söy
Je.necek saatleri ay<ıca ~ut et

mi>\rtir. 
~r~mlbe günü vilayetıte sa

at 9 dan i<ittrım te-briıkı1er ka
bul 00: 1.ect'kt.ir. Saaıt 10 dan 
10.15 e •kadar vali, kıcmsohıların 
tl"hri:k:le.ri.rı.i kabul edecelktir. Hü. 
kıimet lronağında yapılıacak kıo 

nuni merasim ibitt'..J«en sonra 
merashre dı:ıhil olanlar saat 
lo,30 da Taı.lıısian meyclıoaımıdaki 

ı..;bünde hazır ibul,unacakılardır. 

Tuill:ıü-nün ,bir kısmı or&ı e:riloA
nıırıa, bi kısmı ı:n!Ülki memurla
ra ve davet.lıiiere aıyırıaJca.ktır. 
Takısimde yap&caık ıöende 

.bul.u.nacak ordu cüız'ü.taın1ları, 

akul!.a, cemiyeti saat 8.30 <lan 
i<ti!baren yerleri'Ili .ı hrııi oiacak
la<ır. 

Verilec<lk işaret üzerine vali, 
lromuıta ve pa.rti reisi 'bi.rililkJler.i• 
m uaıy ene ve tebrik ede<!elkıti:r. 

IBudlnan ooııra banoo İstill<fölı 
marşını. çalacak ve direğe bay
rak çe'lıri1ecekıti.-. Bundan sıoma 
aıJııi·cfuye çelenlk kıona.caılııtır. 

Öğleye ooğTu geçit reami. ~ 
lıyaca:ktır. Geçit resmine şehir 
bandosu, islıilklla\ ve iııltiıll3ıp içi>n 
can·arını ve uzuvilar.ı.nı vemıl'ış 

ol.an ka'hrarna-nla<ı terrısi1 e1Dnek 
iree're her rü1ftıeden subaıy, era<, 
malul gaz:iJen;., ihtiyar gaziler 
ve şehit an~ları baoyra.k'laıUa ge 
ı;ec~rdlr. Bu heyeti, iı.ciler, 
Ün.iver,,;~e ve cıkulılar, orrlu, E1jll0t 

cılar, birTikle ta,kp edıccelklir. Sa
at tam 12 de Seliımiye kışlasın
da 21 atım tqp aıtılaca'kıtır. 

~ büyüık bir fener aJ.ay;ı ya
hazır'la-nacak pı:Qgra.rnllarl.a bay
ram kutlanacakıt.ır. Peıışeımlbe 
günü akş<mı saat 22 de Taksiım 
gazinosunda bir balo vcriolece k 
bir. 

Gece ibüyük bir feer aJayı ya 
p'Jaca'Mır. A!lay saat 19 da 'Tuik 
s'ırn meydanında ihzar edilntiş 
bulunaca.kıor. 

Asıl büyük dünya 
. ha.rbine doğru 

(Başn1akaJ~d~n de-.:aın1 

Dıinyadaki karalardan daha 
büyük \'C geniş olan deniı.lerıin 

en az yüzde kırkını teşkil eyli
yen Pasifik Okyanusnııdaki mü
cadeie, taarı·uz, b3kinıı~·et nıu

harcbcsi, diğer cephelerdekin· 
deıı az öııcuıslz değiıdir. 

Mercan denizi 'c Midvay mu
lıarebelerinde bekledikleri ve 
isteilıkleri mııvaflakiyeti elde 
cdcmiyen Japonlar, Cenubi l'a· 
sifik'dc duraklaımşlar, Avus
tralya kıt'asına taarruza in1kUn 
bulamanıı~lardı. Avuslralyadaki 
ku\'vetleri takviye-eden, Japon
lıırın işgal ettikleri Snlnm<ın a
dalarına iki ay kadar evvel 2 tü· 
men miktarında. bahriye silahen
<lazları çıkarıuıya muvaffak olan 
Amerikalılar, Yeni Ginedeki İn· 
giliz kuv\Ctlerine de yardımcı 

kuvvetler gönderi~orlarclı. 
Bu sahada veya Cenubi Pasi

fik'de Amerikan, İngiliz, Avu.>· 
tralya muvaffakiyetlerinin de
vamı, T<>kyadaki Japon askerlik, 
sıyasel adanılarını )·erinde en
di5t>lerc sevlre~'lcmişü . iki ay
<iaııberi Solomon adalarile Yeni 
Ginedeki Port l\forsbi müstalı

kcııı n1ıCvk . ~ue deniz, ha\:a, kara 
kuvvclleri'le ta3%ruz yapan Ja
p<>ıılar, tasaTla-d..kları mııvaffa
kiyeti :kazanmaktan uzak bulu
nuy..,rlardı. Tam muvaffakıiyet
s zlik, Japonyanın den iz, hava, 
kara kuvvetlerinin Solommı a
da.Jarile Yeni Gineden u.zaklaş
malatı demektir, bu da belirmiş
ti. O zaman garbi ve şima" gar
bi Pa,ifik'de kazanılmış, harp 
tarihlerinde eşi görülmemiş bil· 
yük Japon muvaffakiyetlerinin 
tehHk.eye girmesi ihtimalleriniı> 
fazlalaşmasile karş.laşılabilirdi. 

Şimali Pasifik'de Aleuten ada
larında Japon işg-alindeki K iska· 
daki istihkarnla:ır, bu adanın 
sahilindeki harp sefinelerile 
nakliyat gem:lerinin Amerikan 
hava kuvvetlerinin devamlı 
bonıbardımanlarıııa, taluibatına 

maruz kaldıkları da görülüy<>r
du. Şimali Pasifik'deki Japon 
muvaffakiyetsizliği, Amer:kan 

hava kuvvetlerinin Japon• ı<la

larını b<>ınbardııııana ba~aıııa
Jurına yol a~abilirdi. 

• :.:ı * 
Çin denizinde '.\Ialaka Yarıma· 

dasle Singapur 111ilstah:kcıu ka 6 

lesi sularıuda, Felemenk Hin.dis
tanı V<' FHipin adalarında Jaıj'()D 
deniz ve kara ihraç kuvvetlerine 
en1sals.iz mu,,.·affakjyeilcTi teın;n 
eylemekte tayyare üstürulüğü baş 
3mi1 oln1uştu. 

Birleşik Ameı· kada 941 B.i
rincilianun ayının 7 ,-,lndcaı iti
baren bıı keyfiyet ve hakikat 
tan1aıuen anlaşı!nıış, deniz tez .. 
galılarındaki inşııatlan daha bü
yük önemle Amcr ka tayyare 
fabrikHlarmdaki imaHit :ş ·ne 

başlannı:ştı. 

Birleşik Amerika orC:usu, So
lomon adalnriLc Yeni Ginedeki 
Port Morsbi'de devaııı eden mü
cadelede, den 'z saho.sında bil
hassa, en hü~ tik vazifeyi b<;nı

bard.ınıan, pike bcnnbardınıan, 
avcı tayyar~Jerinc vermiştir. 

Dı.glas B. 19, Glecn Martin, 
.'\fars, 40 ton 1'< mba taşıyan, 15 
b'n mi!lik salwla uçan Leviat
han, ııoıtra wla. Bnc.ing 17 g'bi: 
muhtelif til>lertleki Aı.ıcrik.an 
bonıbarclıreo,., pike bombard.ı
maıı tayy;ı;:eleri, uçan l<al.eler, 
Japonları v:ılnız Jüsündürmekıle 

kalmal'lış, :ındişele;e de düşür
müştür. 

Jap<>n tayyarelerinin tipler> 
tanıaınerı tesb"t edilememiştir. 

Ancak Suır tipi denilen tayyare
lerin d•lıi Anıerikan tayyarde
ı·ine Ü<lün bulnıımadığı anlaşJ

rnıştı• Hnrp scfineleri, nakliyat 
gewiferi, tayya.reler taş.ıyan ge
n1 : ıf'•' bu..c;;usun<la, Amcrik2:n 
ta• ya relerinin bonıbardmıanları 
neticesinü cenup ve şimal Pasi
fi!< sularında fazlaca zayiat ve
ren Jap&nlar için endişe devresi
·nin geldiğine lıükmolunabilir. 

Japonya tayyare sanayiindeki 
muvaffakiyet, Birleşik Am.,,.ika
daki dereceyi bulo mazsa, gele
cek ay !ardaki taarruz ve müda
faalarm Pasifik Okyanuımun 

şimal, cenup sahalarındaki ta-

ı - ikicı~i de\r~ iş ımıükelletl
yelline \abi k•m:r<>n ve ıı:lmıl'onet
lerin dördüncü !<Mile& 26/10/!142 
pazat'1.Q.6i gıünrü sovlk ea;Ieceki:tr. 

2 - Sevk erlilecek ka-m;y>onların 
plaka ıJUmaral'1rı o.şağ'>da gO<Mril
ırnıştlr. Bu aca•myoniat· o gün. saat 
9 da Su-Jlan Albmet meydanında l<>p-
lıın:ı-caklıi'I'Clır. 

3 - Bu j.}And:a. plnka numaraları 
,.azı l ı kam~lar yu.ka:nda ,gö.9teri
len gündP gctirilmed~ i,.oi kı!kdird sa
hip ve şöförleri Milli K'O runma rnah
keniJesi.nC vrriJeook:lcrdir, 

4 - Kamyon.la,rın miltehassıslar 
tarafnda.n muaycın r~~ yapıl~ğmdan 
•m ua)")'"C'l:l saabtc içCıxna yerılru ' g'C~ 

ı•:.Jrndrri l a..:.ındır. 

5 - İşbu ilim 11'blıga<t m.'oiy>etin
declir. 

c~ıoıco 
34{0 ~~: ı 1'- :_;::1, ~;;35 48 34.g 

41JQ 56 3492 4115 64 353() 4117 

71 3532 412.1 83 3543 4123 84 3544 

4127 &5 8568 4130 86 3574 4135 88 

3601 41!;9 J.05 8502 4167 100 36()9 

411!9 111 3617 U72 ll2 3623 4173 

114 3628 ~176 115 3649 uss 117 

;!631 4189 11'9 3720 4192 Hi5 373-0 
4209 166 3734 4214 169 3740 4216 
171 3741 4217 176 3757 42215 179 
3773 4247 lfO 3775 4249 187 38214 
4253 191 ~~27 ~2Ş_4 ı:,') 

3188'! 4:!57 3893 ~!58 
3903 4Q82 3 3008 42~ 3 
27 ~39 43Ia 30 

Sıiliıvri 

3900 +2(38 2 
il 3930 4284 

Şile 
3E>63 4318 4011 4322 4021 4327 25 

4ı004 4328 4(15{) 4339 4060 434-0 406ti 
4341 4342 4345. 

iTiZAR 

«Sinekli .Bakkal» tenkidinde · 
tertip hataları oldu 

•Sinekli Ba·kkal• ....,,,,.ıııırun 
tenkidine ait yazımız.da müessif 
bazı tertip hataları o-lmuştur. 
Çarşamba ve perşembe günkü 

niishalarıını1JC!a çrkan 'kısımlar
da, karine He anlaşılabilcc.ek o
lanları bir tarafa bu·akao-ak bil· 
h&ssa mftnayı değiştiren \'C;a ta
mamen bman hataları a,<ağıda 
düzelterek özür dil:yoruz: 

Pru·şembe nüshasının birinci 
sütununda •Tevfık hanın1a de
ğil, •Te\lfik hakinı., .. gözlerini 

~akaklarına çıkıyor. değil •çeki
l'·or}J' •zenç kızıl» değ.l •gırnç 
kı.ılaır,., ikinci sütunda flpcyraz 
fırtrnalarıııdan bir h11.Iısı. değ:l 

wbh· ha:r·ırlısı•, ·kızı evlenirken» 
değiıl •kızt evlenir gibi., ~Muh
teui .. değ L ııj\1i.ilıtedi.,, üçiin·cü 
sütunda «keıa )lleschi cıın1a na
mazı kıluımaz• değil •Mescitte 
cuına ına11::ız ı kı·lınmazı. o.ıaeak

tır. 

Çarşaınba günk~i nüshanıızıtla 

çıkan kısmın birinci sütununda 
• jyilik rolü oynamamasının• de
ği, l •Oynaınasının~, ü~üııcii sü
tunda ·bir şahsı sabit,, değ"ıl 

•bir şahsı saliss, •getir-en vesa
ik•• değil •vesaite, olacaktır . 

Yedek .Subo:.ylar l:.u 
gün diploma alacal lat 

1 Ankara, 23 (h:ıla:r. ınuha.bit·indrn) 
- Yed<:k &ıbay O:tu.lunun yeni dev
r.t• ırr~ez-unl a·: - ina }'afln (ıbtı,,Q~) saaA 
üçte d Jp! crn :-lnrı veı·j lecc!<.~r. 

Bu müna lı t:c J.' f:ıi yıad c k. suba'Y-
lar sa. <:. t 1-0 da .1\ıt 1 t.ü.rı.lc ab:::!l · ~n.? 

çele:-.(<. 'k,-Cyu.c :-ıklar, t·nı' 001 sıonTa <la 1 
okul.tla ımeı·a9'nı yapı.11:..caw-tır. 

arruz ve müdafaaların Jaıroular 
lelıine inkişaflar göstereceği, ne
ticeler vereceği söylenemez. 1939 
lıarlı·inin düo~·a stratejisin-deki 
gelece!r. taal'ruz ve müdafaa sa
\'a~ları, ~imdiye kadar yapılan
larına llİsbetlc doha önemE, ş li
nrnllü ve meraklı olacaktıır, ne
ticesine varab:Jiriz. 

• * ~ 

Görülüycr ki as 1 bliyük <liin
ya harbi, milttdiklerle Mihver 
arasında lıal· 'ki ve büyük mü
cadele daha ba~Jamı~ değilıiir, <> 
yola giriln:iştir. Ş;mdiki safha
ları ile dünra stratejisindeki mii-

' cadele ancak gelecek ve yokı.n 
taarruz ve müdafaalardaki bü
yük önem ha t.arını l>elirtnıelo

tcdir. 
ŞÜKRÜ AHMED 

ıKDAM -Türkiye Cümhuriy•t Merkez Bankası 17 1. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 
A k t 1 f 

ICua! 
Aılııı: Safi Jtilopam 74,818,476 
Banknot ••O OH 000 ... o•O 000 000 o•• o•o 

Ufokkk ....................... . 

D•hilıteki llllblıirl•: 

1<K,9.54, D43, 00 
13,153,479,50 

108ı32.7,95 

ftJ1t lJ~ ... ... •.• ... .•• ..• .... .... 8.25,801,35 
---~~-

B•dflelı.i Mualıirler: 

Alim: Safi ıcllocram 24,492,201J 
Alıma lalı.vili kabil oerbeot dövWer . 
Oiier dövizler n llorçlu lı:ilrln& .. . 
bakiyeleri . . • •. • • .. . , • ••• ••• . . . •. . .. . 

Basille Tü-.illeri: 

Deruh\e ••lillll t•rolu l>&kd17e 
IU<rıılıfı . .. .. . . .. . . , . .. ... .. . •.. ~ 
K.11.tıunun • - a 1nci ınaddeı.iıt• 
lcvfilu.n huiııe tanfuıdan YW 
lıed\ı>•I .................. ,., •....•••• 

Selledat Cüsd•nı: 
T!eıırt Sen•U•r ..... , .............. . 

E•!:ı.am ve tab vilıi t cüzdanı: · 

(Deruhte r dilen evrtkı n&k-
A - (di1eni.n kaı·ıılııtı esham •• 
tahvili! (itlbarl Jı:ı:rmf:tlel ........ . 
B - Serb .. ı ealıam "" lah•llll .....• 

Avanslar: 
Altın ve döviz üı.trlne •.•an. ....... .. 
Tahvilat üz.erine avan. ............ . 
Hızineye kl!a vaöeli &Yaıu: ••••••••• 

Ha.ı.in.eye 38SO No. lu Kanuna IÖl'e 
ıçılzn altın kırıılıb ıvr.ııa ........ . 

Hissedarlar 
Unlıtelif • 

• • 
' . 

58,162,299,6] 

lf>B ı748 ,563.--
24,305,4-62,-

44,9!>.4,179,93 1 
10,506,443,24 

ı,1·21 ,52 

7,009,'522 

250,0-00,000-

118,267,850,54 

325,831,3~ 

~2,618,474,26 

134,443,1()1,_ 

't01.(}24ı006~22 

!!.';7,Ul0ılJ43,~C 
4,5QO,ll00.-

11,74l,629,G2 

'fEKON .J.ooa.1s2124ı.w 

p • • 
Ser11uı1 .. 

bıti7•t Aks-le 

1 f 

A.l:IH~ ............ _._ 
·~ ............ ou ............ -

Tearilieki 11.ukutlıın: 
De:rubte tıdiloıı e'tnltı naltdjre ••• ... 
JC.uı""UD. 1 - 1 inci aaddeı.n.ı. 
'"1lJı:ıuı l>uiDe larafuıdaa •lld 
tediyıt ............................. . 
Doruhle ..ı;ı... ..,..ı.ı ıukdlTI 

bıtkiyeol .......................... . 
X:..rwılıl:ı tamamen •Ilın •lanlı 
111.veteu ı..da'l'Gle ••sed11<!a ....... .. 
ıı-kont mukablli llivcleo teda-
Yille vazedilen. . •• ••• ... ••• ... ••• • .. 
Huhıeye yaplıan altuı k•rıılıklı 
anns mulı:ablll 3902 No. ıı kanua 
sıucibinee Hlveten Wd•Yill• ..,....,. 
dilen ........................... ·-

MEVDUAT 
TD.rlı: Llruı .. . . . . ... ... .. . . .. ... • •. 
Allııı: Safi Kilogram 877,42~ 

SSSO No. lu k•nun• rt\n Hnlnere 
açılan ıa~ mı.ı·kabiılııi tevdi okt
nan at\mlaz; 
&&ti ıcı1ocram 55.541,930 

Dö•iıı TaahhU•h: 
Altın• tahvili t abii dlhıl:r.ICT ........ . 
Dl~r dlWlrler ve alacaklı ıı:urtnc 
baki,.e1m ...................... . .. 

Mtıbtcitf , , 

t ,.f.ll,135,73 
6,000,000,-

158,748,563,-

24,305,462,-

13-4,443,IQI,-

45, 000, 000.,-

288.500,000,-

114,054,2'14,20 
1,234,l&!.05 

1,124.lfJ'ı.~ 

29.197.ıw,22 

~~ 
Yeklan 

,, 

ı:.lıtA 

15,000 000, 

667 ,543,101 1-

115,283,398,25 

18,124 167,90 

29,197,175,22 
ı146,187,;263,5{ 

1.066.752,241,68, 

• Temınu:ı 1938 tariiıindcıı itibar- iıkııı. •,o haddi % « A!Cnı herin• ~- "' 3 

'V'1~KIYE CUMHUR]YC:Tl 

ZiRAAT BANK ASI 
lt'-"Uluş ı..ınu" ı 188B. - Se rmayesi: 10\ı.000,000 Türk 

Şube ve ajans adedi: 265 
liTası. 

~ircı.i vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye .ıeı-iyor, 

Ziraat Bankasında kurnba ralı ve ihba.-sı:z tasarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö a.nlara senede 4 defa çelııilecek 
kur'a ile all{<ğıdakl plana gii re iharniye dağıtılacaklll'. 

& A. 1,60(1 llrehk t,606 L 11100 Adet $0 lir•lılıı 5,000 L 
' • $00 • 1,000 • 

Q<A 121 • 43 O &,860 O 
& • ...,., o 1,00D o 

(9 • 1811 • 4,toO • IH • U • 3.%08 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paraiar bir &ene içinde 50 lira· 

dan aşağı düşmiyenleıre ikra miye çıktığı takdttde % 20 fazla· 
sile verilecektir. 

Kl'l·'alar Genede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde ç~kil,.,rektir, 

24/10/ 1942 CUMARTESİ 
7,30 Ftı.)ğraın v~ tmC'ln. saat aya'J'L 
7,32 ·vrti.cudu~nu:z..u ıçal~~C"a.lınn. 
7,40 Ajans haberleri. 
8,30 Müzik: 
13.30 Proğram ve mem. saat ayat"L 
13,33 M'iiz;Jt: Türkçe pli>klıır. 
13,45 Ajans habe-r~rf'İ . 
H ,00 Miizfil<: 
14,3-0 A'Illkara &;>nbahar At. Koşu-

la!'ının tatırn.inleri, 
15,00 'HmBil: 1 

18,0{) Proğraın ve .meın. saat aya11, I 
18,02 1.lüıık 
18,4.3 Radyo çocuk iklü.bü. 
19

1
3-0 Mıerrıılckı;:·t sgat i<'Yal'ı ve Aj'lns 

19,45 
rn,55 
20.15 
20,45 
21 ,00 
2Ll5 
2ı,ı5 

22,-00 
22,3-0 

22,51l 

haberleı·i. 
serı:ı.-,t 10 ca!k'Jta. 
Müı.k: Fasıl Jıryeti. 
RaOyo gazete-si. 
Şarktl.ar. 
Konuşın..1: 
1\1üz:rrt: DinlcY'ici j:;;t c.Jtıerı, 
Kunuşma: 

Müzik: 
JıJienlckc,:.t saat aıyarı, Ajans 

habe-rlrri ve Borsalar. 
Y<ırırC<.i proğıraıın '\ıe kapı::nış.

1 
j,_.tanbul A,s];ıye 4 üncü hı.f.-nıllt h3-

ııı>rn-!iğ'!'lden: rn42/225 
1'-..atııh-.d:c HaiYd:ır Sinanağa m9b:ı.'f

Jes.i Ca~l soı:tag;nd.a l Ci No. d3: Halil 
Varan tzrrafın.CTaıu Vrfa caddesi'!1ıde 
87 N<>. h• evde Musl•fa ve Ha'b''b ile 
Vtfadıa. ?violla. Hli.srev 11Hlıha1lesind.'C 
R>:>van; ı;ıelebi wkağmda 16 No. da 1 

~lu sıt3i:ı: ve H\isnıiye a}ey:hlerhııe a
.ç!ı'"'n <la·:an,ın yapıl:ıo muh~ıest 
nı<ı511da: 

1\1:üdeeialr'l-ıhler!n va.zi~M~ne na2<l
ran bu babta ilanen tc.bligat icra e
dı:mt :.n.2' ve bir ay mehil vıeı·Uıı:ne .. 
sin-e \'e m·wh::ıl.:_-cırJC'11in 27/ll/1!>42 
scrat 14 dı.? taır.:c..:nc )6/10/1942 t.'\ı·!~!i 1 
ı:4rlsedc .(ı;~rar verıHn1iş olnııa:kla yu
kaT<la iAamf•tgiJ!hh:ır yazılı mü;1dea-
leyıb1.e-ı• bir ay zar'fında"< mahiuıt.'rn'C-
j· c rrJüracaa·t etrr)('.d.;ıJclıcri v-eıya b:·r 
v€ki.1 gö!'ldı~ı,ını::d~~Ieri taJcdi1\:lı• haık-1 
la"ınd:· gıyaben ırnuh~1tPırn(\f'e d:e-va~n 
oluınncağ• ildn olıtmır. (62-01) 

• 

İstanbul Belediye,; 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saa,t 2\1,30 da 
DRAM KJSMl 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. Şak~peare 
Türkçesi: I\.1Pfharet Ersin 
KOMEOİ KISMI 

iAL&NCI 
Yazan: Carlo G<>ldonl 
Türkçesi: S. Moray 

Cuıınarteoi ve Pazar günleri 
15,30 da matine 

Her Çarşamba s:;al 14 de Çocu'k 
Tlyatrosu 

Perş<!mbe ı;:ünü so.:ı.t rn,:ro da tari
hi mot:ıtine. 

PetZ'3l'U'"'i gü;ıi.i Dram, ı:;alı güaii 
Knn-:€di ti,,-otro1arı ka o<ılıd11•. :w a ,. $MM 

i,,,ta111\xıl A.dliye 4 ı:ıncu ticaı..,t 
(ll'1ahX,('ı!.nos1ındeırı: 942/178 

istanbulda Amara cad:dıooindıı ili 
No. lu Af:tuıp mıa.ğa.zası sahibt ML'~l-

11111~ Saıd.twcıı İl.J.a..nibLt!ı&a Taht.aka*c
de Prevuaytlın .h"-ln:.J:.lda mı.ikim jo-

1 2er Ojllvo ve V'1otor Mlcşu.lam ş'11ı:e-
1i~n ınüb&.'Y<1a tliği emtiayı, ticarL 1 
)ıe be-del.ine karşı peş'<ıen vcedii;i 
aıvamt'3n neticei muha.s11~ ken-1 
c.;.sl'ne !'ed ve iadesi ta<hıa"lk.uk eden 

(1372) lira ( ~3) '.kuru~ n'1ı:kabil ba
yı f'irnnıa.dan Mıch·1net Saıd'l\k cmr.iıDe 

ıtam;;ın cd'ib:nfş ve Osmanlı B:ın.Jus.ı 

istaınbul Y('ni Ca.rn? şlll'Desi tüzıe.ninıe 
k<ş'<:iıeJ; 30/5/942 tarih ,..., (E. 262126) 
No. lu ı;<kin z;yaından dıofayı ipta
l.ine !karar verd.Jmes~ tal1t1biyl-e ?ı.fıeıh
met Sad.ık taraıfından maıhikr.ecrnemi ... 
ze açılaın da>vwan cıol•O'ı key.li!)'etin 
.(feaı<et lkanun'U'r>un 638 inıc:i maodd'e
&-ne tevfJı':r.n on beşer gi!Jı ::1ra ile 
lkıık b<Ş gil.n müdaılle ih\nı trosip 
kılın.ırrr.ştır. 

i:şbu ilcin tariıh.indt'n tti:baren on 
ıbeşer gıün ara ile ya.pıl:ıcak. kırk bee ; 
güıı;liik ilan ın-iid::!Mi zarfında yu- ı 
!karda o<lTMl-eri yazılı jozcf Oja1vo 
ve Vılk'tor Mt•şu.Ja.m şirıloobinden .Mch~ 
met Sadık'aı vel'ilon. O:una,nlı Ban
kası İ-sıtaL!bul Yrnicami ~ubesi 'Üze
rine kP<:<i-e!i (l372) Era (43) kuru
şu IDl.~l"ı~i ı;c~::n hanili tarafıından 
mıaJ'lkt"c-ıteyf'.' ibt>~ ,f'dlihneıdtiği taeoolr-

,-Türk Basın Birliği ve Ortakları -

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞİRKETiNDEN: 
İstanbul slcilli ticaret dairesinin 28731 sidl numarasında 

rnu:.Cayye<d ve İstanbul un bütün yern:i gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimirlin mukavele sinin 6 ncı maddesinde şiTket:
nıiz'n ınev-zuu ıştigali: 

Resımi da ire veya o lıü.kiim deki dairelerin ve müesseselerin 
ticari mahiyette olmıyon Han !arının gazele , . ., mecmualarda 
vcHir ilan yapılan yerlerde neşri i.çh kabul ve neşir vasıta· 
ların:ı sevkedip neşrine tava• suttur. 

Bu iti'lıarla RESMI DAİRELER, bütün ı;azelelerde ve mec· 
mualarda neşrini istedikleri ilanlarını bundan böyle: 

İSTANBUL ANKARA CADDESİ No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

R~~mô DG~liilD©ıır Sirkati 
ne ,:;ötJ<krilmesiııi ve ilanların günü giinüne neşrini temin 

ettiğimizi ilan eyleriz. 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 İ.kinciteşrln 

Ke~idesina ayrılan 

ikraorruyeler 
1 aaet ıooo liralılr 

1 
2 

14 
10 
40 

> 500 > 
> 250 • 
> 100 • 
• 50 • 
• Z5 • 

. ~-~ 
r ... ~· '., 

Sahibi: E. I Z Z il: T. N~ri7at 

Direktörü: Cevdd Jt.rabllııbı

BHıldıiı nn •So• Telırnıf. 

de gösteril en 
iptaline l<aı>ar 

miidlc)el:ln bitanımda 

vnlcriii ilan oJunUT. 
(8203) 

1 fa.«?, 

DOKTOR 
Batız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
O.\.EiLİYE MtİTEHASSISJ 

Divanyolu 164 
Mnnne oa'll•rl: !.1-1. Tel· 12391 

•• •• 

~afı umumi verem ve k:ansızlıkta gıda ruretile '' İicuda af'.yet veren :. ~:"';"" kt1vvrt ve gıUa kayııağıd-r. Ei,.!r<·! ve ikinci veren1ler1 lrat'i.'•etle iyi eder. l~tihavı tezyid eder. Balıkyağından ve biitün mukavvi iliç]ardan ve hiitiin aıdala 
dan da:ıa iyidir. V itanı iıı \'C kalori itiba,iJc en z~ngııı bir )ağciı:r. S..r kilosu on ı..ilo lrnlıkpğına nnıadilcliı·. ıfo· kiio iten mutlaka birkaç kilo iı;ti!adc PdPr, na.an DepB>u ve Şubeleri.. 


