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Bara, • 

hareket-ne iltihaka karar v ... 
Kahire, 25 (A.A.) - Röyter: Kahirede oturan İlah 

İtalJayı fa~izın zulnıündcn ve Alman e~retin-den kurtarn . 

ınaksadire miittefiklerle ;, birliği yapmak üure hür ital~·a. 
J hareketine iltihak etmi. lerd'ir. 

\.. 1 ABONE 3 aylıolı: 4eo G ~ııı.: 7~0 yıllık 1400 J GONLOK SIYASi HAL K G AZETESi' ~ 
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KÖYL ON ON 
BiR VAZiFESi ----·---

Para tutmak, 
imar yapmak 

Türk köylü, miiatam il 
ıfe çiftçiai bqgiinün 
kendiaine temin ettiği 
bol kazançtan iyi iati
fade etme•İni bilmeli-
1.ir. 

Yazan : ŞÜKRÜ AHMED 

9F ürk köylüsü, çiftçi ve 
U müstahsili bugün çolıı 

kazanıyor. Bunda ço
ğuııısanauk bir şey yok. Mem
nunuz. Tiır.lc köylüsü n.e kaıdar 
zengi.ı, refahlı olursa Tiirk va
tanı da o kadar mes'ut ve lruv
velli olur. 

Ancak, bugüniin ~"arın.ı vnrdır
.ler türlii ructaın daha köy eşi· 
ginde yii!ıseık gelir ve kazanç te
min ettiği bu devir dünyanın 
sonııııa kadar devam edecek de
ğiklir. 1-larp sonrası dünyasının 
ne gibi iktısadi \e nıaU şartlara 
tabi olacağ.nı bugünden kestir
mek münı'tün değildi,.. Milli Şef, 
geçen yılbaşınıılaJ<i hitabelel"'n
de Türk köylüsüne bu yolda ;k. 
tiza eden yühek direktifi \•er
miş bulunuyorlar. 

Köylü, müstahsil ve çift~; için 
ba.ş!a gelen tasarruitur. Eline 
gcçe<ı paranın kıymetini biJ
ıncıkfü. Her köylü eline geçen 
para ik ıımtat ihtiyaçlarını kar
"'lad:Jıtan sonra iki esasa ehem
wiyet nnoelid ir: 

" - Evini barkını imar etme k, 
hayat şartlarmı ıslah eylemek, 
ist ihsal ~asıl.a l arm ı çoğaltmaılı: 

"" tekamül etticmek, 

b - Gelcıcckteki muht emel 
buhranlara karşı ihtiyat akçesi 
ayırmak. 

Bu iki tedbirde kusur göster
miyeo, inaf ve oefah a tc kapı:l
nııyan köylü, çif(çi, müstahsil 
•ayesinde H ç şii pjı e yok ki, is
tibsalatımız kısa ilir zaman me
e:ıfesi içinde çok daha iyiye ve 
çuk d aha yüd<sek verime vasıl 
olabilir ' e memleket in:ar bakı
nıından pk şey kazanır. Cumhu
riyet hükiıme!i köylünün Jıal
kıuması yolu nda inkılabın ilk 
ııüni>nden hnş lıyarak el inden ge
leb ilen heor türlü fedakarlığı 
yapmıştır. Şimdi köylünün ken
dı ken dini kalkındırması için bü
yük bir [ır=t sahası açılm1ştur. 
llwıa gi;t(l köylünün kendi idra
ki hare.kete geçmeli, Türk vata-
111 garıı memleketleri köylerin i 
aıı.d.lran manıurJ uğu kazanmalı
d ır. Bu hususta köylüyii icap 
ediyorsa daha çok irşa t ve t en . 
vir etmek de yine menılclıel 

müne-\' verlt>:rinjn,- nıatbuabn., ida. 
re ve P arti teşkiliıhmı..-ın, md
yom02uu ba~l<ı :;den va1ifesi 
olnıalıdı!f. Şimdi ı. ;~ aylarında, 

nJüs tahsilin evine, \\ahvcsir.e çe· 
k:Wiği a~ l,ır<la bilha••a radyo 
köyliiyü tenvir bakımmdan her 
hususla en ıni1.lıenıll"el l:ır va~ıta 
oiarak kutlaıulabilir. Radyoda 
münıkünsc hatta Jıcr;;üD s ı rf 

köylü için bi.r seans ihdas etmek 
ve bu seansta te llıin edici, öğre
tici, teşvik edici mahiyette ve 
köyli:nüıı anlayış seviyesi içiude 
hasbhaller tertip elmek çok fay

dalı olur. IJattii, böyle bir <edbn· 
geç kal.nml§ bir tedbir sayıha 

dahi yersiz olmaz. KöyHiyü bir 
taraftoın tasarrufa, imaru, te· 
keoımülc teşvik ederken l>ir 
yandan da fazla istihsale ta·h.rik 
eylemek ve öğretici, ameli ted· 
birler tavsiye eylemek ç.ok fay
dalı olur. Radyodaki bu 51!anst 
Ziraat, iwtısa<, Ti~aret, Maarif 
Vekiiletleriuin se~cceği eleman
larla Partinin tensip ed..:eği mil· ı 
tchas ı>lar pekiil<i idare edebi-
lirler. , 

l1crhaldc, köy, köylü ve köylii
nın kauınç ve ta>arrnfu bahisle· 
rine dikkat ,,.., ihtimam gö•t,,. 
rccek devreler lçindc)·iz. 

Yeniden muhare.beye sahne olan Şiınall A1rilrnyı, ve harekat bölgesini gösterir harita 

Mısırdaki Mihver 
• 

müdafaası yarıldı ____________ .... ___________ _ 
lngiliz Seyyar Kolların ııı da 
Çölü Kuşattıkları Sanılıyor 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Mihve~, hüc'!'!11~rı-:ı ır Sovyetıe rin, 
k;~!;~J.\~ ~.~·~ı~ ~ ,.,~::~~'.~~~~~;; Bulga rist ana 
rck tebliği: ~zami şiddetle dü~man mevzil~ ve rd ,. gw ı· n ot a 

Sekiz:nci ordunun 1lcri kol- rnc ve kara kuwctlcrine taar-
ları dün sabadı. gün doğarken ruu.a devam etmiştir. 
düşman a".la mevziinin ba2ı nck- Çöl seyyar k~llarının faaliyeti 
talarını delmiş bu lunuyorou. Mısır ıçıölündl'ki İn.giliz umumi 
Gündüız düşman karşılık taar- karaıgfrhından, 25 (A.A.) - İn-
nıızlarına rağmen elde edilen ka- giliz "" Ame·rikan ha\'a kU'll'Vet-
zan9la·rm mu!ıafaz&sına :devam lerı dü~maıı uçaklarını Mısır çö-
olunmuştuır. (Oevanıı 3 ıincü sahifede) 

il 

lı 
Ç EBBESf~ 

Mısırdaki Mihver ve 
Müttefik orduları 

~-------·~------~ 
8 inci ()rdu tank 
ver kuvvetlerine 

ve uçak bakımından mih· 
çok iatün bulunuyor 

Tahmin ettiğimiz g:lbi Mısır 
cephesinde kuvwtli bir İngiliz 
taıırııız ile harekıat yeniden 
başlarn•şlır. Bu taarruzun, da
ha evvellıi i.ki taarru:ııdan farık:ı 

hiç şüphe yok ki kat'i neticeyi 
isıtitıdaf edecek bir hazırl.h.'lıtan 
sonra 'başlamış olımasıdır. 

. .. . .. .. 
Ruslar lı ir sergi 
münasebetile 
Fılof hükumeti· 
ni protesto etti 
Moslrova Z4 (Radyo) - Sof

yada Sav!ı•etler haDıına ve Sov 
yetler birliğ! hiir<Unıeıline ittir• 
ve i6nadJarı:la bulunmağa matı. 
sus sahte matcryclıle.rlc bir ser
gi vücude gL'tirilmi.şti. SoV'J'e!
ler 'birliği 6 iLlııt.C'şrinde Bulgar 
hariciye naıırlağın• b•r nota 
vererek protestıoda bulunmuş

tu Notada, Bu»garistanın cLp
lıoma1'k münasc·betlerde bulun· 
duğu bir devlete karşı düşman 
ca b:r vaziyet takınıldığı işart'l 
edilmekte idi. 

Bu haloiıı Rus \'e BuJ€ar halk 
lari arasındaki an 'anevi dostlu 
ğa kıClkten aY:iı.ırı olduğu da ila 
ve ediliyordu. Bulgcr hüıkiiıne 
ti 1-0 ilıkıteşrin.de bu notaya kar 
şı verdiği sudan bir ce\'apta ser 
ginin Sovytıtler bir1ıiğine matut 

(Devamı 3 ü ncü sahifede) 

italyaya Hava Akınları 
Milana şehrine dün 
gündüz hücum edildi 
Şehrin banliyösü tahrip edildi 
Lombardiya, Pi em on t şehirleri de 

siddetli hücumlara maruz kaldı 
- .. 

Jiava caarruzuna ıq,rnyan 

Londr~. 25 (A.A) - Hava Mza-
rebnin 'kbJioL,--:n.de oVYl<! dcnı4ndc-
teı:iir: 

Dün gece, Milfıno Ü7.0l'İll(' gündti2 
yapı1'ın hava altınc'ldıın bir ka<; 
63.at ooıwa bomba aerv.,.ı>e nıfdnıp 
taıYyarelctEiıniz bu Şf)1uin hfdcl
lcrine yenıidcn taar.ru:z cıtm&şlcrdir. 
Ba~a tayyaııclerlaniz şlmaU ital

y.arJa b~Çç:a hC~f!eri boıtfualarn-ı\ş-
1arclır. 

ITAI.YAN TL'BLIGI 
Roma, 25 (A.A.) - ita 'Y"" ı«b-

1ği: 

Dün öğleden sonrOi ve dıj.n gı'cc 
Tombardia) P"f'm,Ont ,.~, bılh01 o 

ltalyan şebirlerinıten bıri 

l.ındığına göre, İngilizler tarar ı
dan Cenova'ya yapılan son ılı~a 
taaırruzu n~ticesinde İsveç kon
so.hısluğu atılan bombalarla ha
.rap olmuştur. 

Cenova belediye dairesi de 
yıkılAh 

Vaşington, 25 (A.A.) - Cem
vadan Vatikana bildirildiğine gö

(Baş tarah 1 inci sahifede) 
re, Cenovanıın son bombardıma

(Devamı 3 üncii sahifede) 

Fakir kimdir ? 
Sel.mı; i zzet SEDES -- -

u cuz eknıek karnc,,i için ve-
rilen ilk kara~, durgu11 bir 

ha\'uza <!üşen bir taş gibi, mü
temaıliyen genişliyeıı haleler 
açtı. Bir yandan nntuınj nıen .. 
faatlere yardım eden kıı.rum. 

!arla bu kurumlara bağlı kol
larda çalışanlara, devlete art 
ıııütedavil s""uayelcrcien üc
ret alanlara ucuz ekm"k kar
nesi vmle<:eği ~ararlaşat<en, 
l>ir yandan da fakir halka ucuz 
ekmek karnesi verilmek için 
uğraşıbyor. 

Bir kilo ekmeğin karşısında 
fakir kimdir? 

Bunun ta~ ini biraz güç ola
cakt ı r. Elli lira~ a sahlan bir 
kilo havyarın, elli liraya kapı
~ılan J,ic çift iskarpinin, paha 
biç.Hemi) en gi)-im ku~anı ıne· 
talarının öni.inde zengin ile 
fakiri aJ ırt etmek kola) d.r. 
Gel ~<Clelim otuz bes. hatta 
belki de elli kuruşa ~atılacak 
olan bit somun ekıueğin öniin
de ak ile kara kola~ kolaJ ı.c
çilcıni) ccek1ir. 

Ayda iki yüz lira kazan:>n 
be niifus'lu bir aileye bugüne 
kadar fakir diyemezdik. FR·kat 
elmıek otuz be<j, k>rk ~e hele 
eHi kuruşa satılmJla başlandı

ğı gün, iki yüz lira gelirli bir 
aite lalkir dfu/nril!ı olacaktır, 

çünkü günde en az bir, ayda 
otuz li:ra yalnız ekmek parası 

(Devamı :ı iiucü sahi!cde) 

Mi:h.c.o ve No ... ·ara. g.ib· i lxlu me-r- ( 
O:tzl('re tıız (.'de önıeır.li yeni ha,·a , •--==== • > L ~ -~~. 'ı/t-

A_RJS · CEPH. EŞ_İ,NDE =;;.....--· ) . ' . -akınları yap:!mJŞ:,r MJ1.ıro ban .. yO- ı -------
~'~:ıc a~~·~. /."::..~'.r:..ı. =:.~'";,,:ir Sta 11· n g ra d da 
him hasar ve ıkayıplar yapı!mış.t.ı:r 

Şirr..d:ye kadar 48 ölü vı• 254 ya.ralı 

olduğu bildirilm~fr. No\·ara'da ölen 
yoksa da 10 yaralı vardır. Srıvuna 

akınında 35 kişi ö:rnüş, 77 ~i :yara-
1anmışiır. 

• 
yenı 

<::enovaya yapılan ;ı~ h::ııva a\ı:ının
daki kayıplar 34 ölü ılı• büyük k"'
ımı haH olar::ıic 190 yaralıdır. İl;fa
iye kurv\•{'tleri vaz.frslru tam y~prr.n.lc 

surrtile h-rr tarafda yararl1k göıs

ternıiştir. 

Milfı.no bölgesinde 3 du~an uca ... 
ıı ve geçen gece CC'oova.ya. yopılan 
akında da 4 mourlü b:ı~a 4 dÜflman 
uç.:ığı di.işrülmü~ v~ 1ahrıb edihniş
tir. Ha '.kın ve Mi1:1noda vr diğ{lf şe
hicl.Prdf1tl >durumu saık4n vi" tntizam
lı olmıışA:ur. 

Stokıhlm, 25 (A.A.) - Haber a-

bir mahalle alındı 
------•:------

Timoçenko kuvvetlerinin Almanları şehrin 
batısında çevireceği ıanılıyor • Ruılar 

Üç noktadan Alman hatlarına nüfuz ettiler 
B«rlin, 25 (A.A.) - Alman or

d\ılan bGŞrurnandanlıpn"' 16..!'gj: 
t.am:>\~ka varo:tu, bir kaç ev nıün-

«ıesna olmak üzere. ma.ınter:d stddct.11 
muhaı'Cbeler 50nunda :zaptoluanıl9-
lur. 

Son gelen haberler taarruzun 
hala lbütün şidldeii ile devaım 
etıtıiğini bikii.mektedir. 

Bu yazımıroa çöl harıb'.nin 

bir hususiyetinden 'bahsedelim: 
Şehirler Mısm:la ve ibi'hassa 

çölıde vahaların ve su kuyula
rının civarında kurulduğu için 
aradı:ıki geniş mesafelere ısım 

verilrnene kıte<Er. Bu lba.kıımdan 

hanikat ancak sürekli !başarı
lardan sonra bir şehre intikaL 
eder. Ve o vakit hangi tarafın 
muvMl!ak olduğu kıı:ılayhkla an
Jaş,Jır. Bu >tlbada. henüz J<at'i 
bir şey söylemek mümkün ol
mamakl;ı beraber hardkatıta ·l>u 
lunan, seyyar İngiliz kuvvetle
rinin çöld.~ Rommel ordularının 
arkasına taarnız elımcsi :ımılı
ver kuvveUerini çok müşkül 
bir mevkic sokabilir. Gelen ha 
berlıer ıböyle bir taarruzun ya
pıldığmı tahmin ettimıekrtedir, 

Fin landa Devlet Reisi 
bir nutuk söyledi 

Ka!k.asyanırı gar~nde ba\ia ku:v
"~tlerintn müıgr y3nhmı ile hare
kete gı~'tCn A:marı ve Romen. kıta.
lan dagiarda ycnıden bazı yaın...açla
J'l bücuın1a zr.ptı:tmişJerclir. ~
n1an muıkabil taarruzları g-en püs
küı-t.ü!mli§ ve dü.şrn.an kan!ı kayıb
lara uğramlŞtır. 

St.alingrnd maha"r.besindı• bir hAJ, 
ba:zı me\·ı:.iler ve f'V b;QkJ.arı mü~
tl'Slın oln1.:ık u,..;t'L' ' •Kızıl uktıflrilı.> 
fabrikalar.ının büt~n atO!)o·ckr~ zap.. 
tf'dilm'~tir. Şi.ma.lde bulunan Spar-

Ladoga gö~ü üz1.:rindc A.mn ve 
Fin 1.8i)'yreleri taraf.adan dı·stı K
lcncn bi.r Alınan.-İlaJyan dı nız yeş
kili 22 i~ktcşrin gecesı ~bilin rov
~rtJprin .;~.gali altında bı.rluna-n b.ir 
kı&m;n.a kar:~ı harekete gr'(.•nıı§tir, 

Xar<ıya cıkarı!an ~r mWrt z fe
n11:ri taıhr:o C't:rr.".ş \'C b:r milctar rostr 
.alnuşt;:-. Bu dı·n z teşkıli döneı1~en 
dtA'man gan:OOt~atı JJ-e durm.dan ------İlki tarafın kuvvet niSbct:leri

ne gelince: 
Bu defa 8 inci ordunun Arne 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

AyH, nutkunda, Sovyetlerin harbi 
merhametsizce idare ettiğini ıöyledi 

Devlet Reisi Ayli'n.in nutku 

,. - ~ ~ O IR '!!!"'!- - - '""'°'!"'!!!!~~~----.. 
Fener, Vefa ile berabere kaldı 1 - - ~ . . 

l Beşiktaş İ stan bul · ~ · i~ i 

.ı Sporu 6-1 yendi ~;~<!':·~ 
l a • , 

Galatasaray da Bev• 
kozu 4-1 mağlfıp etH 

Dünkü maçların tafsilih ve An· 
kara at yarışlaruun llte'ti<:eleri 

.ıförd.iin<-ü sahilemizdedir 

Beşilc.t~ - lıtanbul"JIOr m~an bir en tantane ·-..................................................... ,.__...._ ..... ______ .............. .._. ............. ...,......-~ 

3 üncü sah.iiemizde<lir. 

Nisbetsizlik 
Arjantin bi::e, k.1o.m dört 

buçuk kım"U.§tarı lmğday .satı

y<Yr. 
Türkiye topraklan, bitki ye· 

ti§tirme bakımın.dan üstün top
,.aJc saıplır. Bizim köylü. b1Lğdayı 
dört lnı.çuğa snttğı z- ya,. 
ıcryabilmesi için devlet yardımı 
istemektedir. 

Çünkü bizim ;draat Wlullerir 
mi.z eskidir, veritnsizdi-r, ıesa

düfe bağlıdır, gokten yağmur 
bekler, ve tohum.un aııl.ışından 
malı :tulün toplamna'<Lııa kadar 
olan alın ya..-ısı, yu.lmz AllaJıa 
kalmıştır. Ve o taman, pek ta
biidir ki, üıımiin maliyeti ııük
sek oluyor. 

Zinı,atimizde bilgi ve ıcJ:niği 
tırmanren hiıl:juı k:ılı:ı.'bl.d;iğim:z 

gün yüzde 76 sı ekıme elveri§
li olan h1ı. mübarek topmklar 
bır .zahire arıban• olab.'ır. 

(D~vamı 3 üncü sahifede) 

.. G u ··u-· . · ........ .,;_,. ....... ~ . .;.,,.. ... ~.'. · · ·n· n ı ç ı ·n u en ·-·~:;;;;-· 
4 •• ·:.·.- ..... -~· - ..... i.~ ..... ... --··.~-!-.!il::~: 

işte peynir gemileri yerine 
ilk iş ve ter gem ile r i ! .. 

B undan birkaç gün önce (Dı
d•m) or taya bir fikir attı: 

Her türlü fedakarlıl<larla be
mcıı birkaç ticaret genıi.si bulup 
uzak deniz ticaret filomuzun 
kurulmasını ve, İsveç gibi, bizim 
de şerefli bayrağımız altındalü 
gemi lerle dünyanın her tarafın. 
dan h er türlü malı yurdumuza 
l!.endimiı;in taşımamızı ;feciye 
sürdü. 

Bu fiki:r, görüniir bir aki:o; yap· 
madı. Belıki bazıları bu enerjik 
ııe cesarell i fikri, rastgele akla 
gelmi~ bir bul~ nya realitesr 
süpheli bir proje gibi görüp 
ge ·tiler . 

JlalbııılU bu dava, memleketin 
gelip dayandığı ve yapmak zo
runu duydni(u bir tekamiil s~ra· 
masının ifade!'İ ve bü,yük nıilli 
me elelerimizin, bugün. ~n hü· 
'Ül!üdür tcın.rcket ç1>ktanberi 

r 

Y a=. : HA YRI MUHİDDiN, 

böyle bir inkılabın ihtil acile 
knranıp durınllli1ur. İç milli dc
nizlerimiı.do yalpalı)·an deniz 
ticaretimiz, memleketin ilıt:ya
cuıa yetmemekteydi. TiiTkiye, 
tekrar uı.ak denizler ti<:aret 
lil<l<iuna şanlı bayrağını çekmek 
zonındadır. 

Dün gazetelerde Ankaradan 
\'erilen bir haber bi r ılen bire bi· 
ı:i çok sevindirdi. Zira bu h aber
de P anamadan 7 ticaret taşıt 
.gen1isi satın alınnıası için ınii· 
rakereler in bitmek üzere oldu
ğunu ve bu gemilerin buğday 
yük lü olarak gele.:eklerini müj
deliyor. 
Ayrıca da büyük bir ilebimiıı 

mal getirmek üzere Ameikaya 
gidecektir. 

Bh, daha erbesl piyasa sis
temi henüz tatbika ba~landığt 

(Dev&mı 3 üncü sah'fcde) 

-
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I T TiH ATCILA R 
1 Yazan: ZiY A Ş AKiB No. 36 1 

jurnallar St;l:an Hıf.,:mı:flin sinır

lerine dQrnr.urdu. 
Bu ay.n 2 "nci veyahut 3 ün

cü gününci.€-n ittbaren \'ıld.z sa 
ray n<;!a ••Cıkeliı.y.a, diııeraya, 
tbkLı:ır.ı_·l r:cat:ne. H>aı-Oiyc ve 
B'"~Jt'ıYf· m<"kı: .... .-plerinin son sı

o~f~C\r na .. 
i tDııbul tar~LP<la bulunan a,;. 

keı-i k>L'alara (iftx,,,) ziyafot:eri 
verifü'tiL Saray hafiyeleri bun 
!..,ı: ıhma] elımezelr... İftara 
gelecek zü•mı'e!~rin ara -
rncda, (nefsi ş_ıhane) ye 
şu-i'ku,;d yapı;mam ;hıiınıalıı~ 

dair ıurnallar ver'l<iı. 
S.-n:-a .. Y.·ne bu ayd.a j9'j;,.n

bu.t• ·. beli; başlı (rr.üdıerr:s) '.e
r-i ı.&Lay yen zaınan'8.rxia Sô.raya 
gebı-.u. Pacü,j.ıhın huzurunda, 
.(huzur ders1erı) denilen ders 
takr: r eri-t.·r!ertııi... Bt~ Ja ayni 
mevzuda, Sal'ay h'°L~e-lıeıinıe 
rr:i..ı!1>n1 bir seı1ır.Juye l<'~l'.-\ıtl er 
d rdt. 

F l..ı.t.. hafıyder;n en büyük 
serır.ay€ter:, t• .. maZ"anın 13 inci 
günü yı;p,ian (Hırkai Saade1) 
alayı id·ı ... Bu aby t'Snasınılla 

padı.-. ıha n1u1!1ak<a .su~kasd. ;ya
pılo.c<ığına d:air yiiz1erce ,.e hal· 
ııa ı..:merce jurna'ıi'<lr ,ıeı·jlırcL 
Ve Sultan H-am:d:n e\'İıam;n: 

da, en :ıı ı·ade bu jurıı,i.-l'ar tah
rik cde.rdli. 

İşte tam ran1<0zanın birinoı 
günü, Feh•m Paşanın ,·erd'ğl 

jurnal d• Su!tan Hamidın na
U<ıı da b;ı-&eP.bire ke~bi chen:
m•vct h"<iiOOt'.i. Rc:.ıd Efend:Eir. 
AYustur ·a sefirine göncierme.k 
ic(ıı: k1rn1ız1 mum ile mü.;hür:e
d·ği rnekıtu'bun pek mühim biT 
se)- olacağır...,. 'k3caat gc!irdi. 
!Nr·hal Fdıt.m Paşayı s<:raya ça 
ğırt;ırak. 

- '.fomen, tertı.b;:.t al:n.z. S"· 
bıt Bey seiarclhancye g:derı<..::n 
raka!ayınız. Üzıer;r:Qek, Ziir.ı.. 
fic geç' rin'z ve drrhul baı'a ge
~riniz. 

Diye (iracİ<e) elıti. 

Fclıım Pa~ dierha\ maiye-
tin<iıekıi Jıa.ş.ernt sürLisünü top
l<ıdı. A·vtw!t.ry•a sefarcihanesı 

l.'trafın<ia pusuya ya~l'Ch. 

Sabit Bey sefa"~te y,.kiaşıc 

y3'kl".l'ffiaz derhal kendlıni yaka 
kıy~c<>klar. Veliaht t.tafınd.an 
seJiTC gön<lecilen me'"ı<tubu 

ala<:c;kll~r. Sul·tan Hamıde kıoş

tl..iX d-C.S ki a rW . 
,H~c .. I-Ja3;.uı Paşa, mese1e.yi 

ha,ber üdt. Fena ha'ıde hitlckot
lenere-k 9at·aya gutti: 

- y,thu .. bu, ne rezalet. .. 
Bu adc.mlar devlet.in ba~ına ııor 

a ui c•kıaracal<lar. 

Diye bağ•rmaya bsşladı. Ay
n. zamonda, o giin izinli olarak 
S<lra) .lan ç.kan ye o anda (Ha
seki) semtindeki kıoı:ağ nda bu 
tunan (Sa·bit Beye): 

b.r cezve i?ı:dıe l<aynatı'an :<ır 

mızı muın ile mübürJooı.~. İzin 
lı olaaı~< saray ·n çrk<1. Sab>t 
Bey" \"" nm işi i. 

Fakat bu mektup A\'usturya 
sefirine değil, Ycıılkap. mevle
vihanesi '!t'Yıhi, (Cela!.et<in) E
~ndiye veril.ecelıu:. 

Evv-e!ce de ba·zt m.Uıı..6e-bet
lerle aı~lş jdi ki veliaht 
Reyıd Efendi, şeylb Celalettin 
Efenaı;-c hürmet ederdi. Bu 
mekı'.upda, o h 'imneti ifade e
den. (r2mazan ıebri•kıi) ııden 

ibaretti. 
Sabi1 Bey bu meklı.>bu ala

rçık: ko11aMına gitırnişti ve emni
!-et e~1~igi bir kad;nla cia şeyh 

efend:oye görı.deılln'ştı. Gdecek 
ce,·abı. erle~'i gün sararıa getir 
ek. efeP.dislne takd:m edecefdi. 

Hacı H2San Paşanın adamı 

gizl!ce konağa gelere'k: 
- Paşa hazretleri selam sör

led!iJ..,. Bıungüıı, sa.km "":..--ağa 

çtl:masın d:ye hiber gö~derdi
ler. 

Deyince, Saıbit Bey fena h<llde 
şaıjıroı. Ç-Ok ..,zeki bir zat oldu
ğu içl$, Hacı }Ia5an Paşanın 

gönderoiği ihu 'haber ile, m€1k
tup m€Selosi ar.,snırla bi< aliılka 
olduğunu anladı O gün sokağa 
çı:kımadığt giıbi, Şe~1h Celilıl.et
tin Efendiden gelen cevalbı da, 
'dE~hal yakıt:. Ve üç gün .lro
naktan ç Jonoadı. 

Üçüncü gün, Dolın.ı:ihah~ sa
rayına geldi. Cereyan e<len ha 
disey;, Reşad Efendiye naklel
tı 

Veli&ht, esasen merak içinde 
idi Swbi< Beyi·n an!a.ttil'<·larmı 

dinkd:Men son<a bütün bütün 
tel<iş gösterdi: 

- A•rıua•n .. , Şeyh Efendiye 
gt;nderıcli!rm mekıttı<ptan, sa!kın 

birader habe:rrlar olmasm. 
Diıye, Sabit Bey ile dı(:eı· ala 

ka<l.a·rlara sı.kı emirler verdi 
Sab1 Beyin üç gün evin<le 

kaklığnıı ve Avustul':y..... seıfa
retıhanesin\n senııtlne t.ğram·a

dığını haıber alan Sultan Hanıi<t 
n;e;elenin h2kiiıi<ıatini öğren

mek is1roi Hacı Hasan Pa.şa•yı 
sa:raye çağırtarak: 

- Biradere git. Üç gün evvel 
bır rr.•:--'k1tup ya.2ITT1ı~ Klrımı~ 

mmn ile müıhfürlec!iği bu m;ke
tui]m Sabit Beye vel'IIı-iş ... 11.Iek 
tı>p nedi:r? ve kime gönd~ril

m~tir?. Bizzat !k.endisi.ııJde.n sor 
Bana haber getir. 

Dedi. 
Hasan P~şa, bu taıh.JUkatın 

kendİ6i.ne havale eıföcliğinden 
mcmn un ola•ak veliaıhdı n saıra.
yına gelıdi. Reşa.d: Efendinin 
huzuruna çı'karak, Sultan Ha
midin suallerini tıetl'!'ar e~tr. Ve 
:ı:-.• 2ta,t i.;ıL~ 

; ,, _ 
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=Davaları: 
Daha sonra bom· 
balasalar olmaz mı 

ingG4z la'._\·~ aııeleri Cer.ova;·ı 
'lxımlbalad>k!an kırk Sl'kiz saıot 

son!a tlah.1, .büyW.. yangınlar hiı 
la devam ed'!)'ormuş ... O kadar 
ctou:emıemi ın<:ak1ar drnus 11.<i, 
bLt yı.:..n.gın bö.lgft>ine .iıtfa~:.Ye 
kuYvetleri güç yaşan.mııı;. 

dün,·a harbinde tabbik ed:!m<'
si iç:n hir kcı.raı·a b.::ığ·Ia.nı.n1as~nı 

ş'.rnl(1iden tetl'<ik c1lme1k üzere bi.: 

koııı's:-on teşkilini B. Ruııv<'lt 
dü~~nn"!€lidir. 

; 

,_ .-- , 
1 BU yük kazanç dolabı 
nasıl isliyor? ----

Devletin ithalatı ar• 
tırmak için verdiği 
im kin lar dan mi I· 
yonlar vuruluyor 

Lüt>fen şu satırları dilkkatle 
ukuyunuz: 
Ba~ A ... , meselıii., manifatura 

taçir:dir. Dı.şarıdan tqptan mal 
getirtiyor. Ticaret Vekı:Tıleti, dı

şarıdan şeya iuhal eomenin güç 
lüğünü di>şünerek kar hadleri-
ni a.ra.şiırmış, yüzde kırka çıkar 
mıştır. Ne katla. güzel. Bay A ... ! 

'Harl:ıin intian}leş!.irilmesi mev 
zuu üzerinde münakaşalar ya
;xıldığı §U günJ.,.de i~k çare 
ola rı;k şu ııedbir alı ıı.orna'l mı? 
Mıeoola: 

İki taraf da yangın lhwnıba
larını yalruz 'kış 'll1ol.'Vsiımiııin 
soğuk günlerinde atısalar ... -Hiç 
olm~ı;:ısa evleri baddarı yıkılan 
ve a:çı·kta !kalan insanlar çıkan 
yarıgınlaı·ın ateşin.dıe ısınııı'ıar ... 
B;r insanın kurulması. içiJı pa
ra. Ye emek harcadLğı yuvası

nın ateşinde dahi ısın.maya ha.k· 
kı yok mud•u? 

Bu .'beklenilmez sa.llha> nın 

• Keramet! 
Yine İtalya bombardımanına 

dair biT ~adü~: Torin-Oda çı

kan Lcworo Faşisto g»oolesi, 

To..ino;yu harabeye çeviren İn
giliz hava taarruızundan biı<kaç 
gün önce, İıalıyan ra<!y!clsuııun 
Tüı-O<çe o~r>y.:;~ıooa clinledfrği• 

mil ·bir yazısında, haı<bin bu se 
ne 'büyük ve belolenilmez safha 
lara girebi.Jeceğini ha.ber veri
yordLı. 

Bu ıbektenilmeoz saillha• nın 

ilk tecellisi, Torinounn hi.ç belk-
1enitm-eyen bi .. günde 'borr~ba 

yağmuruna tutuln'llSsı o1m.tt~lur. 

Keramet, ~ buna derler. 

Çuvaldız 

bir iır:lkıin •bulup ta meselıii yüz ============================ 
bin liralık mal, geti-rl.e1bilirse • 
kıı\~ bin lira banacaktı<. Ya• tt'"IO--ADLJY E----------------... 
ni, bir milyon vatandaşın hayaıt 1 1 
mes'u'l.iyetini üzeriode taşıyan "-------- KORIDORLARINDA --
Vaii Kırdorm erı aşa.ğı ıbeş yıl- ı 
lık maaşı... E h • J • • ı f 

Bir de Bay B ... vaı.dıc. Bu da • V S Q l p e T f f e Q n l Ş l p 
Bay A ... nm yakın bir aıkraıba- e Ş g Q Ç Q l Q n Q Ç l kg ÖZ hl T S l Z 
sıdır ve y.arı llQ}Jta°"ı m~nifa-
tura taciridir. Asma alt.ı·l>da ve 
ya Baıhçekapı civarmdAki han
krdan bo•·in.dte :l"az1'1ıaell6i var. 
Akrabası Bay A ... nın kendisı
ne kırk !ıin lira karla 140.-000 li
raya sa·tiığı maıüfaturayı, o dia, 
yine devle~in k:ııbul ebtiği kar 
haddi olan yüzd eyirmi •beş kar 
la, 156 bin liı:aya satıyor , 

İş henüız ibi1ımedi: Bir de or
taya Ba-y C ... çıkımıştır. Bu da, 
ayni aile\•e mensup ve);.a pek 
es'<i bir ah!ba_;;t!f. Perakende 
manifatura taci.ı>idır. Devletin 

121bul etltiği lkar hacldl yüzıde 

otuzdur. O da 17'5 bin liraya 
a!ıdığı aym malı, meşru ka..an
cı olan yüzde cit.CZ zann yerine, 
mesela, yüzôe an beşle kanaat 
ederek 201250 lir.sya, lbu defa 
d\.ııkilnı olan bi'l' manifa'turaeıya 
satıy·or. 

Ortada hiç bir ihtikar mev
zuu, h:oç bir kanunşuzluk, hiç 
b;r anormallik yokıtur.Fakat y.iiız 
bin ]ir.<];\;: manifatura ı;şyası ha 
kikıi manifaturacının düıkıkıanı

na 201.25ı0 liraya mal. olmuştur. 
Fakat dahası var. Bu maniıfu.. 
turacı da )·ü'1de otuz satış hak-
kı ila,·e ettiği zaman, lıalki.ki 1 

mü!>1\/€1H'ilki.:ıı.f )"1li va'tandaşm 
eline bu mal, 261.000 liraya gi
re<:el<ıtir. Daha açı.k bir ifade 
ile, yü.z kı.ırw;a nıeımlekete gi
ren bir metre basma, 260 kuru-
şa vatanôıaşın s1rttna gi~.,.,:1:or. 

Oğluna eşya göndermek isteyen 
" kadın dolandırıcıyı kibar -buluyor 
•l\h·ekuf bufa.ınan sw;lu nıah

k~meye -nedlense- heıı Uoz geti
rilmemişti. Hilkiım, davacı meY 
r.;inde bulunan 1'-'dına sordu: 

Kızım nası'l oklu? Anlat 
oakayım ... 
Kadın 35 ük var. Etine dol

gtın. Lafları ,ağzında geve!<ye, 
geveliye k.onu~uyor. 

- fü\'kiın bl'y ehcnıımjyetsiz 

l>ır şey ... Zaten ben davact ol
madım ki. .. 

- İyi amma, iş palise akıset
miı;. Zaıbıt tutulımu'}. dava açtl 
m.ı.ş. Sen anlat bakalım. 

- Bir gün evime tan..y_mıı. 

ılığın' hiT adam gedli. Orla yaş 
lı, temiz pak bir adam. • İzmi t.te 
buı,unan oğılun tarafından ge
li}'IJ<ıMn. <lecL :ı;ı,-ın 'bahçesine 
alıÇl.ım. Kendisine iıyy•eoek içe
cek ikram el.tim. Bir buçuık sa 
at kadar oturdu><, kıonı.-ştuk. 

Çok r.a-zlk bic adamdı ... 
E.. N;Ü meseleye gelelid. 

- Sonra Mendim.. •Oğlun, 
aı1ka<ia-şlarile ber.a.ber 'JiT zlya
fı-t tertip ebti. O gece gi~anek 

bağışlıy.arak bir de a1ıtın ma
dalya alabilir. 

ı 
illere ayak:kaibı, çorap, gömlek 
ve on Jri.ı·a da paı·a ıstiyor!. de
di. Ben de tabii i:stcdcklerini 
verdim. 

- Neler verdin? 

- Bır çift "'ıYakkabt çorap, 
gömlek ... 

Para da verdin mi? 

- On lira ela para v~receık-
1i:'lı. Parayı ıhaz.ırlatlım; masa-
11ın üzerin<l-c ciuru)rordu. B::.ıkır 

kö_,·.dc evimizin önünde ou:ıbüs 

geçer. O anda bir otıcJl:ıüs gel

di. Hemen 'lıazıraldığım pa·keti 
alara!k cAllaha ısmarladık. dedi 
ve ko.-;ar~k oıtdbüse aUaıd:ı. Para 
yı verımeği unuumuşum ... Anka 

sından seslendim, amma, duy
madı!.. 

- Bu !:adar ını? 

- Hepsi bu kadar ... Ne ola-
cak, ehemmiy€'1ısiz bir sey ... 
Çok ,k:ıbar, ~damdı hem! ... 

Açık göz ziyaretçi, • bundan 
sonra 'baçka -bir evden cdamad 
bey günd-erdi, yeni eTujsesiri 
isti~"Or! • diy1p, bir takını e1b
se koparmak lstcrü<en yakay> 
ele vermiş. • 

Bu sıı-<oa suçlu mahkemeye 
getıri'ıdi. Faık.at, neticede -hir 
şa:hidin ee:ıbi için duru~ma ge
ri 'bırakıldı. 

fKDA!\1 MUHABİRİ 

htanbut Verem Mücadele Ce
ıniyctino.aı şehrimizde· :yeniden 
ikı dispan.ser açac::ığınr ya.zm~ 
tık. •Dispanserlerin ·temel atma. 
.mı;ı·asimi, 14 Teşrin'sani cumar
tesi güniliıe h>rakıımıştır. Ayn
ca, ayni gü'llde Erc.n'köy sana.
tory<>m u dabfünde 50 yataklı 
yeni paV<Yonun ık.ü at resmi ya
pılacaktır. 

Son zamanla·rda, veremliler.ki 
g'·~tiçke çoğalmıya yüız twttuğı.ı. 
te&bit ediJm;~tir. Bunun için Ce
mjyet, kendi mutat geliri tiJe mü
cadele vazifesini tam olarak ba
şaranııyilCağını düşünerek insa
niyetperverlikl,,..,ile tanınmış ba
zı zenginlerin hamiyetlerin·e mü
racaatı muvafık görmektedir. 
Bu üıayırlı . gaye için Cemi!ycle 
maddi yı;rdımda bulunacaklarm 
isin1lari, sanatory-0mların şeref 

sütunur.a yaızılacaktır. 

Köy işleri sergisi 
Önümiızdeki Cumhuriyıet Bay

ramında Emiınönü Halkc<vinde 
bi-r köy ı·t-ıeri seı1gisi açılacak.ıtır. 

Seırgkıe ıe~lıir edilecek eserler, 
köylülerin gerek elic, gerekse 
ei tezgahları ile yaptıkları i.>ler
diT. Ay>rıca, sergL nıünaw~tile 
e:var kıöylcı'den getirtilen bir 
köylü ç'ift oanlı sergi hali.ntle köy 
t§lerinin P.asıl işlendiğini "l,ya
.retçiLere gösterecektir. 

Limanda İfCİ 

buhranı 
Liman İşletmeleri Umum J\Iü

dürlüğli son günlerde amele yok
Ju.ğu yüzünden fazla ,gevşek gi
den taJımil ,.e talıiiye işle;rıme 

) eıııden di..~en vermek ve bil
hassa talıl ~·e işlerini daha sür
aile yapabilmek iç:n amele ve 
mavnacı kadrosunu arttırmıya 

karar "ermiştir. 
·--'-0-

inhisarlar çayl pi
yasaya çıkarı;dı 

- Sakın bu.gü.n kor .gııı.cian 
cıil-·ırr.<ısııı. 

Resad Efendi, büyük h;r sü
kfın,.tl.e, sabon kaıpısınıdak..; nö
betçi hadıe.rr eye seslendri: 

Tab:1, &y A ... ailesi gayet 
ıtr.frs'.ultt ur. Hayaıtı ııcuzlıa.tmak 
sayesinde, yüz bin liralık malı, 
üç elden geçire ret;;, yüz !bin lira 
kazanıımşla.rdır. Ada onların 
l.VLoda onların, şampanya on1ar 
rın, Belediyenin mÜU!')ıedeye 
çikan:hğı Taksim 1.a!Jn:Jhane ar
sası onlaıın, pirinç çuv,siları on 
]arın, ŞEl<er ~andılo1an onların

dk. Bu y•ü-z bin liralı.k kıardan 
bin lirasını. Hava Kurumuna • 

Kıinı •bilir ne Bay B .. ., ne de 
Bay C ... böyle bir •BÜYiİK 
iş ortaya çıkııı.caya kadar ma
nifatura ticaretini hatırların
dan geçimemi;;Jerdi. Fakat hu, 
7'.or 'bir şey değildir. Ticaret 0-
dasırul.an 20 \iraya bir hüviyet 
varakası, bir handa aJlığı 20 
liraya b;r -Oda, hld koliuk, hir 
masa J;,ir <le icape<l.erae telefon 
ve .. Elli ıbin lira kazanç ... 

======I 

İnhisarlar İd.aresi inhisar ça
yını piyasaya çıkarmıştır. En i-y) 
kalitede olan bu çaylar, paketler 
halinde satılmaktadır. 25-0 grm
lık İıılhisaT çayının fiatı 325 '.ku
ruş olduğuna göre çay.ın kilosu 

13 lira <lemektir. Halbuki ıp:jya
sada satılan d:1ğer çaylann fiat

ları ise 20 liradan <'.şağı değil
uir. inhisrlar, en .yi çayı ·13 lira 
üzerin<!Jıı satJ.şa çıkarma!kla in
h1'Sar haricinde satılan kaçak 

çayların, reka;bet karşısında 'ka
lınarak piyasaya çıkadması gı:. 
yesini gütmekted-.r. 

Umumiyet itibarile çay \'e 

kahve istihl.lkıinin, sruı zaman
larda yarı yarıya azald1ğı 'bi~
dll-ilmektedir, 

• Dl~~. hcober yo11adt. 
Halbu·ki Fehim Paşanın ver

diği jurnal. bwbütoürı esassız 
ooğ!klı. Hekilwten wliaht Re
ş·<i Efoı>di o sal:ıaıh bir mektup 
ya~tnı-ş .. kendl eltle zarfa koy· 
muş. Kaılwe ocağında. küçük 

Dcnl('k ki birisi, odasından in
diğini anlamış ve·patrona habe<' 
verm.ışbi. 

Geüye döndü, merdivenden 
aşağıya baktL. 

Seıbastiyen y.,ri.nden hiç kı
mJctamamıştı. F-.«at yu<.i.aıdeki 
haşin ifade değişmişti. Duda'kla
rında tuıhaf bir güEim;eme pey
da olmL<ştu. 

Bütün \•üıcudu tir tir titreyen I 
Eien du~·ara dayandı. Sebastiye:n 
i>e b.r adım sağa doğru çekıilıii ' 
ve Elen'e tunç kapty ı göstıere
relt: 

- Girmez nıisinW:? dedı, yoksa 
korımyoc mu6unuz? 

Eski tehditkar h.alı çoktan geç
m.~t .. Hep gii>lümsüyorau. 

se·baotlıyen geriye döndü, par- il 
mağ<lc kapının kilidine dokun
du. ağır kaı'ı sanki l:ı!r kuman- 1 
O.aya tUbi .r.~ gibi, ya ıcı:j yavaş 1 

açıldı. Ele: , kapının hı~· gıcıırda
maaan. yağh ıezelere c:ayanarak 
1ı:er.di ken<Jıne a,;ılışına hayretle 
baı-.Lı. Şımdi korkusu geçmiş, fa
k.al ,a;jkııı.a dönmüştü. 
Kaµı aç,Jmıştı amma, arkasın- ı 

dar. ;ir ~ey görünmüyordu. Ka- ! 
Lı. uı.r ~ yah perde, t yatra sah-

- Bana, sec<:aıdem ile (Dela
ii; Hayra,t) ırnt getiriniız. 

Dcli... Ha>Cfmııe, istenilen şey 
leri getirdiği =an. Th'V.:ıd E· 
fendi parmağının ucu ile onları 
~ı~rc4k: (Da.ha \"8r) 

:iılhalat Lşlerimiczi d'Üzene ko~ 
malıyız: Büyük haki.kat budur. 

ŞEHİRLİ • ~ ı ı 
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AÇDlb KAIPBMD AÇDL! 
Yaızan: 

At gostos MUiR - Muammer ALA.TUR 

nelerındeki gibi büyük, fakıııt si- r 
yr._1-ı b'r perde tavandan :ııemine 

kaciar u:zanrru:j. arka tarıııfı gös

termiyO'l'du. 

O zaman Elen'in kuldğ'lTid. c'

zaktan uızağa hi:r musihi sesi gel

di. Pes perdeden çaian, fakat 

genç kalblerde bilincmt"l nasıl j 
deruni ufaklar aç:..1, lahuti de
nılecek bir muı;ik''. .. 

Sebashyen yine ı;iılümsiyerek 
dedi ki: 

1 

Japon olduğu anloşılan biır hiı:
metçi, kapınm "'j!ğinde hcyıkel 

gibi harekcts tı duruyordu. Genç 

kızın önü.n<len geçip gidişini san
ki hiç görmüyordu. 

Scbastiyen merd "imin alt ta
rafından yü'k~k, fak at tatlı ,bUr : 

sesie: 
- Mis Elen, dedi, az sonra si.:i 

giırm.yı:: ge eoeğım. Bir ik me

sele hakkında söyli)"tceğım bazı 

sözler ,·ar. 

Koridor a-rtık ışıklar ıçindey
di. Elen alelacele odasına çıkıtı. - Odanı.za çıkmai< ister misi

nız? Çıkınız, çkkıruz daha iyi ... 
Bu akııam, bÖ)•le obun. 

Gaibe doğru a.-ı.laşılmıyan bir 

d:tden bağır.arak emirler ve:ui 
ve merdivenin üst tarafındaki 
ks.P~ ioJc.r!:I r acıJ.ıi.. 

ı Baktı k:. odasının da lambası ya. 
myor. Allah, Allah... Aşağıya 

ıneı-k-en, lambayı sündürdüğnü 
pek iyi •biliyordu. Acaba ş.ınıdi 
kim odaya girip lambayı yak-

Yatağına u~a'll-amadı, oraya çö
ıküY-erd-'. Ye b"§ını iki ellerm.in 

arasına alarak, diişünmiye ·~ 
la<lı. 

İki saat sonra, birçoi< ins&nlar 
yarı aydınlık dclılizi geçtikr, 

Karito yavaşça aşağı ka;p>y1 açtı 
ve bu sessiız sadasız insanlara yol 
yerde. 

Nereden gelıp nereye gitıtik
leri malfım olmıyan bu insarı

!ar-Oan bazı iki üçer kıi§ilik grup
lardı, 'bazJarı da kend.- başla

rını; ıdi. Çoğunun üızermde sua
re efüiseGi vardı. Hepsi de aşağı 
kapıdan çıktılar ve Devol'Şayr 

parlanın karanlıkları içinde 
kaybolup gittiler. 

'fı.uıç kapıdan çık.uı en son 
adam Poı Basl'ıyen olnıuışlu.. 

Milli piyango biletleri 
Milli Piyangonun 29 Birind

teşriıı fevkalade keş:desi lbilet

leri fazla 'fa.ğbet görmüş ve pi

yango müıdü.d(j,ğündclki büfün 
Q>ileUer saulın.ıştır, 

Japon lhizml.'tçi eienı<iishııe doğ
ru ilerledi: 

- Bana bir thtiyacıncı 
m1? deye somu. 

var 

- Hayı:r, Ka:I':ıto, g>t, ra!i>atına 
bak! 

Küçü·k san adam Sebaııtiyeııi 
selamladı v-e büyük ka-pıyı ka
payarak süı:'.giiledi, 

Seıbastııyen lbi.r sigara yaktı, bir 
müddet düşfuıcelıi bir halde !kal
dı, sonra !ıizınetço&ine doğru b>r 
adım atarak.: 

- Bonsuvar, dedi, yalnııı: sana 
tekrar -etmek isterim. Mis Stan
hop 'a çok mukayyed ol! Ne de

mek istedğünd anlıyorsun tabii ... 
Yarın akşamdan evvel odasının 
anahtarını a.!ır ve benim ya:zı
lıanem:ın gö-zü-ne ilroyaıınn. Hay
di §imdi g>t, Allah rahatlık ''er
sin!.. 

- 6--

.ı::ıen JOCtı'k'ul..: ı·iiye ı:;>.eia k:ı.r~ık 

birkaç saatlik uykumiıı:ı ro'lll·a, 

1 
gözlerini açtı. B~ı fena li<'Llde 
ağnyorou. 

CDıh.ıa var) 

ı C::GÜNÜN~ 
1Ansiklopedisi( 

Rıı.a Şah 

Vişi radıyosunun biıldirıliğine 
göre, eski İran Şahı Rıza Peh
levi, N~po>yıonuıı 9Ürgün haya
tını geçir&ği Sent..len adasın
dıa bu.l.uıım<>kıadır. Denııetk olu
yor ki, eski Şah bir 9İi1'gün ha
yatı yaşıyor. 

Rıza Şah, İranda iki yüz yıl 
karlar ihüküım sül'lI!üş oıoo Ka
çar sülıi.lesini-n son ş:ıatı olan 
Su-ltan Ahmet Kaçarın memle
'ketinden kaçım.as> üzerine hü
kür:ıetj ele alınıştır, 

Orduda ha küçiiık subay <>la 
rak vazife görüyordu. Halen 
60 y~~ındaôır. iiki oğlu, iki kı· 
zı vard;r. İranda, bir çok d<'ği
s.<lıkler yıııpmaya çalışmıştı. 

İr.nı b:r baştan başa geçen 
Transiraniyen tıa·t!ı onun za-
1nall .. r<la ınşa edı!nıi.şf.iı. . 

933 de Ankaraya gelmiş w 
m•m;c-kelinıiooe 20 giin hdar 
?!'J!S<Jfir kalmıştır. Geçen sone 
og'lu :\1ooamnwd R'>"" ı-hpın 
led-ı!ne tahttan ferJg~t et:.np:i. 
Karısı kenclli:i ile 'l.ıcrahe. bu-
1.un.-nak!'~ı.r 

Gerçektl"n, iloi tarar d., en bü
yük ümitlerini zamana bağla

mışl:ı.rdu, Müttefiklerin jdd'ia .. t 
ş ııılur: 

•Alınan~a, Versay anl~ııııısı
nın askeri hüJ.."iirnlerini ytlotıgı 

935 deDberi, yeni harbe h112ıl'la&
mak:tadv. 11.u harp, Alman harp 
nıakin10siniıı ydııhnın dubeleri 
vurarak lıarbi bir an önce M>

tic-eleındirınek üz-ere hazırla&-. . 
mıştı. Almanlar, bu lıa:ı:ırlıkla-

rında mıırnffak ı!a olmnşlarıdır: 

Polonya \'e FraDS'd, birer darbe 
le yıkılmış ve İnı:iltereyi d,,niz 
kurtarmıştır. Fakat, llitle,rin bü
yük ha.tası, Rıısyaya taarruz ol
muştur. 22 Haziran 941 de baş
ı ıyao bu Alınan taarruzu. Frıın.sa 
nasıl 86 günde yıkıldıysa, nilıa
yet iiç ayda neticelenecek ve 
Rusya da ortadan kalkacak, da
ha doğrusu ask.,rl bir kıymet ol
maktan çıkacakıtı, O zaman AI
ıua n larJ Sovy&tlerin hudutsuz ta. 
bi jnıki.nlarına ve Jıanı madde· 
!erine sahip olarak bir hazırlık 
kışı geçirecekler \'e 942 baharın.
<la İngiltereye yiikfoııerek onu 
da di-,e getirec,.,kfordi Ruı;yarun 
bekleııihui,,en mu.ka\'emeti, Al· 
ınan or•ı11~una Rusyada yalll.lll 
bir d~il, iki kış geçirtmiştir. 
İngiltere hergiin biraz daha kuv
vetlenmektedir, Mısır ccııbesi 

dü5ıııenıktir. Amerikan hazırlığı 
alabildiğine devam ediyor. l\lüt

tcfikleriu uçak ve gemi iınaliitı, 

l\Iibvcri çoktan aşmıştır. Buna 
mukabil. Alman ordusu yorul

muş. bü~ ük kayıplara uğramış
tır. Bugiin İngilterede 5, Anıerj .. 

k~-da 14 milyon insan sila!ı al· 
tıııdadır. Bunlar, herhangi bir 

şekilde Anupa kıl'asıua çıkabi
lirlerse Almanya ,.e ınüttefikle
rimn durumu ne olacaktır? Rus 

ordUSl.ı da benüa sağlam-ılır, Ka· 

ra har pleri başlamasa bile, Af. 
nıon harp sanayii merkezlıeri·n'O 

hcrgilu binlerce t.ııyyare il<> ya
ııılacak olan ak.ınlann ne kadar 
biil ük zararlar yapacağıru ve 
nihayot bu endiistil'i bitkin \'azi
yete g.-tirer ..ıt Almanyayı silah
larını bıraktmya mecbur edecf> 
ğini kabul etmek la~dır. 

İşte bu netİ.cel~, bi:ı, za111an
dan bekliyaruz. Zaman, bizim 
için çabşıl·or!. 
Bıına mukabil, Alman idclias.ı 

şudur: 

«- Ha)·1.r! . Zaman bixim içjn 
çalışmaktadır. Çünkü blı, Çe
koslovakyanın, Polonyanın "" 
Fransanın endüstrisine, Ro-man:-
yanm petrolüne, Rusyanın buğ
day •tarl:ılarına, demirine ve bir 
kısım petrolüne sahip vazi~et

teyiz. Bütün Avrupa bizim za· 
feriıniz için çnl~ıyor. İşçi sıkın· 
tısı çekmiyoruz. Dilediğimizi ko
laylıkla buluyoruz. Mihver bu· 
gün, dünya anahtarlarından ba
zılannı eline geçirmiştir. Japon
ya Pasifikte hakim vaı>yettcclir. 
İngiltere, Singapur gıi bi İmpara
torluğun ba jlllleti.n i devam etti
ren kalelerini, endüstrisine ha:ın 

madde kayooğı 01an bir~ top· 
raklan etmdea kaçırmıştır . Rıts 

ordusu, mukavemet., devam ebe 
dahi, bir taaru11 değeri ilade 
e-demiyen çöküntü halindedir. 
Mev7'ii mnka\"emetler hiçbir şey 
üade ooenıcz: Doğuda 943 bahan 
için yalnız üç hedef kalıyor: 
Kafkas işgalini tıımaınlamak, 
L<ıııingrad ve Moskova. Bunlar 

elde eıllklikten sonra, Urallara 

kadar gitmiye Hizwn ka~nıadan 

tekrar garbe dönüp İııgilierenin 
hesabım verec~i•. ·nunun ıçin 
de 943 kış lıalı rlığı bize kili ge
lecektir. Çiiııkü zaman Milıver 
için çalt~ı)·or!• 

İşte, i:ki ıara.fm iddiası bu<lur 
ve görüJ\iyM ki, iki taraf, yalnız 
bir noktada birl~iy<.l'!ar: Z•· 
nıana b•ğlomnakla: .. 

li.:ırbin )eu; geJi~meJ.er, yeni 
b<iyümelor göstereceği mnhak· 
knk olan 943 yılı, bii~·üli ln;.d.rrl 
~laıı zA-nıanın hııngi t•r~!a doğru 
dondügünti, nr#: ~yi belirtecek 
olan ola)·Lar ha it.itle gö~ı6fe-

•eldir. 
A. ŞEKİl' 



AMERIKAOA KADINLAR DA 
MECBURi ASKERLİK YAPACAK 
Bn. Ruzveltin gazeteci:t re beyanatı 

Lrmdra. ;e:> (A.A.) - Bugoolcü g;rı.et<.'<'ıiet' toµı .. 11ıısında Bayan 
RIUVch, B>t~k Devletlerde ibic gün kııdn1lanu mecouri '«mete 
ç.a.g1t1laı-..la.rlnın n1u.hten:el oldugu nu söylcmıtıtt!'. Biıly an Ruzvelblen, 
).fareşal fiınuıls'ıru Am~rik;w:p d.yareti i.çin bir davet ge\,rip getir
o.ediği ırtAm.u.,lU<'. Bayan RU7Welt şu CE:'Yab• verm tir: 

Mar~ı. k.e.camı.n eski dostuchır. Amerikayı rziyaretı ıle tıa
Z•man bii)-.Jlc bir mem ııuniyetle k~ılanxalrtır. 

Rtit; nuııııtelt'Aı İngiltereye geLp gclmlyeceği suahne- ce,~!Jen 
Bayan Rwıvelt demi...tir ki: 

.Kot:a.m lıı;gittereye gelmeyi çok aı-.cu <'Cii~<>t-. Fobt _imdılik za
man o..na müosart degikUr. 

ŞARK 
Cephesinde 

(Ba~ taralı 1 incı sahifede) 
<-''P' ıl"' oı.n1r, \'c aV\.·..ıl<A.ım!..lla 
ha ,\ 1>-.Pt...ryl\ hJ:lı•t ci şnır.ın 21 lay
,.·ar(."'*~ tllış.ı.Jtnrtiı,~ı'O•. 

IUR :nA.BALl.l: ·"LISDI 
R··ı~lrt1, 2.·1 (A.A .. J A ırau b:ı~'ito-

?"l ı Lg ,1n ıb:Id .. ·c' ;g:!lc göre Al
r n .t •n ı Staıirııgrod-.g (Ktz•1 

~~ 'l";ft ·1) tl..ırltu ı:h~ ~' lıl'in ~ima
i ro(" aulun;,ıı Ka1~J1k-O\ '.t.1<::.ı dl§ m<.:.-
~· ıes•t l·ıu'. mdç •.ıı;a! ( ?!)l 

TİMOÇENKO A!,,Jı\~LARI 
SARACAK 

1\Iv~&J\ , 1.l (A .-.'\..) - C ~ı.ır>lan 
g"' r. tt-1,:r.t: :trlıl ı;Qı T1 oçcni\.o 
ta f od n .. a11ngr"a I' nal bat!
sı·uı:!a. gır~ı11'n fi~dt:~ şa.~ı ın ıa:i.r

..ız" ~1. knl~ro;l r 1Mt- Oc\' .. ın cl-
kı:eı-•r. B\..4'Lf1 J'.1.l'l ;ı ,ya ı•r.ycn 

k.s l.arLa ı.>ı:rer tıJ• . .ık.ııt lıa .J. cılm4-
t T J'!".QÇ't•. • tta\ ·ı f':.lı t :ıc no-..
tso..sı .-\.l ~a ıı~~.:tl' n .,;. ır.• gt' :-ı1u 

' fJa.k o.ın~la.rd!r !VI:li.C!'~ . !, p€'.c 
y '~1dll- Al?n n "11 •~aood n~ ynt a
b '(' ğı ve n' .ıntnı t h:.ıkkt !('. ettir
r ~ .sur-etı..lı.•, dü~:r.aın ~ha wıgı·an 

bJ •• nda. \,e"\ rt b~l~C"tğ ıanı ıııakt...'\

cır. 

Sta 1'1:11-<l'J..a nılld:.ı! lc-r. A .a.-ı.a-

ı ı~ ıı n ıima! ba-tısır.d-ak f~brı
kal ra ,..>arş Y .. pıltkları tin ;tsızcı l<!

:ı_ · ı: Ja .. •n tı'-1 f'l ~1~ ~:•4.~~~e-r 
\e b .ş. gu:ıı..ienot'r' Uir adı lı• c gc-
L ·lc-1:'(.'IO~ &Cl diıf' 

Yl zleı"CC Al 11an ııraı:.t Ruc m• • z 
le!'i.nr l.aJrruz ctmr::t\4!" ..... _ı:y.ldtz g.i
zçı.te.s~11 bildiı oaG•tH! gôt'(", ioJt,ı:a gJnC. 
ı 00 bomlıe. atı 1 m ı~u r. 

STALINGBI\]) MUHA.KEBELER.İ 

J\.(;> ov~. ~ı (A.A-1 .ı.Joy'l;ıel"·o hu
n:uhab6-n bildır:yur: 

~n sav~ h:ta'~1 da alına.nlM'u 
hı· blr fd?oa k'cn•n o\mem.ft;>r. 
Alınaolar Stslfngl'D.C!.da n~ıl bit" 

çıkınaza g·rn1i:.j1ıtr&~ M-o dolc kesi
' !r..df'• da aynıi ,·pz,_ycte oulunu
.)"'lr!ar 

A ~&n!ar K.ııtl ilk tfşrin ç~lik 
fJ.b;iık.JLarı e«afınC..a.ki- !i:ı11.ıtıarebeye 

6UOO huclllu r.ti i!e en !ı-~l ır.odcl
den :;,ğır t.ltlklar sJ.rııılJ.j!erc.ir. Fakat 
biitun lf.;-OOboolr a'k\m " mış, ll 
Al nan tank\ kı.iilanı!n1a.ı. bir hale 
eukulmu..-:; ur. 

S aır~ıMıo 4;İ1na.1 b:ı~~:ııc:ı son 
gi.ın,et'dt' ba.7.t stı·att:"jik. tepalc6n 
tıle gcı.">ÇLı-i1mıesi ve tJ r Ç.\'< noktalarda 
Rus n11"'\z erlnin cJ.aiha iyl bir ciuru
ma fl":4....,...:.:~t JTrJ.hai-jkflk) 6urt>h~ 

s nı hr;ör~t·nl;1~:r. Bu geni~ sura ya
p:.la.a hücutnda Rus alcı.l'lrı .'\.iman 
•ı (l'\'Zi]('1inc g.iımt;lniir. 

I< !fltbaya.d.a. Allll:snla.ı· vıı'ıt.z 
ıt.•kıtari:a. a.rar;;i Jt<ıtıwım ;~rd1r. 

İtalyaya hava 
akınları 

(Baı tarafı 1 inci sahifede) 
nı sıraıımd:a lbe\edi:ye dairesi ile 

Sainte ~ ciade kilisesi ha
sara uğnau:ştK. Papa, bu Jd e9-
ki ıl:bK!tınin uğradığı hasarın ma

hiyeti hakkında mallımat veril
mesl-n! istemjjtır. 

Fraıı.saya da ha.-a akını oldu 

Lvndra, 25 ll(A..A.) - Visideki 
Fıaııısız rcs.mi aja11sın>11 bugün 

ö0ıwc-n .:;onra erdiği bir lıabe
,.., gôre, ı:;o ln:gıJ;z ıboınl:ıa !.w}·

yaresi dünkü cu.nactesi gü:ım 

ahamı i:; al altında bulunmıyat1 

bo' ene • ~tlücon ü;ıerin<len 

ı.;çmu . .-e bu tayyarelerden ikisi 

:llcnt! c n'dd hır tren hattını ve 

lhmcr" 'da ıırm kta o!.,n bir 

t. "• 'ıalyöz att'§i alt.na ala-
r şımen<!ıfer aıı:eles nhı 

)aıa;,;nır asına sebep olm~ur. 

Fr l1Sl'Z resmı ajansı hu akışan: 
;>(•: ir !• !>er \'l"t'n.ektedi:r: 

Fr~n - lmkiımeli'lin ~~al al
t..nc.a bul mı) an Fransada. 24

1 İ lt • .mle l\fonllucon 'e Dome-
: t .r.erme 1ngılu tayyareıerı 

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

(Ha} t;tufı 1 iıı<:i sahifede) 
sırada bu çok çotiıı iş;ıı ~·alnız
ca Ticaret Vokilııtile ba-şanla
JUJ~ acağ1111 \ 'C utİ!lL nıünakaljt 

ıneselenJ"izi dünıa ölcH~ünde an
lamış olduğuna hle kimsenin 
~iipe>i buluoın13 au ~lünal;alat 
Vekilimizin Jınrekete geçmesi 
içiıı »az;fe saıııtiuiıı ~alıLğııu 
lı:ıret etııı.işliJ<, Hakikatie de 

1 <lüııyaıım bugünkii ~ıkısık ,.e 
karnıakarcyik şartları iç~de u
zak denizler i icaret fil om Mu 

Jeniden yaratmak gibi tıiiyük 
n1lUı bir da\·amızı gerçekle!t.C
rebilecck. hakil.;i bir &ırb .. ro., 

e•lıidı olan yük.>~k Aıuiratiıoiz
den ba~ka kimse de ol:ımaTI!ı. 

l\Iüna.kalitt: Vekilimiz Anıtta! 
l'ahri f:ngin'in, Türkiye u2.'>k de
nizler ticareot filo!-!Ltntuı ye-n.i .. 
den kurucusu 'e beba>t olmak 
}Crefirıi kaunıuaıtı Jıepiınizin di
leğidir. 

Denizci Tii.rk çoeullan, yur
clwnurn ağır bir buııaltıuan .kur
tarmak sevkile tekrar dün~a 
deııi-.lerin~ çıkı.torlar ve bu ,:a
zifeyi di'nya denizle,-i<ün eşsiz 
ci.bangiri sal>iı cN!leri 8arbar<>
sun kaıınu tapdıklarını i•bat e
decek bir kabramanbkla h•}ll· 
racaklarclH'. 

Milli nıİİı\:Kalat dnamız .-e 
ıneınlek~tin bnnalan ekonOOlik 
durunıu şinııdi de~u<I,., ~'1'U· 
nwı yocelten yolundadır. 
Ş>adetlc mulotaç olıduğwnu:.ı: 

ithal.ıtmu.ıı i~in bundan so.ıı.ra 
hiç kimse) e muhtaç oloıı)·aca
ğız. 

1 

l'ürk dMiz.c:ileri, bütün mu· 
harip m;Uetlerin il.tirasları ara
sında. dün3 aıwı ate.~ içinde de- ( 
nizlerilldc-n, en şanı. ,ulh bay
rağı olan bayrağını121 dalgalaıı
dırarak dün)·anın her lı.öscsin
den ilıtiyacııııı:ı: bulıınaıı hcrşeyi 
3·urd11mıı.za bol hol !!4t.rnbilı>· 
ceklerdi.r. Tilıkiye, lıcroiri.ııe 
saygı ve dostlukla bağlı buluıı
duğu muharip devleıllerin bo
ğmıuıaları arasında kendi ken
dini boğuhnal.:ılan kurtarmak gi
bi en yüce lrir 1;azif.! kı·T'?ls.n
dadır . ..6uDALın dola ·ıd.ır ki bü' 

tiin d~•·ktler, yurtlu.ı uğrııııa 

cnghı ı:euidere acılan Tiirk de

ıı:lı:caer~oi saygı '~e sev~iyle se· 
}iı.mlam•k durımıundadrrlıı.r. 

Her~ttg'i bir abluka ıılt>nala 

bıılıuımı;raa yııtdumu-z yavrula

rıruıı yeınJsı.i bütün dlinya&aıı 

toplamak halı&ı için deAu kar· 
tallıınn.ı sahua\ıtadır. ~ile

rimiXir lıtl Tiidr.iye)e hakiki :re
fah vco 'lıolhılt !:Ün<'Şİ•İ gelire-
ccklerdi.-. 

Günün tenkidi 
(Ba~ tarafı l iııei salıife:fe) 

,.,.nnek zorunda kaluakbr ki, 

iki ~;;. ·raıııu otıa li:rasmı 

yalıııı Sineğe veren bir aile 

fakir düşer; yüz - • tiz eJlı lira 
geHrli bir aile ise pahahiıışa

cak ekme:. b~smda fakir sa
yılır ve böyle sayılııı lıdır, 

Bunun için ııcuz e&ru..,k kar

nes.i m<"elesin!k ç<>k teenni ilo 
hareket etmek çok diişünnıek, 

işi inceden inceye tedkik et. 
mel< gerektir d.iyoruı.. 

tarafından yapılan taarru.."11 İn

b:ltcro hiikU!n{'h nezdınde şıd

dcUe pl">IE:'Sio etmı~ c karar nr
m.i, t 

- ---- ---

-----------------·--------------S_A_T_F_._ll_-__ı 

' Memlekette ı ( BABBIN YABATTIGI BAYAT ) f1)~;; 
1 1 • • • • ~~ '.t)l~~~; 

1o4,ooo toniıatoıuk ; Erzincan yeni nasıl beslenıyor? 
16 gemi batırdtlar ! 

Al gözüm, 
Seyreyle 

Beıün, 2 5(A.A) - A'ıman 1 bir şehir oldu 
0ıcciular1 ıbaı:Jk(ıtrt-u•,n~ı ~inın hu
susi t<!b.liği: 

A<ınan dıcıuza:tılal'llıır hare
ketier>n i gL>çle:L;ren ~iddetl1 
.11()11 ba.h;ır fıl11lnalarına r•tımen. 

kuvvetle i<'Oruı:mu~ deniz ka-

Eı-7.incan (fıkdam) Yer 
sal':>mtı,;ır,dal' h&ru.p olan ~• 

ve s~pıç Eı-zıııcıı.n yer'ı e. gü
l't'Ün bir;nde yeniden w!ki ola
bilecek 'bıöylle bi:r tabiat Ielf.ke
tine karşı lwyacak şeloilıde tar 
Cu.ır.iıuı~yet Erzi:ıl(·arurıın ku.
Tu.J.ması ~, dQVam cLmokteclir. 
Kışı y.akla'i"ı<o olm•S>ruı. ve mal
:oemenıin bırlu.nmasındaki zorlu
ğa rağmen bu çalışına de"Vam et
mektecfa-, 

Mısırda hayat • İngitizler çöre asfalt 
dötemeye uğraşıyor - Cephede asil 
f ngiliz kızlarının kurduğu tiyatrolar 

Bugün bütün dün.vanın gr 
Mısır cephcsinde.:4r, Dün bu• 
d:.tnyanın gözü Stal'T;grddda 
Daha önce bütün d.iı~.'a.'1n 

ı 
zü Moskıova ı.ar.ıia!"lnda ,-e 
ha önce de Havay 8.<laları 
Birınanyado, Fıbpinlerde, Sı 
gapurda, föndistanad idi. 

Dana önceleri de mıılüm: 1 

, Hlıclerik! y.pılan çarpışmalarda 

ve miiıııforil harclrnt.ler ııonun
dG deıiıultıJ...rıımız s:.rıal Aıt
lanitk-te, Buz denizi~, Kana
byıları ıı.<:ı.ğında,Trin.\dad ya
kınında I~o1'gıı •beı'Zah ile Cap 
~-ehri ön ler:ınde topye4<ün 1 ()ol 

bin 1ıonil.:nıcı lularooa 16 gemi 
ile b;< dii.,"lflan muhrlbı batır
mı.;ıı-.a nchr. Buıııda 11 bı:şk a üoç ge 
mi ile ba<J.<a bır düwn~n mııh
rıtbi boıpiıİeı-k hasa;. uğratıl
mıştır. 

.Devlett~ıı ba.şl<a, halk da, ayni 

ı:ll'.lret haı,as1 i~-indediır. Para
srz ola.r&.k dı:ğı.1ıla.n arsalat<lan 
açılan kıedUer bu inşa faali.yelini 
iıı.zlan.dırm>Ştır. Bir kaç •ene
ye kadar yeni Erzincan, ~u-

•Sovyetlerin Bul. 1 

garistana verdi-

n:ın en güz.el şeohirlerirıden bi
risi '1la0< .oıtır. 

Siv2sta Buiday 
55 kuruş .., . 

gı nota 
(Baş tarafı l itıci sahiled<ı) 

olr.1a<lıgı b<td•·l'i'ımi:;ıtic. Tatının 
edici ınahtyetıe o;ınayan bu 
cev ... p tzcriııe 22 ilk tcsrin® 
Sovyetlerin Sofya elçi, ba:şı·ekil 
Fi!ofa 'bir .ooııa da+ıa le\•dc et
m~tir. Bu notada E';ocümle dc
ni.ilJ<>r ki: 

cSo\"}'P l1ü.kltrr .... t. \/''{' Sov·yet 
h.aJ\l&nna karsı tertq> edilen 
serg' hıtkk.ndn Bulga.r hi.ikUıne 
tinin •ercLgi rwnatı SovyN:er 
birlığı hUlm'.m'f'tı U.tıniırnur üd
detıme:z \·e 6 İ\ktesrin notasın
da.Ki ŞJCldetlı prCA~W.\ u teki: 
eder.• 

Si-vas. (İkdam) - Ş"1ır •mizde 
bu y;l bcrakt-tli bir ır.a!.suJ. alın 
111a~!na r~ğ:rr.-en, buğday ,.e ar
pa fiyatlan dev.ıırl!ı olara'k 
) ü•kselmekılediır. En uzak kıö_v
lerd.en, alıcının vasıtalarvıe ge
tirtiecek ol.an buğd:ryın kilosu 
55 kun:.<;a 'kadar ~,iJkse'miştir. 

1 Aıwrmal olan bu yiikseli,:e se· 
1 1"'p, şehnın.izd lrnbuıba alma.k 

jçin b>r ç<>ı< •bE>le<hye heyetlen
nin ge-1'm;-ş obnasıdıT. flzı!en 

§chr~m ız.ae on ı.1-tı beJ.edi.yc he
yeti bulunmakl.a-d:r ki, bunlar, 
adeta b'.r•b:rik ru:.. be~ eden:e
SllJ.C fiyotlarJ artırmııkla.d.rlar. 

Köıyfü. malını sa1ımak husı.ıı;un 

da çok r.a~lı davranmBktadır. 

,.~ C.ÜNYA HARBiNİ 
. ' MESELELl;:Ri -' ıfENI 

Rusya ve Harp 
Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

Eger onlar da Jıesaba katrhnış 
olur.sa R~;.ıyantn harp mı:ılzen"<"l!tt 
in:;aatı ve n~lt'himmat i.'Tialfttı ve
sa.ın~>iniıı bu yi.i'ııde c.tvz be, 11is

hctini geçnı!f olması liuım gcle
ccktir. F:d<at bu noktanın üz.e
rinde durımya Hizuın da yok.. 
Rusyanm t::>bn olarak rr.a.lik ol
dU'Ju ham m.adrlelerin r. · bet d,,.. 

Tecosi Alman tarafında ok.un . . . 
Ir\g;,rın ve Amerıkan t.raC.ııda 

1 
l 

Bir A:ıııl".ı·;k:llı g<m(;.._·ot, 011-
Şarkta a.itı as kawtr 8Ül"en 

~ -..~< &t-y9\•tiı .J.ıtUll§ ve Li.1-
h.a:..:-a .l\f~rr cepht•" M;in ~"kate dt•
~ I' M yazı !"~·rl.3i ~-e~~:~-. .Aa"Mt-
1'~ ı muıha.rı"r d~r ki: 

<Kahire ve İıt..'Ol'<Wı'-0"' g-..ıı; M!
suın büıyt şeh.irJ:rr.ıJıı,:e,_ A\'1 up;.ı.da. 
bea:~eı~nn' gördliıgtı 1W; b:ı· harp 
hal~ m<ı.ıwt:ıra~ı yo»tn~. 1-ltıkı·s iş.ile 
güc:ıe n.'(J\.g:..Jdiir. Jia. hi nt.•lice:;<!r:n
den, l1'::litrın !u.f.;ıır ve or!a b:ılli ıbe.l

kmdB.f) ıi:.v.:adt• ı-rr~gin aM<.'leır nl'ilte
egs r o'. r.u~tur. Çimkü ba·n'.ar, gL"fliş 
tıopı·akı.arırdan elC.C ('~.t~ri n·ah~"

lü tw!.a,- ko'ay satam yorlar. 

i~t-.i1>r\yrr1'n b!'.rk:ı~ drfa ha \"a 
taa.ı·n.p_.cna uğr-.una.sı l\lm~.lar ('OıK: 
oJm1{retınuı<-l~1r. Bu ta:urıı.ı.ılard,. ep~y 
kurba.ıı vf•ren arab.ar. bir dÜflnan 
ta~·y.ı.t'i'9:- gUi:Lıı.:tlü ~ı U

1 
CiılolW\1\[ dü

d\Jk!erinJn fery.ad'.ar1n1 duyar dU;Y
maz., ne vWyC't'e Oı\ırhı.ı~a olsun
la.r, bOll:!cn sı-g~lara kıl"ı~ r :ıır. 

i~cnde..ı. ~y{·.ci,e en çuk ~ı.:c~ 1. u,;
rayiin lf· an nıaıha:Je;-e,in..1ç lA.: !;Ol~ 
.sığınak in~a ecJ..lıhnl.;ııtı • 

* 
M !S .. ı'd ... n tı.za.!cl ~ip. U>..-aıra 

dogru JVl abr.aya b.'!t>la..d11:.n_ .. ?. 

zooman manzara degtşıyor: ÇQl 
kadar arn an hu.ıun \.•f' k rr te:k.in 
eden ! 'Qb"r f.t0bjat Jo.ı..iV\"t•L yckt r. 
Sor»uz S<ir..ı'an k\.~ ylrğ.:nları i: ..nc;,-e 
bt'drvf t"t"l'li.l<'l"İnızin f-lağ'J;rın !1ıtıluna \-e 

deve tz;rr:ıı.,. blrk-arrı.k t y n f'tt.ıc:ı 

ağ.uc;!<>l"Z, htM.:Z. ~ <? Vt' JllJiilll6:~ 
b1r yrılda saatler t~ gurılerct :•ılrli
m, tk. ~1!\f' ~ ~hdir. Bı..ı. a..:iak• 
nsanla:ın !ue • ~oş kannlı:ı.-. ~

bin.i 9'J!'<lum: <Sudarı vP s LnK:ıdan!> 
drdi!er. 

İngiliı.'-er, '-TlE'\C'rilı Nil lkıy ı'"'llda. 
b-:ı_-;,~y!p, .. rjıJ:ın bnr-.ıları j. ... n ~v t 

olan BUlarlfl.m bitim:1 ''(' tama.·'· a-
~P"< l .. ıı:nın 

Finlanda Dev:~tı 
Reisi bir nutuk 

söyledi 
.Hel91nk•. ~ :;(A.A.) DL"\ Jet 

rei~; Aıy.ti Fin yurciu ve a:lrsı 

'Çin terr'p ed<~n propag;ır.<la 

haf\asın1 bugün ı;g;e üzerı r d
)"OC\a söyk-Oiği uzun bir nu~ult
la ?çmışttr. 

Ayti, taarruz!af!nı Fin1and«
nın kültü,, m<!rkızeierine ve so; 
yal m~ei-mc kad .. r uza
tan düşınanın harbi merh~mct 
si'Z bir şekilde 'dare e~'\,ğır.• be 
liıbniştır. Küçük Balhk mıikt
lerinin mi..;a · &ı,·ye.ler b:rliği 

-tara·!::ooan la.'b'k edıleıı rr.e
l'oriluı g&ıt.er.mekıt{ci':r. Sovı-et 

ler bu ffit.rrl!eket!eri taıma.m;~c 

enerjn~ geçiırn~1er, js!Akla1llrl
ni orta-dan ka.iduımışlar ve ı;.ha 

lisinin bG~··ı:~< bir kıc:mını Sov
yetl<r bir1ğinin en uiak Joö,,e
ler.r.e '.kadar sümıii<I ·r. Ay
ni i.ık:Jbet, Sov_yec.lerin E';ne dü
şecek oLsal&r, diser bütün mem 
lckeüeri beklcmel<ıtrlir. Finlan
da ker.ai çocciklar:nın zevk:s:z ve 
manas12 olan bol-.eviklerm dın 

s'11 aı:kHeri ile ye<:..flli.iınlecı."Jli 
;,,tem l'l!IlEi:< tedir. 

olsun birçok mtitehassıslon smı
diy-e kadar pelk dü~~ 
tü. Fakat görülüyor ki ilk s1raıda 
da sayılan maddeler 'benz!ın (5 
milyon ton). dem1r (9 m:il\"On 
300 ibin ton), çcf'k (7 mil~n), 
'kömür (60 milyon), baku· ( 180 
bin), lkUl'ŞUn (7 milyon 790 bı.n) 
manganaı (200 hin), nikel (10 
bin), kırom (Y.>O bin), alüm'<ıyum 
(70 Ji.·nj, aınıya'llt (140 bin t.on) 
gibi elzem maddclerair. Ev•·elıro 
istihsal odilerek birikürilmş o
lan iptôdal maddeler, Aln'an ta
ar:rıızu UzC'l"İ.ne tahl•y.: E.'dilen 
araziden çelciler<?k daha ..,,·vel 
Vo!.ga sahasına g.:i1ıürülmüştiir. 
Niioel, ba.1<ır, alüminyum gi:bi 
maddeler\ıl bu sı.-retle \'aktiııdc 
bir'.ktirilm'i .-e r.akledilır.iş oldu
ğu "'5ylenmekıtedir. 

I==~=== 
Diğer taraırtan Ural satı 115, ay

rıdır. Merkezi Uraldaki tlemir kf.. 
ti:hsahltı 8 mil)'<>n 500 bin tonu 
bulu;xırmuş. Ruslann öt.e<deu
beri ıa~b 1k ettikleri 'beş-er sene
lik programları vardı. Üçü'lllCü 
he~ senelik programın tafüi.kine 
başlandığı gür.Genberı Ural sa
hası ağır sanayi i~in en ır.ıihhn 
merkez ollll<JŞtur. Sont'a S.birva
nın garbı, Orta Asya 'diğer ıstfu
saı menbalarnıı teşkii etmekte
dir. Firgana, Buhııra ile Tiirk
ır.enisttnın Naft dağı denilen 
kısmındak>ı iısllh.<alatrr yd<ı'.ınu 
enede 1 milynn 200 b:n ((m tu

t •• 'lld ~ ıı:yrıca >Ö) lıaıml'klcdiı:, 

·r DEVREDİLLCl.'Jt :ftl'rmA BERATI 

, 4F'üfiıküın i'· diit~i.nı par.ça.lan i:nlili il 

1
' tJsulüt ho!\:.L.nd.ak• -h~ra için 'Olt:sat 

Vcltiı.loetintlıt>n İı!t;.hs,.·1 Ml:m;.., olan 
l Son'..eşrln 1938 larJJ vl' 2705 N~. 
lu iıb'bra 1.>l'rcıtıılrn ihti\·a. dtttg~ hukWt 
bu ewrrc ba~a~n,a dl-\•tr V~'l)·ahut 

icadı Tür~cyodıe mevkli f.iiW ıb.>yrnak 
i.it.'ete icor• ôaıtıl wı~lObileoı·.. tdc. 
ı;ı e<liın::1,;.~İ-t' olım~Ia bu hus~a 
1az.ia. ıı.1elU:r:at (..ÔL"'lı~ ıek llSİtytnJ~ ... 
,;n G•la.t.a Aro!an Ha11 5 !r>c' mı 
1/3 No. la:-a rr.iıraea:.t ..,.,..,.,,..eri 
nan olrnur. 

ISIOnundao, ~ii·v~et o:xiunı.ın umu
mi karargihı oJ.a.n Ka.ttaray,. lolııdar 

t.. yol •- - projesi haıı.rla
ımı•»aı-d.ır. F ,at, b r toz k(j(it'sl ku-
da.r ak.et,. Yf'r'de~·ıe; olan KlanLı.r 
ıiçitı-Qe )'01 Ycı.Ptn8';: ve bll yolun t'Uln
Jar]a örtül.rn<'&lle ıTnaoi olmak cid
d.~n güç bic: ~:r. Bt..,u.n İQiıı\ C'\'\'C· 

ı~. ıı taraı.tuı ~tm"tlıar, Qtn1'f"J:ıto ve 
bt·l.o_n?a zaptoa..U,.or, bunların h&.rt'
kc·L::.rz!;gı tenı·n ı·itı1.yor ,-e ooıııra 
iık. tr..raf böylı·ce e:r.fl.\Vel a:ıhı.J ~.111-
dı.k't:tn ~onı a aBC1ll d.öfen;:.rur. 8-10 
k..ornMı·<'l "'-"- b·r s:ıhada yııp.1lan k 

r, 

* 
F ...._t <;v de yol. asl:ı t n;at 

e0ı ~Y"<Jegt uı., 9'-'lktz ~ 
ordlot:mn b r 90k ;tt' ... v<ic; il!' \ e 

malııtJU<osi <ı.av• )'lilile laın n cdJ
fi~tt.'d.r. B. tara4o M!tert t:. m-
~ r. ar çö.de du""m9ııa.an g :p it' -
1 •:':'>fen, A.Jıttr a19.n gr~1rtilrn ·e 
1 J· ed : t~t yi)t tc.J"~· t'(":,ı ha' n • 
lk mu~rrH;ş o!au (S\.ı nakr yı.c 1ayya
Tl' er·, Kah:ı ile et ptlrn 111 ö:ı h: t1ar1 

ar~-.ıncL.o. oıınto?c-ınariı:)·ı n E;..ferlı"r y;o
pl.)"t)d..:.r B•c t'O oı<dl rıu l>t•ıt.-e
n1if.ıc c-i:Cikn :zı.Jr şeyd r. ller ~ry. en 
bİ.IJ"i..~ı.:ndt'n en uf.tk p3r'Cil.! .-n:ı 'k .. -
dar ~tı·rlcn.'e-n ~tirt ,...,.,.c rrccl>u-

Yt:" var. Su b. , Ç'.>!C &~" 1 ! u 
t rık l' -e gı"t.ı· "i. ı.ro~. 

B '13 f:l\W"r<"n ing· z. ordusl nun 
~ ~ ofg;n h~ 0-!r ~(""<;" ,.~k:h1.T l~ tt..'ı, 
c. _.,t r ~ .. ı.n '(; t 01111ad.ıa.. gun!&ue 

bu can sık l dcloor ar::..stfllda b 
1 ~ ı>:.ıl.&:.n.& ıçın &.C"J"YiJr t_yatro 

'r.eyetlrri bi e ,·ar ... Art rt. ~ n ara
s n ... .,n t...= .ımnış a. il ve ?:rnguı 

İ!\g'. ? .. · Jet ~ı. kı1. arma da r~ t

'.!:ın1yor Um.tm.ı;m;n 'ı it4 cTOJ>:;, kun 

lıa.nı>• d('-\•:-ft;rl,"Y z.. Bu tıarp:e kadL'1., 

eıitf"'k. (,"'OCt,;~ g<-:•<; '1ıt yar h~ı"X 

bir \ zif~. var. İcg ml iE"t Ou 
t:~ıU "Ck ı l an ~rn1$l '> 

Cephelerde 
günün çehresi 

(Baş tarafı l iuci >ahir.ede) 
1"1{3 4 tar.:'.<lo.r, ve 4 n-.;)t()4•Jü4ıvn 

kir'ar bcıınjbJ.rdınl • uçakJarı 

ı:e tcclı ı En;khıı;. mL hakk:.k 
gll:>:dir. Bifüassa Amcr'kan md 
z-emesiuit w1: gür.Hc.·rdc f.:lz!a 
miktarda M.s,ra gıönderdigıni 
zannettireı: haberler \'erilm'...-ıi. 

Sal'iılh:y~tıi n.ıüeri lı vııakfar 
4 z.rlılı tümer.le iki rr:oförRı tıi 
men<len general A)ekıı;and.,r 

~ ·r.e ver"!<l.iğin:ı bi:tlinnekte 
<İir. Bu tümenlerin te;:;kil ı·e 

ta..\n"Ves· ıç:n gereral Alekban
der iki a~· çalt~,.ır Ea'31Sen bu 
g.enerailn orta ....-k b°'Ş k.ı .ı

mut«nhğ.na tayini ii<Ç ay olmu · 
tur. 

Mih\'er l;uv\>et.! rme ı;elir.ce: 
Bu •<U'V\·etl.erin <le lk1 Alman 

ve ıki İtalyan zırhlı tÜm<'ni ıle 
motC>r}ü bir Alınan ıJ.meni, 164 

üncü A'ım~n pi~ ade tümeni \'e 
noo<.>an teçhizatlı 6 İtalyan p;
yatk tii:menın<ien laıCa olma

ma".< lclzın gelir. 164 uncü Alman 

tilir.enir.in G!..~n get'rildıği 

.sar.ılmı&;.t.OO:r. İtalyan za'lıh :kı 

talar:nın ArrleUa ile ülı!orio a 
dını taşı,yan ve en -"!r,ion 

ask<ı-r1erden mürekkep olan 1ü 

menler oldı.ıiu muhakkak glbt 
dir. 

lonvada idi, Fraııood.a idi, Mal 
ta ıdi, Ih-i!anoyada i.di B.:ı.lk.oı 
larcia id'ı, Gi~i<jcle idi 'Klbrı 
idi ve elinin kliı,ünde' idi. 

_Buna de,ner: Dünyanın g 
zu .. Bu mooar<?k göı, bir bak 
SI!llZ but'ada, bir bakarsınız 
rada, b T ba.karsınız orada .. 

Şiımd.i Mıs;r cephc-s.nde oi· 
bu ınli!harek dünyanın göz 
yarın Dakar, öbür gün Kafka 
yaya, İrana, daha öbü rgün 
vu111ralyaya, diıoha daha il>· 
gün b•lmern ner.,ye dikilece 

Kaç yıldır bütün dünyanı 
gözünü ortalık süpüogesi glb 
çat burada, çat şurada. çat k 
pı • rkasında, çat bilmem ne,..,. 
de dolaoştıran hey gidi hdkkah 
7•n eH he)'. 

Hokk:obaz nasrl: 
- Al gözüım seyre,·le Ça. 

lN:anın bağları, Bursanın d " 
Jarı! 

D:ye eU!'..dekıi detterin ya 
rak1

• rını ı;evire (."e\•(re 
srıyircHer:n gözle;ini saniy 
bir oradan oraya dofai!lın~rs 
li de diı"ya seıyicMcrn·n göz.le-o 
ş.n;ıel';l<ı dünya bdk abazın:n ~ 
rin: kan .ı düm·a ddleri üzer n
de ge?Jd.irivor ~·e is'.e s.;,,nı def
terin Mıs;r c'E.'p!hesin - açtı, ba
ğır1,·or: 

- Al gözüm SC'\'<t>yle E;a.ı 

meyn, çöll rile :Kıı'ara ba:ak! 
lukl. rını•. 

Mısırdaki Mih. 
ver cephesi 
yarıldı 

(B:ış larafı 1 ind salıill'Cle 
Jtj gi>klerı.nden aları<en sekiz 
cı Jngilrz oııiusunun bel ·\ d 
k<ıt i ohm taarruz hareketi. inı<i 
şaf etırr ktetl.ır. Büyük kuv-..·et
lerm toplanması suıretile Ela! 
meyn hattına kurjı yapıl3'n ta 
armz cuma sabatıı gün doğaı1<e 
baı;lamıştır. 

Bazı alametlere göre, Alma 
kumandanlığı, yalnız lbir!-eşi 
m•lletler tarafuwlan yapılan e 
lıe taarruz,mdan dolayı deği~ 

ayni -zamanda, .fevkaliıde aeyya~ 
ve hareket kabıliyelı lngıqız k.w
vetlerir.in tt-'r.ıdidi yiızüııden Mih 
ver mtNSala yollarının mmte-: 
mel olarak kesilebilm-es: cnd'şe
sile çok m~ul görünmektedir. 
Seyyar İnıgiliz kuvvetleırinicı ha
reketsa:-kalınad.ıkları, çölıi 1..-u• 
şattıkları \'C dü man ger:lec;r. 
taal'nrz ettikleri söylenmek 
dir. 

İtalyan t~bliği 

Rorca, 25 (!\_'\..) - İtalyan 
tebliğı: 

Du~man şiddetli b.ır topçu l:ıa
zırl.gır.dan sonra kudreti.! zrriılı 
ve piyade tkııv,,.·etleı-ile Elale
meyıı cepiıeı;inin şuna! ve cenup 
.kesımlcrinde taarruza gcçır.:ş
tir. Her tarafta püskiirfülen düş• 
m;ın, bilhassa zırhlı v Qsıtalar ba
kılll.i.Dduı ağır kayıplara uğra
m~ ve şimdiye kadar 47 tank 
tahrip olı.ınmııştur. IMufrncebe 
devam etmektedır. 

Denizlerde 

Lcındra, 25 (A.A.) - Amiraliilo 
makamının te!bliği: 

İki tarafın J.:uvvetJeri birbi

rine denk ise de tank ve uça-k 
batomından İng>lizlerin daıha 
çUk k-uvvetli o:nt&s, Lizını 

gıeİ!r Yo.1<sa. tank ve uçııJ<. ba

kmıından hafif blr ora un un ta

arruz e-tıınesi wer!a1me QOk va 

hlm n<ı-1.ieeler dngıırobılir 

Cuma saabhı El'sleımeyn hat 

!arına karşı yapılan taarrırzun 

Tuba, Fuka ve S?d' Haneş ha
va meyıdan1arıııı bambalOO...kıan 

J 

Al'Clenizde faaliyette bulunan 
İngiliz deni2altıları Lılıya'da bu
lunan M lbver ol'du!arıın:n deniz 
muYasala 'Ve i~e yolları iizE'rin· 
de yeni muvafiakiyeUer ka:zan· 

sonra b~na"1 da 
mızın doğruluğunu 

bu nıut<le

gösLermek-

.ıtuslar bt:ıt:unl ·•'<i<' k.E'ndileri
n 11 Jıaıp kun~et ve mu.kavemc-
t in<lf'lt ıSTa.-la lbmlı&ıtır.ek İçit\ 

bazı vesilelt'r buluy-0r:ar. Yeni 
söylenen bazı 'l1Utukhır bu i\i
barla d:l<kate deger. Rusyı. .lı&r
•be g'.ırmoden €1\"Vel de onııın sa
'~ayi mtl.ıhaları.nı öğrenme'k Av
rupalılarca Ye Amerikalı1arca 

en mi:,iıiın ım-selelerderdi. Da
lıa sonra R"'> - Alman lııaıbin
deııl:ıeri t•se zihinl'.!ri pek me;ıgul 
eden birrr.ci derecedeki me;elıe
ler s.r~sm.:la Rus s:ınayhn.•n bu 
hanpt.oo ı>e dereceye kac!ar müte
essir oldugu, bl'ndan sonra da 
harbin do.ha .devam edeceığine 
göre o sana;ıin ye dolayude de 
Rusyanın harp kabiliyeti nıe ha
le gireceği sualler. hetiırmiıjtir. 
Erbr.ıl.oıPı pek dü~ündiiren bir 
mevzu ol<h ~na şüphe yok. A-
1neıikalılar, 1rıai1hz~r bu ır&:'Vl."'ll
da ~iır.ai.;·e k.,d .. r D..ı'ÇOk he•ap
lar yümtmi:ıllerdır. Rıı.·ya tr.e\'· 

ZL4wıun, tR1J13.Yaya t":ıllU-!t eden 
her meselenin Mllıver memieket
lerioıde de bi!'.nci derecede e
hemmiyetli ol.el uğuna şüphe edi1. 
meoıcktedir. Aln,rnya ıçin Ru6-
yanın daılıa ne kadar dayanacağı 
,.e elindeki harp menhalaruıın 

daha ne !kadar uman i e yara
yabil~ keyfiyeti Rı.1;yaıun 

hem müttcfildedni, hem bııgiio.
kü dii§manl~m türlü bakımdan 
derece derece aliıkadar ·ctmek
troir. Bu mevızuda söylct>cnlcr, 
yazılanlar muıht.elif surette miio
nal<a>ja erıılecck gbbi olmı.:~tur. 
Rusların gerek l:ıaroe g>rmele
rirden evvelki sıralarda \'el".J

mi'ii malfuııa t, gerek harbe giI'
d;kton wnraki değişikill<lcr göz 
on.ıne getir lir"'! kisi ortası ıt.ır 

csa~ \'arroak u.mkün görün
miiışti.ir. Bu hesap..arı yürütenle
rin gözür.üne k.cyd !arı ilk ,ok
ta şu.dut: ~ r i n<.'C\ir • \ -
yet R~ anın iktısaoi ~ıya t 

!aalıyeti tıop \ ;Jlga neh.-11ın ~ar
k.ır.ı(fa. ) e~ saı:a) ı mı.n ı .. kal:.rı 
\"treude geL~k iç n clmuştu.r. 
Bu saJrncbokt t sisat sa) esuıde 
Rı.ısyamn bh, mühimmat ma
ilitının 'o 35 teru edı db ·.mı -
tır. Ll.kin bu kuru.ln uş fab
r ala< Ç ' l olm dığı gıbi Al
n;an ıtı.arrw:..nd ben Rusların 
ı..lı • etmı.ş old kları ) erl(r< e 

Bu ıakaınlar \'e daha .bu'Ca 
benzer ola:nlıınnı ıralamak pek 
mümkundur. Fakat bu harp t ·r 
.ı<ere d&.!ıa gösterdı iti asıl ır ..ı• 
him <.olan keyf•. et ıla" edilm~ 
oıan rakam.l.mla değil, l:i .,._ 
d lıni~cn hcs plal'Claclır. Rwya 
bu harbe gırıneden t."l'Vel vanı 
Alır.anya ile aost bıJunu k-en 'bi
taraf R ) adan mulıa.rıp Alman
yamn in Utere aleyh- ne cwnak 
ıizerc ne suret!e istifade cdebi
:e.:egi, Rusyaıım ıptldai madde-

]erinden neleri elde edeceği İn
g.lizleri, Fransızları ve Ameri
kalıları az dlişündürmerr.lştir. 
O zaman Rı.r;ıyadan Almanya için 
büyük bir fayda temin c<lllemi
yeceği ,)'İ:nc r:>'kamlarla ~bat e
diliyordu. Almım tarafı d:ı R1.i1;
yada istilısaı.ltı artta-mak içiıl 
daha çal ıld•g• talodıırde Alman
) a iç:n <istifad.:ı kabri olacağı ne
ti.cesir.e varıyocdu.. Niha) et gö
ıüldü ki şu dört encde ~rı bu 
mcnu etrafı.ııdakı lıirtu ne.şriy.at 
Rusya.mn asıl kendisi in salda
Gıgı malunıah ve haııp haurlığını 
meydana ç:lkaramackın mtş 
oldu.. 

mı.şiardır. Beş ia~e gemisi ah 
rılımş, !bir de~yer ile <LL'ıhl· 
b.r ticaret kruvarorii m<mteme: 
olarak batırılmış,~ i~e gemis' 
de hasara uğrahlmı.ştır. Dört dc
nizaltımıı: bu hareke'tlerin mu
vaffaklyetmi paylaşını~lardır. ,~ 

1 ,--------·.-.--------------.... MARİK A. RÖKK 

ŞAHA .E DANS 
kaı n f3l' p a fabn'ı<alar da S E S SiNEMASINDA 

b rtan haı ~ tutulsa gerek. 



SAYFA - 4 

Dünkü Lik Maçları 
• 

Fenerbahçe Ve aile 3- 3 
b e r a b e r e k a ı ·d ı ... , _______ ~ 

Galatasaray Bey kozu, Beşiktaş İstanbulsporu, 
Kasımpaşa Taksimi yendi. 

Davutpaşa Sülcymaniye ile berabere kaıdı 
Lıg maçlarına dur. de Fellff

bahçe v-c Şeref stadlarında ol
duk.;a ka! .. ballk bir m<:raklı kıit
l~ı önünde devam edıimiştir. 

Hel-c Fenerb;tlıçe s~adı maçın 
ehemmi)·et.Jc mütenasip bir ka
Ja.iıalığı stadlarına yerleştirmiş 

bir halde idi. Bu stadda yapı

lan maçlar<Uın birincisi Galata
sa•·ay _Beykoz arasında ıl)'nan
dı. Ve GalatJsarayhlar Beykozu 
4 - J ycr.m:ye mu,·aifak oldular. 
Fcn<:1rbahçc - Vefa maçı da 3. 3 
b<•rabcrlikle bitti. Şeref stadın
da Davutpaşa _ Süleynıan1)c bc
rnbere, Ka81mpa.;a Taksimi 3 - 2 
13<-şiktaş da İstan bu l"J>Oru 6 - 1 
) endiler. 

Gabtasaray - Beykoz 
Fenerbr.tıçe stadında birinci 

kumcnın ilk kar~ılaşmasmı ha
k-cm Tarığın idaresınde Galata
saray Bcykozla )'a.ptı. Galr tasa
rayhlar bu maça ;öyle b::r kadro 
ile çıkmış bulunuyoo-laroı: Os
man - SaHm, Farı.İk - Kemal, 
Enver, Musa - Gazanfer, Mu
zaifer, Cemil, Mustafa, Maıhnıut. 
Oyıım baı;lar başlamaz Galata
saraylılar hüıcuma koyuldular. 
Fakat Beyk<l!lun müdafaası canlı 
oyunile rak•biııoe mukavemet e
di:ı-.:ırdu. Bu hal 7 nci dakikaya 
kadaı sürdıi ve bu dakikada 
Mustafa takımının birine: golü
nü çıkardı. Bundan sonra Bey
koz ilti gol f>rSiltı yakaladı, ta
ht ,bunlardan <Stifade edemec!i 
w de\'rc 1 - O Galatasarayın le
hiıoe bitti. 

llciııci devrede Galatasaraylı

lar çok canlı çalışıyorlardı. Niote
kim bu canlılık say<:-sinde Cemil 
ik il"lci golü, bunu müteakip Mu-
2affcr de birbiri ardına iki g'Jl 
daha yaptı ve Galatasarayın sa
yıları dörde baliğ oldu. Bu fai,. 
kiyctterı sonra Galatasaray işi 
biraz daıha gevşettiler, bundan 
istifade eden Beykmlular Ke
malı.r:ı ayağile yegiine sayılarını 
yaptıla:r ve maç da bu suretle 
4 • 1 Galalasarayın lehine bıttl. 

Fencrbahçe - Vefa 

puvan Cellvell 
d~kıkadan itl'ba.-en Fenerliler 
hiikimivet "t.esiıs>ne muvaıffa:k 
olup Vefa müafaasuıa yerleşir 

Tak'm M , G, B, M. A, Y. P,

1 

bir halde ,tiider. Bu sırada ve o-
________ ;...;..,_..;._;.... yunun 27 nci dakıkasında Vcfa-

-=~==a"-'--.::5-:5;...._..;;;;;....:;2:.1 ..:;2-..:l"O, lılar yeni bır fırsat yakaladılar 
Fenrr 5 4 21 3 9 \'C Ve!anm santrforu Zeki gü-

o 4 2 21 1 8 zel bir şiltle takımının üçüncü 
6 

3 2 16 ı-0 8 golünü yaptı. Bunu Fenerin ilıü-
cumu takip etti ve Fenerl.Uer 

6 3 2 41 inci da•kikaı;; İbrahimin aya-

G saray 

Vefa 

8 i.t. Spor 1 I~ 9 

O. Pa.şa 6 2 3 H 13 5 ğile üçüne{; gollerini yaptılar 

Beykoz 5 s 5 9 3 ve maç da bu suretle 3 - 3 bera-
ber lılkle soruı enli. 
Davutpaşa 2 - Süleymaniye 2 

3 Sü-leymaniyı• G 1 4 7 23 

K Paşa G 5 6 24 2; 
~_.;.~--~~~~~-

5 - 5525 

I f Leviski takım; 
geliyor 

Şere'f stadında ilk maçı Da
vutpaşa - Süle)"maniye iakım

ları yaptılar. tr.ı.. devre Davut
paşalılar llıakim bir çahşma te
s;s ettj.Jer ve bir de gol yaıparak 1 
devreyi O - 1 bitirdi'er. İkinci 
denede Süleyınaniyelilcr çOk: 

- hiııkimdiler ve 'bu a.ada iiki de 

Feneı<b:rh<;e - Beşiktas ku 
lüpleri tarafından d1wet edi 
len Sofyanın Leviskı takımı 
önümürod<i Q3"1amiba günü 
şc'hTiı:nize gel'lniş oalca.!<tır. 

Bulgar fotıbolcüleri birinci 
maç\a.,ını 29 TeşriniC"VVel 

Pe...,cmbe günü Beşi·kta:;;la 
ikincisi 31 T~r'n:e.,,.,,•el Cu-

' martesı günü Fenerb~hı;e ile 
üçüncü9ii de J Teşri!'1isani 

pazar günü Fener - Beş'ık
tıııı muh~el<ti ile Y' pacaklar 

dır. OyurJarın ılk ikisi Şe

ref stad.nda diğeri de Fener 
bahçe sıadında 
tır 

oynanac~k-

Galatasaray İzmirc gid·iyor 
Cümhunyet bayYıa<mı rnü-

nasc-betile Gt.tatasara.y'•lar 
1znıirdcn vak'. davet ~erine 

çarşamba günu harnkeot edc
cıeldtir. Galata.sarayllılar İ"1-
mird.e iki mı<ç yapacaklar-
dır. 

goı çıkardılar. Davuı:p;ışalılar 

buna ancak son dakikada mu
ka'1>ele edere'k 'IJ(>rabere oldu:.ar 
ve maç da• bu şekilde lbi'1ltı. 

Kasım paşa 3 - Taksim 2 
Günün. ikınci maç, Kasımıpa

~a ileTak.sim arasında yapıldı. 

Birincı devre Ka>~aşanın 

t.ım ha~ miycti altında cereyan 
eıti. Ve Kasımpa~alıla< bu dev
reyi O - 3 bıtirdil<'r. İkinci dev
rede Taksim!ilcr büyük 'bir gay 
ret g00ıeri)~r1ardı. Bu gayret
leri iki sayı çıkarm4lar1na im
kan verdi ve ~ç bu surE<tle 
2 - 3 Kasımlpaşanın galebes'Ie 
nı'hayetlend:. 

Beşikta~ 6 - istanbulspor 1 
Günün sor\ maçını Beşik0iaş

_İstanbul-spor arasında oynandı. 
Oyun bida)'tte çok cııon Jı id'İ. 

BeşiktaŞ'IJlar bir türlü hilkimi
yl'li tesiı;e muvaffak laan~yor
lardı. Bu hal 26 ıncı dakikaya 
kadar devem etti ve İstanbul
sptırtın kalecinln bir durOJklla,. 
ması takımına 'bir gole mani ol 
du. Bunu ta.ki.ben Sabri ve Hü
seyin birer gol daha yaporallp 
Beşiktaşiı tar devreyi O • 3 ga
lip biliıdilcr. 

1 
1 

KDA M 

Bir_· Avuç Kül 
Yazan : M. FERİDUN 

- Nc;.mZn, r:er.('de:oin? f(:3ranı.k· 
1::ı: ne .)apı.yt•ısun ayol?., Yoicsa yi
nı: l.tni konkutn~nk n~ı istıyoı'liun? 
Yok, a:tM g<:çn1. ola •. O bir de:!a 
eı~J.:! ... Dui', iU elı..~ktr sı aç~ın1 

ci.a ... Ay? H·:· kOş;•yc bUııülmü~ y.i
ll( so.or.ır~·t :o.·u . -sun Oylf~l • H.ısta nlı... 

•sın·; . S.::>yl.e cnr a can~nı, ~i;ı.ından 

bı- Xotı;,rr.e c;ıAsın .. GO'l:ll'r•n kı.za.r
.rr.~ .. Sen galrba a&lamış:>ın karı
cı~.tn! ... 

- Ben sı·run karıcı~-n dcğ:ıim!. .. 
Nı:rt'ci-en gı•:d;nı:- oraya gil! 

- Da:rı'<.:..:n ge}:yoı wn, yine ora
ya rcı gid{'yıın? ... Sr.ııt yedi. o;-ta
;ık henüz :k.ararınadı .. . Oışar1da şi

cim g:l>i bir ya&mur yagıyor! 
- Sen ~'n?di da;N·d~n ml gcJi~ror-

sun? 
- Tab-J. ~ered<:n grlıec<'ğım? 
- Yalancı! 

- Senı Wrn1n EOerITT> kl daireden 
!lfl~orum. Yalan .ciylt'JJJA>ğ•· ne bor
cum vaı·? 

- MEtrtup:.a~t;ğ•.n k~ınm Pvin
den g.cln).ı.yor ınu::.un? 

- Ne müna-sı.:-bet? ... YanT... H~ 
b:r 1cadınls. mck:uploşmıy9rum de
nW'.ce iE'tt~dim ... 

- Demek ist-ctl41 amrnJ diyen1E'
din! 
-· Can~ın ne oldu, .,:,y;ı.. de anla

yo:ıyıilı? 

- N~ olaca•!<, küh.iıphu.nen.in to
zunu alnytm d·l'rkt1n cl;ı.n-e bir pa- ı 
ket kad:n nH.•:.;ıtubu gt·'1~ ... Sen u-

. tanmadan hangi kadına Oy1c •Cıclm>, 
tŞekerırn> d;ye mt'.ktup!aı· yazıyor- ' 
sun? 

- Ha ... D:.Jl', acc:~ e'1'nt• ... Jrfc
s<·leyt şimd: an~adım. A bı1 nim gü
zel karıcığillr, sen o rrr.kıtupla,J'm ta
ri.l-ıhıe bııktm mı bir k..ı.·!'l·? 

- H3ıyır! 
- Aşol onlnr ben:m belc:3rlığım-

da ya.zdıg:ım mt.:C<,tup:ar... Mazinin. 
canlı ha.t.u·cııarı... ver baka.yım fıi.U 
meldupla.rı ... Hatı şöyl~. bak pndi 
tarA!ıl-t.'rıne: 18:!0 ... Ha.yır, beni de 
şa~ırtıyorsun. bu randevu için tayin 
edilen saat. .. 18,:ıo o:aca.\ .. , Bal< 
tarih buı•nda: l 927 ... Srn de gör
dün ya? ... 19271 yaıni biz. heni!z ta
nır;ıp ~vlerın1.t.·den evvlcit'i ı.arnanıa 

aıt .. Doğru nıu'/ 

- Doğru. • 
- Ş•nd! k<>kla tı:ıi<ayım bu mek-

tuplarl'? 
N-e d'iyot" lwklay;.yı1n o koknl\13 

kiı.ğıtJ.a rı! 

- K'OkımU'i- .. GO.·d..ın ya, 6en 'kt·n
di.n sq,yl.ed.n, U.ı '«.~.:Uar ~·~.._idıği 
tçtn ki.ı:f k'O'Kuyor • Rt .. nıkJerini d.i• 

ı;öıiiı:;ıor.;un .'.\·:ı ne ~n.Ca ,. '"ra:vrı~? ... 
Bütün ;nazt<iı n bug..ın k:ı.l.an işte bir 
a'\"UÇ kCt 1kıo'kıılu ~:ırı kağıt! ... 

- Demek bu mektuplar cana bc
ka.rk-en c.c\rd••<n ri.adınlardan gf'ldi? 

- V.e ben Ge oniarı yırtım:ı.k oesa· 
·ret.ini lrendimde göı~im. Biı· kö
Şt':Yl2 attım d.uruıyod:l!dı. Öyle ya bu 
köğltJ:ır 1\lvue-k it:.ti mlz, su istemez, 

- lt-1üc.aadc edcı· mi..ııı.in bir daha 
baatay.ını? 

- Balk karu:ığı'fl .. hott'<ligitı g.ı,; 
bak! 

- Bu zaı1ıın. içine sen gPlmeden 
C\"ve] ba.Jmnıştım. Bunu içinnde nıe 
var bili yor musun':' 

- Ne b.l•yim t-en? 
- Kurunıuş bir k3ranfll var. 
- Y3? 

- K;m yolladı sana bunu? 
- Valla·hi ~t'Ç"nıi~ gü.n .. Peok ha.- ı 

t1 r ;ay? !!11C70rum! 

- JI~;,,. be]~ ..... 
- Bır kafQ.-nf•l de sen ba.!"»a Vl'T-

din. om.ı bili:yot"\lı'!l. Fa~at ,J cü.lda
~ımin rç·ndı· vıe \.oı:·bi.ınrı ü ... t~iodc 

duru.yor. 
- Bu K.a~oo: df> bu .... :ı:-rın iç;rı.c 

g.rmedo('n evvel "ııı;oi!-.r ka.<; a, kal 
ıtknin Uslünric duro:ıı 

- O aıyı~ rrıes..ıe' 
- Aınnn bu nt~ a~. i ror.kıtup 

böyle!. imzanın tic.ti.Jndt•: tSeni ().. 
liinct'Yt' karlar ~\"etdk oı.an .. > dı
Yf!. )'<HzıTHş ••• Bu x1'-hn ö"dü mü ku
zuı:-n? 

- Zann('l!n"m
~ O hald~? 

- ».-c-<, boy le > .ı.;ük o._~ rn<ıc<'
ra:.arı için büyük ~eLmt ~er yazım,.ık 

dogru Ct'ğil! 

- Degjl ya.,. S,..nTodan Pl'k ~il~ 

lünç oh.ıyor... in)7.~ya bakayım: 
Nimt•t ... Gü~l n1J)'d1 bari! 

- Dur baka:111n, gt1Li.m1U.n ?niın~ 
gelsin de... H2, ~;nııdıi h:ıurlad!nl. 

Boy u boslu, esmtı'. be~ g·bi l>ir 
kızriı ... Y<M, s-:ırr ·aç;ı beyaz 1ı€nl.ı. idi 
,gaJ-.ba... h-i b ·ın::ıyoru•n1 yc:ı, b~:k:i 

dr... 1 
- BeJ:kl de ne ~.,•yaz, re C:ilnrCı 

değil mi? 
- Olabi,j;,-

- Bu kimin fotoğrafı? 

- H:ı, bunu ;.yi bıliyorun1 ... Şiın-
dj 6fn d~· eü:eook,!n .• HntL5 bu kil
dının Ln biı· beni vr.rdı. .. 

- im1:1 
- İ-sn:;?... IJ;ıtı::c.ya.m11yuıı.ım .. ~ 

Ha, dur ... ismi N.ezahdt idi ... Yok~ 
Nı·zJh:ıt değ 1. .. 

- İyi düşün!...... Brnli k.ad1n ... 
- AAlıma gtlnı.y'OI' ... 
- Peki bt~ mı·ndil kimin? ... Kı~-

narınoa kırmn.ı dud;..ık. boyası v.ır. .. 
- sah.! 
- Kim:n dud;:.•ıdar-ı? 
- ı..tıen-d.ili vı·r b111\caıY1m •• Bak, 

marko,;ı var... N G.... Ha, bunu 
hatırladmı: Nf"'riman Gök:.s:eıvıır ... 

- Benden evv~l sc~M1. kadın 
mı? 

- 5.,nin)e cvl2nrnıclk için bcı'k et.. 
üğ~m kadın~ .. Arada !aı1k var ... 

- ~k az ... Nam?rr<.? 
- Ne var m-clcgRlı? 
- senden b:r ş.t'Y itıl.csrm ya-

p:ır mı::;ın? 

- F.rnrt'tl 
- Bunların 
- De:bal! 
- Dt>'JT1f'k. razı oluyor- un? 

• - Bak, if;tt• sobaya ~tıyorum 

Gö:-aün mü"'.' 

- Gö:-düm . . 
- Şu k,:bril ktPusunu vereerıe ... 

Muı; r..n üstUndı• durL.')'(ll' ... 

s~.' :·m::~.t_,::,:. h:~~:: ::~ 1 
n~sı .bet?... Senin i..o,1.cdi&,tn olsun 
cia .. Ba.'k nasıl paı·:adı! 

- E...-C't .•. 1'.fazi ne güzı:ıl yanıyor! 

- Ş:rndi memn1ın oldı.;n rx.ıu? 
- Olmamaık mümkün drği! ... 
- Alev alev yanıyor! ... 

- Biraz !Onrn bir 3\-"UÇ kül k8.la; 
cak!. .. 

- Evet... Ni(-.. öY 1 c •esin deği~ 
ti? ... N oldun? ... Aghı.~ı~v.ı b&? ..• 
Nermin, karıcı.,ğıırn, mace:-a.ı bir ma
zim o1duğu 1çın mi ağla.yorsun? 

- Hayır~ m.oı.iyi uoıut.tuğuo ic;in 
<ıiü.ayurum ... Bı·n dıf' biı-aa: ma2.i de-
ğ.ı rnıiYiro? .. . 

İkinci karşıl~mayı Fen<>~bah
çe - Vefa takımları yaptılar. Bu 
maç haftanın en miilhim kaT§ı

la.şması.nı teşkil ediyordu. Ha
kem Selaminin idare ett ği bu 
maça takımlar şu kadrolarile 
çıkmış bulunu!)-'orlaroı; 

Fenerbahçe: Cihat - Muam
mer, Murat - Ömer, Ali Rıza, 
Aydın - Fikret, Nac;, Müzdat, 
İbrah:m, Halit. 

yik uımn süırmedi ve oyuiı Z5 
inci dakikadan itibaren ortalac
da oynannııya başlandı. Devre
n 'ırı sonlarında Fenerliler üstün 
bi;:' oyı;n tu·~tuırmıya muvaffak 
oldular, fakat sayı yapamadılar 
ve bu suretle birinci devre 1 _ 1 
beraberlikle nihaycth!ooi, i•kinci 
devreye Fenerl.lerin hücumile 
başlandı, fakat Vefalılar bu 
devrede çok canlı idiler. Bu 
canlılık yedinci dakikada Vefa
ya bir fırsat imar etti ve M11h
leşemd~n Şükrüyc geçen biır 

pası ŞCl'.<rü güzel bir şütle gole 
çev.rdi Fenerliler bu gole ofsayıt 
lddiasile itirazda bulıınduiaır ve 
bu itiraz iisaplarının ~ulma

sına sebep oldu. 15 inci daki
kadan ltibaren yeniden faclala
~an Fener hüıcumları Vefa kalesi 
önleriooe dola§tp duruyordu. 
20 nci dakikada Fikretin güzel 
bir kornerim:lc.ıı istifade -eden 
Nac; bir kafa vu.ruşıle takımı• 

nın ikinci golünü yaptı ve ta
kımlar 2 - 2 beraber vaziyete 
girdiler. Oyun bu andan iı'.c'ba
ren çak süır'atli ve zevkli o:r ce
reyan takip ediyo:;du. 

İkinci deweye İstarılbulspor
ıular hızla başladılar. Falwt Be 
~kıaş hemen hücuma g:>çerEik 
hakimiyeti eole aldı ve ili< da
kikada Şeref dördüncü gıolü 

y<ptı. İ:ıtanbul8porlular bir 
münferit lıücum<la ralkiıpJe.ine 

bir tek sayı yapaıhildiler. Fa
kat yen'<len şahlanan Beşilctaş 

mu.hacimler! Hakkının ayağile 

iki gol da.ha yaparak maçı (l - 1 
g;bi büyük bir farkla kazanm
ğa muvaffak oldul&r 

l tıhisarıaır Umum Müdüriüğünden 
1 :",,eflflıollll .. lll!llllllll .. lilll ........ ~ .. ım!lö&~.....,, .. ::illı:lt.ilıY"lilliİiiöllllBllllll!IJEE.: 

Vefa: Muvahhit - Süleyman, 
Cihat - Süleyman, Hakkı, Mus
tafa - Haydar, Hüseyin, Zeki, 
Şükrü, Muthteşcm. 

Oyun ba{lar ·başlamaz riiıııgiır

la beraber hüıcuma geçen Fe
nerlilor hem<:'ll Vefa kalesine in
d lr. Ve birl>'ll'İlıi takiop eden hü
cumlarla Vefa müdafaasını zor
lamıya mll'vaffak oldula.-. Bu sı
rada 6 ncı dakik.ada Halidin at
~ığı güzel_ bir korneordcn Fikret 
ve Naci is~i:fade ederek takımla
rının b.rinci gollerini yap~•·lar. 
Bu ııol Feneri canlandu-dı, fa
kat Vefalılar da adeta fırsat kol
luyorlardı. 12 nci dakiokadan iti
barElll Fener müdafaasını sıkış-
1ıran Vefa hücumlarından birin
de ve oyumrn•15 inci dakikasın
da Muıhteşem Jıankuliıde bir şirt
le takımı.nı bc.r:rbere yapmrya 
muvaf!a:k oldu. Bu bera•berlik 
sayısından sonra Fenerliler ye
niden llıızlandıTa.r, fakat bu taz-

30 uncu da·kikada oyun çok 
sert 'bir mecraya dökülıdü, bu 
anda hakem Vefadan Hakkıyı 
karOO""larına itiıraz ettiği :çin dıışa
rı çıkardı. Vefa on kiJii kalıdı. Ve 
maç bir hercümerce sürüklendi. 
Her an itir:rzlar ve münakaşalar 
devam ed)p gidiyordu. 35 inci 

A n kara a t 
yarışları 

Ankara, (Telefionfa) - At ya• 
rışlarına bugün de büyük bi., 
kalabalığın huzurile devam e
dildi. Ne<i<:e'er şunlardır: 

1 inci koşu: 1 - Yaıban gölü 
2 inci koşu: 1 Ceylan T(,'k, 

2 - Bo-~kurd ganyı:n 310, pla
seler 125, 120. 

3 üncü ko~u: 1 - Hızı", 2 -
Can, ganyan 415, plaseler 100 
120. 

4 üncükoşu: 1 - Bwket, 2 -
Demet. Ganyan 100. 

5 iııci koşu: 1 - Haspa, 2 -
İz. Ganyan 585, plaseler 3()5, 

185 kuruıı verdi. Hızır - Haspa 
çif:ti 40 lira k•~andırdı. 

Miltdarı 

Fıi~:-t• t(zi 600 adet 
Bl''-ırıd11 > (yağlı kamaviıçe) 5000 mt·tre 

l\luşamba k.<lj)Hılü 20,000 ç\lt 
Gol t fifii!ıdı (SOO m-t t.ıT ırı.un-
hrğucıda 28 m/m r.:>!ınlıkta) 3911 bobin 

Günü 

ti/11/942 cuma 
lj/ll/!!42 > 
6111/942 > 
0/11/9'42 .; 

S:ıati 

9,50 
10,40 
10,50 
1J 

-

ı _ Yuıkarda cins vt• m!!«ları yazı'ı oort kalem nlt«lreme pazarlıık.lo. sa

tın aluıaca.'lttır. 
2 _ Pazarlık. t.iwJarında yazı.lı gün ve E;ıal!rı'rle KaLataş4..a levazım 

şu-bı'sindf"k.i rnftkf''Z alını koınisyanunda yJıptlacaıktır. 
3 - Branda bf:..ı, mu.~3~1 ba kap~iUü, v11 gol'. k5.ğıdt numll!'letertlc fi

l'itre bezi şarlniı ın-f"Si h.eı· güın öı(lf'tlen oonra sö:cü geçt>n şubede göı'Ülebiltr. 
4 - İsıt(:'klılıe-rıo p:.:z..:ırbk için l.Jıyi'l'lolu'!lan gün vr s>ıat!erdc t.ek.liJ: ~

Cfkıeri c:ya.t üız.Crindı rı % 15 tumi.natparalnıi.lc b:r}iı.1<:te meıti..ül' }tomieyona 
nt:iı-.ac3at1arı ı!oin ol,uıı:r. (8Cct) 

1 - İdorm.-'~ Pa.ş1ıbohc;e hbN<e.sında blıil<ıırôş olan takı~n (4,000) 
lOlo çuval ~<ıroınt..sı paııarltkla. satılıacalktu". 

2 - Pazartik 6/11/942 Cllma günilsaat 9,40 <la K:ııbalaşruı liev= şobe-
&indc-k.i m(':ı.tUZ sat::;; kArnisyonunda. yapılacaktır. ı 

3 - Ç;;vo.I kJ,rpmtısı 11'11munı€s! Jıer gün öğlcd<>n SOl\J'a ııô2:il ı:e>çen tu
beôe gön.i:ı b'!.1ir. 

4 - İı<:ıtı'lklilıerjn paza.rlıJı: ioin Uıyiılo?unan gün vP .s:ıntte tek]Jf edP..cdt
l:eri tiat uzerinıc!en c;'c 15 tem1naıt pa.rabi.lc b:rl.iktc mezk{ı._l' komisyona ni(i,ro,.. 

co~<ları •li\n olunur. (7~3) 

Sahibi: E. i Z Z 1' T, Neşriy•I 
"R :.sddığı yer: .son 

Direk !öı iı: Cevdet Karabilııiu 
Telgra f. l\Ia lbaası 

26 JIİRİ!\CtrEŞRİN - 1!14! , . 
DEVLET DENiZ YOLLARI 
26-10 942- 1-11-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatla rımıza kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış g Ün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Ka radrnlı he.ttı 

Mudacya battı 

hrnr<ı<ı hat! ı. 

izmor Sür'at 

İJrendf"ron b:ıtt-. 

NOT: 

t- s~: ı 4 00 r~e (T:lr) C' ,.,, 4.00 ı 

(.Erzuruın) G.i.Iata rı-iıtımıır.dnn. 

- Cumaı ...,..- 18,00 d<· CK•d• ş) S ri."C
"' cı r•htımınxian. 
.._ P;...ıa:--tcs!. !'tah 9,00 da (Trok), çaı~ 

§aımbo lfüXl da (M.ır-z) p.,.,,,ı<m. 

bo 16,00 d• (Trak) cuma ı~.oo da 
(Ma.ı·o!kaıı.) cuma~' H,00 de (Sus) 
Paıı.aı 9.00 da (b-loı.ralu.ı) Ga!at..ı 
:rıbt.ı.mın&n. 

..- PJz.:.:--tı ~. Ç1arşanıh.1 '""° cuma 8,15 
d<' (Sus) Galııta rıhtımından. As
rıc3 ç<.rs;aanba ve curnaı"tı:si 20,00 
de (Anafar1'ı) Topoo"" rıittımın
dan. 

..... Salı ve cuma rn,oo da CB:ırtın) 
Tophor.-e rı!b.tlılll;ndan. 

- Pazar 9.00 <la (Aır\al~a) T<>ııtı•ne 
rmınr:ınd"n·. 

- Ça:-şıı.mba 12,00 ~ (Burııo) c.-un;or-
1csi 12,00 de (Ülgen) Sirke<> r>ht;
muw:ian. 

- Pa-zar 13.00 de (İzmir) l'<Tffmbe 
13,00 dC' (Tı.ıtıan) G:Wıd.1 rınt;ıırın

dan. 
..... Cuma 18.00 de (Kol1(Ya) Sıot.c,:t 

rıhhrnmıdan. 

Va.pur S<'ferler; halı'kındo her >ü.rlü m:ı.lı1mat &J•ğldlı 1-0lelon 
numaralan yezılı a.ceoLelerinlfzdE:n öğren.jlr~bilinir. 

Brış Act"nie Gala.ta - Galata nhtınıı LlmanJar utnu.rn nlil-
düı-lüğ(! b.nası anında 42362 

Galeta - Gala.ta rıh1.unı mın1aka };man rei. }iği 

blna"1 aluooa 40133 

- iırkf>ıri Y<ı]cu Salonu 22740 

K. TASARRUF 
IIE'lA PLAR 1 
2 İkinciteşrin 

K.~~idı•J.ı..: ayn::ın 
ikr<>m.yel~r 

ı aott ı 000 liralıa 
ı , 500 
2 > 250 

?~ l t • 100 
10 > !!iO 

r~ 40 1 25 

> 
> 
> , 
> 

~ .. 

26/10/1942 PAZARTESİ 
7,30 J>rograım vı• ~m. ~aat ayarı. 

7,32 \'iııcudL:.r.Jzu ı;a:ı-:tıralmn. 
7,4-0 Ajııns hAl>crleti. 
12,30 Prcgx ;n ve rr:<.ım. s.:Jat ayarı. 

12.33 1ı.fiJ7:k: Karıtj~k program. 
12,45 Ajans h-c:b4:·ı·l~ri~ 
13,3-0 Mü..zllk: Kat;.ş:ık şarkılar. 
18,00 Proğnam v-c .mem. saat ay.arı. 
l~.113 Miid<: 
18,45 A'IG.:ı:~k: Ra.d.yo cbns or:k. 
1'9,30 :ı.te~~oı sa.at aorarı '"' A-

jatl6 haberleri. 
19,o!<i 5"ı'bı'"t 1 O da'kı1ka. 
20,15 Rady<a g02J(!tc.i, 
20.45 lllüz'1<: 
21,00 Koııuııma: (GWıiln 
21,15 ~fözk: 

21.30 Korru..<tm•: 
21.45 Miw\k: 
22,30 Monlf;kel t. ... ..ıat a.:yıın, Ajıı.ns 

hah<'rM:ıri v.e Borsalar 
22,50 Yarınki protrarn ve Juı.pa~. 

Ziilirevdire ve Qil<hye ıMi\rhosnsı 

Dr. Bayrı Gmer 
Öğleden 'on -a B('y(>ğ!u Ağa cari 
kal"'$ısında llıısan Apaı"1 No 13::1, 

Tel: 43586 

1 

TAKV İ M • 
1.Teşrln: Pazartesi 

1361 1942 1258 
H;crl 

26 
RumJ 

15 13 

Gün: Z99 Ay: 10 Hızır: 17'' 

Vak.itler 
E z a n ~ Vasati 

.;. $, D, 

Guneı l 09 
Ögle 6 44 
lk•ndi 9 39 
Akşam 12 00 
Yal.o;ı 1 32 
tm~ak 1 11 30 

DİKKAT: Gaze\ey<ı 

f'Vrak grri '\"'errihr.e?. 

6 24 
11 58 
14 53 
17 14 
18 47 
4 45 

ıön<ierılrn 

Dr.Balız Cemai 
WKl\IAN BEKİM 

OAll.iLIYE l\1ÜTEHASS1Sl 
Div.uyolu 104 

MD:a-:t"e88 at.Uerl: t.5-1. Tel !23!t8 

•• •• 

s y 1 
z,1 ,,[ı umumi verem \'C kansızlıkta gıda suretilc viicuda fı[iyet \'eren ::cr.:inc kunct ve gıda kaynağıd r. Birin«! \C .'<inci vcromleri kat'iyctle i~·i tdcr. 1stilıa~·ı tez~·id ~er. Bahkya<lından ve bütün muka\'\'İ iliıclardan ve bütün ıdalar· 

dan da.ıa iy idir. Vıtaınin ve kalori itibarile t•n Lcııı:ııı bır )"~~~. :!:!,;,. :_;;osıı on ;.:ıo hulı!•Ffma ınuodildir. liir kilo içen mutlaka_ birkaç kilo istifade ...ı .. .r. Haoau De.ı><>S" 


