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1 uyurarak yemeğe alıkoydular 
tlçj~?ka~a, 14 (A.A) - Cümhurreisi İnönü, Cidde • 
Qif,;ı Nızamenin Ayaşlı'yı kabul buyurmuılar ve bir 
bıı. t ~seri olarak kendisinı yemeğe abkoymuılardır. 

Cezayir önlerin 
bir deniz ·harbi 

\ h nonünün de ittirak ettiği bu yemekte Bn. Aya!lı 
~ hulunmust:ur. 

hşvekilimiz dün basın 
görüştü mümessilleri ile 

~ara 
~ S • 14 (A.A.) - B-ı(JvekiJ 
<ı:t ~l'açoğıu bugün ö~lerleıı 
~ lıl·b t l5 te memleketin muh 
~ allcrinden gelen .,gazete 

~?il C\inde kabul ederek 
~ c CUnUn en mUhim me· 
tan buğday, şeker. verlrk ver 

unu, tnE".ınur ve dar gelirli 

rr.emur ve müstahdemlere yapıla
cak yardnnlarla, gazete kağıdı ve 
ilanat işleri üzerinde uzun uza
•hya göriişmtl~ ve muhtelif basın 
ınilmessilleri ta.rafından tevcih cdi-
en suallere cevap vermişlerdir. 

Gazeteciler BaşvP.kile teşekkür 
ederek avnhnııılardır. 

Açık politika 
~~4~ 
'rtıeıe~rt't~t herıeyi açık konu§tu, bu sistem her milli 

en,,ı millet tarafından en iyi şekilde hallini temin 
eden bir usuldür 

~ ı clLcuı : Sadri ERTEM S: be il ŞUkrU ısaracoğlu bükQ_ 
ı S ~llıına.mes}nl Bıiyhk Millet 

bıı 0 kurken cUaıhurlyet rejı_ 
'lc"")etı QJe.nılekete g~tırdlğ1 bir 
• '\t t ' hır ıelcneij bir kere dalul 

t~U. Bu a-eıeoek samimi oL 
\ıb l Politika oyunuııdan çcklu. 

~it b 
ı..~ bJrn rejim her ehemmi. 
"''~• .. l 'lı:( ~ , mlllcttı aı1 olanı mıı. 
~~a konuDmak, mllletle be.. 
~~ r almak, dıı,·alıın sara. 

l1l çııuırmak prensibini b:ı 

vetinl ifade eder. Bu vuzuh ve meee. 
leleri oldufu gibi orta~·a koymak 
yalııu bir adamın ırhhatı hakkında 

bjr fjklı vermez, daha Uerl, da.lm 
başka dava.lan da ffea eder. Bir dev 
let adamının vuzuhla.. 1&rahatle o. 
lanı olduğıı gibi anlat.ruaııı dm·let ı,. 
lerlnl bir hlı, bir şahll1 dava, btr eıo. 
lzm mevzuu addetmedjğioe, kendini. 
kendı fiilinin haklarına, blıılerlne 

karşı tarafıuz bıraktıtrna delAlet e. 
der. 

le gı..'tJrmtııtJr. 
\., '-'ıt, İııön blrtol< e ular mll. keıdl ini mmenjn b ynna ~rk&.. 
~"\ b klanan, mill"t.e asla blldlrjl. denlerfn harcıdır. 

Bu hlUetlruhlye ancak dava.smı 

ve l~tnı nefsinden daha çok aevcnlu, 

'tlll\ikatlerı milletin gözü önli Kendi damga.amı tn!)ıyan hatala-
,-~~ llbt 1SCrmişlerdlr. n, başkalarmm ırüzellnden, ve tylııln. 

'oıı ın, İ&tikllil harbi böyle bi. den daha fazla ııevenler özledJklerl 
~~ ll§ıtıanw, milletle b~baıııı gilzell, ve 1)1~1 asla bula.mazlar. 

1 
\ 'll~itı ~rfdlr. Başvekil Şlikrlı Kt>ndlne ka11ı taraf8IZ olan tnsan 
'ltıııı hukometl, hükftmetln t••. i .e gaye olarak kendini detU, da.va. 
\.,~rlerı ,.e §imdiye kadar ah. smı kabul eder. 
,"\ toı. lıı.rıo iaabct de,.ecelcrl ha'• 

" Şükrü Sara.coğlunun nutkunda hü.. 
\..~~ •cık konuştu. Wçbfr t••. 
~'\ıı bılıicbtr tefıılre hacet bırıık kfı.nıeı kararlarının tarihine alt tal-
~ ~lıı/ berraklıkla blitUn mesele- "ilAt verilirken bu p'likoloJJnln eaer. 
\~ b~lıb. teri göze çarpmaktadır, 

\ bıı lı-a l'ıllı&ı adamrnrn bUtttn mll ŞUkrti Sar~oğlunoo beyannameli 
'1'1'tıı dar a~ık hesap vermesi V f' j5i şahsi davasından çıko.rnra.k mil. 
~ ~ isabet dere<'t'll'rl hakkın lf!t ve 9.mme lşt haline koymu' ve 

0'ıl11)aJe kapılmadan söz Mi~ 11 her"eyj açık konu,mu,tur. Bu konu'j 
'l.:ı 1 Olduğu gibi, muvaffak o. ma bir emniyetin, bir aevglntn, bir 

l'lı~ 01rı:ıayanım dıı ayni hl"ll'! lnanm ifadesidir. 

ll;ıdir ı:örUleıı hir ruh kuv 1 (Deııarnı 2 ncide) 

,, .. FRAN$1Z. Sı MAL 

( 

Cebelüttarıkta bir ağn kruvazör Harp ~ku u ve ük: 
torpido muhripleri · se zı aat tal belerı 

ve tayyareler Akdenize açıldı Derse başı ma münasabetiyle 
Londra: 14, (A.A.) - Vişi rad

yorunun Lalfniadan alarak verdiği 
bfr habere göre, Cezair açıkların• 

da b!iyiik bir den iz muharebesi ul · 
maktadır. 

Filhakika bu hnb:rl teyit edect:k 
bazı malı1mat vardır. Dün CeheHil 
tarıktan lngılız deniz ,.e bava kuv 
vetleri hareket etmiştir. 

Dün 20 bomlıa uç:ığile 5fl a\·rı, 

öğle üzeri Akdeniz istikametinde 
uçtukları gibi bir ağır kruvaztirle 1 
iki tc>rpldo muhribi ve 20 kndnr hü 1 
cumbotu da limandan ayrılmı,tır. 1 

' Bol(azda bütlin gün büyiik bir 1 
devriye faaliyeti olmuc; Cehe!tHl:ırık 1 
taki kıtalar hazır olmak emrini af. 

nıı5tır. Şehirde devriyelel' gezmek 
tedir. 

CEBELÜITARIKTAN KALKAN 
GE.,IİLER 

Lalinea: 14, (A.A.) - Bugün Ce• 
belüıtarıkta, bava faaliyeti son 
günlerinkine nazaran ufak nılkyas• 
ta olmuştur. Limanın faaliyt'ti fev 
kııl1'cledir. Du sabah, Iimanclnn bir 
zırhlı, bir uçak gemisi, 3 ktuvıızör 

v<; diger birçok hafif birlikler bu. 
lunuyordu. Körfl'zde 11 büyük ta• 
şıt bck1emektedir. 

Berlin, 14, (A.A.) - Alman or-
duları Ba~kumandanl•~ı tehllA c .. 
diyor: 

<n~vnmr Sn . .J Sa. 6 an) 

Bu ay ucuz fiyatla nüfus başına 
500 gram şeker verilecek 

Hükumet şeker işi etrafında 
bazı hazırlıklar yapıyor 

bit olunan vatanda§lara ucuz fiyatl:l 
ı;eku ıevziln• ~alışılacaktır. Bu ay, 
ucuz tjyatla nUtus b1ı4ma ısoo er gr.. 
ram oeker veri!ecektjr. 

parlak bir tören yaptı ar 
Ankom, U (\'akıt muhabirinden)- · !us meydanında bUyUk bir töz'..n ya. 

Harb okulu birinci smit talebelerinin 1 pılmrştır. · 

derse başlamaları mtınasebetiyle U . 1 <Devamı Sa. 4 Sü. 1 deJ 

Peten, Oö Gol, &arı an, 
Jiro, Jirand ve Noges 

anlaşamıyorlar mı ? 
Nevyork, 14 (A.A.) -· Darlan

ın şimdi takındığı tnvrılıare-ket, 
Amerikan mtişa.hitlerini dlişiln· 
dUrmektedir. Bu .müşahitler, Dar· 
lan'ın bilha~sa Giraud ve de Ga
ulle ile olan münasebetleri ÜU· 
rinde durmaktadırlar. Her ne ka
dar Darlan radyoda mar~~al Pe· 
tc-n'in muvafakati ile hnr-ekct et
tiğini radyoda Eöylemiş is~ de, 
mareşalin Darlan', Amerikahlan 
mukavemet etmesi hakkında ver· 
diği emirle~ aylnrı hare'ket ettl· 
.ı.inclen dolayı. inkar ettiğini Viııi 
bildirmi~tir. 

(Devamı ' ncf .~ayfada) 

General Jiroya 
suikast mı yapıidı? 

Stokholm, H (?\'PDl - Svenskı. 

Dagbladet gazetesinin b!ldirdiğiDe gc! 
re, general Dögol ile Jlro ıı.raııınas 

bir kavgıı. oımuş ve general Jlro, ge
neral DögolUn "serbest Fransızlar,, 

reisi olmasını kabul etmemiştir. Gô.. 
neral Jiro, Amerikan kuvvetıe:rj ku • 

(Devamı Sa . .O Sil. 6 da) 

Ankara, 14 ( l"ııktt mqbablrlnden)
Yenı fiyatla ck;)r a~tl§ma ibu pazar. 
teaı günü iba§lanmıo oıacakur. Gli. 
kozdan §eker istlhsa! için yeni bazı 

tetkikler yapılmaktadrr. Bu !§le Es.. 
kişehlr şeker fabrikasrnm me§gul ol. 
duğu ve neticeden çok Umitli bulu. 
nulduğu bildirjlmekt;edlr. 

Diğer taraftan pamuk fmdık, U. 
zllm, incir veya zeytinyağı mu.kabri 
barlçten jthall lçln bazı tflmaaıar ya. 
pılmaktadır. Bundan ba,ka. mPmle _ 
kette mevcut 60-70 milyon kilo ka... 

dar üzümden bol mikdarda pekmez 
imali için hazırlıklar yapılmakta.dır. 

Şi.nali Afrika harbi 
.. ,_, ._, ~ .... t'"'t 2-it"""tt_.: ~ - ~--==wwwz,.., --- - .,_, --= ,_ 

Ticaret vekAleti vflft.ye~lere yaptı.. 
ğı bir tamimde bazı vastfıarı h&iz u. 
cuz fiyatla §ekere muhtac olan n1l.. 

r.':üttefikler Tunusa girdi, 
eden kuvvetler Gazaleye 

fusun ne kadar o1duğunu ve bunla. Londra, 1f (A.A.) - Tunus tOP • 
rm bil' listeslnlD yapılarak vek!let.e 1 raklarma giren mUttt>tlkler, Bjzerte 
blldlrllmeslni latemiştlr. En son alı. I Uzerine ilerlemektedirler. Bu kuv • 
nan bir kararla fakir ve zarureti tes vetler şimdi başlıca bUtUn demjryoı_ 

A u. 

lannrn hakimi olmuşlardır, Önde bl. 
rincl ordu yilrUmektedlr. Mühim 
noktalar birbırj ardından mUttcfik • 
lerjn eljne düşmektedir. Sahlllere 

o f' N 

/~ /~ 
' L 1 s 

~ 
~----- __;--

Tobru · u işgal 
kadar iler edi 

durmadan takviye kuvvetleri çıkanı 
maktadır. Fransızlar da nakliye iş • 
!erinde mUttefiklerle ~birliği yap 

(Devamı Sa. • Sıi. S de) • 

--·· - . ._......__...,. -
Harbin bütiin ~iddeti ile devam ettiği Şimali Afrika ve Akdeniz havzasını gösteren mufassal harita 



- '! -

Fransız 
(Baıtara/ı 1 ncldı) 

.Nevyork, 14 (4.A.) - Amiral Dar 
.anın mUtteliklerin ve g!SrUn~e göre, 
mareoal Petenln muvatakatlle flmaıt 
Atrikanm jdaresı ııallhlyetınl der -
uht• etmesi Nevyorkta bayret do • 
ğurmU§ ve bu haberin tahakkuku te.k 
dirlııde Almanların Pcten aıeyh}nch• 

tatbik edecekleri tedbirlerin ne ola . 
cağı ~lddetle bir merak ve tecessUd 
uyandırmıştır. Bundan evvel mUlte 
flk umumt karargDJıından alman ma. 
Uunat, Fransızlar araaında bir "halk 
cephesi.. kuruımasma alt projelerderı 
babaetme.ı bakımından, yukardaki 
h&beri teytt eder mahiyette g!SrUl • 
mekted1r. 

PETEN AMİRAL DARLı'.!lı:I 
AZLETTİ 

Patis, 14 (Ep) - Fransız rad· 
y08U cumartesi günü öğltden .son· 
raki yayınında devlet reisi Mare

şal Petain'in halen l<'nsta bulu
nan amiral Dıırla..-ı'a ~ktiği arağı
daıki telgrafı nC1JreımiRtir: 

''Hükf.ı.met l".!i~ine ce.ktiğ!niz 
telgraf muhteviyatına mı.ttali ol· 
dum. Emrim hiıafına va\ti hnre· 
ketiniz. üzerini.ze aldığınız vazüe 
ile telif edilemeız. Vatanın fclıike
tini daha. .fazla lıüyütmer.ıek için, 
her ne vaziyette ohırsa olSun '.!\Uh
ver ordUS\Jna kar5I hiçbir hare
ket yaptln\amesını Şimal Afrik:ı
ctaki Fran!IZ ordusuna em:-ediyo
rum. lmza: Phllip~ Petain". 

:Mareşal Petain aynı zz.mar.dn 
bir emimame neşrederek amiral 
Darlan'm biH~n ırelô.hiye!'lerini 
gırri alıını:,tır. Dev5ct reisinin nrr.ı
ral Dartan'a çektiği bu telgraf 1n
gı1.izler tarafından ~!"tesi gU
• 3fleden evvel bı"ldirilen ,.e u
mmnt vali Chatel'in gencrnı No
gueı ve a.ıniral Darlan'a gönder
diği ınemja. ait olan haberi teyit 
etmektedir • 

FRANSIZ ŞEFJ.'KRt 
V&§ington, 14 (A.A.) - Afi a

jaqı bildiriyor: 
Şimali Afrikanm işgalinden 

90lll'& Amerıikan beamr yav&§ ya
.,.. bu ifgalin doğurduğu tıiyasl 
DlıC"9'ZU1art ~tkik •tmde başla
DIJltir. 

Glnıad, Daıtu. Weigand ve 
Petain'nin diipıwı kuvvetlere 
muhtemel veya emri vaki haline 
f(elml§ iltihaklar.ı h&kkında ~len 
biıbirine zıt haberter dolayıglle 
dk:irı t.mıumiyedc bir tereddüt 
vanhr .. Bu tereddüt aaı•tclerde de 
kendini göstermde b~ı:nıt ve 
bunlardan lı:ı7.llan, ihtiyatla ol
makla beroher Deg1uılle taraftar
iamım atılarak eski P'raneada 
"Cagau!lard'' denilen mUf.rit ııağ
crlarm on!amı )lleline bim oiabil· 
nıesi ihtimalinden hayretle bah
setmeBtted:ir'..er. 
"Va~ngton Poet" gaze~ııi ş(Sy

le yazmaktadır: 
"Fransa.nm lqlrtanlmıun için 

ça1şan ~ Frans ta.raftarla
nnrn idaresi ~elesi baş ağnıı 
V"11Dekte devam etmektedir. Da
h4 şimdiden muharip Fran.saya a
it a.s:lrıerl ilruvvetlerfn genera~ Gira
ud !kumandası altında toplanalıil~
cdini söylem~ için vakit henüz 
pek ezhndir. 

NeV)'or'k Times gaıetc<:ini!t as
keri muhabiri ~ su mllta1eada bu
lunmaktadır: 

81• .._. yete diferin• rakip ve 
l(yateten birt>irine muhalif J)lr· 
tl\e!'e mentıQp oltuı ve 'heJMll mO· 
ltlm meın:Uer ilPl eden multtetif 
Mf'lmn ,Ptel'IDclııte old~ ota 
:reyanlar netice11ı olarak Mlt>ut 
ll'ran• ~dnJ bh' elde topl•· 
1Danlft bir gak llbMI ~ftUer do
f\ft"ma81 ihtimal dahilibdti!lr. 

Bu ~ timdir& lıalde M Oa
ttlte, Giraud, Darlan ve C'atrouı:
cluır. 

Diler taraftan "Vaşinıton Star" 
gasete!li her tarafta dolaşan ve 
henOz teyit cdilmemiı:: bulunan 
ban şayiala'r& istinat edere't ya-
1rmda Petain Tc Weigand'ın .Ak
c:t~tıl gttel't'k yeniden bir Fransa 
hUkllmeti lcuıwnak Uure etmeli Af
rlbya gebnffi ihtilmlinf kaydet-

~ 
• Vücudurmııun hılrı cdkleri ha

Y•Uathr vı alrryı, ıuıyı, nulu, 
ıııc•lı itu)'Vlar: fabl hu rıı•k 
hll)'alfmıala dlln) a ve ahiret bi)QI. 
sini cemeden ınltfe1ddnılerimlıln 
ırHında IOn dtrere blh Uk fark 
ur! 

• Hnlırnl ıneflıuqalın f1i'ıaund1' 
11,1 ıl 1colır't F.rdadunızın ş ıQ ve 

ölırelin 1 hlıe lnlikn1 f'tllrt'n halı
l'Rlhr!. 

şefler i 
mektedir. 

Me§bur Fransız muhanirfc.riD· 
den Partinax, Baltimor gazete· 
sinde ~un lan yazmaktadır: 

• x r ı' 

Harp 
Paranın iktisadi rolü ve içtimai 1 

vazifeei harp ve sulh zamanların· 1 
da ayni 4Uğildir. Geçen harptE" 
olduğu gibi bu harpte de ve hatta _ 
harbe teka.ddtim eden senelerde 1 

ve 
Y""an 

1 t argaa ÇABIKLI 

ııs tkfitdt_. > 
Para Tramvay ve 81' 

rik ucretıerııf • 
badele mıktan ay~ niapettt (o- yapılacak yenı ıa 
ğalmaktadır. Bu eıstrm.in mtida-

f aa. olabilm~!i ~ km~tıdf'n ~ek· İstanbul tramvaY id•~ "General de Gaulle ile Giraud 
leri büyük bir ebtmıniyet arzct
mekt:edir. Bunlann mazideki ar
kadaıılıklnn hep iYi değildir. Ji
rand harp sahasında çok canlı bir 
kumandan idi. Hareket etmiş is~ 
ele esl<i Fransız enkinr harlıiyecıi
nin t&nklar hakkındaki yanlll} na
zariyesind~ kcdif.inin de mesttli· 
yeti vardır. Diğer tarafta de Ga
ulle'in nazariyel~rine m•ı!ıalif bu
lunan baş kumandan Gamelin, 
Jirand 'yı daima müdafaa ederek 
kenrlisinin Daladie tarafından 
parlemento sistemini a~en tak
bih etmiş olchıiu<ian dola)'T ;ızje
dilme'3ine meydan bırakmamL'.jttr. 

otoriter memleketlerde na:r.ari bs- <len dolayı bir k.ıymtot ifade etti
knndan Devlet tarafından kI\'· ı ğini zannedenlerimize para kar
ı.neti ta)'.in ve idare edilen ye~::eni ~·Iı.ğı • ohrak. ~österdiğim. millS 
bir para si'Jtemine tesaddf edil· j ıstı.h.sii.1 ve mılh ~alışma mücerret 
rr.ektedir. Bu yeni parn telakki· el ıle tutulmaz birer mefhum ol• 
sinde para kıymeti Devletin fıyat- 1 rak görülecek ve belki de ba~a 
lan tesbitile taayyün etmektedir. enflasyon tehlikesi mevcut degil 

lenılen vazıfeyı hakkile gb~ı- zırlamakta olduğu yeııl d 
mesi için ikttısad! ye mali bti.D~e- yanndaıı itibaren tatb• 
n~ ba ~ slstemine göre t.aDZiDl ba~lanacakbr. Bo du 
edilmesi ıcabeder.. .,ıı,fll 

ÇUnldl bu eistem liberal tlttftD- da hl ç b 1 r " dt ..-ıriliol. 
de oldufu gibi kendiliğinden hlg ~a~lar ;:tı8 yerl~:ınııılf 
bir mtldahaJeye lllzum göste?'Dle'k· r ır, zamı d~ 
llzbı bir lktiadt ahenk yarata- lef olan memurlara - otlllll!J. 

Halbuki .sulh zaıranlarında t<.ıt· midir? •. Diye bir sual varit o1a· 
ealt bir mbazme kurabilecek bir blldlrllmlıtlr. ..-2 
ftnıkt« arz~ektedfr, Diıer taraftan ~ 

bik edilen ve altun esasına daya- caktır. 
nan nal'a. !!ste:ninde para fiy:ıt- Her ne kadar ilk nazarda bu 
1ar üreıine tesir etmekte V.) t:en si'ltem bir enflaayo:ı. lıissi vermek· 
disi .tnm~ile hakim bir ro~ re~- te ve enflasyona para mıkt:ırmın 
hafaza etmektedir. çoğalmasından dolayı çok benze· 

Eğtr iktisadi bUnye bu listeme söre, Ankarada bulUJl':o 
göre tanzim edilmc-miş ve hazrr· ve el<-klrik idaresi UJll ., 
lanm8Dl13 olunıa sistemden bekle- H:ıkkı Ercm tramv•Y 111 -" 

~ • · ı cak ,e nilen neticeler elde edilemiyece· ııcreı.erıne yapı :ı 1 
ği gibi aksi neticeler iktisadi ve zerinde alakadıır!arlı 

1 ma.11 kanşrk,ıklar da dof.al:;ilir. bulunnır.kladır. Trarn•~k 

Almanyaya muhalif olan ayni 
zRmanda Vişi rejimini kurtarmak 
ve cumhuriyetin iadesine meydan 
bırakmamak istiyen bütün Fran· 
~ızlar şilphesiz Ginıud'ın etrafın
da toplanacaklardır. Buna mu1ra
biJ bUtUn eüi eurnhuriyeıçiler dıa 
de Gaulle'il takip edeceklerdir. 

Harp zıo.msnlannda iktisadi ve mekte ise de enflasyonu hemen 
mali Z3nlretler yüzünden ek.ecri- her zaman ta.kip eden iktisadi ve 
yetle para ik altın arasında t.u- mali neticelerin bu !:.İstemdı:- mev
lunan doğrudan doğruya n;\!na- eut olmay11ı kendisini enfl.ı.ayon· 

Çok eJ.AstikiyC't isteyen el ile ne 1 - 2 kunış, e'ekl 11ıoJ51 
tutulamıyan ve cıva gi!ı! sa~a !O- rına rl:ı 3 kuruş zam yoJ> 

ııebet kat edilmi' bulunmakta ve dan ayırmaktadır. 
la kayan bu sistt·min çok zcır ida- temeldir. tJ 
rt-Si vuifesi ve ::rıuvaffakiy"t im- OSKODAR TRAMVAfıJ 

p:ıra temsil ettiği altından mUs- Eğ'!'r tedavüldeki pnra :nıktarı
takil bir mevcudiyete sahip oJmnk- nın çoğa1masın:ı mukabil m"mle
tadır. ket dahilinde ayni ni.=ıbette istih· 

Bu şekildeki para her n~ kadar sfll ve mllbadele de çoğ:ıtacruc o
bir mübadele vasıtası rofü oyna- lursa yeni tedavüle çık:ın paralar 
makta ise de iyi bir kıymet ölçü- bir iktisadt zarurete cevap vcre-

De Gaulle harpten evvel bac:- sti vnzifesi görememekt~. kıyme- re'k bir iıı gö~eceklerdir. Hnlbu
Icumandanlık ile yıtptığr ::nUnaka- tinin de fiyat tahavvUllerile bera- ki enfluyonda isti1'.dl :nı!ftan 
ı:ıalardan dolayı umumiy~t Uzere ber :ıyni zamanda alcalma. v• vüic- iatikrannı muhafaza veya alçol
so1cukı:ra i5t.inat eder addedilir- selme.sinden doJavı da kötil • b:r makta devam edrrken sadece fi· 
di. Giraud ise :müfrit sağcılardan- tasarruf va~ıtal!T o"ımaktad:r. H·ı yatlar para mıktari~ mUtenasi
dır, Kendisinin lnnanda ettiği !l para ikti~n.di bi"ınycsi harp zaru. ben artmaktadırlar. 

klinlann1n luwrlanması tamami· 
le Devlete düşmektedir. Devletin 
rok srkı bir kt>ntrolU ve bin.assa 
he'r'l'eye bl!tUn ylllfse~e sebeple
rine rnğmen fiyatların fstikrannı 
tem.ini ltm:ndrr. Fiyatlarrn i!tik· 
rannı temin ve millf istibsnle hız 
verildiği taktirdedir ki bu sistem 
kenr'lisinden beklenilen m'1sbet 
neticeleri ve Devlete fev'kal!de 
mMraflannı görmek imkAnınr ve
recMtir. Devlet bu riıtemi tatbik 
ederken fevkalAde maırafiannı 
görmek için yeni para yaratrvor 
d~~ de~ldir. Ortada ti1ıhis mev
zuu '>lan se:v fevkallde Z<ıl'Ul"Ct· 
Jeri fevkalA_de bi ristihsal ve ça
lr-ma ile ka?"Sllamaktır. 

uncu ordunun grnel kurmayında rt-tlerine gör" tanzim edilmiş Şu halde cnflisyoJ'lda karşı:tk 
C'ahM Guy de Vcodl.in ~ 8()zleri :nemlrketlerin d;Jıjli mübadelele· mevcut değildir. &lbuki benim 
«öylediği meşhurdur. ''f!itler ile rinde pe-k al! vRz!f:sini görebil· burada izaha çalıştığım !!i!!temd~ 
Staıin ar~!lmd?. mulmye!e yapmak mektedir. Ecnebt m:nıleke!ler~e i!!e k~baran paro hacmı karşr•ığ:nı 
icabederse brn bir dakika tet"ed· yaprlan iktisadi ve tiı:arf :mlinasc- kcnd~ile mütenasiben -;ohlc:ıı 
dUt ttmem Hitıerciyinı .. bu seb:p- betlerde paranın diğer d15vizlcr miltf istihs5.Jde bulmakta ve mU-
l~dir ki Fransız vatan~verleri a- - - -------- ----------------ve altma n:ızaran kıymeti ise ne,·-
rasmda t~hlikeli tJr ikilik doğarak let terefından tek taraflı olarnk Gerhard Hoptman 
inkişaf etmesinden bfüakk:n kor- tayin edildiğin~. ithatrıt ihrR· 

ku~~ud Londradüi Frans:~ ko- eatla ödendiğinden hic: ~ir zor't.:k so d 
mite.sinin kadrosu <lahilinde Ç!l- krndisini ~issettirmemekterlir. yacı n a 
lqıırnayı kablıl edeeek midir? İşte Bu ıckllde altınla münaıtebcti y 

kesilen para.nm muhakkak suret· 
gUnUn en ır..Uhiın me8eleti budur. A / b •• .. k 

te lnymetinden kaybetmettİ Ve t"· manljanın en uyu Diğ ... 'I" taraftan f'llphe vok ki rük bir para olınfl.!ı foa"betmez. 
Londl'll komittei de GiraQd U7Je'rin- Neteltim harpten çok ·evv'!] al- h • 
de otoritesini t.sic etmtk iıtiye- tınla sad"c.e nu.e?i bir ali'kaııı,,. şairınin ayat ve eserLerı 
~k ve kendi8inin proğramror a- lan Alman Markı senelerce ttJ 
~nt bir surette i1An dme&ini iati-

rejim altında ya~amı~ ": kı:,·m:- Şehir Tiyaırosu büyük Aluıan l ıiyLe "College Crampton" isimli yeoektir. 
tinden l?iç bir şey kayhetme~i~- (!a. i.ri Ge:_h. ard Hoptma. n'ın bi:r esc

0 

• eıerini oynayacaktır. General il'! Gent.ilhomme'in M'n- ~· 
d ..--. ı·Hv. • _.a·ı tir. Fa.kat böyle bir paranın icti· rını te-~ıl edecc-ktir. Bu mUna~e- Ge h d H , "Pi ., 

.. 6 ......,..r va ı gine tayın ~' me- al b. ., gö-'L.· . . h '--- r ar auptmann rn pp 
'1 de ~!tetir ki, tngikere hUkft- m ır v&.z~üc •'l:'lıılme!i vt mem- betle ,aınn ayatmı ...... ca yazı- dan ,,1 h. . ,, IİD "Der 

le-ket .dahilinde iktiQarli kar•Pık- "Oruz: P ıgenıe eve ar· 
meti general de C'..aul~'iln otorite· · " ~ Hcinrich" inden "VeJand" ma lalı: ve zorluklara meyrlıın ve"'nl~ Almanyanın Rietengcbirg: de· sin• tamamen hUnnet ·t~ektedir. .__,,.ar 0 1-- bll .. n~ •debJ ... -'-n· ... .. meli için fiyatb.nn De\•let tnrn• 'lli1en gtlıtcl dağ'Jarryla ıtlslU bir ._. - _,...,. "' ne • 

• • ~ fından t.ıyin ve çok s'k: bir kont~ yerinin küçtlk bir ~niie. mra ile şUııdlve kadar alman dram edebi· 
Londra, 14 (A.A.) - Fae rad- yatında vanlm""..,_ bir zcnır;n11·k ro1la te9':ıiti l!zrındrr. <'iltıJ..ü al· üç .Al!ruı.n neslinin gösleri önünd~ ~ •-y-u. Fasta'-1· Franıs- 111r.umi \•a- ı:nertebe..:ndedır· 

..... a ... tından ayrılın~ bir para teea,·i.ıl· Alma §iir sanatmı caıılandırmış o- - . li9i general No~·e.!'in C'ezayirde 
Dal'lanla yapttğı gö~cJ::'deh de bulunduğu zamanlarda fivntlnr ! lan bir adam y~amaktadır: Ger· ŞAirin nesirleri, onun ~-
eonra Rabat'a dönerek arke~i ku- para ile ar:ıSTndaki müh'lclelcniıı ha'rd Hauptmann. inaanlığınr ve ruhunu derin!ikleri· 

tabii bir n~iCHi o·arak t~:;et:k:'I Gerhard Haupunann Almanya- ni hudutsuzıu.ır...·nu, belki de dram· mandayı te<krar ele al<lığmı ~ldir- 15" 
etmP.z, para fiyatların twini.m~· da Obe-realzbnınn tchıindıe, 15 ianndan daha gijı:el d:ı.ha geni• 

_mı_,_t_ir_. _ ___ _______ tamamiylıo ikinci r1ere~e1e bir Ml ikinci te~n 1862 tarihinde doğ. lfade etmektedir. 
oynar. Diyelıil!tiz ki para l.'lre- du. Vena ve Berlin şehirlerinde 

Açılc poUtllla ketleri fiyatlara tC"Sir '!d•cek yer- tahsilini bitirdilttfn sonra, evvel! 1 Gerhard Hauptmann'm ytlztl, 
de fiyatları takip dmekte va:-:iyc- c;iftçil!k. eonra da Heykeltraşlık boyu, §ekli, btlyft alman "piri 

Olru tarafı 1 incldt} 'le fiy:ıtlan takip "tm-e-:ktc ''e lıaki- yaptı. Göthe'ye c;ok benzer. Bu dIJ ben-
Memleketı bilen, mcımleketı yakın katte para ile ifıvle olunan fi)at- 1889 senesinde ~rhard Haupt· r-eyi.'\inden başka, Hauptmann, 

dan taaryan ve oau berteYd"• çok dirler. j mann'ın "'Vor Sonnenaufgag" kenddtinin iııaanlığm en bGyük 
se\'M adaırım a8la hayale kapılma. Bütün ikticuıtçılar hu Yeni pa:-ıı isim1i el'!ri oyanmş ve genç sairi çok defalar kendi kulaklariyıe i· 
yan sözleri dinleyenler üzerinde ,.~ sistemi iizerinde :rr.en~up clılul>- hirdcbire mtşhur ya.pmııtı. Bu bah· ~itmek zevkine ve fCl'efine de na
'mlllet baklannda ruh blrllttnı do. !arı siyaııf Cel'Cyena l!Öre mı;lıtc- tiyar ~İl', hayatm ilk baharını, ~ı olmuştur. HaUmk{ bu bUylik na
larclu. Alınan tedbirler llayaU deli'- lif f°ikirier yUrlltmu, ve mt·h~e'if yazmı ve ııon ba.hannı yaşamak1a ır 90k mlltfovazı ve sade1i~i htr 
411r. Bu memleketin lmkllllan u~ kanaatler izhar etmi,lerdir. nen kalmadı; tali onun hayatına bil- F.eyden fazla seven bir insandır. 
mukayyettir. Bo nazariye, kAflt Dı. burada bir ~i•at rnün~ka~:un vr.'1- tiin güzelliği ile parlak bir k·ş Tabiatla baışbqa olmak, d"ğduğu 
ttlnde kalmaya mabkflm, fakat par. mll.ktan dat.a f..iyede hu •iste:n:ra mevsimi de ih\ve etti. topraklann dağlan, insanları tle 
lak ...... .., .. 4lola taır ldlkt.et '9- ııamı itl.ciiiinl· 1anlatmak irt• F- Gerhl!'d tt•uphnann'rn haya- en yakın Ye en candın baflarla 
JUMtill6İ .... ~ ...U.t. •itiil. ıımd,n bu Um ve ti ·aıı üiUnıtk:o· ttnı cterteri&ln •rn~ıında batı"- lıalh kalmak Ye tarritıeı ~·ıı~a
J'9t. " titiö ut.llttett WitWHi .. tt ıataH Udticl P'l!f\liıt bıi-Jlarıtk vfıı aan tonuna ıtattar laiip etm~k larms dunnaqaıı llenm edebU
..._ .,.._ •11 &r th'i1İfüill$ ftltt. !ILdl"l'ti bu lllt'1tiin ı..ııui,, l~ntlt· fh"$ihni bu\ibllmlJ oian kimaclc-r, melt onun en bUyU- ~vkl ve tıte· 
Jeti• ...,..... tıktı. lere riım&i ;üt •a~ıtıınndi ,,'1· tinlerlhde loeı blr par~ı alman ildir. 

ıUtıe b&i itil mmtfal ol· tarihi ğ6"1rier Ve Hal!ptmınn'1n -----------
.. ,,...,..... ~ .. ,iiitiiia bldm dufiih ~ 11~1 '•u~ .,il,. ••deci , ... ı, ,Unıtıinl tanıra.wıJg, K ntonun 

• ı .... ,..... fMltiı16fl, Uauaıa. ~e it4dJi UldtJı tık· onu;ı alliıau ~ırihine natrl· bnllı, 
n, - .,._,, •ıt>i - Öde lııiy.1i ...,_ıya. uııiil ~ bir alm•• tarl-
lle .... dar. thlutitı, ..-.tf, - C~ lıtf ~ Yi Stlt ın"- hl Jı-.Ut oiduf\:nu tPavvıtr bi· im llnd 
-. • .,. .. ,.... ~ ~ ~~~ • JNrtardJ~ın' ·~ ra~m.-r. 
•DIMte kıymet n~n. lnft;t •· a~ a edeeeltm. kü Wn .. ıtn 15 l1rfnc.itt1rfnind(t 
..... ~ürlln bir eteri -'tii 8a ~ llJWk para tt14lt· hayatwn tobtnlnel yı1mı dnlı\nrl\ Çinlil•tl• Ja,.bttlar qroıelffld 
sDa-'tetta ............. Hkitt ~ Ni!Pl. Miine olarak J>Rta kırlrie- e-' ola Sair 41aıan tarl~inln bir ,arpıımalar NiiWW 
Jaaaa .. ,...,...,.. ....._... - it._. bankalarında mtvc:ut tok th..nmfyetU dönUm noktalan· 
~pmü late;rea n.Uat ltlr .,,_, L 11..a W ~ti~ iittn tf jrirtn- 1 n1 :.'itimli, ıGrtnUetDr 1'entıııı 
damnııa mut'lftu t .. •••kt"". & k ~)ip aadeee ttılllf i•t~aal bu rlbl anlarda h.fo lılT .aman 
>..a. ....,. YUCller JU•• ıW ti. t rahlman dayanm.ı~adır, :wu. lt)'iftl lsalmMIJt, l;IUci• ktndf 
trat 1s •• lıffaph "' • ....._ oia.. •ti11111 ve •ilH t_i{ 1'alılktten 1111İ.-&ne dUtenl Va!'mll v. o va. 
ıu yatmak. ltt. flin'I . .....,.....__ li' tnı-ıt ifMle edflUbn~i ,.. 'kit tçtnde vaıadıiı tarih ve hayat 
aaa ı..yuitıamealala 1'lllla t!';; kaf'lllllt .,..ffeılnl ıtr•bi1· f a~ı dU1Un0e vo fikirleriyle. 

:sa ,,...._, ....... l"1'e u;diti lol• mPD llıtiPll i1t tedavül. hll ve 'bukıtla"fla MPtederek e· 
müaaıdbı .....-ı --~ • ı&.l&i ,_,. h•i .,...""'" lteki· -.rıerlndc ~ei"eetlrmi,tir. ~Al· 
letl•I• .... ..,.......,.. w Jtilllft. ld Mr •ttaa..-.tin t.-~ı leabt- rin Mlir veya d.- -otarl!'i: nHt· 
tea .... 11' ~· eh?. tılt etftrter okuyucu ve dinleYiCl-

Ba •illet!-~ta• Mrl •• OUı*U l)Oı'&nm fı~rar Vf 11\f· lerin ~leıint bUtUn derln1Uıtle-
f'*'4l ....... ...,.. ..._ .. 91'71 ....... larnhff ltertdWnfn t~tl enfll riY1e do\dutm\11 ve bu kalp1er1 •Y· 
cetta ......, alta mılltf"nct.n dalıa •ivıu!o nt bitk'1e titreterek bir tek kalp 

ma~ fiyattan elemınlarmın libl ~lllftn'. 
Tatlllk kUllJ'9tl oJaar, mllnllbtıı lıtbrile ttdavU}dekl 11an mdt· Oemant lfauptmıım•m whoa 

,......._ lmlda._ ~ ... ,.,_.. tınna naq,J"M\ ta\min e\Hrı bir Herlert f\J.pkı'dır: ·~~ W-eber'', 
,... tn·ı=ıldara odlar... l•tfluıl1 ml\tanna tlbiftir, "~ Blbeti>elı". "Hannelts Hlnı-

Çıınklnı. l4 (A.A.) - Cumı ak, 
tamı net~dılen Cin haıkumandan 
lıOı tııhli#i: 

Cartamba ııınn Japonlar Kınto'f 
tlm11llnde Sunka'ıta taıırruıa ıeı:mf' 
lerdlr. Şiddetli Cin mııkaveınetl yO. 
ıOnden hAlen carpıtmalarp devam 
oıu .. m11ktadır. 
Kunntunı eylletl cenubundıı 

kayıklara blndlrllmlt Cin kuvvette 
rl Şanf(Juıın odumdııkl Jnpon kın·. 
vetlerlne karşı bir baskın yııpmış. 
tardır. ClnUJer d01111an11 alır koym 
lar \•trdinnl~lerdlr. 

Kiiin Elizabet batınlmadı 

Uskudar trarov•f 
tahdit edilmesi bnsOSoDll' 
dur1ar tetkiklerde baldd 1 

Bu vaziyet karşıstll " ff1 
cak vapur ııaatlerinde d 
me :rıunanlannda arabl f,lt 
caktır. Bu husu§ta f,.J 
hazırlanmaktadır. 

• 

ralr.....,. ıtaeı "IJI taıılıfrlel'e si- Bu li•temin ~ e1a11na l•tl· melfu,t'>, "Die vnaunk.:nt Gln:-
ıı,ıDl ~1"'11-.!\ ~ilibk bMlı. nat '4111 pan li•temJnı~azf,ran ~t!". "Tloriın Gt.yttr", ''Enıanuet 
,_.. ....., ~ -.eırem, a4alete af. faw~ I>~ fıvb! e maı- Quint", "Det' Ket.ser von Snana", 
ID .._ tı8....,...r. Bu INıe&mak.. radlnnr IÖmclc iol!\.1-' avUldeki "Jl'rieden1leıt". "llichacJ Kranıer" 
lu a.M ...... afü1M ,.Nelllr dl. p~ 'Memff\l ~bkla kıbartt'· ''Dorothea ADft.nnann". ..Di~ 
t- -=-ldara ..--.... bi~ yt lııunun için de •liler Rat~n". "Einaame lıfenı!lhon" '\"e 

.Benı, HU (A.A.) - Loecın., Ku1D ======:::::::::::;;;-,_. 
EllaaNıt aırhlrnnm batmldlfı lı.&lr 

Dün ıeceki yanıın 
ıi9t~t' oklufu gibi 'bir fair daha bir <:Oklan latanbul tehir 
mtHtenefiyetinln <'lnuslarmn çl\k- 1 'T'iyotl'OMI da Qe.rhard Hauptmann
Dlı8'nıMidir. ın· "Vor Sonnenuntuganı" iıim

kmda, Almanlar tarafından wrlle; 
baberlerl aaılaız olarak kabut etmek. ---------
ttdlr • 

icra VekUleri toplandı 

• Her yeşln lilrtnmek l~·Jdlr, 11• 

mıt kırkını etl:mıı' klımıeler 61reıı. 
wıcıne~e okıııfor ılı,ıktır Jel, o ıamo 
ne hdnr e' f'ntıırnıı, klm!llt'lrre ., .. 
Jl'nmek nn~ıl 1.0r $rellr f' (9nfar• ıfı DOn rec' aut 24 den aonra YedL 

kuıe Gazlıçeşnıede bir yangın çık. 

j~ mış, birkaç ev yanmıttır. Yangmın 

sebebi buglln anlaşılacaktır . 

'ııbancı 
lır Tr hı '"'' lı lr fıkirl ri ilk 

s nl rınld gihı n:ıhılul kalır:. 

f!k nıı:r:arda bfr çok ikti!tat~ılırıt Ji dl'l!'n!nt "Gün batırkcn" ir.ni 
ve para mekanizma.sile ya~:nd 1n 2ltmda muvaffakjyetle tc~il et 
alakadar o1mayıp eııdece rınrnnın 1 misti. Bıı defada bu hü;ı;Mı: !!ahin 
altınla araNDdaki milnRıebe•in· ııektıeninci :nı dönUmU mUnasebc-

A.aJcara, 1' ( A.. ) - tcra Vekil. 
l"rl Heyeti bugUn Baf'•ekllette aa!t 
10 da relsleUmhur İsmet tnlmllnU~ 
rlyaeetl attmda toplaLmlftrr. 



-~""'itli 
', ~ ve hükümetçe yardım görecekler içm 

~ ~~BATi YAGLARIN YOZOE 
.DNBEŞiNE EL KONDU 

· I htika rcıla rı takip için Adliye 
ıKı tıyatla eKmuK uugimu~u 1Vek8letinin mühim bir tamimi 

.1 ış için .lktısat Vekaleti emrine s 1 

~n rnütedavil sermaye tahsis olundu 

iUbaren s ~tılıyor 
Anlmra, 1( (\'akıt ınuhablrlndenJ- ı ra alınarak ihtikflrtn csaıııı bir m.e.. 

lhtiltAr takibatına dair adlly~ vckt\. kanlzmasım teşkıl eden bu harelfet.
lcti tarafından CUıuhuri} et mUdd<'L 1 lcr ona göre takip olunmalıdır. Bir 
umurntlıklerlne gönd<!rllmjş olan ta. rnadd.cyc salrıhlyetli mercilerce mcv. 
miml ehemmiyetine binaen aynen zu :fiyatların ve)a el konma tedbi .. _ 
blldlrıyorum: lerlnl.n ~-aldırılmış olması 32 nci mad 

l ....._ ~ (Vn'kit Muhabirin- % 2.5 asitli ekstra 77: J<Üzde !;,5 
~dd unun ve zaruri ih- nsitli birinci Yemeklik 73,50; yüz
~ ;ıel'i hUklımct-;e temin de 4,5 asitli ikinci yemek1ik ';'O !'iO: 
~oeklerin ihtiyaçları- yüzde 0,5 ecnebi maddeli laınpant 
lleııatt için istihsal' oluna- 67,25: yüzd~ 5 &fıi:.li sırn malı f.O • 
~tletı Yatların % 15 ine de- yiluie 8 asitli sabunluk 61',25 pi

ef l>e!linen tediye edil- rina. yağı 52,50: pamukyağı 70,50 
~'flc lfükflmctÇe cı:ıt:n a- kut•ıştur. 

~ ~t~ clkonulması l:akkrn- El konu!muş olan yağların be-

lki fiyallıı ekmek sntışınn hugün 
den itibaren haşl:ınacaktır. 
,\Jcmıırların ellerinde bulunan k:ırt
lnr, ycui hnzırlaııan memur ekmtk 
kartlnrile tebdil edilmiştir. 

Hu sııbahlan itibaren bütün h
rıncıl:ır menıurlarn 17 halka dn 2J 
kuruştan ekmek satacııklnrdır. 

Fırınlard:ıki kontrol ışkrindı:, 
knrışıklıl!:ı mahal kalmamak üzer", 
ınemıırların Ycrcceklcri karnel1>r 
ayrı yerlere yapıştırıl:ıenktır. 

H:ılkın ekmeksiz kalmasına iııı· 

kan ".>ktur. Ofis unları iht Htca ~ ... 
re vcı cccklir. 

\illi;\ etten tebliğ edilml~tjr: 
lı>.11.942 tarihinden itibaren aab\t 

gelirlilere mahsus karne ile satıh_ 

cak ekmeğin 600 gramlık bcherinr: 
17 ve umumi karne Uc satılacak ek. 
meğin bcherinc de 27 kuruş fiyat Uı. 
Yini Daimt EncUmenln 12.11.942 ta. 
rlhli karan lktizaeındandır. Teb1i~ 

olunur. 

Gıda maddelerine konmuı,ı olan eı de mucıbınc:e l apı. cak •aıubata hiç 
konma hükümleriyle satı, fjyaU:ırı. bir suretle hald· getirmez. 

~ a.nıe neşredihr.iııtir. delleri tesellüm vuku buldııkç:ı te
keıı~~ hükümlerine göre sellilme memur olanlar tnraf:nılan 
ô!it ıı:..ınc v~ gere'k"e b:ı§- mal snhn>1erine tediye olunur. Şu 

•tıa. t llc-bati mahsulleri tn- kadar ki tesellilmün beyamıame
l3tuı~mYe etmek suretiyle lecin tesellüme memur ol:ın teşek
hııaı eden veyahut JJirjn:ı kül, müess:se veya birliğı; vilayet-
~ eyJ.c.~cn mua~le ver· lerce tevdi.inden itibaren ).;rnıi 
tat lıakild ve hlik?!ıi s:ıhıs- gUnU takibcden on gün içinde be-

~~ ~t~rnı nfŞI'i tarihinden delin tedivesi meşruttur .. El ko
ı;._,, İhsa1 veya imn! ettiklc- nulan yağlan ietihsaJj y:ıpıı..."llı:ı.r 
~~ Yağlan her ay sonu veya imal edenler kendi knp'nrı 
ı'"lo11

11~Örc müteakip ayrn, ve nakil vasıtalan veya ten.in e· 

Odun ve kömür tasarrufu için 
Meı<teplerin öğleden sonra 

tatili düşünülüyor 

nın kaldırıldığına ve sıda maddeleri • 'et kim tk r t v ı. 1 tinin 2:s:ı. 
satııılannın serbest olduğuna dalr 042 tarıhli teb' ınJ gıda maddeleri 
19t2 senesi temmuz ve ağustos ayl:ı.. eatı§larının crbest : e .. 381 i14.ıı edıL 

rı içinde ticaret vckAlettnce yapılq'l dik er sonra aynı cUm1 de i e fıya.t 
tebllğatın bazı yerlerc!e yanlış telAk. mUrnltabcslnln ıhtik la mucad ley~ 
ki edildiği cereyan eden muhabere. alt saıA.hıyetlcrinln lcdıye cncU. 
lerden anlaşılmaktadır. Milli korun_ menlcrlncc kullnnılacağı t rlh edil.. 
m_ıı. kanununun 31 nci maddesinde mlştir ki bu sar hat dahi yanlı' te.. 
huk1l.metçc veya sair knnunlar hU. llUtkllcre mahal vermemek iÇin kAfi 
kl.ımlcrjne mUstenlden mercilerin~ olmak jcabedcr. Bir de ı;u cıheti na. 
tesblt edilmiştir. za.rıı. almak icap eder ki ıht1i·A.r BU

Bu memnuiyet h!Wına vaki hare. çu hük!ımctçc el konma muamelesi.. 
ketlerde kanunun 59 ncu maddesiyıe ne tabi tutulmuş olan maddeler ~
cezıılandırı1mı;ıtır. Bu suçun tekev_ rlnoo de iıılenebıltr. Halk ihtiyacı ı
vünll için cv\ckmfrdc salAhlyetll mer Çin. millt mUdııfaa iht,lyacı f ı.n hU. 
clce flyo.t konmu~sıı. bu fiyatı mah.ı ktlmetın el koyduğu maddeleri sah.ip 
za tecavüz etmiş olmasından dolayı leri teslim etmeyerek fnh.si ihtiyaç. 
faili hakkında sı nci maddeye göre ları lçın tıaldarlar veya kac:rrırlars& 
takibat yapılır. Fakat böyle bir fıya~ mlllt korunma kanununun ~ ncl 
mevzuu değlüıc Ycya mevzu ikcrı maddesi tatbık olunur. 

"il ~mi znrfında ma- decekleli vasıtalarla tese!Iiim mn-
~a.\buı hlıYi!k mülkiye memu· ha.Herine getirdik~erinde ker.dile-
~ tnu'kabilinde vcre"e\:· rine beledivelerce tasdik olmın!:ak 
~' tabj mahalli :rnyi,.e göre nakil masra
ııı....:l~ • • tutulmu~ olan yağ- fı tediye edilir. Satırı nltnan ,.,. 
~'11 111 ırıc değer fiatlcrlnin tesellfun olunan yağlnnr. m·ıtıafa

Okullarm odun ve kömllr ihtiyaç_ 
lan etrafında alO.kadar makamlat 
tetkiklerde bulunmaktıı.dır. Okulların 
mUhim blr kısmmm kömürü Gazha_ 
nede verilmektedir. 

.M11ar1! vekilliği kömUr ve odun ta.. 
sarrufu işine azamt e.heınmlyet ver_ 
mektedir. Bu tedbir çocuklarnı 
sıhhi bakımından ısınmalarını tcml.J ~~ tıltabilindc hilklıl'I'e~ zası için lüzum gördiiğü malıfuz 

~ ~ ~: u~!'re elkonulmuş- mnhallerle depol:ın icabında iş- hususunda hiçbir aksa.Idık vcrmlye • 
te tahg~n teseJIUme mnksa- gnl ve istimal etmeğe Ticaret Ve- cektir. l 
)~ ıs Ve tevzie, satmnğa klileti merundur. Öğrencllğim.lze göre vekAlet donı .. 
~~e: anlara vermeye tica- Bu karann tatbiki ic;in Tica~t Jeri öğleye kadar ikmal ederek öğ. 
~?r rimur ve salahiyet- Vekaleti hesabrna ve İzmir İncir leden sonra mUtalca ve çalıımaları 

r •e 8e~•. enret VckAleti, bu ve ilzilm tarım satı~ kl~operatifle- talebelerin evlerinde yapmalarını uy. 
• .... ,. «uı.ıyetleıi kendisine • .,. ö ktedl B h ata .-kf ... ·ı.,. ı:n n bir1igi emrine nltı milyon lirnya gun g rme r. u usu .. ~.. ... 

1 •t\r lt:aka.besine tfubi mU- kadar bir mütedavil sermaye tah- lcr ilerlemektedir. ı.ıusbet bir neti \ )[! ~ırHltlcre biHirerelt sis olunmuı.ıtur. ceye vanıdığı takdirde ge!ecek ay : 
~il~ 1Yeti ilfın ederek tee- -------------- dan itibaren dersler öğleye kadar ik. 
'-' ~Yleycbı1i1". Altın fiyatı mal edilecek ve öğleden sonra bUttın 
l\ ~lann cins ve nevile- okullar tatil edilecektir. 
~t olunan değer fi- Dün bir Reş:ıdıye allınının fiyu~ * Kömllre yapılan son zam OzerL 
\..~ It· . % 1.' asit1i eks- tı 84 lira !lO kuruşlu. ne elektrik ücretlerine de yeniden ki. 

ı.. 'nb11Uoınl1dsao: Rak!ianer7nq:e2s _______ ........__ _ ___ _ 
't(Q Bu mcvalmln en zengin en muht~m mmı 

~aıtııyacak CONRAD ::!~;: --;:;, ~!.~ ... =~ DUPREZ 

~ur aileleri 
'il t, il lebli§i: 
)tıır 
lllJ elert h:ışka mahallerde 

~ tf tlerı İslanbulda olanlıı 
~ı;fldına 1stanbuldan kar 

lll1t ~Cektir. Karneler aiie 
--~~. :ınndukl:ırı mahalden, 

Bağdat Hı.rsizı 

/PEK ve A'lELEK 

lovat b&.§Ula 8 kuruş zam yapılması 
muhtemeldir. 

1stanbula 15 bin ton odun 
ve kömür getiriliyor 

Çcrkcsköy, Kabakçı gilıi lstan• 
bula yakın istnsyonlorda İ'itnnb .ıl 

için hazırlanmış 15 bin ton od•ın 
kömürilııün İstanbula süratle nakli 
icln icop eden ''ağonlnrın Yerilmc'>i 
nlilkndnrlara emir edilmiştir. 

Du yakacak maddeleri, pe'k kua 
bir zamanda lstnnbula tamnr.ıen se 
firilıne7.se ş~hrin mnhnıkalınrn 11 k 
san giirülcceğine şüphesiz nazariyle 
b:ıkılma'ktadır. BelediyP. de •ıu i ı. 
zerinde ehemmivclle rfıırmaktad ~ .. 
Bu odun l:ömür'erin s:ılıirı'eri çan 
~ırılnrnk kı-ndilcı inden iz.ıha! J'.t: 

neccklir. 

Yakacak fiyatlarının aşın dere
cede ~ ukscllilrueme~ı de ayrı en !e. 
min olunaeak!ır. 

Jmldmlınış ise ıratışda ihtjkAr olup 
olmadığını incelemek lfi.zmıdır. 

Yani, bu maddenin maliyet rıyav 

nedır. Bu mal yet fiyatına zammı L. 
cap eden meşru ktl.r miktarı ne ol _ 
mak icap eder? Bun1ar ehlihibre va. 
sıtaıılyle tesb!t edildikten sonra ss. 
tışm muhik bir sebebe istinat ctml"
yen blr fiyatla vukubulduğu tahak. 
kuk edince taklb:ıta geçilmek lAzmı 
gelir. 

Bir malm yalnız muhik sebep ol. 
maksızın yUksek fiyatla setıımaama 
veya sat11a arzedllmeslne, sak?anma 
sına, muvaı.nn yollyle elden çıkarıL 
1na5ı.1a, muhdut ellerde toplanması. 
na, velhasıl halkın gayri me§ru SU

rt'ttC' istismarına veya fiyatıann yUk 
aelfflmcslne malöf büt n hareketl\!r 
82 ne! maddenin §UmulU jçinıt alm. 
mı§ttr. Bu meyanda eşy1111m muhte
kirler elinde tedavUlU neticesinde 
husule gelen sunı fjya tlarm cart fi. 
yatları birkaç mislin .. çıkardığt naza 

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

Vakıt'ın Hekim i ~ 
~ 
~ 

~ 
\\'alnct o.ına,.._ıeraua ller ttlrlilı tıbbi 80l1llanaa lral'lllık nnoek. ~~ 

kenclllerıae t.a.nl,Jelercle bulanacak taamlllll bir beklmle anlatDUftır. ~ 

~l Sonılara muayyen gOa.lercle gazetemizde cevap verileblleoefl gibi aynca 4 

~~ poQ4 pula gönderenlere bo11Uııl olarak da cwap vertleblleoektlr. ~~ 

;: V akıt'ın Avuka,. 
,.~ \'akO., ayrıca tanmmıı bir avukatla da &nlaımıı balunuyo,.. O,ku--""'-~lir. Bu hüküm baricin 

a :ır yapılnıa'.\·acaktır 
' ~ . . Sinemalannda devam ~yor l · yuculanmız:ın ter türlü hukuki aorulanna e n kıaa zamanda oevap veri. 

~ lebtıA yalnız fotoğraflı 
~ l'lıelerlne ait olup tev:::i 

• ek: brtlnrı Ue tılllkosı 

~ ~'ika mihver baı· 
~ ··ı Qrıı azledilmiı 
~'li 
~ (4..\_) - AkdenlZ n 

~"Olb.ı. •. JJıihver hava kuvvet.. 
'~ ~ general Kesserling' 
~ ., lkurmaynu, A.merJ • 

' halt.kında vaktinde ha.. 
~ ditıııden, azledildiğini 

\\}tosu b11dlrmektedfr. 

~ Öliinı 
t.: e \te 
~~ kaletı Hukuk ımtı~nlrl 

ıı, ~tt Faik Ö:r:hanın henı· 
~ili'(\ 11"7ekdlet knrarlar dal

ı.~• b Say En,·er Urahn ka• 
~ gl.l~ıııııı CP.rrahi hastaha 
'ı 'tltııı •Yl. Muhiddin, Fatih 
act~"il Cevad ve mntbuat u .. 
~>'lıı :ıtıuavını lzzetlln Ttılı' 
~ ~l hemşireleri Bayıın 

lf f.bayın tcdnvl edilmek 
~Yda'lla,a hnst:ıhanesın 

t~~ıııllı~I \'efat elliı!i tcssürle 
ı~kollllır. Cenaze nııma11 

~llıııd nıte Osmnn:ıPa cami· 
~e\ı ılctan sonra Psküdıır 
L"'ltlrı tnedfcnfne teyeli edi• 
~~tr~ Cenabıha1'1ıın mnğit .. 
.:~da ailesi efrııdın:ı, kty· 

lı-l ~llnıı lzzed<lin Nişbay 
ı. ıler ve Hizh·etlerimizi 

DİK.KAT:· Batitm MELEK•te 10,IO, l ',80 - H ,I0-18,80--Il,ao 'IJe '1 leoek. kendilerine takib edecekleri her hangt bir i" hakkında en kı• yol 
RcenrJar İPEK'te ıı,ao - H - 16,115 - 18,80 - 21 ~~ 1,rösterilecektir. 
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EUA büfenin fisUine bıraktı.~• 
şapkasını almak üzere yürlidü. Rey. 

- Gidiyor musun Ellll? dedi 
- Evet. 
- Babama dersin ki •• Ne ise 

lien de ynzacnftım ya .• Ona kalJaJuı.,. 
tin yalnız bende olm:ıdı~mı anlnt
ma~a çalış. 

EUı\ kardeşin"' rlini u:r:attı: 
- Allaha Jsmnrlnlık Rey. G•r 

gün bize döneceğine eliın inanı~·o
nım, inşnııllah :hıı çıl~ınlık de' resi 
çok uzun siinnez. 'Bu çeted<?n de~ii 
&ln ya? 

Knrdeşinin kendisinrlen emin 
gfıliişO :r:anllı kızı inandırdı. 

- Del;ilim tabii .• Benim "kurho
ğalar,. dan oJdıııl'ıım iddiası, T..oliı' • 
nın evli bulundu~ıı mn-::ılı .Rihl ta• 
mamile uydurm:ı .. Gordon ııkhncn 

kurnazlık vapıyor nma mac;nllannn 
inanacok kirruıe yo'k. 

Elk lfaşile J.o15yı ve Lev'i s~ 
Ji'ımladı, Rey kardeşinr kapıya kR 
dar refnlrnl etli. Geri döndüğü t'\• 

mıın söylendi: 
- on NlhlıycJ gitti. sabah sa

bah epi b:ış1mızı n~nl1ılar. Bu kur
bal!:ı hikfıycsi de başımıza nereden 
çıktı. 'ı3en "1mrbağıı1ar,, ı'l:ınmı~ıın{ 
ne giılünç masal! , 

Lolil fızeri taşlarla sü ın dgara 
lnbakasmdan bir clgnra alıp yaktı. 
dumanını keyifle savururken güzel 
gözlerini Rcy'e çevirerek sordu: 

- "Kurha~al:ır,, ın aleyhindl'.' 
söylenebilecek ne va~ki '! .• Bu adru:
Jariyl parıı veriyo ,.e mukııhi!in -
de pek az şey 1stlyorl:ır. 

Rey haynıtle onn baktı: 
- Onfar adi haydutlar. Siz lhıı 

lcşlnJ!ita dahil değilsiniz yıı 'l 
- Bütün icş'kilôt mensnplan adi 

haydut değil, mesela büyük şefle· 
rin :ırli işlerle lıie alakaları yoktur. 
Ren Jin Ş(!'flerdcn biriyim, Lev (le 
öyle •.• 

L·ev hlddelle lAfa kan~tı : 
- Neler anlatıyorsun LolA? 

LoHi sfikfuıet1e o: 
- Ergı:c öğrenecekti, hunun ihir 

gün evvel ve benim ağzımdan ol • 
ması dahn İ)i .•. Rey Jııponya sefa· 
relinin Yeya herhangi diğer iblr sc· 
fnretin hiç bir iş yaptınnadon ken• 
dlsine avuç dolusu paa vemeyC" 
ceğini anlayacak kndor zeki Mr 
gençtir. nu sefaret fiilin hep mn. 
sal Rey, hakikatte sen 'de bir "kur
hııı!a., sın! 

Rey bir koltuğa çöldfi: 
- Kuroağo ! diye söylenr!i. ben 

de <> ccter'lentm ltıo? Amnn yarabbi! 
Ne söylfll-orsunuz Lolô? 

Lolıl giilmef;e basladı: 
- Bu teliış neye dostum' ''K~n· 

bağa,, olmak para mukabilinde 
memlcke1in e'irarını satan biri, ıı.

çıkcası, casus olmaktan daha mı 
fena sanki? Gülünç olma Rey. Sen 
lıilôkls binlerce gene arasında z~ 
kiin dolayısile seni seçtikleri için 
iftihar dııymolısın. , 

Gene kadının ibu şekilde devam 
ettHjl sözleri, Rey'in zayif iradesi 
üzerinde beklenilen 1esiri göster~ 
mekte gecikm~di: 

- Ben fena bir fş yapmak I lc-
mem. Dedi~iniz gibi yapılan clno· 
yellerden "Şef,. i mcsul tutnmny:ı7., 
bu işleri adnmlnT1 lıerlııılde ondan 
habersiz yapıyorlardır .• Fakat Jı;:n, 

döğme ynptırmak is1rmem. 
Lol6 gülerek kolunu uzattı: 
- Bende döltrne ,•ar mı? · 
Daha ciddileşerek devam etti: 
- Şefler döğme yaptırmağn mııe 

tiur deıtildir, bak Lev'rle (le döğme 
yok. Dostum, senin önünde berke 
sin gıpta edeceği lbir istikbal var. 

Rey, gene kadının eUnl tuhıp 
Ok$ayarak: 

- Lol;, dedi, Gordon uır şc~ lı·ı 
sacm:ıJıyordu, doifnı değil, ıbiliyo~ 
rum, fakat !bir kere de senin o(';zın 
d:ın duymak istiyorum. 

Lolfi ~ene ı;üliimsemcAe ha lad, . 
- G-ordon kıskanıyor. neden '" 

neyi kıslrnnrlığını sövlcycmem. 
Ayağn kclktı: 

- Öğle yemeği lcin Mefon edip 
hlr mas:ı :ıyırtayım, siz de bizi bu· 
lursunuz. Biz.i par:ıyn boğan se' it 1 

Ii kurbaJ;n şerefine fecri?.. 
Telefon bilfcnin üzeı;nde idi .. 

I.olA konuşmak iizere ahizeyi elini' 
al:ıea{tı sırada maknenin alt tarofın 
dn siyah. küçük bir kutu J.?Ördii: 

- Bu neclir? 
- Telefon idaresinden diın 8<'-

tlrip tnk1ılnr, "rezistans,, denilcıı 
bi rul'tmiş, sesin daha vıızih i~itıl 

mesfnl temin cdcr.miş. 
I~oHi d!!hıı diklrnlle tetkik cır 

ve: 
- Bir mikrofon, diye "öylendi 

Konuşurken biri hiitün c;Ö) terlikler. 
rolzi dinlemiş. 

Sömineyc giderek mn~cyı :ılırı 

mikrofona vurar:ı'k pnrçal:ıdı. 

xxx 
Polis 1\lüdürliiğiindc bulunan ı:n: 

başındaki mikrofon knı;kını cılrn• 
rarak telefon merkezini lıulrlu: 

- Knnytlttic !13718 numara:. 
konulan mikrofonu knldırabilirsi -
nlz. Artık ihti~·acımıT. kalmadı. 

Memur sordu: 

- Muhabereyi tam ıamnnınd 
verebildim mi efendim? Sizi nra•I• 
Aım zaman konıışm"ğA yeni başl:ı -
mışlnrdı. 

- E'\'et, evet teşekkür ederim 
Notlarını topladı ve ma'>nsınııı 

ilstüne koydu. Sonra penr,erenın 

yanına giderek Taymis nehrine doğ 
ru baktı. - fcnınun Ye neşeli idı. 
bir gün evvel mevkuf Mils affedı· 

lip Kanadayn s~cmcsine müsaade 
rdilmek şarlile bildiklerini .ınlat -
ınağn razı olmıİşlu. 

Mlls'ln daha çcık bildikleri oi 
duğu muhakkaktı. Gönderdiği d 0

• 

~er mektupta ''size yedi numarayı 

de gecimıenizi lemin c decek bir..,c
yi lı<ı.ber vcrel•ilirim.,, diydrchı 
Elk bu ümidle cllcrıni uğıışturdıı. 
''Yctli numara,, meselenin c.ın dJ 
m::ırı \'e mihvcri:rdi. Esrar :ırrd•·sı 
yakında sıyrıl :ıc:ıktı. Belki ele ç ı 
lınnn mfüılıede milkemmel bir ıı> 
ııcıı olııcnklı, 

J\funhede~ i hııtırlay:rıen Elk n 
geni· neşe 1 kncıı. Başvekil ile lh· 
rfciye llnzırı, müsteşarlar, nez:ırct 
umumi müdürleri her glin <;·ıat ba 
sıııdıı mu:ıh<!de rnkk•nd ı nı:ı!lırn:ıl 
olmak. hır ızlnrın bulunup oulıı .. 
ınadı~·nı oğren:nek üzerr Dik'e 'r: 
kendi~lne tel!'fon edirorlardı. 

Uk kendi kendisine söylendi. 
- Mucize isti1·orlıır bizden! 
P:ırdcsusünün cebin der. clgaı rı 

almak ii1er .. port ınııntonun yon.ı· ı 
E?illl. Ceple eline kal•n bir kiı&·: 
1omnrı flokıınıırııl: cckip (.'tk:ırrıı , ... 
ne oldıı~unıı b:ıkmndan ma sanın iı'> 
tiinc attı. I·akat ilk sa~ rn~ıııd:ıki hir 
koç kelinır dikkıılini çekti: 

"Hıışmelli kral namına ... 
Sevinçle hağır:;cnktı. fakat ağzın 

dan ses cıkmndı: Riı~ılları tekr.ar 
olarak elleri tilriyerek ka• ıştır<!ı . 

nu kiğıllır cnlınan mı.aheJc 
do \'ası idi! 

Elinde kiı[!ıt tomarı olduğu hal 
de, giint:.n hiırlisclcrini h:ıtırlama .. 
~a cahşh: Son <lem elini parde,,•ı .. 
sünün cclline ne zaman sokmııslı:i' 
Pnrde<;fit;ünii Heron, da :koluna al. 
dıktnn sonra bir daha elini cebine 
~oktu~ınıı hatırlamıyordu . O güı. 
de evden gelirken pardestlyü gene 
glymiycrek koluna almıştı. 

'{Dt.Mmı var) 

Fakat bu hareketler kanunun 3Z 
net maddes.nde dcrpi§ olunan mak
sa.tla vukua g lirse tahkikat ve t;a. 
klbntın da ona göre yapılacağı şüp. 

hcsizdır. Belediye Dalml encllm nle
rl ihtikAr ve istismar suı;l:ırma t,-a... 
allQk eden i§lerde resmi ehlihibre sı. 
fatıyıe mUtalea beyan etmek vazlte. 
siyle muvazaa ederler. CUınhuriyot 

mUddelumui'ıllkri bu maddel re gö.. 
re takibata geı;meden önce suç mcv. 
zuu olan malın maliyet fiyatını va 
me~rQ kll.r mfktannı ve bundıın baıı 

ka bu encUmenlerln ihtısasma ta _ 
Hik eden dlğ r mesel lcri kcn!Jı' ·ı ~ 

ehllhlbre sıfatlylc mal ettirerek n ı_ 

ccsine göre hareket eımeğe d kkııt 
etmelidirler. },fjllt konınma kan•ın,u. 

nun tatblkatındıı m"şhut su 
,muhalu~me usu!il kanunu hUk "!.. 
nln tatbiki kabul edilml§tir. B 1 dL 
ye Daimi encUmcnlerlnln kanunh 
kendilerjne tevdi olunan chllhibrC'liı< 

vazlfelerjnl hiçbir gecikmeye mnhııl 

vermeksizin vaktlnd<" yo.pmaları , ı _ 
zımdır. 

Bu vazifelerini yaparken zaruri sı:ı 

bebler harteincle geclkmC' vukua ge 
tirdiklerl takdirde mllll korunma k 
nununun 6{ ncU nıadd~slne ...-ore ha< 
Jarmd& tAklbata geçllm kle beraber 
keyfiyetten vekAlet n de h b rdar 
ecWmesf ve bu gtlnkll fevkallde şart 
lar içl.nde jhtikA.rla. mUcadelenln 
mem1ekct için haiz olduğu hayatı 

ehemmiyeti göz önUnde tutarak bu 
husustaki .kanun hükUmlcrlnin ye • 
rinde ve sUratle tatbi ,ıne dikkat ve· 
itina olunması Ye kf'j-tiyetın mınta

kamız dahlllndekl O. M. U. likle.. 
rine de tC'bllği tamlmen istenir.Bu rir 
klller ,muktez:ısının ifası için ticaret 
vekAlctı tarafından v!lll.yet vc bele. 
diyelere gbnderllmlştlr. 

Sahte ekmek karnesi satan 
bir §ebcke 

'ahlc· ek'111rk karnesi süren se• 
ldz klşllik bir şebeke yakıılannrık 
acUh P.) e 'crilmf-;tir. Sultanahmet 
birır.ci sulh cez:ı mahkemesi bun ~ 
hırdan l- L'di i hakkında tevki r iD j,. 

zekl-cıc i kcsml lir. Ilımlar, B nı·
Ji Anknro c. ddc,inde l'ıstik muhur 
eli Hir .. nt Rn\af, sabık ia,e nııi~ı h 
demlerinden Osman Gunal-dın c .. ı: 
den murcttiplik eden l\luslnfa Yıl• 
ıuıız, '·~:r:im 1"c:zel, Ahmet Oıka ı . 
ÖııH·r (~okk:ın, hı,ınbul Halıkp " 
rınıl.ı 1.1< ~ .ı n ·ı Y ın "l ı 

Bu şel>eke hl n d<·n fazlıı s ıhte <'i 
mck kıırnr5i h:ıo;ıp <;flf:ırkrn l ık 1 
J.ınııııo;fıı. 1'nlıkıkat ı.:rn• .,lrt lı 1 ~ 
1r lır. 

Te§ekkür 
Sevgıll babamız Dr. Te•;fik Manı • 

l-alının ölUmU mtina rbctiY1e 0 r 
zesinde hazır bulunan, m<'ktup ve 
grafla bUyUk acımıza. ı.'tfrak ıle b z.. 
leri tesllyc eden kıymetli dostlanmı 
za ayrı uyrı teşekküre bUyUk kedc . 
mız mAni olduğundan gaze!enız.n ı ı. 
tU! ve delllletlnl rica ederjz. 
Hı7..1: Ayşe Dam:ıdı. l\Jıı.o;tnfa '.fnrgıı 

~ 1 l' \Z \JC Pnzart<''>I -~ ~ n. te!..: ]j u. tc .: JG 

~ IZllkadoo; -"'t .liil,utlı : 6 
Kasım: 8 1\a.;ım: O -

\'akıt.hu \ ıaı.a tı t.1.anı ' l"\. : !"1..a 

Olin"t 7.46 1.;'.)1- 7.46 ı.~a 
Oıtı l2,59 7.07 12.5!1 ? 07 
tkind lö.SS 0.43 lG.Sl 9.-t1i 
Ak.şuıı 17.61 12.0() .~, 

'· 12.00 
Yat. 19.26 I.35 18,26 1.S> 

lmıuılt 5.05 ıı.s ... 6.0".i 11.)3 
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ADA BiRÇOK HARP (&, ,!~~~~llarm&~!r!~~-,.~_a_rb_i __ I( Tekirda~~ 
Vl ·ı LE R ., ZA PTE o 'ı l o., maktadırlar. Hava. mevda.nları ctr&. dlr. Uslerlmizin Slronaıkaya. na.kledi' Smats'ı n· !'Kurtuluş dU fındakl Fransız gamlzonlıırı, TUnus mesı saycıılndo hareka.t gittikçe ge • ~ 

ta Almanlara mukavem'!t etmekte. nl§lemıktedlr. b t -1JI" 
. dirler. Bu §artlar altında Almanla_ 1213 sonte,rln gocesi Tunus havn eyana 1 Tekirdnğ, 14 (A.A) ~ 

Il(!rlln, 11 (A.A) - Alman ordı;.. :l\loskoyu, U (A..A.) - R.öyter 'I. ıın daha uzun mUddot tUtunmatan ato.n; ağır burettc bombalanmış ve dağlılar kurtuluılarıntn ;111 
b 1 

1 h s1 b bı ı bildi i nUmUnU bUyUk tezalıU ,. ııırı b~gı<omutanlığı te l ~ ediyor: jansının uıu mu a r r yor: !htlma! haricinde görünmektedir. E_ §lddetll maklnelitUfck ate~lne tutul. H 1944 d bOt'" . .I 
Cenup doğu Kafkasyada birÇok te 1 Almanlar Tuapscnjn ş~uıal doğ"u. 1 ııasen Alman!ar, uçaklarla naklet • muııtur. Akar ;yakıt depcları, atöl • arp e mı~lardır. Bu mUna.se tıi"I 

k h b l l ı dl l yet nlanmdıı. yapılan '18 .. pclerıo dilşmanın btrço ar mcv. suna takviye kıtaıarı ı;ct rm V er r. tikleri hafif tanklara. sahip bulun • yeter, hangarlar ve uçaklar to.hr p ııınt 7 

zlleri hUcumlıı. zapt ve Tuapsc bom.. DUşmıın, ormanlar lıo\nde Rus mUıltt mnkt"dırıar. Bu ılltı.nlar!a müttefik olunmU§tUr. b 
1
. tecektı• r ltm ~t,lrıık ettiği top ~ 

... - lnn hatipler Toktrdatlı.ıa bardunan edilmiştir. fan hatlarında zayıf noktaları bul • !erin obır ınnk ve topıarır:a karıı mu. DUıı geni§ hareket sabah av uçak_ 1111 
T k l l d S tl 1 · -·• r b man orduya karıı aonıı .... ere lwı!m er n e ovye er n Ş;u malt için durmadan ~ayrct sar et • cadole jmkO.nı yoktur. ıarımra Slcllya tstıkametjnde uçaıı Londrn, 1 l (A.A) _ Londrada bu. .-

dctll taarnızl:ırı pllskUrtUlmUştllr. mcktodlrlor. Bu son gUnıerde baf'l VA.ŞtSO'J'O~A oOllE 60 kadar ucakto.n mUrtıkkep bir te,,. ıunmakta olan cenup Afrika OO§V!:l- ~:~y~crt,:~.~il;!:l~~:~~ 
Sta~ıngrad'ın ccnubund.ı Sovyellc., mitrıt.ıyözlcrle mUcenhcz kUı;Uk A 1 • r..ond,.a, H (A.A.) _ Y~ington • kile taarruz etmişlerdir. Bunlardan klll :M, smuts. aııkerı durumun 80n " 

ld k li ta ' Uf do cıylcmi§lerdir. ~ rjn yapmış o u ıarı mcvz arruz. ı nıan grupları Rus hatlarına n uz claki kanaate ı;öre mtlttefikler Tu _ 7 bllyUk uı:ak tahrip olunmu~ ve tak.. gelişmeler! hakkında gazetecilere de ~ .J 
lnr muvaf!nklyctsizliğc uıtnımıştır. i ctmeğc ıeşebbüs elml§lerdir. Bu kuv nusa birkaç gün zarfmda hAklm rlben ~ks. 6 dUşman ucnğr da ağır mlştlr ki: 8 

Stnlinr;radda Almnnlar, birç:ık ev_ vellerin ya ımha edildikleri ver.ı olacaklardır. Stalinln Akdeniz _ hasara uğratılmıştır. "1943 yılı taarruz yılı otacııktır, Akde Z t 
lcrj ellerine geçirmişler ve dUşma .1 geri çekilmek mecbudyetlnde bıra. dckl hMlaclerln §&.rk cephesi üzeriıi. Uça.klarıınızdan Uı:ll bu hareketler ve kim blllr 1944 do de belki harp (llaş tarafı 
nın 1.ar:ıı taarruzl:ırı:ıı pllsltUrtmllil- kıldıluarı sanılmaktadır. . do yakında tesirleri görUıece#i hak. Kıılılre, 14 (A.A.) - Tobruğa gl - 80na erecekt,lr. Mnmıarlk'dc lıir ,ı\l!ll 
lcrdir. Alman fel\llyellııln f'n !azla olduğJ kındakl beyana tından .oı;onra Aiına:ı ren aeklzlncl ordu, burada evvelce Al. MUtteflklcrin atmoı A!rjkadakı te.. nıuhielit birliği, çölde 

Don cephesinde de dUşmanın mev- 'l:.·er, dUşmanın bjrçok kt>re ı;oc:meğıı rAAyo u halkı fena. habOrlore muka.. manıar tarafındıın esir alman yerll •ebbtıstertnln "ıtnkılıınn .. ~M bahse • fi 
'"" ,.. " ....... lıir yürüyiiş ynptıkıan 

zil taarruzları tcırdedjlmlştir. teşchblls ettiği meştıur nehrin kıyı vemete alıştırmak nıakıadlle nıdtte. ve cenup Afrikalı askerleri kıırtarml§ tlen :M. Wnuts öylo cıe-••lir: dııll 
ı Ö U l b d ""'' d ......, him zayiata ultrama • lmen g l n ın ceru 0 ausun cı. !arıdır. tiklerin iklncl bir cephe teşkJU 1ç!'l tır. Bunlnrm mubtem'}l o!ıı.rak sayısı Daha ııtmdidcn Ruııyaya karaı AL _ııı \"• 

F d h ı d S hn " takibinden kurlulmllba ve inlnn a cep es n e • ovyet va. Novrosisk çevresin~ Ruslar, yap. hazırlıklarını bitirmediklerini yay. d!lrt binden fazladır. Almanlar d!lrt man baskarnm azaldığuu g!lrUyors:.ı de bütün nf:ıır siluhl:ırıııı 
lmvvctıeri 282 uçak knybetmlştir. tıkları ant bir t:ıarnız neticesinde maktadır. Btalln bundan baDk& mUt. ay mUddet)o bunlan rıhtımda bo~att. nuz. Bu geniş yan lınrekeUylo Rus.. vasıtalarını scUrıncAc ııı 
A)'lli devre zar!ındıı. Alman hava iki tepl'yı ı,gal etmlş!erdir. tetiklerin İtalyayı harp harici ede • ma. amelesi olarak kullanmı~lnrdrr. yaya esaslı yarden etmek ımk~nr ha ·n 
kuvvetleri, ancak 18 uçak kaybet • SO\'YET TEBL1Gt rek Almanyayı tecrit etmek içl.o Londra, 1' (A.A.) - Romel kuv. Mıl olmunur. Bundan başka Akdonf. muştur. Kıtanlın scris! .,ıı 

miş olan tanklar, tchlılı: ml§tlr. • AJoslwııu, 14 ( A,;-\.) - So\'yet öğ. ı:lmdi ahvalin musaıt bUlundUğun•J VOtl•rl garba doğru kaçmaktadır. zln a~lması uz.ak §n:-k harbi Uzertn.. {nµf s tı ı St lin ad d .,._ u er İ yet içinde bircok de ovyc er n o :;-r ıı Ot;or • le lclı',',g-ı· ckı' ·• söyleml"tir, Röyter muhabirine göre, ngillz kuv_ de do büyük blr tesir yapacaktır. • .... ı 
1 k k bbU U .. ri ciddi uıyfala ul(rıı.•y zak lmfileler sev etmr teşe s n_ Salin"roll fohriknlar ıııııh:ıllesin TUNUS t)'Ç DV..FA BOl'tlBALANDI vetıer1 Blngazi Uzerln~ yUrtlmekto~ llorp sonu devresındcn bahııedon 

de bulundulttıırı csn:ıd ı GO vagon, de J:ııvvellerimiz, Almanların iki l.ondrcı. 14 ( A.A.) - Mütterik dlr, İngilizler Tobnığun cenubunda M. Smuts §U mUtal'!alnrda bulun - yon piyadesine yol 110 b• 
Alman uçakları tıırnfınd"'1 battal ~- .. kontrolu nllınıla l>lılııııan Ceza,.·ir Ell!dem aahaıımda. mihverin artçı mu•tur. Marmıırıktcki ayni ~ piyade ile ynplıkları t:ıarruzlnrı pı.ııı .. 1 ·ı 1 1 11 ns 
dilmiştir. b' k rnd•·o.•tı 1'tınııs Ş"'hrinc bu solınh ba.kiyelcrlno yetlşnı~lerdir. MUttefik Blrlo§lk milletler nrastnda b1lyUk sınc n ını ıver u aa ' rf 

kilr!mOşlcr Ye dilşmanın ır n şaın " ~ " rJ lnhrlp ellikten 5011 Şimcn11tcr tP.tıı.syonlarına isabetli k t ı'kı' hnvn nkını y:ıpılctınınt "e ı.'tı 0 _ ha.va kuVVtıtletj ııtmdt E1lerlne ge~en öl,.Udo beliren tt"ekkUl sulbU mlllet.. ('\'\'l'l nıcydıına ı:ıcllrctlği Ç\ ın l)°l- f'< T u "' " t hl" t . l r S!I 
cındohtlar yapılmış olduğu gibi Aı. ortı:dnn kalılıroı ak diişnınnı hurıı rnıln şehir civarındaki htıva nla • Libya tayyare mcyCımlarmdan hn. • !er ccımiyetinden daha ıeslrll bir o ıyc c ınış ere ır. icJ. 
trakan ile Krasbyks.ıy araıımd bu • ılan atmo~.ı !'nvn~ınışlnrdır ''uvvct nının bombalandığını l>ildlriyor. valanmakta ve takip harekD.tını d11. tarzda muhafazaya muktedir olacak. ~lıal~~;:ıı:~~~::::a~:[11İ$t,ı' 
lunan vagonlar da bomb..-ı yağmuru. 1 1 llk h~. ,.:ı tehlike lşnrcll S"bllh '"nl tcklemcktedir. Miltte!lk kunetler, 9 tır. Ekonomik unsurun da bu aeter 

lerlınlı. !lOO dii,ıııon ımbny ve er ıı .. .. ~ aaı sularında GOOO ton ll 
na tutulmu§tur. yok ermişler, 8 lnnk lnhrlp clyc l'd~ vcrilmlş, ile &.'lnl devnm etmiş, gUnı!e 600 kilometrelik bir me e lA.Yik olduğu derecede tııkdlr edUe.. 

• Stallngrncıın şarlnndıı ve §tmat do. 1 kl 1 • • fkıııchl, sont G'tO ı;ıeçc bac:Jo.mış \'C ka~tml§lerdfr. ceğlnl Um.it ediyoruz.. GeÇ® harbin ticaret vapurunu bııll Jı 
ğusunda dUşman m<ıvzııerlne kallt ınlşll'r 'e f> h 0 ıovz c e lft.'Cırm ış / Ta.rlhte hiçbir ordu bu kadar 11111'. bu takdir nokaruudır ki dUnyıınm b:ı lkl kruvazör vo 5 

dl& h11 mı dU lerclir. ynrıın s:ınt ~ürmüştOr. ,_ ı u · t.ı Ge al ııı:on mlileaddlt fs:ıbellcr k•,-d \'apılmı.ş olan aer C1J ar, §. karar"'A.hJ: 14 (A.A.) _ Tunus • at ... 1 er yememıı r, ner • gUn ıçtnde bulunduğu fellketln doğ. 
mana ıı.ğtr zayiata m!llolmu,tur. X.ılr:ı 1.: rrnııp cloğıısuncla kuvvet ""' gomerl ne~ttlğl gündeljk emirde muma yardrm etml§ıir. Bir krttvazörDn tahrip e 

ıcriı~l:r. hirı:ok ılfi~mnn me\'zilerinl ltıki Fraru;ız garnizonu burada bu· hl ld 
motzka{a ve Don kesiminde Al • ıunan Almanlarla çarpıumaktadrr. töY1• cUyor: .Almanyanm İspanya ve PorteklZi sı mu eme ir. ti 

man ve Romen uçakları, yapılan M. z:ıbt~ımişlerdlr. , Benıe, 14 (A.A.) _ Rörtcr a· ''Ltbyada daha garpta avlanacak laUll edip otmlyeccği sualine de M. 9 ikinci teşrin. tarib lll 
teı1 harekı\ln mUeulr aurctte dea - 'fwıpsc şlmnı doRmıııncla Sovyet birçok 17lkAr vardır. Haydi iD bqma!,, smutı ou cevabı vermiştir: lil!ı.h?n heri Alman 
telt1lk etml•tlr. Bu eanada 8 dllşman ku\·vctleri bir miktar nrnzl knznn ~ansrrun hususi muhabiri bildiri • tTALYA.N TEBLtc)t Akdeniz ve AtlantiklC 1 

y yor: Almanlar o kadar yanlı§ hareket.. 
11 ağı tahrjb edllml~tlr. mışlnrrlır. Bujiye mUttcfikler mühim mik • R<>ma., 14 (A.A.) - ltalyan or l.er yapmı§tardrr kı bunu da yapabl. tfcııret gemisi b:ııınnış 

tardn asker çtkarmıvlardır. Dur dulan urnuırJ k:lrargalun.?tı 9'12 ilrler, Almanların bu herb<le yaptık lnrın ~ncimlerl '.\'ekClntl 

Satomonlarda büyük deniz 
muharebeleri oluyor 

Vaşingwn, 14 (A.A.) -·- Safo. ~Birinci ımıf dört kruvazör, Uç 
mon adalm-ında bir sıra oenfa J nakliye g<"misi ya.kılmış ve !lO uçak 
muharebesi eev~yan etmektedir. 1 düşürillmilştür. 
Her iki tıırnfın da kayıbı var· Japon harp gemileri gece bU-
dır. u mları esnasında yeni model üç 

Bahri;;c nezareti, çarpışmaların kruvazör ve ıbnşka Uç büyük kru· 
I":ıhalli !'.antlc g~ vakitte ba:;la· vazör ve bir torpito muhribi ba· 
rh~ını ve elan devam etmekte ol· tırmışlardtr. İki kruvazör ve üç 

n v • ~ 
•luğunu biJJirmdctedir. Verilecek torpito muhribi agtr hasara ugrn· 
olan habe ... l~r dUşmann yaramaz. tılmış.trr. 
bir h:ıle gelmcillkçc, hiç bir tafsi- Japon kayıpları ~unlar dır: 
lfıt ',..;lmi)eoektir. Bir zırlılı nğrr hasara. uğratıl· 

1,,tcyo.1-l (ı\.A.) -· !r~panıtot· rıı ljtl!°, İki torpi«> :muhribi bstmı~-
luk umumi karnr~ühınnı tebliği: tır. 10 uçak kapıytrr. 

Guadalkannl nçıklarmda 12 Bu mm"l.::ffıı.Xiyet neticesinde 
Sonteş•i!ldc bir den~ :nu!arebcsi Gundalkanal öniln<le '1nr.::katta 
l:aelamrştır. Muharebe devam et· bulunan dü~an filosunun yamı
mektedir. na yrukr bir lkrsmt imlı::ı edilmi!} o!-

Bahriyeye mensup uça~l:ır yeni maktadn-. 
mod ... • bir kruvazör batı~Itlardrr. 

An1erika Şiman Afrikada kurulacak 
Fransız hükumetini tanıyacak 

1'ıwyork, 14 (A.A) - VS§ington 
da a:ıl!hlyettar mah:ıfilde beyan c. 
dlldiğlne gbro Blrle11lk Amerika, fi. 
mali Afrikada muvaklmt olarak tc
V kkUl edecek oln.n Jö'ransa hUküme. 
t,ni hukuknn tanıyacak, vUcude gc. 
ttrllccck \'C mUtteCiklerin yanmdA 
mih\'Cre karıı harb edecek olan yeni 
Frq_sız ordusu için bir H:tlma nok. 
tası 'sösterl!ccektlr. Bu yeni Fransa. 
ordusunun haiz olacağı kuvvetin te. 
ııiri pek bUyUk olacağı Vnşlngtonda 

•umumiyetle kabul edilen bir dU~Un. 
cedlr. 

Almanlarla ltalyıınlardan zaptedll. 
nıiş olıın matzcme i'e Fransız ordu • 

sunun bUyUk blr kısmı hem de rekor 
tc;ıkll edecek derecede kııa bir za. _ 
man zarJında teçhiz edilecektir. Şim 
di blllndlğinc göre Fransıı. milleti, 
siltikçc bUyUyen ve mUttefikler ta
rafıldan tanınmış muvakkat Fransız 
hUk!ımetl tıırafından mUzııherct gö. 
ren bir Fransız ordusunun mecvut 
oldu~nu ö~rcnlr öğrenmez bu mil • 
let, mlllcUcr j~ .Alman ı~gal kuv. 
vetlcr1no Itarşı ayaklanmak s:ıatı çal 
dığt zamo.n lıcmen isyan edecektir. 

Bu isyan, çok şiddctll olacak ve 
Almanlnr bunıı. karcı mukavemet im 
lttınmı bulamıyacaklnrdır. 

Harp o,kulu ve VüksBk ziraat talebeleri 
(/Joyturllft 1 n<'iıfr) 

Harbiye okulu talebeleri, önıcrtndr. 
alay un~ğı olduğu halde Ulus mey 
danına gclmı~. burad:'I. zafer Ablrtc. 
11ino muhteşem bir çelenk koymu§lar 
dır. Harb okulunun lkfncı smıfından 
bir talebe orkadaşııırınıı hoş geldi 
niz diye aelfUnlamı~. birinci smı!tan 
bir talebe Cc\•ap \'ermiştir. 

Genç harblyeliler, ltomutantıırmı:ı 

6nUndc goçjt re mi yaparak t!lrene 
n ha~ t v rml 1 rdi . Dund:ın aonra 
ıı.lay lrnmut .unın emr.ı:ıJc Uç ııubay, 
h r aımftan b mUmes3ll Ebedi Şc. 
fın etnoğrtı.f).L muz al:ıd"l•I muvnk. 
k t , brlno gld • k buraJ:ı cilmb\!. 
1 •Y<'t o.·du ınun lllt b:ı, bu.,-u onUnde 
hJrrııetlo <>ı;ilm lerd,r. 

'.l't'J" EK ZIHAAT J<J1''::iTITUSH1'UE 

ZU\'1arı ile bUU\n tıılcbe hazır bulun. 
mU§lur. Bu mUnaacl.ıetle enstltUnUıı 

her tarafı b:ıyraklarla sUalr.nmlşti. 
'fürcn ııllkl!l margmd:ın sonra rck 

tör Sllreyyn Gencanın açıll§ nutkıı 

ile baflam'l§tır. Rektör nutkunda dn 
vctJllt'rc hoş geldiniz dedikten sonra 
ezcümle §Unları söylemJştır: 
, "- Milli şerıı~Lln nklalcri dUnya 
yı dolaşan yılb:ııı mıtkunıfa bildir _ 
dikleri haklkallar bizlm g!lzUmüzd~ 

ve ''fcdannnızda bU9bUtUn geniş va. 
zıte dtıygulcırı doğurmunur. 

Bugünden itilı&-rcn ziraat eıısti· 
tüsü ailes.i içine giren scaçlerin 
diğer bUtlin arkcıdaşlarilc bcrober 
b.ı hakikatıcri trun bir knwa~·ışla 
8t'7..!11t'leri ilk şe~fli ödevdir. Mil
li Şefbnizin mi!İi kurtulu§ dlisturu 
clamk biz.c: gösterdiği biı lik mef
Jıumunu biı de kendi fttaliY~t çer· 
çevemiz itinde en verimli umde 
.eayıyonı.ı. 

madan gelmekte olan bu kuvvet • numaralı tebliği: ları derecede hatalar 1§leyen bilyU'i dur. 6 tkeret g~misl d~ 
for doğu istikamr.tinde ilerlemek· Dün Manna.tik'te dUşmnn gc ve maharetli bir millet görmedim. rntılmıştır. Bundan .bil(• 
tedirler. nhı biT cepbe U7.tıinde Lukısına Almanlar en büyük hatayı Rusyaya kruvazörü \'C 4 İngillt 
FRANSfZ FtU>SU~A HfTAP devam ctmi,tir. taarruz etmekle yaptılar. Belki dP tırıJmış. blr uçak g 

Ne\·york, 14 (t\.A.) _ Şimnll !taıvan ve Alman kuvvetleri tspanya w Portektzı ıstnıı etmlyecek muhrip ,.e bir kon·et 
Fransız Afrikasmda hattltitc idn• nin. Cl~polan ~tıp ve askerl derecede §Uurıan kalmıştır. lılmışlır. 
re eden Amerikan kumandnnı ge- ehemmiyeti haiz 'tesisleri tahrip Staıı·nı· TUl.ONDAr<t UONA1'1t 

1 e b ~ttikten sor.ra tahliye cttik!eri r.eral Ayzenhover, Tu on :ı ulu k 
11 1 

DE :ı.'17 
nan Fransız balıriyeliJerı c hita• Tobruka d~ 0 an v:ıstl 0 Nev>·ork; 14, (A.A) 
ben !jUDlan söylemiştir: muştur. Bingaziyc yapılan hava beyan atı ,. ınl''> gazctcslnln 1sl'I 

"Fransız fı'losunu mUttefiklcre akmI9.rI Esbasrpda mcvkiin ı:~:ık 
,_. ·k· 1n ·ı· "ğt lı:ıh.rinc RÖre Yişidcn 

ı'ltı'hak etmeye ve bö'vlel'ıkle Fran• Bnvar top~"'! l ı g-ı ız uç.. na 
J • ab ........ d • ı b 1 1ı rlcr hiliıfıno olarnJ.: 

eanm kurtuluş saatini yakınlaşur 15' et '--J. etmi!J er ve un an Londra, 14, (A.A.), - Slallıı, ş'• 
mag~ a davet ediyorum. Alınanlar, ta.hıip etmiıılCTdir. Hava teşkilleri mail ArrlkadrıkI mlillefikler tıırnrııı .ı'l ıı donanm:ısının 

• ,... • - 1 nd" ,,,,1 .. n:ı ~cili !JH\.ııları şlmdı 
Fransayı ı'"O>Al ettikten soın·a, •im mız ı..;czayır suwı'J " u .. • n dan girişilen ta:ırruzıın inki~nfın:ı 

""~ '!!il d" ·ı · · ı..... b d n ' dn Ye .\ınırni DarınnıP dı' de donanmaruzt almak istı' vor- U!i:nan gemı erını uvm ar ınla :ı dair ı.lüs,iıııcclcrini sö'-·lcınis,!ir. Bir 
; d ·~1-~· " lunnıaktadır. 

lar. Buna m5.ni olacağınızdan e • evam ctre..ı,;uc-'uır. Amerlkan gnzcıcsi Slalinc şu su:ıll 
minim. 

Lontlrn, 14. (A.A. ) - Dlln, R...
is Ruzvelt, ödünç verme ve kira· 
lama kanunundan ııimıılt Afrika • 
nm da jstifade edebilmesi için 
cmirle-r vermietir. 

IA>ndra, 14 (A.A.) - Milttefik• 
kuvvetler, i~gal ettikleri araziler
den hiçbirinde halkı aç brralrnu • 
yncaklardrr. Bu arazilerde halka 
silAh bile verilecektir: Bunları, 
P.eis Ruzveltin katibi s5ylemiştir. 

"' ~ ~ 
Ne\'york, H (A.A.) - General 

Nogue'in, Ayzcnhover ile görUıJ • 
mek Uzere, Cezayirden hareket et• 
tiği söylenmektedir. 

MO.SGO~IEH1•~'"1.'t MESAJI 

Kahir<', 14 (A.A) - General Mon. 
gomeri dUn sekizinci orduya hltabe:ı 
ne§rCttiğl bir mesajda ~öyle <!emiş. 
tir: 

"Mısır meydan muhnrebcsloc 23 

1lktcşr1nde baııladık. Almanları ve 
ltalytınlarz §imal Afrik&sından ata
cağımızı aByiemlııtik. İyl başladık V6 

bugUn, 13 sonteşrfn, Mısır toprakla
rında, esirler mUstcsruı. ne Alman n~ 
de ltalyan askeri kalmıııtır. 'üç haf. 
tada. Alman ve 1tnlya.n ordu8UJ\u 
bozduk vo kaçmakta olan geri kıa • 
mını do. Mısırdan dı§ıı.rı ntarak 450 
ltjlometre Uerled!k. 

Mesaj bundan sonra l talyaıı Vl' 

Alman bjrllklerlnl saymakta vo §Öf. 
le devanı etmektedir: 

AJmo.n esir sayısı 9 general olmak 
Uzcrc 30.000. dir. Ele geç!rllen veya 
tabrlb cdllen tnnk, top, t~ıt ve u. 
çak miktarı o kadar çoktur ki dUJ. 
man tnmıımjylo clıığıımıııtır. 

General bundan sonra askerlerine 
hava kuvvoılerine tc,ckkUr etmekte 
\'e hepsine savaşta jyl talih temenni 
ctmekt"dir. 

l\nh'.rll, H (:\,A,) - Ortıışark lngt_ 
ıız kı:\'\'ctlerj umuır.7 kArargtuunın 

bu .... UnkU cumartesi mU§terek lebll~l: 
To"$ruk batısında çe!c!Jen dılşmanı 

takibe dC\'am eden kuvvetlerimiz 
mihVt'r kıtalannı Gcızıtlaya kado.r &'". 
rl atmışlardır. 'l'obrultd:ı bir mlkt:lr 
Almlln esir nlınmıııtır. 

12.13 Sonteıırln gUnU \•e geced 
bomba ve av uçaklarmm: Oazalo. bt. 
tısmdn cckllmekte bı:lunl\n dUşman 

Alınan bomba uç.akları, cl\i::jrr.nn sormuşlur: l•'RANSIZ DONılNMfisJ ·~ 
~ilep ve harp gemilerinde birkaç - Şimali Afrikadakl sefere (l:ılr EMUINUE ı · 
kere isabet ~ıce etmişler ,.e bun Sovyct Ru.syanın fikri nedir" Clcrmout Fcrrıınd: j b~ 
larr ağır surette ha.sara uğratmış .St r ö J Pnrıs radyosuna söre t" 
lardtr. Bir düşman uçağı c\ti~irül n ın ş Ye ce\'np ''ermiştir: f " 

- Bu Sf!fere dair Sovyet f'iriişü limanında bulunan 
m~tür. d 

MUTl'EFIK tım.Am DEVAM nü eV\'elce söylemiştim. Bu ıuıırnrz konu:ınuı Amiral Go 
E DiYOR mülletikler.in askeri kudretini ve M:ırcş:ıl Pcloinln eınirl• 
(A Rö w. ft Alman .. halyaıı iıtifakının d:ığılmao;ı deceğini bildirmiş ve· 

Londra, H .A.) - yter aJ..... milcrindcn n·vrılmnn1nl 
aının ıimal Afrika müttefikler ka _ nın b:ışlamak üzere bulunc!ıısunu ., 
rargA.hındakl muhabiri bUdlrlyor: sösleren 1lmil olmuşlur. miştir. C 
Alınan yarı resmi :ınal(lma.(;a garp, Bu kad:ır büyük !bir hareketi ll:u TUT.ONDA· sOG / 

ba.tı Twıusa glrmek ve icabında Ai. voffnkiyellc başnrnn Büyük flrilnn• Londra: 14, (A.AJ, 
man parqUtçülerjylo çarp11mak üt:! vn ve Amerikan liderlerini lclırJk Yosu, Tulonda her şeY1 

re mUttefiklcr .kendi paragUtçUlerin. ettim. sunu ve yab:ıncı kn>'ll 
kabil olduğu ks.dar atıra.t!e ilerl gö. Mulıahlrin, Staline sordullu sunl rilen bazı haberlere rıı' 
tUrUyorlar. Şimdi lneııız vo AmerL şudur: hiç bir Fr.rnsız hnrp " 
kıın he.va kuvvetlerinin taallyctl .AL - Ş i m a l 1 Afrikndaki hıı mandan ayrılruodı~ınlı 
rlka harbi başiıyalıdanberl görtllme. rckiitın Husya üzerindeki t;ııyıki, den sonra scc \•akıt, 
dik bir dereceyi butmuııtur. hafıncırnekle ne gibi tesiri olacak FRA'NSIZl.ı1R Fll.Of 
Oran ve doğu Cezny'.rdekl mUtle!ik \'C So\·.rct Rusya m!itıefilderdcn d:ı CAJ{LAR Mi? 
kuvvetleri mlhv.r paraoUtçUlerinin ha ne ~ib1 lıir yardım hckl!yor? Şimali Afrikad:ıld 
mUl'l:ıbalclerlnl önlemıık için çok aıiu - Şimali Afrika harckiıtının Huc; muınt karnı;ahı: 14, (/. 
tedbirler alAuglardır. ya fız,crindcki tazylkl JınfirlclıııeklC' ir, Ornn ve KnzııblatıJ; 
Amerikalılar Kaiat:lankadan Co - ne derece tesiri olac:ığını söylemek korı?m:ıc1 YC i:ı~c (:cıııl 

zayire kadar !bütun Afrika sahlli bo. (!rkcndlr. JIT:ınrnnfilı hu tesirin prk tılmnsı işine hız \'eril • 
yunca asker çıkarmağa devam edj. Jı:ıfiC olmıyoc:ıi;ını \'C y:ıkınd.ı nr. ter nj:ınsının lı:ırp Jtlt! 
yorıar. Şimdilik bu harekeUcr 1ngL 1lcclrri görüleceğini zanncdi't.Jrıım. rofüı lılldlnnckledlr: 
llz ve Franaızla.rın az çok samlml ı,_ Fak:ıl her şeyden evvel, mlihım o- I--0ndrnnın deniz ~ 
birl.iğt ile yapılmaktadır. lnn mesele tcşehbüsDn müllr.!ıklt'ri şu kanıınt \'ardır ki, f 
M1ID'ER KUVVETLERİ UÇAKLA mlzln eline gccme<ıf, siyaset \'C h:ırp mnsı, müllcfikler ııır' 

APR1KADAN AYRl.LJYOR durumunu ce:r.rt bir şekilde ınüllc· karşı beslediği hususi 
Londra, 14 (A.A) - Mihver kuv. fiklcr Jcthinc deı?l5tinniş olmn~ıdır.. ziyade mihvere karşı 

vetlert, Afrlkadan uçakla çekilme~ i\lnhablr, son sual olnrak müllr. tinden, gcccceklir. fril 
te§ebbUs etmektedirler. Slcllyaya do: f'"J 1 f .. I k n:ınm:ılarilc iflilıar el 11\ er :ır:ı ın11ıın gnrpl:ı, yapı nen , 
ru gıtmcktc <ılıın 60 mihver uçağ: hlr tıı:ırnız:ı Rıısyanın ne derece ış· Ve yapac:ıklan en soll 
görülmUş idi. İngiliz uçakları bun - !idik cclcccğini sormuştur: lo:ıı·u h:ılımıak olacrı§ı 
ıara taarruz etmişler ve 7 Sini dll~U- Bu sunlc Slolin şÖ\·lC ccv:ııı , er- mektcdir. 
rerek 6 .ııınt ciddl ııurette hasanı. uğ. mişlir: 

ratmıetardır. Bir gece evvel aske: "Sovyct ordusunun var.ıre~ini 
yUk!U 6 İtalyan uçağının mevkii tes 
bit edllml§ ,.o bunların 6 sı da dU§U,. 
rUlmU~tUr. İngiliz pilotları denizde 
çırpınmakta olan yUzlerce Almıı.u 

g6rmü§'lerdlr. 
nomeldo topçu kuvvetı kalmadı 
Kahire, H (A.A) - Romelin nr

tık topçuau kalmadığı ve geri kolıu 
kuvvetlerinin çarpı§amayacıık bir lınl 
do oldukları sanılmaktadır. Afrika • 
t!nkı Alman seteri kuvvotlnin birçok 
eubaylart C8fr edil mi~ b:ılunmakta. 

dır. İyi kaynaklardan sız!ln bazı hn. 
bcrlere lno.nılecak olıınuraa bunlan.ı 

lıepsl de o.ııir dU~mU§tUr. 

Z AYI 

şerefle yııpacnftına şiiplıc yoldur • ., 

Cenovaya 
akın 

Londra, ı,ı (A.A.) - ıtcımıl: 
DUnlcU cunıa cuınnrtesl gece.ııi 

İngiliz hava kuvvctlerlno men 
ıiup bomba uçakları Cenovnya tan;. 
ruz etmişler ve birçok bUyUk yangın 
•ar çıkarmışlardır. Ucnkl.nnmıZ!a 

hepsi hiçbir zıırarn: uğramadan geri 
clönmllslcrdlr. 

Jtonı~. U (A.A.) - 1taly&.n ordu. 
ları umumt kararsll:nn tebl!ğl: 

General 

mandanı general Ayr.c 
dislnl Jlrruısız kuvvet~tl 
olarak tayin ottlğlnl ll 
cljr. 

Sair kaynaklardan gt: ,. 
güre, bu il<l general -ıırf 
laşamamazlık, tngllız 1 

ma k:ı.mlarınd::ı. bUyük cıl 
dırmaltt.adır. Çünkü trJ 
tdikler knmrgllhrnd•ııl 
ıırasındıı ikilik çıkm::ı61 
tenn neUcelcr verm<"ll 

~4• 
Bulgar radyosu gene 

SUikllJit yapıldığını BÖ)'J 

Ankara, 21 (A.A) - DUn yüksek 
~t enatltüsUnde yeni a1ınan 172 
pbcnln ka.buı •• ant leme töreni 
,..wıuJlttr. Törende aynı ~raat Ye-
1llll Dr. Şevket Ra§it Hntıpoğlu, ve. 
~Alet erk!.nı, mıııı mUdafaa vekdletl 
'etertner dajresl rcl:ıl ve !akUlteler.:
'"C tınaup blltUn :profcsfüler vo lllm u.. 

Talebeden Meh1net Yorlu firka. tir. Yemekten sonra yeni t:ı.lebc 
clnşlan np.mına yeni gelen t:ılebc· arkada:;:lan tarafından blltün ens
ye hitaben glizel bir nutuk söyle· ! titü•eri ırezdirilerek Jiızımgekn 
mis w- oQlara hoş geldfaiz dt-miş- izahat vcrihni~tir. 

550950 ve 550901 s:ıyılı l(!\·nzinı 

nynly:ıt mnklmzları zayi cdildiği.ı, 

den lıüküımib: oldukları illin ol·•· 
nur. (411i25) 

A8keri posta 761 emir suh:ıyı 

teğmen Bahri Göktürk (l 7288) 

Birçok İngiliz hava teşkilleri dUn 
Cenovnyı bombnrdım:ın etmişlerdir. 

BUyillt. ölçilde hasar olmu~tur. Bu 
ha.sar, bilhassa şehrin doğ uve mer 
kez mahatıeıerlndo vulrua gelmi§tl!': 
öıu ve yaralı adedl benUz belli de • 
ğlldlr. 

PöU Parlzlycn gnzctt 
Fra.n~ deniz subayınıtı 
dUnnek istediklerin!, 
Fransız sub:ıylanru te\ 
nl ~ sonra kur§Ulla ('J 

mıııtır. - lladJ o 
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8 ı. Holivutta 
.. iZ elreıım Greta Garbonun yerini 

\-\ıtabilecek bir yıldız 

• ı---t-+--+--t--< 
ı J--t--+--

'--
Renk ticareti ı Sakın annene söyleme 

Bütün hayatını mU5te::nJ .. keler-
ôe geçiren bir adam hac;!nl!lna- Çocu~ - Ba~!. Senede bir k 
ıak d~tonıncı. milracaat etti Sıh- <1efn kü.>k de~rtircn hayvanl 
lı i vaziyetini doktora §Öyle · izah varmış .• Doğra mu acaba? .. 

- lNGILIZ HiKAYESi -
lngtllzceden naltledcn: tn.VlYE TIOOELL1 

~115tarnfı dllnkn sayımızda) ı anda alevler arasında bir hayal 
l.. "!lak n. ince bir feryat yükst.1· belirdi. Elindeki bUyük kara bir 
t\tan U:ın Hami idi... Yerde ııeye ~ğu sararak sahneden at· 
~o~rknda~lannın omuzlarını ladığmı göroüm. Bundan sonral?I· 
...._ ~ ~naklannı öpüyordu. nı hatırlamıyorum. 

llıı. r- • seni incitmek isteme- Bana asırla:r kadar uzun gibi 
~dclcl, gözlerini aç .. Bana da· gelen kısa bir baygınlı'ittan sonra 
biy ltl ~eğil mi? gözlerimi açtığını zaman etra.fm:-

~ıı c a~lıyordu. İçimde dalga- da büyUk l::ir kalabalık vardı. 
ılı O:e18 göğ.s'ıimil tazyike b:ı5- - Neblin, evl.allmı, seni de mi 

"'edin anda kendimi mini mını kaybettim. 
tıı1a Us~llııe atınn.. On:.ın ;,''l· Diye hıtkırmağa ba~lndım Ta· 
~ ~ı~iz nazarlanmla lıı~k!· ındı'kbrdnn birisi yüzUme kol1a
~ll anrıyi husu!letle ittim.. rıma kolonya .sürüyordu. Herkes 

g:~ ku, kadnr hafif vılcu- '•bir ~ey olm~dı ~otkmnyrn" füyf' 
tıı Ya ~e baslp görilnm~- 1.ıeni temine ça~ışıycrrdu. Hıiliikn-
1 aşlar Ve işitilmeyen h•r.kı- ti anlamak için onlarm ar:ısı!'.clan 
~ f ~ğladnn, :ığla.dnn... kurtul"Ilağa çalı.smken kocam :!el· 
~t ~ Vak'ayı 7ahiren sakin di. Yilzll ~olgt!Il gözleri mahzun
~ ttti lı göz y&~lı giinler ta· du. Kcrlm ile scrrlum: 
~Si· . ..\rtık ne Hanriyi ne de - Nerede .. Ö!dil mU? 
~11\ g~nnek istemiyorJt•m. - Bir ııey yok !karır::Jnr.:. JJır 
llıa~ cltıgunıu biliyor k~ndi· ıki chemrniyettiz bere-.. Seni rö

faJt o_lınn~a davet er1iyor- tUrmeğe geldim. 
IU~·or~t ımkan yoktu. Kocam Aynklnrım birbirine rlofoşn'!":lk 
'llıı · koca.ı:ım yanında hastııhaneye 
"t!a, hareket sana ynkışml:'-'or doğru gitm~ğe baFladnn. Onun 

bn. ktıların ne kabahati var, göz!erind~k.: ye'is bana dehı;et v~-
biy0 aza... riyordıı : 

t ?'du.. Evet bu bir kaza id: - Beni alda'.lna, C10CUğı!lll ne 
~~ep olanlardan nefret e- odlu. Bir Ş!Y ~·oksa ne.len bu kn-
~llr· • dar me'yussu.'l b<>ni aldatma diy~ 
~'J\ 1 daiıua evimizin etrafın- y:ılvarmnğa ba.5ladım 
~or ve vakit vakit kol- - Emin ol tee!!!Urilm N~belin 

.~~re l'n>-1klığa dayayarak kn- lçin ddW .. Onu ln:rtarıın ı;Muk ... 
'~~ta Cek.i ile oynatiıkları - Onu kartarnn çocuk mu" 

de li bakıyordu .•. Küçük Neb· Hangi çocuk? O rııu yandr? 01dU
llaıta anriye adet.A redtundu. mü? 

. ıa11ı~nun1a oynamak için .huy- Kocak adeta çekinerek cevap 
t·~ b. l"du. Neblini penc>ereden verdi: 
~tpnladığnn gün kocama - Nebelini Hanri kurtardı 

~ill.tn da ya.~amnğa tahammü- zavallr Hanri ... 
.,!'lata ll.dığnu, bana felaketimi Dedi. 
baŞ ca.k simaları gönniyt>ce- - Hnnri mi? Margret~T'I o~Ju · tö:a bir yere gitmek istedi- Hanri mi? Olamaz Ol:ımaz Tom, 

• 1edinı. O evvelli. itiraz et· benim ona ~·apt1ğım o kadar ağır 
~ hakaretlerden so:!lra ... 
~ uı bir emel ve itina ile Kccam sözilmii kesti. 
~~bu yuvanın ne kabsha- - İşte böyle oldu. Ncbelini a 
~e "4ll'lctğnn Biraı: mUtehnm· levl~r içinde görilnce <:evil~ bir 
!le ~l ol. bir kere Marga- ha'l'Cketl~ kend;ni sahneye attı ... 
t~ıııı 0nuş .. , Onun huzuru sa- Elleri ve maalesef gö:-1 ... rj t"ıı1ikıo-
1", t~tiğin tttmıbI vermiye- 1i surette yanmış ... 
te~ ot. Gene lıep bir ara- Kalbim hienp ve merhamet his-

~di Ut Yıtsayacnğrz. lerile dolup taşıyordu. 
'<>n li'akat gözlerimde topla- - Koş:ı.lmı, Hanrive l<nı:alrm, 
ı 

1 
ltuı Yeis onu susturdu ve onu kurta.rma<'ia çalışalım. 

~ C\lekkuı ile eğerek: niye inledim. • 
ıı d!er buradan uzak1aşmak Hastahaneye gcldiğimiz ıaman 

b lt l'tlctini azaltacaksa. hay .N'ebclin silkfınetle uyuyordu. Han. 
l ttlj trııen çıka hm... :!'.iyi görme!; fotedik. Sevim1i !lir 
it h<s haPta bakıcı, dokto,.Iarın hali «>-
, ~~ce evimizi de terk et· nun yanmd:ı. olduğunu Böyledi ve, 
~ıtı\ banın ba§kn tarafmn 
~·" RilçUk Neblin -; en~
\ ını Y~ne t~sellim idi.. 
~~ da mektebe g1'nderme
~~ ışttk. Mektepte Jlanri 
· .\ıı Şın:tsından endişe cdiyor

cak Yaşlan arnsın<la hay
ol..ı._~ • • b "ht· ı· Ol'il "U5u l~ln U 1• ıma 1 

'tn Yordum. 
• bi ! ~oeı yurtusunöa mck
~ tnUııFUnere veril.-cekti bn 

d d~ be-nim yara:naz lu
·~d~a l'olU va?-dı. Ona bevaz 
' .rı bir peri elbi!ıe~i di'k: 
~~ tsasen onunla behek ov-

t llıeşguı olmak bana hu
'fy CVk \"eriyordu. 
~ tll gtlnde mt'kt.cbin k!Jı;tik 
ıd~10nunda toplanc1rk Pcr

' !ttı" ~inde mumla sahne,·e 
~d~k tnini mini beyaz tül

firde ~ahici bir peri kızınn 
ti~ u. ~trafındaki cocuklar 
~ d Sibj dansediyorlnrdı. 

'ı:ı- avetli ana ve babnlann 
cıo; heyecan ve gözlerini 

. ~~ du:uYordıı. Birden mu
ıı ~l· hır hareket yapan Ne
"~ndeki mumun alevi Haz-

h 1,. l'rıalısus höcrenitı etrn-
1 llt rn tUliere temas etti ve 
ıu.~~ş aldı Alev. zaten ynğ
il-:ty a :Vap1ım1ş dekora Sür
dt ~ el\ivc-rdu. Snlonı'la ve 
"11t Yilk bir hercil:nerç nl-
~ıcs kendi ~ocuğunun is
.ı glr:ı.Jt sahneye hUcum e· 
ıı,,,.,.teki ÇOC\!klar kendileri
' Uzanan koJların ara
~ ~~~~ardt. Fakat pek ktrlik 

1{
0 

ın hepsinden fazla ~aş
~ ;anı onu hurtamıak için 

"c h11'ln:ınnıağa çalışıyorilu 
t"Vt"can ieinöc ko!Lı.rmır 

?v~ı· 
•, ın atfa va-.,TUm sen d~ 
<'~b:_funv~dum. Tam bu 

ı. j~n tül etekleri de n-
\> ;ı r.i jf' 

- Çocuğun ebeveyni btıyQk ıa
Jondnlar i~te'l'Seniz sizi onlarrn ya
nına götüreyim. Dedi. 

Salona _girdiğimiz zat:ı1ln lfar
~arit k()('asmrn koUan ar.l.!!mda 
hJ(;krnyordu.. Beni görm-emişti .• 
Yavaqça yanına yaklaştım: 

- Margarit se\•gili kardeşim, 
beni affet.. KUçUk oğlumuzun sıh
hati için bera.ber dua edelim. 

De3im. Margarit bir sevine hıç
krnğı ile koca.slnm kollamıdan 
snTildı iki arkadaş ağ!aş:ı.r:ık tir· 
birimize mnld:dc. 

••• 
Ar:ı.dan seneler geçti. Bngün 

gene tem'inisa.niııin or.beşi... S:.:ı· 
bnh1eyin bir demet çiçekle küçük 
Çekinin mezarrnı ziyarete gitmi~
tim .. Benc!en dalla acul olan bir 
zair mezarın başında dua edlyor
du .. Bu Hanri idi. Kenara t;ckile· 
uk onun durumun bitmesini bek
ledim. 

Şimdi Marga.retle beraber Pe":· 
~erenin önünd~'iz. Çoc.~•klnnmı
zm kütük yaşlarmdanbcri be:-aher 
oynadrklarr balı~eyi görüyonız 
Çocu1tlar bu bahçenin ııeklini bi
raz değisti.rdiler, kenarn güzel 
bir t~ni'! kordu yaptrlnr. 

Artık yirmi yaşında bir c1('>!iknn
h olan Hami ile benim afacl.ln kt· 
zım bu kortta sinfil mııı:ı vnpryor
Jar .. Bir aralrk yanlış bir ha:ocket 
Nebelinin kolunıı n.cıht.. Hmıri 
heycc:ınla ona koguyor ve kolunun 
ncıyan yeırine 5eflcatle :rr.asaj ya
pıyor. Nebe1in ka~JSindaki E~· 
'imli delikanlıya kenı:lieine çok 
:raraı:an mimiklerle nazlanıyor ... 
Bir iki anne bu lıeyeennm 'bu n::t7.· 
JanL<;b.nn, şef'katlerin gebebini 
gayet iyi anlıyor ''e birbirimize 
bakarak gülüşily<1rtlz. 

Düğün 

aranıyi.lr 

Gr.e-ta. Garbo, Holivotta &özde•) 
ciil§!llil.~tür. 

Büyük san'atkfır eim:liye k:ı 
dar bütün entrika1ardan yakasmı 
toıyıran yeg-5.ne yıMızdı. Berkı s 
kendisine hüıımet ederdi. Daha 
do~u o, Holivudun en ~ok se
vilen artisti idi. Fakat §imdi , a
ziyet lbn.tn~ska bir ~ekil nlm?g bu
iunmaktadtr. Buna da gene hat"p 
sebep o':muştur. Sınema Şehrinde 
~imd.i bUtlin artistler harp masraf. 
larmx naıan itibara ~l:ırak bir 
ı;ok galalıır terti!> etmektedirlt'r. 

Garbo, bu ccreyanlal:" karşısın
da bilyük bir durgunluk göster
miştir. Eu hal"t'ketinden clolavı 
tvvelii §iddct~ t~nkit edildi. lıı 
bunun1.a kclmadı, yavaş yavaş bü
tün <lostl:ı.rı kendisinden çe'kin
mcğe başladılar. GI1Cta da kendisi
ni göstermekten çekinmeğe ba~
ladı. 

-5 i ___ _ 
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~ 
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S0ldım .ı;uğa: 

1 - Giydiği şe)'lerdcn biri yır. 
tık (iki kelime). 2 - Bir de,·lelin 

merkezi, lıir deniz. 3 - Bir emrin 
tersi, hlr kadın ismi. 4 - Kepaıe· 

ler. bir soru edatı. 5 - Tuıu~arak. 
6 - "l'ratlk,. in tersi. lıuzdnn su 

olma. 7 - Bir hnyvnnın ynvrusu
n un tersi, tezkereli spor, nlc,rlıdc 

hulynmıımn tersi, 8 - Kuru çimen, 
süriıniin hiıkimi, bir edat. !) - Tır

na~iylc yontan, parlak. 10 - Av• 
rupada sırn daH!nn, şarkı, ı l -
Parcn dikiliş, hir tane. 

\ ukardan aşağıya: 

etti: 
- Do'ktor!.. San hu~addn 

muztarilıim. Kriz arttığı .srralard:ı 
'n!l.Vİ hiddetl~e kapılrp kı~ızı 
E,örilyonı.m. Bundan başka ~iya~ 
dil§ilnceJere eehibim: Ye bey:ız 
gecele?' g~irmekteyim. Xe yap
rnahyım ? •.. 

1 G b . 1 R ,. t• - ayet as.t... ent: ıc:lre-

tine ba<Jlayınız. 

Kurnazlık 
- Tal!>Ionuzda villam dn gözü

küy·or ... Ne güzel. Bu tabloyu tee· 
bir ediniz? .. 

- Tabii efen:lim. Tabii! .. 
- Yalnız c:ok rica ederi..n al-

tına: "Kir:>lıkl!r" kelimesin: ill
\'e ediniz 

Muvaflakiyet 
Şarkıcı "ark~mı bitirdikten 

sonra tekrnr sa'!ıneye çıkmak is
tiyordu. 

Direktör müdahale ederek: 

Babasl - Ola.bilir, oğium. F 
kat her ihtima~ brşı annene sö 
lcmezscn daha i.Vi ed~rsin. 

Reklam 

Vaktile gayet kibar bir zat 
mağazaya. girm!§ti. Bi:r<1er.bir 
lııı.lmm üzerinde gözüne bir nltı 
lira ilişti. Yava~~aCJk eldivenin 
dUşU:rdü ve almak i~in eğildi. A 
ya'ğa ikalkrnca esefle altının ye 
de kaldığını gördil. 

Nihayet. paranın bulunduğ-ı y 
ri göz önünde tııtarak ımağazanı 
içinde hafif ıtertip dolaştı. Dön 
düğiı zam:ın paranın hnla ayn 
yerde olduğ:ınu görünce bil}•ilk bi 
sevinç duydu. Bu ısefcr de mendi 
lini dilşürd:t. Etrafına bakındı 
Sonra yavnı:çacı'!ı: eğilerek yerde 
mendilini a.ldı. l~t gene pa 
yerinde duruyordu. 

Şimdi Grcta, gözden dü§milı; 
vaziyette•lir. Amerikaiılar r.nik 
yıldıza filim çevirtmek istemiyor
lar. 

- DeEmicıin ? .• Diye söylendi. 
ır.lrk "eslerini i~itrniyor mucıun '! ... 

- Fnka.t alkış EX"flleri d • \'!\r •• 
1 - Halledilmesi imknnı mc\·· _ Seyirciler mlrk <;alanlan al-

cııt del,iil, (iki kelime). 2 - Bir c• ı 1 1 ı 

Artık kibar Z<ıt mtithi!! &urett 
kızmL5tI; ııapkamnı di.!ş!JrdU. Ta 
nlacağı mrnda biri ()JDuzuna d 
kundu. Adam ,büyük bir asnbi 
yetle döndü. A.lılınsında duran a
dam. mağazanın müs~hdcmlerin
deu di, Yava~acık adamın kula
ğına e~!1er.ek: 

;:ş ıyor ar .... 

Büyük gaf 
Greta. scın ola.rnk Nino~kn is

minde b!r film çevirmişti. Bu 
filmde bariz hir Bol§evizm alcvh
tarlığı göze çarptrğı için film· A
::nerikada men edilm~tir. 

mir ,eskiden giyilen bir elbise, B -
Ağı:r. rfodikodusu, hir yemişin ter• 

Fnz!l Bey ~r'.<ada~:ı rası::-elmiş
si. 4 - Vakte ait bir !:elime. ilfıve. ti. Biivük bil' ~~kınlık!a elinı ~
odun tutuşturan. 5 - Ui r b:ı lık, ıtc karak şöyle lkonu,c.tu: 

- Mağazamızın sattığı tut'kıı
lı bilhassa. tavsiye ederim, dedi. 
Rakipsiz olduğuna sizce de ikana· 
at hasıl Qbnu.-.,tur her halde ..• 

Bu yi1.zden Azr.erikan sincma~
lan derhal faaliyete geçerek 1s
veç yıldızmın yeıi'le 'beska birisi
ni ikame etmek ıınaln:adile ~·eni 
bir yıldız ara."nağa. ooşlndıl<ıı. 

Eleanor Rovel rakipsiz 

rin delik ncan. G - {;zıınnrımız· - S:Zi ~ördtığ'iimden dolayı 
dıın birine :ıil bir rt•ıık, ın"ill'nıııdı- bil.seniz ne bliyiik sc\'iD<; iı;indc

yen kendisine Yurul:ın. 7 - Bina. yim. Dü.5\lnUıı bir kere gcı:;:enler
nın kısıml:ırınrlıın, nkış ye ıtirliş, 8 d~ oona ölUm !hııber.iniz geldi. Hem 
- Cefalar. !J ~ Dört nynldıl ın n :ı- de aksi olıl~ak o .gl\~ de !ı;i.m var
.rnkkabısının tersi, bir soru edatı. dr.C~n~zc?!ze gelemıyece-4tım. 

GörüstliğilmUzc mıenmıın ol
kııı:ıının kapanış sesi, 10 - Bir c· l ·um 

iktisat 

Salaınon. §(Syle konuş-Jyordu: 
- Ben gayet mt~tedir bir n

damım. Şiir.di, J!lalfımya.. Hnynt 
pnlıalılafitI. Para llrazanmıık ta ga
:ret zor. Mesela hazır bir el~i"e\·i 
bir sene giymek mecburiyeti~
deyim, Şapknm da iki sene rlayan
mn.'ı! .. 

E!eanor Povel, büyiik .tir f:öh
rete sahipti. Likin dfümnntnr; rlc 
pe-k ı:oktu. Fret Auerin ctrnfındn 
ondan başka dönecek hiç bir lıım
se yoktu. Ökçesiyle ynptığr mit
raly8z taklitlerini kimse becere
miyordu. An Nilk'r, ortaya çıkın
ca, herkes onun Eleanor Povel'in 
Yerini tutabile~eğini z:ınnetti. Hat
ta filim ya.prcrları bile böyle yan
lış 'bir filtre ikaprlnuş bulunuvor-

(1 • 
d::ıtm 1crsf, Arahlstan<l ı bir şehir. Ç r 
11 O 

. are. 
- urmadan söylenmeklık. T" a· k ö .. • p· .. 

larclı. • 
Geçenlerde iki artist te bir dans 

maçr yapmışlardu. Bu gala, kızıl 
haç ~~.refine yap~tı. 

Maçı, Elr"nnO'r PoveJ kazanmııı
ttr. 

At yarışlarında 
kazanmak için 

sıl 
oy a aı 

ıyntro ıre ·t ru - ıyesını:: 

ır:ıyet güzel. Fu:kat tiyatrcmu~ 
için biraz uzundur. 

Muhıı.rril": Tiyatro'!.l"Z't birvz 
büvülternez misiniz efendiT. ': .. 

. Aranılan adam 
BUvll'.: bir fah:ikatClrlin cmni· 

yet'i bir bekçiye ihtiyacı vardı. 
Adanını g!ce giindiiz Iab:ikada 
bulunması lô.znnclı. 

Fabrikatöre bir delikanlı mU
rncaat ederc1t i"-e talip olrl··ğunu 
bildirdi. 

Fabrikatör, delilian]ıya ff:>rdu: 
- Peki. bu genç ya')tn ~ec>c 

: gilndüz fabrikada kapanmaktan 

Avre.m c~vap vereli: 
- Benim "Pltan:ı, en nzır,dnn 

dört sene dc>yan1yor! ... 

-- Kim.bilir dcrdüncü E-:ı•e· 
sinde ~apltanın ha.i ne •:a:-;··e:w:
dir ~ .. 

Lily Damita, Erol Flynn'· 
den ayrıldı 

80 11cno, dUnyanm en btlyUk ya- ı:elkin:miyor musunuz? .. 

- Na.sIJ. olı-cn»? r,ayt: t n tike::"· 
mel vazivtltr.dir. İlk sı-ı Chİ:ı'!c 
ı;ap1tayı te::ıizletirim. lki•1r· f'err
dnde df'risini deM~tiriıi~ı. rt. 
çilncli sen~ kurdeUıvı i!"'r1ii,.,rü 
1?ene de bi:- kahvede ı:;:ıp::t.-·11 <le· 
ğiştiririm. 

rı,ıarında \"e bUtün Derbl yarııııu. Delikcnh btiytik bir sükfınetle Delirdi 
Holivudta. gene mühim bir bo

§anma hadi!le-si olm•ıştur. 
Errol, son zamanlarda yatları· 

na pek fazla dü~ilnFlk gösteröi
ğinden, kansı Li!i Damitıı, koca
sının kencfu:ile hiç alfikadar ol
madrğm.I ileri sUrert"k boşa;ımak 
istemiş vemahkem<: kendi lebin e 
karar vermiştir. 

nnda ıstlsıuısa: olıırak kazanan 'c 
kurduğu bir sistemle h(ç ynnılm:ı. 

yan O. Wllllam'm ın~hur c eri 
TUrkıo.cye tercllınc edllmtı ve nefjs 
bir eeklldc b:ısılmıııtır. 

Yarış merakhları 
TUrkpeye ilk defa. tt'rcüme edilnı!j 

cevap verdi : 
1 - Hayır efendim. Ne diye se· 
1 kineyim ? .. Alı9kmım. C~ seneden-

! b~:ıi hapirlıaııede~·dim . 

Hesap dersinde 
MU?Jlim, talebeye S<>rc\ıı • 
- Oğlum' Altıdnn Uç (ık:ır:r 

!tak ne kalır? .. 
- Bilmiyorum, efendim 
- Beni dinle .. Bi'mivorum ol-

Kocn bl\yük bi!' tclfi.qla c!l)':tıı,..J· 
nn mt1"":>.caat dti: 

Doktorcui;um, dedi Bizim ba
yand:\ bnzı tuhaflr'ı:hr ı?:iirüyoru'I'!, 

- Ne gibi? .. 
1 - Ne gibi olacak. yani bir rı'-

dnma n.15.mcti .. 
Dolı:tor· 

Çocuğu <'lduğu için Errol karı
mna ayda 1500 Dolar verecektir. 

Errol Flynn. senede ıso .ooo do
lar kazanan artist ktıldlk<'a bu 
J .500 dol:ı.rlı'k aylık katiyen ke· 
snemi~cktir. 

olım bu eserden mutlaka 1 tlfad" 
maz. Altı elman Yar. Senden n-: 

edeceklerdir. 
tanesini isteyecek olursam. Raç 

- Muayene etmek lüzıın, dc.>ı'li. 
Mü!]ahede'Jiz bir :;ey Eöylenune:ı:. 
~e gibi araz ~steıiyor. 

Eğer ı-ağbetini kaybederse eski 
karısına senede !lOOO dolar vere
cektir. 

Fiyatı 30 kuM!§tur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

- 160- ' Uaronnrres1d'fn Oğulları 

ml)orıım. Bizim avam t-bakalan zavallıdır. Onbn istedi. 

ıtmJ;ı; tarafa kolayca ~eblllrl:ı:, hlçbJr ııoyden haberleri 
yoktur. llavae tabakaları f!lc alı: onların e.Ic~ılıı.nsmız, 

haydi işe 1ıa,1ayın. Artık taz.la tnhammllle takntımı:ı yok.. 

,. dur, 

Bu flÖzler, altı &llAh,ar farslmm ttz.crlne fyf tesir yap. 

mı'ltı. Bir müddet •eselz dorduktan sonı-n: en yaı;lılnn aya. 

fa lıalktı, mUlAyim bJ.r ısesle: 

- Memunun hal'i aablt oldoktan sonra meselcnbı c. 
hemmJyet kesbedecefl tpblldlr. Ba.,araco.ğmıız lıJlertıı 1)1 

bir netıoo ıılması için muhakkak avam tftb&lcnsmm en :ta.. 

yır tnrarr olnn din pcrde5l nltmclıı. luı:rokot otmemlz icap 

eder. Bıı ı,ın ~lang:ıeı Jlornsruıda olduğa l!:ln, gene oradan 

~r. ba'}lamnk gerektir. 
Behzad: 

- Ba tııt sonra.dan kolayca. dU~UnebJ.lfrlz. Uoraııan bt .. 
7Jm kllrcımrz ve fsttn:a.tglUımı.ız demektir. Dln meselesine 

gtllnce, dcdll'ln gibi o &\11M tllbakrunnın bideı;nıeslne yıır. 

dmı edccnıc en mUkcm:mol veslledJr. Bu d> bl:tlm elhniuJe. 

eli:". Hornııanda. o clhetl do dUslinllrür.. ı;;a yc:;il ıntntanlM 
dın m~clcslnl halledooclrtlr 

İhtl) r ııd:ı.m, Belızadm no demek btedl.!tlnJ nnladı. O 
Jfilık mezhebini hUkflmdarlık hakkını a]m.'l]( l!:iD bir kalkan 

gıhl lmll:ınacakt;ı. 

taııc knlrr? ..• 
- Altı tane kalır. - Henliz bir araz ghııtenn.cdi, 

Sa c1 ece gü 1.c:r yllzle: - Nasıl olur? .. Made':n'ki "'en-
den Ü<: tan~ini istivorıım .. 

- 1rtiyorsunuz nma.. Verrn 
kim': .. 

- Kocac:ığmı, dedi. Bu y:l h:ı.
na elbis~ alma.san da olur; g~çeıı 
fl~nck.i el~isel~ri siyerim .. 

Haronarre,ld•ln Oğullııl"' - 13'7 -

mı idik! 

Behnt 1.zaluıt \0erd1: 
- Dau ada.mltır burasmı bir harabe ımnıyor, takat cıe. 

(tlldtr .• Bu harap bina dedelerimizin kurduğu muo.zuı.m dev. 

1('tln canlı bir tarihidir. Eb:ı Mll51Jm& go.clrcden Elmnnsur .r 

hnnu tnmamlyl8 yıkmaktan flclz kalmıştı. Bu 11araym vele\'; 

kısmen olsun sağlam kalmasr, dc\•Jetımlz.ln pa)icJnr olo.cıı. 

ğına lşnrot,tlr. Ba tıırJ.hl blruı.da ond içerken lidll Ana jn-ıı.. 
mn m6nevt huzurundA bnlunmamızı, \'erdiğimiz kıı.n:ırın 

fJ:ığlam vo ıınmlmt olmam için arzu ettim. 

l'c sonrn fenerı tekrar Hi m Ana ın·anrn nılnyntUrle., 
rl önünde tutarak unları tlAve etti: 

- Bal..-uıız, Anuı;trvruı Elze na ıl sitemi! bir gUrlc ba • 

kıyor. Bana Hyle gt•llyor !ki, slre tmd(yo kadar neye ,·ıılq,l~. 

nlzl bo gerlrip, hnsımlnnnızdan fııtlkam almadığmu.ı l!!O. : 

nıyor. Siz ld knhramruıla.rm obf:ıdı mız, nrtlk lntlknm al. 

:nuı~ ı.amam gelml tir. Bıı 88brettlklerlınJz yeter. Zfnı hıı:l. 

dJnde.n %1yııdo sabrctmel<, Aciz lmlmak demektir, bu ıse bl:r.e 

l'Bkı~IDllZ. t;;ayet, Ebu Mllsllm Hornsanfnln.!ntllwmını almnl< 

1:.tc~enlcrdenııenlı; bent 1)1 tıınıymı:r. •.. nen Homsnnd:ı!>t kor 

deı;lcrtnlzin clı;isly{m, ne der iniz 
Behuıt, bUyfilc bir O\'lt \ 'O hnrn:ı.sctlc bu 11özlcı1 söyler. 

ke~ o kaıbr coşnıu tu ltt sanld bllyük blr meydımlıktn nıı. 
tuk t>öyIUyor gibi lcJj. lll'l?yor coeuk yamyor. 

~''ll'li bir feryat ytik~el-
1 • 
ı. rtıın ev1adonı kurt~nn 
1 ~nyor ve tmıa!•larr.n 

h tl-ck o;:ıhneye tırnan
tıdc rnhşıyordum. O 

Yüksek kUltUrU ve kuvvetli ka • ı 
!emile tema)11Z eden ı;cnçleriı:ıılz • 
den Targıın Çarıklı ile Bayan Nec!ıl 
Fetvacının düğünleri bir çok güzjd~ 
davetılnln huzuriıe Tllk!l.m gazfno 
sund<l dUn ak§am yapılmıııtır. 

- E\et! deill. l."~11 J'f'Dk hllkQmdarlrl urlll3Sı oıcıuı;-u 

~ıin Abb:ı•ilerln ı;lyab renkleri kaybolacak ve biz de mura. 

dımıza ereC<'ğiz. Fnkat hanlya o gtinter !. 

- tnıınnllab bu d& Horasanda olacaktn-. ı·aımz bu iıte 

)jr h:ı)ll lulıı: ı;nllnmak 14%.ımdır. Siz 15lmdl Bağdtıd'dald 

l\Ieyruune, onun &özlerin; bllbaua ıntı m almak 

~ısuudakl te§\'ik " llararetlJ cllmleJerf l 

IUe diJllll ordll. 
o olmdJ )"alıılz o ıı}yah &andıktnkl k lk ba m 1dme ait 

olduğuna ml'tıık ediyor \'C onu gönncğc can cıt1yordıı. Gertt! ,. . . 
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Veni PUDR~ 1 

1 ....... ,~,:~::.~:.:.~~-· Yeni Çocuk 
IS1:~1Slıl tWKSASl.Ililllt 

14-U-9ı2 Fl.>atlan 

ti.apazu' R E N K l E R 1 .ıyarı. s.:i2 .\!arşlar (Pt , 8AO \i:ıns BtkAreıerl 
lıaberlcri 8.55. () :ın l\liızik IPI) 12. "uçuk Dotaııın SCrllvcnlerlnden "· 

Lor.dra 
Nevyork 

ı Sterlin 
100 Dol:ır 

5.24 
130.5:) 

;rn Program ve 111erııle'\ct su at O) a lan bu hlkAyelerl hf!r ana ve bab:ı 
rı l~ . :i:i :\lüıik (Pi.) 12.45 Ajans h:ı t;ocuğuna tavsiye edehlllr. tik öwndc 

Cenevre ıoo !sviçre Fr. 30.32;) 
Madrld 100 Pevta 12.9370 

KADINLARIN HAYRETİ 
fın:-l<?rı. 13.0U Sn7. 'r ~arkılaı. 1 :t:ın hlkl\ye kftabı 
ı ı. .ıo H.Hıyo salıın orkcslrası. ıs.oo 

Pıoımıın ve ınrn,lcket s:ınt ayar- 18 
o::ı n ~dyo dans orke ırası. 18.45 \!ü 
"ık l!l.00 "onusma. lz.15 'hiı:ik 19 
.lQ Memleket ~a:ıt ayarı ı·e '\ıans ha 
berleri l!l.45 St'rhest JO ıi:ıl..ika Hl. 
:>5 MU7ik, şarkılnr. 20.l!i konuşr.ı:ı 

20.30 i\lüzık. 21.00 Konuşma 2'H.15 
~arkı \'C lürküler 21 .50 Aıı!<ııra ı\t 

koşulıırının n<.>tiı-cleri 22.00 i\lii1.ik. 
(Pi.) :!2.30 \femlekct ~ant tı\ arı ve 
J\jan<; haberleri. 22.4:i 22.50 Yarın 
ki rıcrı::r:ım ''" k.1panı~. 

Stokholm 100 1svtoç Kr. 31.13:: 

ESILUI Vl!.i f AH\ tLA 1 

Teninize en uygun gelecek pudra

ıın tam rengini veren yeni bir Kolo
rlmetrilı makinı ic~dedilmı\tir 

Bu sayede şımcııye kadar gö
ruımemı.s emsal.siz bir güzellikte 
orıjlnal pudra renklertnın istihza· 
nna ımkAn •erilmlştAr Bunlan 
yalnız Tokalon pudralarında bu
lablllrılnlz Bu pudra rüzgarlı ve 
:va~murlu havalarda bile bütün 
cün sabıl kalır Burnun parlaması-

ti.~küdrır Sulh lluku/.: llıikimliıiin• 
den: 

!H2/410 

l:lns:ın Oziimcii Knrlıköy Ycldeltiı
mcnı Rnsimpaşa M. ,.e,·n <>okağı 1 
No da .• 

Ü küdar hnlk trnmnıyları şlri..e 
ti tarafından :\f. aleyh llnsnn t~züm 
cü aleyhine ikame ertilen nlııcak ~n 
vıı<iıntn cery:ın etmekle olıın muhıı· 
kenıeslnrlc gllslcrilen adreste uu 
naııııla kimse olmnrl ı~ı be~ nnlvlc 
bıllılehllğ iade elilmiş olduğunrlan 
15 ırnn mfüldelle \f. lrıyap kararı
nın ilfıncn tchli~ine ,.e mahkeme -
nin 2. 12, 942 saat ona talikine 
mahkemece karar verilmiş olrnak'.ı 
tehlijfat m:ıkamınn kııiın nlmak ii· 
zere llôn olunıır. (41fi70) 

na mani olur. Hususi ve beratlı bir ı =============== 
usul dairesinde istihzar edllmlştlr. 

Bu yeni Tokalon pudrasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
cunden tecrübe edlnia. Daha pnç 
ve ı:ıizel gorunlinüz 

IKAYIPLARJ 

SAHiBi· ASIM US 
Basıldığı yerı v AKn AA.A TBAASI 

Umumt Nesrfyatı idare eden 

lfe'ifr .Uımet Sevettgiı 

TURKiYE iŞ 

Sihirlı 

Saray 
Renkli resimler, mükafatlı 

müsabakalar ve yalnız 
5 kuru§ 

Çocuğuııuza hir tane almayı 
ihmal etmeyiniz 

""\ 
8irrok yabancı dille • rut·ıirm: ı 
edilmi, olan b11 esu. Ni11n:I Alı 

ruet tarıı/ ırıdarı rtoOrııdan doDrıı 1 
ııo G11r('ü dilinden ıerciim, edl' 
niştlr. Ba11ınn sorıo kadar 01#. 

,,,·rrn v' knhrrrıı ın!ık menk1br. 
feri ile dolu olan bu nefis t11cı 

f ıirk mulbuulında ilk numrınedıı 

fl'tyıt.tı ıcı kurı~ olan bu eAer. oo 
ılllw ke11lp g-.. ur.,ntueo \!akıt KJta. 

berinde ytlr.de MI tem.llAtla ıo ım 
ru,a ftrU rut>kle<llr 

1 Mevcurtu "7&lmıshr 

BANKASI 

Sıvas • Erzurum 2- 7 20.13 

% 7 Birinci tertip '11111 mll. 
Müttehit Ermla konseı·ve hlaııe 

dafaa istikrazı 19 -
Aslan çimento 7,65 

Adalar Sulh Jlalıl.·~me.~inden: 
942 / E9 
Eleni ve Potinin şayinn ve muş.. 

ıercken mutasarrır hulıııııluklan 

Hc~·hrlinda eski '.\lizrrık yeni 'lizrak 
\':Uı Biilhül sokağınıl:ı pafta 11 :Hıa 

.iS parsel 19 nıııııralaj 4,18 cl'İn i 
wlcişiiyu suretilc s:ıtılıııac;ına keı• 

r:ır verilmiş olrlulhından açık ar .. 
lırıııııyu konulmuştur. 

Hanenin C\ safı: Al15ıııı iki k::t• 
ı.ın ibaret ve ikiye lıolunıniiş oldu• 
ğunu birir.ci kısımda iki odn. b :r 
c;ofa, bir ufak hcliı. bir mutbai~. 

ınutbahta bir kuyu ikinci kısımda 
bir ıa~lık, bir mutbah, bir hclıi. 

hir lı:ıhçe ııralığı üst katta bir soh, 
bir hcliı, üç oda vardır. Hane rıh· 

şap ve harap bir haldedir. Ki~· ınc• 

ti muhammenesl bin lirıırlır. 

Resm1 tell:ıliyc, ihale pulu ve 
20 senelik taviz be<lcll nıii~lrrlye 
aittir. Ycrıti belcrliyc rusumu bede· 
li mliz:ıycderlen lcnı:il olunur. 

Bırind nrlırma ü. 12. 9·12 tari
hine mlisadir Pazartec;f günü ı;aat 

14 len "16 va kalar mahkcmerle ic• 
ra olunacaktır. 

l· a ııı ıı . 11 ~ ııırınurluğunıliln nldıı!\ır 

nüfus klll!ulımı ,.e askerlik tezkere· 
mi kın·bcltim yenisini çık:ıracal!ını. 
rhn e!'.kisinin hiikmil )'Oktur. 

/layreflin ÖrUiiqören 
(41672) 

<üçük Cari Hesaplar 
J943 11<.RAMIYE PLANl 

Birinci artırma 7. 12. 942 ta: ı • 
hnmmenenln yiizrle yetmiş beşini 

bulursa müşteriye ihale edilir. Yüz 
de yetmiş beşini bulmazsa en rok 
artıranın t:ıahhüdfı b.:ıki kalmak Ü· 

7.crc on gün daha uzatılıp ikinC'i 
artırma 17. 12. 942 Perşembe günü 
ayni mahal ve sn:ılle icrn ve en Nk 
nrtırana ihalei kalil esi yapılacak • 
tır. 

fpotck o;ahlbi alnrnklıl:ırla •li
i!cr aliikaıl:ırların ,.e irlirıık ha:;ltı 

sahiplerinin gayri menkul üzerin 
deki haklarını hususile masraf \'e 
faize dntr olıın iclclinlarını e\·rakı 
mlisbilelerile birlikte ilAn torihı;ı 

den !ibaren on beş gün znrrınıln 
lıildirmC'leri liızıınılır. 

••• 
3107 Sicil numaralı araba sürü 

cll chliyetnamemi zl\yl ettim. Ye• 
nlsini cıknracnl!ımd:ın eskio;inin 
hükmfi yoklur. 

KES/DELER: 1 Şubat. 3 Mayıı. 2 Ağuıtoı 

1 lkinciteırin tarihlerinde vapdır 
-- 1943 iKRAMiYELERi 1 Ak~i takdirde hakları tapu si .. 

cilile snbiı olmavanlnr satış hccleli 
nin paylaşmn~ınrlan hariç kalırlar. 
Oah:ı f:ızla mıılıimat almak isleye.1• 
ferin her.kesin ı:ıörr.bilmr.~1 ırin n· 
ı,:ık hıılunıtunılaı-ak arlı~na şıırl 
nnmcsiie O 12 j89 ~ayılı dosra<lnkl 
\'esalki görebilecekleri illin olıınur. 

TJnk.apanı Haraççı Kuru Melı· 
met Hisnraltı sokak No. 57 

J/11slafa o~lu Ihsan bir yurdatap<'r 
(41fi65) 

JJÜllÜR TEBD/J,/ 

1 &det 1999 Liralık 

ı • 999 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

10 • 
ıso • 
BO • 

!50 • 
88' .. 

• .· 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

== 1999.- Lira 
11111: BW .. - • 
- 888.- • 
- 771.- • 
== R68.- .. 

== ~-- • 
-= '44.- • 
== 686.- • 

- ·ız20.- • 
~1170.- • 

== ·~11.ıo.- • 
== 3;;00.- • 
_ Stl'a.- ,. 

(41fi!l7) 

- idrar Vnllan "' l'enAllll 
nutalık!an mOtehau1111 

Dr KEMAL OZSA~ 

Soy adım Zırhlı iken yenirlen 1 
Abla'.\' olarak tashih ettirdiırı. Deniz 
yolları idarco;inden nim akta oldu· 

1 
Aum tckaiit nına~ımı lıu soy adımı 
taşıyan yeni mühürümle alııcai!ııı •

1 dan eski mülırümün hfikmfi olma
dıjJını ilan ederim. 
J\adıköy \'eldeğirmrni tlaşak sokıı 
lı 5 nıımnrada Raşid .rtblay 

rtlrklye lt Bankaam.a para yatırmakla yaJnız para nırtktlrmıe • . 
•nı~ aımı .... ım.17. n\'TII r.nmıuı111 tnllln•ıı de dı-nP·nı, ıtıır .. ırn•ı? 

llvdet "" ba"talannı lıalmlP 
._,ıamıştu Keyotıu bttklAı 

l'Rd ~" <t!tn R•ır•" J'nT!IM ft1'lll 

1 f'I: ı I '! , 

-168 - Rarunurr~~ld'ln Ofunarı 

konu3mal:ırdan bu baııın mazlum bir adama alt oldufunu 
i'frenmjş ıse de bu adamın admı, 1&nını ke.,federnl'mlftf. 

tlertdo bunu da öğreneceğini dU,linerek hAdlsı-lerln in. 

k1pfını bPklernekten !Jaşka çare bulamadı. 

Behzad, sözlerini bitirdikten aonra, elinde fener oldıığıı 

11.ılde arkada11ıarının yüzlerine birer, birer b:ıktı. 

En l aşlıları tt>krar ayağa kalkarak BPhzada ce\·ap 
Terdi: 

- Demek sen Horasandaki Hurreml.)ell kardcolcrlmlı.l.ı 
cJçl~h•ln? 

Behzad, ba,ını salladı: 

- F.\ et birkıu,ı ııenedenberl sıze' ı;önderllınlı; bir elçiyim. 

- Peki, şlmdly kadar neye bize bugüıı ~tığm ı,e da. 
vet etmedin'! 

- Her 1:t zıımanmda olur .• Ben fırsat kollu.) or \"e o 

mlıneslp ı.amanı bekliyordum. ~imdi Harnnurreşld ölmıı,. 

t 1h . Bu adam her ;r.aman blitün teşebbfüılerlmjLI anide ha.!I. 

tırmıı; ve bö.)lellklP hl:ı:e R"lllt>be çalmıştır. Bu yolda OD bü. 

.) ül. hAm.mlzJ de oldlirmil!fliır. Hanınurretld böylece ı:-lttllr 

tf'n onra, ona, ~i p içmekten ,.e zevk sefadan ha.:tka bf 
düt-linef' 1 olmayan toy bir delikanlı halef olmu,ttır ve •.• 

1·ıı..,1ı adam sozlinü ke!ltl: 

- Fakat biz şimdi, merkP:ı:I Horasanda olmak fi7,e,.e 

Fnr lı bir hlik met kurduk Bu dediğin toy delikanlının 

kardı-şı Elmemun onun veliıabdıdır. Çok geçmeden tahta 

gr~ Pekti ... Bu lııe Elfadıl lbni Süheyt•ın elinde bir oyun. 

<'aktır. Rlldlğln A'fl>I tbnl SUheyl'jn ihtida l'derek me7.k0r 

veliahda l!ıoknlına!nnın yegAne 11ebebl 3udur: Farslılara yar. 

1ım ve mll:ı:aheret, etmek ve bugiinkü fırsatı koftamaktır, 

Harnnurr~ld•tn Of ııTian - 11S9 ':-

Mtınun hllkQmdar olursa ,ayemize kola.yca erl,ebUeceğtnl 

deruedjm mi ben alze, bAIA uyııyorsunuz ve meıtallhlnlzl dtı. 

r>ilnmliyorımntız! Eltadılın biltlin çalışmaları bu toy dellkıın. 

it ile yamuk arkadaşlarınm gadda.rane hareketleri sayesin. 

de lx>Da gitmek Uze.redlr. 

Netekjm ı.ımıınııur, Eba MUııllml :zulümle katlederek 

de\ lctlni kurmu~. Harunurreşid de Caferi hakaız olarak ôl. 

dürerek tahtını kurtıırmııt. timdi de bu delikanlı nl\hak ye-. 

re illcmunu hal'ederek Elfaılıl lbni Sühcylln mcaalıılnl ıuç. 

lt-')tlrmiştlr. 

Yaşlı adam haykırdı: 

- Onu hal'ettller mi f 

- Evet bal'ettl. Çok ı.re~meden ırıtzln h!!.berfnl:z yolt 

lkrn adamlannı da birer birer katlettırtecek, Elfadılın yap. 

tığı İ:rJler dfıhbane bir sıyasetın temeli Uzerfnde kunılmu!J. 

tur. Ona yıırdım etmekte acele etmezseniz, bUtUn mt>!lal,l 

bo!jı' gidl'<'Ck ve artık ne o"ıın bidayet olmaııı ve ı:e de Me. 

muoıı yakınla,ınıısı fayda verecektir. 

l'qlı adam tekrar aordu: 

- Onu bal•etllklertııden emln mlııJn ! 

Behzad katlarını çattı: 

- Ben sizin gibi uyumuyorum. Sene~t>rdenbert alztn 

mt•nanlniı.1 korumak için gece3i gUndU:ı:e kalarak c:ahşıyo. 

rum. !'lenıleketln her tarafında battA bizzat bükQmdann 

aaruyında bile casuıılarım, adamlanm mevcuttur. Eminin 

11arayında dönen büttln entı;lkalard:ı.nı halkın temaylill\tın. 

dnn, yUkııek eahıılyetlerln dUşUndUklerlnden haberim \'ar. 

.tir. Son aldıi!'ım mevsuk matnmata nazaran Emin kardelfl 

&lemunu hal'etml,tlr. Ondan sonra ona ne yapa<'.ağını bit. 

JVezle - Cirip - Jjaş -
ve bütüu avrdan derhal keser. Her Eczaneden.,-

Devlet llemiryollan Umum Müclürlüğüncletı: 

İdarcmjzı!e lıurs ve ııltaj görerek makinist ve başmak!Jll,&. 
bUro person1>l! V•~ fen memuru yetiştirilmek üzere 1üzumo _. 
okulu mezunu a.ım.acak•ır. Yapılacak i(aou. .:ntl.lııı.nuı.da i 
muva!faklyetc güre sanııtkt\r unvaniyle ayda 100 liraya ka.dat' 

leccktir. 
Bir senı•:lk sltaj m!lddetini muvaffak\yetle bltlt~nler teıoll 

mllteakjp kııcsıaı•1akl ( muvaffakjyet!erlne ı::öre merkez, atelY• 
teknik kadros:.ı d .. hlllnda terfi ederler.) 

Aranılan ııartlar şunlardır: 

ı - $an:ıt o:tulu mıJz:unu olmak, 
2 - Askerıı" nl yapmış bulunmak, 
3 - Yaşı otı.zu geçmemiş olmak, 
• - Ecneln ile evlı olmamak. 
Ta!lplar ~·ır dilekçe {le 30.ll.9ı2 tarlh\ne kadu lııtan'lu1 C 

şa, Sirkeci), İzmit Baı1kcslr, Ankara. Kayııerl, Adana ».ıtat.Y" 
bir. Afyon ve Erzurum•rta ışletm• mUdllrlllklerlne mllraca11t ed 

D1lekçcye ap.rlh adro9 yazıto.cak a,,ağıd.ıki evrak U!§tlrlloi:I 
ı - Mektep diploması, 
., - Dn.g-ruluk kO.ğıdJ, 

3 - Aşı k~ğırtı 

4 - AE:terl!.ır durumunu bildiren veııika ve nurus cllzl\•u\L 

MUsabak~ lmtlhanlan Ankara.da yapılacaktrr. Şerait.• ı:ıall 
AnkarayP kaıfor seyahatleri temin edll::ıcek ve lmtjhan gUnU a 
dirilecektir. 

Oskiidar Sulh IJukuk llıi/.İmlijjln· 
den: 

942/ 411 

Veli S:ıpo~lu: tlskiırlar \hmedl· 
ye r.. 14 .:\'oda. 

Oc;kücfar halk lrıım,·aylı:ırı şirke
ti tarafından alevhini?·e ncıl:ın ala 
enk da\·asının rercyan eden muhil• 
keme.sinde ı;tôo;lerdl~inl7. ııdrcc;te bu 
hınrn:ıdığınızrl:ın rln,•cti ·e hilfr lrh# 
li~ ııııle rılilıııi'5 olmakla mnlıkcını: 

•Ce 15 ~Un nıııtlrlrtfc llftn<'n size t,.f,. 
li~:ıt if'ra~ına ve mahkemenin 2. 1'>. 
lH2 saat on buı;ıılln talikine karnr 
''erilmis olduğıırıdıın tcblil!ııt mııkn 
mına kaim olmıık İllere lliınen le!ı. 

!iğ olnnur. ( 411lli!l) 

/tskiidar Sulh llukuk 
<len: 

942 / 405 

Mustafa Özhcr: 
far S. 19 No. da. 

('c;kiıdar Halk tram\'11 
ti larafınd::ın M. ale~ h )1 
ber aleyhine ikame olu 
clavnsıııın cereyan ctmr1' 
hııkeınesinde gösterdl~İ 
bulurı.ınıadığınızdnıı :'ıi.G. 
15 gtin nıiilldclle llAneıt 
ve mahkemenin 2. 12 9 
buı:uJ'.!ıı l~ılikine karar 
Tebliil:ıt mııkaınınn kalıt! 
urr ilı"ın olunur. (416fiRl 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

Mllı1tar.t:c.mfn l.çın .p!jk kopça, dUğm.? ve buna mU:nssil ' 
zemes; nıU•cshhlde a.lt olmak ve kumaşı ldıırece verllmek .ızetf 
pelerin ~.1p<.l• ıa:t usuıUe ekııiltrrıilye konulmuştur • 

?rlı.:hammeo heôell l~OO Ura olup "l1uvakkat temlnatı 

İhete 23 U.94? larlh•ne tesadW eden pazar".esl gilntl saat 
karada P. ·r. ı. umunıı mUdllrlUk ı;1nası'lda mUte~kkll :Wı:ıt 
komlsyorı•ındı. yl\pılacaktrr. 

Buna t.lt $artJ1amel"r ber ~ıın Ankarada P T T. ıevazttl' 
ğUnden lstıınbuld!l Yeni vnıde ıııırıırı1ıı P. l. T. umumi d•po ıa 

hrııiplığ,ndeı hedelsiz o•flrak atınabtı r. , 
11l1raiye Çum.ııurıyetı 

ZiRAAT BANK ASI 
&cuw~ t.ıulbJ: ı1'AA - Senrutyeıtı. ıoo oou.ooı, ıwı. 

\ 

Şube •• ı.Jaıu adedi: e~ 

Zira vt Ucal1 ııeı oevı banka muatıMllelerl. 

Pıı.rıı tıtr1.ktltenıere ~ 000 ııra lk:ramtve Ter1vor 

:n u 60 ııra.m bUJun&r.Jara eeneod• • de.ta ceklleceıı ınır'a 

Ana göre ur..ramtye da&'tUIAft:aırtı:r, 

• • • • 
n • 

500 
140 
lOI 

• 
• 
• 

ı,OO<ı • 
1.00G • 

"000 ' 
l.ZO • 

181 • 
• 
• 

DIKKAT: fleııa.ııarmO&ld par&lar bir ~ne ı\lnde 50 tsr-

1 
~1lfDll~en.!M't f.kraaılye çıktığı :.aıullrlle ~ ~O ıaz.ıuııe teril.,-

•Kar'alar ııened" 4 ıtefA 11 Mart. \1 Raztran tl ICY1-

l1 BirtııclkAnunda ı;e1<UecekUr. 


