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"'Mağ'azamızda son model mücevheratın zenı::-ın çeşlUe· 

n vardır. 

Ucuz ekmek karnesi 
kararlar • 

ıçın 
• • 

yenı 

,._,, Menafii umumiyeye hadim cemi· 
1 ! yetler, bunlara bağlı teşekküllerde 
~? çalışanlar ucuz ekmek alacaklar 

ı ~ t)' [ f!ev[ele ait mütedavil sermayelerden 
"ucret alanlarda bu hakkı kazanacaklar 

Babramaa orduya 
katılan subaylar 

KAhraınan orduya katılan ı-e~ ıabaylar, dün Ankarada yapılan törende yürllytl7 vazlyetbld• 

Yedek Subay okulu mezunlannın 
diplomaları dün merasimleverifdi 
-------------------------- Ankara, 24 (A.A.) - Bugün saat 

P k r 15 te Yedek Subay okulunda 17 ıncl 

a raslz yeme devre tıtru!illnl muva~fakıyetle biti· 

1 
ren gene; subaylara dıploma ve nıU· 

- kfl!at tevzıı töreni yapılmıştır. To· 

li •• 15 b • f k • rende BUyUk Mıllet Meclisi Reisi Ab-

er gun in a ır 
dülhallk Renda, Ba~vekıl ŞUkrll Sa-

~~~7ılu~ll;~~'.lle~e:~~·a~~~i1~:~;h~:ln~~ 

b 1 k R<'iııl Orgeneral Asım COndUz, Ce· 

es en ece nel Kunnay ve Milli Mildniaa Vekfı· 
ıetı ile dığer \'eklUetlcr ileri gelenleri 
hazır bulunmuşllırdır. Mezun subay
ıurın bir 'ağızdan söyledikleri Istlklilı 
marşından sorira okul komutanı Kur 

may Albay Ali Rıza CUrdın sı)y\e
diti bir nutukta yüksek tahsıl genç
li~lnin yıırd rnıldıtraası için lhtımam-, 
ia hazırlandığını ve bıınyelt-rıııdeki 

askeri ruh ve kllbilıyetın modC'rrı Mı· 
bin bütün i<ıtel<lerine tamamen uygun 
bır şekilde iıılcişaf ettırıldığını kaycıet 

tikten sonra ıkmlştır kı · 

f:32 3cnelik ~eretıı tnr mazıyı ve o· 
nun yUk,ıek ta.rıhınt taşıyan okulu· 
nıuzda şimdiye kııdar çıkan oıı bın· 

!erce yedek subayın memll'ket hizmet 
lcrlnde ve yurd mtıdataııı;ında aldık· 
ları vazifeyı tanı başarı ıle yaparak 

(De\'amı s.. S, su. S de) «=» 

AD mana Rus harlb>ö 

Stalingrat'ta 250 
bin Alman askeri 

llızılay Retııl Ali Rıza Tar han, na~n'!kiUmlT:le ranyanll .• çarpışıyor 
Ilı Arıkara, 24 (\'atanJ - Muhabiri· 
1( •ti bUyOk bır nezaketle kabul eden 
bıı~ılay Ccml,>ell Reisi Istanbul Me· 
~u Ali R!ına Tarhan, Kızılayın Is· 
~ buıda açacağı aşhaneler hakkın· 

fil beynnattiı bulunmuştur: 

14~- Kızılnyın lstanbulda açacağı 
~er hakkında son hazırlıkları· 

Fransa tama. 
men işga l mi 
edilecek? 

mız bitmek Uzeredır. lstanbulda me· : 
buslardan Sadettin, Ticaret odası Ref. 
si :Mıthat ~emiı ve Kızııay muhase· 
beclsınden mürekkep bır komite bu 
mUhlm işle çok yakından meşgul bu
lunmaktadır. Aşhaneler bir kii.nunu-

Alman 
Tuaps'e 

hızlı botları, 
taarruz ettiler 

evvelden ıtıbaren faaliyete başlaya. Stokholm, 24 ( A.A .) _ Stalln· 

1 
caklar ve her glln 15 bin kişiye ka- grad etrafında savaş devam et. ..,._.._.. .... ._ .... _......__.. ..... ,_wıı-.~ 
lorlsı bol ~·cnıek \'erllecektir. Aşha- mcktcdir Stıılıngradın ıctnde ve 

1 nelerde yemek yıyccck klmeeler hU· dışında Almar:lıır muharebeye sür 
ı kQmet ve Halk Partısı tararından ay. dükleri 250.000 den fazla askeri, 
nlllcaklardır. Kızılayın aı;ncatı aşha. 500 tankı. 200 topu, 1000 havan 

1 neler UskUdıır. KıırngUnırUk, LAlell, topunu ve 600 tayyareyi ku!lan.
1 Beşiktaş, Knsımpaşa semtlerinde bu- makta devam ediyorlar. Alman ka 

lunacaktır. yıplarının insan bakımından yUzde 1 
Kızılay, bu uğurcla elinden gelen 170 ve n:ıaızemc bakımından yüzde 1 

her şeyi yapacaktır. <Sona Sa: s. Su: 6 de) «=» 

Pasifikte harp 

Cenova 
baskını 

Böyle bir 

Şehirde yan
gınlar dev1m 

ediyor 
ihtimalden s· J k azo·· r .. 

bahsediliyor Jr apOD fUV U Torinc, Sc:vone c'e 

ı\ !Crı1e, 24 <AA.) - Brıtanova: be h e b t ld büyQk h :c m:i 
~~~~~~;.:111 d';!;;:k~~;!n~şaç;,ıl~r ta~~: ır ın u rı p a ırı 1 uğ:-:-dı i 
"lt!k• g ıl edilmesi ıhtlmali belir. Vaşington, 2!l (A.A.) - MUttcfik 1 gemL<ıine isabet vaki olmuştur. Tay· Londra. 24 (A.A.) - Perşembe 

Ankara, 24 (Vatan> - l\1aJlye•---------------------------

ve TıcHret VekfıJet.lerının rniışleN:. ,.-----·-------------,----------• 
k.<'n hazırlıı.dıkları ekmek ve: ek-\ L .A. • k • e • e 
mc:klik hububatla dığer gıda rnad. ' a s t 1 t e v z 11 1 ş 1 
delerinin dağıtılmasına daJı olan 
talimatnameyi bildlriyoruın: 

Evvel<'e r eşredıımış olırnJardan ta n z 
1
• m e d ı· ı 1• y o r (Den.mı Sa. ıs, su. 4 de) il il 

Ziya Gökalp ı 
E.'üyük Türk m'ifefekkiri J 

18 vıl evvel bugi:n 
hayata göz yummuutu 
Burun Ziya Gôkalpm 18 ıncı ölüm 

yrıaonUnıUcıur. Buncıan 18 yıl oıı~e 

hayat1t gfü:ıetırıı kapııyan 7..ıya Gok· 
aıvın, 'J"tltk ruhuua. aşıı .. ~ga kud· 
retll lıtıan, 18 ııene gibı kı:sa blr za· 
manda o ıcadıu ı;eıışmlştır ld, asır· 

Janrı ~t.IAyem .. aı~ı oıı vıı.rlı1< lıalln· 

Oe (ıfkırrııış. el.Tatil aaı buda.k eal· 
nuştır. 

(oe,·11.ıııı: Sa. 2; Su. ı de> 

!\lerhum Ziya Gökalp 

Tevziafı 
Valil ~ r 

belediyeler yapacak, 
n : zaret edt~ cek 

Ankara, 2l (\'atan) - J:hal edllrn n Tlraret Ofisi ile Ticaret blr
llklerl emrindeki listikler;:ı motörfü \·eııalt !'Ahlııterlnden en çok muh
ta\· olanlara \erllmC'llnl temin için Tiurf't \'ekliletl, bunlamı alakalı· 

lara 'llilyl!tlerde belediyeler marlfetlle , ... \·alilerin nezareti altında da
ğwtılmu ... ııı kara.rlaştırn•;:-~r. Bete rlyeler ınliracaat !'ahlplerlnln ·uzl-
1.ıyetinl, mal1k oldukları \asıtaların , .e hakiki lfıstik ihtiyaçlarının İM· 
bıtlmlen sonra tnnzlm edecekleri llııtrl·I bC'ledl~·e relı.lne \·e ~onra da ,·a
liye t&Mlik ettire~ekler \e bU11dan ı;onra IA!'!tlklcr alıikalJ aceııteler ta
rıdındırn ahlacaktır. 

Muhafaza memurla
rının elbise bedelleri 

Paranın derhal tediyesi için 

Ankaradan kat'i emir verildi 
Ankara, 24 (Vatan) - Saltıhl-1 rük Muhafaza Başmüdürlüğüne 

yettar makamlardan ö~rendiğlme kat'i emir vcrllmlşlir. 

göre lstanbu lda bürolarda çalışan 

Gümrük Muhafaza memurlarına 

elbise bedellcrlnln verılmesl kanu. 
ni bir haktır. Kanuniyet kesbet. 
mis lıu hakkın verilmesi ıçın de 
lflzıın gelen tahsısat ayrılmış ve 
fstanbula da gönde.rilmlştlr. Bu 
elbise bedellerinin derhal memur
lara verilmesı için İstanbul Güm-

Not: Bundan evvel memurlarm 
bu kanuni haklarının Muhafaza 
BaşmUdilrünOn keyfi bir hareketi· 
le, emrin \•erildığl beş aylık bir za. 
man olduğu \'e Gümrük Muhafaza 
teşkllşt.ına bağlı diğer teşekküller 

memurlarına <>lblsc b~dellerl ve. 
rlldlğı halde verilmemesi meselesi 

(De\'11mı: ~a. 3, Sü. 5 ki) o 

Libyada harekat başladı 

Sekizinci ordu taarruza 
geçti çarpışmalar başladı 

Londra. 24 (A.A.l - Rculcr ıı. 
jansının askeri muhabiri bildıri· 

yor: 
Dün mı.itl<{ıklcr. Simali A!rikıı. 

da 3 ııncü defa olarak taarruza 
gcçrnışlerdır. 8 ıncı oı du J::la tt!· 

nıeyn önünde dün mihver mevzi. 
lerlne karşı bir hUcum yapmıştır. 
Bu defa mahdut hedeClere hücum 
edıldığı iddıasılc taarruzun şümu. 
ıuılli gızlemck teşebbüsü yoktur. 
Kahıreden gelen muhtasar res. 

mı tebliğde, 8 inci ordunun taar
ruza veçtlğl bildirilmekte, bu da 
mihver mevzilerine karşı büyüt. 
ölcude bir tanrruzun ba~lad ı ı'.;ı f k_ 
rını vcrmcktcdır Son günlerde ııe· 

{be,·ann: Sa. S. Sil. 6; da) n 

ıtı "Cd r. Yakında Vichy'ye At· bomba uçakları tarafından Rııbaul U- yarecıler, Japonların topycltfın 50 bin ;::-ecesi ve ruma ~ııbahı taarruza uğ
~tl 1 :nu1r hn .. ıslarilc 'darccllcrinın zerine yapılan taarruz. Pasifik deni- tonllı\to kaybettiklerini hesaplamış- rayan Cenova, bu sabah hı\1{1 yan-

ll>t! l'rı bck'cnlyor. zinde görlllmemlş derecede şiddetli ol- tardır. makta idi. Şehirde önemli 18 yııngın 1 
• \ııı:raı D"rlan Rabat't:ı muştur. Bir Japon kruvazörü. bir Sydney, 21 (A.A.l - MUttc!lk kı- ı \'e daha ufak mikyasla müteaddit 

l)al'1 d , • 24 (AA,) _ Amlraı 1 muhrip, iki nak'ıye gemisi olmak fi. taları, Japonların Yeni Ginedeki baş- yangınlar sayılnuştıı· 
rJan J b.ıt', g<'lmıı;Ur. zere 3 Japon gemısı batırımhş, bU· lıca Ussu olan Kokodaya 12 kilomet· ı Londra. :?t (.\ .A.) • Dilnkil cu.1111-

(l>e\'Rmı Sa. S, ~ü. 2 de) n•n , )Ük bir tıiŞıt hasara u~amış, 5 yUk re me.sa!edcdı•' .:ı:. 'fle\anıı ıs:ı: s ~u: :J ııcı -



% 

Ziga Gökalp 
Büyük Türk şairini 
bundan 18 yıl evvel 
bugün kaybetmiştik 

<Batı 1 ~) 1 tekkir olarak ölUnceye kvdar çatıştı. 
Y1Jnız «Ziya Gökalp:> kelt~!n Hayatı, baştan aşa~ ı siyası mUca-

ıfade ettlğf meChum, bugUn satırlar- l deleıerle geçmiş ıhtırus. .. ız ve her hu
la, sayfalarla, hattlı cılth.·rle bılfl an· l l!U!fta ff1 7.llt:ttl ve !1tlrUst otnrak çalı
latılanıaz. ı şan bu bUytlk ınillt•f P-kkir, 1'tlrk iltrn 

Zaman, bir silindir g-ıbfdfr HAdl- nıemuıe :ıenein bir kUllıyat bırakmış-

Şehir 

Haberi eri 
Mahkemeye 

verilen memurj 
ve fırıncılar 

D ün yapılan duruşm :> da 
pJra cc z sın .:J m 

ed ıl :iler 
hkum 

Bur.dan bir müddet evvel, bir 
!!l'lerln ~ vakaların llzerhıden geç- tır. kac Cırıncı ve iaşe mcmurı.ı, ek
llkçe, onları siler o;iiplırUr 11 .. l>azarı «Kızıl Eıma, J\ltın Işık, TUrkleş-, ınek ktırnelerıncle s ıı i•<:tim ~1 yap. 
d.t Yok eder. Iruıanlar da be.zan hfl. mek, TllrkçUIU~iln Esa.~ıarı. Ttirk ı tık 1 ar ı icldiaı;.le ınahkr meye verıl . 
d iıw.Jere benzerler Onlar da zaman Medeniyet Tarihi, Yeni Hayab ı;lbi 1 ml~lerdi, Bır ı nci M•lıt Korunma 
ııılındirlnln ağır basıkısına Vf' zaman kttaplıı r biU>, tllrkc;enin saf vr tıomız mahkemesinde devam olunan bu 
· ılpUrgesınin dallarına takılarak ıd· duygusunu aşııamaktll ve TUrk met- dava dün ~o ra ermiştir. 
liıılr. sUpUrUlUrlcr. Fakat yiıte oyle kOr4!8tnl kuvvetlendırmektedir. 14 fırıncı ıle 7 İa§e memurun. 
insanlar vardır lef, onlar ne saman si- Bugün 18 inc i yıldônUmU mUnase- dan mürekkep olan suçlular dün. 
llndirinln ve ne de zaman ıllpürge· betllt! bUttııı hayatı TurklUk aşklle kü muhakemede suçlarının dere
sınin hışmına kulak bıle asmaztar. tutuşmwı z~ f:ök 1 . . h lk ccslne göre 50 ve 60 ar lirn olm:ık 

-v .ıya .... a p ıçın, a ev-
ZanMn, onların ne kıymette o!duk· ı ıcrindc merıısımıer yapılacak ve bil- tizere muhtelıf cezalara çarptırıL 

arını meydana \'Umıaktan başka bir yfik TUrkcUnUıı hatırası hürmetle a- mı !ardır. 
fey yapmaz. Hatta. çok kere. '>nların nılaca.ktı:r, Mulwkcmc r. cticesınd iki İaşe 
kıymetlerine kıymet katacak dokU· memuru da bcraet etmiştir. 
ınanlann neşrine yardım eder. «Bakm bizim öz tllrkcemir. ne hoş 

Sümerbank halka yeni
den pamuklu dağ twak 
Sı.imerb:ınk Yerli Mallar Pazar. 

lşte, haya lla iken şahsı eserinin dil. Onun her bir nağmesi gökten ge
<udretll mAnasını içerisine gömme· len hıtab gıbi ı:ar ses. Ne billbille, ne 
ini bUen bUyUk ve d1hl rrrilte!ekkır duduya eş değil, bu dil alageyiklerin 

'Zıya Gökalp tc, zamanında böyle ta· içtığl ya kut renkli sular gibi ~arıl· 

ıınmamış ve kıymeti çok az takdir dar. Orhon ile Kızılırmak gibi ki s ula · 
edilmiş bir mllte!ekkirdi. Şimdi, ne rında ruhlarımız parıldar .. .> ları iklncl defa yap ılacak olan pa. 
bUyilk bir hazine olduğu meydana çı- Diyen Ziya Gökalp, Tilrk dilinin nıuklu mcnsurııt lcvzlatına alt ha
kan bu müstesna fikir adamı, bugUn- kalbe ferahlık veren ahengini, mu-! zırlıklara lıa 'aınıs bulunmaktadır. 
gU neslin takdirle )'3detllği bir var- slklslnl o zaman ne gtlzel ifade et- l Bu arada ıiğrcndlğlıntze gör~ 
ıık halinde kalblerc yerleşmiş bulun- mlşUr. miiessese mUdtirlugli hıılka dıı~'
"llaktadır. Klltlelcrl harekete getiren, dimağ· 

1 
•ıJmak üz.ere 4 milyon fıs tabe tlir-

TürklUk ve TürkçUIUk kelimeleri dakl fosforu alevlendiren, insanı coş- m ktedlr. 
anılınca, bu fikirleri yaratan, işleyen turup h11rlkalar yaratmtığa sevke- Flslerln b ir kısmı şehrimiz.de 
ve işletmeye çalışan bir dahinin is- den, bUytık TUrkçUden aşağıya bir rnahallc bırlikleri tıırafı ı: dan tevzi 
mınin anılmamasına imkfin yoktur. kıta geçirerek yazıya n lbayeL veriyo- 1 cdılecckllr. Arla kalan kısmı da 

Türklyede ilk defa içtimaiyat oku- ruz: ılıtiyac;ı olan v.Uıyctlcre taksim 
tan ve içtimaiyat mefhumunun geniş Sakın hakkım var, d!"me, ed\Jccektır. 
ıudutları içerisinde, derın bir vukuna Hak yok nı:ife nrdır. Bu seferki p1muklu mrnsucat 
kafıı.sını işletebilen Ziya Gökalp, ma- Hak mlUetin, 'ıı n onun, satışı şehrimizde. bayilere yaptırıL 
!:alelerile, şilrlcrlle ve nihayet tek Gönle ıo.enin, l'an onun nıuyıp, dogruclaıı doğruya ~ mües. 
kelime olarak kalem ve dilne, Tllrk Sen öl ki, o ya,asın. scsenln şubeleri tarafıııd•n yapıla. 
ruhunu tahlil eden, TUrke iman ve Dökülecek kan onun caktır. 

kudret duygusu aşılayan bir mllte- Ziya t,ôkalp Tevzia t, verilen fiş numaraları.. 

Ba 'ık bolluğu 
'=akir halkın ucuza 
yemesi için Belediye 

tertibat alıyor 
İstanbul Belcdiy<ısl Jaklr halka 1 dıklıdakl bir b uzhanede de stok 

ucuz balık yed•rmek üzere esaslı yapılacaktır. 

tedbirler almaktadır. I İstanbul Belediyesi perak ende-
Bclcdlye Reis muavini Lütfi cilerln nakil ilcretlerir.den istifad e 

Aksoy dün Balıkçılar cemiyeti re. 
isini davetle kcndisilc bu hususta 
görükmilş. balık lşir.i organize ede. 
cek esaslı kararlar verilmiştir. 

Balıkçılar cemiyeti reisi bilhas_ 
sa top tan olarak perakendeciye 
kilosu 20 kuruşa verilmış toriğin 
piyasada 50 kuruşa satılmasından 

:iclayı şlkAyette bulunmu&, Bele. 
:;ıyenin bu !hllkArı önleyecek ted. 
ô irler alması Uizım geldiğini b il. 
dlrmlştir. 

Bugun için İstanbulun ihtiyacın.. 
dan çok fazla balık çıkmakta ve 
hatta bir kısmı da elde kalmakta
öır. 

Balıkçılar cemiyeti dün 10 bin 
ç ift balığın yağını çıkartmak mcc. 
buriyetfnde kalmıştır. Bu arada da 
bılhassa A nkaraya vagonlar la ba. 
hk gönderilmektedir. 

etmeleri ve balığın daha ucuza te. 
m ini ıçln bu balıkların Belediye
nin kendi vcsaltlle nakletmesi d e 
takarrlir etmiştir. Bu suretle Be
lediye her yardımı yapacak ve 
balığı halk ucuza t~min edeb ile. 
cektir. 

Bir işçi çıhş~ığ ı bina
dan düşerek ölJü 

Galatadıı. Perşembcpazarında 0-
rakyanın deposunda çalışmakta 

olan ve Galatada hamallık yapan 
Agop dün çalışmakta Glducu damı 
tamir ederken muvazenesini kay_ 
bederek oknğa düşmüş, beyni 
parçalanarak ölmüştür. 

Adliye doktoru ceSfd in defnine 
ruhsat vermiştir. 

nın .sırasına gore, gazetelerle ilan. 
dan sonra başlayacaktır. İlan cet
veJ.lndc hangi numarıının hangi sa
tış mağazasında muteber olduğu 

ayrıc& gösterilecektir. 

Diğer ta raflan Sümerbnnk Yer. 
1i Mallar Pazarlarının Beşlktaşta 

ve B ursada tesis ettiği şubeler d~ 

29 teşrinievvel Cümhurlyet bay

ramında satışa açılacaktır. 

Olikkamnın aıtrnda 3000 
şişeden fazla kaçak 

içki sak amış 
Tcpebaşında t ramvay caddesin

d e 105 sayılı dükklında müsk irat 
satıcılığı yapan Aleksandr bazı 
kimselere gizli olarak yüksek fL 
yatla içki satarken yakalanmıştır. 
Müsklratçının bodrumunda 3000 

küsur şl c muht lif clr.ste şampan_ 
ya. şarap. likör gibi içkiler t utul
muştur. 

Mallar musadere edilerek 
Adliyeye verilmiştir. 

bayi 

Eroin kaçakçısı sabıkalı 
bir kadın tutul~f u 

Beyoğlunda Tarlabaşında genç 
bir kadın gece yarısındnn sonra 
şüpheli bir surette görünmüş, po. 
Jlsler tarafından çajırılarak üstil 
aranmış. çantasının tuvalet ayc:ası 

altında iki gram mlkta.rıııda eroin 
bulunmu~tur. 

Eskiden de eroin kullanmaktan 
mehkemcy<:> verilmiş olan bu sa. 
bıkah zehir kaçakçısı Hatice tek 
rar Adliyeye t~llm edilm iştir. 

Alınan kararlara göre fakir h al
kıı, çıkmayan günlerde ucuz ba. 
Jık yedirmek için buzhanelerde 
stok yapılacaktır. Beledıye l\Iez. 
bahadakı depolardan bir kısmını 1 
bu işe tahsis edecektir. Ayrıca Fın 

doğrudur. Bu defakl çaldığınız para na
sıl oluyor da sizin hakkınız oluyor? 

=======================' 

Zeki 

K erstcn hemen cevıı.p vermedi. K aron 
lıkta polis hafıycs1nin yuzunü seçmeğe 

çalışıyordu. Bir müddet sonra anlattı: 
- Ben b u yüzden hapse gırdim. Bnş, 

ka birisinin yapmı~ olduğu bir cürüm 
benim hayatımı m ah vetti. T azminat al . 

il Haft.sdan Haftaya 1 

Ba lılE a.kını Perşembenin 
gelişi ... 

T orfkt"TL sonra t'tt""mut a. 
kını bıışlııymca. V<? Balık, 

haoeye yüz bin cırt palamut, ylr. 
mi bın çift torik gctir lllnce ne de 
olsa fakırfıkaranın y ilzO gtildü 
Mııbıır<'k ne ete benzer. ne seb. 
zere: Ekmese fazla ihtiyaç his. 
~cıtırıncden karın doyurur: tam 
zamıı.na uygun bir gıdadır. Ynl. 
nız bir kuc;uru vardır: Karın do
yurur da tıı.dına doyulmaz ve göz 
doyu rmaz. 
Balık güya demiş k i: «Beni 

t utan ummasın: yiye n doymaı.ın: 
tuzlayan da koı·kmasın!11 Balığın 

ağzından b un u k im uydurmuşısa 

demek istemiş ki balıkçılar pa ra 
kazanırlar ama tutup zengin olıı. 

mazlar. yiyenler tadına doymaz. 
lar: fakat konc:rrve ini yapanlar 
<:Ok para kazanırlar. • 

Bu düşünce pek yanlış değıl

dir. Kor.serveslnı yapabilsek çok 
par a kezanaeağımı7. muhakkak. 
tır. Fakat n e yazık ki bu yolda. 
ki teşkilatım ız h iç de necek ka.. 
dar zayıftır. Bu yüzden, milli 
~ervct olaccık balığı , çok :nman 
geldiği yere göndcdr, denize dö. 
keriz. 

~ alık şaird ir , k afiy e merak. 

C=' lıı;ıdı r: Mescll tuzsuz v e 

buzsuz yapamaz. Halbuki aksltı. 

İnönünde- bi;l 
yük treni 

voldan çıktı 

Ankara tren!eri : ötorlo 
ş2h ~im ize geldiler 

E~kisehir l e Bozüyuk arasında . 
k i İnonü i tasyonund:ı bjr m ar . 
ş;rndiz treni raylarda n cıkmı~tır. 

in~aı•ca bir zayiat yoktur. 
Bu kazanın hanı:I sebeple vukııa 

geldi~! hcnUz tı&tnamen anla~ıla, 

nı -mo kla beraber ınar~ndizin de. 
rayman yaptığı esnada raydan çık 
tığı tahmin edilmektedir. 

Dün Ankaradıın gelıncsi bekle. 
nen trenler !J _ 10 saatlik rötarla 
ı;chrınıizc gclml~lerdir. H aydarpa. 
şadan kalkan ekspres ve diğer 

trenler normııl zamand a h a r eket 
elmi~lerdir. 

Ar:~2 d : şını yc. ralıyan iki 
genç m h um e~iidiler 
B undan bırkaç ay evvel Kasım. 

paşada ayni evde oturan üç deli. 
J.:nnlı bir kadın yüzünden kavga 
etmişler ve bunlardan birisi ko. 
lundan ağır surette yaralanmıştı. 

Vahit, Hakkı ve T ahir adındaki 

bu üc arkadaş bir müddet ayni 
evde lyi surette geclnd.k ten sonra 
Tahfrle Hakkı V!ıhide dış bllcme
ğe baslamışl<ırdır. Kllrısını bu ar
kı daşlardan kısk ,ı nan Vahit onla. 
rn yüı vcrmcdı&ı içln a ral arında 
şiddetli bir k:ıvı:a o'mustur. 

İki kafadar arkadaş bır gecı• 
Viıhidin dairesinin kapısını k ırar:ık 

içer i girmişler ve 1.nvall• adamı ~ol 
kolundan bıçaklayarak bu kolu 
kulJanamaz bir hale getirmişler. 

Dün ikinci ağırcczada bu dava 
, c tlcelcnerek suçlulardan T ahir 
2 sene 6 ay, Hakk ı , bir sen~ :ı ay 
hapse mahkum edllmislerdir. 

Yazan: ladaa Galip ~AVCI 
ğlne bakın ki b iz de ne tuz. ne de 
buz yetıstırebılırlz . Şu son akın. 

da da ~uçlüklerle karşılastıı:ı. 

mız anlaşılıyor. Gazetelerde yine : 
.. Haric iskelelere balık naklede. 
cek motorlerc kafi mı ktardı ma 
zot verilemcdığınden ve şlmendl. 
fe rle naklı>·at henuz başlamad ı . 
ğından. .. ... "ba l ıkçıların gılrı dc 

istedıklerl !iO ton tuza karşılık 
İnhisar idaresi ancak 12 ton ve. 
rebtldl~inden.. .... ,, muhafaza içın 
buz kafi gelmediğinden ... • ~ıbi 
cümleler okumıığa başladık. İlk 
akında belki 1.o im adı ama ikin. 
cisinde balıkları yine denize dök 
mek zor unda kalacağız dıye Ö

düm kopuyor. :\fubarek öyle b ir 
şey kı vakıa .. tuzlayan korkmaz~ 
ama tuzlanmaz.sa kend 'sl kokan . 

Kokar dedım de aklıma hoş 
bir fıkra geldı: 

Adamın biri balık alıyormuş. 

Balığı eline alarak kııynığunu 

koklamağa başlamış. Balıkçı: 

- Hazret, demiş, kuyru~ur u 

ne kokluyorsun? Bllmıyor mu
su n k ı balık başta n kokar. 

Mi.iş l eri ce\·ap vermiş: 

- Baştan kok tuğunu biliyo_ 
rum evlat. Kı.,ku kuyruğa kadar 
ındt mi, ona bakıyorum! 

Gercckten de balığın kokusu 
kuyruğa kadar ı ı,ince brruatur, 
bulunduğu ~erde durulmaz. 

Marifet .v •l n ız balığı tutmakta 
değil. kokutnıudıın faydalanıla. 

bılnH'slndcdlr. Yoksa balığı her. 
k es tutar, yahut da tu tuyor um 
görünür. 

e\ alık tutmanın şimdi b ir de 

~ gırgırlısı vırvırlısı var . 

Bun lar amatör işi değil. Amatör 
balık,· r ııın butun keyCı ve zevki 
balıgın c.ltarıı ıı ucuna ta kılıp san 
dala alınm ... sındadır. 

j~:.~ ostum E~ref Şcfık de ama. 

~ tör balıkcıların şahıdır. 
Oltalarını kcnd·, hazırlar, zoka. 
larını kend isi döktürür, yemini 
kendisi 1edarlk eder. Bir zaman. 
la r birlikle balı~a çık tı ımız ~a. 

man b lgisir.den ve gör~llsündeh 
çok faydalanmıştım. Fakat her. 
kes benim gibi değildir, değer 

bilip gerçeği söylemez. Nitekim 
böylelerden bir tanesi geçenlerde 
arkadaşlara şöyle anlatıyordu: 

- Eşref Şefik arasıra Boğaz

da bal ıga çıkıyor . Etraftakı san. 
dallarda balık tutanlar ner balık 
çck l~te ~ciyle haykırıyorlar : "Bay 
Eşref, me rak etm e. elbet sen de 
çckersın • 

Balık meraklıla rı arasında bu 
kabı! alnylcı. r da balık tutmak 
kad1r kcy ı flıd ı r 

B.ı.hk m ('rak ı diyip gec;mcmell 
Bu mcı~a k :nsanı saatlerce. h atta 
hiç bir ~er tutmadan. ayazda ve 
denizde bekle tir d uru r. 

Balık tutm a merakı hakkında 

dn hır h•kfıyecık anla tayım: 

Avrupanın birçok yerlerinde 
balık avı mer;ıklılarını ta tmin 
için bizde •olduğu gibı d~nlz yok
tur. Bunlar büyük nehirlerde ba
lık tuta rler. Bunu belirttikten 
sonra "!mdl size hikayemin deko. 
runu çizeyim. 

Bir tımarhane b ahcesl. Bahçe. 
n in dıvarı. Duvarın arkasında b ir 
nehir. 

n._n ikayc : Bahçede dolaşmak. 

tr"1J ı,ın u,.,anan d~ll1crdcn b iri 

du\•tırın iislilne çıkar ve dışarıya 

bakıır . 

Nehrin kenarında bir adam 
rlindc c;lla, balık tııtmağa çalış. 

maktadır. Deli bir saat kadar bu 
adamı seyrettikten ıso nra bağı. 

rır: 

- Hey hemşerl! Bana bak. 
Adem ba~ını çev irir. 
- Affedersiniz, orada ne ya. 

pıyorsunuz? 

· - Görmüyor m usunuz.. . Ba. 
lık u tuyorum: 

- Ya! Balık t u tuyorsunuz de. 
mek... Bir saatten beri sizi scy. 
red !yc rum. balık çekemediniz, 
deı;ıı mi? 

- E\'ct. öyle ... 

- P ek•, çoktaııbcri mi burada. 
sınız'! 

- Sabah:n yedisindenberl. .. 
- Bari dRha evvel blrşcy çc. 

keblldinlz mi ? 
- Huyır, daha bugün kısmet 

olmadı . 

- .Ne söylliyorsunuz? Demek 
sabahın yt disir deııberl lpt suya 
daldırıp daldırıp çıkarıyorsunuz 
da hala blrşey tutamadınız b a.? 

- Hayır, tutamadım ... 
- Yııhu . d ah.' ne duruyorsun 

orada? Ge l bizını tımarhaneye! 

Sadun G. SAVCI 

Bir atletin hatiralarından 

S on pnlerde gelen ubtrlr' 

Bulgariıtaala Yunanı.tan •· 

ra9ında bir gerginJlk ı-.p.t.erd1!1' 
nl hi ldi rl)·ordu, Bu gerginliğin ne· 
df'n ileri ı;-eldiğ'inl tahlil etmek faY· 

dası& ulma&. 

Gcr&'lnllğln eııaııı ,adar: BuJKari4 • 

tan, Yunan Trakyasını bu lgarlı1'! tır• 
mağa karar vermı,t1r. Bcl~raddll 
alman<'& olarak çıkan «Donauıel 
t unc» gazete'!!, ımooo .Eulgar köyıU· 
süntuı mfhverce «Ece ~yetıerl' 
adı \ertlf'ft Yun- TrakJMm& yer· 
le,tlrtımell.lne karar •eriWittal Y-' 
maktadır. 

Bu yerlettttrme hareketi yıl ,.. 
nuna kadar blUrtlmek ntyeetle ili· 
rlnelteşrloln ba,ıMa b9flaDU'*''· 
Bulgar kövlWeri, y_.. 1r1yttılef1 ' 
nln elinde~ almaeak olaa .-ı <rt' 

çiftliklere yerleşecelderdlr. 

Söylendlğloe göre. ba arad ~ 
çiftliklerdeki tesl•t ve ı:l~ ~; 
lerl de Bulpr köyllllerl• l•Sll&9 
edecektir. 

cSa,·apa Framıa• Bin H~ 
rlnl yayan bir ~ete. 1'1111811 Tf91'; 
yasının Bulprlaştanlmaeı 1ıa,.rrt' 
bahlıı mevzuu ederken 9a ..aa19r· 
yazıyor: 

«Bu usul. Bir le.fil< Mtneueriıı 
zafer inden sonra. • ister na.Utr. 
13ter CqUıtler. itıter Bulprlar ol· 
sun • icat edenlere kartı tatbt1' 
edilmek 07.ere hatırda tutuı.-1~ 

-''" değer. Bu usul. Polonyada. 
sasta, Çekoslovakyada, Ukraynad11• 

tatbik edilen aYJll usuldQr . .> 

GörWtıyor ki, clalaa bal'p ...,.. e· 
derlıen, eline ber fınat pçtrea 9'efl ' 
dine söre bir taıu.-. ıed19trlet .ı· 
makla kartı tsrafın lıbl ve tat1Jdllfl 
duygularım bilemekten blııtll• bir 
"ey yapmamaktadır. Bu, barptell d<' . , e 
ğan ı'ltıraplarm . harpten aonrtl 
sulh denMlnde de devam edebUP' 
ğln l gö-.termektedlr. 

«Etme. bulursun» ve «çalma ıı•· 
ı ır pımı \·a la~ ım kapını» d hnlyetl 

>;anlarda iyice yer edecek eldl"~ 
Yarınki sulhlin de, harp kadar de J · . ~· 
ıe bile, ona yakın aaık ıurath 0 

c·a•"ına .. üphe etmemek l li:ıım<lır. 
~ . d•~ 
Per,cmhenin gelişi çarşanıbe 

iN-ilidir, derler. 

ıtÖR ıtADf 
~~~~~~~~~~~--~--

M3 llarma tyat etiketi 
koym ;yan b:r tüccar 

mahkum ol~u 
Galatada 44 numaralı yazıhane. 

ıaıı 
de zahire ticarctlle meşgul o t 
N iyazi adında bir tüccar tn(?\re\JI< 

mallara fiyat etik eti koyrnarıı9 

suretlle fiyat aleniyetine muhale. 
!e t sucundan Milli Korunma mııtı· 
k em eslnc verilmiştir. 

1 

A etlerlmizdcn 1924 Pariı1, 1928 merika sporcubrı teknesinde kosko- ı Dün ik inci Mılli Korunma 1113 ~ 
Amsterdam ·uı 1986 BerUn o· I <'& bir «Amerika olimplk takımı• ya- kem-esinde duruşması netıcclcfl~c 

il ı adına -ttmı" ' ıa 11• -zetecl zıh , .e her tlirlll konforu havı bllyük bu tüccar 75 lira p:ıra cezasııı8 ~-ıı 
nıp ~ •· · 0 n "'' .. - 1 1 i üdd 1 d-kk~ nın " arkada!llar mnın Amertkadan gön· ı \e husu<ıi bir ,·aı>urla geldiler. b r harta m el e u · am 

derdlkl;rl 
1

yazılar hakkında lıonu,u· 19S6 da Berllnde sırıkla uzun atla- patılmasına mahkum edilmiştir· 
yordum. Bir aralık ıöz Amerikanın ma finaline iki Amerikalı ve bir Ja
harp endüstrlılne intikal etti. Ame· , pon kalmı~tı. Final Y&l'murun çlse
rlkanın neler yapmak kudretinde ol· ı ledlıtl bir zamana ra!ltl&dı. Amerikalı 
duğu bah<ılnde iken Uç ollmtlya t atletler atladıkça yardım<w atletlM 
görmüı. olan atlet bu husustaki hatı- her atla,n,tan ııonra atlama ııınıtmı 
raJarın~ <ıÖyle huı'ıı .. a etti: 1 beraberlerinde getlrc.lklerl branda be-

, d A lk zinden mamul bir mahfazaya, kılıcı - Parls olimpiyadın a mer a 
kınına ~okar gibi, ııokuyorlar ve bu 

atletten, kampları ch'Brındald horoz. suretle sınğın ııılanmuını önJUyor~ 
!ardan sabahları uyu,·a.ma.dıklarını 1 ıardı. 
giirünce iki yü7. dolar \·crerek b ütün I Japon atıet böyle bir tedbir alma
horozları topladılar, kestiler ve ra• dığı için her atıayı,ında zıııt .. sırık· 
hat ettiler. t an kayı\eri~·ordu. 

1928 de Am-.tt>rdama her millet in Bilmem bu hatıralara ba<ıka bir 
ıoporC'uiarı az çok rahahız ta'}ıtlarda ,ey U&leslne lüzum var mı T • 
!!tkıntı çekerek geldikleri halde A- I TATLISERT 

Vali, bugün A·1kara~an 
gelemiyor 

Ankarada bulunan Vail ve 13rll 
bl' diye Reisi Doktor LütCI Kırdar. 
IC' gUn I stanbula gelecekti. DUn tc 

\11' 
fonla yapılan konuşmada yşrın ' tı· 
karada yapılacak mUhim bir topııuı 

11s· 
da bulunmak zarureti karşısında 

1 
r eketlnln bir ka" gün teahhur eıtıırııı 

" ıır· 
bildirmiştir. Valinin salı veya <: tı· 
şamba gUntı lstanbulB! gelmesi nıll 
lcmeldlr. 

011Umüzdeki hafta ~ç inde 
n , 50 ton şeker dagıtı ·ac2·\ 

Gökyüzü bulutlu idi. H afif ve serin. Hel\'acı. şekerltmecl, muh<lııetıı~: 
l'e bir sabah rüzgarı esiyordu. Avrupıı. gibi esnafa da şeker verileceği yıır.ı. 

f c" sahılleri a rtık gözden tam amile k aybol- mıştı. Tevziat için bu gibi esııu . 
muşlu. Güneş döğuyor ve etrafa yal. miyetıerindcn talep yckünunuıı :ıı ı rı 
dızlı ışıkların: serpiyordu. Atıanta v a. ması beklenmektedir . 
purunun geni~ gövdesine küçük dalga.. Diğer t a raftan şimdiye kadar J<il~: 
tar çarpıyordu. Zarif spor kıyafetli bir nelerlle şeker alamamış vat~ındıışlıı~:ı. 
genç adam ~alın bacadan cıkan k oyu da şeker alabilmelerıni temin ıÇ ı;· 

enk dumanı seyre dalmıstı. G özündeki tonu dıı · kontenjanın mUtebakl CiO 
h:. "Özlüğü -eliyle diizelterek yar.ındaa nUmilzdekl haf ta içinde bakkaıııır• 
;:eçe•. t ilverte garsonuna seslendi: dağıtılacaktır. 

lrlanda'ı 
ra ir lrlandalı ile bir Jskoçyah 

l!2J bir dört~ ol atı:ına gelmişler. 
ı·oıun orta!lına dikilen levha g idile· 
t•ek ) erler! yazıyormu.,. Muı:lbln biri 
ıit• bunun altına tebeşirle «okumak 
bilmeyen kar,ı ılaki bakkala sorsun» 

mağa hakkım yok mu? Hırsızlığı göze al. 
ciım. Bankada paraların n e rede d u rdu. 
{iunu. b u kasaların nasıl açıldığını bılt. 

~ordum. B ir gece gittim V (: k asadan üç 
yüz bin mark aldım. Mademki bu kadar 
para çalmış olduğumu farzederek ban a 
ceza verdiler. Bar i bu paraya sahip o la . 
yım dedim. Almağa muvaffak oldum. 

Parmak izlerimi silmeğe b ile lüzum gör

medim. Ertesi günü Atlanta'ya bindim. 

Amerikaya giderek yepyeni b ir Alemde 

yeni bir hayat kurmağa niyetim vardı. 

Halbuki karşıma çıkt ınız. İst ı kballm l y!. 

ne mahvcdecek slniz. Yazık oldu. Daha 
ihtiyatlı hareket etmem JAzımdı. 

öır... Sözlerime inanmanızı ıstcrdlm 
Polis hafiyesı halA inanamıyordu. Ba. 

şını ~allayarak cevap verdi: 

F akat mademki razı dcğll:;ıniz r.e yapa. 

yım . O zaman kanuni bir şekilde hare

ket etıneğe ve slzı tevkif müzekkeresi 

gelince hemen tevkif etmeğe m ecbur 

kalacağım. 

- Dorl tane rahat koltuk getir ir m i. 
sıntz? Burada oturma k istiyoruz. Ç UnkU 
güneşli ve s ıcak olacak değil m i? 

- Evet, mösyö Lund le~kkür ede
rim. 

Altm 3 7 lira 
Altın fiyatları yükselmekte .dc'ıı~ 

etmektedir. Dün bir altının Cıyall 
lira idı. 

ıllye )'aı:nıış. 

ik i arkadaş hunu okuyup geı:erek 
ı; ı·zlntllcrl ıır dc\ ıını etııı i, ler. Ge('e 
otelr ıtrldlklerl zaman yıt ta('akları 111 . 

rada J r lnııdJ!ı kahka '1ala rla gUlme-
~ r. başlamış. 

hkoçynlı : 

- :S f' var, ne~e gülüyorsun, diye 
rnrunca ıukadıışı: 

- Bugünkü ıe,lıaya, demJ,. l 'a 
bakkal dllkklinda yoksa . 

tiERÇE 

' 

- Her.üz vakit geçmiş değlıdır. Bu pa. 
rayı geri vcrlrsen1z sizi serbest bıraka
cağıma söz veriyorum. 

Kerstcn sinirli bir hareketle sôzünü ke
serek: 

- Bu parayı geri vermlyeceğlm. Çek. 
tığim ıstırapların, kırılan istlkballmln, 
mahvolan şeref v~ hayslyetlmin karşılığı 

elan bu pıı.ra ben imdir. B enim hakkım-

- P ender'ln kurnaz \'C işini bilen bir 
ı:dam olduğuna eminim Fakat masum ol. 
duğunu bildiği bir insanı da hapse .:ön . 
derecek kndar vicdansız olduğunu sar. 
mıyoruın do~rusu! 

- Ne yapnyım. fikrinizi değiştirme. 
ğe muvaffak olamadım. P ender' in bu Işı 
yapmış olduğunu bılıyorum. Çünkii ben 
yapmadım Fakat bunu na •ıl ispnt ede. 
yım Ancak sözlerime inanmanız lfızım. 

Yaz.ık old•ı! Ben bu karşılaşmamız. 
dan büsbütün başka bir netice bekli. 
yordum. Sizinle aı1laşacnğımıı. emindim. 
Parayı bana geri vermenizi isterdim. B u 
suretle h m siz serbest kalmış olurdu. 
nuz ben de vaadcdilcn mük~atı alırdıın. 

-- Pek l:ılil öyle ya pını z. Paray ı ver. 

ınem, Bul amazsınız da buna emi r. olu. 
nuz. .\ ilah rahatlık versin .. yalnız sız. 

ocıı bir şey soracağım. İsminizi ül;rcııe . 
bilir miyim? 

- Buna lüzum var mı? Fakat ma
demki bu kadar merak ettiniz söyliye. 
ylm. Pc;lls hafiye~! Grc~or Senius! 

Kersten hafifçe eğilerek : 
- Sizinle tanqşmak benim için bir şc. 

reftlr. Allah rahatlık ve rsin Gregor Sc.. 
ııius. dedi ve karanlıklar arasında kay. 
boldu. 

Garsonun teşekkür 

mösyö Lıınd'un eline 

bahşiş idi. 

etmesine sebep 

sıkışt ırdığı bol 

L und k amarala ra bakan camlı kapı. 

dan gözlerini ayırmıyordu. Biraz .sonra 

bu kapı açıldı ve iki kadın söründ ü. 

Bunlarm ilk bak ışta ana kız oldukları 
belli ldi. İkisinin de çok asil ve k ibar 
bir güzclliğ l vardı. Yalnız aradak i fark 
birisinin dı.ıha taze ve k örpe olu~u idi. 
Hayatta çok ıstırap çekmiş oldukları b ir 
çok il"klsarlara uğradıkları dudaklarının 
kenarındaki bezgin gülümsemeden anla-
~ılıyordu. 

(Devamı var) 
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ı 25 nlRİNClTEŞRlN 19'1 :? 

PAZAR ..,~ 

Al' 10 - G ÜS 298 - ff ııır 1'i 

1 

RU!\tl 1358 - Bir incıteşrln !.1 
HİCRİ 1361 - ŞE\'V.\L ~f 
V AKİ'f ZE\' ALI EZı\ .. 

ı.o' 
6,4!! 
9,Sil 

12,00 

GOneş 

ÖGLE 
lKİND1 
AKŞA";\f 

YATSI 
İMSAK 

7.23 
12.58 

ı 31 
' 1 

5,44 ~ ---..:.---
135-l 
18,15 
19.48 
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Askeri durum 
r~----

LJbıa;az;'Q AN l 
.'vfısır cephesinde 
------------------~ ~vaziyeti 

Fransa, tamamen 
işgal mi edilecek? 

VATAN 

Hitler 
Musolini ve 

Lavallegörüştü 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi) -

Rlr ısvıçre habcrıne gore, Httler, 
:'.tussotın: ve Lava! tıe gorUşmU,tüT. 

Alman • Rus harbi 
(Batı ı inekle) «=• 'ardet.mlşler, Kızrtnkteşrl~ fabrl· 

60 nlsbctinde olduğu söylen)yorsa kal&rının bOyllk bir ktsmıru ZRP. 
da bu kayıplar çok patıahya m&l tetmtşlcr. Volgaya kadar müdafaa 
o>e.n kazançlarıDI muhafaza veya hattım yarmışlardır. Düşman mcv 
kaybetmek zorunda bulunan Al· zllerl btrblrtnl takip eden dalgalar 
manları durdurmuyor Almanlar, 1 halindeki savaş ve Stuka tayynre· 
netsi Stallngradda mildafaaya geç. lerl tarafından döğülmüştilr . 

s 

SiYASTiCMAL 
c:-=r:: .. ~ :::ı c:= = v ;c = $ =:.;;:.J .w- ~ 

ikinci cepheniD 
... ... 

manası 

A mel'lka Cümhurrcisi B. Roo• 

evelt'in Çincle bulunan ~ah~I 

il Al nıır cephesinde ııon iki gün I· 
U WU çlnde lnglllı ha\"a ku\ \etleri. 
llı!Jı,·er Ü<ılcrin<len , .e mU\'U"ala ,·oıı:v 

Böy_e bir ihtima'dea 
bahsedil~yor 1 

Çor<Jşmen in, Italyada ctddt '>lmağa 

t;act,ayan kaynaşmalardan ve Fransa. 
da ışçı gondermek meselesinde çıkan 

meğe hazırlanmaktadırlar . Kulla· Koluga'nın batı cenubunda Bol· 
nılmaz hale gelen tankları, tstth, şevlklcrlfl yaptığı mcvzır bir taar. 
kfımlara doldurmakta ve traflarına ruz. Alman müdafaasının bir nok· 
dikenli ~elden man:a çevirmekte· taya teksif edilmiş at.eş: neticesin. 
dlrler. Bu suretle sağlam atış nok. de akım kalmıştır. Düşman ağır j 
taları elde ediyorlar şımd:lık Al· kayıplara uğramıştır 
manlar, Rus karşı taarruzlarır ın Londra, 24 (A.A > - Kafkasya.da l 
şıddeu arttığını kabul etmektedir. Almanlanr. atlı nakliyatına ciddi dar 

1 

bir mUnıes~nı Çinlilere hitaben yap. 
tığı btr demeçte: 

- ikinci cephenin yakında, yalnız 
A "rupada det'11, hem A nupada bem 
Aııyada açılacağına sizi tcmtn ede· 
rlm, demi,. 

(Ba'ı J incide) ccı:•n 
tırı -
trıe !Jtn başka cepae Uıerinde mlh,·er Fastakt Fransızlar 
ı..;.tj)erını ı-e yakın ha,·a ü terini de ı Lorıdra. 24 (A.A.) - Fastan ge. 
Q batamag-a baıııamışlarılı. Biz bu· ıen ve savaşan Fransızlara ıltlhıık 
~ de,·amı halinde, lngillz orduı;u- eden tkı subay Fasta Vlchy'nı r, sı· 
'ilet, Yflld bir taarmzuna ihtimal \'e· lah altında 50,000 askerı bulundu. 

il 11~t'lnf e,...,·eıce yazmı,tık. ğunu, bunların 40 .000 inin Arap 
ta ll~ön Kahlreden gelen lnıt'lliz Or- olduğunu söylemışlerdir . Kazab· 
kl~rk kttmandanhfı tehlijtinde ln· ıanka garnizonu 40.000 kı şıoır 
dı~::;dut1anun taarruza geçtiğini bil- Topçu zayıftır. Tank yoktur. Mev. 
13,,· !!. TebHte göre, lngillz uçak· cut 1200 tayyareden 500 ü Dakara 
~ • ve ıs Birlnclteşrln gccelertle .. 
ıı Rirlnclleıırın pnh mlhn•r me\'· gönderı m•ş 700 u kalmıştır Ha-

ıflertııı ve );.km hava tnı, ,·erlerini klkatte ahalinin ancak yuzde 15 ı 
~l<tnıba,dtman etmı,ıer ve 2S/24 Bi· Vlchy'ye taraftardır. Bunların t11-
la ll<:lteşrtn ge(!et'J 8. ordu taamıza ba' raftarlığı bılc zayıftır. Vlchy'yc 

hııştır. 119 , 9 ku\•,·f'91erı ı.nrnızu resmen taraftar olanlar ise yt.ızde 
u~ı .. kı 
~ cme~e devam ediyorlar. lngı. 
~ lebliğiııde taarruT hakkında has-
"ll . le tarsil.tt yoktur. Alman ,.e ltalyan 
... lılltıerınde de bu harr.kete dair bir 
""llliııı t 
1.11 

_ ıa \'erllmcmltf, anoıık cf!phe ha· 

Hariçten şeker 
idhal edeceğiz 

ll'lsünde ~·ok şfdıtetll ha,·a mııha.
'tbeıerlnin <:ercyan ettiği blkllril· Harıı;trn şeker ithali ıÇ1n gırlşlle:-ı 
ııı,kl teşebbUslere devam olunmaktadır. MU 

~ iktifa f!dUml<1tlr, 
f),. ' zakereler onunda Amerika ve Cava 

ı., ııwk, lngıll7.ter, ııu,man meni· adalarından şeker getirtmenin ttn· 

l ıııı iki ge""' \'e hlr gün zarfında 
''llçı kAnsı:ıııaı ıınıaşılmtştır . şımdl, Çe· 
~ 1 ıe ha\'a kon·etlerlle bombar· kosıove.kyıı ve Butgarıstandan "'elen 

' 111an rt · Ar 8 "' "l 1 . me) ı k 1 gormuşler ıve • teklifler Uzerıncıe gôrU~meıer cereyan 
'""ı~gUıı ordmıunn taarrur.a "'''ket· etmektedır Şeker ithali sayestnde. 
''rıılu nıunıı"tıı tmlmu~ıardır. Bu ta· memıeketın şeker lhtıyacı tama.mile 
);ı - ıı mahdut hedenı oıacatı ve· ı temtn edilmiş olacaktır. 
'd 

0tnıı~·a<"agı ;nııtıden kati olarak 1 ==============::. 
11 

'
1' 11f'mez. Fakat ha7.ırlık de,~ının 

~luıı ~ürdli~üne, ,.e do~u cephe81nde· j )"Ük btr taarrur.a ı;trtşml~ iN lngilJ:r. 
~ hıtrrı fıt>ıılh:. durgnnluta ytız tnt~ donanmasını~. bu taarrın.a ne ~kil· 
1 ııctaıı hareket edllıllğlne hakılır!l3, de t~tlrak gosterecı•gl eı"mmlyetll 
o~gıliı taarnızunun mahdut hedefi! bir meııeledlr. At.eş yardımmdaı_ı bat· 
llıadıtıııa ihtimal \"crllehlUr. lng1117.· ka ihraç tc ehbııslcrt yapılma) ac.'.ak· 

hor rtuhıı fa7.la tı<>kle!lrler<tl, l\farcşal sa. ha\-a ll!!tUnlllı{ıl nldutu h&ldf\ pa
lt,,tıııneı•ın taarru7.ıına n~raya<'aklar- ra tıtçU müfre1.eıer kullanıımıyaı·ak· 
Gı, JJ<i\·IPltkh~ t~etıhil<ıtl ele almı<ı nı 1 ır;a, tareşaı ~mmf'I, ,1ne talihti bir 
ilk . . k 

'ıtfhıul.ı mih,·er taarroıunn önlr.· umandan Myılır. Demek t4'hltkr \"!! 

~i.~ ııtııyorıar. lkin<'I safha. mı taıır- darbe yalnrı <"ephedcn ve hB\·adan 'fi'· 
1.11 llf'rı lt'Ötlirınt'k, yanı mlh\'Cl' <"f'P· !erektir: hunlara 81lvuştarmakta ,a

~ııı ,.8mıRktır· tıu da çok gfü:ttlr. şırmryacak ve kanetıerlnl de datıt· 
,:11·~ ln,;llh: - 'Amerikan ha\'a U!I· mıyaeaktır. 

llli\ğıi deum rttlrlllr•e, ha gttQ I· Yarma taarr117.n yapmajl'a mecbur 
~.il 
~tııı ı.,arıtma"r da mümktln olabillr. kalınan \·a:ı:tyPtlerde dü,manın bir 
ilı.ı., Ver ordu.,ıınun blıyük kısmını ~- 1 cenahı keı.ilso ihraç te,cbbü,.lerlnde 

ıtıuvaıJ ııF.ahtn anB şoseden ce-
lltıtıa t k •. j ı:ırak de bulunmakta ,.e düşman serisine pa· a ma u:ya a .. s ne n • 

lllıe <ııkı .. trrmak hiç te kolay değil- raşU~ü mlıfrezek>r tndirmekte bUytik 
Ulr • t.. • P.unu ~!Si muhareht'lerlnde us-

lıl( Ko!!leren Marruıaı ttonımel bile 
~·- ·--. • l\aınamı .. tır. r. . 

·~ı>r frıgllf7. ordoııo. hakikaten bil· 

faydalar ı-ardır. Fakat bunların a· 
raı;ında uzun ?aman fasıla!ı olma· 
malıdır. ÇUnkü dllşman Ulerinde mü' 
terek tesir elde edllf'mC7.. 

fı""'"- llARISA B6SS . 

IŞ.AHANE DANS 
r BUGUN 

MELEK 
Amerikanın yeni Greta Garboaa 

İNGRID 

BERGJJIAN 
SINE'.\IASil"D.\ ve 

Robert Monyomery'nln mü.şterekcn )'aratl'.klan 

35 nısbctlnded ır Halbuki halk ilk 
fırsatta lamamllc müttefikler le· 
hin e dönccektır. 

Frano;ız diplomatları 

deC-ı'iikllk 

Nevyork, 2~ t A A > - .Ncuwc 
Week mecmuası. Vıchy diplomat. 
!arı arasında değişiklikler olacağı. 

nı haber verıyor Sofva elçıs ı 1\1 

Ju les Blondel, savaşaıı Fransızlara 

iltihak etmek ü1ere Surıyeye gi t. 
ınış, lsviçre. tsvcı: \'e haıy~akı 
Fransız. dıplomatlarr da ona ımtı· 

sal etmtştır 

oıp1omatlar arasınd& tasfiye ya. 
pııacağı soyıenıyor 

Kahraman orduya 
katılan suboyfar 

ı~ı J lnclde) •=• 
harp tarihimize çok ı:Jeğerıı kahra· 
manlık ve hamaset saytaıarı ekledik· 
lf'rinl btllyoruz Bu asıı kal'ıramanıa· 
rımızı sevgı ile anar, azız yurdumu7. 
ıçın kantarını akrtan mUbarek şehit· 
ıerımtze ae uıu Tanrıdan rahmet dl· 
ıerız. 

OkUI taril'ıınde bu yüksek gaye ve 
mefk1ıre ıçın komutanlık eden Vf' 0 • 

kul kadroları lçerısınde ıcıareclltJtle 

öğretmenlik yapmak suretıte aske:rt 
kUltllrUmUze bUytlk hızmetlerı do· 
kunan değertl aeleflenmtn ve onla· 
rın mesai arkadaşlarının da ltatıra· 
tarını yüksek huzurunuzda anmakla 
bahUyarım.:t 

Ali Rıca Gllrcan c;ozıertne devam 
ile L<ıtlhkAm ve okulurı otrincisi SO· 
ıeyman Nural, piyade bırırıcisl Edip 
Aksal. topçu blriocıs i Tımur Oıncoı, 

~uvarl bırtnci31 Yahya Altay, muha· 
bere blrtncısı Ahmet. nakliye ?irin· 
cl!'i Halit Alparslan. levazım blrin· 
elsi Vedat Tüzün tle yetıı:ıtır1r.il<'rden 
bUtUn yüksek vasıfların udakatıe ça. 
ıışmasile temayUz eden suvar; talebe. 
sı B. L K. Y. Mustafa Baykarayı tak 
dım etmış ve genç subaylara yenı ve.. 
zıreıcrınl bir deta daha hatırlattıktan 
sonra &ağlık, ne.şe ve ba4arrle.r dileye. 
rek yafa.sın Yüce Milli Şefimiz ve 
Başbuğumuz, yaşa.sın aziz milletimiz 
\"e kahraman ordumuz eeslcrile bıta· 
besine '4>n vermı,tlr. 

Bundan sonra arnı içilmiş ve BU· 
yük Mıllet M~llsl Reisi AbdWhallk 
Rcnda tarafından okul umum birln· 
cisl ile m~ek birincilerine diploma 
ve mlli<Atatıarı ver11ıniştlr. Bundan 
sonra okul birincisi tarafından yaş 
kütUğUne pla.ka takılmış ve yeni o· 
kurlara yedek subay alay sancağı tes 
ıım edilerek okul marşı Ue törene eon 
verilmiştir. 

Cenova baskını 
1 

(~ı 1 lnelde) -
cumartesi gecesı Inglllz hava kUV· 

vetıne mrnsup uçaklar ikinci de!a 
olarak 'ımaı Italya Usttlnde uçmuş· 
!ardır 

1 

Per~mbe pcesı Ingıltz tıava kU\"· 
vetıerıne mensup bomba ıı.c;akların-

1 dan mürekkep çok büyUk oır t~· 
kil, ş lmaı Afrikada Romnıeı ordusuna 
gönderllecek malzeme ve ikmal mad· 
delerinin ana sevk limanı olan Cc· 
nova hme.n ve denız üssüne çok ağır 
darbeler ındlrmışterdlr 

hlmli şah~er !nema tekniğinin mllkcmnıel bir nümune.I Roma. 24 (A.A > - ltalyan ordu· 

~-·••••••••••••••••••••••••• .. tarı umumt karargahının 881 numa· 

iŞKENCE 
• 1 ralı tebliği: 

OUşme.n uçaklsn dUn gece Pie· 

-·•••••••••••••••••••••• ••••~ ı mond. Llgurte ve Lombardla bölge· 
hır SKnat li.bldf'81... lerlnın bazr noktalarına taarruz ede· 

Rir Teknik ıue,ale51... 1 rek infi!Ak ve yang-ın bombalarını 
'.\Illli nıuslklmlıln bir hıırlkası Torino, Cenova \'e Savone'ye atmış· 

ı.rylı\ Murad \'e Yuııuf Vehblnln müştereken yarattıkları: tarsa da ilk iki 'ehirde :naddf 'hasar 

KÖY KIZI 
Tlirkı;e siiz!U .• l'iirk ınusildl! ... Iiırkr;e ~arkılı 

1 Be tekllrı 
1 kemani SADi J~ILAY 

------------------------~· 1 

Okuyanlar 
MUALf,A IŞILA Y, SUAT GU~ 

,a"~rri ihtira~ıarın en arı ıstırabı 
ftlra) a uğrayan bir kaılıııın hayat romanı. l'arın ııaıarte51 ak'~amı 

re, kallldc müsamere Ue 

,l Sinemasında 
~--~~~~~~~~~--·~~~~~~ rz Sinema ılıinyasının 2 bü)iik yıld11:ı: 

TYRONE POWER 
D O R f) T H Y L A 1'1 O UR 

:Seııf'nln en hryeı·nntı .. 'e en meraklı bir filminde l>uıu,tular 

JOllNY APOLLO 

KiRLi MiRAS 
ÇAllşAL'llBA 
-'kŞA~U MELEK Sinemasında 

ağır olmamıştır UçüncU ı,ehırde ha· 
sıı.r daha önemlidır. 

Cenovaya karşı yapılan evvelki a· 
kında 21 kişi ölmüş ve 121 kişi ya
ralanmıştır. 

Dtin gece Cenovaya kar,ı yapılar. 
ikinci dUşme.n hava akınında insan
ca telefat olmamışsa da, halkın bir 
sıt;ınak önünde fazla tahacilm gös· 
termes! ytizünden bir çok ınsan ka· 
yıpları olmuştur. 

Vişl, 24 <A.A . ) - ltalyan Kral ve 
1 kraliçesi lngillz uçaklarının bombar. 

1 
dıman ettıkleri Ccnovayı ziyaret et· 
mlşlerdir. 

BUO'O• -
Saat 11 df'n itibaren 

SES 
Sinema.,ı bil}iik !Mlnatkar 

K /" FR r.r..; cis· f1 
yarattııfı meraklı, ht>yocanlı bir 

a..-:ık ,.e lhtlra.'I mıw:eraııı 

KADIN 
ENTRiKALARI 

fllmJnl gösteriyor. Ayrı<:a Walt 
Dlııney'ln renkli .Mlkl l\lawı'ul 

mUfkflllittan ileri geldiği söylenmek· 
tedir. Görilşmede a lınacak tedbirlerin 
kararla.ştırı!acağı bıldir111yor. 

Ucuz ekn~ek karnesi 
:çin yeni kararlar 

!er oeler \ndırllmtştlr. 
Beri in. 24 < A.A .) - Almnn or· No\•orosısk'ın cenup doğlısunda Al· 

dula r: başkumandanlığın ır. teblı ğı · ı ır.anlar Tuapseye do~ru tlerlcmek 1· 

Kafkas ba!ısında arıza lı ve ağnç. çın gayret sarfetmektcdlrler Sır ke· 
ı ık l• bır sahada !Icrleyer. Alın~r sımde ağır kayıplara uğrayarak bl· , 
ve Rumen k ı ta lar: tc.prak kazar,. raz araz! kazanı lmı~tır 

(Bqt 1 lllclde) 1111 :nat;a oevam edıyorla r şıma ide. Ladoga ıı:ölilnde ?>ır ada· ı 
Tuapo;e' ııin doğu şimalinde Mı 1 vn Almanla r :rn gemi t~ oır çıkar• ı 

k im b ir tepe alınmış ve dü cıın r.rı. nın narei<elinde bulunmuşlardır. Bu 
hücum :arına karşı nıuvaf!akıyct.e akın tam bır nıtı\'&ffakıyetslzllkle ne- ı 
müdafaa edilmekte b11 llil mus· ı;· ı tıccıenmlştır Ada garnızonu dllş· 
Ordu sa hl! topçusu Kırıınır. cenup I manı bo:r.gu:!n uğratmış ve taarruz e-

1 
!"ahil•nde dilşmanın btr hızlıbotunu I den gemilerden 16 sını tahrip etmiş· ı 

Bunun nd\nMt nedir! 
Mllttdiklertn '-eklzlnel orını u 

dön, Şimali Afrlkada taarruza geç
ti. Diğer taraftau Orta Afrikada h•· 
Lırlanmakta olan bir müttefik or
duııunun taarruza geçerek ikinci 
cepheyi Afrtkada açaca~J blldlrlldl. 

"'ckl7Jncl ordunun gerçekleşen ta
arruzu ve Ortıı Afrika ordwıaoun 

muhtemel hücumu lklncl cepJıeyl 

başka, elı ışt e n çektırllcnlerle kBd. 
rosu Ilga ed ı lcn ve Vekalet cınrıne 
aımar. memurlar ve açıktan tayın 

edılen vckıl memur ve mustahdcnı 
•er ucuz ekmekte n lstıfade ede~k-
lerdlr. 

Ayrıca menafii umumlyeye hlı. 

dım cemıyctlerle bunlara bağlı le. 
şckküllerdc ve Halk Partı~ilc He.Ik 
evlerinde daimi surette çalışan me. 
mur ve müstahdemler ve devlete 
aıt mütedavtı sermayelerden üc
ret atan daımt müstahdemler de 
ucuz ekmek ve dığer gıda madde. 
lerı tevzıınden lstıfadc edeccklc-r. 
d ı r Bundan başka 151 ~ayılı ka
nunıa kurulan Ereğli kömür nav. 
ıası saaıık tcşkılatı ve amele bir. 
ıklerı de ıstıfade edecekler ara. 
sındadır s ızzat veya bilvasıta zı. 

racıtle meşguı olup müstahsıı va. 
z\yette bulunanlar devlet daır<' 

ve müesseselerinde çalışan amele 
ve ışçıltr. hususi kar.unlarına göre 
aynen veya nakder: nefer tayını 

zammı alanlarla devletçe ıaşesı te. 
mın edilenler bu talımatname hO
kumlerınce tevzıattan lStıfade ede: 

batırmıştır tir 15 dUşman uçağı da düşür'ülmllş· 

Afrlk'adll mı kuracak, yOk"B mUt· 
trfıklerin f'Jlr.\ tıır ıamanılant>erl 

vaclettlklerl ikinci cephe Avrupnda 
mı aı;ılnrok uatı ı.lhinlerde yer e· 
dı-rken şimdi bir de Asyad11 ikinci 

Alman hızlıbotlrrı Tuapse l ıma · ~Ur 1 
ı:rılhcnın hatııı nıeHou edllme:-ınlr 

nma taarruz etml•'crdlr 22 2·· 1 mfm~ı nedir! 
tıkteşrlo scccsı bu ootıar . muhrıp· Lı·o• ya-'a h~reka"t ı 
!er himayesinde limana gırmekte :ı_ - Bunun ıııllna ı şudur • 

«ikinci cephe», !adc<:e bir ~ınır 
clar. btr duşma:ı harp gemtsınc ı b l ,.: 
lkı torp 1 •Sa bet c atrmlşler. aynı ı 3.Ş a u. l hn l>lnln ntl ıdır. \"oksa lklncl rcphr 

zamanda liman tcsislerınt hasara 1' (Ra~ı ı lnC'ldel o ıllyc bir şe) yoktur. rcpheler \&r · 

uğratmışlardır ce çundilz devam eden bava taar. 
Staltngrıı.dda piyade tcşklller! ve 1 ~·11.~ buv ük bir tıa rekct!n ha.zırla~ I 

zırhlı teşktller yen:den hucumlnr ı iT' "ı ·rn u oıdu~u r u ıahm .n ett ir• . . 
1 yordu l\J lhvercıl er de bu:ıu bekle. 

yapmışlardır Evden eve yapılan "l"lckl~ d.!cı- Ma l lcıya krı.r~: yaptık. j 
ş!ddeth savaş!arda:ı sonra bu teŞ. l ·a ~. nava tarar:ı z:<ı rı '.'C "l!c lAcclc 
killer dlışmanı birçok sokaklardan 1 ı akv:yc ku\'\·etlcrl ve malzeme ' 

Muhafaza meınurlan 
nın eibise bedeller= 

göndermek lç.n ne pahasına olur. 
sa ı:.tsun yaptı kla rı gıtyretlcr bum.: 
göstcrmc:>k t<' .d: :\1ütteflk denlzaı . 

dır ,.e cepheler olacnktır. Bu rep 
hclf'r ramanma , . ., "ıra ına ı;öre "' I 

nıal ,\frlkasında, Oaıknrda, ,\ \":•ıı 
garlıındn, Salomonlarda, Blrman-f 
da, kr'la<'ası, 8 . R.oo&e\·ett'tn bir a· 
ralık bellrttl~I ~tıl mlh,·erln ı-uru · 

!ah!lcce~I her y<'rde açılaeaktır. 
«ikinci <"ephC•, Parls cazetelf'rinP. 

Fran!ıı7 nıti!ltcmlekelerlnin Alma•ı· 

ıar tarafından mliılafaa edllmr!llııi 

bteten. Amiral Darlıını Ceı:aylre \C 

Oakara kuşturan. Almırnlan :\on r ı: 

kıyılarında manevralar yapnıa.ı;' 

zorlayan, Japonları belki de Hindi ~-

: gcmllerıle uç~klar1 ço!< mu\'af. 
fak ıyc•: lıucumlar yaptıkl arır.dan 

(Ba,ı 1 ln<:ldeı n dolııvı mllw('rr•ler n j{ayıpları n c 
üzerinde durmu, \'e sebebini sor. ~uphcc ız "'i:tr olmuştur Ceno\·a. 

mezler. :nuştuk ı v!'l. !(arsı ve.pılan bOyük hava akı . 1 
Memuriyetten tamamen ayrılnıR 1 ı ı i\fuha!aaz B:ışmudürti de verdl"ı nınır hedef de hic ştiphcs z mlh. 

tana 'eya Sibcryaya taarruzdan uı ·~ 

geçirten \ ' C daha kim bilir blluıeıl l 

ğlnılz nelerin yapılmasını icap elti· 
ren bir sinir işl.i.ence inden başka bir 
şey değildir. 

halinde karneler bunları vermış " l k ı · ı · d ı revapt a b ·l hasc:a bu teşk ıl{ı ttn ,. r · uv,·et cr•nc ma zeme gon c. 
ola n makama iade ve bu makam • - . 'I 1~1 r 1J k d ' 
t arafından ıptaı edlllr At!e retsin ı ıı ı '<c:ıdlsmden cok eski ve her bı r.ı sı r Mrc e c:e emr. ı. 

1 ü h ı ı d "' t kaıt d 1 v 1 a~gari dort beş <:cnelık m<'murıcı. Kalılre. 24 (AA.) - OrUışark Sa-ip 
0 ılm a n c mu e . u c d 'd l- 1 1 ycıım maasına müstahak aılc~ı ce. ı ~ : :- henüz tecrübe c 1

·, Gl ıc n _mu- :ı<:ıliz kuvvetleri cumartesi müş. 
radı varsa. karne ve kartlar bun. t ı ıı berc cereyan ctmk .e ~lduı;:u .ıu tcrc. k harp tebll~I : 
•ara maas tahsıslne kadar gerı a. 1 bfldlrmek garobetm: go3terct'< k Dün 1:ece, hava kuvvellerl tara· 
tı n maz Maa~ tahslsınde do~rudBn 1 ~sı tevile kd:kmt!ltt . fından kuvvetle desteklenen seki. 

BORSl~ 
H BtRINCİTEŞRİN 194% 

doğruya alakalılara karne ve kart ıl Kanuniye• kesbetml$ bir hBk- ıinci ordu taarruza geçm iştir. Baş· 1 Sterlin 5.24 
vcrıllp . aile retsıne alt olan geri kın verilmemesi üzerine vatandaş. 100 Dolar 130.71!1 

1 1 lıyan şiddetli carpı~ma halen de. 
..,ıınır Karneler ve bunlara muste., tarın hukuku r: u mi.idafna da vaz • vam etmekted ir. 100 1svlcrc ırttnsı 30.36fı 
oiden verılfcek tevzillt kartları fcnı lz olmak tlbarlle bu mesele 100 Pezeta 12,!.137!i 
üzerinde her r.e suretle olursa ol. üzerinde hassasiyetle durmuş ve 22 ve 23 llkteşrln gc<:eleri lle 100 İsveç kronu 31,16 
sun ~ahlekarlık vapanlar ve bun. yUksek makamların dikkat nazar- dün müttefik uçakları llerl hat. ESHAM ve TAHViLAT 
ıarı tahrif edenler Türk ceza ka. !arını cekmı tık !ardaki çevrelerde düşman lnlş sa. İkrnmıyell ~ 5 933 Ergani 
nunu mucibince cezalandırılır. Bugiıne kadar scbepsı~ b ir şe. ı halıı.rına karşı bukı!arına devam <;O 7 Birinci tertip Milli 

Ankara. İstanbul ve İzmir gibi kilde hakları vcrllmlyen memur: etmışlcrdlr. Müdafaa ıstıkrazı 
büyuk şehlrlerde verilen karnele. 1 ıe.rın elbise bedellerinin t<'d\yeı:ı 
re yalnız aile reisinin ve kar:ıe sJ . hususunda verilen kat'i c mır yap. 
hıbinın fotograflarınrn npıştırci. t ığımız neşriyatın ınüsbct bir neti. 

19,00 

ması mecburi. diger mahallerde cesıdlr 
ihtiyaridir. Yalnız şu var ki. yük~ek mıt-
T:ılimatnamenln 16 ncı maddesi kamların kıınuni bir hakkın bu 

mucibince seker tevzıatı mcınleke. kadar zaman verilmemesi sebeple. 
tin coğraft ve r akliyat vaziyetine rın! de sorması lazımdır . 

İstanbul .\;!iye Birl r. cl 

göre mua,·yerı esaslar dahilinde 
yapılır ve tevz1at \'erlerı gruplara 
avrılır Talimatnamenin 21 inci 
madd<'sı mucibince ıılr maddelerin mahkeme!ır.den: <941/44) .. 

Trabzondcın Tarı \•apurunun 5 in. 

el sefcrlle namına yüklenmiş olan 
100 çu\·al içinde 8000 kilo hız mar. 

tevziatı yukarıda işaret edı len ek. 
meklik veya sade urı tevztatındakl 

şekil ve esaslara ı;:öre yapılır Ek. 
mekten maada :,·apılacak ayni lev. 
zıatta. tallmatramenın birinci mad. kalı !ç fındığa alt konşimento za}·I 
desinde gösterilenlerin ve bunların 
aıl esi efradını') ıstthkakların 1 aile 
rclstnın bulunduğu mahalden s i. 
nııısı esastı: Memur veye. ailesi 
efradınıD mezunen. vazife il<' veya 
şıı hst sebl'pler!e başka yerlerde 
bulunması bu C"nsr bc,nıma7.. 

'1almiidürlilklerl huı;iin B<'•k 
bulıınıu·ak 

Ekmek karnelerinin intizam ıbhı· 
lı!'ıde te,·z:! ve ay sonuna kadar lk· 
mal! için Istanbul Beledlyesı bUyUk 
bir faaliyet gö~terme:ttedlr 

:\tt'murlarm.bılhassa mütekait. ey. 
tam \"e eramllln zorluk çekmeden kar 
nelerlnl almalarını temın etmek U· 
zere bugU:ı pazar :>imasına rağmen 

kaza kaymakamlıklarlle, nahiye mu. 
dUrlüklerindekl iaşe !:>Urolarlle mal· 
mUdUr!Ukler! açık bulunarak çalış

malarına devam edeceklerdir. 

Lllles'de örfi idare 
Londra. 24 (A.A.) - Lllles şeh· 

rinde, Alman subaylarının bulunduk
ları bir binaya el bombası atıp bl· 
sikletle ke.çmağa muvaffak olan bir 
kaç kişi ytizUnden Alman işgal ma
kamları burada 3 giln sürecek bir 
örn idare llı\n etmişlerdir, Sinema ve 
tiyatrolar kapalı kalacaktır. 

olduğundan •ptaline karar verilme. 
si İstanbuld!i Muhtarpa~a Yeşild!. 

rck Caf.C'rağa 46 No. da Alı Rıza 

İbrııhiın oğlu tarafından istida ile 
istenmekle zly11.1 iddia olunan işbu 

ko:ışlmentonun bul.::•~ tarafında.o 45 

gı.ln !cinde mahk~meye ibraz edlL 
mcdl~I takdirde iptaline ka:-ar ve. 
rıleceği ilan olunur. (6169 > 

Istanbul Beledlyelll 
Ş EH I B 

IYATROLABI 
BU AKŞAM 
Saat 20.30 da 

ORAM KISMI 
KIŞ MASALI 

Yaz.an : W Shakespeare 
Türkçesi: Mefharet Ersill 

KOMEDi KISMI 
YALAN Ol 

Yuan: Carıo Goldoni 
Türkçesi: s. Moray 

Qmurte.I ve pazar cüııJert 
15,SO da matlae 

Her çarşamba sa.at H de 
çocuk tlyatroau 

Yiiksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
Mekteb!mlzc bu sene alınmast takarrür eden 40 ı askeri. diğerler: 

sıvU liselerden eeman 180 talebeden 1 İklnelteşrin tarihine kadar mü. 
racaat etmeyenlerin yerine müsabaka imtihanında puvan itibarile en 
Uerdc gelenlerin kabul edileceği ve bu suretle yeniden kabul edile. 
ceiı;ierın kayıt numaralarının ayrıca bildirileceği ilan olunur. (795) 

lstanbu. Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Holde 138 No. 1ı karpuz sergisinin mUsleciri IsmaU ve ı,erikl Baha· 

cddin terki ticaret ettlğ"lndeon mumalleyhlmde nle.cnğı olan mllstabsll
lerlıı bir e.y zarfında müracaat etmeleri llAn olunur. (823) 

Dikkat 
1 kinci i ı an 
5/10/942 

lstanbul Ticaret -.e Senayi 
Odasından: 

BU•••• labrlkatlrler Ye ıua,a mlen•• •· 
bipleri U• kıza ber aıwl blflk we klçlk lmalitla 
ltUgal ıdealerla 11aun dlklraU11e : 

Odamıza kayıUı ve ke.yıtaız fabrikatörler ve sanayi müessese U.· 

hiplerl ile keza her nevi ima!Atla iştigal eden at01ye sahipleri ilı\n ta· 
rihinden itibaren en geç bir ay urfrnda odamız sanayi .şubesi müdilrlü· 
ğtine şifahen müracaatla tevzi e4ilmekte olan saft8yi siciline ait bede~~ 
matbu beyannamelerden alarak tkmaı ile sanayt 9ubesl müdUr!Ugüne 
imZa mukabilinde iade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

:\fUddeti zarfında veya müracaat etmekten istinkA.f rdenler ticaret 
ve sanayi odaları kanununun maddei mahsusuna tcvfika.n tecziye edi· 
lcceklerdlr. 

NOT: Odaya kayıtlılar sicil vesikalarını Jı.ayıtsızle.r ise Unvan tez· 
kerelerin! hini mUracaatlerinde birlikte getirmeleri JAzundı.r. (320) 

ZAVI 
. . . . " . . r • - . .·, - '· ..• 

Cağ'aloğlu Erkek orta okulundan 
1940 . . 41 senesinde aldıg-tın tasdik· 
ne.menıi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 1 

ısıs No. lı :uuııtafa Bulut 

ZAYi 
~1 . Kcmalpıu;ıa ikinci ılk okulundan 

aldığım tasdiknamemi zayi ettim. Ye
niııinl ~ lncağınıdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

~e\·lm Çakar 

ZAU 
Vefa Sultanisinden aldığım tasdik

namemi zayi ettim. Yenla!nl alaca· 
ıtımdan eskisinin hUkmn olmadığı I· 
lln olunur. 

Salüattq Oıerk 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları nazı derhal keser 

icabında günde !J kaşe alınabilir. 



Fener-Vefa maçı günün 
him müsabakasıdır • • 

nılJ 
\·aıı ve Belediye Kel.slmlz ~tkta, kapta11ma kupayı veriyor 

HalkDo östekU*r 

Stadlardan alınan 
belediye hisseleri 

Bu ağ ı r vergilerin kaldırı~ması 
klüplerimize yardım olacaktır 

KIOplcrlmlz hııyatlennı idame için 1 ve bunun da yalnız Iııtanbulda alın
çırprnıp duruyorlar. Dört yıl var ki, ması doğru blr hareket sayılamaz. 
teşkl!Attan yartlım görmek şöyle dur-, Sayın Vali ve Belediye Reislmlz, ay 
sun. bll'ıkıs kendilerine bir çok işler nl zamanda Istanbul sporcu gençll
tahmtl edılcrclt sıkıntı içinde kıvran- ğinln de re1si ve bölgenin başkanıdır. 
dılar. KIUplerl herkesten evvel kendilerinin 

Bug!ln bU:Un klUplerlmlzin ge lr dUşUnmesi 1Azımdır ve bu vergi de. 
mcmb:ıı, yalnız futbol lig maçlarından öyle zannediyoruz ki, kanuniyet kes

11etlkta, birinci futbol takmıı eski kadro&lle ~ara maçıannııa 

Lig maçlarına bugün Fcnerbah_ hisselerine dUşen paradır. Zavallı betmi~ bir vergi değildir. Belediye 
çe ve Şeref stadlarında devam edlklUplcr ıştc bu aldıkl:ırı cüz! bir para Meclisinden alınacal< bir karar bu işi 
lecektir. Fenerbahçe stadında G11-lle h:ıyaUnrmı idameye çalışırlar. Her klllplcrimlz lehine kolaylıkla halle-

btrlntn bir lmç hastası, fcdaklr ida- deblllr. ıatasaray • Beykoz, Fenerbahçe -
reclsl olmasa, çokta--ı knpılıı.rma bi
ı er kiltt vurm k mecburiyetinde ka
lırlardı. Ben şurada k!Uplerln hayatı 
bir mesele ... ! olarak br noktaya işaret 
~cceğ m. 

Belki de bazı kimseler, belediye Vefa. Şeref stadında da Davutpa. 
şa - Süleymanlye. Kasımpaşa • 

biltçcsl, esasen bııgUnkU hayat paha- Taksim. İstanbulspor - B:şiktaı 
ılığı öarşısında çok açıktır. Bütçe-

karşrlaşacaktır. nin açık olduğu bir :ı:;amıuıda bu na-
Bugünkü ınııçlarla şampiyona 

sıl yapılabilir? diye dllşUnebilirler. 
bır dereceye kadar hararetlt bir BugU ı shalnrd1 futbol maçların- Yukarda da işaret ettim ya, bu ha-
devrcsinc giriyor demektir. da tem.n cdilım hasılatın yüzde o-

1 
sılattan belediyenin, D:ırUIAcezenin 

tuzd.ın fazla.ı ı hilkfımet hissesi ola- hissesine dUşen öyle zannediyoruz ki Fenerbahçe ile Vefayı, Beşiktaş. 
la da lstnr bulsporu karşı karşı:ra rıık ıılı makta ve tablatlle klUplere azami iki Uç bin lira lçindı:-dlr. Bu 

i:lc de\Cdc ku ak l\ab.llrıden az b!r pa- da belediye için hiç bir şey de:ildlr. gctıren bir gCıl heıiıalde futbol 
meraklılarına heyecan verecek bir ·n C!l~ mekted r. Fakat buna mukabil klUplerimlze ia-
gündür. Şu "ar ki, bu ağır \'ergi yalnız Is- de edilecek bu paradan düşecek hisse 

tanbuldl alınmaktadır. Mesela An-1 çok bilyUk iş görUr. Şimdi günün en mühim maçı 
karada. Iznılrde ı;por sahaları yal-ı Spor klUplerlntn menafii umumi- olan Fenerbahçc - Vefa karşılaş. 
nız yl\zdc beş damga rilsumu yeye hAdlm mUcsscsat meyanında masandan başlayarak bir tahmin 
vcrmcktedıl'. Bımı.d lsl'. belediye, bulunmaları kanuni bir haktır. Hiç 1 yilrtitellm. 
Dar'iPcezc \'crgl.~i vergi nlsbettnl olmazsa klüplerimlz bu haktan bu ı Sarı ıncıvcrtlller hlç şüphe yok 
yUzrJe otuz Uçc kndnr çıkartmaktadır. noktada lstlfaclc etsinler. Icıtanbul ki Vefayı kazanmak için çok ça. 
Eu nı;-ır vcrg- nısbetl bcledlyemlz va- Belediyesi de diğer belediyelere uysun: ı.-şmağa mecburdurlar. BLlhassa 
ı ldıı.tmda bilyl\J.: blr yeltOn tutmamak- \'C bıı vergiden vazgeçsin. HUsnü c.yun sistemleri birbirıne yakın 
t ... dır. F k t bun'l mukabil khiplerf. 1 niyetinden emin bulundıığıımı.:z Vali olan bı~ iki takım karşılaşmasında 
m :ı: yıkMakt,ı \'l' geçim s:kıntısı ı. 1 \'e Belediye Reısimizln klUplerimizi ufak bır ihmal beklenmlyen bir 
çlııde ltı\Tl\ndırıp durmaktadır. sıkıntıdan kurtaracak bu yardımı e- nc!tlcc doğurablllr. 

E• vc'i ıı~ı kaydcdelfm kl, bu slrgemlycceğ"lndcn emin olduğumuz ., Bu sene muvaffakiyctli oyunlar 
klUpler clogTuda,ı do,;ruya menafii u- içindir kt, Şehir Meclisinin toplanma- çıkarım ve anla~ış bir manzara 
mum y v • h dım mUc 'lesattamlırlar. ııı yakın olan 1u gllnlerde hatırlatma- arzcdcn Fer er hücum hattı da cc. 
B!r hayır rn.ıes...,ec:esı:ıin bu kadar a-ı ğı faydalı bulduk. 
ğ.:- bır beledi vergiye tAbi tutulınuı K emal O:SAS 

Eskrim 

tatanbul"pordan Kadir 

zah bulunması dolayısilc Rcbliden 
mahrum olacaktır. Fakat ne de 
olsa, canlı bir OJun, öyle zannedL 
yoruz ki, Fencrbahçeyi ıuıhadan 

g:!_ıp çıkarmak için kACI gelir. 

GALATASARAY - BEYKOZ 
Fener stadında yapılacak olan 

Galatasaray _ Beykoz karşılaşma_ 

caktır. Çünkü Beykozlular daima 
.ııı da t.erhalde bir parça çetın ola. 
büytik takımlara karşı iyi oyunlar 
çıkarmakta ve beklenmiycn neti. 
celer almaktadır. Onun içindir ki, 
sarı kırm•zılılar maçı kazanmak 
için işi sıkı tutmalıdırlar. 

BEŞİKTAŞ - lSTANBULSPOR 
Beşiktaş • İstanbulspor rnaçı cııı 

Vefa • Fener müsabakası kadar 
mühim<lir. Genç lstanbulsporlular 
dar her zaman blrşey beklenebi
lir. Eğer Beşiktaşlıların tutuk gün. 

lerlnden birine tesadüf ederse Is. 
tanbulsporluların iyi bir netice al. 
malan uzak bir ihtimal olarak sa. 
yılmamalıdır. 

DAVUTPAŞA - SÜLEYt\IA~İYE 
Davutpaşa • Süleyman!ye maçı 

da bize güzel bir oyun scyrcttirc
blllr. Ligin yeni ve genç takımı On. 
vutpaşa iyi bir oyun c.ynarsn maçı 
da pekalA k:ızanabillr. 

TAKSİi\t - KAS li'\IPA ŞA 
Tak5im • Kasımpaşa karşılaşma

sı herhalde çetin olacak bir m(lca
delc içiııde geçecektir. Çtinkii kuv. 
vetlerde mu .• vat vardır. Fakat 
biz galibiyet ıbresini Kasımpaşa ta. 
rafında qörüyoruz. 

p_oru n 
idari hatalar, bizde kökleşmiş bu 

Tı •l .. lattıı kendisi, bir a~lıklı mermırılur 
' • ı ıtı lı ı•ara al!icı, çatan, çıkışan odur. 

r· ••• •tlir 1 mr misin, ya direktör, J n ha,kan 

'* l üzme hnuı.u de'<en, ~iclcr llııll~tc ıırar 
l'tıth 11 "ahııı;ı desen, l..ünwıula boc;t;ı n ,;:ınar 

B ı 1.. indir. hlllr misin, ~ n ajandır, ~ ı ııa,kan 

:ıt· 
Hıı' ntmda ~Uz met re, hızlı nırllmeınlştlr 
Bu R<'l'p "edlr dİJI', geliJ> fr gl.irm1> • · ' " 
Hu kimdir lılllr anisin. yıı ııı<:ı'lltl\· 

* Rir nı:ı çta bir t akıma ınuhııkl. 

t'ııtlrol kunıluraoıını hrlkl rfe ı;i;ı nı•· 

nıı klmcllr lııllr misin, ya hakem fır, 
.. · mi;ıen Adam 

sporu ölüme sürüklüyor 

.... 

$ " 

Bebll bir Be~lkta , maçınıla 

Vakil$iz yükseliş, 
.insanı sasırtır 

Ahırı ömründe cezaya çarpılan 
Rebiiy~ açık mektup 

Oglum 11ebıı: 'acısı işte bugOn çıkıyor. Ama ban• 
El'ni her halde tanımazsın. Fnkat diyeceksin ki: 

ben ~enı yıllar var ki, çok yakından ( - Hiç bir futbol ajanı, bir futbl!1" 
tanım&ktayım. :-.:e ise. şu tnnırııak, c:uya karşı geçmiş gUnlerde söylen~~ 
tanımamak meselesini bir tarafa bı- bir kaç sözden dolayı kln besler ' 
rakalım. kinini bu şek fide açığa vurur mu'! 

Duydum ki, seni, şimdilik on heş Sen haklısın, sen ne kadar oıst 
gUn maçtan mahrum etmişler. daha 

1 

o geçen gUnlerin ı;ocu~sun. ıusu 
sonra da Istanbul bblgesındekl ylik- Ziyaların, Sedat Rızaların, Zeki r.· 
sek mahkeme huzurunda ifaden alı· zaların, ekolUnden yetiştin. D5yle bir 
nacak \'e cezan tayin edilecekmış. hareketi hav!'alan alamaz. 

Bakkallara, berberlere, şıı ncıl•ı ra Olur ya \'rum olur. buna ben bir 
mahkfimiyet kararları \'eren hölge ce. parça da gençlik saikası diyece~:nı· 
zn heyeti çok zaman var ki, ortada 1 Vakitsiz yükseliş, bazı insanları ş3• 
yoktu. Bir hareket göze çarpmıyor-

1 
şırlır. Etrafını ~örmez. Ağabeyleri· 

dıı. Her nedense susmuştu. 1''akııt bn ne karşı bile hürmet vazifesini u· 
senenin ilk kurbanı da ı:ıen oldun. Srn nutturıır. Daha doğrusu buna o yıııc· 
ne bir berber. ne bakkal ve ne de sclişl hazmedememek diyebillrz. ışte 
şrracısın, bu nedPn böyle oldu bil- sen htı hissin kurbanı oldun! 
mem? Yukarda da söyledim ya, sen cğtf 

Soyledlklerlnc nazJran geçen hafta Berltn seyahatinin hazırlık glinlcrın· 
maçtan sonra hakeme söylenmışsın. de ajana karşı o sözleri söylemern" 
bu bir suç teşkil l'tmlş ve nihayet olsaydın, şuna emin ol ki, bugUn bil 
Ahiri ömrllnde böyle bir cezaya da cezaya çarpılmazclın. Bu doğrudııı 
çarpıldın. doğruya bir fırsat tel{tkkl edıJmiş ,., 

cBUlblilUn çektiği dfllnln belAsı- böyle bir ce7.a vel'llmlştlr. Fakat şıı· 
dır• derler. Halbuki sen bııgUne ka· nu da ~iiyleyeylm iti, senin de bir pal'· 
dar ölmeyen b!r bülb!ildtin. ?\"asıl yap- çıı kab,hatin var. Ne diye böyle frr:ıat 
tın hu işi? bckliyenlere bu fırsatı elde edecek bit 
Hayır Rebıi, senin suçun yalnız bu harekE'tte bulundun? Nene !Azını ar· 

değildir. Sen öyle zannediyorum ki, 

1 

nin. sen bir futbolcUslln, oyununu o'f· 
kaprislere de kıırbsn gittin. na, eger yenilmış bir hak ,·arsa o 11u· 
Hatırımda kaldığına göre, hani şu susta, '>Öz söylemek futboicUyc dU'" 

bir rllya olan Eerlin ııeyahatl hazır- mcz. Bu gibi hallerde konuşacak o
lıkları sırasında böl;enin sayın Put- lan futbolcll değıl, ldarccldlı". 
bol Ajanı ekzersls yapacak iki ta- Ahiri ömrilnde bir hisse kurban gl 
k L 1 • ırc• ını se-.'\ya çıkarmak için çırpın- ı d şıne çok acıdım. Fakat oldu bır 0 

dığı, antrenörlere \'arıncaya kadar re,., San"ı bunu yaptıranları dıı. ın:ı 
her bnUne gelene başvurduğu bir glin· zur gör, dedim ya bu, gençlik saikası. 
de, senin yaptı~ın bir hareketin, a-1 \"aktlsiz yükselişi hazmedememek ıtıt 
jana karşı söylediğin bir kaç söztin j sele.sldır. Blliruni~·en Adanl 

Müskit cevap 
mr alio::wı lılr ailıı toplaııtı.,ınıle ~Jne "ı•or l~leri etrafında konu,ıl\or· 

ılııl. ~ •• ı ~ııorrulanlan , e ,\hnıet ('e\atla ~·l\nyıına oynartıfmı iılılia t• 

den licnıal hnıinrle hlr arkarlJ': la ıııc<:hur Xedıı !;'ahinin el'lkl gllnfcrlrıl 
ca nlıtnılırıll'ak tatlı hatıralRr nııkleıllyorla rdı . 

:\cf'ıp bir par~·a. bir parça drğfl ıutamııkıllı ~akaı·ı•lır. Ba ııahada tılC 
tanınıııdığı arkatlao:ına: 

- ,\ tınıı he lılraıtcr, ılcdi. Sen hiı. ıleıı ol'a Jelin ben seni ınııhaı.ı.ıı~ 
tanırılıın . 

,\ lımel ( 'C\ artın ark:ula~ı Kemal cif'! atılılı: 

- Reğennırılln nıi, hen tı iı: nl mıu'a Ahrnı•I < 'e\ aılın i~ıııini. ner"ılt 
rı\ n:ulıjfını hllirornııı. Spornn lnlnl blhıılyrnler ~ııorı·n ı.a ·ıhyorl:ır ıf.ı 
hen nrılen hıı hilglmte ~porC'u 1111111 ~ayım. 

nu doğru ~ö;r, kar-ıı~ında hit.lııı l\'edp te 'iU"ıııağıı merblJr l<altlı . 
Kul:ı.k Mi.-afiri 


