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l'elef• IHU (Yam) 

em urlara kumaş tevzii 
layihası kabul edildi 

evziata işçilerin ve mütekaitlerin de teşmil i 
ternennilerine Maliye Vekili cevap verdi 

evziat devlete 11.234.000 
liraya malolacak 

rnabus memurlara ucuz cıgara verilmes:ni temenni etti 
Ankara, 13 (A.A.) - Büyük M i

let Meclisi bugün Refet Canıltwıı 

başkanlılında yaptılı topJantııJ.ı 
memurlara verilecek elbiselik ku
ma$ ve kundurava alt kanun ı.ie 
yerli nebati mahsullere ve ;>rib •Vı 
t!sir ve tasfiye etmek suretiyle ycıA 

istihsal eden sınat mücsseselerd . n 

Maliye VekJU Fuad Atrab . 
rnk kullanıldığım lşare11e bunu 
önlıyecek tedbirlere lüuzum oı.ıu. 
tunu söylemi,tir. 

Ali Rıza Esen (Sıirl), yapılntak 

olan bu yardımın Kızılaya ve dl • 
ter amme müeso;cselerine teşn•iJ e
dikn c<ıini istemiştir. 

(Devamı ~ nci sa11f ada} 

r 
Hergün 

'\ 
laflı Jallla· 

6 
Savta 

1ı1or ma 7 
Yazan: SADRI DTEJI 

(Ya:ı&ı 3 ııcıide) s-.,... BPryı-ıde 6 Kuru• 

Çölde gıldırlm rıcatı 
~- - - -Bardlya ve ob. 

rak işgal edildi 
Mihver kuvvetlerinin L·byadan tamamile 
çekilmesine karar veı hdiğ ı sanıllyor 

Bingazi boşaltıldı 
Ankaıs, UI (Radyo ga~eai) -

Mlaırda Uç gUnde 300 kilometre ller. 
lıyen aekizincl lnglllz ordusu hudul. 
ta Bardjyayı işgal ettikten ıom .. 
huduttan 110 kilometre 1çer1de Tol ... 
ruk'u almışlar ve buraaa:ı da 100 k
ıometre ileriye geçmifl~r. Romel.iri 
yıldırım ıUratıyle çekllm~aine bakı. 

lırııa Almanların biltUn Libyayı tel". 
ketmeğe karar verdiğini gösteren 
deliller bulmak mUmkUndUr. Alma•ı 

• matQf oldufu kanaatmı uyandırma 

neıriyatı bu delillerden biri oJan.'C 
aayılabllir. Filh&kika bu radyo ttma. 
il Afrika harekltmuı harbin ut:IOMI 
llzerinde mUeair olamıy&ca.tmı, Jaar. 
bin bur&d& .k&ranılamıy&caCuu 85J.; 
lemlftır. ~ 

Eauen vaziyete b&lalıra ROmel 
orduawıun iki taraftan Uerllyen mtıt. 
tetik ordulan araamda mlafıp bDı.. 

rdi!meme8f lçin Alman ba§komuıan-
radyoaunun, fiklrlert hazırlamağb (Devomr Sa • .t Sii. • de) 

muamele vergisinin aynen alınma- -------------------------- -------- ---

l)Wu8~ç.r ......... 
tedblrlerbd lmlı e.ı.ba 

ı llT Korunma 
anununda tadilat 

oaıarı lllllar ıdıalerla tatmin 

sına ait kanun IAyihalarını mil.:n. 
kere etmiıjtir. 

Bunlardan birincisinin heyelf 
umomlyesl tlzerlnde ftçen muz·, • 
kerelerde s6z alan hatipler men.ur 
lara bu suretle yapılacak yardım 

daki isabeti tearftz ettfrml,ler ve 
undan dolayı hlllt6metf terik ct
m işlerdir. 

Bu hatipler bu mtlnasebeUe lf'l
zı temenniler ileri r.llrmllşlerd,r. 

Bu m,yanda • doktor Muhtar Berker 
slıara ttmhl etmenin mllmktln C\lup 
Ctçel),. menamlar leln ucu flyaUı 
olamıyaedanı IOnDUft dcıttor O-. . 
man Sevki Uludal CKon79) memı ... 
kette bft)'lk ml\tarda kuma~ .,ku 
bulunduluno, faht bunlann teı:zJ
Jeıin elinde bJr fhtJklr nsıtaaı ola 

Mektebe iltihaldan müna· 
aebeti7le Ulu meyclanmda 

meruim 1aptılar 
Ankara, ıs <A.A.> - Harp o

kulu birinci aın;f>nm olr.u!a illiha
Ja ve deni~ bqlamaıı dolaymi. 
le huıtın • lhıs' meydanmda zafer 
anıtı önünde bOyUk bir ti:Sraı YI· 
pılmıştır. 

Harp okulu tale~leri &ılerinde 
•ncağı ve bando ve baılanndil o

Müttefikler Tunusta· 
Tunus hava meydanlar şid
detle bombiı.rdı.rhan ediligor 

Almanlar T unustaki .B8ker1erini çekiyorlar mı ? 

~---..---ııilııııı--=------------__. kal komutam lmırmay albay Muı. 

~bancı matbuattan 

İNÖNÜ 
Yazan: Frib Daliclaow 

Gerek hayatını tetkik tde~en, 
georebe kendilile karşı kuııya 
bulunuriten fmnet lnönUn~e bil
hUllL göze çarpan vasıflar parlaJr 
bir zelkA, fe\1,&li<lr keskin bir kav. 
raYJI i'.)abiliyetldir, 

Zddıı!lr tamamile rasyonel bir se
kAdır. O bl!tUn meıeleleırde mut· 
lak bir vımıh arar, her ıey~ ma
kul ve m~ bir gıeki1de mUta!eos 
etmesini &ever, bir meoaeleYi i>ldp 
karar veıirlren mevzua bAkim veo 
lıe9aph oln.aaını isttr. O bu izan 
ve dinyeti milletinin '°r.ırinde 
pek çok imllannıq, Atatth-klln de. 
hlsr, miilküı veya heyecanlı an
larda bütün eetleri ytkm":'ta 'ul -
kr§tyğı anan hmet tniinll •kin, 
makul tavn Ve alkılhlıir ile mns. 
bet in:ı:klnlann hududunu g:>ıte -
rerek bu "Jilplter" in •ırıattı~" 
fimşelderi irJat edici yo1JA1'8 l"V'k 
etmiştir. Fakat onun bu m•yonc~ 
zekl ve muhaleomesl kıyıtoıız vr 
şartsız bir •e-kilde h~yran "'duıh1 
Atatllr4tiln, tıpkı 1>ir tabiat hAdi. 
~n ~nzeyen kuvvet ve IH!1-
leri karşıaında be~aıı duy:nan. 
na mani değildi. Bu itibarla TUJ\o 
kiye bu iki adama da meoınr bireT 
Di<ı*ur gmüyle bakalilir; öyle bi 
rer Dioskur ki, birliktt ~l!f!lla
Jan, dostluklan ve birbirleri?li an. 
layışları eayeeinde bUtUn ~~ltlk· 
Jeri, hattl anlqmulıkları ve OY 
gunsuzluktan yenerek men:aeket-

J.Devamı J net ıaufo.da). 

tat& Erem ne alay komutan? yar. 
bay Eytlp Sabri SlUIOy oldufu hal
de meJriıana g~lmitlel'CJlr. Tal._ 
ler amt etratmda yer aldıktan 
aonra hep birlikte fstllrlll mat'lmı 
slJylemiıle• ve anıta mubtt-ırm 
bir oelenk uymu,Jardır. \flıt~ı~
ben ldnei nnlf' takhrl~n~n biri 
yeni a.ıtraclqiamıa ••Hoş~eMiniz,, 

fDevomr Sa. ' Sü. 1 del 

Yağ müstahsille
rinden muamele 

vergisi nasll 
alınacak ? 

Ticaret vekaleti bıı ite 
ehemmiyet verilm•İDİ 

bildirdi 

Lond,.., 11 (A.A.) - Vlfl rad1Q8U 
-Amerikan kıtalannm İnglliS vapurla 
rmdan çıkarak Bon'ı f&ıgal ettlklel'lni 
bildirmektedir. CezaYir ah1llnde olan 
Bon, Tunuı hududuna 80 ve Bizert'• 
200 kilometrelik mesafededir. 

Klhver gemi aıkmUm oek .. ken 
mUtuflklertn emrinde blrÇok gemiler 
vardır. MUttetlk harb gemileri Tunm 
Ue Slcllya araamdaki boğ&Z& glttlkço 
yaklqmaktadırlar. Bu wreUe Al • 
manlar ve İtalyanlar bUttın hareket-

Amerikadan 
buğday getirmek 

Ankara, 13 (Vakit maba?>lrJn - - Uzere 
den) - Yerli nebati mahsulleri Te 
prinaya e:ıımek ve tasfiye etmt* Krom ıilebi harekete 
suretiyle yat istihsal eden sınat mil bazırlamyor 
esseselerd~ muamele vergisinin Ankara, 13 (l'akıt muhabirin. 
aynen alınmuı hakkındaki kanun cleta) _ Bir Fin firmaııile Mr mil
projesi bugünkü meclisle m!lzake • yon lira.ilk il ~lk makas.dilt 
re ve kabul edlhnittir. müzakereler yapılmaktadır. Tiryrs 

Kanun esaslanna nebaU mahaal- tede bulunan kifıtıano mcm.1eke
Jerl ve prinayf tesir ftJ'a wflye timize getiri~ıine çalışrlm:kta . 
etmek suretiyle istihsal olunan 7111 dır. Diğer taraftan Anı~rikadall 
)ardan alınmakta olan muamele buğday geüriJmıeai için ".Krouı,, 
Yertilerinh ı maliye Yeklletl t.elhlt liJ~binin huzrlıkla" mitm~ tlze
edeceli elnı Y•llar fçlu ı:u°"' redir. 
ıöreceli mahallerde para yeril!e tavec;ten ve Çekoslovakyadan 
aynen yal olaralr almala maun ıeker •tın alabilmek için ır.'!lza
olacaktır. llereler )"allıldıiı haber verilmekte· 

Verginin aynen alındılı hlller<!e dir. HWtQmet yUz kilo pancar teoa. 
sınai m8""8tleree istihsal olmıaa ttm eden köyMlye bir kilo para111 
yallann kilo tlzerlnden tutan • c:r- ıe-ker verilnıeei bint bu !!C'r.~deıı 
giye mıtndl ittihaz olunacattıT. ltiberen baelaD.acafı haber veıiJ-

lDnamı la. f 841. 1 dil, mettedir. 

lerj,Di mUtteflklerjn tebdidt altında 

,-pacaklardır. 

Tunaıta Almanlarm baarlıtı 
Nevyork, 15 (.A.A) - Amerikan 

ve İngfiiz kıtaları Tunuaa ve haya t1 
ehemmiyette blr denlJ: tı11U olan B t. 
zert•e karır geniı ö!Çllde harekete 
geçeceklerdir. BUyUk ordu orta Ak. 
denlZln kontroıu fçln bir anahtar va. 
zifıat görebilecek atratejik blr mem. 
leket olan leket olan Tunuıa dogTu 
ıUratle yaklaşmaktadır. 

Fraıısanm hlma~de bulunan bu 
memlekete mihver de ıtlr&tle yıLkla . 

IJYPr. Garilnll§t hakiki olan l'Bporlar. 
dan Bitlerin mUtteflklere karşı ko7. 

mak için Tunua clttlkoe utan -~ 
tarda kıtalar ve muharebe tayyareleri 
g6nderdifi anl&§ılmaktadJr. Zanaedil 
diline göre bUyUk bir kımnı h&V&CI. 
ilk mU~&a1ı11 olmak llzere fimdlkJ 
halde en qağ'l 2000 ralhver ukerl 
tayyare Ue Tunuaa lndirllmiJttr. Yuu 
kers modeli tayyarelerle daha bQ)'tll< 

kuvvetler de gönderjlecektlr. 
Vitl radyoau dQn gece Tunuda ve. 

Jjlen hava tehllkeıi ipretlnin iki 1&

atten fazla sUrdUğUnQ blldirmlştır. 

Şehrin Ur.erinde uçan bu tayyar1!le. 
rin lıtaltad&n 'hareket etmıı olmaları 

muhıemeldir. 

(Devamı Sa. ' Sa. ! de) 

Amiral DarLanın • 
mesa1ı: 

J1"t - ,_ -- ~ ---
Şima li Afrikanm müdaf aasım 

Amerikalılarla 
müştereken temin edeceğim 

Böylece mareşal Patenin bana verdiği 
vazifeye devam etmiş oluyor• 

Vili, U CA.A.) - Vili b&ber- 1 D1l ~ 
ler ajanaına eezayirden g&ıdf'Ji. !)ati.an 1ııa 811DeC!ıde "'11ıt • 
~ bir telgraf. Darlanın ougUn miıtir: 
radyoda bö' demeÇte balunJulu- m 1- F 1 
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"Milletleraras1 Kızılhnç Mecn.u. 
ası,, YunaıUstanda sivil hnlk:ı. ya
pılan ya'rdtmt izah eden kıs:ı. fa
kat derin manalı bir ı·apor nc~

retmiıstir. Bu raporun yanı bar;ın
da Yuna.ni!'tnnı ıo:zen felaketin ğc
nişliğine bir vesika t~~kil eden 
fotoğraflar da. vardır. Seoeıle-r n#ı~ça on.Jar:ı :"lı~-ı · maea ?>a,ladım. Artık ilzütmell, ~·e-

ni limitler için koııdiml yorm:ı1' 
:ıldımılan geçmiyor. Hny~trr.ı köriı 

~llbe, heyecansız. t::ılsız, !>Üriinlto 
.ırtt!lyor. Anlıyorum ki. lıi~ k:><iın i
çin erkeğin yokluğu da falıamnıül 

• i!dile<:t>ir ~cylert:enmi~. İsterse ,., 
erkelı: pek ııevil~ln, ı;ıldırıısıyıı S!· 

~lm1f biri ouun 1 
Ben~e bir ıtöo<lk ocak karşısında, 

ı.unm:ık lhtfyacHT11 karşıl:ımak ıs 

lcmf~tlm. Yıllnrc:ı. içleri sönmı1:. 

füıtleri kül bni!ladılh için nteş sanı· 
lnn J.ıömürlerin 2-nrşısındn avuçln. 
nrn nçık bekledim. 

Bir şey nmdum, fakat ne knd.1r 
ooş yere ümit etmişim! Ilııki:Cnt 
bütnn çıplaklığiyle karşım'dn sın

tıyor. Rununla bcr:ıber bu haynh 
liımlGrnnlıa 'da cesnret edemiyorum 
nunn alıştım: Zannediyorum ki. 
:ılev alev ynnan, Oir ejder nefes! 
sihl yalımlar snçan yeni ve genç 
nş'klara koşarsıım ben ora'da cılız 

bir pervane halinde ölüp gidece -
ijim. Bulunduğum sönük. heyernn -
sız ve y0rgun hayata nlışlım, rc:ıa 
lıalde alıştım. 

Denden daha ynŞ'lı :kadınlar nşk 
n erkek ibnhsin'i:!~ ~ cleşli, alöko 
lr oluyorlar: !ien llüyle şçylere 11:. 
dırmı:ronun. Onlar se::sizllftimn miı 
nn Terirorlar: 

- Sen Mrlnl ~yOT'!tln ! 
Diyorlar. 
- İnsanı yeni !lCvgiler aramnl: 

ihtiyacından ancak daha bü •öik 
ve km·,·eili bir sevgi alıkoyar. 

Diyorlar. 
'Kimbilirl.. 
Razı hisli akşamlar, kanınM: 

}ı<!ncc•cdeıı '1fundür. o\•ndn n'lnyıp 

l:İrff'n kırmızı <lnmlarn b:ıl.ı,·onım. 
Eiier ny varsa, hilyülC ve ışık1an 
hir halka ortasında, ndamına gö
re, bazı gulcn. bazı somurtan. b:ızı 
kızan ve hrm n~layıın liu cs'ki <Jos
tn clıılılomm. Bnnn tül per"de1er 
nr<Jın(Jan scyrcltilUm mehtapları 
hahrJntı,·o r. Hayatın o ~~kon lılr 
ay ~şıı:tın'dıı yıbnnn ilk gençlik 
7.:ıMnnınt i1üşfınüyonım. 

U :ı:truolT ı>cn :bir 'deliymişim: o 
Tiai!ar tatlı Wl.mıuı müm1'0n olan 
rnesuf ~nlcrl kcntif eliml« zeıhlr
J~fln; fdmb: lıir ~®il tııevgi.!itıi 
mAnasn tilr :ış'!c şek11™' soktum ve 
f~fsnnı. nifra'dım. 

AMılC lıer şey öldfi. Yetil ve lŞık 
sız, renksiz, lıe'y'ecnnsn: li'Wynbmn 
nlıshm. Sönmfiş ocnklnnn tüırşıııın

İi«. Uınmn'K fhlfvacuvı lian{lımıav.l 
ıı#rnşırken pe'k yoruldum ve artık 
bundan da vazgeçtim. Saclece lccn
<limi sürüklüyorum. 

'Kt1tnal Bey, g<>ri dönse!,. Onunl:ı 
mesut olmn1.: ihllmnli vnr ını~ Hu
na arı lam miinruıble emin ola.mı -
}'(lnım. E~i fn1dsnrlnn yrnllemck 
lense Oml1s1z Te n~ı~ yaşnm:1yı 
d:dıa M buluyornm. 

Ben ken<li kendi-mi Mdilrdüm. 
$ikftycfı! h:ı1.ıkun yok. J\enai üüşcn 
:ım:ım:ız! 

• ııf • • • • • ' • 

Sclılro~ llç gilncıc~ ~ilAli •.es 
Mi kesibniyorda. ''Deliı>nşı Meh. 
mel a~.. 'denilen bir e..'lki hayctut, 
libitaç yüz serseri ve mutaassrp a
ltamt J>:ışına t~lo.ım.ş: hollre a<lı • 
na !stiklül harcl~efüıl tioğmali, An -
Jiarayı Konya vasılasiylc Tllrmnl: 
Jslcmlş; şdhrl linsmı.ş, hiıkumeti 
Jlntıı olmış, halkı liynklnnclınyor! 

Kocnnı fiç gilodenlieri Alüettin 
fepe!fn·d~ muh:ısıı.rna:ı liıılnnu)'{lr: 
~ kalıp knlmıyocnlhnı bilmfr.J -
mm. Sokaklar v~ caddelerde ölüler 
yalıyormuş: :ımbltler, kesik bıyıklı. 
yahu( bıyıksız olanfar, yeni fikirli 
n'damlar öldOrfililyormuş 1 'Millt lıii. 
kCnnct adına para toııJ:ıyıın, parasi 
le (le ol o malhınnı alan def'teron
rrn tlmbiJl.r ne kıı<Jnr Öİİ'l=llltın. 
'nr! S:ı~ hır ı'kırJ:ır mı? 

~ * Arzın mlhverl etrafında devri 
1602 de 1'eşfolnnm~t O zamana 
kadar arz ilönmfiyor muydu, niçin 
kimse farkına varamamış! Cünkil, 
mır gözden iyi görüyort Arzın 
<fewfnf göz gönnüyor, ama fikir 
gôriiyorl Öyle be gözle görülmiycn 
şeylere innnmıyanlar haklı 'değili 
AUahın vıırlığı hakkında bu ::la, 
bir isbat olabilir 

• Ölenlerin sözleri binlerce se. 
nedenberi cserlerfoifo ve hafıza

larda duruyor, fikirler vilcatfar 
dbi çürlbnl\yor! Vftcutlar yemek 
Jerte fş?tl:: Ye lıareketll olabilivar; 
fikirler tırhstı ne öe nihayet.siz 
hih lime~ ~nslaHt.fr: Vücutlarla 
fltrirler bir ktuns,tan adil g:ılilfa ! 

Fakııt içimde onun jçfn büyük 
ıir endişe duymuyoram. 

Hatt!ı evimizin biraz Ucrisindc 
qccc n bir hadise ohnıısnydı hu <lef 
lerl tozlu köşelerden ı;ıkanp da 
lıu sııtırlnrı yazmıyacaktım. 

Talib denilen ,ey hayalınıızın 

helki yarıdıı.n fazlasına hlıkimdir 

ro t:;lih de'U>'11: tcıındfif demektir: 
Evimizin yan tarafıııdakf kücük 

mcydand:ı. hy:ın edenlerden hir 
çoğu top':ınmış; normal ha~·atı ,.c. 
niden kunnnk için şelıre giren mil
li kuvvetleri s!Jtıhla karşıl:ımak i -
•irorlardı. · 

Biraz sonra iki yiiz kişililC für 
miJU kuv\"et istasyon c:ıdclesin'C1"n 
o mev'cfanıı saptı. Bunlnrın lıep<:' 

ntlıydı; öcllerinc ve omuzların:ı 

dizi dfrl fişek hn(tlnmışlaroı. Sh·:ıl1 

elbise giymişlerdi; iOaşların"clrı uçl:ı 

n Jci kulak üstten birer kulak gihi 
snrıkan Rarndeniz bnşlıkl:ırı vıırılı · 
cllerin'dc filintnlar, pirıl pırıl mav 

Bu raporun rakamlarını:l.an çt
kan manaya göre alakadar devlet
lerin mlisaade ve yardrmiyle giri
§ilen te!'lebb\is1ere. bu uğuroa sar
f edilen t-üy\ık emeklere, son za
manla:-dr. Yuruınistan:ı yiyecek 
gönderm::k için yapılan muntl\T.am 
seferlere l'ağmc!! bu mtmh:ketin 
gıda va2iveti 1912 yılının iıaşm
danberi günden güne fenal.,şmış. 
tır. 

Milletler:ırası Kızılha~ cemiyeti
nin murahhas heyeti ~unanistan
da bu 5u1'attanberi Türkiyeden 
gönderilen 7000 ton kuru sebze 
ve başka yiyecekleri, ve İsveç va
purlarile 1.fJf:ırdan, Y.'ili~ind~n. Liz 
bondan ve Amerikaaan gel<:n 20 
bin ton unu dağıtnuşt:'r. Bundan 
başka bUyük bir kısmı tsviçrcden 
gelmek üze.re kara yoluyla bir 
miktar erzak gönderilmi§tir. 

:zerler; beJierinde tnbanc:ılnr. k:ım:ı Kızrla.y muhtelit komisycnunun 
Jar V"' l)ıçaklar göz!' carpıyordu; yardımiyle gönderilen bu yardım 
bozılnnn<lo ham m:ıklneli tiHekler tsviçreden ~elen 25 vagon süt bu
ı:ıiriitüvordu. !!sası:, yine tmçre .kızılhaçının 

Birdenbire dehşetli bir yaylım Romnnyadan aldrğı 500 ton uohu
ateş koptu ve gelenler hemen dönt• du ihtiva ediyonlu. Bu muhtelif 
rek başka yoldan hükümet konağı- yardnnlar sayesinde bUyUk ~bir
nn gittiler: vunıl:ın bir k:ıı: kişiyi !erde sivil haJka güntle H50 gram 
de ornd:ı bıraktılar. cbıek vermek imklnı elde edil-

Bu azgın, şuursuz lıalkın ° ~:- miştir, Bu 150 gram geçen sene 
vallı ynrnlılara hücuml~rı n~ le· halka verilen tayının yarı:stdrr. 
renç \"e korkunçtu: Elterınd~ı bı- Komisyon bundan b8§ka günde 
çnk, sill'ıh. kazma, kflrek, demfr . . • • 
parçası ve .sopalarla 7.RTnl1rlıırı lıir takriben 5~0.000 ~ışıye ~caıt çor
kac dakikada hurd3 htıle ıreff~el: ba veren hır t;~kıllt da knnnuş
lerdi. nm ı;u sıraiıa l>ıtşkıt filr y~r- tur. Aynı komısyon çocuklara da. 
den, on Jleş yirmi kişilfk Jia~kn uır ha geniş bir ölçilde yartirrn ecel::H~ 
miifrer.e göründü. Yarahfora ll:ıldı . mek için bir ıtalmn tedbirlere de 
ranlar vahşi sesler çıkaramli geri be.şvunn~tur. 
çeı!dtdiler; duvarların, taşların, :ı- Fakat koan4syonun bUtUn bu 
lfaçl:ırın nrka:nnn sin(ffler. GeleniPr gayretlerine rağmen aç Yunan 
yirmi otuz aclım yaklaşınca yeni çocukla.rma. gUnde iki defa !!leak 
bir ynylım at~ koptu; bir iki ·ıı. yemek vermek imkAnbrmı bula
hnın yere yuvarlandıldarı görüld:i ma~trr. Bundan başka çoeuklnr 
fakat müfreze yolunu 'dejtiştfrmedl için zal'llrl olan güt, Pirinç, un, 

Erf l>n(l"' uzan~n ooylu, yaitJz "'" yumurta, §ekıcT ve diğer gıdalar 
gflr !ıtl.~Dr, 'ilfn~ li.ir a<!nrn va:•i ı · Yımanistana. bir t firUl kAfi dere
ormrmni!ır1d ~ıltlliı nnmlıı~nnoc.n ccde •thal cd'lememektcd·r 
yahiıt<fı ; arlılC gi'llen(Uklerl yerler 1 1 1 

• 

aen onlan Ji'nşahnıtk !cin fn1ay,u• KUçilk çocukların beı!Ienmesi 
h'aY<faUann ortasına, topartanmı<; hariç olmak ilzere Yunanistanı 
1ioeamaıı Ye ~tyali lilr yıldırım hR. beslemek ve Elen ırlonm istikba
linae atıldt. Aı-Knsınnnkiler Jliraz iini tıemin etmellt için bu çok ağır 
öfeiıe önğılmışlar. ii'ıığınık ve ş:ı - meselelerin halli icap etmektedir. 

liın tiir hald~ geriye Çekilmişler<lf. Yunanistanın bu yıl va,;iyeıtini 
Fakat yıılnn: o, ya#ıT. lbir at Ü!ıtün'de güçleııtiren !lebeplerin bagnıdl\ e
ki o yağız ai:Iıım, atını şnhlandırı- kim meselesi gelmektedir. Harp. 
yor; hu ikorknnç haydut süriisü or- ttn eVVıel bu memlekette vegatl o
losında yükseliyordu. Birdenbire larak yılda 800.000 ton buğday 
ta küçüklOğüm'de, Arnavutlukta ı-;~. hasat edilirdi, Ha3buki bu yıl:ıı bU. 
lııtmın başından geı:en ve gö:zlerım tiln mahsulü 350.000 tonu geçme
le görd!i~m bfr hadise canlnn'dı. mektedir. Bu §artlar içerisin~ Yu 
Ynğız at üstiinöeld cesur admnı nanistanm. nüfusunu te§kil eden 
o zaman ve dnha sonra babama altı milyon yUz bin inB&ndnn Uç 
karşı 'duyduğınn lnkdir hisleriyle -------------
alloşlachm. Kalbim boğazıma ifa- • .. • -

yanmıştı;_ onun an.sı~ı~ 'düşere~ yer Amıral Darla
lerde sürunmemesını, <!alma yuks~-
lerelC 1bu azgın yığını 'd:ığıtnınsını 
istiyordum. 

- Dalttlın 'dlyon.ım sfze.. Dağı
lın! 

• 
nın mesa11 

(Baı tarof ı t itıcid•. >, 

Bu .5esfe tam bir amirlik gururu "- Şimalt Frarımz Afrika.,.ı bal~ 
vardı; bir kükreyi~ti ve hemen in: 
lesfrinf ynptı. 

Yağız atlının efrafı ~aldı; fsyıın Mal'eşal, 19tıl'bestimfn eo".imden 
cılnr gittikte acılan ve (Jağılan bir aJındığmı unnederek 10 iJtinci 
halka hıılinde ımıklaşmağa })aşlaöı. t('Şıinde, Alman kuvvetleri Fran
Jar. sanın işgal edihnemiş olan h5lge-

Bu sırad:ı kü~lah birserseri "lr. !-ine gimıeden, genera~ Nog'.l'Y?· 
faya atıldı; bir silah patladı. Ya.i(ız Afri!ta.daki murab'hash.gma ta~ın 
süvari lieyaz 'dum:ınlnr araınüa l:i!r etmı~. .G:ll(>ral Nogil Cczayıre 
kaç ~aniye görünmez oldu, faJi,• dUn gdlınıştır, 
havıida bir l"<>lun lialktı!hnı, für f:t_ Tam bir se-rbesti içinde ve ken
&.mca namlıısnniıan nlcv '\'e «Inmnn disi ile talDamile hem fikir c.-laııık 
fışkırdığını. ona hücum t "den ~er. talebi üzerinde Afrikada. Fran • 
serinin yıldırım ç~rpmı, gilil yere santn menafiinin mesuliyefrıi de
serildiğini glSriıllm, ru:htc ettim. Kendileri ile eimali 

Simcli etraftakiler '<lnba ç:ıht•'· Frarusl2 Afrikasmın mllda!'aasmr 
if:ığıhyorlar; kncıyorJnr<Iı. temin edeceğimi tahmin et'.:n<"ktc 

Beş on saniye sonra ynj:iı7. adanı olduğum :Amerikan Mkert maka -
mcyuanaa teJC D:ışıııa, $ahlanan :>. matı benim harekatımı tasvip et • 
tının üstün(ie yükseliyordu. miştir. Bütün umumt va:!il'!'r ve va. 

Biritenbire uzun kış uy2tolnrın- liler işleri başında kalacaklar ve 
aan nynşuli hayatıan kurtııJan y~r. evvelce olduğu gibi, mevcut ka· 
nllı havvanlnnnı andıran bir hissin nunlara uygun olarak idart vazi -
Jçim'rle uyan'dığını farkettim. Rıı fclerini üaya devam cdec~ler • 
mec'lml l.."llliramıına karşı 'derin bir ıı:r. Fran81zlar ve yerliler, t:ım di
sevgi öni<lıım; takdir ve kor?,u siplininize güveniyorum. Htrkes 
Cfny"dum. Bir'denbire Jien'diml onun vazife başına. Ya~sın Mareşal. 
ayaltlannın <Jil)in"rfe göıhıck lsfe. Yaşasın Frunsa.,. 

nim. JTerlieııe lfakh~h gibi lianıı <J.ı Genere.1 Nogii de şunları söyle -
o mıığrnr Te cesur liııkışlarlıı ur,nn miştir: 
uzun h':ıJmıasını. tiann 'rfa hükmet. 
mesfnf fsleiUm. 

(Devamı Var) 

iki lıveç vapunı 
Yunaniıtana liuğday,. 

getirecek 
ottava, ıs (A.A.) - Kana.da Bul 

dayı yUklQ iki lsvec; vapuru, yakında 
Ywıanlatana. hareket edecek.Ur • 

' '- Bu~ geldi~im ,.a1dt. a
miral DarJanın tam bir ~ertestiye 
malik olduğunu f?ördUm. İttihaz e
dilecek ~attı hareket hakkında 
kendisiyle tamamiyle mutabık kal
dım. 

Binnetiee, mnre$81le Ji~fiklr 
olarak &l!lıiyetlerimi amiral Dar
la na teıılc ve tes]jm ederek, eır.ı..ri 
altına girdim,,, 

BESLEMEKTE Ki ZORLUK 
buı;uk milyonu hariçten ~elecek l arn&ındadır. 
buğdayın. besletmek ihtiyacında - Yunan vilfiyetlerini ve adalan 
dır, bunun için de her "Y yirmi beslemek için kızılhaç:n kal'§ISlna 
bin tcın buğday lfı.zımdır. çikan yenilmez müşküllerden biri-

Kzıthnçın a.likadar devletlerle si de nakliyat işidir. Fakat bugün 
giliı:;tikleri mlizakereler. Kanada· bu zorluklara rağmen komisyon 
nın insaniyetp<"rver1iği \'e lsvtı: şubat ayındaı. mayıs ~yına kadar 
deniz ticaret filcsunun yardnr..ı 3003 ton bı.:ğday ve 375 ton mısır 
sayesinde Yımanıstan ahalisine unu gönderm~ğe muvaffak '>ımu,. 
ayda on beş bin ton Knnndn bıığ- tur. 
dayı gclebilccelctir. Bu buğdııyla - Bundan başka Yunan vilayct'e
mı Yunnnisıta na eriştiği takdir- rinde hazi"ran taşından beri 10:5 
de Yunanistanda hal.ka veri'en ar;hane kurulmwıtur. Fakat bunla
ı,.'ilnde 150 gram ekmeği vermek- ra rağmen buğday yetiı;tirmeyen 
te devam nıtin::kün olabilecektir. mmtakalaroa kıtlık tehlikeei k:ıJ-

Yunanistnnda et, yağ, yumurta 
ve saire gihi <User gcla madclcle
rinin de olmadığı düşliniilürse bu 
ıniktar ekmeğin kafi olmadığı dcr
ha I ıınlaşrhr. 

Binaenaleyh Yunanistana nn. 
ea.k kuru sebze ve kuru sUt ithall 
takdirinde bu memleketi kıtlıktan 
kurtarmak müm:klln olacaktır, Bu
nun için ce Atinıı ve eivartndak~ 
yardım mutfakları a:-·cln en azın
dan 3500 ton erzağa ihtiyaç gJste
riyor. BiltUn meml')kı:tın aylık za
hire ihtiyacı ise ii00() - 7000 ton 

mamıştır. 

Bg~ka. nıcmbalardan g;:len ha
berlere dayanartık İsviçre. gnzete
Si de Ynnanis.tand.a iaşt> durum!ı· 
nun güçlüğilnü :rnlatmak için ~u 
misali veriyor. Atinada halka be
dava çorb:ı. veren aşl.nn~ıe~e sr.o 
bin kişi müracaat ederek kaydo
lunmuştur. Bu miktar aş::ığr Yl•ka
n bUtUn Atina h:ıJkı demektir. 

Bütün bu i;zahnt sarfedikn bü
ttln gayretlere :rağmen önümüzde
ki kt~ Yunan milleti i<:in çok ~i; 
ve ~ok s:kıntılı olacakt!r. 

Yabancı matbuattan: iNÖNU 
(Baştaraf ı 1 ncid•) , 9 .1942 tarihli Hanofel'§oCt' Kur. 

!eri için mUcıtıeTtken meyd:ına gt'. yer U.Tagıe?lat gazetelerinde de 
tirdikle'ri taşanlnn, biri olmadık- intişar etmiştir. 
ça ötekinin yapma~ına im'kfın yok. 
tu. 

Meseleler~. Mdiseleri ve kuvvet 
oyunlarım rasyonel bir ~ekilde mU
talea ederek bundan kendi"i i~in 
-ki, bu. ![:met İnönü de ~aima 
milleti için demelttir- en iyi 
neticeyi çıkarmak kabi!iyetini gös. 
teren en mükemmel, mi'!al, 'IUrki
ye için adeta hayati bir ~nemi o
lan ve gayet Qetin bir 11eki1de ce
rev::ın crlen Lo.zan konfe:ransı es
nasında. oynad1ğt roldi!r. Alul!ı, 
hesaplı, yılrr.az. t>:ıimli, nefFirıe bil 
kim, ihtiyatlı ve buna ra~en na
zik taVIrlariyle orada, belki de her 
zaman lA.xmı geldiği katlar ci<Bi~·e 
a?rnmayan fakat lbuna r:ı~ımen U
reit edileıbildiğinden daha fa::la!'r
n1 elde ederek muzafferane ~er~ 
dönen, tehh'keli bir muan:7. olmuş
tu?'. 

lkr ;ıeyini zekA ölçfüıüy1e :ııüta
lea ettiğin&n bir misali de -kU
çUk bir misal- çok meraklı. mU
kemnı.el ve yenilmesi h~men he
men imk!~ız bir satrançeı oluşu. 
dur. Hakikaten tnönil, bu nefeine 
bakim ve serin d~üneeli insan
da mutat olmayan bir heyecan ve 
hevesl.e kendisini bu şahane oyu
n& vennektedil'. 

Onda b ugün artık mutat giyim 
tarzı:nı ~l eden frak veya kos
tilmle d&hi. bir 2:ımanlar bllyUk 
işler haşanın, hatt:A istiklfi! sava
§Inm mühim muharebe!erinde mıl
letinin hilrriJıet:il\l kurtaran, riu
rum ve düşünü§'ii disiplinli aske
ri görebilir.iz. Netekim orada, mu
hıutl>e aI.anmda. savaşlardan biri
nin cereyan ettiği mevkie izafe
ten, şıa.nlı lnönü adım kazanmıc:
tır. Dört defa Başvekillik ettiği 
devre esnasında vatan uğrunda 
nasıl i~ ve irade dolu, çetin ve yo. 
nılmak bilmerı bir hayat sü?"dliy
se, aynı az;m ona şim<li, yani 5S 
yaşında. ik('Il dahi ayru şekilde yo
rulmak bilınez ve disiplinli bir 
t:u-zda ~alışmak imkAnmt V<.'ri-

yor. . 

--~----------~------~ 

Memurlara llamaı 
tevzii IA)'lbaıı 

(Baştaraf ı 1 ncide). 
bu temennilerden sonra kanunun 

heyeti umumiyesi üzerindeki m 1 
zakere kAfi görülerek maddel~rt 

geçilmişlfr. Maddeler ilzerlndeıd 
mllzakerede söz alan hatiplerden 
Refik İnce (lfaııLsa), bu yardımın 
mülekaiUerle eytam ve eramile de 
teşmilini is1emiştlr. 

İzzet Arukan (Eski~ehir), kann
nun bu yardımın amele ve işçilere 
şamil olamıynca~ına dair olan fık
rası üzerinde duran amelenin mu
vakkat müstahdem sayılabileceğini. 
,.e fakat işçiden kastedilen mAna
nın başka olduğunu, devlet demir
yollannın ba,Iıca memur ve müs
tahdemlerinin ı,çiler teşkil eyledl
~ini söylemiş ve bu yarduntn lie
mir\'ollan atlSlyelerlndeki işçilere 
<le ıc~mili temennisinde bulunmuş. 
tur. 

Nevzat Ay:ıs (J3ur~a)', bu yardı
mın istilzam edeceği tahsisatın 
tahmin! miktarında ve bunun nasıl 
lemin eclileceljint sormuş, Ynhy:ı 

Sezai Uzay (Baiıkesir), de yardı
mın tayy:ıre fabrikalarındaki işci

lcrc, Kızılay mensupl:ırınn teşmil 
olunmasını dilemiştir. 

Hatiplerin bu miitıılealarına klrşı 
lık veren M:ıliye Vekili Fu:t• -~~ra. 
lı, menu miizııkere oı:ın lcnnund:ı 
ynlnız devlet hizmeti görecekler 
mı1keller olnnlara bugünkü revka:,. 
de vaziyet dolayısiyle ayniyat oı:ı
rak bazı şeyler vermek suretiyle 
maişellerinin mümkün olduğu k3. 
ılrır terfihi ,gözetildiğini. ür.erir.c 
devlet hizmeti külfeti yüklelilm~. 
miş olanların bu kanunla terfih! 
<liişüniilmcdiğini söyliyerek <lcmiş
fir ki: 

Muteknltlerle ~·etim ve dulla;-ın 
da bu yoldan ıerfihleri mevzmt'lfa 
his oldu. Fakat bunların içiııc.'e 
rnülttac olup olmıyanJarı vardır. 

İnönü ana dilinden ve padişah
lar zamanmda mUnevver bir kim
se için bilinmesi pek tabii olnn 
ampçadan başka almanca, Fran. 
sızca ve ingilizceye mükcmn:el su
rette v!krl'trr. Bu dilltr.i, 1'ısmeu 
de başvekillik zamanında ba~ka iş
leri veya vakti olup olma:lıi{ma 
ehemmiyet vemıeksizin bDyük bir 
azimle telkommül ettinni'}tir. 

n unların lı e p si n i burada at es~ ev j \'e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
ifh:ıl etmek do~nı deiiildir. lıfıımıı
filı bunları da bir teıkik mevz·ıu 
Ynp:n:ık \'e onlarJ dıı bunlat ın ke
rfsine katmayı hiiklımcı göz önün
de tulmıı~lur. 

"" eıırse 
de tevsi etmek ıazıın lf ~ 

tnönll nezaket, babac:ın1ık, t~. 
vazu ve vıakar gibi, bir insanı hal
ka sevdiren hn~l-etlerin h"p~ine 
maliktir. Halle bu çok liyakatli za. 
tı ııevmekte ve ona ka~ı Tl!rk az. 
minin ~anlık ve aziı:ı R~anm· 
da çoık mükemmel bir ~rneği sıfa. 
tiyle hayranlık beslemektedir. 

Kader, bir AtatürkUn deh::sm. 
dan sonra fv..ilet. akıJ ve disiplin 
bakımından bu kadar mUkc-:mr.el 
bir insanı bahşetmekle Türk :mil
letine büyl:.k bir iyilik etmiştir. 

Not : 
Y:tkandaki yazı: 23. 9. 1!M~ :ta

rihli Ayseuaber Tagespost, ~1. 9 
1942 tarihli Franlr;~er K!.lryer, 21. 

VAKiT 
Da#.ma halkın menlaa· 
tini 'il üşünür, litn ıayt· 
sın'Cla en seçme vazılar 

nepe'Cln 

Sözlerine dev:ım eden Mnl'ye v-.. 
kili, kanuna derhal "mütekniller ne 
dahildir., ~urcliyle bir ilhe ;\'apıl 
mak istenildiği lakdir maiye ve!\ı
linln lelkik etmeksizin buna peı.-i 
deııneğe cesaret ed<'miyec~inl işa. 
rel eylemiş ve demişllr ki: 
"- Bu kanun dı~ında kalan züm 

re icin diğer ia5e maiıdelerinde 
bunların muhtaç olanlarının (ln 
nnzGrı dikkate alınması derpiş edil 
miştir. Daha vasi bir yardım ya:ııl 
m:ısı için teklif vaki oldu#nna ~;;... 
r bu cihel i tetkik mev:zuu npalı 111. 

Hasıl olncnk nclicc ne ise, ne ka. 
dar imkün Yarsa o kadar yapalım. 
Fakat ondan yukarı çıkınıyaca~ı
mız gayet tabiidir. Bu cihetler tef. 
kik edilmeden bunların hu lıiviha 
içerisine Hhaline ccsııret eı!enı~m 

ağır olacakllr. 
1 

ıe t~rJ' 
Bu kanunun, .ele'' e rııJdıJ. ·.-.,ı 

miş,oldu~u külfet so 146'1 
da~l:ır, e~cr kanunun ~J>I~ 
ki kuyut ve şurut ts5 ıcı.-ı 
ran erlerse, tahıl bir dil'tl11' 
lcleıine elbiselik, keti sııııdıl 
selik, kundura, bfr l'1 tiJc "! 
ne ve kendisine elbise ıceıt" 
bir kısmının da .yeırı;:(!C!• ,. ,,-: 
elbiselik verllmesı )la 111ı• :,. 
delerdeki kuyut ve ~ı)S4• 
baliğ olduğu miklnr reıtl';, 
dır. Külfet hundan ibıl eçell 

Maddeler iizerinde lf 1' J>lld 
zakerelerden son re g~i 11el>' 
lıiyihası ve ~erek yer 

111
sff>",_ 

sullere pr!na ıaslr ve dell 
suretiyle ya~ Jstihsal \ııılll 

1 selcrclcn mu:ımcle vcrl
1 

J;,1>11 

alınmasına ail ıaylh35~ to:P 
. • gün11 .,ılf· 

mış Ye paz:ırtesı ııııı•1 
üıcrc içfimaıı soıı ,·er 

İşçiler meselesine gelince; işçıicr 
hakikntn devlet deınlryollnrı işçile

ri Ye ye,•mlyeleri lıu baremlc rnu.ı---------
ayyendir. Bunların tezyidi hakkın
da ayrır.a bir lôyihni kanuniye g'in 
derilmlş vey:ı . gönderilmek üzere
dir. Umumiyetle hu Jşçilerl de hu 
kanuna dahil edecek otursak im hu 
gün tahmil edilen kfilCetten belki 
bir misli ılahn fazla külfeti mucip 
olacaktır. Eğer bunu bütün işçilere 



1 POLiTIKA 1 

Sulh yaklaşıyor mu ? 
Şimali Afrika haıeketle~ı müttefikler lehine· bir nott-.ı1 
Fakat harbin ~abuk biteceğini bununla istidlal etmek 

mümkün değildir 
L ... - .. , 

Yazan: Sadri ERTEM 
rü İn.,.iltereye bir ha.)"li şeyler ka. 
zandırdı: 

YASI~ 

TRAMVAYLARA iNTiZAMLA 
BiNiLMESiNiN TEMiN 

OLUNABiLEGEGi UMULUYOR 

~DMJ.Pf#iS..li9_1[Qgc_S; 
- - --... 

Yerinde bir sitem 
Sanatm, kimin i~in olduğuna 

dair münakıı~lar epey eskidir. 
.Kim~, "Sanat sanat içiu,fir.,. ile
miş; kimi de: ''Sanat cemiyet i
~indir.,, hülm>ünü vermişti. P.11 iki 
ad anlafl§Dl taraftarlan yliz se
nedenberi ç.arp~tıklan bafd,.., bil. 
li lii'r sona \-'llTaJDadılar. Doinısu· 
nu isteJ'SE'niz, \'llramıyarakiardır 

samızda kö~fünün na ıl düsUndl • 
dUğüuü, onlar için neler ynpıltlı
ğmı, "asar,, m Jınn;:! zibuiJ rtle 
kaldmldığmı, şimendiferlerin tıır
laya, tarla. mahsullerine, kbylünun 
ahu terine getirdiği kıymet: belir
ten eserlerden mahrumuz. 

Son yıl içinde \ioylüııun a m 
kazanca eri5i 1..-ıırsısrnrla ~!,•('len 

imali Afrika hareketleri ilt' 
harp müttefikler lehine mühim lıil' 
kazanç kaydetmiştir. Fakat bu ha
reketin harbi bitirecek, son af. 
ha)'J getirecek bir alamet o!<luğu
na i.nananlaı: hıı.tn ederler. Şimali 
Alrika hareketinin büyük harp 
hareketleri i'Çindc.ki me\1tiini en 
İyi izah eden Çör~il olmustur. Fil
hakika Şimali Afrik:ı ~ıkannası 
ontın başlangıcı değil, hCl5lanı;ı-

1 - Rmı ko\·alisyonu, 
2 - Amen°'ka ittifakı, 

Durak yerlerinde hususi memurlar 
bu gaye ile vazife görecekler , da. Çünkü ba'Jangıç yanlı~tır. ikAyet sesleri nedendir! 'Piıo,tu 

ğUmUz te'Ut içinde, :o:;ı:ırnçoğlnnun 
si'temini haklı bulmamak hnkikR 
ten elde değil. 

em sonudur. 
Harbin ba.,ındanberi muh:trip. 

lcrin \'ı1%İyetleri', faaliyet halinde· 
ki pot&miyeUerinin det"eCeleti 
kafll]ıklı miltalea edildiği zrunan 
mtlcadelenin graf"ığini eamek, ,.e 
sulhun daha ne kadar ur.a'klarda 
bulundoğo.no anlamak mömün o. 
hır. 

Harp ba ladığı z:ımnn sahneye 
Almanya muharip ftnlya ve Ja. 
ponya harp dı5ı olarak girdiler, 
İngiltere, Fransa, ı•olonya muha
ripti, Rusya A.lmnnvaya miltema· 
yildi. Almanya, sulh zamnmnda 
hazırlaımır.; bir harp ckonomi!i'nc, 
yepyeni bir harp zihniy~tine sa. 
hlpti_ 

Sulli zamanında hamlanmış 
bir harp ekonomi i, yeni harp sa
natı ~1ıni'yeti ile hirlesincc ıfün
ya için ye(',:oni ,.e rakip iz b~'r 
~ha Jıllk:miyet tarzı ortaya ~ı· 

lcanyordu.. Htwa stratej%sine mo. 
tBrlti kmıvctlere dayanan ordu te-
5elddilü. i'lk hamlccle Polonyayı or
tada.n kaldırdı. Dnba. sonr11 Nor· 
v~ten ba:;Jayarak, Danimarka, 
Felemenk, Belçika ve Fransa.yı or
tadan kaldmb. Fransa mağlubiye
ti ile İngiltere A'TOpadan oekili
:vor, Fransa &af harici kalıyordu. 

Frn.nsanm yrkılmnsını .Balkan 
Othidamı filkip etti. Yn.goslavya 
~landı, Yunanistan İmh!l edil. 
di. Bu safhada tngiltert1 ~phe<l~ 
tek ba'1lla itli. 

Birinci afhada :Almanya hl.kim 
bir t'lormndB i<li. Bu lıAkim durum 
de'Vftm ederken İtalya llftkh bil' 
orette barbe girdi. tl~lü pakt 

clevletlerine iltihak cılenler de 
muharip aflamı<la yer tutmaya 
hazırlandılar. 

İngiltere bu • ra.manlarda bir 
~-ulh yapabilirdi. Netekim her ga. 
lip c!a.rbeden sonra. Alman Yüh~· 
ri bir 15Ulh tekJi'finde bulundu. 
tnı:ı1terenin tek bir müttefiki var. 
dr: Zaman. Ona. "tivendi, teklifle
ri kabul etmedi. Bu nman faktô-

Albn fiyatlan düfÜyor 
Altm f"J.Yatla.rı 38,90 liraya kadar 

<;:rknu§ken Bilratıo dl!§Dıeğe ba§l&DUI 
tır. DUn sabah bir Rep.df.ye altmı 
a' llraya kadar dllpıll§, akşam üze_ 
rj 8:5 lirada kapamıızetrr. 2' lyar 
kfilçe altmm bir gram fiyatı diln •10 

Jaıruıtu. 

Almanyanın 
Fransaya sulh 

şartları 
Loııdra, 11 (A.A.) - Deyll .Mqlbı 

Nevyork muhabiri '8JU)'Orı 
.A.wupad& ecnebi blr kaynaktan 

aJ.awı haberlere g6re, IAvll Bltlerıe 
ı.tOnlhte ;yaptığı ca~· eımaımı11s 
ap.ğıdakl ısullı p.rtıarmı elde .tm1§ • 
tlr.: 

ı: - J'nD.la, .AJas IAren hariç, 
1939 lwduUanıu ~ ·edecektir. AJ. 
... Lorcm muhtar eyalet~? 
Olacakf,ır. 

J - Jrranaa, imparaıorıuğuılu mu 
ha!ua edecektir. Alma.nya, Fraııa.ıi 
tlloısunun 4'b1rlfğile müttefiklerde'l 
ba imparatorluğu gerl alacaktir. 

a - 1talya. Franaadan fated.tti L 

razllerden vazge~cektir. 
P'raıımz ba.lkmm bu sulh §&rt;Ja.rml 

'tUviP edeceği muhtemeı gözükmek. 
tedlr .iayıondiğlne g6re m&repl P• 
ten almae&k )tarar tlzerinde hll.l mO. 
tereddtt,Ur, 

Mimarlara acaz 
gıda maddesi 

tevziatı 

3 - Harp aanayiinin llnrulma. 
sı ve :randınıan , ·ermesi, 

4 - \'atanlan ~tiliya uğrayan 
\"e harp saha mm dı rncla knlan 
lıa7.ı de\·let1erle iktısacli, siy:ısi, 
askeri nnlasmalı.r yapmak gibi. 
Bu faktörler 5aye~inde İngiltere 
Yine (!inde 18 inci nsml:nılı~ri ol. 
clnğu gibi ko,·ııJi .. yon h:ırlıj yayı. 
maya muktedir oldn. 

Rnaya, Ameri~a. Çi., ~İrr.fli o. 
nan safmda. harp etmektedir. 

Elektrik ve tramvay idaresi umum 
mUdUrU Hulki Erem kömUr ve ten. 
virat lşlerl etrafında görll§mek üzere 
dlln akşam Ankaraya gitmlaUr. U. 
mum mUdUr gitmeden önce kendj. 
ılyle görU11en bir muharrlrhnizc gun. 
lan aöyleml§ttr: 

"- Tramvayların ara durakla.rmm 
kaldırıınıas. hakkında.ki kararm tat. 
bikine pazartesi gU.rıU başla.nacaktır. 
Bu auretle tramvay eeferl~ri yUzde 
15 njsbetlnde artacaktır. 

Yenl tatbike konan seyrQsefer Di. 
zamnamesinln değl§en mac!delcrlnl ga 
zetelcrle 11a.n ederek halla tenvir eda 
ceğlz. Bıı taijmatnameye riayet etme 
yenlerden para cezam almacaktır. 

Mecburi yeni durak yerlerinde koı... 
lan pazubentli intiu.nll ıeıntnıe mil. 
.kelle! memurlar bulunacaktır. Bunla.":" 
talimatnameye uygun hareket etme.. 
yenlerden para. cezam alacaktır. 

T-'l'..Y&y!arm önünde ibulunan iki 
u.ra tJa,mı&men kadınlara. hasta ve 1h.. 
t~ alt olacaktn·." 

TRAMVAY ARA.BALARINA 
:tLAVE 

Tramvay idaresi muhtelif hatlara. 
§imdiye kadar 170 ayabe. callftrrmak 
ta idi. BugQıı 10 araba DA.veaiyle bu 
mikdar 180 e çıkammış birkaç güne 
kadar normal aekllde her g11n 190 &. 

raba çalı~ıı.caktır. 

Harp ba .. ıayah di)rt yrl o1Ju, Bu 
miiddet kinde mih,·erin harp jc;. 

tih aJ kudreti a:rnldığr lıalde tah. 
rip sahası haricinde oldoğıı i~in 
Ar.glo ak on memlekctlt!rinıle hfı· 
yük bir süratle inkişafa bn~ladr, 
Gemi. tank, tayyare inşaatı bn. 
giin ii tün bir nmhi'Vet aL"11r~tır 

Harbin ha: ladığı ~am~nla ·bu·" 
günkii nziyet ara<5mda biiyiik mu. 
k 

• , 
Yeni ekmek f Karne dolandıran 

nye~e edılcmer bir fark va·dır. 
Vaziyetin bu ıııofhaıunı ;şaret e• 

d!!'rken t'Ono da rıöylemek, iıah et .• 
md< lamndır ki, biitiin t.>n haırr
lıldRr. bütUn bu kalkınmalar. ~im
diye kadar yapılan muluu•ebelt"r 
hamin son safhasına. girrliğ&'miı; 
delalet eilcct-k bir ,.,. .. ,, hRiz de· 
ğildir. 

f igatları makasçı 

Harp bir tarahn, diğer tarafı 
dize getinne6i, yahnt iki tamtın 
da kendilerinin demıan,l'llaHı'!i
lal'I haldanda bil' ~ur sshilıi ol
ması ile miimlcUndilr. RAlbnlı.i iki 
taraf bir ~k tahripler yapmalan. 
na rağmen bir taraf lSteki tarsfı 
dize getirecek bir durum i'hclas et• 
mi~ değildir. 

Refımleri içinden eökertmi!k 
•i9temi de artık .ağlam bir asul 01. 
maktan ~ı,tn'. Harkten yapı. 
lan telkinlerle ~kanlan i!ıtililler 
daima kötti so:lhla.r getirmekte ve 
za71fa ,.tlldetiı.n •in' ,..rtla"lll ela 
ba ihtillli kaimi eden miJietJer 
tarafından telöldiği bir h8'iikat· 
tir. Müttefiklerle, mi'lıver arasın· 
dakj mücadele l!entiz balrk!a ke· 
di ArLqndaki kavga<lır. Kerli ~e
llİ'rl'! giremjyor. Balık sahile yak. 
laşıyor, faka't karaya çıkamıy1>r. 
l\Iiicadele bu Şekilde •levam edi· 
yor. 

Paurtesi günü ta\bike 
baılanıyor 

VllAyetten ~blll' ecHlndttt1' 

llS.11.9'2 tarilıinden ttlba.ren nb:t 
gelirlilere mahsua karne ne satılacak 
ekmeğin 600 gramlık behcrine 11 ve 
umumi k&me ~ Atılacak elorieğtn 
beherine de 27 kuruı fiyat tayini 
Daimi Enctımenln 12.11.94.2 tarihli 
kararı fktlzamıdandır. Teblit olu. 
nur. 

Bankalann avanılan kes· 
tikleri dofru değil 

DUn plyaaa.da ba.nkalarm emtea 
mukabilinde açtık1an avauıa.n keL 
tlkleı1 yolunda. btr p.y1a dolqmıştrr. 
Ba a.11er • .,._ 4el0db'. Yamm ban. 
katar, Mdem& 19'0 llelle8I lleeap n 
pUA.nçolarmı ve &Çtlkl&n laedi mile.. 
da.rlarmı esu tutarak muamelelere 
giri§ecelderdjr.. 19'° ~den son.. 
ra i§e b&§layanlar bakkmda hiçbir 
aarahat yoktU?. 

Yedi a:, hapae mahkeim 
oldu 

Haydarpap garmda. ma.kaeoıWt Y1'. 
pan .Al1 a4mda blrial, e tren bileti 
bulmU§. e :tf§inln de nüfus kAğrUarı. 
nı alıı.ra.k ga.rdakı !qe ıefl.iğlne mu. 
n.ca.at eı:mi§tlr • .Ali. lbunlarm akra.. 
balan olup Anadoludan gcldiklertnt 
söylemiş ve 6 muvakkat ekmek kar. 
nesi a.lmı§tir. 
Açıkgöz makasçı bu karnelerle al

dığı Ui ekmeği muhtelif ldm.aelere ta 
nesini 60 kurll§tan satarken yakalan.. 
mış, ÜskUdar mlllf korunma mahke. 
al.ne verllmi,tir. 

Ma.hkerne, Aliyi 7 ay hapse 300 11. 
ra. para. cezasına rn::ıhl<fun ve darhal 
tevklt ebni§tir. 

Zeytinyaiı fiy~tları Clütüyor 
Gıda maddeleri ftyaUaruıdakl d~

me meyli devam etmektedir. Dün 
başta et, sabun ve zeytinyağı olmak 
tızere birçok maddelerin fiyatlarmda 
5-10 .kurualuk dU~ kaydedilmiJ. 
tir. 

-t 
rBu hafta SUMER sinemasında İki taraf Juu'ilmllde bir ~kilde 

yıpranmaktadır. Fakat d~vif,en 

Nmialann ~uanında henllz boa 
dair emareler yoktur, bftyftk maf. 
libiyetlerin y&rotara~ ~ibniyet 
de henftz ba harpte ha911 olmnş 
değı1c1ir. Binaenaleyh barbin ~a
buk bı"\-eeeğini talmıin henllz mUm. 
ktin değildir. Şimali Afrı1'•'1' ~ık
mak _harbe yeni bir hız veTebilir, 
hatta buna m8ttdlılerleori11 ı~hi. 
ne bir not diye kaydedebı1Mr. Fa
kat bunlarla harp ~abuk bitettk· 
tir htlkmtlne VU'8111•J'IZ. 

B1ael ve mftMıılr bir mevzuda. olan kuvntıı 't'e hareket.il 

Bırakın Yaşayalım 
Filmi takdir nazarlarlykı eeyredllmekte ve aıkı,la.nmakta.du. 

B&e Bollerde: 

HENRY FONDA - MAUREEN O' SULLIVAN 
ve RALPH BELLAMY vardır. 

Adli bir haı&ya Jmrblm bir ada.mı kurt;a.rmak için adalete ka1"31 
qkm mlk.'\deleslnı tanır eden çok gtir.el bir filmdir. Mutlaka görilnlit. 

- Bu kadar mera.time ııe 111zum 
•ar 1~ diye 86ylend1, tabi.! kabul ede. 
oek.- Şi:mdı anlıyorum_ 

G&Uerl pencerenin önünde oturan 
Ell&ya 111§.mi§U. 

Rey onıan tatuftrrcıı - Nakleden: M. KARDEŞ 
- Kız k&rde§im ıuııt.... EllA aa.na 

matmazel Bwano u. Kr, Bradiyi duklarmı sanıyoraan &ldanıyorawı El 
tamıaymı. lA. ı. Bu fikri kafandan çıkar. Dik. 

Eli& kartıamdaki genç kadına bak.. ten. Elkten ve &rkada!llarmdan da 
tt Ye g11zel11l1De hayran olmakta.ı hiç bir korkum yok, bundan eml.ı 
kendi8iDJ. men.edemedi. olabıllfnin. Bradl de, matmazeı Ba&-

- Sizinle f;8Difbtıma memnun aanonun da on.ıardan kork:maaı için 
oldum ma.t:ınuel Benııet. 7.ennede. bir aebep mevcut değil. Gordon ken. 
rim kj dün akpmkl hareketi için dialnt bir zabıta romanı kahramanı 
karde§inizlıı kulaklamu ~Jmıel'e gel zanneden pal&vracmm b.lrl-
diniz. Senin J'BPUtm çılgmhktı Rey. 1'" Btad1 lA.t'a karl§tı : 
Babanızdı defll mı matmaml ,! - Karde§lnizbı hakkı var matrna.. 

_ Evet. ... zel, dedi. DUnyada kendisinden ba§ka 
Lola otururken IK>rdU • ııam.u.slu kbnae yok zannediyor. Ta. 
- Kardefinlzln apar~annu nuıl aavvur edin ki babanızı 1.9ticvap et-

bUldunıız ?. mıek Uzere Elk1 memur etmek gara. 
- Çok güzel • Eve döndUgil zaman betin! ve kUstahlıfıııt bile gösterdi. 

orumı pek tai..ız bulmur:ndan kor • .,, Rey'in dedi#i benim de ondan kor. 
kan:m. • kum •••• 

- Eve d&ı.me.te mi karar ~i Z 
Bu •uali llOr&l'ken Rey'• bekaralt 
~~ordu. 

Re7 •tıldı $ 

- A.91• ı.. l'akat EUAya !flujmi 
!bırakma.mı lmk&n olmadrtmı b!:: 
ttırltl anlat&mI}'Onlm. 

El1A aabredem• ; 

Tam. bu aırade. kapı l§aret verjl!t 
gibi muntazam :tuııa:ıarla vuruldıı. 

Bu vuru§un ~v Bradi Uzerindekl 
tesiri pyanı hayret oldu : YUzU aa~ 
sarı ke.sild.1, adeta. eli ayağı titrem!.'. 
ğe bafladı. 

lHJfl~I 
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du, nc§Cli bir tavırla 
- "Şef,, in işareti gorUyonım ki 

herkesi korkutuyor. 

Rey, Dik'e doğru bir adını attı: 
- Ne istiyorsunuz :Mr. Gordon '? 

dlye BOrciU. 

Dlk cevap vcrd.1: 
- Sl.z1nle husuııt surette konU§ • 

mak iatlyonım. 
- Dostıarımm yanında söyleyeme 

yoceğiniz blı'§ey yoktıır. 
- Bu hakkı kendi.sinde gördUğUm 

tek kimse kar~inlzdlr. 
LolA: 
- Haydi Lev, dedl, gidelim. 
Rey onlan bırakmadı: 

Aıı1'ara. 13 (Vakit muhatiiriDOe>J~ 
- Memurlara ucuz liyaUa gıda 
'l:laddesl Yerilmesi hususunda yapı. 
laa hazırlıklar. ilerlemektedir. Vi
llyetJeı. ıeytinynlı sevki için Ti 
careı VekAJeti kap temfnl işi 11e 
~~ 

- Bu i§Ierln M oldutunu ııorab!. 
lir miYiJn LT.o 

Rey karde,jne 1.iahtat •ermek ıttzu.. 
mUD'll Jı1aetti : 

- Benim fUpheU blr it yaptıttmı 
veyahut ark&daılarIIDlll namu.1 husu. 
•ımda a..1-Ddu :a -4• t.rldı oı.. 

Kapı aynı §ekllde gene vuruldu. 
LolA'ya. baktı ı O da makyajı aı. 

tmd& aararmIJt.ı. Lev elini alnmıı. 

götürerek parlayan terleri.nl •Udi. 
Sonra mUtereddit adımla.rla kapıy.ı 

Qotru yUrUdl1. Boğuk bir ae.ele : 
- ~lrin!s, dedi Te k&pıyı ardına 

kadar açtı. 
Kapı &ı~e D1k ~on duruyor" 

- Bir dakika dunın. Ben burada. 
evimde değil mjylm.? Gordon size bu 
radan derhal gltmenizl rica ederim, 
artık UstUııUzo vazife olmayan ~eyJe. 
re fazla karı§Dla.ğ'a. ba§ladınız. Zorıa 

evlme giriyor, dostlanma karııı kaba 
muamele ediyorsunuz. Bu kadarı da 
fazla cUr'et. .• Size kapıyı göstermeme 
!Uzum var mı? Yolu bfüyorsunuz. 

Djk Gordon &Ukllnl'tle mukabele 
etıl: 

- Madem ki istiyorsunuz, giderim. 
Fakat gitınedcn evvcı aizl ikaz et -
mek.. 

Başlıba,na sanat, hiç bir zaman 
cemiyet ~in olamaz. Fakat böylt 
bir ~deal taşıyan f!anatkirlsr bo
lunsbilir. Yani bi"r .. air, ikf'ndini 
cemiyet ila\·alannm heyecanh bir 
bayrağı yapmak isterse, bütün ro
bunu. bütün aşkını ona bağlamak
tı:m kimse onu alıkoyamaz, llir ro. 
mancı, bir tiyatrocu, bir reS$am, 
bir beykeltraş iç.ı"n de me11efe böy· 
ledir. 

Ama, her eeydtn önre do\'ada 
samimiyet gerektir. Para1 ikbal, 
:rütbe \•e me'1•i hmiyle ha yola 
dökttlenlerin üııtlerindeki yald17, 
~btık dökülür. lnanmaclıklan i~n. 
eserlerinde iman coşkunluğa kr;. 
piirmez ve kimı;eyj de inandmt. 
madar. 

Bizde de bu moda7a 111ftlD' 
gent:ler, orta ya~lılar belki vudrr. 
Fakat eser1erinde cemiyeti top1a· 
yıp biilU.rlaştırarak adete yapr.n 
bir Jmnet g6rii1mtlyor. 

O yolıa dökülenleribıiz, Hyltlden 
bahsederlerı takat k6yr.iytl tanı. 
ma.ılar. Kö5den konu arlar, köy 
febvırleri yaparJar: fakat köytt 
g6rmemir;lerdir. Hat.ti. hunlann 
1'0ğu, sine:ııanrn yardnnjyle, .\ , .• 
mpa köylerini bizimkilerden iyi 
bı"Iirler. Bo yüzden<lir, ki ı.na ya. 

Şüpheli görülen bir ölüm 
Sirkecide RC§adjye Oteilnde oturan 

60 Y8.§mdıı. Abdll!sufur admda birle!, 
dUn odasında. ö!U olarll.k bulunmU§ _ 
tur. 

Vaka milddelumumlllğe haber Terll 
mff. ceaedi mua.yone eden adliye dok 
toru ölUmU §Upheli g!Srcrek morga 
kaldırtmıştır. 

Fakat bu nokta ıi,tUnıle biraı 
daha. dum)s:ı iyi olur. K:ı1em a. 
hipleri ara md:ı. hiitıiıı kıymetleri 
köylüye vere~ l\ö~ teJnıüzU kü~lii. 
Jiikten çıkaracak tıı..,kın yollarda 
yürüyenler ,·arsa, orıl:-ın bir tara
fa brrakalım. Çünl>ü hunun nac;d 
bir zihniyet olcluğn ııclc <le !.""3tİ• 
PJ1eınez. 

KISylüyU mıııetin kiikü, \'9t1ln 
t-ammm tf'll'leli a3 anlııP. onbrtıt 
haklannr ve~. layık oldrı.klnn 
aygry:ı göstermekten geri kaım.. 

lar. Ancak köylünün tocuf;l tıon• 
ıreyen bir tarafı bnlondu~nn dıa 
nnotamamak ~rti1e. "llürriyet.,in 
mutlak olarak mana r, mnnnsn .. 
hktrr. Bir köyl. herhan~i bil' !e\·· 
kılllde fırsatla ~ok '-aı:anmcn., 
"haram,, diye bnnn ~1lgm03 hal'C:W 
masma imklil] vermek. yazık ı-hrr .. 
JJttrrıyt"ti kanun, akliik Te cemi• 
Yet kayitla:rile hağlıı.ynalnra ele"· 
ııot denemez. 

Ba"·ekilimi1in !ö;On hitııhe~nden 
ile anlıyoru7., ki bu c;ok fınemli da
' ada kalem s:ıhip~rile hiilnimct ft• 

<lamları arasında bir i · nı metı\Cı. 
re hirlii:i lmnıJına.51 ı:cl"f'ktir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Lokantalarda. 
tabldot usulü 

Fiyatlar ve yemek çe~itleri 
tesbit edildi 

Lokantalarm yeni ta.bldot 11.9te!eıi 
t•J1%1m. edilmiştir. LUks, birlnCi ve i• -----0-- kjncl amit lokantalar ~ağıda gost.e. 

iki ekmek kameıi dağıtma Jjlen §ekildc ycmeı, eri yapacaklar. 
memuru mahkemeye Yerildi dır. BUtUıı yemekler ayni olacak, fa. 

Galata yolcu ısalonunda kurula'! kat fiYatları dcğlşcccktlr. 
ekmek kartı muvakkat bürosunda. iki 

1 

Öğ1e yemekleri: 
memurun vazü03ine nihayet vcrl.lcrek Birinci yemek: PllAv, makanı"-
haklarmda kanunt takibata ba§lan _ domaıeali omlet, balık aebze 
mıştır. • 1 lkjnci yemek: Koyun kUlbaatısı. 

- ı biftek, pjliç kızartması, karrJik etler. 
Yeni ihtikar ıuçlulan üçUncU yemek: Krem karameU, 

Te!tl§ heyeıt yeni ihtikar auçlu!arı kompoato. dondurma, mey\'& ... 
tesbtt etınl§tir. Bunların ba§lllda bl.L Akfam yemek.lort: 
hasııa bazı bUyUk mUesırescler bulun. Birinci yemek: Çorba, et euyu 
maktadır. Bunlar birkaç (;1lne kadar İkinci yemek Pilav, mRkarna: om.. 
ilA.n edilecektir. lct, balık, sebze. 

ÜçüncU yemek: Koyun kUlbaet;u:. 
Nikah \öreni bl!tek, plljç kızartması. 

Yük.ııek kUltllrll ve kuvvetli kaıe. 

.mlyle temayüz eden gençlerimizden 
Bay Targaıı Çarıklı lle Bayan Neci!\ 
Fetvacının dUn Beyoğlu halkevırwe 

nlkdh töreni birçok ta.nmmış zatla. 
rm huzutjylc yapılmış ve lki tarııf 

kUtlanmI§br. 

DördUncU yemek: Krem karaıneU, 
.komposto, meyva. LUks lokantalard& 
tabldot 225 kunıı, ak am yemekleri 
cazlı yerlerde 300 .kunış. Birincl at. 
nıt lokantalarda öğle yemt"ğf 150, ak • 
§am yemeği cazlı yerlerde 175, ikin.. 
el sınıflarda. öğle yemeği: 100 kuru,. -

Gazetemiz de kcndllerinc bahtiyar Bk§am yemeğj 120 kuru~, cazlı )'er. 
• lrklar diler. 

- Sizin jkazlarmızdıın bıktım! 
- İkazım §Undan ibaret: "Şet,. al 

dığlnız parayı bundan sonra hak et.. 
ımmlze karar verdl. Çalışmayan "kur 
bağa., ya para verilmez. 

Odada derin bir sessizlik oldu. BJ 

lerde 125 kuruştur. 
Ycnı tabldot usulü 20 sonteı:rln.. 

den itibaren tatbik edilmeğe ba§lana. 
cnktır. Tarlleler bcledıy0 tarafınd n 
bıı.s{ırılmaktadır. Her gazınoya \ cn
leccktır. 

----<> 
Barda bir hırsızlıli 

sükOtu ilk Ellt't. bozdu: Taksimde oturan K.Azım admda 1'1-
- Fa.kat Mr. Gord~n. kardeşhnln rlsl, evvelki gece Bcyoğlundaki Lou • 

bu adamlar!a. ne altıkası var kf.. dra barma gitmiş, burada Şcmai a. 
- AlAkası var, Jll.gjn belki hcnU:ı dında bir artistle tsnışmı~tır. 

bu al&kasını kendisi de bilmiyor. İ§~ İddia.ye. göre Şemsi. ~mm aar. 
bu lld adam (kurbağalcır) dandır. ho§luğundan blli.stitsde nkf4 OGbiD _ 
Lolt\ ve koca.aı ynşa<!ı:.lıı? ı parııyı ba dcld 200 Ura.<ın·· çalnırftır. I<Aıwnın 

çeteden a.lıyorlar. 1 .,&kO.yeti ünr!ne f;..ın11i arar..~. ta. 
Rey bağırdı: 

- Yalanc:! Yaları &öy;Uyorııun! 

LolA evli değlJ. Çabuk cvınıden cık, 
yoksa kdlundan tutup ben seni kapı 
dı§an edeceğlm. Yalancı kurbağa av. 
cU!ı sen de! 

Elll'nm yalvaran bakıtları, Dik'i 
kapıya doğru yUrümeğe oevkettj. O. 
rada durdu, dönüp barit b!r ııazıulu 
sll1Jerek: 

- (Kurbağal&r)ın bUytlk defterin. 
de isminizin hlzasmda bir a-Jal lpre. 
ti var. Dikkatinizi çelterlm. 

Lev bu anl darbe ile sArıırdı. Dı.. 
ha fazla mııı(llnat a.lmak için Dik'J 
korldordıı. bulmak isterdi, fakat oe -
ı;a.ret edemedi. Olduğu yerde hareket 
siz, gözler.i Dik'in çıkarken kap:ı!. -
mı' oldutıJ kapıya dtlrlld.1, put l'flı\ 

kaldı. 

Lev aô}1endi: 
- Sersem adam, beni Loll'nm n . 

li olduğuna ınandırmak istJyor. 

kat bulunamıuıııştı!'. 
7.&bıta ı.rt11t1 arsvtJt.uittadır. 
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Dop capllellade 

Stalingratta 
Almanların kuvvetli 

bir hücumu 
Fakat ancak 200 metre iler 

!edikleri bildiriliyor 
&erlin, ıs .A.A) - Alman orduları 

l>aşkomutanlığtnın tebllğt: 

Kafkaııyanın batı kHlmlnde düş -
man bücumlan püskUrtUlmO,tQr. 

Alaglr çevresinde Alman ana kuv~ 
vetler le muvakkatell irtibatı kesilen 
bır zırhlı teıkihmlz <!Uımanm birçok 
hücumlannı pUskılrttUkten ve yll1. 
tere• esir aldıktan sonra civardaki 
Alman birlikleriyle tekrar temas te. 
ajs eımtıtir. 

Stalingrad'm cenubunda. Romen kı. 
talan bir tabur kadar düşman kuv. 
vetınin hUcumlarını rıUskUrtmUıtur. 

Stallngrad içinde krtalanmız dağı. 
nık dU~ıın guruplarır.dan dün alı _ 
nan araziyi tem!.zlem~,ıerdjr. 

ş mat \"e merkez kesimlerinde me7 
.ziı faaliyet olmuttur. Alman hava 
kuvveUerı düşman demir ve kara yol 
l&rlyliı yaptığı nakltyata bUcum et. 
mlft!r. 

Almanlarm arad kaunal 

Stokholm, 13 (A.A) - Şiddetli ta. 
arruzlar ııonunda ve ağır kayıpı.sr 

bahaama Almanlar S~in&rad'da 200 
metre arazı kazanmııtar .Lse de Ruı 
cepbeafnln diğer kealınlerjndeıı gelen 
haberler iyidir. Geçen lu§ta olduğ".ı 

gibi bu aefer de Ru çet•leri Alman 
haUannm çok gerilerinde faailyette 
bulunmaktadırlar. Smolenak gerile • 
rinde Alman askeri dolu iki tren yoı.. 
dan çıkanlmqtır. 

Nalchlk çevreelnde Rualar karp ts. 
arruzıard& buıunmalr.tadırlar. Rıu 

kuvvet'!erl Novoroılık §ehrlnlıı ma • 
hallelerlnde elln tutunmaktadırlar, 

.. . . 
MoakO\°&, ıs ( A.A) - ID'uıı&JS 

Zvezda'nm blldirdiğlne göre: 
~ılalannı günlerce topladıktm Ye 

hazırlandıktan ıoııra d'lfm&ıı U 80D.. 

teırln ııtınll aaat 6 da Stallngrad çev 
reıılıide ıaarnıza geçmifttr. 

Bu harekete be§ muhtelif tümen.. 
den aeçilml.§ blrÇok Alman birlikleri 
ile m&klnell tutek :ıutalan blmayul'!l 
de llorllyen tanldar iştirak etmtıtır. 

Guetenln blldlrdlğine göre 8UeriJa 
g15i'Qa göğüse cereyan eden fiddetll 
çarpıımalarda Sovyetıer bOyQk bir 
sebat göstermitlerdir. SoYyeUer iki 
saat birbiri ardmd&D yapılan bUUl:ı 

alma;ı bUcumlarmt pQakQrtmllfler • 
dlr. 

DQfman bundan •onra kara kuv -
veUerlyle birlikte taarrua geçen 
bomba. uçaklannı kull&IUIUftll', 

Sovyetıer bir kelimde D» metre ge 
rllemlflerae de diler bUttın noktalar. 
da dOıman hareket mevzjlenne atıf.. 

ml§tır. 

Ruzveltin general Franko· 
dan aldığı cevap 

VA§ingto11. ıs (A.A ) - Rut
ve)ıt. general Frankoya gönderdi
if w mHaja tok memnu:ıiyet "C· 
rici bir cevan aldığını bi'di:-miş • 
tir. 

Ruzvdt cevabın mahiyeti hnk
landa bir sc-y 86ykmeı:ı!~tir. - - .. ,_ __ 
ftalya.C:la yakın tehlikelere 

hazırlık tedbirleri 

Be1'n, 18 (A.A. > - Di Tat a
dındaki İsviçre gazetesi Mulolini
nin fqist fırkasınm 1'elli başlı 
sekreterlerinden HIO den faz:a 
kimacyi topJar.ma~a d~vct ctmi~ 
0Jd11oaunu ) amı:ıktachr. Ru ırnute, 
bu se'krct.eriere yakım!a karşıl:ı • 
aca<h müt.ıkül'cr cmillcti h:?ztrln

reak için, \•eziyetin iz:ıh cdi':ııi'! 
olduğunu ~·azma.ktac!ır. Ayn• g:ır.e
te. M~lininın ltalvnda ngun. 
culu:!:ı ka'"'; ı bir mlicadeit" sr,ılma
Ptnı cmretnıiıı olcluıfonu :iıi•:e et· 
mekt:dir. 

Bırp 
yenl 

•"•1ua11n 
tııeıeıerl 
(Ba11lamfı 1 nriıle) 

dive baslayan bir hitsbcı!e hu~un. 
muıı ve bırinci eınıf tııle~'~rjn • 
Gc"l bir genr ıle ce\·ap ver.::iştir. 
Ba cantr, he:r-ecanlı Mta~!cr mey
<İ!lJlı dolduran ~ok lrnlnh.'lhlı: bir 
halk tarafı•ı:lan !lllr<'kli :ın:ış!er~n 
llsrşrJe.nmıştır. Törrne h'ltı' oktı:u 
man:ı ve J::ir ~it r~i ile 80l'I 
verilT.ittir. 

Ze.fer anıtı önündeki bu t~~hil
r a ttan sonra al ::ıy komut:ın:nm 

r,.isliğinde ti~ subay ile l•er .ınmf. 
tan ayn':uı birer tale?~clen mürek· 
lrerı bil' Jıeyet F.beıH ~c! Atatilr
ktin etnofrafya m!izesindeki mu • 
\"akkıtt Jrabrlnl ziyaret etmiş ve 
B' l'Xfi Ş.!'ia manevi lnızunında ta. 
zimıe eğilmiştir. 

Varllk vergisinin 1 " 

hayırlı tesirleri ı ~i!~İaf!~ '* _..:.;., ~...::. 
Stok mallar eldm paya çekllmealne karar Terllmeııln -

... ..,. aepll811ate Fransız donanması ıır in1111z a1111rı 
T utonda mahsur ! m1a~ııld~•• ılr• 

Almanlar ciftl'd• .,ıa Venı bır Fran-
çıkanlmaja hqlanm oldular den bagka çare yok gibidir. Anca« 

Aı*ara, ıs (V~t muhabirin· mUlıiın olan nokt& bu nakil i§lnln na tedltirler aldılar . sız ordusunun 
A~ 11 (Vaınt Mahabirirtoo ıı.1 yapılabllece~dlr. 

d ) V_....._ · · · t tı...: den) - MiUJ Şdiıniz Reiıictım· •· en - ~ v-trgısınıu n uı- Kı"hve-'- ellnd• ıı..w.dl ikl ıımau 
ita ·du h • de il hur İanet 1nönü bugiın öflt!dcn .-... ··-tmrn yur n eı: YCl'ID m ~- kalm,.tır: Bingazl ve Trablusgarb. 
'-- · ,_ t li ecı -~ sonra Büyük Millet Meclisine ge- ~ uet net!«'xr ~v t CCıc:r;ı ~u - Bunlardan BID .. ..,1 atıratle flerllyeıı 

Berlja, ıs (A.A.) - AJman or
dulan ba9koa:tanhltmn tebliğin
den: 

harbe girmesi 
muhtemel '--'-'--'- '--1. d B lerek bir mUddet me!}gul clmu,_ .. -uıwu1.1.1& eayı .......... ta ır. an yer - ııek1%!ncl ordunun tehdidi altmdadır. 

let'de stok gtda maddelerinin pi- , .. ıa.rd_ır_. __________ _.
1 

Romelin Bfngazl etratmda kuvvet. 
yasaya çıkarrhnasr fiyatların der ıerinl toplayarak bir köprUb&§l kur. 
hal dilşme9ini mucip olmuştur. Ka mut " Jaınetlerinl nakle ıayret e: 
nun tatbikntınm bUtlin eşya fi • Mahalll rayiç mesl muhtemeldir. 
yatlarını iııdi~eği unnıluyor. sıra .Blnp&lde ... 

Mlttelllrlar Taauta 
f Baıtara(ı 1 ncidı) 

Bu mllddet içinde blrlepk mtllet. 
lertn kara ordulan Tunu hududuns 
yaklqm&ktadır. Aluı&n eoıı rapora 
göre müttefik kolları hududa ~ mil 
muateye gelml§!er •e mllteaddld bl,. 
llkier Bon'da karaya çıkmıılardır. 

Tunll.811 ele geçirmekle mlltleftklerj.n 
Sicilya Ye İtalyan ablllert fçiD Uk 
baaamağı te§kU eden lta•yanm Pan
tellaria adasmı aUratıe vurabllmelerı 
imkA.ııını verecek bir ua tt'Dlln etmt, 
olacakları 9Ö1lenmektedlr. 

'!'lime laadadu seolldl 
Laadra, ll .(.lıı..A.) - Nevyork rad. 

:yoau, mntt.etııaerin birçok noktalar. 
da Tmıu. !wdadunu geçtl.klerlnl b!..L 
dlrmelttedlr. Frıkat bu m.aele hak -
kında resmi hiçbir haber yoktur. Or. 
t&prktan hareket eden mUttefik u. 
çaklan ıımale dotru ıttmekte ola'l 
iÇlerl aakerle dolu birçok mihver uı;:ı
tmı dQ§QrmUıterdlr. 

Mihverin Trabluıgarb'dan ve Tu
nuatan kuvvetlerini uçakla naklet • 
ma.k tıtedlfl zannedilmektedir. Ba.ş. 
ka blr tbtlmal de, t•hriP edilen bu 
uçakların, Uzerlerlne aldıkları her • 
hangi bir tahrlbkAr vazifeyi ifa et
tikten 80llr& Uller,ine dönmekte olan 
Alman p&rqUtçUJertyle dolu olduğu 

JD.erJwllldedlr. 
IMlllrtlleD nakliye tayyarelerı 

Kaldre, ıs (A.A.) - Re.emen bildi 
rfJ.dlltne göre, Tunus ılma'!lnde A!. 
man ukeri dolu 6 bUyUk nakliye u_ 
çatz denize dU1UrQlmU§tUr. 

Bombardlman 
Tuıloa, ıs (A.A.) - Bu sabah er. 

kenden Tunus yeniden iki hava hU_ 
cumuna utram11tır. HUcuru eden tay 
yarelerln hedefini y!ne Tunus ıehrl 

cjvanndakl bava mey:1anı te§kll et., 
mııur. 

Blzerte S ~ dayanablllr 
\'atlnston. ıs (.'\.A.) - Rtiyteı: 

Sal&h.lyetll Vaılngton denfz mab!il. 
lerlnln tahminlerine göre Blzerte ll. 
mam, mihverin vaziyetini kurtarmak 
lçtn ııon dakikada yaptığı Umltıılz 

gayretlere rağmen 3 gllhde ele gec;:l. 
ri!ecektlr. 

Fu umumi vaJi•I de vazl.)ctl 
kabul etti 

Loadra, ıs (AA ı - Vloi radyosu. 
nun bildjrdlflne gör•, dOn tayyar~ 
Ue Oezaylre gelen Fas umumt vaı11ıı 

general NogU Amiral Darıan ıls 

glS~ma~ ve onunla. mutabık kalaral< 
Amerikan ordusu mu~hhaslariyle 3 
gtınd.nbert devam etmekte oıan ıpu. 
zakere!eri tamamlamıştır. 

Sembolik mukavt'.-t! 
Londra, 13 (A.A) Franınz.larıu 

§imali Afrikada s:ınıboljk bir muka. 
\"emet gCistcrdiklcrl ulaşılmaktadır. 

KeseJA Oranda blltUn umumi suvls. 
ler mUkcmmc! bir hılde idi. Yaln:z 

fiyatlarının tesbiti LondrS, ıs <A.A.> - Amerikan 
Kolumblya radJOlan muhabirinin 

f 1 t •91.A•ett •a Kahire radyolil• dtın akpm verdttı cara 1' ... g haberlere söre, mtbver vapurlan Bi•ı 
f r.a elle•••r•t gUideD hareket etmektedir. Bu va 
T.- purıaruı aııkerlert tahliye etti.ti mub 

rerllmellal bDdlrdl temel delildir. Daha ziyade muhıe • 
mel bulunan, bu gemilerin lcbre me. 

Ankara, JS (Vakit muhabt"rin- murlan ile idare dosyalarını ve rlcat 
den) - Ticaret Vekil!iği hir ta-
mim yaparak bclediYelere, tica _ halindeki orduya lüzumu butunmı 
ret odalarına ve borsalara resmt yan malııemeyl g8tQrmekte olmaııı • 

dır. Bu gemUer hareket elmiftlr. Ve 
daire ve mUesse!!-Clerin yapacakla- Kolumblya radyoları muhabtrinln 
rr mübayaalar için hakiki r:ıvi~ ~i- muhabirinin tahminine göre, tng-fll&.. 
yatların sıhhatli bir ın:re-tte tes::>i-
\iQe itina edilınesini hl!dinn.iftir. ler gelince boı bir oebre (l.recekler 

Bu tamim'e göre rayiç vermeye 
salii.biyetli teŞekklillct" piyasayı 
dikkatle takip edecekler ve mn -
hallım tcsbit edilmiş azami fiyat
~ar olduğu taktirde bun!arı. aksi 
halde be\ediyelerin murnkabe!i al. 
tında teşekkül etmiş olan f1crbest 
piyasa fiya.tlarını rayiç olara~ göe 
tcrecc-klerdir. Böylece mUbayr.a ya
pacak makam ve nıiiesııeselerin bu 
mevzuda.Jd mUeküllcri hert:ıra! 
edilmiR olacaktır. 

Yeni hububaf 
ambarları 

Ticaret vekm dün bu iıle 
me,gul oldu 

Ankara, 13 (Vakit muhal-irin· 
<len) - Ticaret Vekili Bugün öğ
leden evvel toprak mahsulleri ofi. 
si umum nıUdürlüğilndc çal113rak 
memleketimizin muhtelif yerle • 
ı inde yaptınlmakta ve yap!&nla
cak o!an yeni ht:bubat ıunl.arlan 
işini ve pilanlerını tetkik etmiş
tir. Yeni hububat ambarlan ko -
l:ıyca inşa edilecek tarzda o!acak 
ve bfitfin bu in~aat stlratlt- i1anıa1 

edilecektir. 

Yat mlıtallllllerl 
(na, tarafı 1 incide~ 

Muamele vergisinin aynen abn
c:ığı yerlerde keyfiyet varidat tl li
rclerincc sınai müesseselere ynzı i
le bildirilecek, bu müesseselrr k::y 
fiyelin kendilerine tebliğini takıp 
eden günden llibnrcn vaki ol:ıc:ık 

islih sııl miktarlarını varidat dolıe
sine bir beyanname ile bildinncJe 
nıechur o!acaklardır. 

::'ıfükcllener bu heyannoınelerclt 

s:ılış kı.rmellcri ~erine bir ay ıc=n 
de istihsal ellikleri yağların cir.s, 
nc,·i ,.c miklorJarını \ ' C bu miktar
l:ır iızerindcn ,·ergi olarak ay lt"n 
:ılınacak yağ miktarlarını ıırn a;rı 

l(Ö~lercceklerdir. 

dlr. 
Talallye edildi 

Londra, 13 •(A.A) - KUltetlk kon. 
trolü altmda bulunan Rabat radyoaa, 
mihver gemilerinin muhtemel olarak 
Umanı tahliYe ettlkler1nl ve ıoııra 
da Blngazlden çekilip ılttlklerlnl bil
dirmektedir. 

Tebrak ,.akıldı 

Kahire, 13 (A.A) - Çarıamba ge 
ceıı lnglliz hava kuvvetıertna men • 
aub bomba uçakları Tobruk'u bom -
bardıınana geldikleri vakit Umanda 
100 den fazla yangın giSrlllmUııtUr, 
~manlann Tobruk'u tabliye eder -
keıı götüremedikleri bUtUn erzak de. 
polamu tahrlb ettiği aanılmaktadır. 

tartllz Teblttt 

Kahire. ıa (A.A) - Cuma ,suna 
neıredllen mllfterek 1qi!la Leblili: 

DUn ııekizincı ordu Slrenalkte mih
verin zırhll orduaunıı takibe devam 
etmiı ve yeniden eslrler alaı!§tır. Kı 
taıarmıız Bardlayı 1.§gal etmlflerdir. 
11-12 eorıteırtnde Gaaala ile Tmlml 
araamda dUıman ta~ıt toplulukları 

bambalanmıı ve mitralyöz atefi altı
na alınmıştır. Avcılanımz Dlln Tob. 
rukun sarbmdakl yollard& &lç&ktan 
uçarak dll§man koflanna kargı genlt 
ölçtıde ıaarruzlarma <'evam etmiıler ~ 
dir. Garbe doğru g\den mavnalara 
Tobruk De Gazala aruınd& taam.ız 
edllml§ ve bunlardan lklı\ batJrılmlf
tır. 

Geri çekilen düşmana karıı ta:yya. 
relerlmlz tarafından durmada.ıı yapı.. 
lan taarruzlara raR"men dtlf1D&nm 
hiçbir hava faaltyeti görWmemlfllr. 

11 Sontepinde ijd mot6r1U aYClla.. 
nmız orıa Akdenlzde garb lstıkame_ 
tinde giden bir yelken:tye taarru& e. 
derek haııara uğratmışlar ve bir dQf. 
man deniz tayyareıinl tabrib etml~ 
lerdlr. 

A)'Di gece Tunuı bava meydamnn 
taarruz edilmlftlr. 

DUn Alman kıtalan tq:yan ve ı.ı
Ub bir ihtimİııle Tunıuılan hareket .,_ 
derek flmal iatlka.metjnde giden aı. 

tı bOy(lk 1ta1yan nakttye ıayyarelt u. 
zun menzi!ll avctlanmız tarafından 

dQfOrlllmQftOr. Bu barek'9t,lerden bir 
birkıı:; el sjlAh ııtılmıştır. Harp .ha • tayyaremiz d&ımemljUr. 
JekAtı ancak mUstahltcm mc\'Zilc r<: Miikcllcflcr hcynn clllklc;-i mıı:-
karıı yapılmıştır. Mılttcfolder:e hal~ 

arasında derhnl bUyt11< b'r .samjmi • 
yet ba§lamı~lir. 

larl.ıra gönı ver1rl olıırıık tahakimk HAJU:llA'r HAIUU~DA llEBLI~ 
eden )'Rğl:ırt mahal \0 e"mevkileri llAID'IU.&81 JQ: Dl\'081 
\:tr!ı.lal dairelerince kendilen.ıe Brrllll, 11 (A.A.) - Burada ötre . 
yazı ile bildirilet·ck depo ve mıh:ıl DjldlğıDe g6re, Alma'\ lt&1,an tU . 

Almanlar TUnu11t.nkl a"kerle-rlnl lerc bcynnnR~ ''erme nıfiddeli i!c menlerfnin Mısır _ Llbya bududu il, 

~klyorlar mı'? onu takip cıfen hir Jı:ıfla icinı.lc zerindeki hareketleri pi.la muctblncı 
Londraı 13 (A.AI - Bugünkü or . kcıı ı:i k:ııı ve vasılalariyle ttelir.p devam etmektedir. Ş!md! 111Wıas.be. 

tqark tebliği: Tun•1ıııan gelmekti! ıcslin: elmeğe mecbur olacakları.lır ler SOllum kelimj,Dde ve Halfaya ce 
olmae: muhtemel ve içi Alm:ın ask~. Bu depo nya mahlilJer sınai m.i çidlııde cereyan ediyor. Alman Atri. 
rf dolu altı büyült İtalyan nakllve csscselerc 2:> kilQmclrcıl<'n nznk hır ka ordueıı İtalyan tqkillerlle yuya. 
uçağının ıimale doğru giderken dent. mcr;:ıfcdc Iıulundı·ğu ıakıird e 25 ki- oa çetin mlldataa muharebeler• ver. 
r.e dilşürUldUğtlnU bjldl~mektedlr. Bu lonıelrcyi ıış:ın ı:ıcs:ırcnin her k'ıu mektedir. Bu muh&re~ere muvaffa 
nun m&ııuı nedir? ~!ki de Alm&'l . melrcsi için mükelleflere ·nahaııt klyetJe devam olwımakt.a~ • 
lar geçen gUn yine uçnklarJa Tunus:\ heledi~·cl~rden alınacak rayiçe n •k .lnz.lllz!er Romel kuvvetl•rlni m11 • 
getirdikleri mUfrczel•ri bop.ltıyorla .. , liy<' iir rcll verilecektir. hasara et,meğe te,ebblll etmiflenıe 
belki Almanlar Tunusua bUyUk 61ç0dc l\lükellcrıer kendi beyannamclı.?ri de bun& muvattak olamaıaı,ı&rdır. 
i§gall yarııını ku:anmak Umjdlnı kay ne ırıüsteniden vergi olarak ' ~- Hamel, kıtalar.ı.rıı Dl&h&ratli bir ma. 
betmfşıerdir. • h:ıkkuk eden y:ığ miklarbnna ııi- nevra ile dllfm&nd&n ayırmak •ureu 

öte taraftan, Tunusa uçaklarla ge. le, keııdlıı .l .. 1" daha elverl•ıı telAkkl 
raz cdemi)·eceklc-r, rnüdd•linde l•c- ...- -

tfrile:ı askerlerin tahrl';ı ekiplerinden et•ıırı bı"r ''erde dll•mania barbi k&. 
~·:ınıı:ınıc ,·enniycn Teya bcyanr..·- "'6 

"' " 
mUte§ekkjJ bulunması muhtemeldlt' bu' etmliUr 
Fakat bu takdirde son dalCıkaya ka. me verip de yaJlırı teslim ctmiycn Be. kİ k 11 tll x 
dar orada ka1ma!an ıuımdı. Belki de sınai ıııiicsseSf'lerden teslime me-c - rljnde ,... e malı lere Cvp• 

hur oldu~u y:ığlıı r iniiesscse depob marepl Romeı orduauaa karıı yaıu • 
bu aıtı nakliye uı;ağı Trablustan gel. lan harekA.tın muvafhklyetll blr De? 
mckte ve Slcjlyaya daha emniyeti·! rın<la >ait bu!undurdıılu t:ıktirl'C tice vereblJmeaı jçln İııgılizlefiD ge. 
gidebilmelc lçln Tunus kıyı çevresi :t\·ncn \"C yüzde 25 f:u:lnsiyle, Y<1Ü nif ölçüde bir luıptma harekeU yap 
flzerinden uçmaktadır. Her halde Ljb_ ıne,·cut olmadığı laklirdc hu yaı.,l:ı malan llzımdır. Ha!tıuıu lngUlzlH 
yada ve Trablustakt Almanlann çe. Tın tahakkuk tarihindeki piya'i:ı çok bDyUk kuvvetlerle hareket• geç 
tin Dlr durum karıısmda olduk!ar. kı)mel i c~ " hılrl •Talı 1 cd,."cn tikleri halde bugilııe kadar buna mıı: 
muhakkaktır. Ya imha ed'.lme" va • ı bir misli f37.lash·le tahs:li ~m,·:ıl ff k 1 l d B .. _ .. 

Huaııu bir teıbJiğde ve bildiril
diği gibi Akdenizdekl ll'ranm fi
lo&U başkomutanı ile Tulon sahil 
müdafaa bölgeei komutanı Fran-
81% harp gemileri ile 'rulon C:.niz 
üssUnU .An.golılalmonlann her tür
:u trcavilzlerine karp müdafaa e
~ dair resmen söz ver
miş olduldannden Flllırer ve Du
çe, Tulon mllltabbm bölgesinin 
Alınan ve İtalyan Jatalan tara • 
!ından ifgal edibnemeıini cmret
mişlet1lir, 

Almanlann alclıklan tedbirler 

Lo8dra, 11 ( A.A.) - Da!ly lılall 

gazetesinin K&drlt muhabiri, J'ran. 
ıaı filoauııun Tulonu terketmek içlD 
yapacatı her tllrlU t•bbll8G Onle. 
mek içjn Almanların D&lll bütün ted. 
birleri almakta oldUCUnu blldjrmek_ 
tedlr. 

Harente ll&zır tanklar, deniz tıa. 
.onu çnrelemektedlr. Clvarlard& 
bomba uçaktan datma tetiktedir. 
Topçu kıtaları, DıeftiJerlni almakta 
ve ftloı:aun an ufak hareket emareleri 
gtetermul takdlrlntt. mllthlı bir ba. 
raj •tefi agmata bun1anmaktadır. 

DarlaDlll dnan .. Ja taniyesi 

Şimali Afrika mltteftlr alllDJlll ka. 
rarctıu, ıs ( A.A.> ı 

Amir&l Darlan nd)'O De 1&Ptrtı 

bir 18J11Dd& .,._ ftıo.ana Tulon. 
dan &Jrılarak pmall Afrika~ gel • 
meslni veya hiç detfl.M Almanlarm 
muhakkak ~Qaden 1mrtuı. 

IDUllll telkta ft taftll,. etmJtttr. A. 
~ Darlan ırraıı.s +.wnm•MDI 

hiçbir -- Jradln• lltillü •tmelf
Di emretmemif, fakat maa11D bGtilA 
mali Afrtk&Ja pllrauh:IDI i8teml'9 
tir. 

lf*ei ...... 

IAlndn, 13 <A.A. > - Viti Fran 
ımırnda .Akdeniz kıyılanna varan 
Alman kuvve~eri. Jllk söndürme 
emrini vcnniklerdir. 

Bltitn taw alanlan, radyo mer 
kezleri işgal tdilmittir. 

••• 
Bem, ıs <A.A.> - i'ransız fi-

losuna men.eap bir kq semlyt ti· 
mali Afnbya geÇirmek tetebbtl -
•llnden ıuçlu bir çok linnsıa •· 
baylarmı gestapo Tulonda tevkil 
etmiştir. 

İdam knrarlan 

VİIİo 18 (Z, P.) - ~ermon 
Ferrandaki Fransız ukert mahlre
meıi Peten bükflmetinin emirleri
ne itaat etmedik~rinden dı>tayı 
iki Fransc ytUbaşısmı ida:na, iki 
subay vct.i1ini de müebbet 1lilreğe 
mahkUııı etmitth'. 

lafilik ·. 

l.ondfta, IS (A.A.) - Vi,t raa
yo!!u, Alman kuvvetlerin; nT.i~n 
ffhrind•n R'eçtikten ı 2 saat sonra 
şehirde bulunan bir fabrikada in. 
fillk vukua geldiğin isl5riemekte
dir. 

Lüdendorf'un Jr~haneti 

Londra, 13 (A.A) - Yorkhishlrc, 
&azeteelnin aııkert münekkidi ıcıy•e 

yazmaktadır: 

Yeni bir Fraıuız OrdUSWlllD muh:ı

rebeye girme.ti muhtemeldir. Belki 
bu ordu ılmall Atrlkada kıaruJan 

Fransız lıükQmetiDiıı emri altmda b"J 
lunacaktır. HAdi.ııeler, böyle Mr :ııetl. 
ceyl &"Öllermektedir, 

.Alrlkada. aııkerıerl olmayan birÇO < 
ı.~raııau: generalleri mevcuttW'. Ordu . 
ııun yava§ yavq kurulmakta oldufJ 
söyleniyor. llUttefikler ona teçlıWl: 
verece.klermiı. Fraıuıız orduwıun ye 
nlden dlri!meal her halde •P.T saman 
J.steyecektlr. Fak.at bu Bitler jtln b U 
yük bir darbe olacaktır. Dvece de • 
rece teıkUJendiriUnekte o'8lı bu Vran 
•ız ordu.lu.nwı vazj,fe!l. J'rana& aamı. 

na flmall AlrlkaJl işgal etmek v1ı 

mlhverjn aahll mmtakalanndan ba
zılarını işgal etmek için yapacatı bü. 
tUn tqebbQalerlne :m&.ııi ~t,Jr. 

~eral Nogues Ye general Klchf!. 
lleı timdlkl vazJyete uyan genorall"'.:
an.aıada bulunmaktadırlar. QeDeraı 

Jlro ile amiral DarlaDm tda~l a1 -
tmda ,ımal Afrtkada kurulacak ola:ı 
bu yeni ll'ranBJZ ldareat. btltlln ırnııaa 
için hakiki bir bUkilmet haUııl aJ&bi 
ıtr. 

Harp 1944 de 
bitecek! 

Marepl Smats ·ı 943 mıiitte 

fiklerin taarruz yılı olac•ktır 
diyor 

Londra. l3 (A.A.), - Gueteclicı 
toplantısında beyanalta bıılwıall ce
nubi Afrika birliği başveklll mare
pl Smuts 1945 senesinde 111iWefJ'k 
ler gcnJş ölçüde bir wrrma a.i
riştiklcri takdirde nilial zaferin 
1944 de isllhsal edilmeslain lmvYcl 
!e muWemeJ oldujunu s6)'lemştir. 

Nareşal gelecc~ sene .batbia tw•· 

ounu bildiren büyük taarrm•ar·· 
nlizar etmek üzım geldilfnl il~·· 
etnıjştir. 

Mısır ve Arrika vabJilnclea lhh 
seden general Stnots ş67Je "demı~ • 
lir: 
"- emelleri çak iyi bir yer 

atıyoruz. Harbin talihi bizim leh • -
ınlze me>1etmişllr. T~ebblis biZl°C· 
dlr ,.e onu muhafaza ed«e~lmı,.ı 

ümit ediyonım. Bir kaç gOn ıonr.ı 

Ameriknlılar Tımmm h!llctm oh•· 
cnklardır. Akdeniz ha77:ııı mtit lt:
fiklcre 1ekr:ır aç ı lacaklır. MOtter ı.

ler için yakın ' 'e U'lak şarka do~c • ı 
yol kı5alocaktır. Mnttefikler yeni 
bir takım hnreker Osleri ele seçlrc 
cekler \"Ç oralardan rnlh.,.ere kars . 
yeni tıarekcıtl're sirişcc:ekleriHr. 

Amerikada 
gemi inşaatı 

Afrikada har
bin neticesi 

belli olacaktır 

Haftada bir gemi denize 

indirilecek 

Ncvyork. 15 '( A.A.J - Armatllr 
Heıırt Kayzer, kendi te~ın. 

omurguı konduktan aonra bir batta. 
daD az bir zamanda Ubertl lllUfmdan 
blr gemi deniZe indirmek suntPe 1e. 

M:ıdril, 13 (A.A.} - Arriba g.l..c 
lesi "Afrika meydan muhnrebe.,ı., 

başlıRı alhnda şu sahrlan ynzı~rı :-

Ôlü:nünden bir kae yıl ön~ ,. 
yani şimdiki harpten az eHel, ,;.; 
zide bir Alman ı:ııkeri şu anda hd
tırlanması gereken bir kehancıle 
lıuluıımuıın. Filhı:kika 1.uıjendotı 

o ıaınan kalJ olarak tunbn söy e
m işliı 

"Gelecek harbin mukoddcralı z•ı 
rurl olarak şimal Afrikaıta laayı;ın 
edecektir.,, 

Acaba f,udendorf hıkh mıyıM 

nu ~uaele ~imdi cevap Termck me'' 
simsiz olursa da, her halde ~yh,y~ 
benziyor. 

ni bir rekor meydana getırmate 

bau ı·iandığını bildirmifllr. Geminin 
karlnujnin yüzde yetmifl omurpaı ı 
tezgfJıa konulmuındıaa 48 •aı mcı. 
ra bitirilecektir • 

İfÇJ ekipleri işleriı:i b&,arıulc için 
o kadar bilyllk telı&lllk ptermt,ı.r_ 
d1r ki, idareciler, ekıplerlD if 111'8Sl 

gellDceye kadar bunları iqaat tılS • 
gihJarından uzak t.utıa.ak mecburiY•· 
tini duymu,lardır. 

Halen mevcut rekor, omıırsanm 

te.zııı.tıa konulUJUDdaıı 10 iilJı llC)llr& 
Llbertj aınıtmdan bir gemifi dmÜZ" 
indirmig olan Kayzar tez&'lhlaruad&ll 
birinin elindedir. 

Amerika 4 milyar dolarlık 

istikraz yap11or .., , t va a o amamıı ar ır. u ..... te;e·•. 
but da teııljm olmak. kanununa JJÖre ~ah!iil edilecektir. bQaün kimin elinde o!duğıınu &~terjr 

Hitl•r belki de eo tyl aakerlerlnl Pi~·asa kl)'lTleti Cicıret odaları : - --------------
Yaktiııde bojaltmata çalı§acaktır. Yl cl:m ,.e halıınmı)nn )"erlerde bel,.dı 
ne ıuraııı da mulıakk&ktır ki. sek1%1n yeterden tahkik o 1unaeoaktt'" ltir:ız 
cı ordu pek az mukavf'metle karf1 • l:ır talcslti gelen Yergilerin t.:ıho:' : nı 
la§maktadır. Düşman serileri bomba tehir etnıiy~ek '\"e nihat kararl:lr 
uçaklan tarafından o ıeld!de bomba_ neticesinde malr:ıhın lenzi!i k.ır> 
!anıyor ki henüz ora.(ts l>ulunabllen etti~! talcdirıte f:ı~ta 11ınmı!J o .an 
Alman ve ltalya~ıar mUcndeleye M- yalflann heden teııllm editdf~ 'ta -
vara cesaretaat Jalç §Upheıfz kendile _ rilıleki piyııc;R fi~ oh üıerindm m!J

54 Amerikan parqütçüsü 

Tancaya indi 

V~in:ttoa, ıs (A.A.> - Mali
ye nazırlığı. tarihte :;erlllme?Jtiş 
en bllyUk istikrazm SO ;ikiDcitcc:· 
rinde yapılacaf,mı bildirrı:işt"r. HY 
Jııdktazrn 4.000.000.000 dolan ar
ırıasr beklenmektedir. M~Uye nı· 
zrrltğt tahvilleri en btlyilk banka 
tara oldu~ gibi en mUtC\·azt 1\i:n 
ıelerc de satmağı ilmlt etmekte· 
tHr. rlnde sörmUyorlar Jt.,lJeflerf! fllde •1hınacaktır. 

VAKiT 
• 

Daima halkın menlaa· 
tini diiminiir. her ıayı· 
c·tltla ~n seçme yazdar 

n .. ne't# er 

Tanca ıs ( A.A.) - Tancanm h 
panyoı bölgesinin mııbte!!f lnmnta: 
rma M Amerikan para,Utçtl9U mec_ 
bur! lntı yapm1fttr. Bunlarm bUttt'll 
teetrfzatı tepan3"0l makamları, tara. 
tından almmı,tır. 



~ lkincıtetrtn 19U -VAKiT- -ıs-

G--...L&-.,,S~K---,:::-H_-_;_k_e_:-;-:d-le_:-r-i _...,.,,! ~ ~ı 1.: ~ ~.~ I ~! !~g~ ~~••••~~!! '!.~~~mronm ~.~~ '!~~~# ~2!•?9 
il 

- • l "c~ide i~iı~ 1300 o'i<~ym.'.11'.rıuz i'c;t i- Birer Jiralıkler 85600 ]8790 &'i510 
17.10 

51700 

al. ı il ı rnk elmıstır. Ihı l\cşıde ıı:ın C\'\ el· 85506 51696 l~if\G 516!>8 l~7SS ::::. ! ~ .. sız 118 re • 3 er. de iliın ettiğimiz gilıi ~!'lllllıır 394880 18785 ::.:n4875 !'!fü.l5 1ki lirrılıklar 
Ct .rspılmı,tır. Her yliz okuynrn ilan 

363
:

6 
<)04 - 327021 li!H 234629 342957 G::;7f5 

edilen 25 b-ılete ortslt r.lme1.ktııı1ır. 855 1" 10 
327015 ~ Hu suretle jsah~t miktarı a:c ol-.a :?~;~~~ ?;!~;~ 3;~;~; 121~2 

hıgtllzcıeden nakleden: VLVh'.E TECELLi i 1 Jıı. lıisı-e ~ok olıı<>ağından, okn~·n. 
- lNGILIZ HIKA.YESI - 1201 den l~O ııumN"'l :ı lqıclar 

olnn his c lcupnolıır•n·11 lıilctleri 
Birer lır:?.I·';:' ı!' ı .... ~nneclğim, işte, Hanri sene mini yolcu için hazırlanmaktı. Bu 1 <-ulnnmız, bu keşidecle ~roplar ha-

12194 

eı ·~·. Hanrı kardeşim içeri gir- ne zevkli bir meşsakytli. D3Z.an 8 lincle talihlerini deneyceeklerJir. 
İki liralıklar 

2524623 276210 
329169 21G350 17'H ~~ 1~o!"10 

l' tıılsin? ı Mnrgritin kocası: 9 Numaraları }'l17.J~·oruıı: 
çk l'a§Indaki Eylinin neşeli sesi - l<üçük Kral için çok yorulu. tO Ru numaralar İstanbul altmC'ı 

t ,, evımııtn duYarlarında akts. yorsumız, ama ziyan yok, sizh 1f noterine te,·di edilerek teoıcit , .c 
1llııı' k 11 · · d b' .. hl ı...-,ı._.ı...._..__ı..-' ta dik cttirilmi tir. ,. ,·ordu. Elimdeki kitabı a- ra c:e ıcın e ır gun z ayııı 
•l'tle h d d ı w ·b· ı· ·r ı s ld ğ 1 den 100 numaray1t kadar llti 

1 
ıraklım. Pencere önünde erece e yoru ncagız. sı ı ~ atı e er o an sa u: 

t,,, le konuşmak tçln çırpman le Jıizi gUldüriirdü. olan his o kupnolsnnın biletleri 
·•ıırı k 1 - Kapana kısılan <iki kelime) P.irer liralıklar 

..,. b ·oıundnn "ektim. Filhııkikn Kücük Kralın işleri 1 k 3 , 1 0 .. ~ 2 - Şarkılar. b r ren , - ":ı- 232901 0017i6 327002 327003 
~ 11 Ura1·ıı gel ' "aramaz. Ben sa - henü-.: hitam bulmadan bizim kra -

" " d 1 d b l nın ne derecn 039966 23291 ô 001 ~f!O 012197 ~, .... ~.,octıkla konu~mcı demiyor l!ccnin hıızırlıklnriylc meşgul ol- en er en azı arı ~ 
'" ğ b ı d B ğ • kanşık olduğunu bildiren kelime- 039951 001778 012181 030052 

~tıs' mn a aşa ık. eni rlo ııın cvınc 130411 172S21 329951 216231 
'3ilhvc hiddetlen sesim titriy•,r gölfirdükleri zamen Margritin o~lu nin terı>i, bir eınir, garazın tersi, 24.784 l 085:501 051631 363961 

bıun ı:_c Parm:ıklılhnın dışında flört aylıktı. nu sefer talihim ylır 4 - Yad edememek, keyifli adn. 018781 140401 309841 iki lira
l• b nlr sfiktinetle "'cncereleri- olmamıştı. YnYrııcuğuın ölü rloğılıı mın söylediğinin tersi, 5 - Şüphe, 
' ı. ,. 6 hklar. 
"'! a11an kü,.Uk o"lnnı nörmck Bu benim ilk ciddi kcılcrimdi. Fu. şifalı bir sayCiyemiz, - Bir C· .,, t .. ~ "' 101 den 200 num&l'RY" ksd:tr 
lıtıı Otıluın. H:ıttı'i onun ismi bi- kat kocamla Mnrgritln beni ihat:ı mir, yüz bulan. 7 - Dililc tadın:ı ol:ın hi se kupnolannm bifotleri 
, 1 

1 tıldırtm:ı~n Jdifiydi Knilı- eden şerknll ıztırabımı aznltıvorrlu bakmak, 8 - İsim, Azerbnycıının Birer liraltklar 
~. ti:ıyıp çocuğu hırpnlnmnk Birkaı; llY sonra küçük kral lfo•ı- merkezi, Nota, 9 - Bir siin, bir 85612 51702 130522 l7::?4.~2 
' l\aq riyi, kendi çoruj:!um h'ln tm;ırla - musiki ületl, 10 - Meydan, fe\'kalii 51692 12176 l2200 4ooi)(I 

b1l'e hı, o;tJumun katili. nan odanın hoşluğunun verdiği de ç:ımurlu yer, 11 - İsim, nkl.n 39953 ı27004 327050 1779 
:ııı ı akııret etmcınek idn ken- hii1.nii unnıarnk lrndıır cnı. sevme. tersi, bir emir. 1711' 232902 23:.>Hon ~16::\-11 
~ ı·ll~ lufııl•ordum. ~e başladım. :172431 130521 85611 5J70J 

nın H r 'k - d k "l Yukarıdan a,,a{jı: ";;zıerinde ya~lıır birik- cnr 1 ·ı yaşın ay ·en °e mıı 394871 
\..':' }\· C:cki diinynya geldi. D:ıhn ilk gün-
_:'l}<;/~in annr, ben Jfanrh'f çok !erden ilibnrcn llcnri: 

ı um. Ceki burod:n-kC'n 'le - Ceki benim bebeğim, onu Hil-

İki liralıklar 
234621 198511 

ol • 
'Unlar oynal'dık .. Şiınıli Cc- dn tepe lrnn:ı urnklnrıtan gelirdi. ,·arcının uleUerinden lıirinin ter i, 

'S Derdi ' ' e hemen hiı: evinde oıu. araht aylarındnn biri, 5 - Airalıe-

1 - Tarlı aleti imal eden '(iki 
kelime)', 2 - Dlr çeşit yatan, bir 
emir, 3 - Zarara iJlh·e, 4 - Du. 201 den :lOO numarayn kadar 

olan hi'ise kt?pnolarınm biletleri 

bıteus. rnnııı:ı: biltiin vaktini C,('kinin yıınır de bir harfin okunuşu, lıir <'in~ 
~il le bağırdım Ye hnnetle hana rla ~eçlrirrli. Hele c;ocnk ilk nılmı hayv:ınlar, 6 - Bulmağ:ı ç.ahşmn-

36~962 

247842 
130412 

Birer liralıkhr 
18782 394.<!72 

216232 172~22 
1781 1SS92 

232904 232!l!50 
3999!:! 3!.lü51 

32!lPf.:2 
85502 
1799 

3:'70·19 
12177 

11~ 1ttnıı omuzl"rın clan tutup !arını n!m:ığıı lıa~ladığı zaman H ~ı k ti 7 T zJ "'Jll .. ma ·, işaret sıfa ı, - u anıp 

~ S~! ~ ~inin nnıı tn,k·ııkl gl i!.ıi onun elraI fııı - saklanan bir madde, 8 - nir soru 
,, • ııana onl"rd"n bahsetmn. r a "ırpınar:ı · <o a5mıısı unııhı mn1 d l . A d hi 
11 .. ·• " e a ının tersı, syn n r yarıma. 

deı;ı l'aşındaki ynnunun be. mnnzaralardandı. da, elbise düzeltme lileli, 9 - Şe. 

1780 
3270()1.5 

12199 
Q hij t n derdimi, kalbimde k::ı- Ertesi sene bir kır.ım oldu. adı ref, kii~ıttan °kibritin tersi, uzu,·ları 

}Qlc fı 1 1 ' nı Eylin koyduk. Mnr1tritin bnşk:ı mı7.d:ın biri, 10 _ Olurduğu ,.er, İki liralık 1 ar 

87392 140·1(12 !.18~ rtııy. drıı?n:ıı'ı·ııı lıcırnla:ımm:ı~c:ıınnı·c:·,~ evliıdı olm:ımışlı Halbuki o dn hir " 
~ . ., ,.. " misaCirhane (iki kclimr), hir cinıı 

~ h müthiş ma11• "C'ne rnnlıın kı:ı: ı:ocuk isliyordu. Dir ,·nkitlcr b B" R 301 den 400 nıımarayn ;carlar 
olan hi c ktıpnol:ın.,m biletleri 

,. mo iJya a~acı, l1 - ır um Is. 
abşladı. o menhıı" mezarlıkta Hcnrini.n sevgisini pnyl:ıc:tığımu. . h . . k ' mı, er şey onun ıçıne ·onur. 

'llıttalr Yıihn teo;kil !'den kiı. gibi şimdi de Eylini ortnklnc::ı sc- -------------
t be r kazılah altı oy oluyor. vyorduk. Hııyaf, vnklıı5nn f~ciayı 

bı.... l'nlnı nlev alev yann·or. bile hissettirmeden memnun Ye 
·o.ı:ıı tad"l • · h ..ı 1. mesut ederek geçip girliyordu. 

lı"'-- ı ıçın urııucın mo:aı>-
, .... o. Yakın çok scvdi;Jim e. Dizim :ırka bahçeyi çocuklara o. 
'°'ti 8Yrılm:ık fikri rlc hana 11_ yun yeri tahsis etmişlik. Hu üç n. 
ııJor. Fnknt bunn ml'Cfüı- foc.ın Yakillerinin ehemmiyC'lli 
'dl'"~ sevdiğim halde ı:;örmC'k kısmını lııı bahçede yaramıızlıklıı 
ltı.Kım Margritlen V<' onun geçirirlerdi. En çok sevılfklerf 

~Ilı ahzun tavırlarla cvimi:in CifoYboy) onınuyrlıı. Ellerine SC'· 
~-~vnf eden mC'nfnr of;lun _ çen her değnek parçası onlnrr 

alıyım . Onıion nefret e _ mükc.'llmeı bir ilıih ohı:rordu. 
'.Bu nefretim Jtayrl molml Üc Yaşını geçen J~ylin, dnirnr 

L. ııı,hNte iıfd,.tlidlr. düşmıınlar ııırafınclan kncırıl:ııı 
~l • • • bir kız rolünü alırdı\ lki o~lnn si 

tr, h it Jôhlarile mevhum dü~manlara ~ü. 
g <'r ulır:ıhı dindiren 1 -
eneler birbirini tnklp etli_ cum ederler , .e km kurlnrırlardı . 

Bu oyunun :ıclcla mütchıı~ı;ı.,ı ol-
~1t1 ö 'ıııı1 h'c m:ıri \.C' işte 0 teri mu~Iardı. yle ki hazan biz bii-

lıikr"·c·d . yiiklcrln bile ııliık:ımııı çc!.:erlen1 ; 

\l!ıi * * • Teşrinisaninin on beşinci günfl 
t "" )j k - bir gün ki licnim h:ıtıramrla n ı ~ ' eıı ço · ı;c,·işcn i:.i 

~ ~l\·dık. ,,;., irik ynşJ:ırımı- leşten Jınrflcrle y:ı:ı:ılı<lır - bir ar 
~ k "10~11nı nctıcl<'rimi 7 i ,.e ~·o. k:ırl:ış hepimizi hriç p:ırtfsine rfn 

t tder] • • · vet etmişti. Annem bir:ıı; r:ıhııl sı 
ı\ erırnı:ı:ı pn' lıı ~m:ııt:ı n-
b;rntler:ıher melctche bn~J:ı. olclıığu için çorukl:ırı ona hırakn . 

'il Old her okurluk ve liernb •r narlık. :'.\f:ırprit hC'nsi7.. ben onsı· 
hı, tık. Rllyl<'ce hiç ayrılma. gitmek :istemiyorduk. DaYclli oldu 
~~mi :ı~. '· lıirhirlerini hizir.! itumuz yere telefonla vaziyeti bil-

"1 m dlrdik. Fak:ıf onl:ır "Çocııkları dn ~"l~ tYel1e :ı;e,·ecck ı:.:en~-
~. ~l'tıeği h:ı!t:'\ çiflc düğiin hernher ~C'tfrin. bhimldlcrlc oyn<ıı 
hıı :ı~:ıvvur C'clrrillk. E\·lcr:. lıır,. rliye ısr:ır elliler 
~ ;, l'~kı.n v~ ör~~ck olınosını Gitrik. 13izrll'n hoş1rn Jıir <'ok ··!~ı 

~ l'e 
1
n, nlımizın ır;[iı;Jerli.i::i hıı ,·etliler ri:ıh:ı vıırdı. Co<'tıklorı n. 

• ı. r "•I T karı oyn:ımab ı:ciıırlerdik "" hi1: ~ llJ ., r, ço uk çorul!in k:ı. 
~ l'~ııı vn!';nrrhk de hrice h:ışlndık. Tiahcrler hirbı . 

...._ · rini takip ediyor, \•:ıI,it \'"kil mı;11 
"'"lir) 

\·ı ... arımız kı!:ıııen Jrnkikat telif masal:mfan MÜnaka~a se~lcrı 
it \ l'tıı iki ynşlıırında iken işitiUyordu. 
~ a$ab laH aınızın bankasına \•ez- Deklere clti~il'l gr:ınt5ilcmi mıı. 
l'dı, n· olunan Huılolf ile ni- vaffakıyelle hitirnıc1.ic ç:ılışırkcıı 
-~ ftı 0~ ny sonra 'dn seneler yukarıda ~ir silah pııflııdı ,.e pe' 
~lıttıv 11 lçfo sevdi~im Toın, kısa hir siikiılıı müll'nkip körpe rn 

l },f ne teklif etti. Ru sevncli cuk çı~lıklıırı arasınd:ı oğlum 1.e • 
\ .. ı b

11
1'8tite Terdiğim zaman, kinin: 

~t ,~uma sanlih: - Anneciğim .• 
l tttı 0

1
1ihllyiz değil mi Hilrlıı. Diyen feryadı yüksclıH . .l\fas:ırll r 

~"111-tıro: lerimfz birer birer hu. n:ısıt lrnlktığımı, merdi Yenleri n:ı•ıl 
)e b:ıziırd . çıkı ığı mı hilınivorıım. Çorukl:ırrr 
ıı~ ı. ~nelerimiz bize odasına ı:tirdU;im zaman öehşet ; 
~e !töre iki kliçiik ev yap - çinde kalrlım. Küçük Cekiın, h ·-
l~Qd~Gteııkip Sl'ncnin hazira- nim kıvırrık !';açh o~hım k:ıpının 

llıf f eden çifte <'liiğünümi:z )"anındn sırtüstü yatıyor ,.e göf;
b111. a neşeler yara Ilı. Hay:ıt, sün den kanlar :ıkı:yordu. 

1 neıe • • b. · s k • ile rını ıze açmış!ı .,.:ış ın ı:.:özlcrini Cckiyc rHkıni~ 
~.~'· saadet içinde ynşıy.,r donmuş gibi har~:clsiz dur.ııı 

h'!\ •<ta arımız namuskiir Ye ça. Henrinin elinde bir tüfek, ucun
I~ o ~lardı. Onlar knznnırnr. dan hAlll dumnnlnr çıkan hir tiifrk 

. ~l~zancı, hfümli idare ~dl- vardı. Etrafımdakiler ço~u~ııın:ı 
~ lıı.~. :ısı] hir kelime ile çok ynkl:ı<;mnmn mnni oluyorlardı. D;-ı . 

ltürı vetliler arasında huhınıın hir do'k
aıııy0 alcşanı yemesi icin b5- tor, Celdye eğildi ,.c çok kısa sü -
lııah tdıım, l\fnrgrit ~eldi ve ren lıir muayeneden sonr:ı başı ö
lli1cı:"ll bir 1aYırla: nüne eğilmiş y:ırnşçıı ayağa kalk . 
~.i 'kfjcııtım, yatak odamın y;ı. tı. Odada korkı:nç bir sük\ııw• 

~;%r t!ik Odııyı döşemek l:l - \'Ordı. 
1 b

0 

Yerde, arkaüstü yatan hu kiiçük 
. 'lll -
tırıı Sozün m<lnasını derhnl yavrunun artık nefr~ almnrlıijını, 

lc:ııı 1~ Crını.:n yolak odaları . ~lmıyn<>aibnı. artık benim sözle,·i
~ 1 0 lan bu 'kiiciik odalar me cevap YermiycccJiini, körpe <;c. 
1• ~~il Uklnrımız için yap~ı- sivlc: "ann<'ciğim,, 'ıliycmiyC'ceğıni 
.. · er· · "'ltıt 1 ınin h:ımurlıı oldı.:- onun masum ruhunun kendind'!n 

aı~rnJc Margriti :koJlarımın evvel pek çoklannın gittiği o bi-
lerı g1~· vanııklarını öperken llnmez yere ulaşlılhnı anlamıştım 

in °~lerJm yaşarıyordu. Sükunet, müthiş sükunet hali: 
~ e tııız, gücümüz "(küciik devam ediyordu. 

1 ~irn ko)du§umuz ıninl · - - - (Sonu unrın>. 

' At yarışlarında 
kazanmak için 

18893 
18783 

172S23 
232905 
327006 

12178 

' 

Birer liralıklıtr 

51703 8561~ 130fi23 
85503 5160:? 1301"1.3 

216233 2Hx4~ 2il~4.!l 

1798 J7S: ~2704~ 

39998 399!'.ı!'i 1::?!98 

İki liralıklar 

342060 309~50 Nasıl 
oynamalı 

401 den 500 numarayı\ kadar 
olan his~ lrupnolannm biletleri 

SO sene, dtlııyamn en bUyt1k ya .. 
l'l§larmda ve blltUn Derbl yan,ıu. 

rmda ısttsDASıZ olarak kazanan ve 
kurduf;n blr alatemıe htç yanılma. 
yan O. WWlam'm meııhur eurl, 
Türkçeye terellmo edilmiş ve netııı 
bir tekilde be.ı!ı1mına. 

39983 
130414 
394873 
232906 
327007 

12179 

Birer liralıklar 

51fı94 1g7g4 8!'5:104 
172324 216::?34 3fı3ü63 

329953 39.i{l~~ 232948 
1797 l':'~~ ~:?7"47 

39997 39051i 12196 

İki liralıklar 
198512 87393 

Varış merakhları 
r>01 den 600 r.umarnya lcaclar 

ola~ hjso;e lmpno!arınm hilctleri 
Bırcr lirnlrktar 

Ttlrkçeyo llk defa t~rcüme edilnıh 
ola.o bo eserden mutlaka lslifad•' 
edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuruıtur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

172325 
363074 
85614 

1796 
39974 
1218() 

329954 
394984 
394874 

1784 
39996 

3630?4 
188!)4 

23?!'147 
32704B 
3%57 

lki liralıklar 
65783 657$4 

21784~ 

51704 
23W07 
32'i"008 
121G5 

601 <len 700 numarın"I\ kıHhr 

.. 
- IMJ- Harnıınrr('Şldrfn O:UTJJin 

~h:r.at yumruklarını sıktı: 

- Biufo tanrmm imlylc kıu.ıınaca.ğn 

AJ 1l bir hlıkfllndıı.r dofil mi idi? 

- E,·et hem akıllı ve htm de Adil idi. 

Anusln·an: 

- Siz onun halefleri, çocukları defil ınislnlz? 

Evet.-
- Bu Abbaııllero vaktJ;>1e yardım edip onlara bu hA. 

klmlyetı Hren siz değil mlsjnJz '! 

Evet,... 

- Sitln dedeleriniz bo oprda malmı, c-.anmt feda ede.. 

rek, bin bir kahramanlık va.kası gö tererek boıılara yar. 

dım etmedi mı? Bl~.oklan iftiraya uğrayarak ba devletln 

mcsullhl lçln ne oem ~ördüklc.rln} biliyor muııunaz 'l ! 

Hep i birden cevap vercJller: 

- ,\tır bir ceı.a gördük.. Eb:ı :"\lüıılime Allah rahmet 

ey)e!ojn •. 

Beh7.at.. bnşını sert bir hareketle salladı: 

- Eba mUııllm de bu uğurda eehit o:muH.ıır. Fakat 

Abbaalle~, bundan ~l<a. blrlslno do gadrec!erek öldürdüler. 

O adam, kı onların devletıerlnl senelerce idare etmiş ve se. 

Jflmetlno çalı mı,tır. 
Onun intikamını almadan biç dunılur mu? \'alnı.ı 

onun int!.lramı değil, babatanunzın öcUnll de almalıyız. 

Bchzadın arkada.ıılarmd.'\n ya'h bir adam !!eSlendl: 

- BiLi bUytik bir i,.'IO c!avet cdiyonmn ama. kim oldn. 

Juna söylemjyorsnn .. Evet sen de bizim &'lbl Farslı olduğu. 

uu ve bu itte senin de biz.im gibi d1l3Undttğl\nU blllyo111&. 

Fa.kat buraya gelislmlzln hnktld gayesJnl anlamak lst,lyo. 

ruz. B u hara.beye gelmcktecse bu 1'1 evlerimizde göremex; 

329956 394876 32!l'."l"j7 3li~fl(iı:: 

701 den 800 numaraya kadar 
olan hi~sc lrupnolannm biictleri 

394878 
232941 
327014 

130416 
232927 
327041 

35~"·fll 39!1i7 
2:ı~fll~ 178U 

!:0:3111 

51705 
320165 

12183 
39975 

282945 
1795 

Birer liralıklar 
18895 394985 

216235 3299:15 
12193 3{195!> 

~G:rn75 

2-17845 
3El1l94 

327044 327010 327Cl3R 
232909 232928 17~5 

tki liralıklar 

.198514 276231 

İki lirnlıklal' 
276232 873!'11 

l.301 den 1400 ııumnray:ı kadnr 
olan hisse kupnolnnnın biletleri 

Birer liralıklar 
130419 130417 21fi3'ı7 
329167 363077 247260 

&ol (len 900 numaraya kndar 

172327 
21634-8 
363965 
232942 
327013 

1788 232925 232ü36 
232912 327030 ?27042 
39991 3!l97R 
İki liralıklar olan hic;se ~lannm biletkrr 309847 234630 353065 

247846 
363076 

1786 
232910 
39965 

12184 

Birer liralrklar 

172326 247256 
394!)86 18896 
232910 232919 

329166 
1793 

232944 
327037 327013 327011 

39993 39960 121~2 

İki liralıklar 

21175 140403 

1401 den 1500 numaraya kadar 
olan hisse IJ,,"Opnolnrınm 1ıil0tleri 

329168 
51699 

394879 
24784.9 
327016 

Birer liralıklar 
217258 17243!) 
172328 85509 
363969 32995<3 
232938 232915 
327039 39D86 
1ki ~.raJı:klar 

130529 
8!;507 

247848 
1791 

901 den 1000 numaraya kadar 
olan hiııse 1'upno1annm biletleri 

198520 30984.8 342956 
1501den1600 nnnuıraya kac!ar 
olan hisse kupnolannm hiletleri 

BirC'r liralıklar 

232926 
216239 

18789 
232943 
12191 

39961 

Birer lllraltklar 
327026 38871 
394877 18787 
216236 1787 
23~11 327031 
12185 3998~ 

!ki liralıklar 
21174 353066 

363967 
51697 

232937 
3270~2 
39902 

232930 
247850 

12186 
232924 
232922 

232929 ı 7232tl .232923 
363078 394987 
232934 216238 
327025 327024 

İki liralıklar 

S0002 
39!l7R 
)997G 

65787 342958 309849 ~76239 

1601 den 1700 numaram lcadar 
olan hi!se kapnobrrnm biletleri 

JOfJl den 1100 nmunraya kı\clıır 
t1lan his~ kupnolannm bilet!erı 

327001 
89979 

327029 

Birer liralıklar 
39982 39981 ~9!lSO 

327034. 32703? 327032 
327028 327027 

232818 
13():U8 
247257 
232917 

12190 

Birer liralıklar 
327035 3~701S 

216237 85508 
216349 24725!) 
327036. 3270:17 

39985 39MS 

211)210 
172438 
232935 

179!! 

İki liralıklar 
353067 342959 35.106S 21177 

6578& 87395 140404 
1701 den 1800 numaray:• koflnr 
olan Jıisc;c. knpnolannm biletleri 

lki liralıklar 
140405 21176 87395 

39984 
232920 
12189 
89989 

2-17847 

Birer Iiratrklar 
12187 130420 3tı!l69 

232933 232932 23::?n3l 
39990 172330 327019 
39972 2329~1 327020 

1101 den l 200 numaraya. kaJar 
olan hi"'-C kupnolannm biletleri 

.Birer liralıklar 
327022 329958 121SR 3~987 

3997(J 39967 327015 327040 
İki liralıklar 

19ssıa 234622 353nsn 2111s 

,~ •••• ~.~.~ .... ~.~.~.~.~~~.~ ~ ~ ~ ~ Y.. Y. ~ 

~: V akıttın H ekimi 
~ ~ 
~~ Yakıt, c.kuyucularmın her tttrltı tıbbi eoralarma kaf'Odık ftreoek, ~ 
~~ keadllcrfnc tırnslyelerdo bulanacak tanmIDlf bir beklmle ania,rw,,tır. ~~ 
~ Sorulara muayyen gtlıılerde gar.etcmizde cevap vcrllebııeceı:ı gibi aynca.,_• 
~ po8ta palu cöndcreolere buswd olarak da cvap verileblleoekttr. ~ 

~~ 

:~ V akıt'rin Av ukat1l 
~ 

~~ \'akıt-, ayrıca tarunmq bir avukatla da anlatmış balanoyor. Oku. 

.,~ yuculıınmıım her tUrlü hakald aornlAnna en kısa zam:ı.nda aovap veri.. 

~~ lecek. kendilerine takib edecekleri her Jıangt bir lıt baklanda en kua yol 
~~ ıüııterllecektlr. 
~r.~~~~~~~~~~~~~Y.*~-w·~~*~*Y.~~~~~~~~~ 

Haronnrreşfd'ln Oğullan -158-

Feneri tutan adam, fi3rayın ortasına gelince ağa, 50•11 

b•kındı. eonra arka mdııo gelenlere dönerok sordu: 

- Hlçblr klınSC)i görüyor mu unu:c.'l Ben hiçbir ııda

DlıA ralit gclmcdlm- Bu zaman~:ı. bum.ya kimler gclfr? Her 

lnJdo demin ı,ıtt.tğlmlz scı;lcr otların ıırasmda sürünen ba.. 

zı ha~rııtın çıkardığı luıiırtıdıuı baska biNCy df!b.-Udlr. 

Sonra, e)jndeld fe.ncrı l(o,rnınk için onıı blr l er nra.ına.ğtı 

hu,ıadı .• ,ıtınyet gorune bir ııiitun knidcı;j jli ti. Oruya usul. 

cncılc fenni koydu ve siya:ı cübbesinin ultmd:ı saldruımıs 

ol:ın diğer elini meydana çıkardı. 

O cll!!de ı.;lyab, nıade.oi b.-Uçük bir sandık 'ardı. Onu da 

fennin yanın11 l•o~arak altı itişi olnn nrka.daş!::trıııa dondü; 

h afif bir SCble: 

- A.rkııd~lar! dedi. Şimdi kendjmlli cmniyctt-0 sa • 

yablllrlı:. 

' Blrk.ıc:ı cevap \"f'rdller· r 

- E•ct .. :SÖ.)lc seni dlnli)oruz.. 

.'ıl<'ynmnl', bu u=un boylu, sl ab cübb 11 ndanun SC!!I 

o:ııı yabancı ;eım .. mtştl. 
Bu ses ı>c\ ı;'li lnln esine ~k b<'oz.iyordu. l;,orku u bir 

uı zull ;,!mıığn ba::;l:.ıdı. Görleri, huddlnden ziyade at:ılctı . 

O ı;.imdl 1>arı51k l>ir rti~a ı;-briı.) ornıuı:ı gibi tıir hııli vardı. 

Ll:ıun bo3 lu ,\danı, clıl besini çıkarıp eline ıı?dı. Hunu 

ghrf'n nttı ıul,udıış onlıır :I" cübbelc•rlnf r;ıka.rdılnr \'e onun 

ı~retı üıl'rlnc cübbelerini yere sererek liz.crlllrirıl' oturdu. 

ıar 

Umr. bo;-to a'"1m arakta lwınıştt. 

:Ueyınuneı bu a.d:ımla.rın l•ı~ :ıfcllcrlııtı JIKJ.iJ t 

hu~·n·ttc 1'.ıl.lı . Çünku lıuıılnrın .;lyJli,lcrl ı·!!•'ı<rler l~ ',; ,,, J 



-·-
Besml dairelere : Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlı:ır kollekt;.f ~irketidir. Bu sİT'ket istenetl ~ 

ferde ve gaste~ilen günlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-:iıesi İs\:anbul Ankara caddesinde 1'•Y 
Türk Basın Birlii?i ve ortaklan resmi ilanlar kollektif 3irketidir. 

. . . . . "' 
JSTllCllALINl'ZIH, YARUGINIZ/lt/ 
ElıJ Eltlİl+I SIGINAGI 8AN~AOIR. 

o o .. 

@&!JZ10 [;s'f1 fbitif)gf1fi'fi'{§t::!J /)g@/1;(!!}!!; o 

Grekoromen güretleri 
Gttret federasyonundan t.ebllt edlı. 

ml!ttr: 

14 lklnciteşrln 1942 cumarteSl ~ 
Dl1 a&at 14 ~ Fatih güreı ku!UbUıı. 

de yapılacak Türkiye grekoromen gU 
re§ bfrlnclliklerl mUsabaka!annı idL 1 

re etmek üzere İstanbul bölgesine ) 

menaup &§ağıda lılmlt'rt yazılı hakem 
ıerın aaat 18 de kulüpte bulumnaları j 
rica olunur. 

Hakemler: 

Dr, Saip Dölbak, Sedat Şahin, Ah. 
met Gürkan, Vefik GUrkan, Yusut 

Aalan, Musıata Çetlnkale, Danyal 

Ahmet Yener, Yalman HQ.seyin Erk 
men, .Alp Karabiber-<:;,;. 

Jllri heyetıı 

l8T~BUL BOK~'\Sl.NU. 

ıa-11-&U Fiyatları 

Kapa.nış 

Londra 1 Ster!in 5.2.ı 

Nevyork 100 Dolar 130,5J 
Cenevre 100 İııViçre Fr. 80.825 
Madrld 100 PeZAta 12,9375 
Stokholm 100 taveç Kr. 31,13~ 

E8llA.ll VE TAHVtlAT 

Sıvaı • Erzurum 2-7 20.l~ 

% 7 Blrincl tertip ~illl mlL 
Müttehit Ermlı konserve hisse 
dataa iıtikrazı 19, -
Aalan çimento 7,615 

Kayı(' aranıyor 

Ha!ik kazaaınm Yeni köyünden 12 

te§rjnııınl 942 de ıaat 14 sıralarında 
Ahmet P'etgerj, Vehb! Emre, Sa - lstanbula gelen 12.13 y&§larında Mus 

dulla.h Çittçioğlu. 

Konferans 

tafa adlı blr çocuk köprüde kaybol

muı. nereye gittiği öğrenllemem!Jtlr. 

Butuvdutu yeri bilenlerin en yakın 
Proteaör Sadı Irmak 115,11.942 pn. poli.a karakoluna veya Cihangir Ege 

zar günü saat 115,30 da Üsküdar hal. palas 8 numarada Mahmut ad~sine 

kevinde "Veraset .ve terbiye,. mev. bildirmeleri rica olunmaktadır. 
zuıu bir konferaM veercektlr. 

Cinsiyet değiştiren dört 
aylık çocuk 

Roma, lS (A.A.) - Meaajero ga. 
zetes!nln Venedikten b!ldlrdlfine gö. 
re. Vt'nedik civarında bir balıkçı 

köyUnde bir balıkçı ailf'slnln ik•z 
kızından aağ kalanı. 4 aylık olunc.ı 

cinsiYet deği§Urml§tlr. 

- 15'- Harunarretld1ln Ofullan 

1) O ti l O K 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,. 

halkının ı> de1ılrdeki elbiselerine benzemiyord;, Siyah cUb. 

belerinln altına yeşil mintanlar ciymlıler, ba§larına a.ynl 

renkte sarıklar sarnuıılardı. 

Aynı zamanda bellerine biror kılıç takm15lar, omuıla.. 

cına oklarını gııçlr~lerdi. öyle ki onları gören, ea.va,a 

gltmeğe hazırlandıklarını yeknazarda anlardı. 

Meyınu e, ıtlmdl bütün dikkatlnl o ıuun boylu adama 

haı.reımbtl. Her ne kadar ona aırtını \·ennlş lif' dc, Beb. 

udıa ta kendi ı olduğunu anlamakta güç!Uk çekmemı,tı. 

Ona dikkatli dikkatli bakarak kendisini çafırmak t.a. 

t"dl, fakat bu hareketin ıtlmdilik ı.a.:manı olma.dığmı dü5U.. 

nerek auıttu. Yalnız büyük annesne onu göıtermekten ken. 

dini alanı.adı. 

İhtiyar kadın, gözlerinin zayıfhfına rağmen onu tanı. 

dı. lUeyruuncyc aesjnl çıkarmama.sını te.nblh etti. Sonra 

yerde otıırıın adamlara dikkatle bakmafa başladı. 

TlplPrlnden ve B&kallıırmdan Farslı .ılduklannı anla.. 

dı, fakat (çlerlnden hlçblri!ılnl eah.ten tanımıyordu. 

Behuıddan başka bir kimse olmayan o urun boylu 

adam, feııerln yanımla koyduğu madeni küçük ııa.ndığı &11\.. 

rak arkadaşlarının önüne koydu: 

- Bu konuştuklarımız.ı klmııeye söylrunemek üzere 

yemin !.'diniz. 

Zayıf fnknt pcvlk olduğa tavrmdan bclll olan birisi 

atıldı: 

- Fakııt bu sandığın içinde ne bulunduğunu blze ı,e 

başlaınad4n e\ıYel gösterme)1 vaadetmlştlnlr.. 

BehUtt, bunun üzerine cebinden bir anahtar !)ıkararair 

1<andıi!'ı açtı: 

,- Bir Kafkas 1' 
1 Birrok uab!!~~~~•~ün) 1 

Yeni Çocuk 
BtkAyeıerı 

edilmi' olan bu eser. Nlyaıl A:~ 1 
met tarafından doOrudan doOrıı · 

ua Gi1rcü dilinden tercamt edf• I 
mişttr. Baştan ıona kadar aşk ı 

·nnr.t'rn vt kahrmı 1nl1k menkıbe. 
feri ile dola olan brı neflı ueı 
TilrJt matbuatında ilk nümunedlr 

Pıyatı 4G inin• olan ıııo ..,., bo 

llAm keelp pttttıııJere va.mı K.lta. 

bevtncle yQzde 60 tenzflMla ıo . n . 
1'11111 nrllmek1edk, 

(Mevcudu azalmıstır) 

----------

Küçük Doğanın Serttvenlerloden o. 
lan bu hlk&yelerl her ana ve baba 
çocuğuna tavsiye edebUlr. llk 

hlkAye kitabı 

Sihirlı 
Sa: ray 

Renkli reıirkler, mükafatlı 
müıabakalar ve yalnız 

5 kurut 
Çccuğuııuzft bir tane almayı 

! 
1 

1 

1 

1 

IK AY 1 p L All1 ==~ihm:::::-al_e-tme_y-iniz_::::-_ l 
ı ıc:.ııcl hu5 .. u,1.ıulluı;uıaı.ııı •-• .;u ı 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapta 
.1943 JKRAMIYE PLAN 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mayıa 2 Ağ,,, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde vapıtrr 

r---- 1943 tKRAM1YELERt 
l adet 1999 Lfrahk _ 
ı .. wu .. = 
ı .. 1188 .. 

• 
• .. 
• 
• = 

1999.- Lira 
W9.- ,. 

val Ayciceği icin aldıAım makbuzu Toplantı 
1 

zayi eltim. Yenisini aiacağımdan Doğu yençli,!- klübilnüo fevka_ıa .~ıı 
eskisinin hfikmfi yoktur. (41653) de kongresi fa-11.942 cuma guııul 

7'ophane Mumhane Yenış~blr ~lirmiran sokak 35 mı- 1 caddesi Cevat Petarak ,.. 
*~* maralı ktüp binnsında yapılncal!.ı·ı- 1 

dan bütün azaların gelmeleri rıca 1 1 

1 • 
ı • 
1 • 
ı .. 
ı • 

10 .. 

ao • 
80 • 

!llO • 
83' .. 

222 
w 

" 22 
11 

• 
• .. .. 

1188.- .. 

'7'7'1.- " 

666.- " 

OM.- " 
444.- " 
668.- " 

== 2220.- .. 
= 2970.- • 
c:: 2640.- • 
= 6500,- .. 
- 867.ı.- .. .. 

Reisi bulundu~ım 13 tonluk olun\lr, ı ~ 
Kumla motörüniin Gemlik llmanııı- TtlrkJye lt 1.Sankaıma para yatırmakla yalnız para 1J1rf""' 
dan almış olduğum mfiruriyeslnl faiz almı" nlmua avnl zAmanda talllnlzf de denl'!mlş ,,.,..,.11""1 

zayi etıim, yenısını alacağımdan Şubeye davet •••••••••••••••••••••••·-~~ 
eskisinin hiikmii yoktur. 

'. (41652) 
Ali Ak 

lfoM 

Adapazarı nilfu~ uemurluğundnn 
aldığım nüfus kAğıdımı zayi ettim. 
Yeni<ıini alaca~ımdan eskisi:ıin 

hiikmii yoktur. ( 41655) 
ıtdapa:arı Sapanca nahiyesi l/ıı. 

cı Ahmet köyündM ve lstanbul 
K ocamuılaf atıaşa Şiştli ltl esrit 
cadr/eşi 10 No. da ilacı Ahmet 

kı:ı ismet Onur. 
~·~ 

154 icil numarasında kayıtlı En
gin motörüne ait gemi tasdikna. 
mesinl zayi ettim. Yenisini çıkar 

tacağımdan e'lki~inln hilkmii olma• 
dığı ~JAn olunur. (U6ı6) 

llikmet Erkıvanç 
'f.:(..Jt. 

Tramvay idaresinden aldı(hm ta· 
le.be pasomu zayi ettim, Yenisini 
alacaj:!ımdan eskisinin hükmü yok 
tur. (41657 J' 
lstanbul Yllk&ek lktısat ve Ticaret 
füesi orta k1s1m ~ A. 181 '/\'o. lu 

Selami Ö:.dede 

·~ Şehremini nüfus memurhıiiun-
dan aldıihm nüfus ka~ıdımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskl
<ıinin hUkmO yoktur. 

~elıre111i11l Jlarııthnne yokuşu 10.1 
Xo. da ılıwn:. kı:.ı Nigt1r OOuı 

:,.~. 

Fen fakültesi tıp kısmından nl
dı~ım 529~ 1\o. lu hfivlyet ve şc
hekemi zayi eltim, Yenisini alaca. 
ğımclan eskic;inln hiikmii yoktnr, 

(41!i58) llüscyin Öner 

5i:i0950 ve 550901 sayılı Jevaziı.ı 

ayniyat mnkbuziıın zô~·i cdildl~ı.· 
den hükümsüz oldukları ilıln ol ı 
nıır. (4tli2:i) 

Aııkert posta '761 t'mlr ıııba~·ı 

teğmen Bahri Gök1Urk (1'7288) 

Fatih As. Şubesinden: 
LAlelide Ordu caddesi M. Rem'll 

paşa mahallesi Selim paşa sokak 
No. 3 de ikamet eden Yedek hekiın 
Albay Hüseyin oğlu Bahaeddin A
p:ık (32' • 19) 111 şube)'e mliracut 
etmt>~i. etmedıği takdirde hakkınıia 
1076 sayılı kanuna göre muame:r 
yapılncağı ilan olunur. 

••• 
Gnlatada Şişhane yokuşu Kiriz

han kat 1 de bulunan yedek hekim 
İsmail oğlu Yuda (38621) nfn şube. 
ye müracaatı. Etmediği takdirde 
hakkında 1076 sayılı kanunun tat· 
blk edileceği llAn olunur. 

••• 
Kurtuluş caddesi No. 173 Gü!me7. 

ya apartımen kat 2 No. 2 de oturan 
Ölçme asteğmen Hamit oğlu Rlza 
Yolören (46318) ikamel,cfAhını de· 
ğlştirmiş ve şubeyi haberdar etme
miş olmakla adresinde bulunrhırul. 
mom15tır. Bu yedek subayın hemen 
şubeye müracaatı. müracaat etme
di#! takdi?de hakkında 1076 sayılı 
kamına göre muamele yapılacalt• 
I!An olunur 

SEHIR TiYATROSU .......... 
OBAM •11111 

Nuh f 11 KOMED! llJSID 

Asrile§en Baba 

Oumarteıl ve Pazar rttnıert 
13.SO da Matln• 

RanınnrrP.,ld'ln Ofullan - 155 -

- Jstc bakımı, fakat sesinizi çıkarmaytnrz! 

Hepsi birden sandıfın ba5ma toplanıp baktılar, fa.kat 

bakınala::-iyle; korku ve deltıetle lrkllmeler. !>fr oldu. Titrek 

blı· sesle: "Allah, Allah bu nedir~,, diye haykırarak yerle. 

rlnl' döndüler: 

Beh.zııt, clddJ bir ta.vrrla onlara cevap Vf'rdl . 

- Buglinden ltlbaren bu bizim anıtımız olaca'ktrr! .• 

Bu, mazlum maktulün ba§ıdrr. Buna yemin ediniz kL bu 

koı.ui!tuklarımızı klm!JC duymasuıl Bunu ve dıtha evvelkL 

"lııl öldürenden Jntlkam almak için and lçellm •. 

Sonra. birdenbire aandı~ı kapadı. Ve onlarla ooraber 

yere diz. ~ökerek, hep birlikte intikam almak için her feda. 

kArlıp !aıtlanmaya and içtiler. 

-ss-
KİSRA A?ı.'UŞtRVAN 

Behzad, ayafa kalktı. Sandıfı eakl yerine koydu. Ora. 

dan da renert elfne alarak yıktlmamı5 bir duvarm Uzt'rtn. 

del•i silik resimlere tııtto ve arkada,ıarına döne-rek se.s.. 

lendi: 

- nu duvardaki re.oılmlert görllyor muııunoz ! 

Ardn'lları 00\"ap verdiler: 

-. Evt>t görüyoruz. Kisra Anu,ırvanm mııharebeh•rinfn 

birisindeki ta.'lvlrl, 

Beh1.at, sert bir 11cıle sordu: 

- Bu mubarebe)1 kaza.nmadin mı f 

Altı Farslı birden ctwap verdiler: 

- E~et kazandı. 

Kütahya Sulh Hakimliğinden: 

DUkk!ncık mıılıalleııınden Hacı Osman karısı Fatma B&~ 
J>emjrcf Vıran!J Musa, Halil ve ö!ü Ali 0$man varlslerf.nin tJJ~ 
mutaaarnf o!.-ıukları mezkür Demirci Viran köyünde hudud \18 • Of 
releri §&rt)la1T1::ler,nde yazılı Pelldmbi mevkiinde 40 lira kıyınetıııdt 
ve Çubuk mevidlndf' 10 lira kıymeUi bir buçuk ev!ek ve Kara)'8~ 
de 200 lira kıymetli dört dönüm ve mer•a yeri namı diğer Kar fi' 
lira kıymetli lnr buçuk dönüm tarıaıar kabili kısmet olınıı.~;.I 
lara.k ııuyuunaı: izalesine dair veri!en 13.8.942 tarih ve 169/Sllf,; 
rara bıııaeı:. 8.12 S42 sa.u gllnll saat 14 de mahkeme kaleınJode 
tırma ile ıatıJ~aktır. 

Arttırma §artnamf! 1 20.11.942 den itibaren açıktır. AJ!l16İ 61 
% de on njsbetiı:de teminat vermego mecburdur. Muayyen ıOJI 
nidadan eonra en çok arttıranm tızerlnde bırakılır. 

MU§terj bir ruıtta zarfında parayı vermezse ihale bozuıara1' 
nıUddftt!0 yeııldc.n arttırmaya ~ıkarılır. Bu ikinci arttırmada ,. 
arttıranlann llzcrjne ihale olunur. İki ihale arasındaki fark ono' 
tahsil edilir. İ§bu tarlaların ihalesine kadar birikmiş vergl.!iyl• tf 
si alana nltt1r. MOşteri §artnamelerde yazıl. bütUn şeraitin klb!Jl 
hak'k~nı 1skat etmiş eayıhr. Fazla maltunat almak isteyenler il 
kemeleri beşk~tlbıne mUracaat1a 942/115 dosyada mevcut 
okuyabilirler. 

1. 
Muha:nwc.ıı oodeli ı 24000) yirmi dört bin lira olan (6()001 

adet toprak kaza.ası (30. İklnciteşdn. 194.2) Pazartesi gUnO .,..C 
altıda Haydaı p31ada Gar binası dahjllndeki komlayon taratın~ 
zarf usullle satın Rlmacaktır. .ıt 

- ~~ 
Bu işe girmek J.ı::.cyenlerln (1800) bin sekiz yüz llratık .zıııl 

mlnat kanunı.n ı.ayin ettiği veıjka1arıa tekllflerinl mubte'ITl ;-1'.. 
ayni gUn saat (115) onbeşe kadar ko.mlıyon reisliğine verırıeıerı 1 

Bu işe alt oartnameler komisyondan parasız olarak dağıt.il ı'' . ( 

,----------------~ Tlrlllye Clmnurıyetı 

1 

ZiRAA T BANKASI 
l\ııruu.ıo &.aruıJ: ı~ - ~rmaye..ı: lOO.ooo.oou ıurıı. ~ 

Şube ve ajana adedi : t60.. 

Z1raJ v" t1caı1 ner nevı D&nlia aıuamelelert. 

G11'1ia• t:iaıuıaaınaıo "uml>ar&.U ve ıııoarııu ..a.s~ ı)I 

:. u 60 •traaı bUlUDac.Jare mentde • cıeıa Qe.JtU~ek ıı:ur'• 
~na ıtört üu&mlye dağTUlar.a.ktır ,,. ı 

";,. ' ı 16det l,000 ltr&Wı 4.000 Un 100 •d~1 50 Ural•• 
- JI' !JCCI • ı,OOt • , 12() • V' • • • • t60 • t.004! .... 16CI • • ,, . • 100 • ,000 .. 

~"".., 

1 
OfKKA T: Reaatııaımoakl paralar blr ~ne i~d~ 50 _oıJP 

·ıışmiyenten ikramJyt ;ıktıgı t.akcırae % 20 ra.r.ıuııe ~eıil . 1-KW"lllar .. necı- • ,,!!fil 11 Mart U Rutran. U S1 
11 BırtncUdtnunaa çelllleef'ktlr, 

SAHiBi: ~SiM iJS Basıldığı ter 

Umumi Nesriyatı idor1 eden 


