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l'llkardakl resim, pzet~Uerlmi~ln Amerika.da bulundu.ta gUnlcre alt ttr. Alman haberler memlekeHml7.e mü
f.eveccıhen hareket ettiklerini bildirmektedir. Pek yakında okuyucularımız bu sütunlarda Ba.,muharrırlmlzln 
i\lrika, Joglltere, Amerika ıeyahaU lotıbalarım bula<'aklar ve ı:evkle oku)'&<-aldardır. 

Yarınki köge doğru 
inkılapçı Türk milleti içinde, 

inkılaba en kolay 
uyan unsur köylüdür 

( 

Milli Şef, 
Mecliste 
İnönü, çalışma 

odalarında meşgut 
oldu!or 

Ankara. 13 (Vatan) - Bur;ün 
öğleden sonra Cümhurrelııtmlz ls
met lnönll, Büyilk MWet MecllılnJ 

tefrtf ederek çalışma odalarında 

bir müddet mC9ruJ oımu,lardır. 

Varlık 
vergisi 

Ankarada, bir 
komisyon 

faaliyete geçti 

Verglala, zararı llat11a9 
maddeleri llfatlanaı 

dlflrecetı 161lıaı1or 
Ankara, 13 <Vatan) - Varlık 

\·ergıst tarhetmek üzere bugün 
şehrimizde iki komisyon faaliyete 
geçm.ış bulunmaktadtr. Vilayet ve 
Defterdarlıkta kanunun tatbik• 
ıçın herturlü hazırlıklar yapılmı~
trr. 
Zaruri ihtiyaç m&ddelerlaln fiyatı 

düşecek 

Ankara. 13 (Vatan) - Bugün 
Tıcarct VekAlctlnin en salahlyetll 
kim~elerınden yaptığım tahkikat, 
kabul edilen Varlık vergisi kanunu 
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hıı.caktı ? n · . 1 bl 11lc· mek, ateşlenmesine ve parlamasına 1 F ~ 
l ~ r . .... ...ıı oy e r m ac k ) Al 

ltt )'alnız maddi ve kuru refah yaray a yardtmcı. vasıtaları ha. > ransa 
~~dana ı:etirecek olan maddi va. ~~~::;.ı~n~l~ in~aya gel~nnT:kk ı:şa- • ma oya 

ar ve cihazlar bizim milU bUn. .. . ç n evve" ur 0 Y· 
t~lı,i ileriye doğI"U, daha iyiye lusünün çarnaçar kendinden ayrıl- e 1 Ih •• 
e Ostune doğru hazı 1 ağa tek maz işini, doğuşlle beraber onunla 1 e su mu yapıy·o ~'fırıa kfıfı değildir. ~~~ m!lleli bir ~lan işini. ziraatı tıınzlm ~e r 
e l'ürk k" ı·· .. dd t k teçhız etmek, ona bu işlnck? bugun l>t oy usu ma <? en pe i . 

1 
1 rlŞaın olduğu devırlerde dahi ıç n ~e yarın için kolaylıklar, ma-
~lrıden . . kul ve hesaptı netıceler verecek H •tı / L / /h 
lturııuk gv: t ruhuo~an ya hhıçt d~ş- olan yolu bulmak ve bu yola bir l er e . ava su şart-
~rd os ermem ş ve ya u gos. v 1 1 iyse bil ddt d" k"nlU"ile an ev e g rmek lazımdır. Unut. 
ay e ma uş u & ı d k J [ •• • d •• •• •• / 
t1ı;;ış~~!lem~_yecek kad.~r az g:ıs· ~;~a ~l;~etı \ç~~:nın:.~~~:ç~n ok~~ arı tızerın e goruşm uş er< ı 
ru1:ı~ · Gozu tok, yureğl ge ş, lay uyan u r sur köylüdilr Şimdiye ( 
len ıs:.erln, asil milletlerde görü- kadar onunla daha zıy.ade sözle • 
"1ı t ığna, tzzellıı.e fıs, pervasızlık meşgul olan tnkıllıp bu sözlerın 
l1ı1tıı~hammül hıslerlnl içl-ı:de en iyi pek azı derecesınde 'ışle ve hare· 
bu c taşıyan ve yaşatan milletin, ketle de ona sarıldığı gün Tıırk 
~ın i~l~et olması ı_~zı~dır. onun koylüsiınün çehresi bütün bütün 
tı(n, h an, bugilnku dünya harbi· değişecek ve derhal ferahlı bir hal 
de tab~ Yerde olduğu ~ibl. bizde alacaktır. Fakat yeter ki bu sarı. 
tarı 

1 
tile meydana getırdlğl buh- tış parça parça. kısım kısım ve bir 

lara, ç~~ görulen bazı soysuzluk- penşan esvabı yamalar gıbt eklı 
lıı Utün ulvi mefhumları unu· olmasın Artık kütl<:vı ve cekünu 

P a • J 

lı t n::ak bir bcğaz, cır nafaka saran hareketlere. teşeboüslere ve 
sına d" ı . k. ka · .ışme 're. fasıd ve eşırı top ye un varışlara ıhllyaç vardır. 

tı~ı:aııç meyline kapılmaları bak· Bizim memleketimizde köye doğ 
Su~~ hayretler ve esefler ediyor. ru hiç gidilmemiş del?ıldir. Türk 
tird r ki cemiyetimiz lçınde bu Ocaklarından başlayalım O ocak· 
1:ıılıt llba en nz yaklaşmı~ ve düşmüş tarın mukaddes . alevinde pişmiş 
~ô 1 ı:<>kluğun başında yir.e Türk doktor . .asker. zıraatçl. mUhcr dis 
J .. ~ lisu gelır Bununla tescili bu· cibi birçok meslekten bazı hürme-
""Otd . c!ıı.11 ı: ve yarınki fecri bu nokta- te değer idealist ve feragatli r,:enç. 
"i l?Örmeğe çalışıyo-ruı. ler hatırlıroruz ki onların bir kıs· 

hau•rırıkı müreffeh, mamur. inzı- mı bugün rahmetlik olmuş. bir kıs. 
h;ı 1

• Sıhhatli ve ileri medeniyetin mı sağdır ve muht(?ll( hizmetler. 
tı/taktarı Tilrk köyünü bu mllle· dedir, o gençler bir zaman pcra
tıı ltendı lçl, kendi hamlesi ve o kende olarak bazı Türk koylerinln 
lı:,iltı ÖzlUlüğU yaratacaktır. Bu ancak sıhhaÜni düşünmekle ve kö. 
tı11 bu hamle ve bu öz bu mille. ye gidip gelip köylü ile konuşup 
tıtı l'rıe.yn.sında, bu to~ağın Jnsa. onu tenvir yollu söz söylemekle 
~rnurunda tütmeğe, parla. (Sonu Sa: S, Sil: 5 de) «=• 

8 . Lava) 

Londra, 13 (A.A . ) - Daıly Mail'in 
Xcvyork muhabiri yazıyor : 

A\Tup:ıda ecnebi bir knynaktazı a· 
lınan haberlere gorc;' Lnvnl, HIUer
le Mtinihte yaptığı görUşme esnasın
da, aşağıdaki sulh şartlarını elde et· 
mlştir: 

Kırk bin ton şeker 
ithal ediyoruz 

Şeker istihsa.ini arthrmak için pancar 
alım fiyatları arttırıldı. 

\'t~~~ara, 13 (Vatan ) - T icaret dlr. Bu vaziyet karşısında istikbal· rcbilerekkrıni say'lemi!ilerd fr . 

~'l \'ecu rnemlckctln buğday, kfi- de herhangi bir kfiğıt sıkıntısına 1 Ankara. 13 (Vatan) - Öğrendi· 
~t:lıt cc~kber ihtiyaçları için muh· dü~üleceiil zalljnedllmcmektedlr. f imize göre pancar istihsalini teş. 
a:ı.ıı e 1 m(?'JnlekeUerle temas 

8 . Hıtıer 

1 - Fransa, Alsas • Loren hariç, 
1939 hudutlarını elde edecektir. Al· 
sas • Loren muhtsr eyalet olacaktır. 

2 - Fransa ınıparatorluğunu mu· 
halaza edecektır. Almanya, Fransız 

filosunun ışbi rllgi ile mUttefikler
den bu imparatorluğu gerı alacaktır. 

3 - ltalya, Fransadan is tediği ara
~lerden vazgeçecektır 

Fransız halkının bu sulh şaı;,t.larını 

tasvip edeceği muhtemel g<irUnme
mektedır. Soylendiğine gore Mar~ı 

Peten, a lınacak kararlar Uz.erinde hA. 
lA mütereddittir. 

Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) -

Bulgar ajansının Vişlden bildirdiğine 

göre Mareşal Peten hUkCımeU Vt.şi- ı 
de kalacak ve aynl siya.seti takip e· 

decektlr. 
Alman kurmaylan ~ontpeUier'de 

Berne, 13 (A.A.) - Vışl Fransa
sına girmiş olan Alman bir liklerin· 
den bir inin genel kurmayı Montpel· 
lier şehrine varmıştır. 

\'i,ı ı,Kal eılilmiy~ek 

LiblJada lngilizler ilerliyor 

Bardia ve Tobruk 
işgal edildi 

Mihver kuvvetleri Bingaziyi de 
1tahliye zorunda kaldılar 

Londra. 13 CA.A.>. - Klombıa 

radyosunun muhabıri saat ı 7 de 
Jtahıreden şu haberı vermlştır: 

Tobruk bu sabah saat 9,30 da 
«mahall1 çöl saatı11 düşmüştur. 
Tafsllat alınamamıştır. Saat 17 de 
Alman radyosu mlhverın Tobruğu 

tahlıye ettığını bildırmiştır 

Bardia da ~a.I ~lld1 

Kahire. 13 (A.A.) - Bardia'nın 

işgal edildığı resmen bıldırılmekte
dir. 

l\Ilbvercller Bln~azlyi tahliye 
ed tyorlar 

Londra, 13 (A.A.) - Amerikan 
Columbıa radyoları muhabırının 

Kahıre radyosıle dün akşam \"er· 
( l>evamı: :--a. S. ~il . ı.. : ıJa) • • Libyadakı harekat .. haınnı ı;ll8terlr harita 

Amerikan kuvvetleri, 
T ~nus hududunu aştı 
Amiral Darlan, donanmayı Afrikaya çağırdı. 

Afrikada bir Frans1z ordusu kuruluyor 

~ .l 
f'' ... 
• 

Şimal Afrikadakl hart"katı ha:r.ırla)·an Amf'rikan generaller! bir hari 
tay ı tetkik ederlerken 

I' r&R!üZ. ıtmllerlnl Afrikaya c~lr
mek isteyen bir kaç sub 1 

yakalandı 

Berne. 13 (A.A. ) - Fransız [1-

losuna mensup birkaç gemiyi Şi· 

mali Afrlknya geçirmek teşebbü 

si.lnden suçlu birçok Fransız su
baylarını Gestapo Toulon'da tevkif 
etmiştir. 

AlmanLar Tunu!itakl ku\-ve tle rlnl 
rer.i çtknıeğt düşünüyor! ırmış 

Nevy~k. 13 (A.A,) - Teyit 
edilmlyen baz1 raporlara göre, Al· 
manlar c.zlci İngiliz • Amerikan 
üstunlüğ!lne mukavemet göster· 
mekte hiç bir şar.sları olmadığın. 

dan Tunusta bulunan kuvvetlerin! 
geri c:ckmeğl tasarlamaktadırlar. 

i Alman nakliye tayya resi 
du uruldü 

K ahire, 13 (A.A.) - Resmen 
-ıblldirildi~ine göre. Tunus şimalin · 

Ek k 
de Alman askeri dolu 6 büyük r:ak 

me Satışı 
liye uçağı denize düşürülmüştür. 

iki fiyat Üzerinden 
satış yarın başlıyor 

Ha ka ekmek 27 Kş.a satılacak 

inılllzler Tunus hava meydanını 

bombal ·ıc1 1lar 

Kahire. 13 C A.A,) - 1nglllz tay 
yarelerinın çarşamba gecesi Tunu~ 
hava meydanını bombalııdıklar 

resmen blldirllmektedir. 
2000 mihver askeri Tunu.u 

lncllrlldi 
Nevyork. 13 (A.A. ) - Amerl· 

kan v.e lngil lz kıtaları Tunusa ve 
hayati ehemmiyette bir deniz üs
sü olan Bizert'e karşı geniş ölçüde 
harekete geçeceklerdir. Büyiık or
du orta Akdenizln kontrolu için 
bir anahtar vazifesi görebilecek 
stratejik bir memlket olan Tunu 

lk ı fıyattan ekmek satışına ya... 1 böyle, un ları yüzde 30 memur ve sa doğru süratle yaklaşmaktadır 
rından itibaren ba~lanacaktır. yüzde 70 halk unu olarak fırınla- Fransanın himayesinde bulunan bu 

Ycnı şekilde tevziat için Bele· ra verecek . Memur unu için fı. memlekete mihver de süratlc yak. 
diye İktısat müdürlüğü ve Toprak rıncılardan 24.20, halk unu için de laşıyor. Görilnüşte hakiki olan ra· 
MahSullcri Ofisi hertürlil tertibatı 41,50 kurus alacaktır. porlardan Hltlcrln müttı::iıklert 
almışlardır. Toprak Ofis bundan (Devamı Sa. 3• Sil. ' de) - <Devamı Sa. 3. Sü. 2 de) XX 

Milli Korunma kanununda 
tadilit ·yapılıyor 

Dünkü Meclis 
dağdacak kumaş, 

toplantısında, memurlara 
kundura meselesi görüşüldü. 

1'1:1
11 

~edır. 1''lnlandlya ile bir mil. Ayrıca Çekoslovakya. ve 1sveçle vik ve pancar müstahsillerinı ko· 
llı:ı ıraıık bir ticaret muahedesi. de müzakereler yapılmaktadır. rumak maksadile hükü~t. bu 

Ankara, 13 (Vatan) - ~~ren· jınekledır. Ya kında Meclise verile· sevkedlleceklir. Tatbikattan alınan 
dlğimize göre Varlık vergısı ka. cek bu kanuna göre tüccar ve es- tecrübelere göre tatmin edici bir 

Londra, 13 lA.A.) -- Paris radyo- nununu ortaya çıkaran scb~µlcrın r.aC birbirini kont rol etmek ve hl- hale getirilmekte olan Milli Ko-
su, dün akşamki neşriyatında, \'l· b:r dnha tekerrür e tmemesi için leli yollara sapanları cezalandır· 

~·lcıı~Uı:akerelerlne bıı.şlarunıştır. Çekoslovakya mümessilleri mem. mahsule alt fiyatı artırmağa ka-
•ı:ı-e 1dlf:lne göre Finlandiyanın lcketlmlzden alınacak maddeler rar vermiştir. Halen kilosu 5 ku-

ı.l't ;1.cde krı:ıuarı vardır ve bun~ mukabllinde ellerinde mevcut 30 - ruş olan pancar fiyatı 7 kuruşa 
~tk,yeyc vermek istemekte- 40 bin ton raddcslrdekı ş kerl ve- çıkarıJncaktır. 1 

~ıeur.daıtıa gell"llç onmak 

şınln Almanlar tarafından işgal edil- hUkümet yeni tedbirler almakta. mak vaziyetine girebileceklerdir. runma k~ınunda, mutıteklrlerl 
meyece~ini ve Almanların yalnız şe· dır. Bu tedbirlerin ba~ında Ticard Diğer taraftan Milli Korunma \ 'C lüzunıundaı. a Iıızlıl stok yapan. 
hirden geçmiş olduk' arını bildirmiş- Odaları ve esnaf birlikleri hakkın· !kanununda da tadilat yapılmakta. ları ihbar edenlere verilecek lkra. 
tir. da hazırlanan • kanun projesi gel. dır. Bu kanun yakında Meclise (Devamı : Sa. S; SU. 4 de) § 

Rebeka muharririnin bu cs=rini yarın neşre başlryoruz 
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GECE HAYATI - Ş&bir ı · ~viçre gazetelerinden ikfıbaslar 
Bayan Safiye meğer 
bir kafeşantan 

şarkıcısı imiş 

Haberleri !~~~~~~~~~~ 

Av r -11p a Vesaiti nakliye 
tarifelerinde 

yapılan tadilat 
Çewlrıa: 

Journal 

IBIAN BOBAfl 

de Geneve' den : 

Aklımla .... 
konuşuyorw»J 

- S ve SON 
... ..-tı• 

B en - Ba,vekil, lı...---
bütüıa dlkka$ ,. .,_ .... 

Jkinci revüde rol a lmamasına 
bi r Mı s ı r , b ir H abeşistan 

seyahati mi sebep oldu? 

lstanbu, ve Kadı~öy 
fro mvoyları y~ni tori . 

f:; yi tatbike başlıyorla r 

bu "1lhranm eo atar ~ ~ 
A vrupa, ~imdiye kadar ken- Bu esef edilecek bir ıey, &ma ba,- nın yeniden kurulması ieln vAsl bJr bll(uk iki milyon va...,,_. . , .. 

dinı tarife asla muvaffak ka çare de yok. bir program tatbik edilecekmiş.. rafında. topladıtanı söyl\iJor. ıarl' 
olamadı. Hudutlarını ve yüzünü Alınan Propacanda Nazırı şu Meşhur iktısat alimlerinden Al- tandatlar ar .. IQda l>öyle bir 
bcllrten çlzfllert neleTdfr? Bunu, noktayı da öne sürüyor: Avrupada vln Hans<>n şöyle diyor: gözetmek dofra madlll'f 
Avrupalı denen insanları inandıra.. bfr sürü k~çük devletlerin belir· Harpten evvel Birleşik Amerika Aklım _ u yp p g TStaac!..ı-' 
cak ve birleştirecek kadar bir sa- mes.1. 20 ncı asır başına kadar t.eh- kendi emniyeti için her iene bir araunda fark &'azetınaSitl~ ~ 

E\ektrik. Tram\'ay, Tünel İda. rahatıe kimse söyllyemedl. Vlctor likell olmadıtı hald~. ondan sonra milyara yakın dolar sarfediyordu. dan büyük deUI olunu. JI~. 

H&ksız bir Jıncurna maru7. kalan M Uzeyyen• Seıınr. Mil bir hareketle 
hastanelerde ,-erdiği konserlerden birisinde 

releri Umum Müdürü Hulki Erem Hugo ve babası btr Avusturyalı dünyanın dijer kıt alarmda siyası Sulhtan sonra, beynelmilel emni· ,·atand&tiar aruuıda, pçllll --
muhtelif meseleler etrafında alA· anası bır Japon otan Kont K&lergi büyük hayat sahaları kurulmas.ı yet iıslerinl kurmak için her acne mından, mevcut farJq ortad~ 
kadarlarla temaslarda bulunmak de b~ l~ln içinden çıkamadılar. Bir- dolayısile meş'um olmuştur. mılyarlarca dolar sarfetmek zo· dırmap ~ıyor. Hayat 11· 

üzere dün akşam Ankaraya git. !eşik bır Avrupa tasarlayan müte- Fakat bütün bu mütalblara 1~a~ runda kalacaktır. Bu milyarlarca ka,,,..ıunda ıellr ve kazanç!KI as~ 
mlştlr. veffa Brland'ın projesine de ilti!at men doktor Goebbcls de, d ıer dolar tutan para, yalnız askeri ma- tan pek çop .kadar artım9 --.. 

Dün kendisile görüşen bir mu- eden olma.dı. devlet a.damları gibi, yeni Avru- hlyctte işlere sarfedllecek de:ildir. nanlar yanında &'eUrletl ...,.a ' 
harrlrlmlze Umum Mi.ıdür şunları 1931 de Milletler Cemiyeti mil- panın huduUarını ve teşkll~tını sü- Bu paranın büyük kısmı. dünyanın mahdut klmııelerln buhram11 ea .-
söyıemlştlr: zakerelerlnc şahit olanlar arasında. kQUa geçmiştir. iktısadl teşkilatını yeniden kur· fır yUktlnU çekmelerl tabiaöle ..ı· 

oı- KömOrden tasarruf dolayı.. bu Fransız hükümct adamının te- Acaba lnıtıtere ve Birleşik A· mak için harcanacaktır. Zira Asya ru detflılir. 
sile tenvirat me.sel lerj üzerinde şcbbilsünü meclisin nasıl dudak merlka ne düşünüyorlar? Alman _ ve b!lbassa Avrupa faklrle:ıecek Ben - i yi ama )lerkee ytb llltl"; 
alı1kadarlarla temas Ve taJlmat bükerek karşıladığını belki bir ha.. Fransız mütarekesinden birkaç olursa. Amerika da devamlı bir oa blnle-r, batt.A. bbaler p..,.-ı1° 
almak için Ankaraya gldiyo- tırlayan vardır. Bu toplantıda bu- gün evvel, yani 15 haziran 1940 refaha kavuşamaz. B. Hanson, mi· iki ... 
rum. Tramvay ara durakları pa. lunanlardan bazıları cAvrupa ne· da B. Çorçil'in B. Reynaud'ya yap· ı;al olarak, Tuna havzasında :ılraat Aklım _ o maJ.akJralıc! ~ 
zartesl gününden itibaren kaldırı. residir? BilyOk Brltnnya, Türkıye tığı Frar:'sız - İngiliz ittihadı tek- kalkınması için insan emetı yerine çoklutun kazancı i'I aevUen-tJ :.~ 
lacaktır. Bu stiratl temin edecek ve Rusya Avrupa kıt'asından sa- lifine artık lüzumundan fazla bir makine kullanılacatır.ı söylüyor. e.4'k!Une ıöre tkl, ~. beş, on.. .__..11 
ve bizim için yüzde on beş nlsbc- yılacak mı, sııyılmıyacak mı?,. diye kıymet verilecek d~ğlldir. O za· İngiltere ve Birleşik Amerika. tıetlerhıde artmıttır. Buna m.....::-11 
tinde fazla )'Olcu taşımamıza da soruyorlardı. Bazıları da ~öyle soy. man İngiltere hükılmeti için, müm. nın Avrupa içln bu şekilde hare· .ııablt &'ellrlllerln, m&afhlanll ~ 
yardım edecektir. Kalacak du. Hıyorlardı: kün o-lanı kurtarmak. Fransanın kete geçişlerinde. büyük ölçüde yerinde •ymaldadır. 
raklarda pazubcntll kontrol me- ,,_ Sömürgeleri olan. Avrupalı müttefik safından ayrılmasınıt mfı- lktısadi ve askeri müttefikleri ko· Ben _ Varlık declln ae batır •~! 

Son zamanlarda bir s:ılgın haline ı Gelellm diğer noktalara; meslek-1 murları bulunacak lnl3I bekleme- devletler. ana yurdu denizaşırı ko- ni olmak bahis mevzuu id·. İki rumak .~lbi meşru bir endlş~den ıreldl. varlık vergisi afır deftl ~h;. 
gelen revUlerin alaturka musikiyi öl- dıışım. ve ne yaptıklarını bilmez bir iden bınmeıe kalkanlara mlni ola- lonilt>rlle birle~tiren ve gittikçe devlet birleşip bir tek hükumet başka bir üstünlük fikri de bulun. Aldım _ Bir bakıma atrr -, 
dUrmck Uzcı·e olduğunu bir s:ız sever vaziyete düşen iki sa.natkAr bana ver- ! caklar, aykırı hareket edenler hak artan bağları unutabllirler mi? NI- haline geleceğinden ve İngiliz • maktadır . Sulhçu olan ve •qilddet• lir. :\femleketı barış içinde buJuıtd• • 
sıfatıle bir fikir olarak llertye sür· dikleri cevaplarda dalma bir spor kında da zabıta memurlarile lşblr. hayet bazı kimseler de. dünyanın Fran.!?Z vatandaşlar müşterek bir ten nefret eden Amerikalılara ve mak, milleti bugünkü prtl•"", 
rnUştUm . muharririnin bu gibi sanat bahisle- l llğı yaparak tecziyeleri cihetine diğer kıt'alarında bulunan birçok mflliyetc bağlıınacakları:ndan bu 1ngilızlcre göre. Avrupa milletle- mümkün kddıtı ntsbette rahat Y!. 

Fıkre hürmet lllzım geldiği halde rine iştlrak etmemesi Jllzım geldi- gideceklerdir devletlerin de bu birleşik Avrupa birleşme samimi olabilir. rinl başka kavgalar yüzünden birbl ,atmak i~n her turlü pyl'f'tl ~. 
bu re\1llerle a!Akadar olan sanatkar· ğlnl ileri sUrerek, bunu bır sUAh glbı 1 Tramvayla~da ön iki sıra kadın. projesine alt meseielerk- Avrupalı Bugün İngiltere ve Birleşik A- rlni bcğazlamaktan menetmek ve t.eren bükCımettn bu uprcla 'I• 
!ardan ben.im blr okuyucu olarak ta: kullanarak ortnya atılan bir fikri çU- lara ayrılmıştır. Yolcu bulunma- devletler kadar ilgili olduklarını merikadakı derin fikir hareketinin onlara ycra yerinde oturmayı öğ. ıendlğl m&.<;rafiar tğ1r delil "' ;. 
nıdığım Bayan Safiye ıle kıymetlı rUtmek yolunu tutmak gibi gUlUnç dığı zaman erkekler oturabllecek. hıı.tırlatıyorlardı . Netice itibarile manası istikbal bakımından cok retnıck zaman ı gelm iştır. Bir!c~ih Sonra bir defaya mahlM oltMI ~ . 
sahne artistımlz Muammerin ve ken- bir vaziyete dllşml'ktedirler. kadın, ihtiyar ve maluller geldiği Briand'ın teklifi de güme gitti ve manalı ve çok süreklidir. Bu fikir Amerika a rtık Avrup~ya baglan· Jık verglo;i bir baknna. da. aj1~ ':: 
dilerlne bu davada tercUman olan ar- Yalnız şurada bu dn.,urıceden benim zaman da erkeklcrın yerlıcrinl ver. unutuldu hareketine bağlanan Anglo - Sak- mı:ı bulunuyor. ve mukadd~ratı yılmayabWr. '-'erginin adı ust~•r· 
kada.şım Nusret Safanm hUcumınrı- gazetedeki vaziyetim! bildiği. için Nus meleri de temin edilmiş olacak- Gariptir. ki demokratlarca mak- son alemi Avrupaya sc..kulmak ve re olursa olsun onu beraber pay- varlık , ahJbl olanlar vel'fl('ekle""ı-r 
na maruz kaldım. Her nedense samı- ret Sata arkacıa.,ımın böyle bfr iddia· tır.• bul tutulan ve 1848 idealinden sn- bu kıt'a ile sağlam bağlar kurmak !aşacaktır. Bu şartlar içinde. iste. 959 danherl ne nısbetslz ~·arlı1' 111 
mi bir dilfUnce bu muhitte bir fırtına da buıunamıyacağını düfllnerek ken- Haber aldı~ımıza göre "Oskü- zülen bu düşünceye şimdı Alman yolunu tutmuştur. Anglo _ Sakson sc de istemese de Avrupa artık meydana. &'e1dlğlnl de kör olJll.., 1~ 
kopaıdı. dlsıni bu noktada hariç tutuyorum. dar - Kadıköy tramvayları da ya- nasyonal sosyalizmi sarılmıştır: sıyasilerı, llım ve din adamları. hu· yalnız değildir. Ne diğer kıt'alar· için pek tyJ görüyorsun. Heni ,41· 

Yazılan yazılara bir cevap vermek Ben bu iki sanatkAra tekrar sora- rından itibaren bir k~ım tramvay ama bambaşka bir şekil altında lasa bütün Amerikan milleti mü- dan farklı cıabillr ve ne de onlara me"Cla }'ransanm, kendine detl
1
• 11• 

benim için bır mecburiyettı. Son yaz- rım: seferl(!rlni kaldırmaktadır. Bundan ve başka neticeler elde etmek umu ccrret yaşay11bileceklerine inar. karşı durabilir. manyaya ne nrgl verdljiııl cı~ •• 
dıll-ım bir vazı da cevapsız kalmadı. dil s·· d Al n f · A makla aldandıklarını fln!amıcıtıırdır. Paul Val.r.ry'nin benzettiği "cç· ·· _, va~hkl oJ~un oı.ıv-

b " Herhangi bir &anada yazı yazan bir böyle her vapurun tramvayla !rti- e.. oz e ma za erl vrupa· v " • muyor musun . • ı ~ ııırt• 
Nusret Safa arkadaşım, bU defa da muharrir blr duygu meselesi olan mu- batı kalmıyacakhr. Tramvaylar ya bir yeni nizam getirecek ve bli- Söylenenlere bakılırsa. sulhan son· hile Asyanın küçük bir burnu o- sın, bir I ng11lzln, bir Amerlk-1• ~· 

llç aUtunluk bir yaµ ile bana cevnp slltı sana tinden neden anlamasın? Ni- günün muhtelif ııaatlerir.de işrye. tün Avrupa devletleri bu yeni nl· ra, Avrupanın hatta bütün dün3'0· ( De,·amı Sa: 4, SU: ı de) bir Almanın, bir .Japonun .. harbi r' 
veriyor. ~ d bl 1 ı - k .ıı. -~a ne ıeclak&rlı~ tekim Nusret sara arkad8"'ın' da bir ceklerdir. Tramvay idaresi bunı.: zam u&run a r eşmeye çagırı a- \ unrna u,.ru.... .,. Meslekdaşım bir parça da edebi- kt B · ı d k ti d ki h .. s..... etmJ•Of 1JI romancı, bir tiyatro mUnekkidi ol- tesbit eder mahiyette bir tnrlft' ca ır. u yenı n zamın. neye L a an ı arım ... -r " 

yat yaptığı bu yazısın<la benim za. 1 d ~ h 4 lr:. ı· kil bil! k Ko.Je • 
rurt cevabımı bır papara olarak va- t d. Al i ı · · R .,, AJ>I clufu halde pek AUl bu işe karııJtı ve hazırlatarak tramvay bekleme ma- yan ıgı .. .. ayı e rmcme · ı '"" &un· 

bir ses sanatkltrına tercüman oldu. hallerine astırmı•tır. e ır. manyanın bu yen n zamı ıtO •:- .-
sırtandırnıakta ve Safiye, Muammer- " d " •- ;ı;· • l ------------=--Hem o kadar ki, saz Aleminde ken- Ko··mu··r •~sarrufu için bazı va. uzcn..:yece.ıne ınanı sa da, bu ye- 11.'~':\"'\"'~':\''-:''-'""'"" "" "'"'""''" """""'" bt' ıc beraber uçc taksım zorunda kal- ... ı h ı '"" '""'' "'''""'"'"""''"""'""'' .,,, .... , ...... , .. ,"'''""''""''''''''''''''~ B · ı·a muka ' dıslne bır de'a olsun tesadU! etme- r ve t t lf l . d d t dl nl n zamın uduıt arı ve ona yapı~ • an (a.ar 8ffi 1 
dıkları için hisselerine isabet eden dığım halde bir tarafı göyletlp mtl- ~~t ya:ı~:ca:~ c ~~:~e~me~te~ır: tırı!acak 1mnıcUerln sl)'.0$1" bünye· / " •ı • t •ı • • 1 mıktarın pek az olduğunu da ilave dafaasını yaparken, diğer bir sanat- yalnız b., • " , .. ı ıerı ne oacaktır? Bu hcnuz meç• ngı iZ agga·recı erının linde avans veriyor ar 
<'tmektcdlr kA.ra çatmakta ve cHoş geldin evi· . u hususta henüz kat 1 bır huldilr. B . Hitlerln devleti lstikba- ·ıer 

l{endlslnl rok yakından tanıdı~ım netıceye varılamamıştır. · · . . kurun tutarı B kala ın t kları kfedı 
., 15 mize> tarkıslle Terk musUdslnl y~t le aıt proıelcrıni çok gızh tutmak· an r aç 

1 
'' 

ve ynzılnrını zevkle okuduğum :Nus- tığına inanmadığını söylemekte ve ihracat ın r il arının . tadır. tüccarın hesabına nekadar art~ııı 
ret Safa arkadaşıma fu cekilde ce· olurs• olsun bu krediler ıucc• ., benim revüye çıkmak cesaretini gös· Bununla beraber. doktor Goeb· n ' ıııc 
\OP verebııtrım. 

1 
f·ı ti l M '.ki Farf'nln mübdll olan Valt \, Havada iken ta. yyarenln yalpa yap. 11940 senesindeki mali vaziyettir· 

termeyen b r sanatklrın vazlyetlnl ya arı ar ıyor beis Das Rcich mrcmuasının 4 bL " 
EwdA şunu kaydedeyim ki. Nus· kurtarmak 1,., .. "aJıcıtı'-ımı \'e bu da- . t . 1 Disnf'y'in Gremlin'ler hakkın- ı ması bir cinin yükseklerden lnlp ka· göre tanzim ve irca e<fileCC" dC 

'"" .. .. tt ... rınci cşrın 1942 sayı 1 nüshaı;ında, ad bl t 1 k k ııın ret Safa. bir fırt ı na koparan yazılıı· Bac.:vekn'-lzln on n tk d ·•a mal"'- ·t toplamak l'-• ra I n•llt•- n '" r ara ıru ısırara oparrna· ı Yanı' bankalar, emtia muk&b t•b' vada. bıtaraflığımın çok şUpheli ol- " •m u un a cldekı salatiiyetine :üvenerek bize u u ... ~ "'" ... • ..,... 
rımı ele alarak gazeteciliğini yapmış· duğ"unu söyleyecek kadar ileri git- ihracat fiyatları hakkındaki sözle. bu hususta bir şeyler söylemek Is- reye Kltttğlnden dün bu ııütunda sandan ileri gellrmı,. tacirlere açagcldlği avansları ır 
lır. Onun bu dava.ya karışmasını bir mcktedlr. rl, hükılrnetln ihracatı teşvik edici tem iştir. Onun düşürceslnc göre. bah'!ederken GrPmlln'ln ne ohluğunu tnglllz pilotlar diyorlar ki: «Gre~~ 1 dit edeceklerdir. Bu hususta e~ıı· 
"'azetecı olmaklığım itibarile pek ta· ..,.dbirlcr al"-a" kll d t...J · ·•a anla"-ı•, bu mewua dair bir d .. I llnlerden kaçmağa uğra,ma, çUnku gelmiştir. Dlg"er tıırartan dün b ,,,. 
" Şunu açıkça söyleyebilirim ki, •-= ._ "1 şe n e t..-ı.sır yenı Avrupa Anglo - Sak!'ıonlar ve u~ ~, .. " " t,. 
bil bulurum. ben yazılarımı samimi dUftlncelerle ed!lmlş ve bundan dolayı ihracat Rusya dışta bırakılmak ve onlara yazı okuduğumu llive etnıı,tım. 1-.enln ötrebdlfin bütün marifetler kaların emtia mukabilinde aÇ ~ır 
Diğer iki sanatk!rınıızın bana ce· yazdım ve revuıertn alaturka musi- malların·/~ fiyatları yükselmete karşı koymak ifzere kurulacaktır. Bu yazıda anlatılanlara gö~. tnı;I- bunu temin edemez, yakanı onlardan tarı avansları kestiklerine da~ror'ıl 

vap teşkl' eden sözlcrıne gelince: k iyi öldUrdUğUnO bir fUdr olarak ile- başlamıştır. Doktor Goebbels diyor ki: lh tayyare<"llerlnln Gremlln adın• kurtaramazsın.» şayia çıkmıştır. Bu haber. •' 
Senelerce kendıslnı blr okuyucu o- rl stlrdUm. YBZJlarımın hiç bir za- Yağlı tohumlar piyasası dün ha· •- lnglliz.ler, bir ada milleti ol- '·erdikleri cha \·a rlnlerb hakkında Bazı tayyarecllerin l'!e Gremllnler- değildir. Bankalar, yalnız gıda_~,. 

!arak tanıdığ'ımız \•e artık işi revU- rarctıl geçmiştir Kuru u·· zu··m fi bir·~ maJAmat v .. r•ylm·. ı deW!rlne açtıkları avansı kc.->'·· 
man ;u veya bu sanatkarın sanat · - mak itibarile, Avrupaya diisman - u " " cU llğe dökmek mccburıyetini bllml- tJarı dUn 68 5 k k • le ara'lı pek iyi imiş. Hatta n1itral- bulunmaktadırlar. 
kıymeti Ue alAkası yoktur. Ben dil· ya t • uruşa C1 mıştır. diyemesek bile herhalde yabancı Ha ' • cinleri ban meydanlarında yözcüler havada iken bunlardan bir • 

yoruz ne gıbl bir dUşUnce ile hisset- şllncelcrimde o kadar aamlmıylm kı, Bu fıya. tan dün şehrimizde iki bin sayılırlar. Onların Avrupa ya karşı pU!'Uda ~klerlermlş, bir uçatın ye- r ·,· fıı· çı'ler " n ,· str ki a rı 
mış olan Bayan Safiye ile kendtsınl ndık ilzüm sat ı t t ı ı n1 d b J ı bugün bir fikir lhtlltıflle gazete sU- sa 1 mış ır. takındıkları vallyet. Afrika ve A- re inmek uu re oldukunu ıörün<'t', anes n n ya arın a 0 unma•on, •· 
her z~man takdir ettiğim kıymetli ed de rf ·ııdı· 
arti•t ,.fuammer, yeni atıldıkları bu tunlarında munakB-\l:ı mccburtyetınde Karadenizde 17 ton'u ,· vustralya kıt•atarına karşı takın- hemen atılırlar. tayyarenin tekerlek· ı terlermi,. Onlara gore GremUn'\tır, l ' ııı• 
işin ııleyhlnde bir ııopa~anda olarak kaldığım Bayan Saflyenln; seneler- dıkları vaziyetin aşağı yukarı ay. lerlne dayanarak onun inmesine ınAnl dl~lerlne oturan k~ücUk sevimli mali Gerek tiftik ihraç rüı1umuJIU t\ 

te'~kkl etllklerl yazılanmın, işlerini ce sahnede zevkle dinlendiğini ve ken- r İr mOtÖr battı nldir. Ruslar. blıtün düşüncelerile ı olmağa ça.lı'!ırlarmı'!· luktardır. dirmek. gerekse ren hcsapJıırınd•. 
bozar korkuslıe Olacak ki' fl

'kre hilr- dlslnl takdir ettiğimi de söylemek- batıdan ziyade do"'uya donmüşler- Bu l'inlerln bir eln<ıl de pilotun b11- f t k · 1 .... ftdar 11ı9 5 l';oin tuhafı tayyarecllerln h&\&o- eragat e me ıizere a ...... ıılC 
met kaıdesını bir tarafa bırakarak ten hiç bir zaman çekinmedim ve çe- Evvelki gece Bulearistandan dir. Amerikalılar, bugünkü büyük lunduğu yerin ram &ibl şeffaf olan k 1 1 temaslarda buıunrı11.ı" 
b r fırtına kopardılar. 

ki 1 d h i ı c "elm k ·· k ~ ll un b .a...ı .. r ve ı !anmadan önce Gremlin görmemeııl, am ar a e 1
• nm yorum a.... şe r m z • e uzere hareket savaş içinde, dünyanın beş kıt'a· u~mtna a~r: e er, 11•~ P • maksadile An karaya giden ~)' 'f'ıf• 

Nusret Safa arkad.a.şım, bir papara 
şek.inde tel~kki ettığl yazımı Uçe 
tak1lm zorunda kaldıkları için his
selerine bir şey isabet etmediği hak
kındılkl sözlerine evveli!. cevap vere

Yalnız şu var ki, bir solist için u- eden, demir çember yüklü 17 ton- sından zıyadc Atlas ve Pasifik Ok- !otun önlinU görmesini ailçlel)tJrlr· türkçest kendilerini ccln tutmamaaııı> müracaatları akim kalmıştır. ~ı:-
zun bır ömUr teldkkl edilecek ve bir luk İlkbahar motörü. Karadcnizdc yanuslarında tehlike görüyorlar.• mı,. lbımmış. tıkc:llcr hcyetl. şehrimize dönJl'l

0
• 

parça dn zekd mcsele'Ji olan sekiz on bilinmlyen bir sebepten dolayı bat Diler taraftan doktor Goebbels, Tayyare meydanından havalanmak Anla,ıhyor ki lngillz tayyareclltr . 
1 *-k yt - •· tur. __........,,., 

yıllık bir zamnndan sonra bir !les sa- mıştır. Avrupanın ıüdcrlitlnl kuvvetli bir" üzere lken iki t•ln gelir, bir ..., erleğe ucu'itakl herhanAi bir 1 ilk veya -- ----------..:..---
natkdrının revü hayatına atılmasına. Kaza esnasında oradan geçmek- millete vermenin zaruri c.lduğunda Y•P•'!•P aşatıya çeker, ött'ki kanadın !!iliği Grtmlin'lere atfetmek yotuııu ;-- ! " '< V · M - 1 

yım : 
pek UzfildUğtlmll yazarken, bu hare- te olan bir başka nıotör, d{'nlzde ısrar ediyor. Çünkü onuıı düşünce- altıııa. girip yukarıya kaldırm~a uk- tutmu,ıar. ı,ıerl ra"lt gide.ne (rln1er l 

1 - ""ı· u t ta nJ b 1-.. 1 ha-'· t _,., ) ı ki 14 lKlNCİTEŞRİN 19•2 
de lkı sanatk{ırla Nusret Sa- kcUn benim gıbl b[r çok saz merak· ölümle pençe CŞCn motör müretle- ~ince, yeryüzünde büyük değişik- ra.'ırmı,. Tau ı P o yyare n u ""' me rcae nAlyor • ena &' erse Ben 

fanın hücumlarını onlar &:ibi üçe 
dorde değtl, bUttln saz sever
ler hesabına yüzlere. bın1ere taksim 
ettım, onun içindir ki, hisseme hlCblr 
şey isabet etmedi. 

lıları tarafından hO!I görülmediğini de batını kurtarmıştır. liklcr ancak •kuvvetıı sayesinde ha\alanıp bavalanmama yalpası a- (kabahat bu melüa cllllertn!) diyor- CU:\IARTESt 1 
llAvc etmlştım. Açık söylemek lazım Kaza etrafında tahkikat yapıl. meydana gelmiştir. Netice itibarile ra~.ı nda bocalar, ne yapacağını ,aşı- ı larmı,. ' AY 11 - Gl.iN 318 - Ki ıSllfl J 

..... km .......... c~ 

Taze hooer vermek 
h-st- .ğı 

iin Ajan ın 'erdiği bir ~t'\·york 

hıı!Jcrlnde bugünlerde ismi sık 

sık ı;C\'cn General Glraııd'nun l-"rıın

sız Afrlka.<iına kaclın kıyafetinde kaç
tığı hllllırlUyordu. 

Glraud, Almanyada esir olduğu 

halde oradan kaçıırken böyle bir ça
re~c b:ış\'urmamışken Fran<ıadan ka
çarken kıyafet fleğlştırmesl lnııanı 

hayli rlıl<:lindıirli.) or \·e bunun bir harp 
muhabiri a:d1Jlğl olıı<'utı ihtlnvJI ço
k&lıyor. 

Her halde \DZl,lct Ş!İ,lle olmuştur: 

ll:ırıı ınuhııblrl Glrnud'nun Fran-
1 •;nd ıı kaçıp Afrlkııyıı gelmesi habe

rini atlıınıı ve ı;a:ı.ete<ılnden tekdir 
'ollu lı r ldf işitmemek ve arkada.,. 
l:ırıııı hıı hnnnl< için AmerC-:amınl 

bir hlll'~e tı:ı,\unınık bamba'ka ,.e 
taptaze bJr haber 'liOnı:! tir. 

SERÇE 

(Deumı Sa • .ı, SU. l de) · maktadır. yalnız harp. yeni nizam yaratabilir. rırmııt- Tatlıııert RUMİ 1358 
- İkinciteıırln ~ 

HİCRİ 1361 - ZİLKADE 

oluyor. Ne yapacaksınız. Bunun farkın· 
da değil misınlz? 

- Rica ederim sualime cevap veriniz. 
- Oç gün oldu. 
- Teşekkür ederim. 
İhtiyar adam bu defa Hessen'e döne

rek: 
- tlç gündenberl bu kamarot kamara 

kapısında bekliyor mu idi? 
Bu defa hayret sırası polis hafiyesine 

gc.lmiştf: 
- Ne demek istiyorsunuz. Stz ilç gün· 

dcnberi •. . 
-Evet. Ben üç gUndenberl bu kama

rada idim ve hiç dışarı çıkmadım. 
- Sız bana baksanıza Müsyü Knlt ... 

Bizimle kftfi derecede alay ettiniz. Artık 
bu acayip sözlere bir nihayet vermek IA· 
z.ım .. Bize masal anlatmayın .. 

- Sözlerim masal değil .. Ne yazık ki 
bana inanmak istemiyorsunuz. 

- Nasıl inanalım? 
Yaşlı adam adeta müı.eessir görünü. 

yordu: 
- Ne yapayım. Söylüyorum söylüyo

rum. meramımı anlatamıyorum. 

- Bu ne biçim anlatmak.. Adamakıllı 

bır şey söylemiyorsunuz ki .. 
- Ne söyllyeyim. Nasıl anlatayım. 

Durunuz bakalım size evvelA kim oldu· 
l:umu söyliyey1m. Ben hakikaten İngiliz 
mühcndlsı Willlam Knit'im. Hnmburg· 
dıın Ncvyorka gidiyorum. Atlanta vapu-

Yaı.aıa: Welner L Blab -zs -
ru için bir kamara bileti aldım. Bütün 
bu sözlerimde gayritabıl bir şey yok de
ğil mY? 

Şimdi beni iyi dinleyiniz. Vapura bin
dim. Henüz hareket etmeml~ti. 98 nu· 
maralı kamaraya girdiğim zaman orada 
bir adamla karşılaştım. Adam gUJüm,,i· 
ycrek yanıma geldi. Ve birdenbire üze· 
rlmc atıldı. Burnuma kokulu bir pamuk 
tıkadı. Bu kloroformlu pamuktu Uyu
dum. Ondan sonra. olup bitenleri bilmi
yorum. Demin uyandım. Birkaç dakika 

sonra kapı açıldı ve sizlet içeri girdiniz. 
lştc bu kada.r ... 

Yaşlı odt-m rahat rahat piposunu lç
nıeğe devam etti. Hessen kaptana: 

- Şimdi anlaşıldı. dedi. Kersten bu 
adamı k1oroıf~·mla uyuttu ve sakladı. 
Bıraz evvocl burada olan fia o idi. Size 

11/NDE 

... 
Çeftrea: 8eaan A:. E. Yalman --r-

bır sual daha sorayım Mösyo Knit. sızi 
uyutan adamın şeklini bize tarif edebi· 
lır misiniz? 

- Siyah bir sakalı vardı. 
- t~tc ıördünüWlil kaptan! Bu adam 

Kersıcn idi. Fakat1'nereye gitmiş olabi· 
ıır. Sakın burada saklanmış olmasın. Bel
ki de dolaptadır. 

Yerinden kalk.arak dolabı açtı . Dolap 
ıx.mboştu. Yeri tozlu ıdi. Hiç bir ayak 
izi yoktu. Bu sahneyi mühendis Knıt 

gayd sojukkanla piposunu içerek sey· 
rcdiyordu. Hessen kaptanla konuşuyor

du: 
- Burada yek. K&marayı baştan aşa

ğıya arayalım. 

- Yarduna adam çağır&lım mı? 
-- Üç kişiyiz. Buna lüzum yok. Her· 

halde koridorda demın çaeırdığımız tay· 

falar da var. 
Yaşlı adam da beraber kamaranın bü· 

tün köşe ve bucaklarını aradılar. 
Kapta.n bezgin bir halde: 
- Yok. dedi. Bir tarafta yok._ 
Hcssen hırçın bir sesle: 

- Fakat nerede olabilir? Kendi ken· 
dine bir adam orta.dan yok olmaı ya .. 
Kapıda nöbetçi bekliyor. Kapıdan baş

ka bir yerden çıkamaz ya ... 
Knıt yavaşça: 

- Çıkabilir. dedi. Ve elite yuvarlak 
~n~reyf gösterdi. 

- Ne demek istiyorsunuz? Bu adam 
kendini denıze mı attı yoksa? 

- Hayır .. Fakat mahir bir cambazsa 
bitişık kamaranın penceresinden içeri 
girmiştir. . Kamaradan çıkmak için tek 
yol bu penceredir. ~iz ne dersiniz? 

Hes.c;en pencereye koştu, baktı. Kaptan 
düıünüyordu. Kendi kendme: 

- İmkanı yo-k. dedi. Vapurun boyalı 
satıhlarında.n kaymadan tutunmak çok 
gOç .. Bura.dan kaçmış olamaz .. 

Fakat Hesscn kaşlarını çatarak: 

- Mösyö Knit'in hakkı var. Eğer ma· 
hlr bir cambazsa bu pencereden çıkıp 

bitişik kamaranın penceresinden içeri 
gırmiştlr. Arada bir metrelik bir mesafe 
var. Bitişik kamarada khn var kaptan 
Siemcns? 

ZI::\ 
GÜNEŞ 7,46 1·

5! 
ÖGLE 12,58 7,0 
İKİNDİ 15,36 9.

44 

AKŞAM 17,52 12,0~ 
YATSI 19,26 1.3 

::::İM=S=A=.J<========6,:04==::::::::~ 

Kı rmızı turp tufş-.: sLI ,,. 

B u me\·simde çok bol bul"~,. 
lurmızı t urp karlar t1•8' 11 

göze ıörUnmez ohır. şımdfarıı 0
::11 

turyusunu kurarsak her zarn•11 

" emek fınatın1 bulmU7. olurux. j)~ 
.J • ~ 

· ı Turptan güzelce )tkayaraJt b~ 
yapraldarmı kesmeli, yaln1z k .~•· 
yapraklar kalmalı, sıra ile bir k ıı· 
noza dizerek yerleştlrmf'll, Jlallıt "'' 
ztlm ıılrkeııtne: biraz tuz katar•" 1.,ı 
vanozu doldurmalı, bir tülbent ıç cı• 
blr çorba ka,ıtı llardat koyarıtlC "O" 
kın yapmalı ,.e tnrplann Uzerlrıfl 11ıı· 
yarak bir tahta parçası \ ·e yaJı11~ı· 
çllk bir fincan tabağtle ha tırıp ,.ıcıt• 
ru kapayarak kilerin rafın11 ye ~ 
tlrmell, bu da tur<:ularııııızın bir 
şlıdi ollC'. 



' 
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V ATA N 

sıaiinÜrad'd;ı Lokantalarda tabldot siYAsITc~4! 
A 1 Bu usulün tatbikine, bu ayın Cevabı guç 

1 i~!~i•J:ıi3t'1J21':tJ:]4 J~ ~ 31 
.Askt?ri durum Harp okuluna jlti-

3 

c .. ~zi~Fnl hak eden gençler m a n birkaç sual 
20 sinden itibaren başlanıyor taarruzu ,... enup Pasifikte. Yeni Gine 

'- adasında Japonların vıziye. 
t; llttikçc fenalaşmaktadır. Londra 

dall gelen bir haberde, bu adadaki 
J

11Pon kuvvetlerinin imha teblike
&lne maruz oldukları bildirilmiştir. 
>.füttdik kuvvetler önemli Japon 
0ısu olan Bu~'ya doğru llerle
ltı,kt.cdlr. 

8 inci lnglliz ordusu. yeni bir 
!ıaınıe ile Tobruk'a varmış \'e bu 
ll'ılistahkem mevklı ışgal etmiştir. 
>.rtık muharebe sahnesi Cyrera
~l'dır. Tobruk'u batıya geçmış o· 

il lngtlız öncülerınln, Rommel'in 
orı büyük taarruza başlamış oldu· 

tıı hatta kadar ilerlemiş olmaları 
111Uhtemeldır. Artık Derne ve Bln. 

1hıt limanı arının çok yakın u h
ilteye maruz kaldtklarına ve mlh· 
\'er orctuau baklyetıinln de çok fe. 
~ "lzlyete düştilğOne şOphe yok
llr. 

Ankarada U lus meydanında 
büyük merasim yapıldı 

Ankara. 13 CA.A.) - Harp Okulu · ye batl:yan bir hıtabede bulunmuş 
birinci sınıfının okula llbhak1 ve ders 1 ve bırlncı sınıf talebelerinden bir genç 
ıere ba.şlamMı dolayısıle bugün Ulus ' te cevap \•ermıştır. Bu CAnlı. heye· 
mevdanında Zaier anıtı bnilnde bü- ı canlı hıta.beler meydanı dolduran çok 
yilk bir tören yapılmtşur. • kalabalık bır halk tarafından ııUrekll 

Harp Okulu talebeJerı onlerinde san: alkıflarla ıcar,ılanmıftır. Törene harp 
cagı ve bando. \·e ba.ş:arında Okul l okulu marşı ve bır geçıt resmı ıle son 
Komutanı Kurmay Albay Mustafa E- verılrnıştir. 
rem ıle Alay Komutanı Yarbay E· Zafer anıtr önünde bu tnahürattan 
v1.lp Sabri olduğu halde meydana gel- sonra aıay komutanının reısliğınde üç 
~lşlerdır . Talebeler anıt etrafında yer subay ne her smtftan aynlan bırer 
aldıktan sonra hep birlıkte lııtlklll talebeden mürekkep bır het~t Ebedi 
marşını söylemıtler \'e anıta muhte-! Şet AtatUrktlıı Etnoğı-afya mtiuosln· 
şem bir çelenk koymuşlardır. MUte· İ deki mU\'&kkat kabrını ziyaret etm14 
ak.ıben lkincı sınıf talebelerinden biri ve EbedJ Şetın mAne"1 huzurunda ta
yenı arl<ad~!a.rına <Hoş &'eldiniz> dt. i wn ile efilmi~. 

Y tJmek çeıitlerini ve fiyatların! 
bildiriyoruz. 

Ruslar, ağır çapta Lokanta? ... tabldot usulilne ayın dlr. Yalnız burada et .suyu 'e ÇO!'ba 
1 yirmlsinde.a ıtnım·en baflanacaktır. j olmak U.Zere dördüncü bir grup ye-l olan bu faorruzu ' atlecliye lokantalarda öR-le ve akşam 1 mek de.ha vardı:r. 

k tt .. 1 J hangi yemeklerin verileceğini ve bun 1 Fiyatlar: 
g: r İ pÜ$ Ür U e• ) ların muhtelif sıncf lokantalarda han- LUka Jok&ntalarda ö~le yemekleri 

St 11 ~..1 gi fivatıardan satılac.afttıJ teebıt et-1 225 kur•,. akfam yemekleri caz ve Londra, 13 (A.A.) - a n&....... • -T• 

mıft1r. dan! bulunur.sa 300 kuruş. ı,ehrın!n btltUn mUdafaManna ka~. Tesbit edllen tarifeyi &)'nen oku· B:rin<:i sınıf lokantalarda: !Sğle ye· 
Almanlar yemden kuvvetler saldlT· yucularmııza bildiriyoruz: nıekleri 

150 
kuruş, akfam yemekleri 

m•şlardır. Ruslar dayanmıflarsa da, Oğle yemek!en 3 grup üzerinden caz ve dans bulunursa li5 kurut. 
bir tek kesimde Alman kuvvetle-rı 200 tesblt olunmuştur. Mllşteri her grup. 

Ik'ncı sınıf lokantalarda: ö~le ye· ııa 300 metre derinliğine Rus hatla· tan bir ttirltl yemek seçebılecek ve 1 klert 
rına nUfuı etmeğe muvaffak olmuf· bu suretle üç kap yemek yıyecektir. ıneklen JOO kuruş. akı:ıam reme 

125 !ardır. Bırınci grup - PilA.v, ·makarna, ba. ı 120 kuruş. Caz ve dans 0 ursa 
Nalçık'ın cenup doğ'u..<ıunda. taar- lık, sebze, domatesli omlet. kuruştur. . 

ruza ge,;en Rtı!!lar ~anı iki mes- Ikincı grup _ Koyun külbastısı , Ayın yinniııinden itibaren bu fıyat-
kOn mahalden a~ıştır. biftek, rozbif, karışık etler, cıger kı· ı tan fazlaya ~atı' yapan lokantalarla 

MO!lkova. 13 (A.A.) - Ta.kviye zartması yf1karda gösterılen yt'mekleorden b&\l 
edilen mihver kuvvetleri Stalingrad.m Uçilnc~ gnıp - Krem karamel, I ka çeşltlerde yemek pı~iren lokanta· 

komposto. dondurma. meyva. 
1 

tar agu surette cezalandtrılecaklar-Bir Türk askeri Ak{llU1l yeme.klerı de ayni şekUd~ 1 dır. .. ~:~d~·::,.~·~~~~~~a~ ... ~~ Amerikan kuvvetleri, Tunus heyeti Londraya Yarınki ka._y_e_ d_o_g ... -r-u-"'ebııır. Buradaki arazı cepheden h d d 1 U 

~114afaaya olduk« el .. risl!dlt. Ü U UDU aşh gidiyor (- t ı.ctdeJ •=• """'• pa.am,,, Aletimi~ lohumu-ı:bt c~nup ''".dan . ku,."':';,•:• Kudtt•. 13 IR,.yo . 2ll - Venlen 
1
,. h•lletmcğc """"""'"d" Fa· mu• .. ., hepsHe Türk köyün? doğ· ~ ... '•'"''"""' mümkündür, :.. C- l -•> X:ıt k•r&rgih•. 13 (A.A.J - Amini ba ho.bm •"'"• bir Türk askut O. ,;., bu gidenler ve .avaşo.nı., köye ru g>lmck "' Upk> M•lll L<llklil 

....:. oenupta meul! Ctalo v~de k8'•• koymak lçln Tunwa f<ltlkçe 1 Darl'" t adyo ile Y•!>l•f' btt ya. yoU modorn •Ulhlarm iman hokkm· b"k"< kutu k>n>n. bltkaç tüp a,._ s,va,>od•k 1 gi bl b" mlllel •yak· 

.... ..... ve Slrte . körlo< attan ""'"'' k> lalar ,., muh«e- r<mda ,.,,ane" fdoouno Toulon' don da bfr tetkikte bulunmak •=• ya-
1 

, bU'ak•p geldiı.r ve bk netice 
1 
laoma" h•llnde onu tcçhl• '1m 'k • 

llt laae 11« birleşen çöl yolların. be tayyareleri gönderdıtt 81\laşıl· 1 ayrılarak Şimal Afrıkaya gelme11t- kında Londıll§.ya gıdecektır. p r n t dılar Çünkü g id iş ve sa· ı tanzim etmek, olgunlaştırmak. pek n •err bl \iki sevketmek sure- .... ,,._..., b~ 1 . vara ama . ka. q~ " " makta~•· Z•nnedlldlt•"< •= u· nt veyo hiç deı•ı.. Almanlocm mu. · d t •kt> kove ''"en ve kon· .ıe,Utmok ve olduğu yccden yu nı~ Önleyici bir takip veya çevir· yük bir kısmı havacılık mütehassı. hakkak tahakkümünd en kurtu lm a v 1 k . • ::; bl~ :: to~lu ~e hatta pllinlı bir rıy:ı oo:ru bir haml(de fırlatıp yiık 
"" h•tokeU YoPabllitlet. Bu hm. " olmak """ ,ımdlk> halde en .. n. teJkjn ve t-tye etmı,.,,. ". ar 1 ve rgı Si : d g;ıd• Bu "'"'''" köye "'"k ,.ı ırnck "m•n>. bu "m•nd ... 
"'k '"'"'ki muhatobel.,do yop· aşağ, 2000 mihver ukotl tayyato 

0

mi"I D"tan "''n"' """••mumo (- t JncldoJ <Xl :'"'~ gOtÜtm<kıe ,.hhatl ka<Rnd•. öh•i• hedoflet "' ısıcc bundon •O•-'tı: istemişler. ancak Cialo vaha- Uc Tunusa lndtrilmlştir. Yunkers hiç bir zaman kendıne iltıhak et. ld . n t koymuştur kla ını ve a.hlakı, perakende ra gelir. Şuru da hiç unutmıyalım! a koda ti deyebllmlşletdl Rom 1 b - 'k ı . cut o uıu u o' aya • caca ' ı· T ' k 
.. , , " e · 

1 
modc • tayyu.ı.,ıe d>ha uyu ,mcs•n• emretm~ •· !•kat l•lonun 'Bu dü üneelece ıöto b•" vurıun. •fületle r•lip k>lacakl"'"' sanma- " " mlllt "va' hede • >'•P'P U• 

'• j "·"' ..ı.,..k S!rl• körle~ nde kuvveti" de gönderUecekU,, 1 bütün b•t1ıı<tcn kumandanıa.m• I 1 ' 11 l<d cut ,tokl•" , "'''""" tç•nde h•ç ol· köyünün bugünkü m'"'""'" blc ~den bir mevzi tutabllmiştı. Fas vaJisJ Amiral Darla.Jıja ıörüştü 'fi!ovu şımal Afrıkaya getirmeleri· ıcu ar d~l erk. e ~ev k ısmda yıp 0 a 
1 

bır ktıv fikri hare. ' • 'net manzarası halıne g<t
1

rmek 
.. • be ı k ı k ı ,. ,ım- ,. ı • tarhe t ece vetı .. er "'' ma"• umum • 

1 
dl~ e p e, pe zayı a an e- Londra, 13 (A.A.) - Yichy r.. ni istemiştir. j ı asaya sürmek mecburıyetınde keti uyandırmağa c&lışsalardı ve nA ll istiklal harbi yapıp "'a an 
.... kOdu d• """"'' takviye """ıa yoounun blldlrdljlne goto, dun ....,,.. ....... ,. - ~:ı•c•klAt ve bu '"''"' de hav•· onun siitont. heyecamm yaymaja kurt.,makt'" ve ı,ı, h•mlede o 
•n ti •nl .. data k mihv" •'"""' ,· ıayyare ne Cezaı,. geı.n Fa. umu- Vi<hy. t3 (A.A.ı - V><hy habet·I '" '"ucIYe Oyatl>rmda blc dü- ut"ll"al8'd• goyretlc,.nin ı,ıe,. v"""'' dernltyollulle k>pl•moktan trlı~~nın Oerne cenubundak1 ~za ı mi valisi ~neral Nogues. A.m!ral l 'et' ajan.sına Cezairden göndenlen bir'Yüklilk m~ydana gelecektir Nlte· bugün~lcre kııdar gflmlş ve u1an- dahıı g(iç bir iş değlld!r .. Yeter .. ki ""'ı ' ciddi b" mukavomot .. ; o.,ı,. Ue götilşmüş <e onu•I• mu telgrar. Darlan'" bu .. n tadyod• bir ~im daha şimdiden b"' g•d• m•d- m•• olutdu 8 1• bugünkü Halkev· "hlrdek> Tück münevve<>. Tutk teQıı ve da!anmak ~tedlği tak ın: tabık kalarak Amerikan ordusu! 1 demeçtt' bulundutunu bild!rmektf'dır. delerinin fıyatı düşme~e başlamış- lert köycülük hareketınl de bütün gencı eskı.sı J!: lb l bıraz cesur, !la· .. t"" ncat hott>run a .. nm.. mutahhasıa,11, fiç &ilnde,ben de· Dadan. bu democlndo ..,.,, dem~- ! ı . ili e ateşine rnğmen bun· but ve müteh•mmll olsun. Yeıec ı~ ıı oınıası ihtimali zayıttu Ingt· ı vam etmekte olan milzaker<'lert tir · tır. u "ı dınhe v k semerelı bulmuyo· ki b lzt hiç yakışmıyan gündelik feneraı· Mo tgomery'nin nasıl blr j 1 • - - Al dan a a ço b t f 

t'lti 

1 

n tamam amıştır c:Simalf Fra.nsıı Afrlka.~ı halkı; C" -: • l ingr atta man ÇU kü bugi.lnki.i hart ket de nafaka hay ve huyunu ır ara a 
..... ve t .. nuz pil•• kutlanacaııım 1 GI mn..ı tş - ıİatenı, ,._timin •ltmd•n»hn· " • .. .~;~, dü~kO ,ıb, dat"Hkl" ve kÖ- b"ak•p hccşoye '3ğmoo• ideale "· 
"'' ''"ak kostn .. meyl•. Fak ot bU I v a,ıngton, 13 ( A. A,) - Gene. d<ğ>no ;.nn..ı~·· 1 o "''"'"''''"de. taarruzu . "•cak """' btlmlyo" C'"•P halinden şfikcetm"'" i bli•I• 
"' "' "" halde, .mlhm 

0

•dUSu ta· rol Gl.aud'nun Cmitde "'h"'"' Alman kuvveti...; ,.,......,,0 .,gaı " yun var ve mlllt eovhecm kudreJine h" \ıı~lnın Sirte kôrfezine doğ'ru çe· gtrmesı \!aştngtonda sıvası müna· I dllmemif olan bölgesı~ girmeden gt'- J . ·-d- t •. --t-;;---uza-ge•·c • zamanki kadar inansın. Ka ldı ki 
.. ,'-'in d vermemek fikri- - t k . 1 oır kesımın e e .. rar a~rr ~ - 1 t d la bu .. tu··n 

, .. • m•y '" • kaşa!"" mov>uunu teşkil eme • n.,,.ı N..,, .. ·ı Aftolka4akt murahhas- "k Sovyoı ml1dafa.,mda 100 yarda Tütk köyde dev•. " · • • • buı<fi• Tüt k kOylüsiln~ . 
o, Yano,,,.ı<tn-. tedit Bu,.da '6yleodlğb'C go>e İ h!ltn• ta}in etml.U. °""°"' ,._.. kodar lled•m•!I"" d• şimald" kar- kad" olurunam" deglldu· Ak.ını m•hetlnJ U yüceğmden s_&m•ş ve 

,., kk" "'"'"'· mihverin Halfaya '''""' simalJ Afrikomnda "•n· Cezai<' dtln golmi>tit ı ••hk toarruu kalk'" Sovy<t kuvvtt· sOylemok nankOtluk olut Fakot ona muh•bbetlcc•n on u~vo~le bağ· ""'~inde, M '"' - Libya hududu ""· "''"" boı•n• geçecek otan en 1 T~ b~ "''"tt >Ç>nde ., ••ndlsl ' 1 dU pOokllrtrn 
01 

" vatn" n"'" alikad" olundu? S>hbot de· ıanm•• rn U•bet n kitli buyuk b" 
.. ki mootahk•m movkltonle tah· mfio.,ıp od•m odur. Mlhv<re kat· il• tamamtı. hemf°t'' ol&tak "1•bl I ,~:,...;.,~~ toprak puç.,,.; gul d>k, bu noktadan ayro bb' h•mle şefe mahk" ve Tütk köylü•fi _d• aı ... edilen mukavemeti peJc stlreksiz şı Frans.ı.zıarı. muka'll:C~te sevkct- 1 üzerin• Atrikada; ll'ramıatnn menarn.1 

1 1 
dı· .. manı 

400 
•·ar. halinde münfcrıt bir sıhh~t hare. en hazır, en uysal. hassas. ınkılap. "'il.. . ,,_ T b ..,, h"' mtı G G 11 ta a mak a kalmamış. ı., ,, .. 

1 

kt p . .. 
... .;uc, -. ... ,. o "'n•" ~ • mek """ '"""'' Oe au • • "'" m""'hY<linl dontl>t• etbm K•n· ' da k>du geny• atm.,ı.... keti yapuk ve ,-,p>yorn,. • e ~ " "" IIetlye doğrn '1•lm•ı• mu· 

:l'e . edllmemesl, mth\•er ordusu ta· rafı:-dan şimdiye kadar sarfedll~n ı dileri ile şımaıı Fransız Atrl>uuınrn ı ve maarif dcdık . yır.c ayrı bır mun heyya bir aslandır tıııı Sının pek sıkışık vaziyette oldu· gayretlcrtn semeresi gorülmege mQdafaa.<ıını temın edeceğimi tatımnı Ek k satışı f.crlt hücuma kalktık ve hattA he· Fent Litfl Kuaesmuıotlu ı.,' '• lnJPll• otd.,unun da p•k ya- b.,tanm•şt" .ımekto oldutum ""''""'" uk•,. 1 !I:C men ilk mcch"•de yotulduk. Zl-t.nı ... l&ktp h&t•k•tl"' dev•m oıu- ,,_,~, Şhnali Af,.k~a ".""' 1 m•komato ••mm h""'kAtun• ™"P et : ,_ ' tnddo) "" Alotledlo teçh" dodlk, şu"Y' d 
t.1t &'öııtermektedır. Bu sebeple de bo&i.k bir mukavemet rostermışler ı mlftW Bütün umumi v&lll~r vt' va- ı Şimdilik fırınlarda hiç bır değL buraya beş on pulluk, birkaç yuz Libya cephesin e '•~' cenubund• '""'" .•"' m•h•" Londra, 13 ıA A.1 - F'8nm1'. , ıu., ~1.., 0q,.da katocaklac ., ,.. ş>klik yoktur. Hecke< eh•dekl k•c· boğa. on beş yırmı ayıo, vetdlk ve (-

1 

_ , 

0 
t'dı avernetı mnmkUn gorUnmemek· rın Şimal! Afrika da sembol ık bir ı velce olduğu gıbı mevcut kanunlara !neye göre aynı ekmeği alacak. an. b. rkaç ton düzgün tohum serptik. .. lh a 

r, · ı ı · d k · b k dili haberlere gore. m ver v -mukavemet gosterdıklcrı an ıışı · uygun Oi&rak idarf vazıf~lerını tfaya 1cak fıyat hususun a az veya ço Hcpsı bunun gıbı ve unun a- . .d h k t etmek ·'l\ı · • ü " ' · · b purları Bıniazı en are e ' ' nou '"'~ine hAklm olmak Jçln, maktatht M"el• Om d• b tun devAm ,..,,.,.,.,, Fr..,,.,., "' Pata verecektlt '" Fokot net,..ede bugün " 

1 

k 

1 1 

tab ~. "er tarana mfitteflk nrdu arıu;ın. umumi servisler milk~mmel bir veı·Jiler tam dıaıpl~lnuı~ ıtıvenıyo- 600 gramlık ·halk ekm<'ğı 27, de · b~kıyoruz kı büfün Türkıye ,tedlr. B

1

u vapuhr arını ads ~rlde.r Da· 

., · · · ı .. llye ett ğı mu teme egı ır. -, • tahmin otttğlml• ,.kilde • bir h•ld• "''· Yaın., b"k'< c '"" '- tum H"k" , . .,,,, b.,ma 1.,a,,, ı memu, ekmeği '" 17 kutuşlut. ,.,..,, ve top"k ~t•h.«tie<I uç h 

1 

b 

1 

•n bu ııı:.
1

• baştaınıştır.. Görünüşe gore. tılmıştır. Harp harekAtı ancak mü! Mare~aı ,. Yaş.asın F'r&n6&.> 1 VılAyct dü" akşam bu hususta yüz bine bile yaklaşmıyan pullu· ha ziya~ mu teme ul un rı ' ida-
"tteti h 

1 
• ' .a. llğ .. .. .. k 

1 
gcmilerın idare memur arı e ~a' k ha\•a kuvvetleri Tunus a· tahkem mevzilere karşı yapı mış GeneraJ Nrurne9J' de fUDları aoylf· bir tebliğ ııeşr<tmlştır. Teb ı ay· ğuıı izinde gomulup a ıyor ve 

1 

. t h lln"'"kı" 
ar, . · d • -.~ d re dosya arını ve rıca a u-: • na hAklm olmuşl"d". Blzecta t.,, Milttcf>klerle h•lk ""'" • m~t"' •nen koyuyotu• Tütk k6v1Uslle bugün yak'" an .. al· 

"''• · b ' • • 1 . otdun lu•umu bulunm•y•n m '• '"'" batrnma düşen Son """'.' deth•I bOyUk btc "mlmoyot aş· <Bun>Y' gold•tim vakit. Am,,.1 Vıta,.,t tobllti . anloşabllen ve dev'.eUe kö>• U ata- ~v ötilnnekte olm•,,d•r. Bu 0~ lllUtttfik!er tarafından işgali \e ıamıştır. .. .. . Darlanın tam bır ııerbeeuye malık ol· ı 15111/ 942 tarlhındcn ltıbaren sında el('l olan yegane resmi adam z::ıı~~ ~areket etmiştır ve Co. 
,, lerik bomba uçaklmmn Tunu• Af,.k,.. buyuk b" F.-.,. d ~·•u .. ,.Um !ttlhaa ••Ulocek hat. ,.bit <elltillm mah"" katno ole a•c•k tahs\ld"d" ve onun v8'1fe. • h b i . i t h rı cı tm rd 1 u&u ., · 00 1 be ğ .. 

1 
Jumbıa radyoları mu a rın n a -Q1~ varındaki hava meydanmı ı, o usu kuruluyor tı hareket hakkındı kendislle tama· satılacak ekmeğın 6 ı;ram ık - si de adından anlaşıldı ı uzere ya • . 

1 

.

1

. 

1 

l'n b tıı h d I d 3 y k h 1 k ti • . .. k IA 
1 
mınlne gore ngı ız er ge ı ct oş t ~ • e er tutması. Amerikan ve n· ı Lon '" l ı A,A ) - Ot • "e I mli• mutab k k"'dmt het••• ı 7 ve umum ""' e ,.. "" almakt>c. Tütk köyu. m ' pç ı.. • • ,... ed ... ~,~ı_ lcu, ... ·euerlnln stlraUe Tunus top- Post gazetesinin askert münekkidi ı Bınnetıce 1 Mar•••tıe bem fikir 0 • tılacak ekmeğin be herine de 27 Türk köylusü kalkınmak ıçın ken. Alman Tobru•u

1 

d ' ye er "-tııı T us k d · ~ 0 · T E . 
1 

·d 'I bir oı:ehre girecek er ır. ~lıı a &:lrmek, Blzerta ve un şöyle yazma ta ır· !arak bUtiln saJahıyetlerınu Amiral kuruş fiyat tayini aım netime· dıne doğru toptan ve topu gı ı · ~ t~nı ele geçirmek ıstedlklerını 1 Venı bir Fransız ordusunun m~-ı Oarlana terk ve teslım ederek. emrı nın l2/l 11942 tarihlı kararı iktıza. meyı bekliyor. Her yandan w her erzak depolarnaı tahrip dmfıııler ı.,b •ktedJt. Mlhm tm!, Tt~biu• i ha,..boyo gltm"I m uhtomeldır. a!bn• Kinbm .> ""''"'" Tebhğ olunur. yönde" toplu cü'ü Jaml" hOcekeU Kahlte, 13 (A.A.) - C"sam.ba 
.... • '• To•u• llmaoluma d•n•..ıen i Bclk> bu ocdu Ş•malJ Af,.k•d• ku- ,.. - Af, "'"md.,, Bu hmke> mllyonl" gece.• !neııı. hava kuvveUenno 
·Q,,,, • kuvvotı., "vk..ıemlyo•la" ,uıon '''""' hUkUmetlnin em•' ....,,. ... -.ı .... Mil ' j Korunma , ""' bulup vermek ıa,nnd•" me••up bomba uçakla" Tobruk' u 
1t

0111 
U ll'IUtteflkler hava - denız kon-

1 ~-da bulunacaktır Hiditseler. rlllada dolatm., k _. ı d .
1 
• ~ .. yün kalkınması maarifile, :ıafı- bombardımana geldikleri . vakit 11· 

'>o ,. •I• alm ·~•'"'" Mlhv"ln nak-1 böyle bit neUceyo gö•letm c k Ied" Şnm>I Afrika mUttetlk umumi k•· ı 8 0 Un Un 'l " ta • at ·~! ,ıraat toçh,,a< ve u•u ilet ile m•ndo l 00 den fa•lo Y'"gm gö. '
11

ıı:a1<1arııe Tunusa kuvvet gön· Afrıkada askerlerı olmayan birçok rargahı 13 < A.A.) - General Elsen· i cBa,ı t fQ(:ide) § a.s ~Utün ruh havaı ve iktısat un- rülmüştür. Almanların Tobruk'u 
'- ı "I • ltrad•I• kay•plat dol•Y"'' '""'" c••cra ıı.,• m< veuttur O.- ho•"· taarru• ha,..ket>oe bqlanma- m• yele, h•kkmd• d• maddelet bu. ;• ,ıa,ne hep ' b1tden ve hep be.a· tahl>ye edetken götiltemedlalerl ı.,1.'" hlc ,..,.,, d•ğild". Bu IU· dunun yovas y&v8f kutulm•kto ol. dan çok •~•.t k'"d'. kunnay b;::· 'unocoku" .:;:, olm•l•d" ve b•ltnel•d•t ki bu bülUn er'8k dcpolmno tab~p et• ~ıu' ""iyot mUttoflklerln ''°'"' dujtu söyl•nlyor Müıte"kl« ono "' tuğgmra. Cluk m yodt ku Y Anlma. 13 CA.A.J - BU>-Ok M>I· '""d••a ..,mmlt iş ve netice· tlğJ ""''m•klad.,, 
'''""tad,.. tcçhl"t vemokletm.,, ,,. .. ., o" aubayla bltllkl< ,.maı Afnkado "' • 1'1 "'°'"'"ı" bogilnkU topJant,.mdo ;,. hemen vomek suu•lu teseb- Kahlte, 13 (A.A,) - Tobruk, ga. ~

1

1'1ı&n ordusu Franunın işgalini dusunun y;nıden dlrllmesı herha). teftiş ve keşif seyahati yapm14 oldu· ı memurlara verılecek elbıs&llk kum~ bıi~ köylüye doğru bu toptan gidiş !ip bır ihtimalle Alman kıtalarmın 

• 

n nriltett. ba,veldll B. Cburchlll'in 

Avaa kam&r&111nda söylediği ııa. 

antkun a11atıd&kl ntular1 lbtünd1. 
tıeru durmak g'ere-ktlr: 

(f1dncl ~pile l~ln bir çok hazır 
tıkmr yapmadaa t~llbli~ geçme
ml7. ihtiyat ı:ı: bir harekeı olurdu. 
cRuslar& niçin boş ümitler vtrdJoi7, 
nlçhı 1942 de Avrupada Udncl bir 
cephe arıtacağı hakkında tebliğ n~· 
rettlni ı. !» diye oııorulurııa 'an• de
rhn kt , hattA aynı zamanda kend: 
mJll~ttmlıl de ~·anlı' dUşUneeye sc' -
kt'de...-k dü!manı aldatmatı tama· 
me• dotru , .• haklı buluyonmı.) 

Bu &özleorl eöyliJf'n Inrlltere lıR'i· 

vekJlinln bir 1'ac,• rün evvel de dk'n 
l'I cephe t~S den ö,nce ~ıimıyı. 

<"&ktın şeldlnde laaher Yerilt'n bir 
sö7.ünlin, yukandakl keodl lzalaınıı 

uygun olarak yalnız ~alarını 

del'JI tcayıu umanda kendi mlll~tl 
nl de .Yanlı<; dü,ünct'ye ııevkedeoreok 
düıınıa.nı aldatınağ•• matuf oinUMfı· 

fı~a kolay kolay inanabltlr mlyl:ı: ~ 
lnananıayıll<'a da, A nu(NMla blı 

C't.phe açtlnııuıma 19.JS dea ÖllCe Jaat
t.A belkt de buıUnlt'rde teljebhfö• 
NlllN·f'ğlnJ hatıra ıeUrlrsek - yanıl· 

ııak bile • yanlıt mı hareket etmi~ 
oluruz~ lfattl, durumun bugünkıi 
gell,ınelt>rJ kar,ııııında, B. Çltur
('hlll'ln \'f' B. Wllklt''nln ~oııl(o\ıı 

yı r.lyaretlf'rlndeon flODra B. Stalin'lr 
tklnC'I ceophe açılma"ı tı:ln ısrarları · 

11ın ,.e ~temlerinin, Fran<ıa şlnllll 

AfrlkMınıı- ya111la.<·ak ha.<ıkını fiı.lt .. 

mt'yt latlhdaf eden dana,ıkh bir ha· 
rt'ket olduğuna dahi ihtimal \·erııek 

Pf'k aykırı bir dUşüncede .. ı lııulun 

muş oluruz! Hattl Wllkle'nin Mos
ko\·a'dan yıtptıtı clldncl rephenln 
derhal M,·ılma."lı zaruridir• 7olunda . 
ki be\·anatın 8 . Stalin'hı yapa(·atı 

ııetlr harekeotlne fırsat \·ermek için 
yapılmamış o!Jnj'unu kim temlA 
ede-blllr1 

fl9 - ip 

Sumer Ba.1k mensucat 
fişi ag tmag1 başhyor 
Bundan bir müddet evvel SO 

merbank Yerli Mallar Pazarlar . 
müdürlüğünün halka ikinci partı 

pamuklu mensucat tevzi edec<'f i. 
ni bildirmiş ve bu arada vatandaş. 
tara dağıtılmak üzere 4 milyon 
mensucat !işi tabcttlrildlğlnl yaz
mışttlt . 

Fişlerin ~askısı sona erdiğinden 
tevzlata. bugi\nlcrde başlanacaktır. 
Kuponlar iki kısımdan ibaret olup 
A ve B parçalarına ayrılmıştır. A 

parçası önümüzdeki pamuklu sa. 
tısında kullanılacak, B parçası di' 
onu takip <'decek olan tevziatta Is 
timal olunacaktır. Fişler. nüfus tez. 
keresi mukabmnde numaralanaralt 
verllecektlr • 

Fişlerin dağıtımı bltcrblt"le~ 

tesblt edilen numaralar gazeteler· 

le Uiin edilec~klir. 

MileSSesenln şubelerinde ihtiya

cı karşılacak m iktarda mal vardır. 

M~nsucat satışlarının intizamla 

yapılması için Yeril Mallar Pazar. 

!arı şimdiden icap eden tedbirleri 

almış buluruıuıktadır. 

Milli Korunma mc hkeme
lerinin faaliyeti arttı 

>.,, ""'''"''""· ;,,.."'"' donMma" de epey "m•• '""Y<•ektlt FOkat tunu .<şa •tm1'tu-. Bu ,.y,.at ,...ı ., kundunya alt ko.nunı. Y••h ,.. ""' ola.aktı" M\111 kuttulus baldy.ı.,ının ''"lhln• d&tr bundan .._ı,, llmanmda bulunmaktadır: do- bu Hltlec için büyük b•t d"be olo· A!tiko ,.,....,. bqlomadon ,...,. baU moMuı.len '" ""'""" tA5U " ~= eketi•• koyam eden mllletln he· ,
00

,.. n.,,...ıı..,.k olan t.bllğd• alk· ~"-••danla" ""hangi bir ta- ,akt". ben Uç h.ıta "'''" yapOtn•f" Gen'.- tUfly• etmek '""'"'• Y•t JOtlh>al 
0 1

; dutmak •an""' gelmediğine "'111ooektlc. Bu kotalar• takip odan ı., • ,.,.,, koyaoaJdan"' btldl"'lk- Lond<a 13 ( A ,A, J - N evyock nl Clark h•Y•ll <•kutmo h&teket•· edon ,.nayı mu..,."""•den mua · : nm•k bir ind şactu, B•Imelld" lng•h• 
0

,..,u Half oya gOÇitlecinl, •· ~ ' flkl 1 bl k k ı lmklnlarrnı mahaJlinde ineele· · · ı a · Al 
... • hllhm bu•um• ı1gal etme• '8dyosu, mütte "n '<O no • n" . m•I• vergtsın•n •>"''" •I>nm .. ma a>t k kalk,.m• ve mk>l•p dutmadan nkta, atkado baakm•ıt... •nan"°" D•ha oimdid•n bu ,.,., ge"'n ~ ~ "'e Toulon ayrı bir bölge halin- tatarda Tunus hududı:nu ıec,:tlkte. mek tçln flmaı Atrıkadakı Fr&Mıı 

1 

kanun llyıhaları müzakere ve kabul '. ... vecektir. Vatanı kurtarmak, haberlere &'öre Almanlar pazar gU. 

"''1 ed . F k t b meTSIJertnt gösden geçırmek mak· yuru~ ""I d bir aylık yekOnu 12 adet vak'a o. "''- '""''"' katu •ormlşt". lta!· ,;nl blld.,mekt " • • u me- . edilmişti•. llot• hil"Iyete kavuştutm•kla ntlnd•nborl Tobn>kda "'•' • ucan k..·-ı r l<an tehrinl lfgal etmişler ve "le hakkında resmi h.lç bir haber sadile muhtelit n&kil va.sıtalarlle bır Bundan başka bazı umumi menfa· bmı ı an kalkınmanın o milleti ve stokları yakmaktadırlar. Fakat Ingi- !arak aşmış bulunmaktadır. ~il( 5

"' "Ok mevkı ve Jft'lere Kftmek IQzu- ,.,._ 1 aş ay h . t ald l ·· 1 d 

Mılli Korunma mahkemelerinde' 
son giinlerde giınün geç saatlerine 
kadar mesaiye dc\•am edilmesi do. 
layısllc Mılli Korunma. kanununa 
giren fiillerin artmış olup olmadı· 
tını tetktk eden bir muharrlrimtz 
lkinciteşrlnln 10 uncu gür.il akşa. 
mına kadar Milli Korunma Müd
deiumumiliğine gelen iş sayısının 
adedi 942 blrlnciteşrin ayı zarfında 
gelen işlerden daha !azla olduğu 
tesbit edilmiştir. 

...,. a ..._ ..,.., ... kuvvet gön· yoktu•· ' aı. bAdim oemlY"tl" " ~vot De-
0 

mllleti" en dayondacak unsutu ıı. tayyml"I onlata '' n•" "· Bu iş fulah mm son ıun" e -.,
1

~'<dir. Amorlkalda• Bone ,....., munu duym"""' mı,.,...11an ve dlğet mU••,.seı" loÇI· olan köylüyü, d• ileti blc oemlye. munaktadOTtu. Belediye T•lt'ı heyetıte ••b•I•"" ı.. - ""iyot, ,.ph• yok ki mıh..,,. lşoal olüler "'-'kattı.. oıa....,. .......,.,,., '"'"'" bu kanuna lth•lletı hakkmda tin adam• haline &•tinneje b•ıio· lnrıtı.ı.t Kapamya "•"1•!a• ca,.,..t ve dlkkatl•d ese•! olduğu ~"'\t ı .. ın Yeni bir kWtetUr ve bir Londra, 13 CA.A.) - Cezalrden Londra. 13 CA.A.) - Amerikt11 a-I bazı hatıpler tar3fından dermeyan e. ması ve getirmesi lazımdır. Aksi Londra, 13 .'..A.) - Sekizinci or- k t 

1 
'°' ~ l f g6 e ı v kil t ve plyasa r:n devamlı on ro unun >tn· Vleby'''" relen bit le gra a ' ' '" bomba uçakl"' Bln- ttmanma dilen mUto.Jl•l•tA Mal Y• ' 1 •· ı.kdltde bu kalk>nma, cetl•e"nl du, mlhm kuvvetlecinl Libya içot· ı., ,.' '• .. km gaUel" ••karae•· inen.; gcmll•dndeo karaya çıka· ıaam,, etmbJJ""'IT Girit ........ l'Ohndan oovap verilmiş ve bu •U..· almadan dutmus bit kalkınma ve lerin• doğru takip •tmekt<dlt. Çar· memnunluk veticl dmoede bulu" ~ YDktur. "la" mUh•m Ametlkan .•uvvetletl Kandlyaya da han - ,.... tın aynca tetkik• Wot tutul..,•ti va- semerealnl vermlyen yat•m bit in. ••mba gilnD Halfaya goçidlnln ı,pt dulu alAkal> dolteı.tce bclitill ~ dün sobah Bone ,.o,ın• tıraı ot- m••"'· .,_ bulunuım,,.tur. k>IAp halinde •öne, ıidet, köye odUdlği blldltllm•kledit, mektedk. 

1 
it k r. ht ,k' · · mtşlerdtr. Almanlar tnrUlllleri• 1ı1r lrnıftKiir " Meclıa, puartesı günü toplanacak- glrmıyen ve köyde eser bırakma· Müttefik kuvvetleri şimdi P<>rt Ka. Altın 

3 5 
lı'ra uma ı . u . ırının ....... _., Flf.... - .. -. ... '"" - • 11•- -- t~. yo.n lnk>IAp. """''""'" Vetmlı puDOya v ... , olmuflanbr • 

tav i fi . stendi •amlulan .. n tehdidi aı~all BerUn, 13 J A.A. J - ,.. .. ,. Husu i fabr'; a 1 arın ... lnk•lôp '8y>lamaz. ••ıııu.te ........ _ Altın il yatı•" düim•kledlr. """ 

' , Loodn. 13 (A.A·I - Da,> F .......... flmaJ Afrikumda Am•- * Kah~•. 13 (AA.) - Keti! uçoı- volkl On 36,70 li.a olan bit ali•. \ tıı l.tiııı Korunma mahkemesi. ıazetesinln Madrtt muhabir' ran- rikan ve Ing1Jtz lhr&ç kuvvetlerine ünleri iade O ·· a~ k köyün tahammül edil- ıarı yapan Inglllz pilotlarına göre, Llb . 
1 

ı .. 
'1 L.~hlın bir kı,ımaş ihtikarı vak. sız filosunun Toulonu t~rket~e~ k""'ı harekA.tta bulanan Alman deniz Y ' '.I Bugünkü yada mihver kuvvetlerinin sUrstıe fiın fıyat d-On 35 lira idi. •ı ... b tO ,.. teşebbüsu -... f d h • ınez havasından ve iurbetindcn '- er verilmiştir. lc;ln yapacaıı her r u . altıları BlrminghMll •ııııfından bir Sümerbank tara ın an u.susı batıya dog-ru çeklldikleri sanılmak-
1 ... ,h ı k ı Al Jarın nasıl bu- f b ·kat- ı<' lr< Urktül:ümüzden veya şiirH ve mu-ıı.. ll'ıutpa ada Alkcr Ksuto a· ön emE iç n man - ın.,.ııı·z kruw.zörtı Faam AUantık k.ı· yünlil mensucat a rı or .. r da 

1 

tadı".r. OUn "'e" vakit Ingillz kıl vet· ~ b ş ı · ı kt oldugunu ,, 1 k slklll hayatına meftu11luğumuz ı ,, .. ir ad il p!jamalık. tün tcdb rlerı a ma a .ıı.....Aa torpUle b&tırmı.flar- ait olanlar da dahil o ma uzere 1 lerl Tobru""ın cenubunda bu'Tunan ~ am pop n. ı H k t hazır yıları açı&..... 1 ı k ve haksız yere köylünün geriliğ n. b' 
" libı h lif k lar sa bıldlrmekted r. • are e e dır. Aynca. K tıpinde bi?' muhrip te bilumum yapağı ve yün ere e on ı Elaıi"..ıoıde Almanlarla irtibatı tesis Sc:ıı. mu le umaş - t nklar deniz ussu .. nü çevrelem~k· muştu. Öğrendı·~ımıze go· re İktı- den veya eli!l<' biraz geniş var ık 11.&.rrru ve bunları faturada a • . batırıl,....,..tır. 6 d etmişlerdir. 

.. r.aı ş, di c ı d bo ba uçakları ··•y . il 
10 

geçince şımardığından. israfın an "~ " tı fi tt fa ıa a sattığı te r. ıvar ar a m F-""-'a koyunda ceman 22.~00 to- sat Vekaleti, hususı Y n mensu- ln•lllzler 200 km. llerlemlşler ı. · • f Ya an z Y ı t tlkt dl T kttaları """.., ı. ve kötil sefahetinden bizarlığımız- .. ~ 
11

ltıra h ı ı d ara almak- dama e c r. opçu . ' nillto hn"mlnde Uç nakliye gemisi cat fabrikalarına ait olan yapa5ı Londra, 13 (A.A.) - Kahlreclen a-•1ı 1 ar c e P -
1

1 rint lmakt fılonun en - f d dan bahsedip duraca.,bımıza başta 
h. < u ı m""'Y e • • ve ve yOnle,tn Silmerbark ım '" '" lınan bir habere göre, Sekizinci or-"lj... 

0 

ıırak yakalanmıştır. ufak hareket emareleri göSterme· be.tırılmıştır. lnkıİAnrı Türk devleti olmak üze. 
'&,. • '' D,. • ._ fta lk' bll"''ı. harp •e· mal sahiplerine iadesine diln karar ..... t.... 

1 1 
du ik"ı gün i"inde 200 kilometre ka-__ .,_ b ""~ vakte kadar devam si takdirinde milthlş bir baraj ate. Dıter .... ra n ı 3 ,_ • re memurlarımızl:ı, bü..,cm z e, " 

'! lı du tlc 1 d ikin ha 1 aktad m lAI ile bir kruvuör ve 3 muhrip Çf'k vermlttir. milnev\'\?rimizle, mefkureclmizle, tetmlttlr. ~ ltıııı ruşma ne es n e - ıı açm&ta zır anm ır. alc;akta.n yapılan pike bOcuml&rı ne- SUmerbank fabrlıkalarına )Azım 
.ll... lCorunma Müddeiumumi- Amiral ~ dGD&Glnayı olan ham maddeler i banka, kendi askerimizle. hocamtzla, alim ve Berline göre 

bir kaynaktan bildlrlllyor: 
Mısır - Libya hududundan gelen 

son haberlere göre, Alman ltalyıuı 

zırhlı ordusu Rommelin elinde Sol
lum ve Halfaya arasında aztm ve 
şlddeUe harp etmektedir. Son hafta 
zarfmda Alman - Italyan askerleri 
arasındaki sUAh ar'l<adaşJığı sadece 
devam etmekle kalmamış. her gün 
blraz daJ\• .-rtar .. n ·,.jc misallerle IL'~t b rt .. - .. AJnnt tlceslnde ağır surette h&aara utra· mu·· t"'h~"'ısımız.la neyimiz varsa llA-""tııı u muh'1e.kirin tevkifi Is- Af -• ' .:-·. 

1 
.. ,_,.,....... vasrtalarlle tcml.n edecektir. ... -Itır. c mal Afrika muttefık umumJ ~.... ' Bertin, 13 (A.A.) - Yarı resmi keni'... •• gı>sternı.şt ... 



G : c~ Hayatı BULMACA ,_Radyo 1 
SABAH 

Bn. Safiye m~ğerJ; 
Kafeşantan ~ 

7,30 Program ve meJl'\.leket saat 
a.ya.n, 7,32 VUcudumugu çal~tıra· 
lım, 7,40 Ajans haberlen, 7.55 -
8,30 Senfonik program (Pl.) 

şarkıcıs1 imiş 
r I' • ... , 

' (Ba'ı Z nclde) 
G'ellrse, bugUn herkes se.s sanatkA.rı· 7 

mız için, artık saz Aleminde sahnede ' 
tutunamıyacağmı anladı ve ışı bu ' 
yola. dökmek mecburiyetinde kaldı. ..~-ı--t--

13.30 Program ve memleket ııa
at ayRrı. 13.33 Tilrkçe plllklar. 
13.45 AJans haberleri , 14 Rlyase· 
tıcilmhur bendosu. 14,30 Ankara 
sont• har Rt ko.şulannın tahmınle· 
rl, 14.40 . 15 Temsil : •Şu pata vat· 
sızın yaptığını doğTU buluyor mu
sunuz ?J> 15.30 RlyasetıeUmhur 

!llArnıonik orke.~trası konserlnın 

devlet konserve tuarı salonların

dan naklen neşri 

d~~ " 
Yıllarca. saz Aleminde sevilmiş ve ~-'---

Soldan sağa • 1 - B ir sılflh; sır 1 
uzvumuz, 2 - Koruma. 3 - Çok j 
yaşamış bir adam: Yukseklik. 4 -
Sıyasl bir memur. Yanardağ tfra· 
zatı. 5 - Olduğu glbt. Verme. 6-
Mezruat, 7 - tı eriye doğru fırıa
mıı; Bir mabut. 8 - Yassı ve ınce 
ekmek. 9 - Bir renk; Tersi: tutak· 
Jar, 1 O - Bir mllletın örf ve adet
leri üzere. l 1 - lncc kabuk. 

takdir toplamış bir sanatkArın saz 
severlerde bu kanaati uyandırması a
cı değil midir? Ben şahsan herkeste 
bu kanaatin uyanmasından mUtecs· 
sır oluyorum. 

Musiki sanatıne senelerce emek ver 
mlş bir sanatkAr tı;ln hılsıl olan bu 
kanaati silecek bir hareket yapmak 
bir suç mu sayılıyor? 

Diğer blr nokta daha; Bayan Sa· 
fiyenln kendı.<Jlnl sadece bır kafeşan· 
tan şarkıcısı olarak ilin etmesi de 
çok acıdır. Bugüne kadar herhangı blr 
düşUnce ve yahut kendı vaziyetini 
kendısl daha iyi bildigt için konser 
vermekten çekinmış olan Bayan Sa
fiye ne yazık ki. bu sözlerlle k!"lll' 
kendisinin musiki · sanatkArı olma· 
dığmı da bUtün dUnyaya ılfın etmlş 

oluyor. 
Diğer bir sanatk~n re\•Uye ı;ıkmaJt 

cesaretini gösteremedığlnden de bah
sediliyor. Bence bu da pek garip bır 
dUşUncedlr. Ben öyle zannediyorum 
kl, pek AlA o da bugUn revUde rol al
mak yoluna gitse muvaffak olabilirdi. 

Bu bir cesaretsizlik meselesi değil, 
yalnız bir ses san•tkllrı kalmak dU· 
şUnceslnden ilen gelmiş oısa gerek· 
tlr. 

Nusret Safa arkadaqıma .şunu ha· 
urlatmnk isterim ki, cHoş geldin e· 
vtmlze> 42rkıslle musiki sanatını kur 
taracağına inanmıyorum, dcdlıtt sa· 
natkAr bugüne kadar bu sahnede yal
nız saz scverlere balıkçılar .şarkısı, 

LAZ havaları değil, Dedelerden, IB· 
man Ağadan, o eskı eserleri ve KArı 
Ntıtıklan da dlnletm{ştır ve hAlA da 
dlnletıyor. 

Ne olur bırakalım, bize. o e1erlerl 
ya.tat:a.n, Dedelerden parçalar dinle
ten bir MUnlr Nurettin, bir MUzeyyen 
Senar kalsın. ÇUnkU kala kala onlaır 
kaldı, biz eskl blr sanatkArı, bır Sa
fiyeyi bugiln artık kaybetmif bulu
nuyoruz. Fakat şunu da !IAve edeyim 
ki, ben Safiyeyi dilştllğU hatayı ar· 
tık anlamış görllyorum.. Ikınct re· 
vüde yerini eski bir güzellik krıtllçc· 
s ine terkedlşl de bana bunu anlat
maktadır. Bu revüde rol almamasına. 
bir Mısır. bir Habeşistan davetinin 
ve mubtemel seyahatinin bir sebep 
teşkil edeceğine pek lnanrtı&.k 1ete· 
miyonım . B.u olsa, olsa çıkmaz bir 
yoldan dönUştUr. 

Son söz olarak "1!1U da kaydede· 
yim. Nusret Sala arkadaşımın yazı· 
sında t.şaret ettiği batmağa mahkQm 
köhne sandala l<imin binmiş olduğunu 
da artık an1ıı:mı-\I oluyoruz. 

Gece Ge-ıen 

Sokakta y : kaladığı erke:<
ıeri evine götürüyormuş 
Beyoğlunda Meltıhat adında bir 

kadın sokakta tanıştığı erkekleri 
cvlne götürerek fuhuş yapmakta 
iken yakalanmıştı; ayni kadın bun. 
dan bır müddet evvel Süleyman 
adında Konyalı bir tüccarı evine 
götürerek çantasını çalmaktan suç 
lu olarak Adliyeye verllmiştır. 

Dün altıncı aslıyede bakılan du· 
ruşmıısındn suçlu Melfıhat kendisi
ne isnat edilen hırsızlık cürmünü 
kabul etmemiştir. Duruşma şahlt· 

lerln dinlenmesi için başka gtine 
bırakılmıştır. 

Avrupa 
(Başı ~ nclde) 

lan Avrupa bir biltün mildür? yok· 
sa bugUnün realitelerini içine sığdı· 
ramıyacak kadar dar bir coğrafya 
çerçevcsı midir? Buna cevap ve
remeyız. Bildtğlmtz bir şey varsa 
o da şudur: Yunan • Ltıtın mede· 
r.lyetlle hırtstlyarılığın çocuğu sa
yılan blr Avrupa ruhu vardır ve· 
ya vardı. Bu ruh, ölçüden, muva· 
zencden ve sabit değerlerden doğ
muştur. İfrat ve tecavüzden net· 
ret eder. 100 sene evvel tnsan.larm 
en mükemmeli ve en deterllsi o· 
lan Alman şairi ve mütefekkiri 
Goethe bu ruhu şu m~hur düs
turıle ifade etmiştir: aNamuslu bir. 
r>dam kendisine htç bir zaman leke 
sürdürmez .• 

EORSA 
13 iKiNCiTEŞRJN f 194% 

ı Stcrl.n 5.24 
100 Dolar 130,50 
100 lsviçre frangı 36.325 
100 Pezeta 12,9375 
100 İsveç kronu 31,135 

ESHAM ve TAHVİLAT 
% 1 Birinci tertip l\Ifül 
Müdafaa istikrazı 19.-

Yukardan aşağıya : ı - Bazı hay 

vanların siyaset meydanı: Bir a

karyakıt. 2 - Ekin toprağı 3 -

Harap; Ter.sı: Çoban, 4 _ Meşhur 

bir facia, 5 - Bir ikamet J:•erı; Za· 

manın kısımlarından, 6 - Tersi: 

güzel ·sanatlardan biri: Ticari pey. 

7 - · Bir nevi kumaş; Büyük 8 -

Donuk; Marmara havzasında bir 
kasaba. 9 - Fenalıkla bağdaşamı· 
yan; Ortaya çıkarılan i"' ıo - Cilt
li kağıUar (cemi); Şer;İ. 11 - Bu. 
dala. 

R AL L f 

Soldan sağa : Halaza<k, 2 - f. 
mat; Revış, 3 - L~tarna. 4 - E· 

zan; Aman. 5 - Koç. İdareli, 6 -

An; Adil: Dün, 7 - Aradı; tı. 8-

İkamet; Eket (teke), 9 - İsale; ts. 

10 - Sağ; Ekli, 11 - Alakadarlar. 

Yukardan aşağıya: ı - Hilekar: 

l.sa. 2 - Amazon: İsal. 3 - La· 

taç (çatal); Akağa. 4 - Alan; A· 

ral. 5 - İdame, 6 - Nadide, 7 -

Dramalı, 8 - E . E .; Ar; Eser. 9 -

Venedik; K. L. 10 - Lille;La. 11-

lşilln; TAlr. 

Iıta.nbul Belediyesi 
ŞEHiR 

TIYATKOLABI 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

/\K~i\M 

18.00 Program ve memleket sa
at avarı, 1 '<.03 .Mllzık Radyo Dan!' 
orkeslrasının her te den programı 
IS,-t5 Radyo Çocuk klUbH. 19,30 
Memleket saat ııyo.rı ve Ajanıı ha· 
berıerı. 19,4l'i Serbest 10 dakıka. 
19.:'i:l Fa.<111 heyeti. 20,ll'i Radyo ga· 
zetesi. 20.4!'i Şarkılar. 21 Konuş

mfl ! Kendınıızı tanıyalım. 21.15 
Dınleyıcı lstf'klerı, 21,4:1 Konuşma 
Meslekler konuşuyor. 22 Radyo sa
lon orkestrası , 22,30 Memleket sa
at ayarı, Ajan5 haberleri ve bor
salar, 22,'45 • 22,50 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Yeni neşriyat 

Halkev,.. ri Folklor D~rgisi 
Tiırkıyede folklllr çalışmalarını 

slstemlı bir şekılde temin etmek 
ü~re Eminôniı Halkevı D ı l ve 
Edebiyat şubesı tarafında.n bu nam
da çok faydalı aylık bir mecmua 
neşrlr.e başlanmıştır. Matbaamıza 
gelen bırıncı sayısında şu yazılar 

vardır: 

Türklyede folklor çahşmaları: 
Hikmet Turhan DağJıoğlu. Halk 
masalları ve fclklor: Etnolojı tarı.. 
hl: Enver Behnan, Hlıxlistanda ve 
bizde rüya tabirlen arasındaki ben 
zerllkler: İskender F Sertelli, lı;
tanbulun meşhur mısır tarlasında 

meşhur tipler: Osman Cemal Kay. 
gılı, lstanbulda ali~ hayatı: M Ha
lit Bayrı, Destanlar: Kağızmanlı 
Aşık Fırgant: M. Fahrettın Çdik, 
Efsa.neler: Bergamada surlar ve 
sular: Osman BayaUı, Sağlık folk~ 
loru: Halk Haçları: İsken<kr F. 
Sertelli. 

D R A M K I S .M I ,.,,, __________ ..... 

NUR -
Yazan: Andre Obey 

Türkçem: Mübeccel Yarar 
Her perşembe saat 16,30 da 

tariht matine 
KOMEDi KISMI 

A~RILE~ES BABA 
Ta.zan: Splro Melu 

Türkçeei: A. Hacopulos 
CUmartest ve paza.r günleri 

15,30 da matine 

VATAN GAZETES i 
iLAN FIY ATLA.al KttfWJ 

Başlık 

1 lncl .ayla 
2 DCi lJ 

a ttnett ,. 

' beU » 

M. M. V • lst. 2 No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
Tahmin bedelt 10184 lira 69 ku~ olan 10 ton balyalık tel 16 lkin· 

Clte.frln 942 pazartesi gllnU saat 10 da pazarlıkla satın ~lrnacaktır. 
KaU teminatı 1527 lira 70 kuruştur. Tallplertn belll gUn ve saatte ko· 

misyonumuza müracaatları. (1396) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan · 
Ohm 

Patates 
Pırasa 

LAhana 
lspanak 
K. soğan 
Salça 

Kilosu 

35,000 
40,000 
12,000 

30,000 
40.000 

2,000 

Tahmini fiyatı Tatarı 

Kuruş Lira 

40 
15 
15 
15 
22,5 

120 

14000 
8000 
1800 
4500 
9000 
uoo 

37700 

Teminatı 

Lira Koru~ 

2827 50 
l - Yukarda cins ve miktan yazılı altı kalem sebzenin kapalı zarf 

usuıue eksiltmesi 30 Iklnclteşrin 942 pazartesi günU saat 16 da Izmltte 
tersane kapısmdakl komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe alt şartıwıme 190 kuruı;ı mukabilinde komisyondan alına· 
bilir. 

3 - Eksiltmeye ı.,tırak edecek taliplerin bu gibi işlerle ilgili olduk· 
!arına dair 1942 senesine alt ticaret vesikalarını ve kanunun tari!atı veç
hlle tanzim edecekleri teklif mektuplarını yukarda yazılı teminat mak
buzlarile birlikle belli gUn ve saatten tam bir saat evveline kadar ko· 
misyon başkanlığına vermeleri. (1280) 

M. M. V. lstanbul 2 No. lı Satın Alma 
Komisyonundan: 

Keşif bedeli 1658 lira olan bir deniz motörCiniln tekne kısmı ııe 
makine kısmı tamir ettirilecektir. Muvakkat teminatı 123 lira 45 ku· 
ruş olup keşıf ve şartları hergün ö~lcden sonra komisyonumuzda 
görülebilir. 

lstcklllerln 16.11.942 pazartesi günü saat 10 da kornlsyona mü· 
racaaUarı. (1320) 

M. M. V. Istanbul 4. No. lı Sat. Al. Ko. dan: 
M. ~. V. Muayene hey'etlnce beğenilmek ve teklif edilen fla.t sat. 

Al. Ko.nunca muvafık görUlmek şartlle 20 ton kadar Vaketa, 30 ton ka· 
du Pençellk kösele v~ 20 ton kadar sarı sa.bunluk kösele pazarlıkla sa
tın alma.cakur. 

Pazarlık gUnU 27 Ikin. Te~. Cumıı. günU saat 15 de Tophanede M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde Ko.na 
gelmeleri. (1176) 

Merkez Bankası U9,-
I 

AZADE TARCAN 
Kış jimnastiklerine başlamıŞ
tır. Adres Nlşantaşı, Ihlamur 
yolu No. 6 . Tel: 81430. 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu Satmalma 
Kcmisyonundan : 

Deniz Telsiz okulunda bulunan 50 baq telefonu (kulaklık) ile 60 ma
niple tamlr etUr'Jecektlr. Isteklllerln 16.11.942 pazartesi gUnUne kadar 
komisyona müracaatları. (132H 

VATAN 

r,:. l",. V. Ist. 2 No. lu Satına:ma 
Komisyonundan : 

1 - Tahm in edilen bedeli (4000> lira olan takriben 20 ton 0520) 
adet mevcut <:vsaf ve resmlr.e göre ateş tuğlasının 17 / 11/ 942 salı 
günu saat 15 de Vekalet 2. No.ıu Satınalma Komısyonunda pazar
lıkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı (600) lira olup resım ve şartnamesi hergün 
komisyonda göri.ılebilır. 

3 - fsteklllertn 2490 sayılı k anunun isted iği vesıkalarla birlikte 
komisyona müracaııtları . (1318) 

btanbul Deftarhğından · 

Cin,.t 

Muhammen 
Bedel Teminat 

7917273 Boğazlçlnde eskı B"lvııcıköy. Vf'nı F.mırı:ri\nda 

eski Fota kl. yen i Görg{l sokağında eski 14, 
yeni 12 ~o lı arsanın 117 hıs.;e~ı 80 6 

52301/ 930 Beynğlunda eskı HUsevıaıta ven ı BUlbhl mıı-

halleslnln Gölbıı~ı sokıı.j!'mds 42 Pafta 5i4 a· 
da. 13 par.sel eskı 41, H venı 31 kapı No lı 

2:S.3R metre murabbaı ıırsa . 190 1:; 
5121'1- 1114/ 109 MecdıyP.koyiinde 9 pafta, 6:l ada. 17 pıırseı 

r lı 6rn metre murabbaı arım 640 48 
112 Mt>eıdiyeköyUnde 10 pafta. 57 ada, 61 par.;el 

No lı 1663 metre murabbaı arsa 498,20 38 

52301/ M6 Beyogıurıda Çukur mahallesının e0 ki Kar
rıovoıa yeni Knrakurum lsokağındıı 7 pafta. 
362 ada. 11 parsel eski 10 yenı 14 kapı 

No lı 87 metre murabbaı arsa 1125 88 

P' 3; &JS:! Bevoğlunda Parıgaltı matıPlle~nin Bavır ili)· 

kagında eski 21 yeni 2.5 No. lı 85.50 met· 
re murabbaı arsa HO 11 

51217-lll 11100 Mecldlyeköyünde 9 pafta. 6:J ada. 14 parsel 
No lı 2130 metre murabbaı artıa 1278 96 

101 Mecldıyeköyünre t pafta. 63 ada, 2 parsel 
No. lı .f964 metre murabbaı arsa 1993,6J 150 

105 Mecidıyeki>ytlnde 9 pafta. 66 ada, 5 partıPJ 

No ıı 1371i metre murabbaı ar.ıa . .U25 310 
Yukarda .. -zılı gayn menkullf'r açık arttırmıt ile ı-atışa çıkarılmış 

ise de talip zuhur etmediğinden 6.11.942 tarihınden itibaren bır ay tçın· 
de pazarlığa bırakı lmıştır 

IstPklilerln muvakkat teminet makbuzları V(' nüfus htıvıyet CÜT.· 

danlarile blT'ikte bır ay lçınde haftanın pazartesi ve çarşamba günleri 
saat H den 16 ya kadar Mılll Emlllk mUdUrlutUne müracaatları 1288 

lstanbul Defter.darlığından · 

Doıııya -:-;o, 
:'.\tuhammen 

Bedf'I Teminat 

51217-1114/ 324 MecldfteköyUnde 12 pafta, 84 ada, 9 parst"l 
No. lı 960 metre murabbaı arsa 768 58 

F. 2/82i KadıköyUnde ZUhtU pa.şa mahalles!nın Ba~

dllt caddesinde eski 14-14 mUkelTt'r, yeni 76. 

76/ 1 No. lı 287 ada, 32 parsel 199,82 metre 
murabbaı arsaı. 1128.92 90 

51217-1114/62 Mecid!yeköyUnde 4 pafta, .fl ada, 8 parsel 
No. 1ı 1594 metre murabbaı arsa 4463,20 335 

55100/ 5316 BOğaziçlnde BUyükderede Kuyu sokağında 
aoıki 8 yeni H No. h 57,50 metre murabbaı 
arsa. 180 H 

51217- 1114 / 61 MecidiyeköyUnde 4 pafta, 41 ada, 7 arseı 

.No. h 883 metre murabbaı ana 2295,80 173 
52176/ 739 Beyoğlunda eski Turşucu yenl SUtlike ma· 

hAlleslnln Tataroğlu sokağında eakl ve yeni 
1-5 No. lı 99,36 metre murabbaı arsa 30 3 

Yukarda yazılı gayri menkuller 25.11.942 ç~mba günU saat 14 de 
Milli EmlAk mUdUrlUğUnde mUteşekkil komisy'IJ!da ayrı ve açık arttırma 
ile ııatılacaktır. lsteklllerin muvakkat teminat makbuzları ve nüfus hU
viyet cllzdanlarlle bırllkte ihale saatinde komısyona ve fazla izahat ıçın 
Millt Emlllk MUdUr:UğUne müracaatları. (1287) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti MahallMI Sokaj"ı N o. Cildi Ayhk ktraeı 

L. K. 

UskUdar Murat reis SilAhtar bahçe 56 Ev 4 50 
Boğaziçi P~bahçe Şehitlik 58 Ev H 00 
UskUdar Altunlzade Koşu yolu 36 Ev 2 50 
Boğaziçi Pa.şabahçe Tepe camli 6 Ev 3 00 
Kadıköy tCaferağa Ta.vuıı 12 DUkkA.n 9 00 
Alemda.ğt Alemdağı Dağdelen Gazino 390 00 seneliti 
Boğaziçi Beykoz HüsnJye 11 Ev 6 00 

Yukarda. clru:ıl ve mevkileri yazılı yerler 31.5.944 yılı sonuna kadar 
mUddetle kiraya verilmek Uzere llAna verilmiştir. !haleleri 20.11.9•2 cu
ma gllnU saat H tedir. lste.klllerin mUdtlrlük &karat kalemine mUra.cs.. 
atları. (1219) 

M. M. V. lst. 2 No. lı Sabnalma 
Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (6750) lira olan 6 adet miknatıslama 
cihazı imaline alt pazarlık 16-11.942 pazartesi günü saat 15 de M. 
M. v. 1st. 2 No. 1ı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (1012,50) lira olup şartnamesi her gün lş sa
a.tl dahilin<ie mezkur komisyonda görülebillr. 

3 - lsteklilerln 2490 sayılı kanunun istedlit ~sikalarla birlikte 
belll giln ve saatte Komisyona müracaatları. (1322) 

Istanbul Belediyesi llinları 
Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı kalörifer tesisatının tamir ve tadlll açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5678 Ura 12 kuruş ve ilk teminatı 
425 lira 86 kuruştur. 

Keşif ve şartname Zabıt ve muamelAt mUdUrlllğU kaleminde görille· 
bilir. 

!hale 23.11.942 pazartesi gUnU saat H de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin Uk temtn11t makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
8 gUn evvel Belediye Fen Işleri MUdUrlUg1lne müracaatla alacakları fen
nt ehliyet ve kanunen ibrazı !Azım gelen diğer veslkalarile iM.le günU 
muayyen saatte Dalnıt Enctimende bulunmaları. (llM) 

' 

14 - 11 - 942 ---

Teşvikiyede 
Satılık Arsalar 
Teşvikiyede Emlak Caddesi Üzerinde 
Her Türlü Bina Yapmağa Müsait 

1 ki Arsa Satılıyor 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas So. Yeri Kıymeti 
Tr:rnınatı ---S99 Teşvlldye Vali konağı 

mahalleııl Bo"Jtan ve Em· 
lak <'addtleri eski 8/-& 
yeni 28 numaralı ar,a. 21,3!?5 Lira t:?6,50 M2 215' ~ 

401 TeŞ\ Jkiyede • Harbiye 
\·aıı kona~ı matraJleıııl 

Bo,tan ve Emlak cad
deleri eMil 8/6 yeni 21 
numaralı ar~. S0, 130 Lira 5ıı7 :-ı'! SOU fJ,-

h:ahah yukard~ yazılı rayri menkuller peşin para ile ve ~·k .rt
tırnıa o"Jullle "atıla<·aktır. 

.)füzayl'de so.ıı.9t2 pazarkı.1 .:-ünü «aat ı.ı de bankamrı. Jııtanb: 
'ubesl !ll&tıoı koml!llyonu huzurunda yapılacak \'e en yükııek ı.ed 
merkeu blldlrllttek \8 h•ddl la~·ık görilldüitü takdirde 1\lallye \'elt~ 
letlndf'n l"tlzan edilerek mu\·afakat <"e\·abı alındıktan !llOnra kaU ı.ııal 
11 ~·11.pılac·aktır. 

Satı' ~nasında verilen btdel muJ<adder kıymeti geçtlft takdl~~ 
teminat akçeoıı derhal arttırılmarank ihale kimin ubdeeine ıcr• ed 
lirse aradakı fark ondan tah!llll edllet'ekttr. 

Mözayedeye i,tirak edecekle ·ın mukadder kıymetin ytiıde on• 
ni~betınde teminat yatırmaları Iİl~ımdu. I"teklllerln teminat akÇ~ 
nutu" tezkf'rl''ll \l' tiç adet fotoğrafla birlikte bildirilen gün \'fi -

ate kadar 'ubt>miz emlak .,er\'i .. lne müracaat etmeleri mercudUr. 1 ' 

lzmit Cen·z Satınalma Komisyonundarı: 

inşaat llinı 
t olllV 

ı - Keşıf tutarı 4020.33 2595.91 299i,99 Uradan ibare , 
goslcrılecek mahalde yaptırılacak olan uç bina insaatı, bir şartn ,. 
mede olarak ve bir talibe ıhalc edilmek suretlle 10/ 11 / 942 tıırf9 
hınde yapılacak pazarlığında talıbl zuhur etmedi~inden ikinci d~•· 
pazarlığı 19/ 11/ 942 perşembe guı,u saat 15 de Izmıtte tersane 
pısındaki komisyon bınasında yapılacaktır. "bl 

2 - Fenni ve hususi şartnamesinı. resim ve projelcrıni bU gı 
0

• 

!şlcrle ehliyet ve emnıyet vesıkalarını hamil olanlar hergUn " 
misyonda gör~bllırler. te· 

3 - Pazarlığa tştırak edecek isteklilerin 1442 lira 13 kuruş lli 
mınatlarını ve 2 ncı mııddede yazılı temınatlarile bırlikte be 
gün ve saatle komisyona müracaatlerı . (1388) ______________________________________________ __...... 
lzmit Deniz E atınalma Komisyonundan: 

1 f1lo' ı - B~her adedının muhammen bedelı 220 !ıradan 220 Vo t Jt• 
temadi cereyanlı ve asagri 19 1\1/ M kadar delık açabilecek evs" 
3 adet elektrik delik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 19/ 111942 perşembe günü saat 16 da tzrnlt~~ 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Teminatı <

9 

liradır. 
'k 1ar1 

3 - Pazarl·ğa iştirak edecek taliplerin ilgili ticaret vcsı 8 
1 

ve teminatlarile birlikte bellı gun ve saatte komisyona gc1nıctt~r · 
(1387) 

--------------------------------·------------------
M. M. V. lst. 2 No. lu Satmalma 

Komisyonundan: 
IS· 

İki adet torna tezgahı satın alınacaktır. Evsafı hergün kOf1l il ... an 
yondan öğrenll bilir. Verecek olanların 16/ 11/ 942 pazartsl • 
saat 11 de komısyona gelmeleri. (1391) 

-----------------------------------------------~ 
M. M. V. lst. 2. No. lu Satın alma 

Komisyonundan : 
ıc· 

6500 kilo 9 _ 11 mlllmetre kutrunda Ergani rafine bakır çubll,ıı 
!arın 3 milimetre kutrunda tel halinde çekilmesi işi 17 / 11 / 942 ıı 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. (1360) ~ 

Tilrklye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 TUrk ur'-11 

Şube ve ajans adedı: 265 
Zirai ve licart her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

-

• d• 
Ziraat B&n.kuında kumbaralı ve ihbarsız taaarrut hesap1arı.J' 

en az 50 liralı bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile a.tal'' 
daki plAna ıöre ikramiye dafılıla.caktır. 

4 &de& 1,000 l.lralık •.ooo lira 100 adet 50 Uralık 6,000 u..-
ı ı. 680 ı. Z,000 • 

120 » 4,800 , 
' • Z60 ., 1,000 » '° » 1to ,. ı,ooe » ıeo ,. ze » a,ıoo ' 

DiKKAT: Heaaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan _... 
lt du.ınıyenlere ikramiye çıktığı takdirde 'J'> 20 fa.zlasile verlıecektlf· 

Kurala.r sened4ı 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl 
11 BirinclkAnunda çekilecektir. 

Sablbl ve Nfıtrlyaı MDcll1rtl: Ahmet Emin YALMAN 
Vataa Nı119ri,at Türk Ud. ŞU. Vatan Matbua 


