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\. Ruzvdt hazır bulunmu~lardır. J 

-
Mısırdaki ingiliz Ordusu 
Büyük ir aarr za G ç i 

Uc.uz Ekmek ve Erzak 
Tevzi Şekli T eshit Edildi 

iTALYA 
Felaketi 
Tadıyor 

Cenova'nın bombardr 
manı ltalya üzerinde 
ilk tazykin başlamak 
üzere bulunduğunun br 
delili aayılabilir .. 

Yazan: ŞÜKRÜ A HMED 

le ransan1n yıkılması gün. 
U-- !erinde harbe iştirak e-

den \'O İngiliz İmpara.
'1>rluğunun da k1'a günler için
de yıkılacağını sanan İtalya için 
harbe i5tirak kararı iyi mi oldu. 
kötü mü < lrlu?. Bunu takdir ,a. 
ziyetinde bulunan tabii kendisi
dir. ltalJ·a, iııgilterc İmparator
hığundon ilk sadıneJi Afrikada 
yedi. ){ısa b:r r.aı11an nıesaf.esi 

içinde ve hatta İngiltNeniıı en 
h•zırlıhı• bulunduğu devirde 
llabe~İı.;(anı, Şarki Afrika ınü~

teınlekelcrini kamilcn kaybetti 
'" Trablusgarpte de baskına uğ
rıJa·rak Bingazi Jerisine kadar 
biiyük kayıplar vererek çekildi. 
Afrika harbine Almanların mü
dahal-cslnden \'C t:ırh lt tiiınenle
r1nin geçirihnesinden oonradır 

ki İtalJa şımdiki durumunu mu
hafaza edebiliyor. Şinıdi İngilte
re ile ltal~·a ara>.ında ikinci kar· 
şıla~ıua devresi hulfıl edi.r-or. Bu 
devrede ) ine büJ·iik ve nihai çar· 
p şmaya başlangıç noktası mu
hakkak ki Libya clacuktır. İn
giltere , c Amerikanın Mısmlaki 
hazırlığı, Ç;ı,t gölü şimalindcki 
tahşidat, Liberyaya çıkarılan A
merlıkan kuv ,•etleri, Afrika Fra°' 
sız İmparatorluğıınıın hür Fran
sızlara iltihak eden bölgelerin
deki kaynaşma !11iılvcriıı Afri ka 
kıt'a.ındaki mevcudi)etin i izale 
gay<elini hedef tut.maktadır. 

Be!Jci de, ) akın bir istikbalde 
demokrasyaların Rumel ordusu
na \•e İtalyanlara karşı taarru
%U hem Mısırdan, hem de Çat 
bölgesinden şimale ve hası n> or· 
dusunuıı g-erisine d(l:!ıu başlıya. 
caklır. İngilizlerin bu vaziyeti 
llı arşısında Alınan ve İtalyan la
r .n da gelecek tehlikeyi savuş· 
turaınk ve bi lakis Mısırd a kendi 
lehleri.ne nihai ııcıiccyi almak 
azim ve kararı ile hazırlandık· 
lorı muhakkaktır. :Mareşal Ro· 
mel"in Almanyaya g•tnıiş olması 
bu hazırlıklarla alôkalı olduğu 

J.adar, i\1are~alin: 

- Biz A!rikada geri çekilmek 
üzere bulunmuyoruz. Bulun· 
duğumuz. yere sahip olnıak ve 
dalıa ileriye gitmek kararımız· 
dır~ 

lleınesi de bu hazırlıkların bir 
ifadesidir. l\lihveriıı .e billıası;a 
İtalyanın Gaqı Trablıısuna bü
yük ölçüde kll\ vet geçinnckle 
nıe~gul olduğu İngilizlerin de 
faklamadıgı bir hak'katlir. lllal· 
tanın cievanıll surette ,.c geceli 
günduzlli bombalanması Akde
niz.de lıalyan nakliyatının de
vam etmekte buluuınasmın kat'i 
bir isaretidir. Ancak, Ingıliz •e 
Amerikalılara nazaran Alınan 

ve Hal) anların Garp Trablusuna 
ne derece)o kadar asker, harp 
ınalzem~i, harp vasıtası ge
çirebildikleri malum değildir. 

~anlık yolu ile ingili:ılerin 
daha serbest halde ve çok 
•ay.da asker ve malzeme getir
diklerine hükmetmek gerektir. 
lıava üsliinlüğünüıı de şimdiki 
halde iı1giliz ve Amerikalılarda 
bulwıduı:-u görülü)or. Yalnız ikj 
taraf arasında şimdiye kadar ba
~iz. bir fark müşahede ediliyor
du, O da, ~ihver taarruz kuv
'"'tlerinin haFs kan Alınan ve 
İtalyan. oluşu; İnıiliz kuvvtleri
niıı de devşnme birliklerden 

{Ocvanıı 3 ıincü sahifede) 

İngifü.Ierin taaıl1!2. .. geçliği ülkeleri l!'Ö•f<0r-en harita 

Kimler istifade edecek? 
~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~ 

Anadolu Ajansı , Halk Partisi ve Evleri ile menafii umumiyeye 
hadim kurumların memur ve müstahdemleri de ithal e d i 1 d i 

Cenovaya 
2 nci hava 
taarruzu -

Ş~ker tevziatı da karne ile ve 

üçer aylık olarak yapılacak 

Tev7.iat kartlarına •if e reislerinin 
yapu;tırı~acaktır • iaşe 
bugün de açıktır 

fotoğraflan 
bürol ar ı Savone'de de mühim 

hasarlar olduğu 

Çarpışmalar hala devam ediyor haber ;:riliyor 

ltalya 

Ankara, 24 Ükdam Muh •b· 
Tinden) - l!iıklırnet, e.k:mek, 
erLak \."E'Saır c5yan:n memur
lara ne suretle dağıtılaca -
ğma dair Mali ·e Ye TX,a:l't Ve 
•kalet:ernce h•zırlanan t<ıl'mat

n::.merı '\'ı.ay~! c re gon nm~ 

tır 

ı Hal.k Partisi ve Halkevleri ile 
mel'afıi u.mumy eye hOOiıın cc
miyetlıerın me.nıur ve miV·)'ta~ı--
derr.L<E'ri iı.d\·e ed ·.:.mış ibu•u!l-

ingil iz donanması 
hücuma iştirak etti 
Kalıiıre, 24 (A.A.J - Orta Şam 

İngiliz kuvvetleri cu."t1'lrtesi 
müşterek iharp tebligı: 

Dün gece, •hava ku·vvetleri ta
ra!ından kuıvvetle clesteklenıen 

sekizinci ordu taarrurza geçm'ır 
t.ir. Başlıyan şiddetli çarpışma 
halen devam etmektedir, 

22 ve 23 İlk.teşrin gecdeTİ ile 
dün mülte>f..ık t•ça~<ları ileri hat.. 
]ardaki ~e\·relerde düşman iniş 
sahalarına karşı baskılarına de-
,·aın etmıişlerdi<r. -

Dün yapılan ,bir hava savaşın.. 
da sekiz düşman ~vcısı taıiı,-ip o
Junınuş ve başka bir ÇO)cları da 
hasara trı;rratı~mıştır. 

Borlinin ''erdiği tafsilat 
Berlin, 24 (A.A.) - Şimali Af. 

rika cepheıinrle önemli bıir a'I/ u
(D~vaını 3 üncii sahifede) 

Orta Şark İngiliz orduları Başku
mandanı ~ne.ral AleksandT 

il 

-[ CEPBEL EB_J)~-_?~NCN ÇEBBEs ill_ 
ı ı 

Mısır taar ruzunda 
iki tarafın durumu 

~~~~~~~~moı 

iki aylık hazı rlıktan son ra yapı l an lngiliz ta• 
a r ruzunun in ki~ aflar göstermesi beklenebilir 

Evvelki gece Orta Şark ku'V
vetleri Ba~koınutanının emr'le 
8 inci bgili:z oırdusu Mısırda Ro
mel <>rdusuna taarruza geçmi~
tir. Ba.5lıyan üçüncü İngiliz ta
~rruııunun büyük ölçüd~ oldu~u~ 1 
na ~(iphe edıln:emek!e~r. ı.ki 

1 
ta:aim da ~;~~·~o_:::. k;ı~:_ 

~~~~~lifiı 

Evı'clki giiıı 200 bı~, dfüı 200 
bin torik ı"tuldı;. Vasati dörder 
1,:,1,,dan bir mUyon altı yüz bin 
kl!o ... 

Toptcm f<yaJla 20, p>"Y'ttke-:<ıie 
40 • 45 kurt.ı§ 1·n.ıı.1. !i"UZd•"' ~·;i.= 
fa.rk var. Dclcdiye11..,.. ,.., .. 
Jıalkm ıete htıı:~·?t cekt,, ı 

gıınlerde, oı tadaki bir çok mu
tava.mtları kaldttarnk toriğin ki- 1 

loS>rn'U ..,ıeı:eia 25 e sıaınram.a.z 

miktarda takviye~ malzeme al
<lıtı mulıabkaktır. Yine mu'hak
kaktır •loj İn.giKzler takıviye ve 
malzeme bakımından Romel 
ordusundan üstündür. Faikat bu
na rağmen başlıyan yeni taarru
zun ne dereceye kadar mu>vaf
fak -01aca:gı şimdiden kES'lirile
merrok!t"1ir. Bununla ber.ıner 
General Kont ~mcriııin böyle 
biı· taarru-zu mu•v3ffakı:yetle ba
§Jracak evsafta <>lrluğu ihesaba 
katılırsa, gc-çeıı taarruzlara nis
beten yeni taanuzun mı.waffalti-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ça Kale er 
b abaul'u 

bombalad ılar 
mydı? Fa.kut belcdiyeıniız, b-tı· • 
güıı okuyacağıız hab("J'kre pön. • 
bu mevzuda lıemi.z tetkık ve 1ıa ,Japon gemı t oplu-
zırlık saflı.astıı.dan. il.e-;~ geçmemiş lu]( larına tam isa• 
tiT. Bu iş balık mevsımi geçm.ıı 
den ırii>'•atte '1ıtcıı:; edılnı.clidir, 

Çünk'il 25 ile 45 ~mtdaki 

fark ''""' k"IL~tur. Yani bir 
ekmek ,dır, k lnıgün, bir 
mı1yon istanlnııtudan b>r ı:ouıı 
un,uıı ;pc~ ıı.de k §Uyvr .. 

betler ~ a y de dil d;. --·---
Bir kruyazö · ve bir 

rr.u rib batırıldı 

'Yazısı d'"rclilncü sahifrd ) 

1<ı • • .. • • .. • 

ŞARK " C&PHESl.ND 
. - • • • ~ • v 

Stalingrad'da -Almanlar 
1 Fabrika 
Daha Aldı 

-------
11K ı z ı 1 i lkteşrin'in 

alındıfı h aberin i 
Ruslar yalanhyor -Novorosiske yakın 

Gelincik limanına 
kadar varıldı 

Eerl.n, 24 (A.A.) - İyi haber a. 
lan nlo3tıfilll!r A!man aS:k:erJ rri.nin 
dün i"C• sta:wnııraouall<i (Kızıl ilk 
trşrin) leıbrik.asını tamamen zapıtet .. 
Uğ•ni biJdimıişler<hr. , . 

ALMAN TEBLIGI 
B<Tlin, 24 (A.A.) - Alınan ordu

}orı ba§kı.ırna.nDanlıjının ttbiiıgi: 

krah Cenova 
l imanın• gitti 

1 28 yaşlllda olan ,..yan Nancy Haıi<

Bu tal,rratna .c<l, bu U:\'Zi
arton k m:crin ıstiiadc e&.« -
leri tesbit edilmekL<xLr .En·<>ke 1 
de bl<lirdiğ'm ;ıibi bunlar mc· 
murlarla, dul. yelım, tC>kaüt ve 
vatan h:Zmeti ıeriıbirdeıı maas 
alônlar!.ı i<larei husu'<iyc ye be 
ied.ycler memur ve m<.'nsupla
rıdır. Bunlara Anadolu ajansı, 

maktadır. 

! E:<rr.t.1.:t, -erzak \·c.aır 0·3·.a 
te' L1at ıJd&n r~"t:iade cd cık.(:

lere Tıcaret Ve:.C,ilf\ınin soğuk 

d.mgas.le daıngalanını.ş karne-
le-(' ver::ecetiGtir. l!:>' nbu\ lz
mır n Ankara gibi büyük şc

hir:erdc vcrikn bu lkarn<'.ere 
aıle Hya kame r;sinın Iıcıtıoğ

a!J:arının yapı ,ı r. mas ıımıdlıu
rid:r. 

Ta' matnamcnın diğer m~d
IDevamı 3 üııdi sahifede) 

Yedek Subayı r 
Yeni devre mezunlarına 
törenle diplomaları verildi 
Ankara, 24 (lkdam Mutıab'~ 

Tin.den) - Yed~'k Subay okulu
nun 17 nci devre çalışnasını 

bitirer<:k asteğmenliğe nasbOOi~ 
len genç subaylar bugün Zaier 
anıtına tiiııenle çelenk koymuş
fllrdır. Törene bandonun çaldı

ğı ve bütün yedek subayların 
iştirak ey ledı:~ lstiklal Mal'Ş'l ile 
başlanmış ve genç subaylardan 

Nejat, arkadaşları adına söy !e
diği heyecnlı •bir sôylC'V ile yur
da, orduya sarsılmaz bağlılı:kla

rmı ve subay olmaktan duydu]<,. 
ları onuru ve sevinci belıirtmiş
tir. 

K~a.s bat151nda arıı..:ılt ve ağ.,~
l~~ı bir sa.hada ıh'rlf'yen Al"'ruln ve 
RumEn kılalart topr.lk kazanrnağa 
dl·Yan1 ediyorlar. 

nes:; lı:>ve Aatıtrtican yardımcı ookil ============== 

Ulus meydanmı ®!duran ibi~
lcrce halkın alkışları iJ.e lwrşı
lanan bu söy le'\-den sonra genç 
yedek subaylar ,-e okul Uı lob«;i 
başta şanlı alay sancağı olduğu 
llıalde Okul Komu1anı kur!Nly 
Albay Ali R12a Gürkanın önün
de 'bir geçit resmi yapını,lardır. 
Yedek <nı'baylar ve okul talebesı 
bundan sonra y<>Uarı dolduıran 
Ankara iıalkımn ;çten sevgl 
:za'lriirleri· arasında okullarına 
dönmüşlerd,.·. 

TU<:.IJEe'nin dOia şlma.liOOr ~ 
ı;, tepe aJınmr.ı ve düşmallln oo
cu~larına ka:"Şlı muvaUa.klyctle mü .. 
dafaa edilmmtc bulunmuştu!'. 

Alman tıU.:ı.boiları Tuapse limanı
na taarruz rtmi~lerdir. 22/23 İlJt teş.. 
rin ge;cesi bu bOtlar, .rnuhribler hl
mayesinrle Uını;ına gim:ıe'.rle olan bir 
<lüo;ıman halt> gcnıi,,;ne \ki torpil iııa
~t ~ı1iımiııler, •Yni za<mal"lda llm•n 
te.:.i&:rr".ı:ıi ,hosara uğra1ıınışlarıdır. 

stali,ıgradcla p:yade ll'r;l<illcri ve 
eırlı.lı ~iller y.,,;dı n hücumlar 
:;apmı,;Jar<lır. Evtlen eve yapılan 
şiddetli savaşlardan sonra bu teŞ

killrr di!ıım•m b'rç<>k sokaklardan 
~ıtarrlE-bmişier, K.z.ll ilkteş:-in !a.brir<a. 
!arının bi.:'V~ b:r 1o9mlnı zaıptptfnj ... 

(De• :- mı 3 ür cü sah ifede) 

1il06Ulllln ııetm. Eını·dldr bulunan 
kadın pilotlarla. Avrupa.ya aiLl' alun
lar .f'lptnajja başlayan Aımeı-ll<an 
boıri>anlmnllJI (awartleriniı İngiltere
~· sevk('(lilmt1< Ü7JCrC fabrk&lard.:ın 
uçuş limanlarını& nalklettiımckıtedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Hava 
nazırlığinırı cımıartesi ·gün'kü 
\:Jelb1'iği: 
Bombardımıan servisi dünkü 

cuma - cumartesi gc<ıe5) ş'ıma
Ji 1talya üzerine :büyük .bir teş
kil 'YQfü.mış ise de havapc~"m 
be günkü kadar müsait o'cna
mıştır. Bcım'bardıman şarUarı 
zor idi. Cen<>vaya kalın bulut 
talbakaları arasır.da tcfirar hu 
cum edilııniııUr. T<>rin<> ve Sa-

(Deva.-;ıı 3 üncii sahifede) 

Amer••• R~ııru R ""'e t, Mak]n ada.<ınd<ıl<I haTp har U esna.smda 
büyük oğlu bdlatı ı· n~ ltlE\elt'in yard mile i{f ... r.am t ~en. bir J3Pon 
b rocı korş:smrla. ]le' cumhur •l l•' ddı.uımıi3k •'1tmf iç.in aç~ 
k< "1 •ne g, I' lrn bu ayr;.k Amerikan b:ıh:-iyf rr.~c muhaf 

edile • 

Arnavud vatanse• 
verleri müstakil 

bir devlet kurdu 
Boston, 24 (A.A.) - Monitor 

of Bostoır gazetesiıı.n öğTendi

ğine göre, Arnavut \·atanper
verleri Panap cenubunda Skar 
pari'de ltal~·anlara karşı yap
tıkları çarpışmal2nian ı;aııra 

müstakil bir Arnavutkk devle'ti 
ilan etmişlerdir. 

Ôg!cden s::>nıa c-aat 1:5 te ot.u -
da a• nç cnr'baylara d.iıplorna '~ mütu.·,~ 
iat ıc, z..i ..Wt! i yapıJ:r1r.:-:ıur. Tu.:: na.• 
Bttylık ~iillL~ l\i~'~i re A.bdu tıa
lik Renda, Başvek.l Şilkrü Saı r-

{De,·aıııı :: üncü sahifede) 

Devlet Otoritesine 
I nan m ıg anlar .• 

D ı:.vlct otoritesine ınanınıya~· 
lar gülünç ve korkunç bır 

hata işliyorlaT. Devlet kudr_et ve 
otoritesi için yaratam ıyacagı ve 
ezemiyll<"ği lı)çbir kuvvet yok;. 
tur. Devle.ti, vurguncu belası, 
un meselesi, ekmek meselesi, pi
yasa meselesi veya daha hilmcm 

ne meselesi karşısında kuvvetli 

gömıiyeı:.lcr, bir an biiy le bir 

tüpbeniu afyonkeş dalgasına. d ü

şenler, sadece, ya devi. t ne d& 

mck olduğunu tam bir ~urla 
~bir zaman anlamamış olanlar; 
ya da budalalardır. 

Dev !et otcıritesi <kdiğlınlz mil
let lrudnti, üç b uçuk bazirgi
nın dolabı önü ndo mi duraklar 
sanırsınız? Gerektiği anda istik
lal mabkeıncle•i kuramaz ve htt 
•;irJü haydutlar makulesinin ca· 

Yazan: HAYRI M.UHlfı!)/N 

ni ocaklar.ııı sündtircn1-cz nıi, b&.· 

DllSlDll.? 

İmanlara ,·ereıne tutulmuş ha· 
zı zayıf yürekliler ekmek me.e
Jesindc, odun, kömür meselesin
de, balkın yiyecek ıl;ıvalarında 
ister ik bir kadın telaşına ve ya· 
talak bir ihtiynr tasasına tutu
luyurlar. Hiikiımc t in, yüksele 
maaşlıları dahi dahil olarak sa
bahtan ak§ama kadar büroları 
başın da oturarak çalışan bütün 
memurlarını koruyu p da yoksul 
halkı öksüz bırakabileceğine ba· 
yağı inananlar var. Sıkı durum 
\'armış.. 

Baylar! Bir de• !et ku dreti için 
imkii.nı;J:lık yoktur. Bir d°' lct 
için zaf yoktur. Dedet, bir mil
~eti bağnna ba>an bab:: kune
tidir. 

(Dcvanu 3 Jocü sahifodc) 
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SULTAN 
VE 
REŞAT 

ITTiHATCILAR 
j Yazan: ZiYA ŞAKİR No. 35 1 

Sarann (cü.mJ,e kapıs:) ndan 
b~ka k•pılht'dan giı·;p çıkımak 

istiyenleri mer.ctmekt . 
Sultan Ha.m'din Re;ad J!)fen

diJ·e veı dig<ı bu elıe-rımıiy"t, 
kurnaz saıay hafiyelerinin gö
zün<ien ka9111am·jtı. Derıha~ pa. 
di.;,alı.n e\1hamım ı .. hrik ed<!<!e-k 
juı-t1allar venmeye ba~ta·mış

laıxtı. 

Bu jurna ar, daima Suitan 
llan1!<l.in raiıat ve lıuzurunu 
kaçırıyordu. Hatta., Hacı Hasan 
Pa~anın larassud nımure-ları·n

<ir.n da bir türlü eoııin olamıyor 
du. Vo.kit \•aıkit Yı!ıdız sarayın
dan gönderıdiği en eımırıiyebli 

o<lunlarile, bunları teftiş ettiri
yordu. 

su·ı:a.ıı Hamit, bir müddet 

hut cenlz tarafındaki pencere
nin önü.ne oıı.tra&J;: saltanat gün 
lerinln ne za.man geleb'1eceği
ne daiı· l!ıayaUere dalmakla vakit 
ı;..eçiTİy<>r<lU. 

+Bu vazıi.yet, bir hayıl.i zam-o.ın 

böylece denm e-tti. Veldahdi 
tarassuda mannır olan (Hacı 

Hasan Paşa>), hiç bk zaman va
zifesi11i suiistim.ıl ed.eı·ek Hıer> 

gitmedi. Ma-hza Su'ltan Hami·de 
yı:ranmak için Reşad Ef<!ndyi 
rvı. ıazyik etmediği g:lhi, pa
di~ahın evhamım tahrik edceek 
yai<mlara ve düzenlere de lü
zum görmedi. 

SEHiR~ 
: i Davararr 1 

rz--1 

Ucuz bir sigara 
çıkarılsa .• 

• 
B.lçlls şlfe raı11ıa
rıa 11.aldırılmuı ae 
'D.etlceıer verdi? 
Tüıün ve alk-0llü içkileı· faz'.ıa 

isi.>hlak ecfillmcli midir, yqksa 
kullanma, ii•yatı~ar .o.rı~tııt·t·~ımak 

vcsair tedıbirle a>ma k sureti le 
tahdid mi e<\ilmelidir? 

iKDAM 

KönıiiT affıı.a 'bcyaıtna.ın.esi ver· 
diklcd halde kömür alanuyan
lara :\Ialın>kat Ofisi tarafıooan 
<>dun veriltteği !ıaltkmdalri ga" 
zete halw-t·ini olrnyorlardı. Birisi 
ık<li ki: 
•- Giizet an1n1a kttk koömüırü 

S<>bas. odwı yakar mı'.' Bir de 
ş;mdı s..ç soba mı arıyacağ;ı:>ı? 
Diğeri ,u ce\abı vOTtli: 
•- Geçen kış, bir söğiit da it· 

nuı ceviz kütüğii kadar değeden. 
diği giinlıenl.e, •Sobanın kaldım
nu:, yerine ocak yaptır.s..'Oft, te· 
zek dağıtıocağı.z!• deselerdi iti-
raz mı eM.rdiıı? Yine ı.,~İİ'I' 
etmeli ki hu sen; ...ı..., '..ım.ıı: 
ihtinıati var.• 

• Yeni bmuşlar 
llup h...-tl harıl li.aıı ıl.öı.er

ken, İ.116an zekası da dıı:rm&d111t 
yeni buluşlarla dürthlr ~ aomı.ıu 
donatıyor. 

Rir Aınorikalı hilgin, öyle !tir 
cihaz keşfotıııiş ki, bi-r in.san ko
JtU§u.rkeu tlu,yduğu J1eye-canı1l 

lıissiııdeıı yalan söyleyip söylc
ınediğini au.)1yo:rmuş. Bu, ne de
reeeyc kadar nıiiınkfüwliir bi!
ıni~noruz. Milıukün o1~o dah.i, ni
hayet ~ahsi alılikı alakadar eder. 
Fakat biı· de hu aletin iyi neti
celer verdiğini düşünün tiz: Bit
ler sulhtan mı bah.sediy<lil'.. H&
nıen cihaza ıuü.racaa!.. Çörçfl 

Hcind cepheyi Derede açmak is
tiy<Yr? Bu swıli sorup ceval>ınl 
aluıken hemen ciha1.a müra,caat •.• 

Ruzvelt A.ınerikaııın senede l>ir 

ın.ily<>ıı tayyare mi yapac•ğ'ınclau 

balısediyor, heıuen cihaza ıni.ira
caat... 

V.ı nlha)"el, bi.t'.im pi.riııç ıac>r

leri. piriııci, 17G ya ınaledip, 

180 e- n1i ,.,erdik.Jo1·iui söylü;,:"Or~ 

iaır, J:ıe1ncn cihua ın1:i.racaat.. 

Dünya, gerçekten g'lillitk g-ii

Histanhk olurdu ... 
"'-"'ra bu tefti~lere de emniyet 
edemedi. <Biı'H<lerinin vaziyek
ıı i daha yabnda.ıı takip edebil 
ınek iç>n kendisine 'Yıldız sara
> ırtdan üç saray.tı, b:r harem a 
ğusı, iki ı:,apH:ı gön.derdi. 

Sara.)'hlar ger.ç, güzel \'e dil
berdi. Bunlaı-, kendiledni (ve
liahd) a sev·d:irerek onun husu
siyetine gireceldevdi. 

Fakat.. .. M.e•ıılmr (hdiye) Fe
him Paşa yeti~ip le vefü:,ht sa
ra)'ına c1a burn ı.ın u so.kar sok
maz, dcıihaJ vaziyet deği;ıli. 
ÇU!i\ ü o da gjz1ice harem daire 
sine bi<r lki kadın yerleştirınişti. 
Ve her gün •bunlsırdan a.'dığı 

(mahrem) rrıalCı:m.ıtı, müba,liı

ğalı bi< şr;kle scıkarak Suttan 
Hamide b''.dirmeyi adet edindi. 

1 

Bu yiiıi!en, (Hacı Hasan pa
Ş•) ile (Fehim Paşa) nın arası 

açı~!dı. Vaz<fesini büyi'.k bir metr 

Bu, büyiik tıı: .. daovadır: Y~il
aya 'kalırsa m:.ı; •büııy·e \'e ah
lı.ıkı kurtaıımak Dazıındoı'. inhi
sarlara kalırsa bu bir milli ge
lir '!wynağıdır. Su. bu!lırrnlı ve 
de,'lelin her za.~andan çok pa
rayı i'htiy-a{!ı o'ıdtığu zamanda. 
irnhisaı·ların ·varidatını azalta
eak bir tedl:ıiri düşünme'k çok 
yer&l.z \'e manası2'dır. 

'1--ADLiYE-----, 
=-------KORIDORl.ARIHOA--

Ayni zaman.da, götııdüi<IErıni 

, . ., ı:,.;;tik!;:,rini, Yı.klızdaıı gelen 
harem ağasına- ib;~dırecek,1ıer ... 
Bı..ı hareıı.11 ağas11un vasllas~ 

'..:..plc!7ıc.,ra '\'Cı-cc·clkl·cri j~aıır;ri: 

\"t;yahut şift.•hi- jurııa1iar. dcr-
1 al Yı!::lız saayına gön<l(.>rebile
ceklerdı 

\ 
llk ve hitara.Jilıkla y"'pmaya ça
lı~an Hacı Hasan Pe~a Y1l:d1z 

1 
sarayına her g;di~!nde; 

- Canım .. efendimiz bu oğ-
1 lanı başıırrıa n<e<eden musaJ,Jif>t 

Biz burE'Cla, bu aıkademiik mü 
naka~aya karışacak ooğlli'z: Fa
kat., ı:.,.:.anbul lıalk1J1ın arzula
rmıkn bir şey üzerinde dura
cağız. Bize öyfo geliyor fKi, bu 
arzu, sigara içen ve c~tüıı kUıl.

lanan az g<'lirli bütün vatan
d~arın mii.>.kı~k bir ricas;dır. 

C ev r iye teyze evini 
nasıl tahliye edecek? 

1 

ett.i... Büyük efendi ikendi 
ha 1-'nde r<·hat rahat oturup du
m) or. Biz de elimi~den geldiği 

..... -,-,-~--~~·~----~--

Bir h-ere yıllardanberi tütiine 
a!ışmış ol.an bir insanın hu 1ti
yaadan va.z geçme;;in.i istemek 
ve beklenwk geı•çekten hayal
dir. Okullaroa alınan bütün ted
birlere, öğre1tınet:lerin ht:r fır
sattan faydc.Ja.,arak tütünün 
zararları halldlm:cb uzun u.zun 
ver<likJ.el'i i.:ahlara ~ağmen, ço
cuk)c;rrm!Z arasında tütün ipti
liıısı hıç de azalımş değ'i]dk Biz 
de kald; ,;,;, huna, yıl!ar yf.dır 
aJı<;ımı şo'larrlar ... 

Ayol, diyordu, sokakta yatacak değilim ya! .. 

j kadar etrafı görüp gözcd'-yoruz. 

Veliaht Reşad Efendi. etra
Lnın böyle hakiki bir ı.aars ud 
ten.beri ile revrj.kJiğini görür 
gömez. o da htriibat ·'.maya 
mecbur n'.<lu. Zaten sükuti bir 
zat .o·)ı3uğu içi,n, büsıbüti.i.n sus· 
lu. Ş'.ı:ndi, şöyioe bir program 
d~lıilinde \'<>kit geç:-r:yor<lu: 

Sabah:kırı, ('<ken kai~ıyordu. 

'i.k ış olara-k, saıbah namazını 
kıiıyor<lu. ·I>'akal hu nımıazı dai 
rnu iç 'bahçenin penQere.;i ö-

1
\ 

n i.: r.de eda ediyooo u. Ve bö)'lc
ltX'C· ·keP<i~s;ııi, h'E'm J:C'rt:1n da:
resiı,de:ki lkv.dınJa~a \'C h:m de jj 
selil.ınlık daitc.'li kadwlara ga
yet dindar gö9te1'mek 1stiy-0rdu. 1 
Neınm mii1'eak1p. \'.l'e ·ç •bah 

çey-e na7.tr ülını s<:"d'.ı· · ıı Ü'z.rrine 1 
oı~urur t;?at1erce (Dcl(ıi'ıi l1~y- ı 

nü) kitabını t:.'.kurdtı. 1 
Sabah!cyin t'Tkendcn rr:ııc·o

tc :i.:1-~~~n ·kaf.füılc:r \'C' :~ğ lar o
nu daffila. bö.y•Le ya namaz ki
latri..en \·eyunut (Delcii!tJ okur
kuı görüyvrla.,·dı. Ve w·l:ah.d.ıı, 

her tı.iı·iü dünya işlcric<İeıı el 
çekcrc-k miitrn,;ıd'•:>en (lailt ve 
i·lıc.ctı.t ile m~guJ) c~...iuğuna 
ka.rıaat getiriy·o"."k:a- ''C Suitan 
Ifam;dE' ele bi:iylece lıaher gön
der iyor·~Jl'(..i!. 

&s~d Efe O',li, ek.;em·a kus
bk \'akt,n.e doğru ka.pa.lı b •r ~
r.cfuaya ·b:niy,o-r. JVIa~l.1 . ...; cı\·arı

ııa veyalım (fülitmur) a kad<ar 
bır gezinti .\·a.p•yor Hic k'rr.'e 
;ı,. görü~medcn ve hu Lr.a hlç 
k:~ltscye S<Xilm ve~{!<'~. tek
rar d'Ö'nüp sarayı.na ge'ı'yordu. 

Ve artuk büti.\Jı gunu.rı.L, ya 
(Mesne\'iİ şerif) okımıak veyu 

- Aıh, Mis. Staııihop, nihayet 

K.m.,karom ki bu düzen.baz ağ
lan bir iş çıkaracak. et il0tırna 
ğıb;r'birinrlen ayu,may:::. çalışa

cak. 

Diye şikayel:ler cdiyodu. 
!Iacı Hasan Paşa, tahnlinin<le 

hata etmemi{lti. Günün bir;11de 
Fehim Paşa SuLrn Hami<.'.e ga
yet mühim ve mügtacel) kaydı 
ık iir jurnal gönderdi. Ve Yıl 
lan J:>ir i,;; çrl-.:ıracak, et ile tu·na
jurnal. şu meali '.htiva etmeik
te ıdı: 

[\"el:aı..t Sa«.nnır. harem ~ 
daires'.ni taras.;mda memur o-

' J3n kadın tarufmc!Jın -~-meli al- j 
dJ.gı l•abere nnaran, kahve o
•~\l..1!'.n:cia \e t.11·ı· cez\·.c :ç~n~~:-. 

! ·u1r1zı mi:hüı mUıı.nu kayna-1 
ıı'.m .. i:ıır. Yaplan t.aıh'kik~.ta na

z1ran d•., "e:'"'ht Re.şad Efendi 
tarnfırıtlan A~"ll'!durya sef:rine 
hi!a;ben ya<ııiınııs okın melktu
bun zarf; ilrn ın iliıür mumlll il-e 
ka-patı!aer~{ .. ''·eUa1:d!n· en sa
cl''k adamı cılan Sa:b;t Bey ına

sı tasile sefae yollanacaktır. 

[MektuJ:ıun münderecatı her 
ne l\)crlaı malı:an değil ise de. 
her ha.tde nefsi ~aneye karşı 
bir stı'lkasd icrası tcıtlbalma 
dair c~!ll'!ası. çır:ı 1< nı.uh1cme~rii.r.] 

Jurnal, çdk müh'·mcli. Eahu 
SL'S öyle rb-:r zam. ncıa ı·erilm;ş 

!ırh ki, ramazan ayının tan1 o;
ri·nc· günü idi. 

1Su~tan Han1it, ıı:..mazan a·yın 

da pek tediı'ltin olurdu. Çünkü 
"'1ray hafiyeleri bu av:n ill< gü
nünden fübaren hüy.üık bir faa
liyete gec;<tikle1"ı ;çin. ı·crilen 

{Daha var) 

Bu, \ılö.rle olduğuna göre, llıer 
~eyin pMıalılaııtLğı ~ tüfün fi
)ı.>t'.arına yü2de yüz yakın lbir 
;oam yapıldığı şu gı.ınl.erde tütün 
hr:;ıkaileıi ne yap.ıyorlar? 

Bunlar, ciclderı dert ve kaygı 
içi~Mtedi.ıiler. Dıkdikleri de şu

dı:r: Haırınanı Ye ~ bkaz 
dfı§i::ıt d11l>i olsa, ucııız bir tütün 
-yam sı,ga·r a- piy.asaya çıkarıl,. 

malıdır. Bu sigaı-anın za. adetlik 
paketi, 10 iruruşu geçmemelircllr, f 
Bu böyle olursa, istilfı~bn art
masile ir;hlsaı'lar idaresi hiÇbir 
§ey kı•Jlbetm:.yccclk!t.ir. Buna e
min o1unaıbi1Jr. Fakat, buan mu 
kaıbi! tütü.n fiy a1.lannın palıaJı. 

olmasından dolayı ·'tiyatları 

nitltelir.d.: içemiyen tiırydciler 

üızünUid<:n kuxtulmu~ olacaık-
1.ı ı..;l ı r. 

Diğer taafı.an İnhisaı'.ı.r >da
resini aliılkalayan ikinci bir nok 
ıa da ,,.kının büyW<: şi.şeleNi:e 

sa•lı 1mrsıdır. Bu ha·l, ra•kı istiıh
Jakini azallırnaık için 'düşünü1-
müş 0'5a gen·klir. Fakat, ısrar
la söylen.d:iğine göre, tedbir, ta 
ın1' mile akısi 'biT netice vermiş. 
rını arbi·mışlardrr. Şişelerin bü
lursa olsv.n bu hüyilk ş~"lercJ.en 
almrşlac ve bunl.ar da daha. la-

Maha'llıesind'.e her~es nu 
Ccvrr.'fe teyr6".• diye anarlar

mıc~ . 65 yaş;nd.s.· ;aıiş. İlhoti.,va·r
bl<ıtan be:., hatirce bü'.<Ücmli.~. 
Aımına, yine bfüıbiitün dfoQligi
ni ka}'betmiş degil. Hele çen•esı, 
"lIJUşaalla.lı- kı,;\•,·etinden hiç 
'kaylbe lımemiş... Soluk allmcd.lan 
kıo;nı;;;uyor! Val;ıtile, ev sahobı 
imiş. 4 odalı evin, •Hacı N:rn.e
tuWaıh Efendi. diye maruf bir 
zata satmış. Fakat, evin yeni 
saıhlibi; eSki sahib€si evden çık
madan bir ay zaııfımla t.ah~iye 

eda:egine dair va<line itiınad 
ederek t&!kriri kabu.ı e1ı:rniş. La
kin, Jıa, çı;k:tım, çı.lı:ıyıonım, ev 
bt.ılduırn, bult.ı~llm, diye evi 6 
a)ld-an beri hir ~ürlii 1ıeS!i:ın et
meımiş. Hacı Nime<tullalh da, 
bakmış ki 1>a4ka çıkar ,)IW)l yok 
malılkıemeye b";; vu·ıımuş. 

.:Hlakirn, ,cevriıye ~eyrz..e. ye 
SOrU'Y<>r. 

- Kızım, 6 ay'dadberi noçın 
evi 'boşaltnnadın. 

- Ah, Habm bey, bu zaman
da ev ıxırşalıbmaık !ııol•y mı? Haı 
deyince ev bul,.bihyor mu_ in
san .. Ev sahip>erinin bll'mu kaf 

sa bir zamanda içerek ıpri~a
rmı rlwmışk•N!J.r. Şişel&:in bü
yiitii'!ıır.'E'Si, bunlad:m bir tanesi 
ni almaya parası y<!lımiyen iki 
akışamıcıyı bir aJ"aya g·elu'llliş. ve 
habt:fı, zaıbıat vaık'alarmın artr 

masıııa d.ıiıi sebep olmuştur. 
Ne derece OOğTu ve ıatlb1k ~"" 

bifyebi -0lıduığunu pek lbileme
diğimiz llıu diekıleri, ir,hisa.rlar 
idare5"niın tetkik ebme,,ı faydah 
oLacaıkltJr, samyıoruz. 

kanrınızı "cnlmilz mi? çok l'l"-"m- " 1 K D A M ,, ı n T E. F R İ K " S 1 No. t6 
nım old11m. M. Sebastiyen "'2ı; 

be~~:'.,.~ak~ eden ik.i ;aat, genç 1.~ A ~ lllb KA PO Mg A (F> OL g 
kıza rk:i asn gı;,; gekli. !I' ;1!:~;~~:~2!~~~11111111111!!~::=~~'-V~~~~~!~lil Seıbwti;'OO ~·azıhanc-;· nd<:, son . Ynza.n· Tl'Tkçcy.ı .çevirruı.: 

~erııt:e 1<ı;!)al'. c!J<Jı bir 1~ :.damı A · gostos MUiR -....: Muammer 4LATl1R 
gıbi, yenı sekreleı·iınc, yava~ ya-
vaş, dÜ<jüne dür\:üne on :ki ka<l~r 
mck'lu-p yazdıı'<iı. 

Nihayet mektuplar bihlp de 
sekreterini? iziıı verclj.ği· zaman
dır ki, mektuplarını l\lis Stan
'iıop'a ya2xhrıııış olduğunun far
kına varıd.ı. 

Ayağa kalktı, elini g'C'nç kızın 
(ln.uzu0a koydu. Gözlerinde ani 
,.e acaip bir ış k bcliı d : 

- Gecemz hayırlı olsun kızım, 
dcd i, müessese.ı'e emni) et göster
diğin lvdcn dolayı size te~ekkür 
edcr;m 

Bu :.Ö .. İL·r Elen']n ku:lağında 

)·er peyda elti. Genç kız, bu ada
mın hayıvhah görüP.en tekılifini 

k·aıbul et!·r::ekle, Uht.iyatsızhkta mı 
buiuııdt..SUınu y:nc kendi kendi
ne wrdu. 

Odasına çıkt gt zeı.n~ecın 1 k.end·L 
yalı.ızl ,,. ;çinde yalagın;ı uzan-

Ol \'C gözleri kapalı bit· halde 
bekledi. 

Ba.11 saı]ko kurşun giJ:>, ağrr
la~mı~tı. Gec.e yarı ı yak~ın.ca, 
dogruldu \"e aya.ga kalktı. 

Ker.disini toparlarr.ak ye son 
derece müteyakkız e>lmak la.zım 
g-cldiğirJ•i anllyordu. Ya\·as:"Ça o~ 

dadar. çrktı, b:r kat aşağıya i<1<ll. 
Merdivenin trabızan:n.dan eg ue
re"K baktı. Bütun ış,klar sön
mü,tü. Koca binada derin bi.r 
!iükfuıet vardı. 

Bir kat daha ind• Te binanın 
arka la rafına clt ğru yürüdü. Ce
bine htiyatcn bir kutu •loibrit 
almıştı . Ne olur, ne olmaz, müs
tacel b.r vaziyet halin<le kullan
ma~ için ... 

Bir .. z sonra ,.1 }'Drdam"le bul
dt~"ı ;:ıiı k~p ... :' tokrr.agını y:ı~ 

\U~~..., ~c\•J·tl:i 

Bu kapıdan ba§ka bcr mıeıtli
vone çık.ıhyordu. Elen bu mer'dj
venin bahçeye ,yahut arka a\'lu
ya indiği.r,i tahmin oo:yordu. 

.Bı; m~rdh,eni de inm.ye ha
zırlanırken, &'Z kalsın hlr feryat 
koparaca'ktı. Çünkü acai'p •bir şey 
ayaklanna sürünmiiştü. Halbuki 
bu. Sebastiyen'in kedisiıden 

b;;~ka bir ~ey değildi. Ketl, u
za:da~tı. Elen de geni~ bir nefes 
aldı aınma, hakLkatcn son dere-ce 
korkım;~tu. 

Merd'ven!er :n-Jı. A§ağıki deh
liz c.!~ kapkaian~ıktı. Yine yavaş 
yavaş ve d1kkat1e yürüdü. Bir 
kapıya geldi,ğin" anladı. Yine e
lile ; e>kla<h. l\ladeni bir kapı. .. 

Elen bir saniye tereddüt etlı. 
Soıcıa bü kibrit çaktı. ÖPiirrde 
l)ı..llt.111.lıı~·n k3.pl tunçttn, kal.lart-

111..ı.: L.~ kr.pı !<}. ltibritin t.;tıığı 

kacy~ında kapı pırıl prrıl pa>rla:
dı, kilbrit sönünce yine eski •ka
ranılık avdet etti. 

Elen hayretle biraz geri leciıi. 
Çünkü biTdenbire serin rbir rüıu
giır yii2üınü dkşamı§lı. GeP,ç kız 
kapının yaıva~ça a.çılıp yine ya
vaşça •kapandığırı zannetti. 

Hafi( lb.•r analı tar tıkırdm du
yuldu. Birden d hlizin tarvanın
da yanan bir h\mb3 ortal,ğı ay
dınlık içimde bıraktı, 

Aı'kasını kapı,va dayamış ol
<luğıı halde. Sebast.ycn, ayakta, 
kal"Jısma di'kHmi~. duruyordu. 

Elen müthiş bir korku iç nıde 
g.eriledı. 

A·-ic;ım, ·birkJ~ ~aniye h ·~iT 
hartkeL göstermedi. Sonra hir
detı yUrUıdli. ve koHarını 'kavuş-
tun.ıra!, dik dik genç kırzuı yiizü 
"e ba:<t.. HL,.b.r şey s(;· lemı:ı or. 1 

dag•nda' .. İstaı>bul, 1\oca ş<:h.iı· 
kazan oldu, ben keµçe... Ara
madı.ğ1n1 taramaıdığ1rn nıalh.a! ... 
ie, sokak, kı)''>, kö.;;e lka'unactı. 

Ben kim..~e~i.z, dul bir kıconım .. . 
öy;ı,e çok para da veromeırrı .. . 
Ehven bir şey olmalı şöyle .. Ge 
ze dolaşa gü.ç bela bir ev bulu
yorum. Parası faı.~a ~.,ıı.j'\Cr, ya 
hut da, ev sahipleri ~kir~~ı·iı: e
vimlz yok hanım, k.endW:iz ta
şmacağı;6 diY=lar. El,>;ya!IIJ< a
lıp sokak oı<ta-sma çı.kaoo•k d·eği 
Hım ya! ... 

Ev sahibi NimetuHah sröz al' 
dı, 

- Ben de pıı-rıısını sayıdı-Jıım 

ha:ııde MM. eve sa.hi.p o.!ı<cm.a
madı•m., Da:ha on altı ay Wkb
yeoek deği'lôm ya ... 

Elh ne &enir bu işe? Her !ikisi 
de ken.d-ıne göre haklı! 

!Nihay.et, mahkeıme i;:,aıbını 

<lüşün·d'ü; ıkaNq-JDL v-eı1di: 
<Cevriye tıeyıı:.,.. on b<!Ş gün 

içinde evi tahliye e~k! 
İbıLiyar kadm mablkemetlen 

ç. \ı<ark•en kıen<li kendiı:ı.e: 

A .. Bulursam çık·~rıım ayol.. 
.SJI·&·' lz.ııda yaşz•yamam ya ... 

Diye mırı~diınıyrordu 
İkdanı Muha-hi:ri 

* Satı~a arz.etitıgi matrara' e
ı:ı~et k'CJtrrı.s.maGt. ve +mağ"·.z.asın

daki tcıptan maNara ait fatura 
ıbulundurma·mıık suglari!ıe ımlıli 

'kıcırunıına mahf:~msei.ne v·edm;ş 

olan Galatada Kuşçu çıkmazın
da arıpa tücearı Nr} azi 75 liıra 

µara cezasına malhkitm edi!ın'ş 

uir hafta müı~detJc de dür.dmnı
rm kapatılmasına. karar veril• 
m:şt:ir. 

du. Fakat baJnşlan E~n'i oıklu
ğu yerde, .bue. gibi kkmdwr
muştu. 

-5-
Pol B:ıstiyen'in kafası, arka

sındaki parlak tunç -kapmm -0-
niinde h€iybetl: .bir ıı:ıü.ı teııim ha
lindeydi. Ismrla g<!'1l.Ç kLz~ ba
kan yarı kapalı gözleri, lbıeılliydi 
ki, yeni se'kreteroi tanımıştı. 

Sonra dLıda'kJarı kınııldandı: 

- Siz bı.ırrada ne arıy-0rsuın.uz? 
Elen cev·ap vermedi. Kafoi öy-

le çarpı,·ordu ki. .. 

Sebastiyen b:ı sefer daha teh
<ı:tkıir bir seBle 5,ordu: 

- Nicin bura:':a geldin&·! 
Elen hafiJ bir çığlık kopararak, 

geriye öndii ve ocla>ına fırlancak 
~in Çilg1ı11 gi-Ot n1.erdi\·er.~ doğ

ru i<C>§tU, 

fi..,a~at n1erd~\·eıı:n üst .ba~G.IT:a
ğ.La gelince. tlurmıyu mecbur 
oldu. Çür.kü yukarı kmmtla bu 
koüdoru ayıra01 kapı ark•> r.da.n 
kapanmıştı. 

Eleıc clc·lışct içinde kaltıı. O 
zan".an, k;rrııb lir hang! sth<-pte , 
mü.-essesc,nin yasak c.dilc-n bir 
ktsmına "·irmi-ş ol{lU :unu anlnıfı. 

(Oa.ıa nı') 

BALIK FIATI 
Ucuzlayacak 

-------
BeJediyede dün 
bir toplan ti yapıldı 

iP::!!,, eneral Frııll'lro ile Hitlec 
~ 'ie Musosttlini."uin Ro1na-

<la ı.oplanarak dün~'a dıı
l'ltnlunu gözd-en geçireeeklcri ve 
~ararlar alacakları hakku>da A· 
ıll<!rikan .kayntklarıoılan gelen 
haberler tee3yüd etmemi~ir. 

BeJ.edıye halk>n ucue. ve bol ba
lık yemesi iç.11 bazı t~bbii6lere 
giri:ımiş n allifkalılarla ·konuş

malara •baslamliŞtl'l'. Balıkçılar ce
miyeti reisi •fün s<ıJbah Belediı

yey·e gı:ıcl.erek Belediye Reis Mu
aV'in.i Lütfi Aksosla bu mevzu 
fuıeriıı.de ıkıonuşm~uır. BaJ:ıJııçı
~ar cemiyeti reisi k.Hoou toptan 
2-0 kul'U~a satılan balı{;ın piyaSa
da 50 kurn:,ıa sa blmaısının önü· 
ne ~·Arnesini ileri sünnii§ ve 
bu suretle fiatı düşürülecek ba
lıkların rhalk taraflııdaıı daha ge-
11Jıı ölçü<le ıstfilılfık ca.ileceğini 
bil.dirtr.İ.;jb +r. Cen1iyet 1'eh;i 1 ba
lıgın boJ tu.ı.u~duğu günlerde 
stok yaptltnası zaruıı etini <le söz. 
!erine ihlve etmi.şti!l'. 

Be leci ıye ,vaphgı ted kr.tklcr nıe

l ıcesinde h·alka ucu'' ve ·bol mik
tarda balık y·cdiTmek için iki te
şebbüse giN<;miştır. Bunlar <la 
·h4rz;lıanele"de \'e ncczbahada ba
hk •t<ık ed(,Cek fazla yer ayrıl
nıası ve nakliye fiatl.:::ırının ueuz. 
lalılmasıdır. B .. ok'Cliye, biı·isi Fın
dıklı.da o~ınak üccrc balık stıok 

edecek S'ı:_;ı.ık'lı2v ı Lertfbatlı 'bir 
dı.:ı;v lt:::i:s etli rocc;k vıc ıneıtbaha
daki baLkları kendi taşıt vasıta
larile pcraken<le~ilere <lzjiıta

cak L>r. Bu sm-c\'lc nakliye ÜiCret
lHi or!adan kalkacağı için baL.k 
ucı..zl;yaea k tır. 

Belediye, balıkyılar eem ,\'eti 
ile sıkı temaslarını muhafaza e
decektir. ----
İki !utrdeş mah· 

kum oldu 
Dün ikinci ağır ceza c:- hke

n:e5lnde bir ~t::zvu talil. da
vası n-eticeleruni~)tjr. 

İki kardq olan Tahir ve 
Hakkı, rıiı gece sarboış ola·ak 
I<as:mpa~ada oiuıdukiarı en> 
g;;lm:ş'.er, evin ornpısını tekme 
He kırarak içe·ri grrıııişlel', bu 
hule, ayni em oturaı1 V•·h!t 
kızmı.ş ve iiki lka:l"d<>~ çtk.ışını.,-

İspanyanın durumu, İn:fHere 
ve Aıııfil'ikay> yekından alika.
landttınQktwd:ır. İç harpleriniıı 
devamı sırasında, Mihvt-r dev
letlerin<kn Ye bilhassa kalyadan 
büyiik yndıınlar gören Gı:-ııeral 
Fran·ko, z.aferi kazanıJl, oio:ritel'I 
biT rejim ku.rduktau sonn Al
m•»J a ve ltalya~·a karşı şükran 
bGı·cuıııııı bir ifad,,,.; olarak Aı.
tikıoıniııtern paktil iştirak; etnıi~ .. 
ti. Harhiıı ilk çıktığı za-olar, 
İ>panyanın durumu n kadar l\1ib,.. 
ı;crden tarafa idi ki, bir!,""k ınii

~ah;tler, Giridin Alman i-şgaH al
l1na gİTn,esi.nin heınen pe&is!ra, 
İopunyamn Cebehiıtanğa saldı
racağını iddia elnti~di. 1,an.ca 
enlemasyorıal hölg..,.hıin f;pan
~ a tarafındıwı i,.-.gali bu iddiayı 

kuvvet letwl icın işti. 

tır. BunL·ın üııerine ara:la.r.mda 
kavga baŞlamş, Hakıkı Vaıhidin 
~olların ı tu<tımuş, Tahir de bı 

1
. 

çarkıla sol kolundan yara•lamı.ş-

G<ıucral .F•·aııko. yeni harpte 
en laal rLli.inii F.r~nsız _ Aim<ln 
n1iitarekesi inızalan1rk.etı gös
teı.ı~ınişur. O .zanıaıı..lar İspaoya-
11111 PaTis Ciiyfrk Elçisi olan La 
Vakelta, bu nrüla, eke §Mrtlaruua 
e~dcn geldiği kadar Fransa için 
a~ır 0!11,aınasına çok ÇlllL~nu~ ve 
Fransız . AJruaıı genelkurnıay· 

ları oırasınt.13 daiıni ·biı· ta\•ass11tı 

\'C al'acılık vazi[esi ya.pını:;zlı. BU"
na o zanıaıı iki sebep güs.teril
ınişti: Fransa \ e İspan~ a ara:.uı .. 
da ırk birlğiııin \·erdiği bir ya
kıuhk \'e bilhao'u l\larcşul Pc
len'in G~.nCTa I Fl'anku, Seus~ 

Fransız askeri okulunda talebe 
iken hocası bulunan ve İbpan.ra 
Diktatör·iinün. Fransız Devlet 
ııeislne karşı büyiik bir bürınet 
beslemesi ... Hattii o kadar ki, İs
panyada .Iı'rankocula.r iç harbi 
kazandıktan soora, bu harp S>

rasında Fransızların so;;yalist
let·c ya1·dını elo1iş olın.astndan 

-dolayı am;ı açılım;, olan iki 
memleket arasında bİl' yakmlaş
ına i~.i.u 1\lareşai Pelen, Fran.s.uı 
Bii) irk Elçisi <ılaıak dolı:ın: ay 
Mndri!le buluıımuştu. 

ispanya, Môhverin zaferini ;,.. 
!emektedir. Ve şimdi, ast! kr;tik 
hlaıı mesele, ınütlefi:klerin Ma
re~al Romel kuYvetierin; ~an· 

dan vurmak· i.çitı Fraıuı.ı Garp 
Afriltasında bir harekete geçmek 
kıtt·an arifesinde oldu.ğwnuz 
~u güulcrde, .İspanyamo de\'a-nılı 
hir silkiıtıı \'C ha-rekelsizliğK!iT. 
İ!-tpanya Fransa üzerine esaslt 
bir tesjr yapabilir •·e Cebelütta
rığu karşı ynp.lacak Mihver ha
reketine iştrı:ak ederek miitte· 
fikleriıı Libyayı Milı'<'"1'deu t<>
ıııizlemc pliınmı geri bıra'ktrra
bilir. Fakat İspanya~an bn h-ıı
;u;ta heniiz hiçlıiT hareket göze 
~arılınıyor. Acaba General Fran .. 
kounn ~Iil1\ erin zaferhıe olan 
gii\'eni >nrsıldı mı? Yoksa İspan
yanın sahııeye çıkması içi.ıı he
ni.iz vaktin gelıuediğin~ ııı.i k3-
nidir. Koyu bir Nazi taraftan 
olan Serrauo Sunııcr'in Hariciye 

ı" Vahi<foı Joolu <la bu y•üııden 
ıi:Lıl kalmıştır. 

MııJıake'me neticesinde Ta.Jü
rin i'ki sene 6 ay, Hakkının da 
bir sene 4 ay haıpisierine 'ka.rar 
\·t'rilın:ış. hc-r ikisi d<! 150 !fer fi
r&tlan Ü\ .Y·Ü'l. lira taımırinat ö
demeğe m"'hkuıın cdilıni.ş.le.ıtlir. 

Şeker saklayan bir -bakkal 
•Modada bal;Jkal Zah3.r,\ a<l:s, 

~eker bt htar, r.dan i&.tifeı·dc et
mek i.ııitiyerc·~ dü·kk&n1nda ıne•\•

cut şekeri sakl~nnak ,.e •bcr cu
val şekeri gizl'ce b'·r mü$(·eriye 
13:! liraya satarken yaka\~r.nnı§ 
Üd:üdar mftli konmına maıhke
ınesinc veri!m.'ıştir. Suçı:u·nun e
lindeki if.'kerler müsad>eoe ve 
2 ay 10 g:Jn mücidetle ha>pse, 95 
l:ı-a ~ğ·r para cezasına maıhklı.m 
eC,lını:ı.:. 1 ay ~4 gün müddetle 
düklkfınmın :kapaLılncası da ·~a
rar a.Jıtına ahn1n;şır . 

Şeker ithal edilecek 
Har.içlen ~eker ithali için gi

rişilen teşeb:büslerc devam o!u:ıı
ma·ktıadır. Müz'1kıeı·der :11c:ıımr:!da 

Amerika \'e Cavadan şeker ge
tiortmen·'n imkansızlığı anlaşıl

mıştır. Bı> müzakereler devam 
roerk"" BuJ,garLshın <-e Çekıoslo
vıııkya.dan mE'mlf'ketinıio:e şeker 

verilme~i ch'a'fında tekli.f1e:r va
ki olmuştu:r. Şimdi. bu tekJilfler, 

, tcdklk edilmektedir. Yakınrda. 

bir anlaşmaya varılacağı umul
maktadır. 

r GÜNÜN:) 
~ Ansikl-opedisi1 

Amiral Darlan 
ş·ımdi, Fransız garp Afr ka

sır.ın en ml.:nin1 .ıchrı o~.an Da.
karda bul~ J•' v• bir Aım.:,·.
k, - j., gı' z ~g&l.ı>c kar bu 
Wpı·aklaı ır: ~ rudetle ın,üd.a.faa 

d :cccifni süyliyen am r"l Dar 
la : Fıar.'1z b3§ 1kumandar d:r. 
Ke.nd;sı \·eni hı::rp çıikrt za
man Fran."iız donann1h:llnı.n bruj 
a.mıralı idi. 5{i yaşındadır. 

-\ı~re al Pe'end ~tidarı eLe 
a'l!nt'.o::oından S<.ınr.s. bir Müddet 
h ..,\·r'\ ı •. t " .. pn;1.3, sonra bu 
n , 1 amı .3 LavaLe c. ;:oıebn1i§

L. !'iUtlh·~ u.c L'lu.{ili.z c\.t9m-anı 

"azırhğıııdan uzaklaştırıhnası 

İspanyanın Mjhvl'r poli.ti.k:asuıt" 
dan ayrılmakta olduğu şeklinde 
tefsir edHınişli. Eğeı· İspanya 
hareketsiz kalm•kta, bilhassa 
uıütte!ikle:r Rnmel'in sağ kana 
dma darbe indir.İnek için te~eı.
biis ettil.ıleri halde luıreketsi11 
ka lnıakta dc\'am edecek c>hırsa 

o zamaıı belki de bu göriişe hat' 
.-ermek lilZtm gele.:clı:tir. 

A. ŞEKtl" 

* Karne sUi ımimalic.den 
ımevku.fen ve üç ekip hal:!nıcl~ 

yapıldığını evvıelce lbi1dirtliği

nı!s fırıncl ve ia,~e memur!a-rn-
1Clan birinçl e.kiibhn duru~ast• 

dün brrinci milli korumna malt 
kcmes.inde neürelenmi'!ltir. Fı

rıncı1lsr ,.e iaş.e mc-mttrları 5() 

''e 60 şar lirra pa0ra · ceza.sınar 
n oh'kum edı~l,erdir. İaşe m'
mur1l!rıooan iki<i beract et-

1 mi!-ltir. 

ı-olara•k tanınmı")t.ıı İn:gilte!'e a
lc-vhine ilk de': • dd~ti• bir nu· 
tuk söyliycn arı"raL DHrhnd.c. 
Bu ndrn, Mersd Kcbrro~ F'ra!> 
sı :zd'.oor.anma-sından bir kı~n1ır· 1 

İngili~i?r taraf11,dan bat•r.lına· 
sıız d'Onanıır.asından 1,ir kısmın ıı 

p.,.~enin kot:·rdisini ö!'üm n 1 
sonra dt>\'IM reisli.~> ma. ı 
halef clar:lk J!)~tereC'cğı -.v ('~ 



Bf R HABERE GÖRE 

Vişi Fransası da 
işgal edilecekmiş 

------- -· ----
Fas "haJk1 da bir fırsatta Dö Gol 
geçecek •Dip) oma tlar arasında 

tarafın• 
değişiklik 

Berne, 24 (A.A.) - Br tar.er ! 
,.,,: ı\lma.ı~ların .,~kleıı i>;d!er 
:ne::;;;elc.ti n(\eıı. dolayı Franscı.n.Hı 

tamamen i'l!:al edilnıe,;i ihtimali 

belirmekte~r. Yakında Vş"ye 

Almar. mütıılıassısları ile lda.re>

cikrinin .gelmeıcri tJ<,klen;~·or. 

Ftansız drplomatlıtr• 

Ne,·,-oı!.<, 24 (A.A.) - X~ws 

W~'C:. :necmuası. Visi d.plomat 
ları arasınıda degı~ikfik-ler ola

caj;•nf r."''« vtT'ı•or Sofya el
çisı /\1. JulC's B. -111.:}f"'IJ savaç:;,n 

Fraı·· ühra ıHi<hcık «Um{fK üc-tz. 

re Suriye~ c gioitniş, İsviçr~, is
,·eç ve italyar.\atkı Fran:."W: dip

lomLJtlorı <la ona "ml>Sal elm'*" 
tir. 

Diıf.oıııo t'"'r ara.<:J nda ıa_ f;. 

ye ~·.ıpıJaC'af!ı s.öyfeni.\'Or. 

Vi~i, 24 (A.ı\ö) - \.m .. ral 
Dananın Fran"l.7. .c'\rr~kas:nı zi
yaret: lı>mamı1e a«keri bir ma
hıyet aJ.ım5tı. 

Amial Dnlan 'bugün Ra;l:fuaok 
da \'e yarın K z~!b'ı"hl.:ad:ı bu· 
lunan garı110<."'t'.lbrı .tefltj ede-
ccl-."tir. 

;\mira! Daı·lan, Fas tıımwni 
\'alisi gell<'Tal Nqgu~s ve şiınıa l 
Afrika Franst7. kl:vvelleri ba'!" 
kt'nmtanı general Ju:n \•e b•ş 
ku rt~\.eri vesiv~t erird.P iJc gö
du~cçe?\ft:r 

Faslılarda $Ot'~4'1 Ft~n.<M 
tıı.rafUı•ı 

Lor.dra, 24 (A.A) - Fast~n 
geıen ve sa,·a~a:n Frötı:{:?Jlara il
tihak ed-en ;]<; sıfüa·:·. Fı.sta Vl 
~in'tı s'1frh altm<ia 50.(){l{) RSkct"i 
bnluntluğunıı wyJ{"m;qle.rdir. 

Ha!.k tamamile mi.iUtcf~er le. 
hıll(! dilnccc.1.,1tir 

Ucuz Ekmek 
( lh ~ tarafı l incı sahifede) 

<h>t ·rrr<l<' karnelenn nasıl c a -
g t ıac::ığı razı·lıdır. 

1 ŞARK Cephesınde 
Ş"k"'" ll'niau da büyük ;<'

h.r!ı~ı.de üc oırhk, uia,, st<tıir

~eııc..e altı ;~ 1:.k rrıihtarl~ır .. hu:.n
tle ·c el;;:ı-nc:ktcki k:ırı.c e~ao:;~n 

cia o'..rlugu g.·b: nıl'l!~ı·ye dnürlıt'

ri taralınd<ı<n y.._pılacal<\ır. B•~

ka ınadldelcr!·n t-evL:atı du. a 1,7\i 

e:,a~lar dtthi 1j~dc yap!iacak~ı·. 

• 
ŞEDJIL~DZl>f.Kİ IIAZll\LIKJ .U• 
lJ·b'ı: (' İ,"f f".,flıı.'l y, ıı. n thı l!TI .le 

j tB•~ t•r~fı l inci ,.)ıifrde) 
i"', \ u!' ya 1.oi.aür ı.: ild:ıftuı hattı
n. ya 'T'r: :~ ;ır·.1.ı· l);işrrran n~""ç;ı:i,f11 

l.J riı'l•<n· taı.{'b e-:t ·n .c"! :.•g:"_!a:- haLn
rlc·k sa.\ 'c ~tuka t~yya.ı« lı•ı·i t.a
r:h;ııı.;oı.u r.wULıni.:H!ıiır 

STı\JA:ı\GRAllDA ~ M..UI 1.LU: 
AJ,nJA.NLARDA.! 

$lock')",..İnı, 24 ( • .ı\.. .. <\.) -~ Du!l h.!-
1111 *' il·~ .1'0{'11 ron~·a Lt..r_....~ yet~ 
~ .. ilerı 1n <..'ilm l.k.t"dı•.ın<i<-ın r. lırf'k· 
k.t\s> ık; A}ı.,·.~ 3la.:rt ofYfı~n hgrekt·! 
CUt:ıı ts.nkların a~'~a-::.1.COıt Sıtaiın. 

IKD ... ~I MYF.A-J --------
'Cenovaya 2 inci(:::::::::r;: Dünya Meseleleri =;)J= 

hava akını '-------------""-

\ 
Mısırdaki 

İnr(il z ordusu 
(Ba~ tarafı l .İfl<"l oahifede) 

çagı ıc,kıli re aı<atır.oc İıı~·lı~ 
bo .• ba u:çakları :l3 i k!e<Lnclc 
.ı:\ln:an nıe\.'.l.lıcr'iı:c lıu.cun ıç~n 

tckraı· btr ı~ . ..ebbusıe bullinnıu~
Jardır. Alnı n ,.,. l"ıaı<ları Elale
rrıt:yn cepn<.""t'oın.n b:r 1rcL ha.t!arı 
i.ı.z<:t ıocle İugJLz tcıly•, u '"e t~i{
J(·f·ıll.t yulu·nu AC'S!lı.·~ier \'~bun
l•r.._ d...gıtı:n~lar<J.~'"· A.:man aV'Cl

laı" 3 lngi' ı -bonüıa t<ıy~·a:reı;....,
c.;,n !l'.ürekkep bir gı·upun i<:ıı1-
<i€n Jki tay')'a1re:--i J:erc indirrr. ~
!erdir. üç,mcü•ü, doğu ;&tik.a
metin<l<. deriıal ~~akl~ıuış ve 
Ka~mıya mll!\"aifak l'unu;;tu•. 

Şi<idıdl: lıava ""a~l ... rı esna· 
~mda 6 dfu.Tr:ın uç:ıgt dilşül"ül
nı"°'tıir. 

Atman a.v u.;a.kl~rı lrıgıltz tay
yareler.:~~ "'!)•<ım bu şic.detli1.a. 
va ~aşl.aru·daıı .stifacıt eder<?k 
uçaksa\·~r mev:z lerirlt! \'e K'.ocel
bb.'.ın )'olu ~·m,.lindeki ot.orr.obil 
ıc.[ı.l,ıluklartr.u. ba;;~;mlar yapm"f" 
!ar ve boncıi:ı:ı atmı~lardı:r. Ik; 
. rı<:v'.aie tam isa~tli bombalar 
dG;mi.L-:: "'E.' ropla:r ate~i kesını1< 
mecburiyetinde kalmı.,«tır. Üçün
cii bir batarya mevziinde ır,J.. 

'lfınmat stokları in.filfık etmiş ye 
ş.<klctli b:.r yangın çıkm11tır. Da
ha ba~ka Alman uçakhırı Nil va
dis:nc <iv-'j,'ı-U. giden sahil yolu Ü· 
zerindeki Bu...gelarab hava ala
nına !tıücııın etm~ler ve ciddi ne. 
\ı.:eler almışlardır, 

DünJ..ii gün bu haıe~<>llere ı.•· 
tirak c·~n Alman uçaklar.·.ı~ 1 
lteps: hareke'!: noktalarına C:ôrı-
müşkr<lır. 

Rö:ytcr ajaıı3 tu1l göre 

) 

Londra, 24 (A.A.) - Ri>yl<'r 
ujansınm askeri mu!ha.biri bildi
riyor: 

Dün rr.iı1tefıke!r, ŞiMali Afri
kada a ün.:ü <lefo olarak t.:.a· ru• 
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Ol.İ\.Juıitı "(·dl !a · ~ ha g« 
P1on1ı0r<•, Lı urı!' ;e r_,_,. • ar

ctin 'ilf.Je4~r·n n iü.ı• ı'(''tkı ~rl

n.ı ıa ..... u edccK !~l .it."< ve 
yatı@..il~ :..>!li ua:· r n, Torıno, Ce
ncr.;J. \c Sav-..ıne} ~tQn,~lars.a 

da ı: i.kı suiı:rd~ n~dô:11 h&-ırt' 

olınarr: !~~1 r Ü (•Üt' Ot•. ~ı.t\ • r<lP ha 
sar ete. ha On.c&.."1':"~'.\U/ 

Şımıc\ı_!<e kdti..u swiı iıa"" a
ra;;ır.da ·dı.rıı.,,, ·ayıpl.ı.r. 7o
ı-inooı. ıb>r ol(ı ve 10 ~·araİt V<
Sn c,ne le V.Ki..• l..>gcr...dc l' 
Ct!u ve 46 ya .. a~.r 

Ce-nuvay..ı. kd~ vapıLah cv
ve~kı a~t.nda 21 :a:;ışı OlıT.Üs ve 
121 1.ı.;.; yr.ru1a-.,ıu:1ıt r 

Dün gece Ccr.avaya kaı .. ya
p;J,ar. ok>r.c, diişınan hıwa ~kl

n.nia irleianca telefat o.an31Jlı..~
sa da haJkm b>r sıgm.ı..c iinüo.
de fazla tehaı:ıinı g<isletrne•ı 
yüz.ünden bıt: çıi\t in~an k.yıp

ları olmuştur . 

Ceııo11adıak1 1Jllll,ll'"ı~ 

Lon<ka 24 (A.A.) It.,;y, • 
nın en büyük Lmanlıarmdan b> 
" o1an Cenovarun hıil\ '.'anmak 
ta otduğu sijy]onlkte<Er Yan.;:ın 

gınlar hala :.unoürülenli'm;ş\ll' 
Taar<uza İ{<(İrak e<len bir p.· 

!o, bu :ı..kınn taım b\T ıwvaffa· 
ki)-etle net•ce~r:<lığ1n 

m·~ 

İtalya: kr'dl•ıw .. U.!i.ı.J'et• 

y;, . 24 (AA.) - t•.ı\ym 
kral ,·ekralı<;e'i İr.;ı.ln: nç:ıılcia
rnın lx•rrıba.rd:man etikl•ri Ce 
novayı zıJ aret et.nı;şlerl(hr, 

-~--

Yedek Subay 
(EJ11 lıırafı 1 inci sahifede) 

Amerika sahillerini Türk 
l çoban köpekleri bekliyor 
\Sahillerde gizli radyo istasyonları 
i ve tayyare meydanları var .. 

\ey al 

A nıec ..nw. cıı ı.'Uk \M'\ıBan m.ec
r~ t-..,..~;ınc!-a~ı bıı-CS.t oiun L•[{" 

ıg.çı, 1n bir \.Mtktmdan al::ı
k .. d..ıı- L'{tC'nU lı-r r(:ı8.lnı ve y&zı n • -
rC'l'l~';r. R'z.:ıııın, <1..er..z alC:lar!nd:.ı. Uç 
~ ,egın gU tt ı'oo:o:- ftesrt1·n 
.a~ıı.r.aa ~-l ci~ır .. elı r \ardır. 

·::.A.ıtc..tr11. ik6l'ft7 n<..t::n gı·~rt,f~ ba 
T~ık t"C.b;...u ~ÖJ>ı'k.1.t , k~!ı•t· ara ... 
::;;nda en ku.v,·t.:ll \'C •• 1tk lı·r c:n.,. 
l . 4\n~e-11.kaııxı Aııkar• el<"~ ta .. 

~11·t.ti.t'l• .bı.ı ~·\ou.•·1~.uan .. iı :!'ll

uC.f;ıa.-.;ıx1a 9G r :r •lınu.n:ı~,caı; 6il

r.ı·n~LadıL. ~!l a a 'ıa-=:;:ı.'a.:ı 

JVvt'"tlı \'e Qı.ılt C:.-0&\işk: il uıan Lu 
koı>!ık~· r. ·Yı t-e:b 7.., .'Cilld, ~ı:-- , ı.aJ.
dı. ·'dt> deg..-rh bırer Kor -!Yl•C~ "Jİ-ııa. -
.t«d1tler a 

.Aı:iıerlc..'.:Jı..-r, iJu ~Opı tı.!CJ'll'l. -.d
larını da dl'f..-.Ştımı_.ler, l•:-ıla:;;. ay
nı.n b:.:Z.:.1. !fJ:>. t e !'ilri';:<'t" o!arak 
~Çoban ~E'~> de.'11·~ ertı·r, 

* Fakat stthil nxid:ı raa"'t i'--"'n -~~ 
11ıerikalılarıu aıd arı ıcttbır
ler 'bundan .ılılil't't <legıtdır. 

A·™·r.itlom baıııi;le J 1~000 ~nı1 ı .. udar 
t.zuı Gur. B;Jkadta· uz.un lı r -''."l ~ızt
nnde 4?r. ve her tnı JU ~arru u ö~-
1-yec k t( db.rıe, :ı ....... <o .;,en gü~
f ·ır. Kaldı ltJ, Arr.e"-JıkJJl;!l ··n. lr..ıyi.rk 
*hir 'eri bu kı.,.ı Ü'ıı{'rır.acd,' B t ... 
ha3.:>:ı, tnO:llf*ıer harbı kaz,.nına.k: 

lç.nı ı n çuk e'U•rnCik!c11 .lk.;ın olan 
anı•<". tr.rgJhki rt bcp h..ı ·~yı uz.Prirı

cl d r \ e buo!ar ŞllnCl ~u·~rl ... üç t•kib 
Y n 1 2-t snıt t·at ·ı ·1.-r • 

o~. ,..,ı.on ta!"t1lınd.ıt rı br )>&va 
dı"H~ 1ıa.arru.zıu '\·K, old 'U ıaın.m. 
o\ıoınaa.. olat\ bu ka.paklı.r, acLl:ıneık

t~. v~ har<.it(t haz·r, \a~yot<: Geti-1 
l'Jıno;ı c<ıtc k<H-tı.>- o an t~yya.ı ı ie!', 
nih•tY -·~ eın o~ d8'ci"et ~:ooe aC.c-
n an hU'\"\'j·~ltrine- ı;:ald.rmat.Uı<ltr. 

Bu. t<-ıyya.:'1.' .ın~nt~rı~~ b~
ka, y~ sv.1ui.g~ g·~li bl1" ~ r:ı~o 
isto~..,rıiarı, .. ~\al~r. J'iı.ihtnıurat de
poJıu·ı tı-• 'lg, t~:l.ıı şt~ı· uu. ... ı.an do .. 
.nSiltr'4iD: ruı l~aı1 vz çuı tıeı ı 

'e ~ırdJJ 1 o~a ı 'u~ıiır. 

* 
oot:ar 

A .. ·•bü ; n ı ·ıik.a.ııın bu koıdar ha
;,t lt~ k rne .ı..n.ştd,r! '1~i.i 

,.. P'' IY'l.Yl'. • 
-'Urrer\k~.ı'e.r j._.ıXJn!an hı.; se'\· Lt·7-

!ı'f &t. t ı~:ı:.>er b~ykdil· l-Iı.t: · 
Aıneıllk.ıltlar, tcJK gc.n ır Vt 41L'iiil 1ni.
:ronı0ıı.rca .r~nı b:ıtır.tlıuaıa.)'a ın t 
oiL.11 toµı-.LclaTt-:ı-., ihl:yçları oCJ·~ı 

h.-ıldı! Jııud1ı&cır k~..ıtıl ~ ~r.ei~rinc 
6l'bep, j34_){1n atkın ntn Iieşl n)J'sıı eli. 

Buna !'t.~'P, }aponlnt·ın, Atnıeıv-
kalılatı (Uc' sıioirlt•rıdiı-en bir •nirı 

gw. ·ur P..thih~ ol:na:a~ıdır~ t'O b:ı.: it b'.rı 
j"Cpon :,ç;o.a ınabi, ~r.aseı.a ını ;yatdt•ı' 

b.r .'\.-ncr.it:ao f-abr ulör it', unu, k'U_.. 
<;ilırı'IB'lyCr<k kon us- .r Ja.1>Jnlara1 du!t· 
:ra ~la. ~r; tf'hlitı• adwl A -r.erıke
},la.-r ttıı itoı'dır 

Fakat tuılt:arenıLıloi bı luı mt.nfiı 
..... ~ler'~ rawuen. japon,bırın <,.ıc:k c(·-' 
.sw·, \C•rdJtleri kaJ an ya.ıxın, l"a.•rj J 
ve y~r<l ~·er ı&a.ıJa old.~~3.l"ı."'lıj 
r.;. • .- r t "mıJ7le r. Eu k tlt d r ~d. 

A.:u t•r"!<a, ~tı ç n '!f' C'<.it tc't' 
t ·h.Ft.er.in !r.ı yü.z yon·.ık :ı-rı in-
!'Qnl.a.ı'dan oldu.ğuuu bi ırı1?kt('.dır. A
ıme!''~ar..:n udııra·, ha:ı:l·J.t d:ba 
7y.a.df• ja1Jo1Jnyaya .k rşJd:ı· 

Franaada karga 
yiyorlarmış 

f r~ıı~ada artık kar:.'alar1, at. 
l.wrı, e~kJ.eri, LİlKiJe;i, ~ao• 

~arları ~enıi~·e bı.1ı l,ıiUt~lır. ~·er

ltr a! Açlık iıusana neh.:ri ~·edi.r .. 
me. ki~ u ... ı., bu harp biraz da· 
ha uzasın, bakan gürür~ünüT. Q 

zaman, in~anlar 4laha nt'Jcr yi! e
tekler. nt'lt'r .. 

Bir zatınanhtr diin)·anın rn ne.o 
t.is !·e·n1eklrrini lnttaran 1 m z~n· 
g--İn mutfakl.ardan bW-i, Fran•ts 
mutfağı olıhı~ıı için kibar İPgi· 
!izler, ara"ra Lood7adan tan·a· 
re~ e biııip ö~ıe Y"m<cin' yeme~ 
içi.ıı Fraıısaya gelir ve öğledeı> 
,ı;nra tekrar fogiltere)·e döner
lermiş .. Şimdi de a) ni şeyi aı>
sııılar bakalım, bu sef.,r de ak· 
'"°' yenıeklmni yeınek içi1t tay
) are ile Fran;,ııya gebİtllu. Va· 
kıa geçende tan are, g<'ıni filan
la Diyrpe kdar geldHrrd-i am· 
nıa bu, yemek )·emek içion de· 
:;:..;ı, ~Oy le biraz ha' a ahnak, es.. 
ki desllarma bal, lo.atır 5'W'mak 
\'e 'olda g"lip ı:-iderkeo tath 
tatlı çen" •:almak i~indi. Eskideıı 
.Fransız ıuutfaG-ınıo o cnfo'\ ve 
Lokınaıı Jıckim\n ye! dediği Y~· 
mekleri.ni yemek için la)) arc _ile 
arası.ra Fransa) a gelip gideıı in· 
gllhlcri.n, eğer, karga, ~aylik, 
S<ınsar, tilki, çakal, eşek .,tlerine 
i~tahJarı vaNa ~ine a~·ni ;;;.~} i 
~ ııpsmlar, yiııc öglc ~·em<!ldcri 
itin Pari.se ;kindi kah»al1llart . ' 
içi:ıı Liyona \'e ak.,.-.m yemeklm 
için de l\1ırrsilyaya buyur<;unlar! 

Hey gidi zengin, nıiireffoh v• 
bir eli yağda, bir eli balda dört 
bası mamur Fraıbll he), Afrika 
urı~rnııl:rrıııdaki ze11cikr gibi sen 
de nihayet karga, le) lck, '81l'>ar, 
ca)lik etine ey...allah dedin ha! 

Snhı 1eı:Je ~taıı~ ı.•. ciı::nle.s~xif'n o
laı o« O.r çoK gaJı tay:'lir(.! r.ıt.vuan
hı ~"'t~rlam1~1{', nı:nıar i.l üetü 
'k .. g.ı 1 lf•tr. F· ·at. o sak 'de ~ı>ah tPı 

İtalya felaketi 
tadıyor 

jGÜNÜN 

Ne diye}iın, Tlo.IU'ı kiı..,.e) i giir· 

l diiğüudeıı yaıletnıc,in! __ Osman Cemal Kaygılı 

i İÇİNDEN 
<\oı ,lr • l"'' l•_·ıı('ıı \'i.ı ı D: L~.ltltl 

Kil '.,r <oruı d-a i\tfk:.,raCa ~atıtn~

St ~'!ııCX.-buı·,yr"' 1~ll okiugu ~r.~~ş. -

~r .. :k!a R:.ıs mt.~ .. "oır.{'\u :ıı 1 ~:·-

za geçrr.i~lerdır. 8 ınci·ordu Ela-
1err.eyn onün<!e dün Mihver me\•. 
ziıedne kal'ı)ı bi.- hücum yı;pm~ 
tır. Bu öcfa mahdut he<leflere 
hücum edildigi ıddiasile taarru-
zun şümulür.:i gi;ılernek tc-;.-b· 
\rüs(; > '.>ktur 

Vb -. VtlLllu-. It:y-:ı-s.f'U ('U' •'"ıu:r tı.
UU..ii"'li ~t.tbi, Gt>n!'1k\.iıtıuy ikiı:.c; 

rı it:iı oJ""gt.nerul Asını Gimdi;ız, t'ı?nel
kuxi(lltl'Y V!J Mllıi Muda..fttı\ Vt:kiJ.1{.t. 
ıile di-ıı;ı:r "\"L'ta'.H'eıtlt-r ~ıcrı gclcnJ,~ 

lı..tZlr t•u:unnıuşl.ıoı'tiır. Jt.lı~un "''ıbe'Y
:ar1 .. l» "'2"-.t nı ~yleuJt·.lt'r. n.i.Jc

fft1 H ;ıı .nı.t, n .SOUt"a ok~ kL·O"ıt!lll

dull ı~ti.N a..y alb~y .. !\!i Il J. G l'C"Y"1. 

t:ı•,yıı do:~· Oİ" nutl.okıt yı.ık.bek t;!oh~il 

f;f'1Ç.~-r..ı11 yur'd -rnüdaf•~ı •f"•n 'il
tLm.am~::ı huzır]aOOıW ve btu11,vel~rin

dr,,.i a'*t•ri ruh ve kabl]fyct:n mo
dern haıbi.n bJlOO ~~ealeriorıt• tamu
mf•r uygun btr ş...-.ıııaıkic lr:k~( ettt
tiJdig~u beiü1':ımşlir 

1 (B•ş tarab l ine; atıifedc) (Baama1<aı.,.ıcn devoın > 

miiicşekkil oluşıı idi. Son defa 
alınan bazı haberlere ı;ıne halis 
kıuı İngiliz •·e Amerikan kuv· 
ve-Ueri de Lib.\ •.)Ol gl!'ti.rilu1iye 
başlann11~tır. Bütün bunJar, Af
rikada hakiki ıniiradcleıun IAış· 

lama!. üxcrc hulnnı1ıığun1111 de· 
!illeridir. Yine, bu arada aıt'i111 ın 
çek sııJıda tugiliz hamb ... rdıın
nçağı tarafnı.dan başta Cencve 
olmak üzere İtıal~ .ın linıaul<1n "Ve 
Girit hau üssü ağır ,ckilde ooııı· 
bardıman edilmiştir. Hay" ı,ıJı. 
ribi (elikd.inin bu ilk. delıı.etini 
tadan İtalyanlar resmı t~bİii:le
riıtde zayiatın \ c l>ilha..,,a in>aıı 
ku;yıbınıo af!ırlığıııı itiraf etmek· 
ten ~ckinnıiyorlar. Crnevc ve 
Giridiın bombalantnnsınnı birinci 
ıufına!:ıı hiç şüphe3iz CcM\oC Ji. 
ınarundo \·e d~aiz u~~ünde Lib
yaya geçirilrucl, iizcrc tah~il e
dilen Mihyer birliklerini imha 1 
eyleıue:<tir. Girittc lm )apılmak 
istenıniştir. Yine, boınbardıma
nın iK.inci. ınina!tl da hiç şiiphe· 
siz İtal~·a üzerinde miitlefik taz· 

Buğday nakli -
ni temin için~. 

ı: .. f'.ır t\'il(~3.tJda.n \'Cr :eı b.ıbrı .c:·ı.: 

gore y;.ıt·ın Vı1riUer ıreyetı ıı~ut.ıcn 
f..>ir toµ~&n.tt ~pacak ve e(.:ın""k ııo.t'V

zuu ~ıze-.ı"ttlU<· ·r'<'..ıı·ct \..,e.~;t.-etı ı.rn

tırıd"ıı a1ın.:.ut karıu·l:.rl~. ya ıler ıo_,,.,
; ::ı!l1ı )J" u.-ı~a \•J.r:h:.n 111 CcelMı 

.ııc:;>lt Y\'\"dk ve btr ~a ro rn<.ırr.c n~ 
...C:'l;.1.~\ r. Uc...ı~ -(-l;~cnQlc. r.::ıcJ~...:ia::tr.: 

1n·i,da~·.u1 çoc;:l\l!tn~k için yapılan i.et
f-cil-:'t:':'in tni~ oct}c(·ler \ crdlgı biJ
d r·i.ır~~l'4ir. Kıı:ı-lay, Y~ilc;.y, J-f-;
,·a I<·ırt !ıt<t Hnl.k~leri \'ı! b~nz.r.t'i 
II' ~p· f.1 ı1l \1j·,l'ıiyey(' h..idi:n ·lıi'tİ.E'._.,f'.5C 

,.c ıro; .·_,\.: •erde ra.1ş~n :ı.ai1Jurl. 

gı·l 'ı v~t"1nd.ı.larr. tla n.:.\Z ~ .... ı1<" iL 
.Jf,;)€3 vecilrn.>i karar ;..;nnı$ g ~'.

dı:· 1 ·c..11 et \:e'·dittı haz· ıod gı ta-
ı o•~AYH~L ı.J:r t &~irr.~tr~.,,eyi ~ta 

ı.e vdit5-rt-e gi•n<tcrm~tir. 

TulJ.uut Lu«Un ~hr.:n;..r-ıe gc·nıiş 
O·J""ıık \ t,; beloJiyc IU\!t~t ın:;c.ıi.ır

li.':'.i< dı·riıa: haru.-~e :ı:• çcrc.k Y''lı..i 
i_.,·y:ı•ıı~<l.ınl· lcr ba::-~ıroca. . ..: ve tı._;\k:ı

ca : •ra <ı:A gı.ı•acaı:...-t•r. 

J~_.rnı lı--ırın J•ırııda.nına ııezarı:tindc 

,.,. n 1 ";ıl\tt1ı nıu<t.iı·ıer on-ürrrle basılıp 
• • )- 1 :nl ve ıkazu]~.u··~ g:ii'.?ôeril -
J\ L' • .ıu·n de dC\'ll,'11. cdıhni,Jtir. 
Lt.•ı: 1ı<- •:ıi bir )">llsırı~.ığa. meydan 
\·ı•r.ı:t-~. CıC< ir; in ı~rrıc-ler Belediye 
1\hıtba::ı:;ında ')dk: sıkı bıiı· z:nctrlcrne 
~.;.aı)t -ı•I altl:ıJa ba.sılma...:.;..tadır. 

f\. akalı ıı-..'.' .. t.aı!'11arın ve!'Ci.;ğ: i;:a.aata 
;.ü:ı· ~.v b:\Ştn.1ac ;t!°!>ac en ekmek 
ır.i4<tarı ır..€'\"C\tl k:lnıe i!e tı·Jtabül 

('dt'cck L'e ~tl•r hı ı!K.rt.ck Oarlıi;:ı t:\

rna.1.(:rı ·h~~l&:\.tlırnig <J-!:.lcJikt;r. 
t~a·•tol hllkınm f{.ıd. 1~ünıdcn rk

"!""fık. ;ıiın<:ti,:t Je-,rar.n r-tmr.si yüzün
~' n K;,ad!.'.t'6y seq,\i dün cie ck~neK 
!ı-•.x,olı:-1 c;G<irni;,;Ur. 

İAŞE BÜıtOLAKI l'E MAL MÜDÜR
LÜKLER[ BUGÜN l\ÇDI: 

-ıntLtıN'ACAK 

i •.~C'ı lr.ı :ırtıan :nri.ı.tc kai-t, yetin! \ c 
d.ı. l.ırJ. .1ıt ka.TI.ııel.l•r k:'lyn~'k31nlı:"..-

kıı· \'l' nı'.ı't•yelc.ı~ ~~k .t ia11;1e :nl.::düı·
Icı i t:;:ı fıtt.ı:IJ n di.ııdn 'tibrrln tk"\·

zic; ha !tinı:-ınşltr. O;ıgün pa.;...ır o!ın.ı

F na r<u?ıın ·n nabtye \'1 k.ıymaka.ın

lUt.uıC .. ki &l b'i.i lıo \·e mal n:it-
dCiı h»ttı·ri ~lık: t.:ıu!:ıJn.cak ve karne 
,.e o.,y~ 11r. r te\'zıatrna d vam 
( dect .Jt('...,jil· 

lfrr sr fl.9'.l:ı s~.,' l)nunu 
l•J~'l:ın b:ışa o.odu 'Rn 

ZIEGFELD 
YIL·: IZLARI 

G ıo' n 

3 

SARAY 
;o.tİNl:MA ''"° ~ 
Za!<:r !!. ı.:ı.:.ı 

r •Y'l ll •-1 l'!v!lerde: 

!kr·: o:an K.T.ıl i !t!i"Ct· :: t.ı.bı<k:.ı..~!na 
h~tt:uırı et., • tt:>. BJttLn ı:ürı de.;;atn 
eci-etı ·udf'Uı muba:ı.·.bcl~~ ~or.ra. 
t:ık .. ·:.l.<u o:r i;:.lo:ı ('lt r: m'1Mtbbaı 
kad~r bır- yt:•r ~..ı.1 t"ı:iı'T' falori.k:.3 ı:--. 
n 'nın y.•.:tı ı Al n;...nJaı·dl c u -e gf'ç
n.işttr. 

Il.ı h•b•: Ru.s ır.ı:l.< :ı~:.ncr tcy."t 
edt-i.r.ıı.'«• t..-.ttdlr, E1liık

0

'.Y bfu.:ıt..uva 

ra...1.~osu diiclt>U Alın.an hüıe:IJllil"U•wn 
1iJtuıı...ı. ... n ~vveik~H!l' gıbı 11.,;ıt· zay:at.. 
!k pWl;.üN>üldütünU h<."r ta.ı;ı.ra i)';ı,7 .. 
rı;tıllr. 

Bu h.brikarwn y::.rı ;:ı,·ar.,,a i;aga
lind "'11 ~}nra Alrnan satu1v-yt 'Ji ır..ah
Cii;en sta.linıgı·<ıciın 26 rw:.11nllesüu.i'e'l"I 
ancM th.ıro.ı.:nun Huslaı"O.!i t İ..t'l.'.Ut' kal· 
dıı~;ı., t'<.j·lu~l.(.4o~cdir, Ayni .r •. h(:j_ 

lf·r r.u 4 n'.ahaller,-n cte ~'\l ~ı!n~·ııı 

l'L M~QO:.e~ioin ço!..: g~·cp;:.rı'"\!'<'CC

l?l<ll u:id ·.- (•tu:F'ktı•ri·r 

'l'lıant-"':fnin ş.:.na in.Ct~ .ı\ln1 :n kJ· 
t;lla~·:. r.~(!.iı::.t"lll Son il lika -·n1ct Y'J
"\ .t!~·rınl dJ. t%a! l tl!~!er: ıçin i!C"ri 
~1tıXEkr t:eı'inc dnv;nn et .. t;;lc:'dir. 

Ncı\·oı·uc:~k 'kCl'-l".r inde s-:-.n Alman 
l~lCtrilY'.lOrl .H.ı.:~.Wrın CCUl..Jp do;;:u Sl~·
f'yt•tt>r totı\.~<' 1rü;:i f:ı.n !llL \ :erint 
ıya:·.1~:'.ik.U n<"1ı<'C' 1 ı·nın·rt r. B~ı ke~iıt-n
dı ı.: mt:hare'brter 6 hül:tad.&"lbort 
~Liı1 .. c~~tcdlr. Jt.:ıhflor ven.ki:ğir.ı~ g.l
rt· t~:...* ·ve piyadi• k.t1a1.•·ı ~-,."·oro-

.ı;;ln :ıs kiloor.e~rc ceru.ı.p c:o;;-u~un
da bu 1 un::ın Gelincik Jıman1na kad.:>ı 
ı:• rleın'i.ati.r. Bu 1i."l•,ır. Tu:ı~ 

grteN.« Gclim:1k Mas nda ~.hildrn 
b:raz tcı.'l'• d.ogra kaçan Ta.:ıp.3(' yu
lıınu kes-ır.~.ecl'r. 

l\foq.:ı;:o\ra, 2't (A . .t\) &>Ç)·et 
ö.ğ';f tebl•ğitlf' e'k • 

Kıtalar:rnız, şiddf'tlıi ~"·~ar .c...~n
f.'TI.dtı c\~i~. !-OOU'l. büıllin liid:\'lı.cların.1 
~kı:ı-u~rerciir. ıı tank. 13 ka~n.
'1')n, 2 top botary:ısı, 13 ınıüdafaa 
rııc»oloı:-.t ktır'i.b cd-ik:r:-lşt.ir. 

S~aI.ngr .. dın batı .t-i.nınl-nd{' kı!a-
1.ırurı.;:z, <h.i..~ -:ı.n nıt.· <'f<"a h~ıH"'r:oo 
g41-.n.i..,..c-rci.!r. E~...-u ılJ'r ıı.-ı·&fıMe 460 
<k·n f1o1z!a a!ın-..:tn ö]dürt!.•miç:ti.:r. 

)!ı.A!c.vk böJgı:snrlr t'Ç~kl~tı ltnız 
Qı\!. ı.:uı kara<i~kı 1 ~11\ 1,· ~t'enne 

,,.id.de.l cıa~tu-'.e-ı· inchrn .j!<'ı dJ I'. •ray 
ya (' t>r.-ıcJ.Z ciı;,.Jn;..."ln.n bı P•racle bö· 

d'. 

o n da~ı\ırı, .... l:tr vro b bölub-e 
b v ~ kıy • rrı.1ışl~ • 

KIZJL j[.l\.TEsı:i 'E T\AllRUZ 

u w 
e yı:ıp an 

Str in
taa 

J{'DY G!\ltl ı\ND 1 
\O lll'ODY LnnRR d y 

e • 

Marsa • Matruh bombalandı 

İskeıı<leri•yE.', 24 (A.A.) - İn
giiiz ham!yegi l&bliğ cd"·yor: 

23 llktt!Şl-in ııecescncle s•·hiil. 
kuvvetlerimiz Marsa - Malrutı 

yakınındak· dü~an sı:hil me\•z.i
forine hücum ctmiı!lerdir, 

Kuv\·etlcrinıi.z dlişman u;;ak
laı:ı tarafından taarruza uığıa

mıştır. Tayyarekrimizin lhepsa 

salime ni.ialeı.ı..ne dönmüşlerdir. 

Hiçbir kay>p kaydedilnıemtt~, yal· 
mz bir gemiye sathi hasar Yeri1-
miştir. 

Bu.n.d an s,)ll ra <.u>-.l ıçiıl.n . ı:J ._, tı Ilü
y ü.k Mil:et ?ı.Iecltsl rt-isi Abch.ııl.ha.lik 
Reı:da -t.ar&!'ııııd.J..n <hui uı:rioUJTI blrıin
rr.sı ile Jnf'~k biı-1!?.t-il •rınc d :ı.'homa 
ve mfi(l!O.l.l•u· '\'t'riAn~U Eumi:a.n 
ronıra oku! l»rinrul t.ar~flQdan ;yıı.ş 
kııiıtüğuaıc p!aka tcı.Kılın.ış ve y 1•0 , 

oklll"lara. Yl'c<k Sl.df>t.y alay Jll.Cai,'1 

leslim ı d,:O.-dı: oku, rn<ııı;ı ''" ıo1,.,_ 
ne aın , er J.mişt.4-. 

Cephelerde Gunün Çehresi 
(Baş taralı 1 inei sahnede) 

yet 'ansının daha ç •k olması ge. 
rektigi zanııooikbclir. 

Her biiyü ~< taarrwoda olduğll 

g:tıl bu defa <la ir..grliz ıku vvet
leTi A~rikan ve İngiliz h:ımlba 
uçakları ile taarn.--ılar:na bİT 
ba;ılangtç yapmışlı:r ve kendile
rine bir yıol açmak •:stem·~Ic>ııdir. 
Elaleroe:m'in şarkında yarım 

daire şekliude uçları şiıral Ye 

cenuba doğru çevrilen Romel 

k\IJV\'etlıcrirun, bu taaıTuzu püs

<kiirtmek hait.a karşı taarnıllla 

in:ı;iyatifi ele IJJlmak için çalışa

caJdarı. şü:ı:CoesJ21<iir. Hiıdise:J.erin 
ink.'~a(ı Romel - Kont Goıneri 
çaı p.~n;asının hangi taraf looiıne 
jnk".iaf odeceğinl göstere(,ekt;r. 

HAVA BOMB.A.RDIMANLA!RI 

l~giliz ıayyarelcnuın Cenc,va 
ş hrın" y aptıkl rı hücum, ha.va 
müdafaası lrun eth olara..'< ha· 
z,rlanmam"i olan ·*hirlc~de, la}
y~rdcr'ıı yapacakları t~ rip ba· 
.k mınJan ~'Ok <'ıt cresan bır or

r:ck veı mı t r. Lohıra ru<lvo.. 
nun veıxlig ır. lU.m,ta gc-re, şe

ı de ~ıkan ·angmla. krnk ~ 

kız sa&tteııllxri sarfedJcn büt""n 
<:mckkre ra 'rr.cn ta a sord• ru
lemerru:ı~ır 

Kış mev!ll!U salcı.1 'alarda, 
ha\a hücumları ·r chmişl.o· 
lan devrodir. Tun aı e . v•-et e
ri cq;lıclmi! fa h faaı et g{ıs

tcr"-nıvec:eğınd n bu harekctsız. 

Jik, CCT)1:-

yapıkın akınlarla telali eclılı~k
t.eoır. lngillzlt~r, hu kı~ ıdevresi 
içinde Alman harp endüstrisi 
rn.:ırkc,.,J.eri.ne çok a,ğır oarbeler 
indireceklerini btlıdirm ~fa. Dev 
uçakla ve uçan :kalelrr, artık, 
Av.:-ızpada soferk·re iş • ırak etıni
Y"' b&şla~lardır. Bu iUlbarla, 
bahara kadar ola. ı devre için.de 
.hava dueUolarmın çok şiddet· 
lenmesin.i beklıyebdiriz. Bu ta
arruzhır, t'lki taraf için de ağır 
kayıplara ma.Jolmaktadır. 

KAFKASLARDA 

Alman kaynakları, Tu.,pse·ye 
d~rr.üş .:;özile bakmaktadırlar. 
Berlmın son tt>blii(;, burada, li
mana hakim btltüıı tepelcrin 
zaptedildiğ.ni bildi<iyor. Tuapse 
Ş<llui ile liman ara•Jlda 7 ık:.ıo· 
metreli bir saha vardır. ,eh.re gi
ren ana yollara çıkalıilnoek 'Ç• 
Almanların ele geçirdiklcrir.i b. !
tltrci,klrri sarp tepeJcı-i alrrıalar. 
cap ed~v-0rdu. Bunci<1 sourak. 

kJ. ın1 düz Qld~ı~undan Tt:ıaps~· 
nin .,kı~eti ~ karanl•ktır . 

STALİNGRADDA 

Stulıngrad'a devan'lı vagm r
ar ırrakta ve mokirıu ~tV
leı ın harPketler i g lcşt n ek· 
ted • Blinunl ıtıeuıb r \en A i
ma tu _. mwaffaık muş 

• K 1 kteşı ao..ı tarik ve 
trakt.. r fa ıı kası za tef im ·
tır. \ erıı.m habere gor.c Sta
lingradın mı.'1<a.dderat tu yY.ın t 

le 22 si AlrPuıı. r clınıe 

) ikinin başlamak iizcrc t-'IUJI· 
rn&S!J\tn hir d<'Ii1i olmasıdır. 

IJerlıolJc, Afrika~·ı M;lıvcrdeıı 

temi-liclll<'k '" burayı Avrupayı 
cenuptan tehdit etmek içiıı b!r 
Us haline ııokmak deınokrasyala· 
rın ilk hedefini teşkil ctıiği•e 
güre ilk darbenin ) ine lıütü.ıı. 
ağırlığı ile halyaya tevcih edile· 
ccği tabii addedilmek iktiıa ı 

ede. 1 
ŞlJKRV AHiHED 

Lasii;< tevziatc 
Ankara, 2-4 (lklam Muhabi

rinden) - ithal c~ikn ı~st:kJc
rin tn <i<>k n.'°".taç oıanl;.:;; te>V
zii için ft:lelediy~lercc hazıı·!ana-
c&k !hakiki vesait nakliye ihti
y~ç listelerinin 'alilercr de tıu;
dlkinden sonra ilıtiyaç sah:-p!eTİ· 
n~ veı ilır.L~ Tic.ıre~ \~ek3letincc 

kar ar taşt-.r1 lmı~ t ır 

1 
1 

l 

Bııgün , hor Tiirkiin birinci ta· 
sası ve ledakirlık. parota,ı 11,n. .. 

kaddcs ıniJll oıiidı;elaantrzciır. O•

dıın öteye, hepimizin derdhıi 

ıl.evletin a~J>i Ş<'fkatle bagnoa 
basacaima ~iipht• olunabilir mi? 

S>kı Jurmn \ ·arsn oıru da ~·e. 

'llecek olun ~·ine 'e yalmz dev· 
let lrndreti.ılir. Devletm etrafın. 
1hı, fodakarlık vicdnnımrz uyu~· 
ma<lau, ıaın bir imaııla dimdik 
dın11mıyan ve b~ı dönenler gaf
let ha.stalarıdar. 

De\·lct "'tortesi-nc :na.nına~· 1p 
da ancak kend~le-rıııe i1tananlar 
uyaıuuahdırlar. 

BUGÜN 

ELEK 
Sinemasında 

-----
7 Vapur satın 

allnıyor 

A!;.ı.:&ra, 2"' (İJı:ıU:.m o~ı .ııc.ı:eul 
- P•- ıra buradıra.1 ~ Vf' ceaıcın 53 
'btu lıutlı ıtu,t.armda f g"tll'\İırlın t:.ııaf·
m'!JllCl'n ı,;a.tın a1ırtnae1 haz~rlık!a:'i 
'.l,er:en-11-~ct<.d~r. Y.tıtJ 1 11n t"ıtt<'s:a.r 
.w.\:f!:ıt·t net.cı·ye \lla,~ a v .. p· r a 
tnı#i3Y de u o!a.r:Wc ına.1,'e\.• t~w.e 

ge!tt+-"1iSLir. 
D~r l.<ı.ra!lan A" · ~ • n huğ· 

<l:l.y ~<~k ;ç!n hozıTlll! K"°·' 
lebinta 11az1rlrkla.-:_ bi.,._~, : a 

k:r.<la gam:n.;.,. Ame-~aya h2.r<' M 
rtm.f:si Jl'H.ka.J"J'Enıiır 

An:ı•ı·:J-;:.naı ye:.ıı Grot, Gar 

INGRID 
BERGMAN 

ve 

l 

~--------------------,, Sin<l<rul dUo,y.....,ın 2 büy il< yıldııı.ı: 

TYRON POVER 
DOROTHY LAMOUR 

OHN APOLLO 
(KİRLi MIRA~) 

jc-A-R.\!-MBA--.u-s_A_n_,j MELE K -,-i.NE-~-Lu-s~-.D-!\-,, 
~ ......... ________________ ..... ., 

Bl Gi'< 

il "" 
t r<n 

SES 
"'\ f Bugün TAKSİM Sinemasında l 

ZEYNEBIN AŞKI 

Kadın Entrikaları 

TÜllKCE SÖZLİ. _ Tl'ılKCE ~l'SİKİLl - TL"RKÇE ':)AllKlLI 

ÜÇÜKCÜ ve SO NU'.'ICU HAFTASI 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ. -----m1u4~ 

AHANE DANS ı arru:ıları 

Cölg_ crine 

mi:k ü:zerediT. Şehrin 26 m - ı 

. u, malı.tadır. ..••••ı••••••••ıııııl' 



~AYf'A - "' 

LİK MAÇLARI 
Bugün · en mühim karşılaş.riıa 
F enerbahçe ile Vefa arasında 
L:g maçlarına bu.gün de Şeref 

ve Fener .stadlarında devam e<J_._ 
leceklri. Bu iki staddan başka 
ikin-ci kümeler Jç ·n U;lUn zaman
dar>beri hazırlanmakta olan Fa
Lh stadında lriıg maçlarına bugün 
ba§laıınıl!§ olacaktır. 

Bı:ııgiinkü birin<:i küme kar§ı
.a,;malarının ş'.:ındiye kadar (Ga
tal;Jsarayın i'k:i müsabakaya i~ti
ı·ak etmemesi yüızün<len) çok sö
nük geçen Jiıg maçlarının en canlı 
haltası olarak kabul etmek za 
ruıidir. Fenıer 6l:ıdıntla yapıla

cak Galatasaray - B~y'kııo: ve bil
hat;sa Fenerbalıçe _ Vefa maçı 

bir hayli mücadele1i, ol;ınağa 

ben:ıemekıedir. 
Buıgiin'kü karşılaşmalar !ın'k

kın<la dii9ii.n<lü!ı:l~rimizi kısaca 
iz<ıılı e<!elim: 

FENEllUlıAHÇE - VEFA 

Giini~n en mıü&ıim ve çetin mü
cadelesrıi Feneribahçe stadında 
Vt.ıfal1la-r Fcnerb:ı.lıçe ile yapa
caklardır. Günden güme ciüıoclen 
muttarit ve temiz bir futtxıl gös
termiye başhyan, ayni zamanda 
sak•iıı O!)lnıyan Vefalılar geçen 
lıaltaki karşılaş:ınalarınrla lig
d.cn daJıa a.ğır basa..'! Beşi'kt.aşa 
çok tehi lkeli ve korkunç bir maç 
tadı vermişlemi. Sırf ·bir dik
katı.tzllk eseri olarak istifade e
dcmedi.l<Jler: penaltıdan bir sayı 
da yaparak beraberliğe yiiiksd
scle!'di Beşıktaııın vaz.iyeti çok 
nıüış'kül olaıbilirdi. Vefanın ıbu 
düızgü.n oyunu eğer bugün de 
Fener önünde tatbik ed· le<bilirne 
Fenerbwhçeliler <le yakayı ç<>'k 
kolaylıkla kurtaramıyacaklar
dır. Fakat bwıa mukabil Fener
liler de bu sene ligde Ç<Jk kuıv
vetılıi bir maneara al"Zetme~<tc

dirler, bililıassa son Mersin seya
hat'lrude de fo<rnılarını biraz da
•ha iyi'eştiren Fenerliler bu ma

çı kazanmak için rakiplerine la
zım gelen l"hemmiyeti verecek 
oltrrlarsa maçtan pekala gaJ.p 
ayrılırlar ki bu.da bek!lenilen bir 
neticedir. 

:7ALATASARAY-BEYKOZ 

Yine Fener stadında Gala tasa
n-aylılar Beyık.ııela lig karşıJaş
malrını yapacaklardır. Galata
saı·ayın bu senıe liglerde ilk 'kar
şılaştıkları kuıvvetlice ralo'iP hiç 
şüphe yok ki Beykozdur. Vakm 

Beykozlular ·hiçbir zaman istik
rar bu<lmıyan oyu.nlariJe tanın
mış bir takını haliııdedi:r ve ek
ser:ya zayıf takımlnr önünıdıe ga
yet fena neticeler alına da 'l.."Uv
vetli rakipleri önünde çok çetin 
bir mücadele kabiJjyetleri oyu
nundan ktwvetli takımların Bey
kozu kola)ca yenn::elet>i• adeta 
bir muammayı halletmek gibi 
bir Ş€'Y olur. Son Beşiktaş karşı
laşması bunun iç·in gü:z.el hir mir 
saldir. BwmnJa beıaber Galata
sarayın ku.vvetb on .birinin bu• 
gün Be:,1kıo,w kolayca yenmesi 
akla gden en yakın iihtimalıdıir. 

BEŞİKTAŞ - 1. SPOR 

Şc.ref stadında haftanm en 
miiılıım •kı;rşı 1laşmasını Beşiktaş 
I.stanbul"'Por takımları yapaeaJo. 
lardır. Beşik.taşın rak:iıbirııden üıs
tün ve kuV'vetli kadrm;u i.stan· 
bu·lsporu elbette ki yenıniy"' mu• 
vaffak olacakt!!', fakat belıkıL bu 
yenilme İstanbu-lspor için 0 k~ 
dar kO'lay lh.alleıdilecek !bir sadlha 
arzetmiyıecekıir. 

KASIMPAŞA. - TAKSİM 

Yine ayni sahad~ yapılacak 

Kasınıpaşa - Taks·nı maçı da 
çok çetin bir tarzda geçeceğe 
benrzem<2'ktedir. Maama!i!h bu 
mlica<Lele heı'halde Kasıtrııp"§a, 
lelıine. bir 1ıetke ile bitecek bir 
durumdadır. 

SlİLEYMAl'ÜYE - DAVUTPAJ?t' 

Şeref stadında belki en çıetin 
mücadele;..; yapacak olan Davut
paıa ile SÜ'leynıaniyc<li.r. Süley
maniycnin bu sene ç<ık z'.lyıf bu,. 
l un U'fU Ye şimdiye •kadar yap
tığı maçları kaybetmiş o1ması 

Davutpaşa i<;'n •bir avantaj ol
makla bcra!ber eenç Davutpaşa
lılar J;.gin en zayıf bir ta•kırnı 

maruz.arasını arzcden Sii1cymani
ye karşısında da B-eykozıc:lan tat
tıkları gak-be ile ayrılabilecek
lerdir. Bu görünü§ takımların 
bugünkü lm'VVetine göredıir. 

Adnan AKIN ---Ahme t Adem baba oldu 
Kıynıetb ha'kem1erimizden ve 

meslek arkadaşlarımızdan Gala
tnsarayh Aihm€t A<lemin hafta 
içinde bir kı2 evliıdı dünyaya 
gelmşith-. Yavruya uzun ömür, 
arkad.aşun~a da iyi şans ve saa
deik>r temenni ederiz. 

7Ulı'KIYE CUMHUR1YET1 

ZiRAAT BANKASI 
K\JUlUŞ Wtnlı': 188!1. - Sermayesi: l eii.000,000 Türk lirası. 

Şube ve a jans ade<ı\ : 265 

~irai Vb ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tlll'larruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çelti.Jecek 
kur'a ile aaşğıdaki pla na gö re ikramiye daeıtıl acaktı:r. 

t A. 1,000 linlık 4,0G6 L 11 100 Adet $0 liralık S.OGO L 
t • Sot • ı,ooo • ızo • tO • t,190 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • ıoo • t,ou • JGO • u • uoe • 
DİKKAT: Hes~plarındaki parai..u hl r • ene içinde 50 lli'a· 

dan aşağı d~iyenlere ikra miye çıktığı takdirde 7o 20 fazla· 
sile verilecektir. 

KlJl''alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekibrektir. 

\Kitapfar Arasınaal 
Hatay ACbümü 
CÜ!JnhttriyeL Tür;<iyesi s1nır

ları içine katılan en oon vilfı

yetim:'Z olan Halay, •bütün 
mem~ekette henii>'L biitün husu
Sl·yl"li ve bütü.n orijinahtesi ile 
tanınmış değildir. Bunu göz ö
nünde tutan 11Enk Mümıtaz 

Ya.7.gana'ıp çok nefis smette ha
zırlanan ·'kı,ı;trnetti bi•r altbüm 

n~erc\ırnc~tir. Bana da gönder
mek lütıfunda bulunduğu bu 

kı-ymetli aı.bümü çeviriıiken 

Hızıtay) ı yalnız 1'€si.mlerile de

ıi(il edibane 'b:r surette lka1€a'Ile 

alınan yazılarlıa da ta1ıma-k. sev 
me.k ve t.k;dic ebmeık iımlkiınını 
buJdum. 

Hatay a~bümıünde. kufı< asır

lık Türk yurou• geçirdiği kurtu

luş mücadelesine ai~ çer.< kıy

omeıJi resimler arasında Tfük or

du&u geçerken, 'kadıraman Meih 
m~tcikJerin ayağıına k-ı:tpanaıt 

Ti.i.-k 'ka<lınla~ının heyecanını 

gömııek i!lEanın tüylerini miC!li 
bir gururla ÜTıpertiyıor. cGece 
ve gündüz• ha,.<llrkJ; bir yazı!)lı 
Orgeneral Asım Gündüılün Ha

tay&. nasıl biT 1esiı· bıraılotığmı 
ÇCik kuvvetJ.i kal.em vuruşlarile 

bize anlat,mış olu~r. 

Her Tüı.J<ün biiıyü.k bir zev'k
ıe cl~<uy 1 -~J f,ç_.i)idaılanacağun<l!a.n, 

gö!'Üp heyecan~anıaıcağından e
min cl'duğuım bu albüm Hatay 
iç!·n şimdiye kadar çııkarıln e
serlerin muhklk~ik ki· en mükem 
nıel.i ve en değerlisidir. 

Uırnarız ık.iı TaJ"ıık Mlüan•,aızıın 

Hatayı anlayıp se"'k lrnd'reti a

yarında olan bir çok mıiiıteşeb

bislıerde mesela b;r Aldana, bir 

G<ıziantep, ·bir Samsun a'.Jbümü 

haıııı\J.:Q· arak biZ€ sunsuınllar. 

K. s. 

* Dün bı-r Reca 1.ye aııtınınm 
fiynü 37 lira, kü'.çe ~}'.ınm b::r 
gram fiyactı ise 505 ku .. uştur. 

O T AKVtrili 

t.TJşrın; PAZAR 

1361 1942 1358 
Hicri 

25 
Rumi 

14 12 

Gün: 298 Ay: 10 Hıım: 173 

Ez '3nt 1 Vasati 
V:.ıkitler ;. D, s. D, 

ô 23 11 28 
11 58 1 31 
14 54 12 ()(J 

17 15 9 39 
18 48 Q 43 

'·11c:ınk 4 44 1 07 

DDı::KAT: Gazeteye göndenlen 
evrak &t>ri verilmez. 

mı~ın•,w..-· 

i
~ı~"~t--~~ 

~l[~!.J,I İstanbul Belediyesi 
!il ŞEHİR TİY!!.TROSU 

Saal 20,30 da 
DRAM KISMI 

Kış MASALI 
Y~zan: W. Şııkespeare 
'J'lirkçesi: Mefharet Ersin 
KOMEDİ KISl\O 

YALANCI 
Yazan: C&r~o Go-ldoni 
Türkçesi: S. Moray 

Cı.nn ar t eoi ve Pa~ar günleri 
15,30 da matıne 

I-1.er Çar;omba saat 1·1 de Çocuk 
Tiyatro"'u 

Pe.rşt'ırıbc gü..'lil oo.ııL 16,30 da ~ri- · 
hi mct·ne. 
P:.ızıartı si günü D;-arn, salı günü Sahibi: E. İ Z Z -.,-; T, Neşriva l 

~2.sıldığl yer: r.ıSoıa 
Direktöıii: Cc"det Karabilgi n 
Telgraf• l\Iatb aası r Korrıc-Ci tiyotrolnn kapa1ıdır. 

u:;;:: 7.J 005 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 adet muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

IK O AM ! ~ HİRİJ;l d'fI:;ŞRfN - J t.. 

J 

1 

MÖNOŞ 

Uçan Kaleler 
Rabaul'u 

bombaladılar 
8.:10 
8.32 
8,4.0 
9,3-0 
12.30 
12.~3 

12,45 
13,00 
14,3() 
18,0-0 
18.03 
18,45 
19,00 
19,15 
19,00 

25/10/ l 9Jl l 'A.GA K 

Pı-cığra.m \."f' nıenı. saat ii.Y•l" 
~1üz'k: Mar~lar 
.ı-\j~ns ha.be. i<."ri. 

Yazan : M. FERİDUN - I\ılü~: 

Progra.rn vı· ınetnı. ,,a;,ıt ayaı 

Mül!ik: 

M ülcer'"'"Cn1 hanl.'!1\ nıtfagırı kapı 

ısını cı•;ın:ca bir c_·ıglı~ !knpar
rna;.;tnn !kı'nd~ni aluımadl: 

- Hay gQ-~ü 1kör o ·\ln 1;1~ul.<th'. . 
Yahn· s:Jhc.nını d.Z'-"ı;lThş! ... s:z;:,:J.:'
nt' ırıe cevap vt~re.:-"~~ı şir_~rli' .. 

11anzara ci<l<le11 actklı idi. Mang<ı
lın ü.stu:Jdnk. sahJıı<ia hafif IJ.iı cıteş.
tıe ağ;.:- ag?ı p;ş:ı1'.:.~te o:a.n et yah
nisi şffl'ldi d.cvrilırı~ yerde dlı!'uyor, 
Yf'rr:;cği.n salçaları ~nutf:ığın beyaz ta~ 
laırı üst.il:ntie dun1unlı yot.lar çizi
Yordu. Jl~n:r-ı,•a k~Ika.n küll.er hemıen 
ttraf<ı y.ay;lm.ıştı. 

B:r i-kl dakika evvel rnıü·kerr-em 

lHl.nl'fH n1utfak.ı.a bir g.ü-ı:ültü ~1 tı:gi 

z;:ıır~n ku!aKlr.rına hıan.nıaık istf'nıe- ! 
nıişt.i. Çün~ü nlutfa-ğın ka. pısmı, pen- ı 
cerelerin. vf' balu;eye atılan kapıyı 
iylcc kapa<iJ·ğı!llldan t•.ınmıdi. Fl'.ka:l 
buna rağmen Minoş yille bir yolunu 
bulup ... Hay göıı!eri kör olsun io
sallah!. .. iştt• yangın böyle çık.ardı! ... 

Söylenıcı~k bahçeye çıik·tı. 1\1.•i-n'O§'LHl 
biı- saik.sının yanında .sükUnctıc ya
lar.dığau görünce bil:'b~ltün çi!{'den 
~ıkl.1. A:ynğ~:ı.'d.Dn · takuı:zyesini tıkara-
rak bütüıı ku.vvctile k..ıc.dl.ye d'oği"L.ı 
fırlattı. Fak.r.;t Minoş t::ıhta perdeyi 
~'Oktan ~~tı. 

Minoş al:ı.calı, ~ayıl, çit'kin -bir ke
di idi. Mi~kerTt'm hanı'ln avcı oldu
ğunu 00yled1kleri ıçin daha yavru 
ik.f'n onu aiıJ:n.ıtı . l:'a.kat M;im;ı., ml'
tıaretini avculu4tan z.y3()e hırsızlık
ta göster.ıYoıı:iu. insan gi>i k.apalı 
kapı!arı a.!,\llYOr, n~ !kadal' yti.k&Cğe 

asılsa çengıe.Jd€!ki ett., Y<'a-'a ciVc, 
Jl.' !kadar ft.t12ıgın att!ş1.C pşse mangal 
daki yıem€"ge saldırı.yor, göızle !kaş 
aı·a~ıında tavadaki bal!tkları kapıyor

du. Hatıt.a !lron.-00Juın gfuü.nıe gJ:ı·ı•rtk 

çamaşırları d~dkledi<~i de oluyordu. 

Hulasa m1.J2.ıt' bir ıhayvanrlı ve rv~ 
ımıcnhus ay.alk.!arını bastığı gündcn
b<'r'i Miikı•rı·cm hanımı 11 rahatı kaç
mıştı. Fa~at lU'.ı.dllllCağ;.z ne yapa
b.lirdi.? Kıoca~ının sözüne uya.ra!k öl
ıdüı·~neğtl Kaiıksa yC'di 6-cne ~'e.si=-:ıi 

c,•c'kıındc 1~ı 1ıız·elecek1i. 

l\'Jinoşu rb;,. tomaya kzyy:du, a.ğ'zını 

kopG!dt ve onu uzağa 1 Unıkapanı köp
rU.:;üOOıın iıJrı·iOıe ·bir tarafa attırdı. 

A!'adan iki g.ün geçrnoe<len M.iınoş 

yinı' geldi vıl intikam alıy<>t"1n:ı..;t;; 

g;bi Mü~.ı'l'(m hanJt:r.ın yat.<.~gına ... { 

N-ı.• i;e, o da ayrı bit• facia idi. 1\'li- \ 
nıoşu Uki !k.ere -daha m"(İ('n 'U-Zlil.f.daşıtır

d1 i:lr. H.rlc b?r'ir.de kaını doy:ır gcl
n1flz diye yedi moha:ıe a.~1r1 b ' ı· ka
sap düıkıhıtı.nının ö~~ün•' bıraiktılar. 
Yine ge-lıdl. 

l\ılükerrem hanımın bu kı>d~n"11 

yüz.ünden ç.cıt..1.i:ği çilı• nıahal~·t'<le dil
lere destan olmuşt;u. N_;_haoyffi ~ po

lis Reruzi Elleıu:ii kökünden halletti. 
Rr·mzi Efend; İstanbulda hududa 
&:adar girlt>n tre'llıJerd.c• sı:ı.yyar me
murdu. Babacan, iyt kalpli bir ad-am
dı. Mükerrrın.1 hanımın h~lme acıdı. 
Bir gün kaıplfilnı ça!<lı: 

- Komşl.ım, dedi, 6C'Tl şu kcd~y i 
'b:r kafrse !koy da yaı»n sabah bana 
tesl;,,, eıt ... 

Mjnoşu iıki üç yüz kiloın-e-tr.rı, ilpr:..de 
1;>iı· istas;yoo.a bıırakac.aıktı. Kedi~ b1r 
kate.s tedantk t<ttiJer. ·İçine y'.yccegi
ni, iıçeceğini lkıo~t.ıı!ar. Et•tesi gün 
Minoş yüjk vago-nu.ıı.tın •bir köşı:ısinc 
'k::ınan kafes için.de Siı•keci i&tıasyo

nuntlan ayrıh.)rordu. 
Tren olduıkçıı kal a•baldktı. Reımzi 

K. 'f ASARRUF 
HES APLARI 
2 İkinciteşrin 

Ke~idcsin.a tı'Ynl aıı 
ikramıyelcr 

1 Mel 100-0 li ralılc 

1•500• 
2 > 250 > 

• 100 • 
> 

• 
50 
25 

• 
• 

E!En<i~ epcycı• }'Ol'ul<iu. Gümri~k Vt 
p!lsspı!·t Hllt'..-ytncıeı ınd<:n SE>rn:a 
lren hu-0uthı. gi:'tdi. Rclıw.i .Ek'ndinin 
-b'ı· ?nı·rz!kı "a:rlı: NaıgiJ.e ... 0n'l.ı_n bu 
n1.?:aLı;ı1 hu<:L./ıun öb'iiı· tara!mdaki 
bu!gnr!ar d:ı b;liyorhırdı. l.)ı bi"ti:nce 
Renızı: Eit~dı bu-Jgat n:.ı'llnu.,rları jle 
hoş bo_ş tdl'rı'k n.;ı-g:Jes!nj t.okur
dııtnıağa baş!adı. n:.r araIUk bu!gar 
gtrn.:.·C·!t nıtrn{lrları y•ınuıa yakiaş.. 
tılar: 

- Foıgonda bil' ka-IL•.s var, sahiibi 
ç:klnndı! 

Dc-di!PJ' Rt:ınıel Efendı gülümscö!: 
- O kafı:s ben:ın, dedı... Yolda 

fbiı: i~asycna bırtıbcakrtı'ln, unuıtırrru 
~uın ... Ve :tl.'Iiııoşun ıı;üflıyesinıi an+Jaıt.

tı. Fai<aL BuJg:.r gıümı üik ı;r.u:nuı·ları 
bu hik6yeyc onuo k;ıdar gü:-lmeriı!rr. 

- De~"TI•l'k k·;.di si.z;n? 
- Sö!Y 1 edim ya... 
- O halde günu·ügünıü_ vert;t.~k-

shı:v.... JVif:"dl•nJd.i hududu s~-t-n~;.s t>u
lu:nı.1;>·-01· ... 

Rı"nmi Efend1 n16.!lpı.tıÇu dudaC<Aorı
nın ara.sın-dan çık.ardı . .Ağ..ı:ına dokın 
dumanı tava.ya eavur.du: 

- Alay mı ed'iyor~unu? ·dedi. • 1 
- Hayır ... Madc•m kıi lkedin:in s-i;zl' 

alt olduğunu söryJü,,y-0rs-uı1ue güıın·ri..i ... 
ğüınli Vf!'ımenlz lfuı:1mt;t·l~ı· ... Kanun 
böyle ... 

Rcrr.zi E:!eru:li dıer:hi.ll cevap ve-ı·
anıedi. Bir müddet n.argi!e.ı;i.n.i tokuı·

da•ıı. Sonra: 
- I'Cki, fy!t• s>• kcıdôyi alın ş.i?An 

Ok·lUl! 

Dedi. Fakat bu suretle de mesele 
haJJed;Jnıl;; olnı.:ıy<ndu. Münalkaı;a 
c.ea7ıp ~-ec11..'1k:tti. Berc<k:c-1 vc:nsi·n o 
araLıK. z>engüı o]tlugu haline.hm anla
~ılan bir ecnedıi s~yy:;r nıenn;,ra yak
lnştı: 

- Bu kedi Eizin !r".i? 
_ B<nim... 1 
- Türk.iy(•<lcn ıı~!:yQ: de,t{l nıi? 

- Evet... 1 

- Ben mem]0k; 1te bir hattr:ı gc. 
tü11n€~ ~stııyorum... S.!rı.l~ elli. lıı a 
versem bana satar zrıB!n:2?. 

- SatarJttn ... 
- Karıım 'ki~nb,lir nı.:l'ı\adar st.Jvi-

necrk! ... Li..itten bir senlt yapar mı-
s1nız? 

SL'nC t yapl:dı. Zeng-Jl ecnebi -el ıı 
liro.yı saydı, Ivl'·nıoş i~tn istenilen 
gDını ük rc::.•:r.ı"ni verdı ve kctliyi alı9 
nıe-nı!c'.<:L'tnı', G<.ar:.sın:ı götürdü. 

l\1ü.-•crrrırn ıhanunın ılc.ıfasnıa at
tığı twkıınyel<:l'in, ı;ı:rtm::ı. vu.rduğu 

ına.şala.ı:ın ac:::swı un.urtı..nağ'a baş.l:a-

yan Mır.:J§ bitıkaç gün sonra atJas 
y:..~t ·'..::!Jrdn y.'.lıt,;.aga buş:adı. .. 

P:ıK·ıt ::·:ze an,J:..Ltığnm l:ru hiıkfı.yP 

ha: ı:•:e-n b rknç sene evvll.nı1 aıttiı·. 

Son g'ün'.rrdP gelen ·bir· habere gö... 
re Min~ı.:n g~t.tiği şelı!t"Clr ş;.md.1 b.!' İ 
kil<0 patates a1aıb!lnHk için !kadınlar 

'S'Olka·kta <iıöı•t saat aya\kta slra bekli
ıyorlarmış ... 
Şu anda 'Miinoş l\1üker:-f'tl1 hanın·.ı.n 

piqiı'Cli~ yaıhnil('l;n, doğıduğu ma
ha!Icnin yosuıı.Ju. siyah kiren:ı.'tli 

damlaı·ın·ın .h:ası"etini ç(>(klyol' n1u 
acaba? 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE .MÜTEHASSISJ 

Divanyolu IH 
Mr.~"'""e sa~tıerf : !.5-tt Tel · ııstı 

Japc.n gemi toplu
luk ıa,·ına tam r sa· 
betier kay de dildi 

·---
B :r kruvazö ,- ve bir 

mubrib batırıldı 
Lon<lra, 24 (Radyo) _ Uçan 

kaleher Rabaui limanına haıııin 
en mu,·affakiyetli taarrwı:J.ar11111 

yapmı\Jar<lır. Rabaul limanı Sa
lonı<ın adaları ile Yeni Gine ara
smdacl:r. Hedo!iere tam isabetler 

kaydcdilini.ştıır. J 
Resmi tebUğ 

Mac Ar1ıhur umumi ka:rargiıftıı, 

19,~5 

19,55 
20,15 
2-0,3-0 
2.1,00 
21,15 
~ı.,so 

AJa.rıs h~beı·ieri 
h1üz;k; Şa:·}: ve türkiı.Il·r. 
Mü~!k: 

Proğ:ııın1 vı• rr.eın. saat avar 
Müzlk: 
Mi.ır.a'U.: Fası.! ·heyeti: 
Konu~ma: tZiraat. saa.ıi.) 

Mü'l>ll<: Fa<ıl h.,,.,ti, 
Alt'«ltlt>.k>eıt saat ayarı \),A 4 
jans habe!'lr:. 
s~best ıo dr.k ııa. 
Mfu:trı.: 

K<»nı .. ;ı;vnıa: (Del'tle,şmP e;aati 
Müz>k: 
Kom.ışma: (Evin saati). 
Mifuı::!k: S.ar.kı ve lüt•kü]<'r. 
Anll<a.ra Soobahar At K-0<;u.h 
rın.ın ncl..iccllel'i. 

22,6 Mi~lk: 

22,30 1ıı1emldtet s.-ıat a.yarı ve .. ı\J•h 
!habc.rleri. 

22,50 Ynrınlki pt't'~.,·rorn ve kapanı~ 

24 (A.A.) - Dün neşredilen ieıl> = =========== 
lig: 

Şi.ınal doğu kesimi: Sakımon 
takım adalarında Buin'de o.rta 
büyüklü!kteki bomba uçakhıır• 
gece düşman gemi toplufokları
na taarru'Z etm~lerdir. Dü§'man 
hava karşı kıoyma bataryal.an 
şi<ldetle muıklbele etrri'Ştir. Düş
man prı>jektörlerini de kullan
mıştır. Uçaklarımızın hepsi he
ddleriııi buJmuşlar ve bombala
rını atmışlardlof. Netice hen.üo: 
malum değfüliır. Uçaklarımızın 
heps: geri dönmilijleıxlir. 

Yeııi Ginede, Pı>rt Moresby'de 
üç dii§man bomıba uçağı gece ıbiı' 
ak JJl yapmışlarsa da insanca t.e
lefa t ve maddi hasar olmamıştır. 

Owen Stanley cephesi: Cma 
Creek ş»malinde çarpışma <le
vanı etmektedir. Hareket, yağ
mur ve fıena hava yiitlnden sek
teye uğı amıı;<tır. 

Batırılan Japon gem ileri 

Londra, 24 (A.A.) -Amert!kan 
lıombüa uçakl.arı Rabaul liman>
na taarruız ederek düşmana ağır 

kayıplar verdirm4lerdır. Bi1 

kuva:ııör, bir muilırip ve tiki !ka

ret gemisinin ba tınlıdığı tahmin 
edil.melrtedi:r. 

Ba tmlan şileplerin topye'kCın 

tonfüıtıosıı 10.000 dir. Aıdan.ın 

uçak savar tap ateşi kuvvetli oJ.
m uş fakat 'bütün bomıba UıÇaikQa• 
rımız üslerine dönmıüşlerdiır. 

Guadalkanal &dasında 

Va·şington, 24 (A.A. ) - Bahri
ye Nazırlığı tebliği: 

21 İlkl.Efirinde Amerikan km·· 

vetleri Gu.a.dalkanal adasında 

mevzilı=rirrn~in batı yanına taar

ruız edrn küçük dü~man müfre
zelerini püskürtmüşlerdir. Sabah 
geç vakit 7 düşman J:ı.omba uça
ğı, av uçakla.rı refakatinde ola
rak Guadalkanal'daki hava ala· 
nırnı.za taarruız etm ıştir. Karşı 
koyma bataryalarımı:z b;OC' >bıoın

ba uçağı ta'hrip -etmişler ve baş
ka iki uçağı hasara uğratm1!5lar

<lJ.r. 

A 

HASAN FA.RE ZEHiRi 
Fı ndık faresi , Sıçan , Tarla faresi ve bütün fare nevilerin i öl

dürür. Bir parça yağlı ekmek veya pastll'ma iizerine sürülüp de 
fa rcla r 'n bulunduğu yere bırakılırsa bn mükmnmel gıdayı se
ve s.-·e yiyen fareler derhal ölürle r. Küçük fındık fareleri 
için fare buğday zelı irlerinden serpmelidir. Buğdayın kutusu 
20 m acun 50 kuruştur. Büyük macun 75 kuruştur. Hasan depo· 
su •·e şubeleri. ' ~ 
-Türk Basın Birliği ve Ortakları ' 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞiRKETiNDEN: 
tsta.rıbul sicilli ticaret d airesinin 28733 sicil numarasında 

muk~yyed ve istarrbulun b üt ün yevn,ı gazetelerinin hissedar 
olduğu ŞirketinW.in mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirket!
miz:n mevzuu -ıştigali: 

Rcwıi da ire veya o büküm deki daireler in ve nıiiesseseler in 
ticar j mahiyette olmıyan ilan tarının gaze' e ve mecmualarda 
veHir ilan yapılan yerlerde neşri içi-ı kahul ve neşir vası!a

Jarıo:ı •cvk edip neşrine tav as suttur. 

Bu itibarla RESMİ DAİRELER, bütiliı ı;<ı.Zelelerdc ve mec
mualarda ne;rini istedikleri iliinlarını bundan böyle: 

İSTANBUL ANKARA CADDE!': İ No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Orta kıarı 

R~smô ın~nD©ıır Şirketi 
ne .-;öIJd~rilmesini ve ilanların giinü g11nune 11eşrini teıllin 

ettiğimizi ilan e~leriz. 

·---~~ml!i~l .................. ~l!lmıl----• o. Demir Yolları isletmq u. M.ilan ıan 
Muhammen bedel (8500) sı kiz binbş yüz hra olıı.n (50) ı·l'' M3 ın lı1">-. 

ı;ı eb'atta dli; budak •ioalaıs (10/lkincl cşı,n/ 1942) salı giinü saat (16) on al
tıda Haydarpaşada G~r binast dahtııı ~1eı ~:"md~:yon tarafınoun !kapalı zarf 
usulilc satın alınacaktır_ 

l Bu ~ gııınBk k;teyenkrin ( 637)>\tı yüz otuz yedi fifa l~l k\;ru.,hıl 
·ı rnuva:<lk:.;'lt teminaıt,. kanunun tayrn et'ıA t veSJka!arla tıJ.:!i!leı:ra .ıııu.!ıte\1 za.-t 

tarını a'Yni gıü.n sa.at (15) on beşe k;.p.r komi .... ;yon r~jfiliğ:ne verm'<!lcr l· 

tırr:dır. 
Hu işe ait ş;ıı"b'l:ım-cler ko;nis;roncü,n P"11?Stz olarak da1ılılmu.kt a r. 

·~" \ 


