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Herbert Morisson, Crips'in 
kabineye girdi • 

yerın 2 
t..()I\ 
~111 clra, 22 (AA.) - Sır Staf!ord 1 rıcıye nazırlığını da muhafua ede· 
~ rııı. hnı·p 1<ablncsınden r;C"kılmış· cektlr. 
~!leıbcrt Morrrnoıı, naı p kabinesi Llewellln, Vaşıng-ton da nıuktm o!
ltı- Olaruk Crıpps'ın yerine gcçmlş-1 mal< UZere !cvazıın tşlcrllc t!jtlgate 
l\ite~torrısoıı, dahiliye ve dııhllt em- memur nazır olacal<tır. 
' nazırlıklıınnı da muhafaza el· Olh•cr Stanıcy, Lord Cranbornc'nu.'1 
~~dır. Crıpps, uçak ı.sUhsalıi.t na· yerine mU!ıtemlcke nazıılıCıııa tayın 
14ı:e r lllaktndır. Crlpps, yem mevki- edilmiştir. Eskı mllstemlckclcr nazın 1 
\ 11 ,. ıtzıa teknik işlerle uğraşacağın- mllhrUhaa lordu tı:y.n cdılmıı; ise de 1 
tıılit ilrp kabinesinde kalmak Lstcmc- harp kabınesine dahil dcğıldlr t 
lt lr Va.şington'da Llcwelln'ın vazır~ı. ! 

llalduıı°un aı· ı kayıhı hlı,; ~iııı · 

h r. yok ki onu ta nı~ ıtnların hcıı · 

lnP ı;oı ya-: ı duldurereı.Ur 

Ailesinin ' e a rkaılaşıın ıt :,u
dun Galip ~avr.ı 'tıtn kederlerini. 
\

0 atan allt:H paJlaşı rken en H 

mil.ol taılyetlerlnl ı.unıı"· 

""~ /\nthony Eden, bundan böyle lstihsallt naZıl'lnııı faaliyet sahasına j 
~tr Kamarıuıında ıcra edJlceek mU- dahil olan yerlerde bu nazırı ternsıl j 

1 'tıı ~etde hUkumet namma muha- etmek olacaktır. 1 
0

laca.ıt, fakat aynı zamanda h.ı· (De\amıı : Sa. s: Sü. 6 ela ) /o/. ••••••••••••• 

1 TUNUS HARBİ KIZIŞIYOR 
1 

Almanlar, büyük ölçüde 
takviye kuvveti aldılar 

Beri ine göre, Rom mel Müttef lklere 
karşı geni bir harp taktiği kullanıyor 

Başmuharririmiz Mısırda 

A. Emin Yalman bir haf ta 
kadar Mısırda kalacak 

Kah.re. 

Hüseyin Cahid Yalçın, bugün 
memleketimize gelmiş bulunuyor 

Z2 CHU"U"I munab!r.m.z b.'d r.yor\ - HU· ı )( ,ı.n· ds kalacaktı.r. Dlğer TUrk g-azeteclleri Amerl1ct· 

üai(t lk&met.erını Uç hafta uza.tını.şlıırdr. 

\ .\TA~ - Alı "'el Emia Yalman'ıa ln&il~re. Ame

rika H Mı ır'a ald ,az ıları nı 3akıa ltlr samanda •Ü· 

Yukardakt resimler hakemtn Fener. 
bahçe aleyhine verdiği \"C macl(.ıbtyetir.e 
~ebep olduğu ikinci ~ol pozısyonunu tcs
bit e tmektedir. Bu resimler Fenerlllcrlo 
r.e büyük bir haks1zlığa maruz kaldık. 
!arını ve hakemin yanlı5 kararına nasıl 
kurbıın s tUklerinl sostermektcdir. 

n.rlncı resim, ilk \'azıycı \'c kafa ''u· 
ruşunu tcsbıt ctmektcdır. lklneı rcsim
cic de topun kalenin ıçınc değil, tama· 
men dışına dil~tüğiınü söstcriyor. ?\ite. 
k m hakem bu vaziyette düdilf ü çalmı~ 
\'e sol k rıırını vermiştir Topu içeri sok. 
mak ıçın milcadcle eden İbrahlm de re. 
"•mde ;.5:-0tüyor. 
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Jake, nasrt bi:r dü.c;un,cc;y<? dalmış! Yc:-lkcn, kullanmasını, yorulması.. 1 t Adı· y ! e ş e u u kullaamak için 
,ldugumu anlamı olacak. ki· m, QÇ kabnasını v mesut olmasını ası l ye e 1 1 ıbnlharan - .ntaht o!ôt8 Of• 

··~~~·: .. ::~::·~m:.::::: ı;;;;'.:~;·.~~~~F~~::~~: 1 verildi ; ve , .• yat p o ı ı· t •. k a s 1 Mu= :=: ::w;.:.-:: 
dt nı dfm Şffude ra n r · V telık den z. tutması ve ht!~'<'la'l- 1 Jıhnk: ATropa 'rlen gelen Jlel' ,..,;. 

ve der m gldcyırr: başıma n~ ma Bununla beraber bu yeni ha. 1 Fazla {i .. ıatlo so+.ıc:. 1 tesir IMmMta bfı \kalı ~re.,.. 
ge ~e g isin n z. k mse tz. atımdan zevk atı orıım İnsanı :ı y hrr, evveli şehlrc. oara A..,_,., 

kalmıyacaktım Jake'ın anlattığııvucudu canlanıyor, ruhu kabma sı. c on t:·ır><-ç 'o' . 1 y A z A N gireril. acı ve f'-ena şeyler, h::ıpıshane haya. ğamıyor. rijzgfır arasında gulüşme. ı y p ' - < '.:" n 'QCI 1 ~""' Ru •uretle eı d~~ f.: 
tı ve ö mdcn kurtarRUl$t, ba- lcr ve baE:ırrşmatar ne taUı h'Jkkı. o da tchk:kot O d Pr Of• F • llıır kı~ateıe. ı.,,.atettea r9#' r 
"a kendim a lCJ ocağımı unuttur- 1 Denız.e ıJırk n bayağı kork· 1 r . D r. '" e:: ın a ı· İl dar ho,aiaıl be freıtk iUlfttillllf ye~ 
du. Hafızamda heps de 0 uk b um Denız, orta da yapyal11n: yOf:I 1 ~ O!· s on makalemizde tııVa.tao 11 Mll"fyeyı •nıa u~ ,.....-r hatıradan ıbarct kaldı. Nihayet bur kalmış gıbi acınacak brr halım vnr. Yemek fl)ilt arı ın tahdidi :nUnasc- tancı srm muamelatmrn sılc1 kon. bir tath su fren,.ı Upl ,_,,~,... ıe· 
oldu""uma ve anam- .. "bamın b"- d t.u 1 l8.11.9•2> harp dolayslle • o "r"' o'nem \'C k d .. ., f •ı-••ttr· ...._,__ -~-

b ... ua " ı. Deniz tu nca blr çocuk gibi Jıı- betlylı) ıkı giındcnbcrı bazı lokanl,. 4 · u"'" rınc a,.. a;y. ",_.., ' .. un...- ---- - _---'fr 
o reva gördUklct'i esaretten kur· kc. a sarıldım. midem boşalmjlk ıs. lard .. gene ıhttkAr vakaları ~oğalmak- i Turkıye milli ıstlhı;al ve dış tica· dalıdır. kahve mecllMeriM, ".,. ~; .. : lduğurna inandım. tıyor, d m yanıyordu. Jakc'ın ko. tadır retlnde husule gelen deği~!kllklerl, M den tekrar Mkap ~ 111r J<Jk'ı bir kaç 5M.t evvel taıtımı - ı d k ... bunların fiat tcşckkülti üzcrınde üşterinm nıht haleti ve a. 1 rlıı tereddi t~rti •1•,..,... 

un n VC usa kusa SÜVertcye ÇI- nılh,\$._«..'\ Be.}OğİIHld:ık1 büyük lo- ~ tı '\l Fa.kat onu cıddi ve soğuk bil. k bildım. Baktım, bizım vclkenh kruıtalıırda eskı bolluJ5 fıyatlarını yaptığı tcstrlcrı gözden g~ırmrş· lacağı vaziyet de şiıphes1z Şahlslan•da ı.e yerlt .,.. • 
bamdar daha çok ~'\"mistim la· dnlsı:ılar ortası da sallanı or. yuk· dUşürmc.k )Stemı\·en loknrıtacılıı.r tik.Bugün Türkıyede taktp olunan •htı ki'ırın alıp yürUmesinc sebep ne de yabanet Mr uraktıer ~ 
kc m ·nsanltğı bcnı acıli_ll hayat ı;elccı daJ .. alar saldırıp duruyor- nıU.'}teı lltrlnden fazla para koparmak acvtet flyat polıtlkasının ana ha:. s ulh zamanlarında da spe. olabllecesı gıbı. bilakis ıhtlkArın ıwem~ otaw ..,. ıiMJeria ..... rüyalarımdan hakikate çıkarmış, du hu u unda çareleı yaratmakta \C hl- larını 1nceleyece~z.. onüne geçmeğc de yardım edebi· ne tam türlııçe. • '8 ... ~ 
·rtrraba yükseltmlsti. i 

1 1 
Evvela tızaml fiy~ria kfır kütasyona karşı çok defa hr. Bu vakıaya hükümetımtz mü. Ola.bilmfşttr. 

Korkulu ünler ve geceler. Ha· "'e~e baıı Vlll"lllaktadrrlar _.-Jake'la beraber sokaklarda ser· Dün b 1 haddınin tesbltf meselesini ele ,._ hücum edenler ve spekülasyonu tcaddıt defalar pek yerinde ola· O umanı.da •qlıy• rı• 
ı.a 1·· ·, z~.~ ob~ilu ko - ve uyumak. Düşünmek ı"ın hiç va. lokantalannde.n olan Majc ek kıkan. m: u 5a a a alınacak te-d- en ı e m zur u bulanlar var· ra şaret ('tmlştlr. D ğer taraf. lı ttirkçe nı ttirkçıeU ,,_ _, erı yürüdük U b -ı k n yat b1r cehcı:nem gibi, Çal~mak u )1lzden Bcyog-ıunun meşhur 1 lalı B h d t kit ı ah ı k ı _.. .,,.. 

•

6 

u:ı.um o maU'6ını me • şu- ktt k ,. tası alılbl 
1 

{f birler, ştmdlkl ve bun~IUl s.:ınrakt dır. Fakat serbest rekabet şart- tan hükümetıerln aldığı ckonomlk dası hurün ...al tciM ........ _, 
r da bur d bf keli .... ., -"' lcmek. • yo Denizle. ncllslc ve doy. . verı en yeme n porsiyon harple d ide edtı- ili tar it d kfilA.. f tedbiri ! d h lk ••• ..ı.ı....aı --~ ıkla b kr t~ .... ::.u~ ğ mak blJmlyen ~tıkla mücadele Ar. bedeli olarak belediyenin tcsbit ettiği r e e >en m etler a. ı a m a spe. ..,,yonun ay. er n e a ın hareket tar. e.unn.-.,.... r. Bu )'aftllll ---;... 

km

- ,_ ır sar_ 1ıü tu urkm:.~ go e kasından ıst.lra.hat ve uyku ,:vuı:· 
1 
fiyattan fazlnsııt ıstcmckten suçlu r:ısı tccrtıbe ve görgülere naz.a· dalı olabileceğini kabul etmelç pek zı üzerine mbcssir \)lacağ. unu. ziya,., yahuı; 4lllht " .._,,,. ,,.,. 

a ... ve ;u mseme, ....... 
1 

şey· olarak M 
11 

ran, ancak; de hatalı değtldir, çünkü muhı.e. tulmamalıdır. Faraza bır memle· lanıltşılMla k&lmtmlıştrrô "9 llll 
ltrdi. Jarım nasırlaşıyor, sakalım uz.uyar. • 1 1 korunma mahkemesine n) IstJhsal, isühlAk v tevzi ala- Hf yer ve zamnnıardakı fiyat fark· kette ekonomik hayatın muhtelif blyata da &'eçmb, enna .._. 1ıı11· 

Ötckt tn·~ıılara benziyorum .,.,,azan scvk<'d lmt.ştir • ..,.,. Al'lık kl dısh k Bu ece .r.- ° Flli ı ::ında uygun müdahalelerle ik. lanatn ortadan kalkmasınn yar- branşları içın saUıhıyet sahıbl o- ı...,...k 0-aah Hlp1ıtld• ,, • 
• snçlarım1 yolarak Hinetlcr savun•- P adındaki bu adam, suçu gar- ~ 9llf oknktıı kımdl mlarımızın sesini s 1 mal edildikleri ve b) Metodlarm dtm edeblllr. Harp zamanlarında tıı.n makamların aldıkları kararlar Acem kelilllelerl .,...... ,. ..... 

yorum: bazan da gülüvorum ,.e ona yttklediğtndcn garsonun celbi U\ uyorum, rüzgar saçlarımızı ~k- ., l"ln d fiyatları arasrndakl mür.asebetlcr ise bu varit olamaz: zira harpte arasında ınübeiyenet ıt<ırülür. iş tır. 
bt 

kerıdtmt mesut buluyorum İlerde " uruşma bJışka gtine bıralulnıış- .,.,-· ıvor: çım.ıd r macera ..,. tr · t r naıarı ıtlbara ahudıtı takdırde rekabet ycrıne kısmi veya tam birliği tam olmazsa ,..e yahut ta· ı'°te clm!t 4llfi1ltfr kin yara , 
• h 1 d .. ~ç • yeni diyarlar ve başka insanlar gô- ı •• mck ha ret vnr .c ane er en ve ğl 

1 
dü ü . Bundan başka Beyoğlunun tanın· muvaffakıyctlı neticelere varabl. monopoller teessüs eder ve bu se· kip olunan fiyat politikasının ana dan ba.Jhyer: geıaç okartanPM"' 1

• ı manda pıs kokular geliyor De· I rece m ış nu.} orunı. bu yeni ha mı~ bir kaç lokııntnsı •ıakkında da lir. O halde. istihsal, istihlak tan· hepten spekülasyon hem ekonomi hatlarında milkerrererı dcğlşlkllk. dlUerlnlıı lytce bazmt M:IB il~• '..,. 
tn r iızerınde dura gemilerin ,_ ı yatır. ncı güzell ğlnden, sevınçlerın. fazla Cıyatla salış yaptığı lddtasıyle ztm ve tevzı kontrol. yanı ve- hem de ahlak bakımından zarar. lcr gorülürsc. satıc1 ve alıcıda bir len nıüddetı taıwMntaf119dao tibtruesgıye~yfBh~çlü~- tbunlara ~~e~~ k~~1-:.;;:~:!:n ~ri~~n~yo~~~~ laltlbat yrı.pılrnaktndır Buıılann su- sika usulü tatbik edllmedığl tak- tarın do~masını mucip olur. Bciy. emniyetsizlik nava : doğma ı l)ı. ~~!ıknek~mp~~r= :::::~: 

"" • .... u amıya. datma ya d d 
1 

çu sabıt olduğu takdırde buS'ili> adli· dırde. Azami fiyatların ve muthık le bir ~pekülasyona karşı yapı. t•matı vardır. :\1cselfı harp za. ı.• 
ğını. bu gecenın de asla unutul. _ ntm a ve yalnız eğı ım ye~ e vertleceklerdır ı narhların tcsblti. ef:er kA!ı mık- lacak mücadelenın muvaffak 0 - mıınlarıı:da evlerıne gıda madde· sanlarınr ihmal ediyorlar. 

1 

mıyacak bir şey oldu&unu biilyo· I RuzgAr ıslak yelkenlere çarptık. tarda kiır nısbeti bırakılma:ısa, labilmesı için şunlar 1 gbz. onUndr lcrı. kuamş ve salre doldurarak Şarkın teklif ettiıtı Arap~ .4~:ıı 
!'um ca. yelken direkleri oynuyor Gü- E ın ın ·· Ü E • t ~ · · «kara borsalarına meydana gel. bulundurmak lazım gelir· a) Spe. lstıfçlhk edenlerin harekctlerınl ' kellmol~rhtdeo dvade re"\'&ç )el! • 

S b h k 
- ıverte dar ve uzun· iki tarafa yal- . on mmye amırı ı l 1 .. il k-11; h ıu bo frenk"e k-

1

.....::.. .... r ,-. •'"!il, c-•'°'' a a a arşı. limanda bir kömur • ~ • mes n n on ne geçemez. u asyonun haksız. knzıınç ve sal~ cm zumsuz ve hem de ehlfıki ~ """'"'"' ·-·- "it!" ı::ını uzerlnde dururken fecri Se'Y pı; ediyor. kalkıp iniyor. Durmak l Luth Tunçer öldü Fiyatlar arasındaki münasebet. Yakıaların hukuki bakımdan ta· bir nakise adckden bir şahıs. bir yerle,erf'k. ıwe l'la progn.• •• · ,~ 
rE u k. Bu manz ra ı asla unut~: guç Kalın kereste istifleri arasında lcre gelince, bu1l'll en iyisi D.r mi· yin ve tesbıti; b) Çok iyi yetıştı. cok metaların fıdll ve mQsavı bir bonjur .•• clbl tok k.uaaıtır bir it• 
ıyacağı S J Yk , da be d daracık bir rol kalmış Kırağı diiş Btr kaç gUndcnberı Ccrrahpaşa salle aydınlatabl11ri:t: Beyaz pey. rilmlş kontrol teşkll{itı: e> Halkın şekilde tC\'Zf edilmcsınl teının e- .1eJlyorlar. ıııP 

m. onra a c • n c mu~ döşeme kavıyor tuıu"'macıan 1 hastahanesinde ledavl edilmekte olan nire narh konur V<? fakat süt ve iş birliği: d) Elverişlı ceza hü dccek tcdbirlerın alınınadığtnı ve Gtizel ,.e zeıt!i• bir 
1~0 0 

r ıyuyan bir yelkenliye baktık Baş fı yurUmck mUmkQn dcğıl. EmlnönU F.:mnıyct Amiri Uıtfl Tun· j t "' r· ti best k- l i B f ti d j Hirkçemizin içine hangi mefllbtıl• .. ıı· 
H d\'I - O o yazılı kli. vcrışlı bir şlmaı riızgfırı ,mda- tahaned öl U U ı lırsa, peynir narhının hiç bir p:-a. şimdiye kadar memleketimizde görünce. evvelce takbıh elliği in· dan =ellp ı-trdl~nl cördütil• •1· 
•ıı .. acı;dıı beyaz boyalı harflerle El · 

1 

çer, evvcısı glln tcdn\•I edlldlgi has- ereya.,ı ıya arı ser bırak!· um er . u şartların hcpsınin ıya arın urmadan yükseldiğini tıı ,, 

fkımlz de gcmlyı selftm'adık ve dımız.a yetişti Çünkü 'Flnlandaclan. Kendı'\ m şt. r. tik kıymeti olamaz., zira ya pey. tamamen temin ed!lcmediği kn. sanların hareketine bizzat kcrıdi- çcrı;:öıı teınblenmedik~ ııo ııı.ı;_ıı 
r kelime b le koruşmadık Yal bcrı 48 saatlik zaman k vbctmlştik. 1 bet c<J s n:ft vazıfc başında ftlç isa· ı n!r !stıhsalinden vaz.geçllerek süt bul edilebilir Her maddeye ve sının de uyına.;ı !ht..mal dışında de. landır yerli '"" tam bir H,. ·1 

- -ı d t en oc.Y L1lt!l. arkadaşlarının h k 1 - ....... .,.,01: 
0 

n z b rblrlmlzC' bakıp gülüştük '"'" 1 an esen ser b.r ruzı;Or biz! göz yaşları 
1 1 

d Edl . olduğu glbı ı:atrlır. veya istihsal istihsal vetiresinin her sahasına ğıJdır Şu lüzumlu. lUzumsuz mad ma nım a m&&'• nta .... u · ı; 
:;:unkO o anda ıklmlz.Jn de aklından 

1 
yoldan alıkoymuştu lk· gün kaba. !1 mezar ııı. d tç n 

1 
e rnekapıdakı edilen peynir piyasaya çı\:arıla- şamil genel b ~ fiyat kontrolGniln delerle evlerini dolduran istffçil<:r, türkç«-yl tutunur bir hale ptırfll~, 

d 1 ı ,. k t.1"11 e no unmu,tur ıftı b b h a .,.otl• 
• ~·!'! du ünce geçmıst• Bizi uzak. ran en z e u..,raştı Dalgalar çarp maz: bu gibi maddelere ııbirblri· tatbiki blzck> pek güc olacağın· hattA tüccarın i!!tedlğl !!yatlardan ~ n u ~· ancı av '!

1 

ro götürecek sem Y1 b r~er seç. tıkça yclkenll sulara gömülüyordu. Turan t arınca bir ne baflı metalar:a denir.Fakat za. dan, kontrolün yalnız gcnış halk daha fazlasını b le teklif ederler ko\·mak lazımdır. • •• 
miştik. Saatlerce ambarda helecan geç'!'- htrcn bırblrlle ilgili değil gibi gö- kütleleri ve De\'lct için ı:ok önem. ve bu suretle zaten mevcut olan ___...,. 
S~nra tcr•anede taıır b r ör dik yankesicirk y 'kas• rünc.n mahSullerdcn blrının lchı. li olan metalara inhisar ettirilme· fiyatların yükselme temayUlUnU ------------zer.~c uzandık \ e bac:ımıı 'i\ U(." 1 Fakat şimdi ri.lzGar şım11ıden e· Dlln ne yapılacak fly t tesbltinin de Si zarurldır Diğer bir deyişle· kuvvetlendirerek gayri fctlma! Fırın 1 arda 
~ımızır. aras nda uykuya daldık sıyordu Nöbetçi tayfıı dlrcğın ça- ı gece Ee~oğl..ı:ıda Tur. n ba- çok defa ıstcnmıyen neticelere yol her şeyden önce mesela süt. pey- neticelerin ·doğmasına sebebiyet 

nakhğrna cıkıyor, Jakc \C ben be rrnda bir yankesicilik \•akası cereyan açması mümkündür: mesclft hu. nır. zeytinyağı. -ayakkabı glbi•me. verirler. Halkn1 en buyUk kısmı. ı•zdı•ham 
V etmı~tır· ı· raber, ön ydke açıyorduk Ana bubnt veya patates Ciyatları aşırı taların fiyatlarının asgari bir sc- nın ma ı durumu gündelik lhtıya• 

Akı:ttıya k pılm s ye'ken' -;u. yelken hışırdıyor ip mcrdıvenlcr Anado dan gelen bır tUccn.r Islan- derecede yüksek tesbıt edildiği ve vlyede tutulmasına. elden gelen cından fazlasmı temine müsait ol. 
~un siyah rüzundc b r vapur gıb! ~atıneak glb salla 1 ~ ordu Rıızglır. bulda eğ enmek ızcrt:' muhtelif mey-

1 
burıa nisbetle pancara düşiık b.r her nevi tedbirlerle. gayret edil· madısır:dan. bu z.umre:er fiyat 1 

1 ııvıp 1: cI yor. Londranm ışıkları arkada gemı armasının yer nde nc. I bnnclcrdc lçmı..'! \'C Turan ba.ıa gıdc- narh konclu~u takdirde. pancar mt-lldir· hattô IJL o;el>eptcn ipek vilk·el,şının teı;ır ... dcr kc d•lerl- öe ediye, bugün fırın 
lora ihtiyaçtan foılo 
un vererek izdihorııırı 

• ı.nranlık tçinde ya'lıp titrcşıyor şeli bır şeytan ~lbl 
1 
tık ç ııvordu rck orada gördllğU genç \'C güz.el kız.- zcriyatı ihmal edilir ve yahut ye. mensucat ve dl~er lüks maddele. nı koruyamazlar. 

Sarı bir zlyıı llturıu glSğc uzanmış. Jake bana bakıyor. ba ını. salla. \arıı ckı ıl\r(lnı c•m ştır tiştlrllcn pancarlar hayvıın yemi rinln kontrolü ihmal edilse bile N ıhayc~ matbuatın da bu sa. 
hada oncmli bir ödevi oldu \rtık Londra. butan ı ıklarlle, u- yarak gülüyordu Snçıorı yüzünu Borcu, b.r hnyll nılktarn bnlığ olan olar;;ık kulla.nılrr Ceza hükümlcrıne gelince, bura· 

\~~an blnnlarllc ve akseden sadala_ örtmüştü Ben de. yelkene çarpma. tüccardan ır.kll~r1n ucretl ıstcnmL-;;. la da kanuaJ mevzuatın muhtevası 
rı•e uzak b r fılem. Hayallerimiz. mak ıçtı eCılmlştım B r elimle ıp hovarda zııt cllnı ccbınc atınca cUzdn. U3} undan başka. devlet f.yat kadar bunların tatbık tarzının da 
başka diyorlar pesirde. merd.vcnlni tutarak denizin boş nının yerinde yeller c tığın! görerek pol t lkasının muvaffak ola· büyük onemi varc!ır !\tescili or. 

~unu zıkrec!ellm. Harp zamanların. 
da gazeteler. asılsız haberler ve 
hakıkn te uvmıyan fikirler yay:>. 
rak. Cİ\'atlarıı: yiikselcceğ kor· 
kusunu halka telkin edebilirler; 
bunun netıccslndt lüzuınundar 

fazla satırı alırmasına \ 'e böyle
ce bunların piyasada büsbütün ek 
sılmcsıne sebebıyct verebilirler 
Bu ı;ıibl haberlerin neşredllnıcmc: 
sı gaıC"telerln vnı.lfcsldır. Dlğcr 
taraftar. fiyatların dfü;cccğlrl biç 
hlr l."Sasn istinat etmeden yaymak 
da :ıynı dcrercdc zararlıdır r:ıı. 

hs.ssa vak:ıların kısa bir zamanda 

RfizgArlı den zde l!cmı fenerleri dö:ıdürileO dcrlnlıkle:rıne bakıyor· ~aşırmıştı Vaka dC'rhaJ ubıtnya ha- bılmcsi ıçtn kcmm yet ve ltcyflyx:t 
ı, tpırdaş \'Or RilzgAr giden bir ge. dum Gemini" baş tnrafı, saldıran ber \"crllmış ve bu hırsızlık haltkmda ıtibarile vaz.fcstnı görmeğe muk. 
""nf:- dalgalarını. do'lcn bir \'a. dalgaların yeşıl sularınr. botıp çı. tahkıkııta geçl!mtşl.r t~d:r bir kc.ntro teşkllOlına ıhtl. 
I' ırun d!.ıduk o;e !erini ı?etırıyor. kıyordu. Rüzgar \'urdukçn yelken Tüccarın Ylll' rda bulunan kızl:ır- yaç vardır Bu bakımdan TUrkL 
Londra arkamızda kayboluyor. f. lcr kabarıp uğulduyorlardı Denı. dan MC'rt ad· d b.rl'IS!nden si.lphe ye harb.n başında güç bır durum. 
rrde biz akırtılar. kabaran dal. zin içinde gemi tckncsının ve be. ('(lıımış.oC' dt he .lz •!.içu teso t cdı e- da idi. zira bu sahad. çalışabile. 

binlerce lira haksız kalanca mu. 

kabil olsa olsa (iç gün hapsine ve. 

""' dükkanın111 kısa bir mliddet 
lçır. kapaomasına karar ''crllebi. 

lcceğlnı veya 100 liraya kadar bir 

~nlar bekliyor. Bol bol deniz ko· yaz gOvcrte kabinesin r :.cıc:.er go. m•Y rcl< adlıyeyt \Cr lrn erdır cek kfıf mıktarda iyi yeuşmiş 
kusu duynr f?ız rurovordu memur bulmak müşküldü Bu 

nakdi ceza alınabıleccğını bilen 

muhtckır, elbette bu rizikoyu 

korkmadon ilzerıre alır: hattlı bu 01\vt'rtedt' va korkuıu:una dayan Ellerim soyulmuştu Başım do· Garip bi·· ôLim vakas $llrtlnr kontrolün tatbikini dalma 
d.m •. f'k dalga "l:çr yan sularfle yı.i. nüyordu. clb selerlm ıslanmıştı d el gecıktirdl. (Stoklar pıyasadan da 

j ı d E Tco o:. a ında btrısı C\'vcikı gUn 
'' mu ya a • rgln denize açılan Buna ra~men "ulUyordum zı,.a bu 1 ha evvel kalmış \'eya güçlüklc bu. 

ık il ı ı 1 " "' ağır ynrfı 1 oıar k Bcyoğ'lu nastnha· 
\'e en m z da gaları!I arasında sal. "enı ha.cntın fırtınalı cıızlbcsı h"'- 11 lunabilccek •erlere saklanmıştı). 

gıbl cezaların nısbctslzligi lhtlkfır1 

tcşvık edecek mahıyettcdir. deni-
" ., •. nesınC' m racaat trnış ve yattıktan 

ı:ınıyor. ayak arım:n altında inip 1 şuma gidiyordu. Genç olmanın ZC\' btr mllddrt sonra dı.ı ôlmüştür. Tco- memurların tccri\bcııi:t.llğt diğer 
o<alktıf~nı hissediyorum. fngllıc-re ikini şlmdı tadı\ordum Evvelce dos oımcd<'n evwı, ''"nırg-ı Cadcsındc taraftan kontrolün tticcarları ra· taların ek,)nvnılk ve sosyal oııem 

lcbllir D ~er tanıftan eczalar mc. 
tekztı> edeceği bıı gibi haberler 

tetkik N:tilcmdcn herhangi hlr r.~ılllcr ı;obahın ala.rn karrıntığı ı· 1 mahzun bıı çocuktum. gezmek :s- !.'llnclelı:ı tııçuklıı tnhta vontıırkcn tiz~- hatsız criıcl ve çek defn faydasız lcrıııe guru drrccc!cnmclidir. y:ınl 
c ek. :çık clen:z· ömlmüzde dilz teyıncc kapıcı kulübe ı o:ıı den rınc dilşllp yara,andıgını soyıcmıştıı· bir ~ckllrll' tatbik cciilmesınc 'C· zanıri ılıtıyaçhırın tatınınınc yn· 
'" kes ın bır c zt:ı g bl duruyor k k L 

1 
dl dol'tonı t bcbivc>l vcrd1. Kar n'sbetın[n ta.vl. ra •ıın ınaddclcr 1 ı·ı 1, t!crplş c.ı _ 

hükiınıct makamına atfec!ilC'cek 
olursa. halkda cnır.lyct hissini 
sarsacak b r te=ıır yapabilir. Bu. 
nun ıcın htikümetıe matbuat ara

sında ;;ıkı b r c blr!iğı olmalıdır. 

· geçere anca· ess ngton'n kada \ ıvc • aıafından vapılnıı ~ " \rtık başkn bir gün ve başka bir • r "' n::ıden cie ek"erıy::ı bazı mnh ·'urlar ı ı k t:o'i... gıdebllırdım Şimdi ise haya• le muayenede Teodos un vtıcudunun muh ... en ~·czaial', ti s madJcler için dü. 

1 

telif yerlerinde dcrtn bıçak yı~ralnrı .loğdu: çilnkii mesela mnliyet de. silnülenlerc nazaran çok daha şıd 
Bu den ı ) oleuhır.u b r mact'ra- mücadele eden b·r adam oldum u r.erı iizerlnckn kfır hnddı yı"ı"de d tıı 1 ı d B d o RQ • d . k görUlmU t r t; .. e oma ı ır. un an başka l<Ü-

ıın başlangıcı ve bir rü>anın sonu zgarın enııtn coşku 1 uvvetle. 25 olarak tcsblt edilirse tu-cc:>r · k d-1 k" ı d ı · B adamır. hak k " çı.i · u : ıın ar a ara sıra yapı· GC'ıecck nıaka.c.m•zdc. TUrklyc. 
nın para ''c vergi polıtıkas;na te
mas edeceğiz ve bu münasebetle 
yen: \'arlık ''crgısını de trcclcyc. 

Drn zln tuzlu !Uyur.u tattım. erkek r ne karşı goğü~ ger yorum. yeni :ı · 
1 

aten kazaen mı r•yatların dilsmesını dcı.11. maıı .... ftt ı bil k h lk ~ o ~ka birisi · 6 ~~- a ece v a ·ı'"l da ol.Sbetcn 
r lerl araoe;ına karı ım Artık aile arkadaşlartı ka\•uştum B•r de izr yo "a tarafından mı ya- '?lasraflar•nın artmasını sl<.-r V<' k ı f k 

' nl aibı kontı mas ıı oğ en o On r a"d ğ etraf::ıda ehemmi~ etıA ! ı". . o ay ar ına varabileccg~ yol. 
a., artn kırmak icln dut yutmuş "' r Y rum. " "' · : ~\"k eder zira bu suretle mut· stı"hıkların peşinde koşmaktan ... 

(A rka'I ,arı kıkat ı c c:ıanrnı~tır .. .. ., ra c uyı mu~ah~:ller rı \'e top · bUlblil gibi düşOncn b r çocuk de- 1 k -azancı dıı artmı .. olur d b lk · 

g'I m $ mdl bir NorvC'ç yelkenlisi ,.-~~~~~-~:-------~-:--::::::::::::-----------------------~.:.=~~:.::_~c:c!g~ız:_ _______ ~--
l\zerlnde denize açılmış bir tayfa· : "'-

Erkekler ııra •nda erkeğım.. Kaptan fe a ha'dc sinırlcnlyordu HA· 
1 

lfl bu sözlere ınanmı:ımağa devam ederek - Delllı.er .. deliller .. bunlar bakalım 

DJşündürücü !:Öz1 r 
~ llnılmıunıun en mıihlm ııoktn

V M me!li'ut olıtı:ık için )a-.adıı!'ı· 
ııızı r rzetmektlr. 

· hopenhııuer 
~ahllılnl !!fl\Cıı bir köıl<'~ln ruhun- 1 

dakl sa.aı1N kli~j(-lııl se\ ınl.) en dcn-1 
dinin ruhundaki "ııadr.tten fnzhıdır. ~ 

·cebe 1 

ç.oı. hls~etmi~sek, 

rleınl'ktlr. 

çoı.: yaşıtmışır. 

ıı:ıtole Frane~ 

lkltıl'l llcfn e\ lennıe llmiclln tC<'rU
IJC>r. galchc..~lrllr. 

\'lctor Hugo 
ın .. ın için en tdıllkcli \'er yatak

tır. <. llnl.Ll ü ılnılcrln yuzde doksanı 
nı ıkıoı olur. 

Mu.re 1'" alo 
1'aJn11 kendi ıı f ine ık olan baş 

kasına ık olmaz. Franklln 

Sf~R·c:;'E 

Hessen'e şöyle söylcdı· doğru mu? Anlattığınız şeyler blrbit"lnl 
- Biitun bu hakikatleri blrdenblre •ııtmuyor Siz •klnlz de polis hafiyesi. 

hiçe indiren bir nokta var. bunu siz"' ha· c:ınjz. fakat bu mı;osclcdc ı;ok kararsızlık 
tırlatmak istiyorum. Nasıl oldu da bunu gostcrdlniz. Hır şoyle dediniz. bır boyle. 
şimdiye kadar hlçblrjn z fnrkctmedinJz.. Brn sııln fikrinizi paylaşmıyorum Bir 
Doğrusu hayret ettim .-...,~ - kere E ten Lund'uıı l)•ı hırsızlığı yap· 

iki polis hafıyc·i bir ağızdan sordular ~~~~;...;,;~ -c.l!ffaııııo-~ ..,,ası, sonra da bu cinayeti işlemesi için 
- Ne imiş bu nokta? ~ ne s~bcp var? Yok .. hiç )'Ok .•. 
- Kontes Anl)a bütün balo esnasın· Senlus sözilnü".I keserek: 

da E tcn'lıı orede bulunduğunu ı;öyle- ~ - Ben size mühim bir sebep söylly _ 
m ti D mck ki bu adam balo sıılo un. ceğlm kaptan. dedi. Esten Lund -"""'l 

1'&7..&n: We.lner E. Hinb 8" i ıou..., da cıkmamıştır. - - - Çe'nıea: Rez.z&ıı A. E. Yalmaa __ .,, An Y8 'Yr sevıyor. Hatta k<'ndlslnc izdi· 

He en kızararak d dl ki: rıl buluşlarından haberım yoktu. l\1acıcn çıkarken görmüş. \aç bıl~ teklif ctlı. Fakat reddedildi. l;ı_ 
Ko'ltes Anlya yanılmış olabilir. kı S nıus m.ıvı ipek elbise!! odamı ko· tlkam almak için müccvherrerı çalmış 

Herhalde Esten Lund kısa bir müddet .. ndnn k - Bence bu da muhakkak dcf:il •. çün. ola.bilir .•. 
r.1 .. r çı arken gormiiştür Oııa ıns kü Mö .. S 'ç nsalondnn cıkmı tır Konteo: bunu f.ar· ım H b k syo cnıus da yanılmış olab lir - Hayaliniz Cazla kuvvetli tmlş l\tös .. ·ö 
nır u 1 prenses bclk' de Esten'! Bclkı de lpckl elbisenin rcngı mavi dt- Sc E ~ kelmemlştir Hcrhaldı; Se-:tus cinayet hl<: balo salonundan ayrılmadır.mı mah· ' nıus · sten balo csnasır.c!a solondan 

yerinden çıkan 3d mıı mavi ipek'' elbı· sus söy!Uyor 6 t!ildi. 13elkl ibu csarrlı \'C meçhul odamın çıkmııınıştır ve Kontes Anıya'nın bu td· 
se giymiş olduğunu ı;ormuc:. böyle bir s 

1 
b ö 1 bu cinayetle htç alakası yoktur. Uana dlası doğrudur. 

" en u u s z eri tasdik etti: sorarsanız tik faraziyeniz daha do"rtıdur il hal" 
elbiseyi de yolnız Esten gıyiyormuş. De- _ Miimkündür. dedi. ., essen & ısrar ediyordu· Herhalde canı yıne Waıter K-erstcn'dır. Ben bun ı 
mck ki katıl odur Kaptan masanın ıizerlne yumrukla vu· -: . a ııanmıyorum. ı\nivıı fs. 

Kaptan öfke ile: rarıık sordu: Kaptan Sıcmscn bu sözleri söylerken \eçıı gencı müdafaa için böyle söylU 

i 
gayet slnlrlı idi. Dalma .;ok soğuk kanlı Kaptan aıavcı bl k yor. 

- S z çek çabuk karar veriyorsunuz - nMRhsus!1> söylü ... ·or da ne dcnıek.,, • r ahkofıa koı>ardı: " ve sn.kin olan bu adamdan bu derece asa- Dcnlnkl · 
Hes en, dedi. Bana gücenme.} ınlz ÇilnkO y ni kontes An ' k t ıı - ' sozlertnlzlc şimdikiler D .ya Yı ·n 1 I; cürüm or· biyel hiç beklenmez bır hal idi. Polıs hl 
sozlerlm doğrudur. Dlin siz.e göre katıl tag·ı mı sanıyorsunuz?. ç uymuyor. Biraz evvel Kontes Aniya hafiyesi sordu: ta af nda dd d 
Wallcr Knlt idi. Bunda ısrar ediyordu- Hesscn omuz sılkerek r 

1 
n re e ildiğt len Lund'un el-- Ne oldunuz kaptan? Ne diye bu masları çaldır, n 

nuz.. Bugün lı e E ten Lund dur. d•ye - Daha h•çbır -.e.v belli dcğıl. ded•. ı:;ı ı söylediniz. Şlmdı de 

dd 
.. • kadar şlddcUe Lund':ı müdafaa ediyor- Anlva hırsızı ··d r 

a ecllvorsunuz. Hnngl birisine inana- sız & ıyl dQşfinccek olursanız nenç kızır. • mu a aa ediyor diyorsu-1 ., sunuz.? Bunu bir türlü ıınlıyamadım. nuz Bu k d ım. hal ve ta\•rını şüphclı bulursunuz. B r H · nun ne ·a ar saçma bir iddln 
• Hes en k" 1 rını çatc.rak cevap verdı k E h d albukl bu gençten şOphcle:ımemlz için olduğunu farkedlyor musunuz'! 

ere sten ıç yanım an ayrılmamıştır, bir çok dellller vnr. t 
- Dun mcslektaşzm Senius'un bu Y""· d a~lb k natçı Hcs!ien Mila: ... ıyor. net u ı 5cnfus onu ka:naradan Stemscn büsbütün sinic.lcceı-ek: (Arkası var) 

ö~Cn~ geçecek . ~ 
Sclırhnlzdeki fırınlarda btr ti' 

gı.indı.ir oldukça fazla bir tıdlh~ er 
göze çarpn~aktadır. Halk gonon et· 
ken !'natlerındc fırınlara hUcurrı ıııı 
m""ktc ve günlük istihka\.-tııriJ.1· 
güçlükle alabilmektedirler· ~ <c 
bilhassa Beyoğlu, Sirkeci, şı~ 1 

,. 

Beşiktaş fırınlarında bu vazlyc t 
Jl,p• 

şama kadar devam etmiştir· • 
tc'' Allıkııdarlar bu şekilde bir t rııı 

zlata havaların birdenbire fır clı~c 
ynpma~ını ve bundan dolayı O,, ev)• 
un temin edilememiş olmasını ~ 
Jeınekledirlcr. fi" 

Bundan ba~ka şchrlmfzd 1<
1 

11,1 

rıninrın h!r çoğu da eknıcgı• 110

01 
\'C'sıılre karıştırmnktan c:uı;lu 

bt'' 
rak mahkemeye verılnılş ,.c 

ıstı . 
lardan çoğunun fırını kapııtılı11 

Şehirde mahdut fırın kald1~ınd1111 

art· 
vc bunlara verılen un miktarı v 
tırılamadığından şehrin eknıclc ~ 

1 ııc 
ziatında böyle bir aksaklık o rn 
tur . 

Belediye. bugün biitUn fır• 1
' ' 

lhtıyııçtan fazla un temin cdcı-< ~ : •. 
bur.dan böyle. liiç bir sure-!' ı,ô} ;; c • 
izdihama mahal bırakılnıanıı:ıı;ıı 
lışılacaktır. 

Şehir tiyatrosu rrafll 
kıs ·n rnda temsil 

varilemiyor 
u bill 

TepcbBfındak! Şehir tıyatros ığıııı 
eınm son fırtınada hasara ıı.Jtrad ol· 
blldlrmLştfk. Hasar ehemmiyetli oıtl· 
duğundan tiyatro mUdUrlUğtl tel11t c 
leri bina tamir edilinclyc ksdıır ta 
karar \'ermiştir. 11 b ı:ırıı 

DDndcn tUbarcn tamire '~ 111 \e 
ve bu yUzden mutat pazar tenı.'l ıı•· 
rilmcmlştlr. Bu hafta lçerstndl tt' 

slllere başlanacaktır. 
~~~~~~---:----:----
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1 i ~ ~ ~ i•] :ı i 3tt1ht11 :tJ:] ~ J-3 JI Cunningh.,mr 
~c~:an~urum Almanlar büyük 
~·A• •OBAN l ölçüde takviye beyanatı 
F ........ BunalleQo. kuvveti aldılar Müttefik kuvvetlerin lctimai bir tez müdafaa eden bu 

11a a.rasmdald yol hoyanra 

~liınuım~ıeroıuyor.MUtt~fik ('BatJlhlcidel _... Moırıt:oınerydezayıfbirkaçZll"hlı Amirali Akdenizdeki ı·ı h k"I" b' ' t •d• 
"'1-"etlen htırada Japon Jrnn·eUcrtnl il~ edümJş olan Btngaziye daha keşif kıta.sile sahtle ve CCflUP batı- 1 m a n K 1 1 r s n ~ as er 1 1 r 'lttlJ.ırıi'> bulunmaktadırlar. Japonlar dün varablbnlşlerdlr. ya doğru lht1yaUa flerıcyebilm!~· kazançları onlaffı f ~ U 
ıı.~'ı.cse kalan son lkt ~ten ve dola- Rom:met k•netıertntn Agedabia'- Ur. Bu keşif kttaları da mukave. Kudfis. 22 (Radyo) - Mütte-

mühim Cihan H ô.kzmi 

Amerika müstak-
bel Avrupanın . . . . 
ıaşesı ıçın 

tedbir ahyor 
Rusyoyo domuz gön
dermek için horekeie 

geçiidi 
\'aJ;!ngwn 22 (A.A.1 - Radyod., 

sliyledlC'I blr nu tukt\ Zira.at nazırı 

Wleko.rd Blrıe,lk Amerıka çütçilerı· t('le Yeni Ghıe'den a&.ıJmak üzere- da tutuıı:ıc:llt SMHtıyer met gördükleri noktalarda he- filtlerin Akdenız bG.hrf kuvvetlerı ;- • 
~ a. PRatl6blyet Japonlann !5ala- Londra. 22 (A.A.) - İngiliz Se· men çekilmek ZorUnda kalmışlar. kumandanı Amtral Cuntngh:ım, bu ~ bjJ "'' Rusy.a'ya ve lngtltcre'yc deılı:ıl 
ltı.._ ~rıııda.n da rkat etmelerine kh:incl ordusu cenub3 doğru llcr. dır. gün gazetecilere verdtğı beyanatta l ıhraç .;-dılmek \'e harpten sonra A \ • 
·~ olacak1ıır. !emektedir. Alınan kuvvetleri şld- İki sahil yolu boyunca ller~yen soa 48 saat zarfmda şimali Afrı. ... rupanın ı.'}gaı altındaki sahalannın 

(j 4etli btr surette htrpalanmaktadtr, hafif İngll~ koru da pek ya,•aş ha. ka açıklacında 50 mihver denizal· 1f. lhUyaçları temm olunma.J< üzere du· 
..!..vada: Rornmel kuvvetleri:ıin. Agedabl. rekct etmek suret1)e ilerlemiş. bu tısınuı faaliyette bulunduğunu. fa· .... 01uz ycUştlritmcs.lne hız vermeıeriııı 
ı;:::-- a•run 80 kilon1etre ötesinde bulu. :kolun ilk öncüleri ~ktanberl tah· kat bu tehlikenin bertaraf edile- tavaıyc ctmıştlr. Ziraat nazırı, çı!tçı· 

.. •ı.uı onhın s -''· en-el ..___ neral Wat"el lıfersamatrwı'tan h.are- ~tere ş<>yıc demiştir: .,1 aoau '"""6.. nan Eisalel'de tutunacağı sanrlmak- ceğlnı ve Afrlka kıtası mihver ı..-uv 
h'L e rı""., ,.e meWrlü ö11Cil krtala- ket etme~ suretiyle tam 50 günde 1 Soıı haftalar ıçmdc Ruslar dahe 
-.ı tadır. vetlcr!ndc·n temizlendiği t.akdırde 
~;:.nupta ~lrte kortr.ziod~ bulunan Müttcftk knvvetıcrt Ahnan 'T.1rhh Ring-azı ~hrb\I ele geçlrmıştir. ~- süratle yol alan. ıemı kafilelertnfn bil~1lk miktarlarda domuz ve yağlar:ı 
~b ka~llbnsına epeyce yaklaş- sığtnaklanrm hücum ettiler neraı Auchtnleck. ikinci taarruzda. Akdcnizı baş~nba~ katederek hn lht!yaçlıı.rı oldllğunu bildınnqı:erdı r 

r. 'UhH~r ırun·eUerl, Rlnı;azl'li Şımall A"-ikadakı mu··ıtcflk umu Mrsır hududundan hareket etmiş ve iy 1 l Rusıar, bunlaru1 mtimtnın olduğU ka 
ıı u rcket edebileceğinin v~ en iht atı d ı 

tı rıae hosa.J. taMk Aeeyla'ya çekU- aynı ~hri S3 ~Unde ışıaı etnılştır. dar çabuk gön er lmestnı istrm~leı 
mt karargahı, 22 (A.A. l - Cu· bir hesapla 2 mııJ on tonılfttoluk 

11 .. .-~.r. lng'lliı: ord1B11oun Trablusgarp est 
0 0 1 Bu sefıer ISf', Aleksander kuvvet- ve 11ir kaç ay da.ha bu maddelere ih· 

Sı~ı lsttkametinde taarruu de\"1UD mart g n geccs milttcflk kuv· leri Bingaz1Y1 23 günde l.fg'8.1 ebntye gemi tasarruf edileceğlnı, fakat yı· tıyaçları olacağını btklinntşlen1ır. ln· 
veUcrl Tunus ile Blzcrte'i ayıran ~ ttmltburnu yoluna da ihtiyaç 'ı h ıı. llt biitü.n mUneklddler açıkça muvaffak otmuşlardır. gllızlerın de bunlara. l tıyncı vanıır 

·.rıtı sahadaki Alman zırhlı sığınakları. olduWı.nn söylemiş, ltolyao donan.. ıı..11 Vottar. Faıu.t Mihver Jrun•etJe- Re11tf'r'ID a.<ıkeri YllOCf!llrftm laarckAt .. -- • Afrilta"da hAdlselerın aldığı şekil har· 
"'l aa lt.Oeum etmişlerdir. İngiliz ,.e masının garbt Afrikaya doğru gel. u..~ •e yapacağrna gelince ileri sil- hakkında nıütali&~1 bın cereyanını değiştirmiştir. Etsen · 
~ Amerikan kuvveUerlnln k0\11 kıs- mek~ olduğu söyleniyorsa da he. ıı.. lhUnıalJ« muhtelif. Mlln·er ıe- Lo"dra, 22 (A.A. ) _ Rcntcrtn ru;- hower ve Montgomery tara!larından °"" mı mihver krtalartn.a karşı yapı. nüz kuvvetlerimizle hiç bır temas .••. nıı.bın olanlar, Rommel'fn Atty- keı1 yuıcısı Sir Rubert Goug-h şun- elde edılen muvaffaklyetıer Alman 
""ili lan taarruzda ağır basmak için a. olmamıc:.tır, demiştir. d •n-• k ld.ı. hle\'Y.Uerde tutunabileceğini lan yazn111.ktadır: ,.. boyunduruğun an lmr.- .. aca A\• • 

. ~ ıcıncele cepheye sevkedllmlştlr. 1 ı~edlyorlar. Hakikaten &omnıel Mihver orduları hezimetlerini pl~n 
1
. J d d. Oihan Hf\klml llminılf'n he,yt'<'antı bir '<llhne." rupa mllletlerinııı iaşe edUeccğine da-

Son 48 saat içinde garbi Akde· f"' ya 0 en ıc.e ı. Ord11SUJ1n burada iki dda dar gereğlncf' yapdan hareketlerın tRSV1ri u 'I lr Roosevclt tarafından yapılan vaa-
"'tıı •izde mihver denlzaltılarınm !=ıall· L·ı ns ı d:ı t ı ı b ı •ft :ık ""e ı.. P ricate mecbur etnı~tır. Fakat ile ;izlemek istıyçırlar. Fakll.t Blrıeş- <Batı 1 l11elcle) ifil DUndenbcrı a e sıncm ı ı • s· 1 ma ır ıe~eeıın yara ... r ~eJ • • dl yertne getirmek zamanını yakıa.,. 
, ... yeti sarih surette az:almı..+1r. A "'I· ı il rı ı•·ın '" d ı kt d ... 

1
·-.:fer kazın ayağı öyle değil. Rom- il' ot-·· mlş mllletlenn A.tta.ntlktcn Pa.Slfiğe Londra. 22 CA.A.) - Haber ve- t;ınbu uıı sınema seyırc e " " · 1 mc- • e ır . tırnu§tır. 

" 1' r&l Cunnlnghnm tngiHz ~nlz ve k .k. b t1 · ,, 11 verılıııcktc. Perde. bırbırınt' gırcn bır tnsın 
" uııus'da bf'Jh'en , . .., daha yakrn kadar uzanan l'iarcltf'tlt'r1 haldkate rildiğine göre Cenovanın sorı boın. ı 1 ır per e zıya.e ---------------
~~ telııtkeyl iinlr-mek derdtne dU,. ha.va kuvvetlerinin ltalyan. ve Al- çok daha unun olarak plftl!. muclbin· ı bardımanı esnasında 1ngll!J: tayya· dır Bu rıınııc. seyırcıler lemaşı:ı kalabalığı ıhı doıup t~a.kta ve. bu İki fone Refik 
,., "ur. 8. rl lnJ'lllZ ordu9unun Trab. man denlz.attılıı.rmn ağır bir d2r- ce gcli..?en hareketler olarak taYsif releri şehrın Umanındn buluncııı zevklcrıııın sc\'ıye. mi olçe~ııırler kaJabıtiık, bırbirln<len ayı·ı ya.şıyan 
.,t be ı"ndlrdlklcrinl so-vlcmlştlr T ü b zun1rey teL· ıns"'nların bır ı;aadt't r.ıncırıle ., f d' 
.._tllrrı llmanıllll ıncsafesl 1000 kilo· " . etmek kabildir. «""oma• ve cıAğustusıı ls\mlerın 1 anuııncn m • . ne.\.'VC·r,. ır • · C " '" $ en ıyar VOrmtŞ 
•ı 1t Tunns yalunmda mühbn bir dört •• la k ı ğ ndt o'ıırı b bırblrlnc m• .ıuıı•tlf' nağ1~abılcceg1 
tıı ... dir; bunun için Ronmıel'ln şlm- Tunus'da Almanların Blzcrte \'(" J deki bü ... •ük ltalyan ''apurlarını hı P etme u;.tun u u . • 

1 
u <Batı ı lltelde) // 

"il\ yol ahı 1şcaı ~dildi " fil 1 r!ı o a k ııııkft.nlarmı aramaktadır '*' Pliıu tkl tıç kelime Ue hulusa .. Tunus şehri çevrelerine gondcm1ck bas11.ra uğratmışlardır. Ayııı tipte 1 eser. t ı:lı m erın reJıso , ra it i ~ktubunu &•nen ditunla-~blJ Londra, 22 (A.A·> - Şimali 1 1 f' Capra nın bı Gnzetecl kadınm ortaya attlğı bu tc z: :P " 
lb. · lr: Oofud& Sl.ı1e çölünde '1lıı- f k eüretlndt> bulundu~ kuvvetler her o'nn bu iki vapur 30 bin tonluk tar.mmış 0 an raıık r rımı'"'a """iriyonıı·. 
:~ Fransız Afrlkasındakı mütte ı u- .., Con-J)(> adındnkl "danı bUyUk dinle- • .. ~ .. 
tı.. · lıtıfade ederek 8. cl lngtllz or- 1 bl h halde UstUn kuvvetler tarafından sı· tdi Bir lüks tnnsatıar..tlğl olan saheserıdır. \.'ataa Gazete~i ~e.yiy~t 
}..._ıııı bl Ud~ aJamak bat da murnt karargfıhından n ınan r a kı ... ttrllmak Uzert.dır. aR.oma~ tay'-•ar ... gemısı halınc .,"<'· Cılıaıı hiıkiml :ıdmı t aşıyan bu ytcl grupları onUııde konferanslar v,•. l\luda-rlu~u-ne 
'- r m t oy ' ı bere göre. taarruz ~den 30 Alman " • " ... d k d ıı v rı•rclı dilnyaya ınsaıı kıymt.ti a~ıla· "' 

ı...ı..•''ıla katt müdafaa yaparak mlit- Cenuba doğTU Gabes - Sfa::ıt sahllJ ti ·ı 1..+< eserı pcr erıın en ·ı eın e er- Ga ... et .... '-in "-/11/ 9-42 ._rlh~ · 
'•ı, tankından 1J ı tahrip edilmiştir. rı m ~··. 1 d biri ı maktadır. Pek çok rağb<"t goren bu .. .,..ıı; "v •• 
~ 0rdu unu durdumıak. zaten dik- Cuma günil Cez:alr bombardrman 11.zertne JmVYeUt'.r göndermenın bUyük Diğer el~tten Torlnoyu bom- kuvvetlı sanatkar arın a~. k 

0 
a fıktrıer. memlrketin htoı t.ar.atmda nil~hasının btı1nci say:Cnsmda h ı 

l~. ~iline, Mlh\·er, Ubyaya değil, bir i>neml vardır. Şimdi ı'.;eneraı El· bardıman rden tay .... arceller bu şeh Gary Coopcr ile daıma uy_u n •· ,,nıc harflerle (Refik İsfeııdl''Jr 
•ıı. edilmiştir. ı " 1 1 d eg al•" C-On-do klüplen açılma.sulB ı-ebeys oı- .ru " 

... a tnlltenıadh·eo tak~·h·e .lnw- senho11ıer·1n bu ha.re.keti dP vapmış ın hava mı-ıdıı.f1111 batnr,•alarının jlsörlcrtn fı m erin e gorm c -,i. yı· n,, ~abn~.ıe). (""~--ı Abuafııı or-
"lft " • tıerleyc.n müttefik kuvvetleri. " I r " • k a 1 maktn \"tı nıılyonıarca tırsan bır gaze- •· • t."U ~u 
~. rı Yetı,unneye çalışıyor. Mlbve- butundugtı sanrırnaktadır. Bu tcşeb· bir tek .. rojektör kullanmış olduk- tığımız Barbara Stanvye c n an. •-r.ının adı çımcn•- ihllk•rma d" • ~ Tunus yakınlarında. mühim bir ,, tı: malçıılesınln yarctttığı 1.ıu adamın -.. '41 d ... 

, hareket taraı. hava, denb ,·e bUs Tunus YC Btzerte'dekl Almıuunrı ıarın1 sbylemlşlcrdır dırmıslnrdır mı kar"'tl?) ba~.lıkları'lA 11·tncı· M ı l 
ı dört -ı ağzını işgal ctınlşlerdlr. 1 tıb 1 peştnı• tııkılnııüıt.adır. Cım-do adı tıır .., "' "' 

'1~ •tratejisl bakımmdan ştıphmlz ,,~ ayırmaJ<la ı.aımıyncnlı: fakat en .kısa 1 l\1cv.t.uu v~· fılmc a ınışı 1 ar it• ~rıı Cephede 11 ıınan esirler :erlyf" .. etl· Mu~"olinı harap ola.n r-hirlr-rt h ' insanıyet kurtarıcı:sı srfatını ıra.t.a· it Korunma mahkemesinde ecre. 
't d. dur. Denlıe dll,rn yılana Hrı· ,.. yoldan TrnblWiglirba doğru ılcrllyeıı ~ok ılcrı ve başka bir ma ıyct ar. 1 d d 

""= 
1 

r!lmlş bulunmaktadır r:erl,.ormuş . • d t ta ıııııca bu Clkrı tcmsıl edt•ıı Con·do'rıun yan eden b r dava an bahse iyor-
t r er. '.l'unU!' kaybedUece-k olunıa 1 Jı:: 1 kuvvetler iQinde oncillUk vazıtcsını Londra. 22 < A A. > _ Öğrenıldt. 

1 
zcd1eı~ hu e~1 cr kbcse_'.d1 ıı.sr3aaa ~·•tn) ks· sun uz. 

1, ~lltteflkler Trablusgarp llmaurna Müttef "k uvvct erine \ltlhak .-t· gorecektır - t . . vır nı tez o ara mu ~ c • kcnd•sı de gördil$tiı alakaya ısınarak 
.. ilz mis olan Fransız kU\"VeUerl. Ame· · ı?ine gorc. ngılı7. hava kuvvctlC'rı bu rıkrl yaşatm11k ar.mınt bulmuştur. Halbuki bu davada sozu ~çe r 
t~ • kilometre yakla"ırlarııa Llb· rikan stl:'ıblarını kullar.abllmek lcin Daha doğuda Trablusgarbı telıdıt tarafından bombardıman edılen şe 1 tı•dlr • l<'akat kf'ndlınnı nır mıınkl'n glbl sahıs ben değilim . İşlemediğim ve 
~ ~ Mib\W kunetlerİnın Aceyla· talim görmC'ktedlrler eden harekt•t gf'lış1ne~e b~lamı~tır. hırlerf:ı tahliyesi de,•am etmektedir 1 Hu son :zamanlarda !;aray ~•n~ . kuıtanmıık ıstıyr.n g«zeı" p:itronıarı· işlcmekll~lme de maddeten ve luı -
1\, l"•ıtnturnda etratejlk bir fayda Tonusa yapılan tecrübf- turrnı:u 8 ci Britanya ordusunun F.la~cylaya Mussollntnln bu sehirlcri ı::•d lp masında gôstcrllcn Tlfiht Keman ''C ııın bu saadet aşısı tlltre siyaset ka· ııunen lmklln olmayan mevhum \ '<' 

it llltı! şımal Afrtkn Amerikan umumt dogı-u ileri hareketi Homıncl'ı muh:ı· remı~ylşloe tşaret edılmekled ır. Silmcrdc oynanmakta oları Bir Ask rı;ıt.n'dıklo.rmı gorlincc mılyonlarca mustnkbcl bir suçu işlemeye m:ı . 
\~kalırsa. Rommet \'akit kuan- kararg9Jıı. 22 (A.A.) - Haber ve- rcbc ,·ermeksi:r.tn Bını:azlyt boşaıtmıı· Nevyork. 22 (A.A) - tng!llz Facıası fllmlerınde de görUldüitü hayranının toplandığı meydanda bu tuf harekette bulunduğum şüphe-
: itin 8. el Jnglllz ordusuna karşı rUdlğlne göre. 21 sonteşrln gecesi ga mecbur etmıştu-. hava kuvvetlerine mensup uçak . g ibı Amerikadan gelen bu yeni per gibllf'rı tı>şhır etmek ü:r.er" bır nutUK ~ile aleyhime açılmış ve ta.blatıle 
··ıt mlltteflk orduya mensup bazı unsur· steraıu•ye gortı AmPrlkalılar tar dün. Torıno şehrıne 3 gün ıcın- de eserlcrınde beşeri dlarietl ara- sllyllyeccğl sırada. bu \·azıyetten na· de beractlmle nctioolcruniş olan d:ı· 

l ~lüııde bir mDddet arda ıaa- .'-ıa)tmaethk ~·apı_,·orlarmı'<. 11-. t r bl fılk "enlll"'t ,.0•• 'ltt~ ı:ı.r. Tunus ve Bıı:erte•yt hlmave f"den de ikincı taarruzlarını yapmı:ilar· m .,ıı ma u r r ~ ı.> .. - berdar olan sa.ut' patronu tarafm- vam esnasında Cumhuriyet gazete. 
,... lerı \"ermekle tktlfa edecek ve h Llzbon, 22 ( A.A.) - Stefanı: ül 1rtkt •dır · d R t .• Alman tahklnıııtma Ucum ctmlşler- d r n • t • dan ke""""'C edUereJt sjlhnedeıı atı1m••- sın f' maznun etik sfendıynrl:ı 

~~t{'. garba doğnı rlcatten çeldu- dir. Bu hücum. bu tahkimatın mu'ka- nıın haberler \•azıycun karışık oldu· Londradan bildırildı(:lne göre, şı < Cı.tıan l:lfıklmı) fılmı, ışığa çıka- tır. bir alU:ıtsı olmadı:ını \'e Galatad:ı 
bı11s Pas \'e Ce:r.ayır mcnbalıırından alı· ı 'r. ,..,_, · ..., 

1-' ''l<tir. vemet derecesını tecrübe etmek tçtn ıı tt 1 a kars yapılan akın rılmak tstenen bir kadın gazetect. Fılım, son aercet' lçtıma.1 blT 1\11.!· bir yavtı.anede müteahhitlikle işt 
k ~t yanlıt anlatılma ın. Bu ted· ğunu teyld etmt.ktedırler. işgal ma- ma a Y y;ı w ı • 
1"fle,ıc :\ yapıımıı:ıtır. Diğer taraftan Amerikan kamları Amerıkalılar ıle yerlllt'r ara. tarın en ağırı bu ~km olmuştur sınln son makalesile ortaya attıj?ı ~ııslyetle bedı1 heyecanlar vcrel"f!k bu &:al ettltlnt beyan ve tavzih eden 
'~bı · flhv~rln ttmab Afrlkada tu- ve lngillz kuvvetlen cepheye doğru sında vukubuı;m şıddetıı hAdıselcr ne· 1'1Üttefildcr Sicilyayı bomhnla~ı1ar mevhum bir ndamın, ( Ac kalınan gtbl ı:engln sa.hııelf".rJe devam ~.p (ReCık İsfendtyaroğlu) olciuğu m~ılı 
': 

1!!<:~tne bu,;U• lbtinıaı veril&- ııcrıemektedJrlPr Aynı zamanda Foran tictsindf' pek Ciddi tedbırter atmış• Nevyork, 2:.! ( t\ .A ,) _ l\Iutte· bir memlekette daha fnzla ya$amak gtt.ıMktedtr. keme dosvasınciaki ndreslle s;ıb t 
!',.~ sız ve Amerikan kıta.tarı Alnıan zrrh. fik bomhardıman u<:akları durmıı- tstcnıedll;I ve kendısinl Noel gece· oları zattır. Benını bu ?.aUa alaka m 

.._•...., "o"ı· .. _ -'i lnd h k t !ardır. AmertkaJılar hakiki yal\oınRCı· C ,. 1 h oca .. u '"""a. en are ·e ere- 1ı kollarının mlldataa ettiği hir nok· b dan. mthverın Sicilya adasındaki ı;ı hllkt1met binasının il-;ttin<ien a. r'ıpS, ""ı .g"ı "ız arp olmadı.t!ı glbı bütün ha.yntımda hl<: 
"' lltıııt r·k k ti · ... • ilk hareketleri yanmışınr ve antrepo· ..... 

1 
.... e ı U\\'e t.nn n.cey,a , - ta da dıı.hll oımaıc üzere Tunus•a 4~ ,. hava alanlarına tnnrruı. etmekte- şağt atacaf:ını) bildiren uydurma · k ld bir de.ta olStın ~lmento alım satı· 

. "il)"' larıa yiyecelc mağazaııırını boşalt· kabin s"nden çe .• 1 
""- ıarp yoluna kt"smelı lı;-tn ı;ü- kılometre mesafede bulunan mUhlm 41rler. bir nıektubu.nu nc~rctmckle eserin e 1 mfle ne flllen ne de ZllTlll<!n fn(:~ • 
~ · mıştardır. Evlerde durmadan ara.ştır· ,..... l •- Jd ) /«>/ " 

·r 'lrııa~ dn""ru llerledl"'I so,·lenl- kavuşak noktalarını ı~ı etmişler· Ö"rcnildi<"lnc göre. yeniden Tıı . mevzuuna cırilmektedir. .-ııı uıc e gul olmadım. 
.. "" "' J mıılar yapılmaktadır. Hemen her ta· • ., r .,.. "" · etnıabu 
~,; lliiyte bır hareket, 8. el lnrfllz 'dil'. BI t . rafta kanlı hfldi.5eler 'cereyan ettiği ırıusa, bu ha\·a atanlarından takviye Fılın. bir an bile dikkatı gevşet· "'or~ı m ... rııısı- e m Vehim ve sultefehhUm eseri oları 

•b llrııı . 1 Tunus ve zer e dekl Aln1an mev- kıtaları "Öndcrllmlştlr ınedeıı son derece kuvvetli Vf' içti- Londra. 22 lA.A.l - B . CuhrchDI, .. h k 

lı n llerı harckctinı çok kolay-
1 

rt arknsında zırhlı Aln kı teeyylld etmektedır Sıdı-Bel·Abhes· " Sir Crtpps•c aşağıdaki mektubu gan- ,...e~11 mu a f'mem ~naı-ında 25 ey· 
• ta, ZI e lan ıvvct- O l , n• _. •· .-n•a IQI 1t1•" •--Oıll U h 

lıırı ~ıı.ktır. )eri dolaşmaktadır. AJmanıar, bir :~A~e ku~l=~llez:~:;;c·~ll~;;;;;a~: Ru si ar bu·· tu·· n cephe boyunca dcrmBıştir: .. Un önü d mty t,.lh .. tl....,.ııli .. nd ~ nnıZdb a mah1':t1 
~ Us"da mfıttr.fik ı.m \"etler başla- Fransız kıyamından endişe etmekte- c u and.a harbı gozum n en e 1" .. a ar ve elkt de 411· 
1- 11tt ln•k'>ı&tla tuarnn.a başlamış- dirler. Cenupta Fransızıar, Rommel bır çok ar:ıbı öldllrmllıılerdlr ' ~ gcçirlrJ<en uçak l:ınalAtmın YC radyo ha Ziyade berJ.at lhtımali otan bır .. ;ı . 
'«ıt: kuvvetıerile Tunwı'dakl Mih\•er ordu- Almanb.r Belçlkll( ... fl muhlm mik· 

1 

tckni#tl ınklşafının ışlenmızı.n knJp- tanda.ş hakkında yaptığmız çok ağır 
tı )\· ları arasında irtibatı tesis etmek iS· tarda asker t:ekmlıo:Ier t ç t ı• ı ı;ll.hında oldu~ miltalft.&sında bulunu- ve ar.J neşriyatı. beraatiml müteakıp 

'•tıq!!l(ızerte \e Tunu~ ı:chlrlerhıl 7'.3(1· teyen Alman ı;-ayreUne rağmen Ga- Ncvyork. 22 (A.A.) - Hur Bel· a ~~ r r u z a n e . e r yorum Eğer hava kuvvetleri ımalA· tashih etnlcnJ:ı; U'ızım gelirken bi!Alti'!I 

1 
• nu hedcnere taMI~ edileıı bes'I muhafaza etmektedırler. Resmt çıka ajansının verdiği bir habcrP Y 1 tı nazırııtmı deruhte etmek ıtıtfunda başkn hlr mııbakemPde geçen bir ıs-. 

~tiler, belki de şlmdl kati nıuha- stızcU, Cczıı.yır'dekı Alman hava ka· gor~. Belclkadaki Alman işgal )rnv (Ba--,ı 1 lnddc) (-) ' mıştır. Kayıp yoktur. 'bulunacak otursanır. fikrimce. mem- mln iltlbası olup olm3dıt;mı bilmt.'-
~P ... 1 tı 1 vıplarının '"Ck fazla olduğunu -v1e vctleri. Afrika seferinin başJ:ınıı . • 1 d t kt dl lekete ve onun aavasııa:i bUyük brr den. tA"klk ntnıcden "-'eııidcn SA .. nayn • ... ıı· şrııiş ıı uııuyorlar. ., ,. ""'~ • blrllğınln bulunmakta olduğu Ka· ruz arı cvam c me · e • • "'' ~ v· ,, GU ~ , 

•l G nıi,.tlr Garpta Casablanca gibi ıı~n .. cındanbcrı mühim mıklard;ı gzaı . 1 L dd R 1 ld ..,,,. hi7.mctte buıunmu~ uıun.unu11. Bıı ye- "ılctı"'ımı ldAıa ve '". omı ,•bun• ~r-
~ al-es ıımaııınt ı.aptederr-k bu .., · ""-" rehaltna arasında Do.n nehrin n dlr cnıngra a us ar. yen en .n<' "' t:> " ...... ,, w. u 

ııı•ııı,. 1 yerlerden doğllya doğru mUtteflk Ue- llılmıştır. b i 1 ,. bbU t ı nı vazı re. benim mıllt müdafaa nazır- ta]{lığını dn iuıff' l'dcrek hıı defa da 

~ .• Eııerld gölü aruıncJakJ dar . hareketini desteklen1nk Uzrr d ıe~ı. Stalingradrn ccnu ıındo Zaza va nehr n aşma.,a tf'şc ı; e ın ş- bir 
rl .. e e ' -' Al ı d lığı vaztfel~rım ıubarılP. tı\2:1 tıır ı· ... ımento thtık'·nnıL k"'n"tıl\oım cın• · ıı ı ı· 

a '' • Pas·f•kt A "ka ile Kras • Noarıılskt arasındakı ıı . 0 rr ısı• ne man topcu ve p yR r. " " ...... 6 -.= 
~ııı 1 ıh,ertn hlr t·ephe tutmasına \"amıı surette takvıye kuvvetleri gel. l l e mert O ha ve Kalmouk stepler•. . sinin ateşi ile püskürtiılmtlşlerdlr nıize daha samımı b-urettt: yıı.k.ıa.ştı- de. tlcarı ve lnsnnt şrref ve namus u-
,,~ 1) ıııak. ~lih\f'r l>o~le bir müda- mektedlr. Ornn"da Amerıtm1ııar. ken. muvaffakı·yeti Ayni zamanda stalinsı·adtn ge - Olum vadisi lldl verilen sahada rncaktıı-.> mu halC'lC!nr eden neşriyatta bulun-
t.. l!\'ph ... 1 t t Ut fikl •• dllerlle tşblrll~I yapabllmeıerı l"in 1 şı .. Slr Crıpps vermiş oldu~u Ce\•apta 

1 

manız ınoımıya do"-·. 1-.1..,.c 1_,1 "il ...., u .arııa, m tc er g-~ .. rek .,imalinde, gerek cenubunda kan ı sava ar ., ıo• ~ n• ,, l> ' • 

~l!erıııh Fransız askcrlertne mUttefık ıııltlh- (•••ı l incJıle) «=• " 1 22 <AA ) R l ~oylc demiştir· vecız~tnl b11•1,.., it nda t ııııdıııı bazı kn\'VeUer c,·. ._,. bulunmakta olan biri kler de şchtr. l\1oskova, . - csm . ""' ..-. 1
t>' a 1 ıı.şryon ga· 

teı. ~ı· ıarmın kuUanıtmasını öğretmektedir- Şıma.il garbi kcsımı : Ynlnız k~lf k T A. Al 1, k l:llzmetlcrimlz. hıç şüphesıa. mem- zetentz.tn mesleğine UY:""" d",_edi 
it~ ıh,·er ıııudııfaa~ını bu~a çı- lk 1 ın• bundan b ı..n F de mu··mkün olduğu adar f;ı z l ::ı ns Jnnsı. m::ın ve •Umcn ·uv. b hl tl o- "'?•" • A er a 1 .... aş~ faaliyeu olmuştur lekete \'akfedllmlştir \·e u :r.me e- ŞI dl h 
tN. lar ,. T abl ...,. b u ·· e- ıer m ran- · dil askerini tutmak vetıerlnin. batl Ka!kasyada Tuap· m em Matbuat kanununun 
'"'""dır e r u .,-r 3 y rul s•• se!crberllğinı kolaylaştırmak mıık Soputıs ı,~aı edildi miktarda şınan rin ne sureUe ne şekilde 1Slimaı cdı· 

... t 1 ,.,.,.mfC!l('rdlr si hin şımnl doğusunda bulunan ke· ahk"-ına uvın•nk hem dn hn':Jt 
\11h,e. sadlyle benzın vermektedirler. Cenupbatı Pasifik mllttefık ıımu01t ç n taarruza ı"'ı ... ., ~azırlı"ı ah simde nÖIOm vAdlsiıı ismini V<'r- lebıleccğını tayinde hii.kim siz..'>lntz. ....,. ,, __ • .., ..,. a t.a-

•rı1ı ller kııyıııı.klıırr. 1 unus'da mlit- Tunll'i'daki Mihver ırnnetıerl tak\iye karargAhı, 22 ( A.A.) _ Karargıllı Alman llar c ye • 0 m · Mektubunuza ı;or~ deruhte etmemi pan Türkün bir gazetesi ünvanuıı ta· 
t'ııııd rı harl'.l<etlnln çok ihtiyatlı kıta!Jln alıyorlar stız:cUsUne göre, Soputa dolaylarında flllerınde dün Alman kumandanlı · diklerin i sövlcmcktedir . lstedlğint:ı: vaufelert kabul elmcğe şıdığınıza hilrmeten gerek 25 eyt'(ll 
ı. •tın 1 · ı gafıl avlanmamıs Sovyct kıtalıırı . bu vadidt- bir· 1942 tarihli """"'Cten•-.aekt ı t .,ıııı.. 1 lf'rt "iırUyorlar. Fakat tılz. L1>ndra. 22 (A.A. ) - Berllnden alı- bulunan muhtelit bir Al"ustralya • ğınm bu taarruzı e - ıı.madeyım 0

- ......_. neşr ya ın 
•· ·rıına Alman hava kuv çok mihver piyadesini tıımamlle •- ld"""' ""'" ııtredlyorın: l\lilttefik or· nan bir habere göre, Cezayir ve Tu- Amerika kolu Japon mevzilerine gir· olduğu beyan ve yersu. o wa .. nu ve gerekse 20.11.942 
'tıı1 ' ll(ı Crupa •l·rrlmı' \'e hedeflere us"da. J.lıhver kuvvetleri hava üstün. mlş ve Soputa'yı ışgal etmlŞtlr Bu veUerlnın bu tııarruı:n aı t hnzırlık . yok elmışlcrdır. kumnndanlığının tebllğı: tarihli gazetenizdeki neşriyatın yan 
,,'•ıııanda ylirUnıck için 1.'unıt!I • ~UğUnU ellerinde tutmaktadırlar. kol şimdi, Buna, Gona ve Sana.nanda ları çok zaman evvel keşfetmiş ol· Berlin, 22 (A.A.< - Salabıyctıi Nalçlk kesımlnde Alman krtnıarı, ıış olduğunu ayni sayfada, ayrıl pun 
ııı~1i,1r hUdudunu hcp birlikte geç- MOttefıklertn yapmağa teşebbüs bölgesinde bulunmaktadır. Gona'da duğu ilave edilmekte 101 bır kaynaktan öğrenildiğine göre. mühim miktarda harp malzemesı toda Y112'.llnrtn t.avzth ctrnP.nl?.ı rwıı 
\1... • ~IUtt 1 d muhnrcbe biivilk Scıvyct kuvvetleri, diin Stallngrıı- cd _._ "'l'laı .. ' e lk orduı;uoun 'funu8'U ettikleri bır ileri hareket durdurul- yapılan çarpışnıalarda Avuatraıyaıı- Bali hazır a ,, lğttnam etmişlerdir. e. uu.> 
it. ·•erı 1 ı 3 --tmektcdlr dın şimal batısında ~lddctli taar. 
ıtlıı1: .. i• ~noba doğru tekmil ıenış- muş ve sonra da pUskürtUlmüştUr. Bu ar apontarı oldukça ağır kayıplara bir şiddetle devam ... · ., 'I'ert'k kesiminde düşmanın ıki ---------------
ı.., ... QtllA -.. l !arın hiç bir mils Tuzlarda bulunmuşlardır. o . k K r 'lltu11 ·~·a glrl,nıcsl l\llhverl bihı· ,.evrcdeltl Mihver kuvvetıert yeni tak- uı> ... tmı,ıardır. Berlinde Aman crupu çember içine aluıarak yok Ontmor O re 1 
il.. 'Jıı.~ ,,._ " tmem~ oldukları Rumen ve Alman ku\'vetlcrl, ti' l' ·'· wuı!fhr. ~llh,·crln bu yüz- vlye krtalan aımışlardır. Sözcü, sahtıın açığında dolaşan Ja- bet netice elde e ·~ edilmiştir. 
~ ,,"1111 'da yapabUdlğl şey şimdi· •"lhvcr ı...va kuvvetleri Bone Uma- po d l k sö•lenmektedır mevzilerini muhafaza etme~e mu. Voroncj kesiminde kuvvetli bir 
""'• tııa t l ,., ""' n en z uvvetınin 4 dcst.royerden , h vaf!ak olmuşlardır t 
·~ı tıı a ılye.<ıldlr. Ne netice vere- nına taarruz etmlŞler ve yapılan hava ibaret old,uğunu ifşa etmiştir. Diğer taraftan Ka!kusyanın mu düşman ı;rupu imha edilmiştir. 1-
'-- ··••lurn k T a • Stalingrad cenuburrd ... büyük bir ı 

tt--
. çarpışmalarında 10 bUyUk Amerikan ~rik.a.hlar Gaacta1kanal adasında teltf kesimlerinde. gere u psc - .. .. men gölünde Sovyetler n taarruz. 

- 'd 1\tozdok muharebe cerevnn ed'--'r o s u ı aip H t' . ""I uçağını tahrip etmLşterdlr. yflllJ ilerlemeler lcaydetttıer de. gerek Alaı;nir e ve ,,- vv ları pilskOrtülmil!:t r. ovye er n 

h 0 Y ılln OQ U Blzerte taarruza kalkışan 6 Ame· V~lng-t.on, 22 (A.A.) - Amerikan bölgesinde de Ruslar GC'nl:i mlkyaı:. Moskova, 22 (A.A.) - Ktzılor· Neva nehrini geçmek teşebbüsleri 
akktnda Çlkan şay·ıalar rikan bomba. uçağı da düşUrfilmOş- kıtıılarmın Quadalkanaı adasında ta taarruzlar icrasına ba lamıştar. dunun Don nehri üz:crlnde ve Sta- tardedilmtştlr 

t>. H d rs hava me•~A- ivet h ... kl ı ol lingradın cenubunda cereyan eden , "'il<la tür. en e on ., ....... nun garbin- dır. Almanlar, vaz . c • " ıı · So\·yct tebUfine ek 
~''lıı Jıcştc, 22 (A.A.) - Mncar l\tlb\'er tayyarelerinin faall)·eti de yeniden UerledOderi resmen bildi- duklarını ve bQtün mevzilerini el · harcklıi hakkındaki sQkütuna ras- Moskova, 22 (A.A.) _ ~cc ya· 
~ . naıp I"' t . ı /\ol h tn ı 2" ( -ı ekted. men Berlln. Rusların mu-hlm bir ta ~~IJ ıor Y n n ob unun as Berl n, .. A.A.) - Mihver hava rı m ır. terinde tuttuklarını ilan etmekte- rısı neşredilen Sovyet tebliğine ek · 

la tı nu ve kendisıne bir suikast ya- kuvvetleri, gece gtındUz Ceznylr'in Oll'8'MU• Yeni Gine'den ~dmuc dlrler. nrruz hareketini inkişaf ettirmekte tir: 
~ )a;a dair yabancı memleketler· uçak atanlıı.rıru ve Bougle ve Phlllp· için ~alışılıyor Rjev bölgesinde de So~t taar- olduklarını hnber vermek mecbu· Stalingracld:ı fabrikalar mahalle. 
•, ı~l:ı.ıı hubcrı şiddetle teltzıp et· pcvUle llmnnlnrını bombardıman et· Nevyork, 22 (A.A.) - General rlyetinı hi sctmlştir sinde kıtr.larımız küçük düşman 

t2eı~r;· . mlşterdır. Mac Artınır'ün umumi kıırarglhında taarruz etnılşlerdlr. Stnllngradın cenubunda ~ıddetli gruplarının hiicumlarını pilskürt· 
·:"liı. d r aJQ.nsı, bu haberin hiçbir Bir denizaltımız, Akdenlz'dc bir neşredilen tebliğ: Amerlka'nıu kayıbı bir muharebe cereyan etmekkdir. mi.işlerdir. Diğer kesimlerde topçu 
lrı ayanmadığ'ını bildlrmcktedır. harp filosuna karşı 3 t.sabctll endaht Buna ııc Gona arasında, sahil yolu Vaşington. 22 (A.A.) - Bahriye Berlln, sadece Rusların ilk dalgn.. düelloları olmuştur. 

anda j ı· fü 1 yapmtıtır boyunca. şiddetli çıırpışmnJar olmak· n8.2:ırlığının tebliği : !arının püskürtülmüş olduğunu bil. Nalçik! d ğ ndaki bir 
a 1 $ sa QIOI Aynı d~nlzattr, iki kargo ile bir ka- tadır. Müttefik kuvvetleri, burada, Şimdi elimize geçen bir habere gö· dlrmektcclir Ruslar limanın rl. kesimde ~o~;~~

1

~ıt:la~~~aa1 hare. 

.lıııı<lra 
var fıle içinde buhına.n bir muhribi de Japon kuvvetlerini çevirmiş bulun- re. Guadalcıınal muharebesi esnasın- varındR büyük bl r.alara tııhassün k!iita bulunmuşlardır. 

torpillemlşUr. maktadırlar. da., 14/ 15 gecesinde b!r harek~te işti· etmiş olduklarından !'\ovorostsk ci · Moz:dok bölgesinde bir birliğimiz 
°'t?ıı b • 22 CA.A.) - Sağlık nazır-
' 8aı ildirdığtne göre, Irlanda'dnkl 
"'ti liı &'ınr IngUtere'de hiçbir endi· 

Bo harpte lnglllller Blngaıl'yı DUşmanın Yeni Gine ada.sındı. kil· rak eden b!r Amerikan destroyer! vnr~rmı ellerinde bulundurmakta-

1 

bir günde düşmanın üç hücumunu 
üçüncil defıı aJmı' bulunuyorlar tan ı:on iki Ussünden de atılması için dllşman torpili ile yaralanmış vı- bir 

1 
dırlar, Bu liman. Rus bataryaları . püskilrtmüş ve düşmanın takriben 

Beme, 22 (A.A.) - Londradan bil- sUraUe hareket edilmektedir. 1 Amerikan fiı:sUne d1>~ru gitmekte 1 nın ateşi yüzünden felce uğramış- iki taburunu imha ve iki tank \'e 
dlrıldiğinc göre. Blngazl şehrine ln- Mlltteflk hava kuvvetlerine nıc.ı- iken o akşnm aldığı yam Uzerıne bat- 1 tır kamyonunu tahrip •etmiştir. 

iyi!esti 
Lcındra, 22 (A.A.) - Danimarkı 

radyosu, Danimarka kralı Christlen'ln 
bu pazıı.r sabahı hastahaneden çıktı
ğım ve nekalıat devrini geçirmek üze
re Ameltenborg'dakl şatosuna ~lttı

tUU bu akşam blldırmıştır 

M :.caristanda ekmek 
istihkak· aze.ltıldı 

Bud:ıpeştc, 22 <A.A.) - iaşe na· 
zırlığ'mın neşrettiği bır emirnamevc 
göre. 30 son teşrin taı ıh inden ltib:ır~ 
gUnlUk ekmek tayını 200 gramdan 
160 grama indırllecektır. 

Amerii<an m# srafları 
60 milyar ola" 

Vaşington. 22 (A.A.) - Verilen 
mattlmatn göre. Amerlka'nın muha
rebe mnsraflan Şlmdıye ka.dar tah
minen 6G.o.>0.000.000 dolara baliğ olç0ıc Ucıp olmamaktadır. Bu husus

'lıı l!\'\oetdenberl icap eden tedbir· 
ltııştır. 

g!Uzler, bu ikinci cihan harbinde 3 sup bomba uçakları ch•nr adalarda ınıştır. Destroyerin mU:-ettebatı oo.,. ı Alınan t~bliği Tuapse'nin şimal doğusunda mu muştur. B:ı masraflar, ner ay 
kere girmişlerdir. llk taaJTUZda. Ge· bulunan ~U~man şehırlerıııe şiddeUe ka bir destı'O)'er tarafından kurtarıl· Berlln, 22 CA.A.) - Alman bas- harebe devam etmektedir. 5.500.000 000 dolar artmakta.dır. 

ır' 

bts 
tah 

ll 
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Hakemin verdiği ikinci gol Sarıla
civertlileri bir hataya kurban etti 
Şampiyonada rol oynayacak se. mak mecburlyetlndeyız kt, Küçük 1 Galatuaray 8 • l!ıtanbulspor l 

nenin en mühim maçı dü:ı Fener· Fikret takım matlup vazıy-ctte I· 
bahçe stadmda oynandı. Fener· ken bHe yıne takım ıçln oynamadı. 
bahçe - Bcşıktaş araSJndakJ bu Her zam•n kıymetli bır futbolcü ol 
maçta siyah beyazlı!ar sahadan 1 dulunu söyledığımız Fikret takı. 
2-1 galıp ayrıldılar Sa!hayı çer· 1 ma müfıt olması için her şeyden ev. 
çeveleyen beş, altı bin ıoşlllk bır 1 veı bu kafayı değıştırmesl 1Azım~11r seyirci kütlesinin alkışları arasında 1 Bu lı:afa tle hareket takım ç n 
her :ki taraf karşılıklı olarak şu faydalı olmak şöyle dursun zararlı 
kad:-olarla dlzlld ler: olmaktadır 
F~narbahçe· Cihat - Muam- Nacı ne iyi ve ne de fena idi. 

mer. Murat _ Ömer, Ali Rıza, E- Merkez muhacımE gelince. Fener. 
çet - Küçük Fikret. Naci, Mellh: bahçenin en büyilk şans!'rzıı:ı 
Rebll, Büyilk Fikret. senelerce aradıktan sonra bulduk· 

Beşıktaş: M. Ah - Hristo, Fey. tarı Milzdadı kaybetmeleridir. 
zı - Hilseyln, Ömer. Çaçi - Sa· Rebi! için de iyi bir oyun oynadı 
im. Hakkı. İbrahim, Şeref; Şükrü. dıyemeyeceğtz F 0 kret bundan faz· 

Fener stadında büyük maçtan ev
vel Galatuaray • Jatanbulspor kar· 
şıı~mı.ftı. lstanbulsporlular bu maça 
eksık bır kadro ile çıkm~ bulunu· 
yorlardı. San kırmızııııenn ba.yta.n ni 1 
hayete kadar h!klmıyetı altında ce· 
reyan eden oyunda blrtnc1 devre 3 · 1 
blttı Iklncl devrede ~ gol daha ya- I 
pan Galatasaraylılar maçı ! . l ka· 
E&nd,J.ar 

SIUeymanlye - Kaetmpa,a 

Fener stadında ırUnll:ı ilk maçı. su. 
leymanıye • Kuımpa,a arumda oy. 
nandı. Çok çetin geçen bw kanılaş· 

mada her tkı takım S • 3 berabere 
kaldılar 

Hakem eski Vefalı Salmdi: o. la bir ,ey yapamazdı. 
yun çok serf başladı. Fenerliler Hakem tçın düşüncelerimlzf yu· Şeref Stl\dındaı 
derhal Beşiktaş kalesir.e aktılar. karda da söyledik. Evvela asabı. TakMrn _ Dantpa.,a 

Çok geçmed<-n daha üçüncü dakl· 1 yetten lı:endlslnl kaybetmlştı Ne Şeref stadında gUntlrı ılk maçı, 
kada Reblf Fenerbahçentn go. yaptı&ını bilmez bir vaziyette idi. ı Taksım • Davutpaşa arasmda oynan
lünü kaydetti. Bu golle sarı lacL Tamamen Beşiktaş kaptanının tesl. mış, bıruıcı devreyt Taksım 2 • O ga· 
vertlllerln Beştktaşaa daha ziyade 1 it d h k d d . B'. . l llp bıtlrmıştır Ikinc· devrede Davut-

~k r a ın a are et e ıvor u 0:1 • • bastıracakları zannedilirken iş a • • paşaltıar canlanmışlaraa da ancak 
6ıne oldu Oyunun ilk anlarında le mühim bır maçta lktncı Be. b . 
)'apılmış bu golle her nedense te· şıktas golıinO verışı hayretle kar· ı ır gol yapabilmiş er ve Taksı."Tl de 
dıı!ül bir oyun oynamağa başladı· şılanablllr. Bizim blldlğımlze göre, bır gol kaydederek maç 3 - l Taksım 
tar Tabiatile Fener müdafaası bir hakem tal1maınamesınde bır madde 

1 

leh:ne ıona ermlştır. 
tazyik çemberi içine alındt. Fener· vardır. Bu maddede hakemin yüz· \ ·da • BeykoE 
iller bir parça da yanlış bir hAlct! de yüz kanaatı olmadan gol verme. ı Ş<?rd stadmın son maı;: Vefa ile 
ruhiye ve yahut ta yapılar. bir tel- mesı lizım geldıği tasrih edılmek- ı Beykoz arasında yapıldı Hı1m!d Ga· 
kinle müdafaa oyunu oynamağa tedır. 1 ltb'ın ıdarestndc yapılan tıu maç umı-l 
başlayarak Bcşlktaşın ekmeğınc Şu muhakkaktır ki, hakem bu dın fevkinde bır ncUce vennı~ ve Bey. 
yağ sürdüler. Nitekim lkı dakika vazıyctt gorememlştlr Çünkü bu kozıuıar kuvvctlı raJuplerl \'efayY ! 
sonra Fener mlidafaasının tama. pozisyonda kendisi çok uzakta bu. 4 • 1 mağlt\p etmıflerdtr. ı 
men boş b:raktığı Şeref aya~ına 1 lunuyordu. Bunu r.asıl gördü ve Vefalılar rakibınl kUcUk görmek 
geçirdi~! topu vole bir şiltle Fener I r.asıl gol dıye kanaat getırdı. Doğ· hatAsına dUşmUşler ~·e sahaya . nasıl I 
a{;larına takıverdi. 1 rusu ya buna herkes glb! biz de olsa Yeneriz . zıhnlyt>tıle çıkmtşlaı'dı. 

Oyun berabere b!r vaziyette de. şaştık Böyıc mühım bir maçta böy Fakat Beykozun canlı oyunu karşı· 1 
\•am eılcrken n-e yazık ki. hakem 1 ıe bir gol verdikten sonra akabin· !lır.da boca.Iamışlar ve ilk devreyı 2 • 1 I 
de kendisini o~·unun seyrine kapttr 1 de bu haksızlısa maruz kalan ta· mağ'li)p bıtlnnlşierdır. ikinci dtvredc ,. 
mıştı. B:r parça sonra da hakemi 1 kım lehine olan barız bir penaltı- vazıyetı kurtarmaları bei<lenırken 
tamamen Beşıktaş keptanmın tc· yı da vermemesi kararlarındaki L Beykoz buna !mkln bırakmamış "·e 
siri altında gördük. Hat~ o kadar sabetslzllğın en bil)'Ük i:ıtr delili ı lkı goı daha yaparak maçı Biç bek· 
ki. hariçten O}'Unu seyredenler ve· sayılabll:r. Je.'lmedık bır şekilde ( • 1 kazanmı•· 
~ilen bır çok kararların Beşiktaş Kemal O~A:S ı t.r. 
kaptanının tesiri altırda verlldığı· ---------------

nj gördôler. Yıne b
1
r Beşiktaş bil- Ankara at il Bir işçi bir haftad }nberi 

cumunda Fenerbahçc kalesinin ö. 
ilÜ karıştı Cıhat topa müdahale 1 k a Y 1 p 
etti. Aşan top, kaleye gireceği sı. 1 yarışları Beyko~ kundUTa fabrikMI i~Çilcrin-
rada kurtarıldı. den Içerenköyünde Arka sokak 10 

Beşiktaş muhaclmlerlnden İbra· Ankara, 22 (Telefonla) - Bugün- numarada oturan Şerafeddin adında-
blm, bu karışıklıkta topu kaleye kU at koşularının nettcesmı bildiri· ki genç, bir haftadanberi ne fabrika· 
l!Okmak için mücadele halınde 1· yarum: ya. ne de evıne uframadıtmdan bu 
ken hakemin düdüğü duyuldu, l\lü· gaybubet zabıtaya hllber verilm14tır. 
lereddlt hakem. evvela favul, dıye Birinci koşuda; Gülcan blrınel gel· Ah 
karar verdi. Fakat sonra da ortayı dl. Ganyan 105 kuru; \'erdi trkap~dl tir C8S8t 
gösterdi. Bu karar herkesı şa;,ırt- ikinci ko.,uda Ceyllntek bırincı, bulundu 
mıştı. Bu vaziyet oyunu şırazcstn. B k t iki ı idi G O" ı oz ur ne ge : anyan 3 "• p • h k 
den çıkarabilirdi. Fakat Fencrbah. ıa.ıe 125 ve 145 kuruş \•erdi. A rr apı civarında bir erl<ek cesedi 
çelilcr~n hüsnil n!yetl işin önüne bulunmuştur. Olünlln vllcuduMa bı· 
ı;cçtl. Esase:ı bu suretle maçı Uçllncll koşuda Davalaclro blrinci. çak izine benzer yaralar ıörWmu,. 
kazanamı)acakları anlaşılmıştı Gonca ikinci geldi. Ganyan 205, plll· ı tUr. 

Mağ!Cıblyctl evvelden kendileri· se 100 ve 100 kuruş verdı. HcnUz hvt~tı anla.tılamıyan c&.'!et 
ne kabul ettirmişti. Nltckım ikinci Dördllncll koşuda Haspa birinci. )rtorsa kaldırılmış. t&hklkata ba.,lan. 
bir hareket bunu bütün açıklığı ile ız ikinci, Varad Uçüncll geldi. Gan· mıştır. 
ortaya koydu. Bir Fcncrbahçc hü· yan :no. pıltse HO, 18!> ve 1:50 ku· Üfl İY8rs:ıe doktora 
cumunda Beşiktaş müd~ topu el· 

le tevkif etti. Haklının düdüğü du- ruştur. tat: matnamesi degwİŞti 
~·uldu. Herkes penaltı kararın1 bek Beşlncl ko,ucla, Yılmaz birinci gel· 
lerkcn topu Beşiktaşlılar avuta çı. dl. Ganyan 120 kuruştur. Çifte bahis; lstanbul llniversitesinde bu !ene 
kardıkları halde garip bir şekilde Ceyll:ıtek, Hupa 1260 kunış verdi. doktoraya yazılmak Uzere müracaat 
korner cezası verdi. Düdük çaldık. eden talebenin sayısı günden gllne 

Yeu" ve• F.dan koşmadılar. a.ktadır tan sonra penaltı vermemek için T artm · 

ancak bunu yapabilirdi, Çünkü baş Dünkü güreş müsabakas ı Rektör!Uk bu fula tehacUm karşı· 
ka bir şey yapamazdı. Korner ve· sında doktora vereceklen aıkı bır 
rlş le h('r şeyi belli etti ve devre GilrCf kulübU salonunda yapılan !!san imtihanına tabı tutmuş ve bun-
b S ti 2 1 B 'kta lehin da muvaffak olanları doktora sın,..,ı-u urc e - eş. ş e tecrllbe31zlcr arasındaki serbest gü· u. 
bltU. na kaydctmeğe başlamıştır. 

İkinci devre zevksiz blr şekilde 
cereyan etti. Bunda şu muhakkak 
ki. hakemin fena idaresi de Amil 
oldu. 

reş mllsabakalarına Kasımpa,a ve Bundan ba.tka d<>ktora talimatna· 
Gllnef kulllplenne mensup 25 gUre..,. ı 

mcslnin dt'ğ ~tırilmeslne de karar ve
çl ı.,tırak etmiş ve mllsaba.kalar bU- rilmlştır. 

ytlk bir intizam ile sona ermiştir. Bu değişikliğe göre, bUtün tealer 
Bu vaziyet dahlt!nde maçı ne Alınan teknik neticeler 'unlardır: tfirkçe yazılacak, tezin yabancı dil· 

Jcrden herhangi birine yapılmıf tam 
tercilmesı de lsteneceıtUr, 

yapsalar kazanamıyacaklarını anlı- 56 kiloda birinci Fikri (Kasımpa-
yan sarı lacivertliler Omltslz bir şe· 

ktlde çırpınıyorlardı. Devre sonla. 
~ına doğru Fenerlilere gelen iki mil 

him ve muhakkak gol fırsatını Me. 
llb kaçırdı. 

Kale önünde yakaladıtı topu dı. 
şarıya attı Maç bu suretle 2-l 
Beşlıctaşın galibiydi ile sona erdi. 

Be~lktaş diln biç şüphe yok ki. 
daha iyi oynadı. Hakemin yardı

mına da lilzum kalmadan mııçı pek 
AlA kazarablllrlerdi. Fakat şu da 
var ki. sarı lklvcrtlllerln fena o· 
yununda hakemın i'ena idaresi 
de rol oynamıştır. 

Fenerbahçelllere geJlnce: Fener· 
bahçe takımı tik beş dakika müs
tesna ve şuurlu bir oyun oynayı:ı. 

rnadı. Verilen kararlar asabi bir 
hava yaratınca oyun büsbütün bo. 
zuldu. Fener müdafaası dün hiç 
yoktu Muavin hattında Ali· Rıza 
günün en iyi oyu~cusu idi. Ömer 
de güzel bir oyun çıkardı. Esadı biz 
bu kadar fena bir vaziyette gör· 
medık. Hücum hattında şunu yaz· 

,a), Udncl Cemal (Kasımpa,a). 61 

kiloda birinci VahUtln (Kasımp~). 

ikinci Hakkı (GUneş), 68 kiloda bi-

rlncı Ahmet (GUncş), ikinci Cafer 

(GUnq), 72 kiloda birinci BL'lri (Ka

ııımpqa), lklnct IsmaJl (Kasımpa.şa), 
79 klloda birinci Mehmet (GUnq), 
iklncı Turan ~!!. 

Dr. Garp Ataç radyoda 
vazife c ldı 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun nahiye kongrebri 
Çocuk Esirgeme kurumunun llM2 • 

1943 yılı nahiye kon~ önU
'müzdeld aydan iUbaren bqlaıııJacaJc
tır. Bu ma.ıcsatıa Kurumua nttlrakıp
Jarı nahtye idare heyeUertnde hesap
ları ve mua.ıne!Atı t.elkllt •lnlete 11q. 
Iam!flardır. 

Ogrendlğimt.ze göre Haydarpqada-
ld Emrazı intaniye ha.ııtahanesı bq- 1 .....,. 

tabibi Dr. Galip Ataç bu vazifeden VATAN GAZ E T ES 1 
ayrılarak radyo mUdUrlUğUnde bir 
vazıfeye tayin edHmiştlr. 

Dr. Galip Ataç yıllardanberi Em· 
razı lntaniye ha.stahaneel sertabibi 
bulunuyordu. ı 

iLAN FIYATLAIU 

a..ırıı 
1 1nd .. , , . 

ı net • 
1 önel • 
4 IUleö » 

..... -
"' IOI -ut .. Galip Ata.ç'm hastahaneden aynlı

şı ne kadar büyük bir kayıpsa. rad-1 
yo için de o derece büyük b!r kazanç- : 
tir. Değe.·Ji doktorumuza yen! \'Uif .... 1 ,,..._.._ ___________ ,,, 
aı.ııde de muv&UaktyeUer dilen:&. 

..... .. ..... t 

30 senedenberi 
Meşhur bir 

Güzellik reçetesi 

R d İLAN a yo ~ 111rü -....,,u ~ olu Andel ... Mr m__. 

~~:~:::~ J A~l!~.eJl~~~.~~~!~'!~ 
öCL• ta h tw. IMINatae y-. ile .ıdracaatlan. 

1 - Tttrk ohnak, 12
·
39 ~ ve nat ayarı. 3 - MIUtflndls ,·eya ııanat ntek~I ınera•a elmal 

l:Z.
33 Kan~ proeram (PJ,) 12.45 ı - Rltyük at;;J~ell'rde u"tahatılık ~'&pmıf olmak, ..,_.. 

Ajanı .baberteri, l3.00 Şarkı ve f - y._,, f O dan ıuıa olmamak ve askerlikle ... ka81 
tttrk'Wer. 

1 
h sert •t en donuıı btr dldl 

yumusaup beyutatmak.. aayal! 
norıaıan lldenner n a~ık mesa•, 
metert aıklaıc.&nnak ıçtn CBeyu 
renJtt.eld yatsıaı Tokalon KremıN 
• azun seneler t.ecrubeleriaı ~ 
çtnn1f güzellik n«t.eıtnJ • ıuına.: , 
nuuı i 

Toka/on Kremi 

A&l.ı\11 

18.08 Program ve t1aat ayarı. 
11.03 Fasıl heyeti, 18.45 Radyo 
danı orkestrası. 19.30 Saat ayarı 
ve ajans haberleri. ll.t3 Serbest 
10 dakika. l!l~ Kar~ık farkılıır. 
20.15 Radyo Gazetesi, 20 45 Bir 
Ulk tUrkllsU öğreniyoruz, 21.00 
1'onUfma. 21.Hi MUzik: Şan so· 
ıoıan, 21.30 Konuşma. 21.45 Rad
yo senfoni orkestrası. 22.30 Saat 
ayarı, &]ana haberleri ve borsalar. 
22.43 Yarmld program ve kapa. 
n;ş. 

Abone Ocreti 
Törkl7e daltlH11de: 

mamak, ~ 
5 - Sıhhat ' e alııllkt 'l"adyf'tlertnı veı-lkalarla tenlk ...,,.. 
8 - Bilh116!1a torna, freze t,ıerlnde derm 'ukur ve pratik 

besi olmak, ..... 
7 - .Muanso~luk ltlert. plll n ıan clökttm. t.eaelre .-e -:._.. 

rt.., kaywualıı:çılıkta. ı,aertn amaml taktp ı-e klanılıtn.I mtunkb 
dett,rf'de umıaml mal6matı olnıak. ,,,..,., 

Ahnanca ' eya l11•llhc:e okuclutunu anlayacak de~ 
tettllı ecllllr. ..,.a 

ır;ı,·eri~U ola1tlar kaMllyettnr Jiire !it lira~ lradar a,tdl _. 
alabli«_~k. hayat pahalrltfı zammından i"tlfade edecek ve it 11911..,... 
na söre Y..,_atı fazla meealdea aynca lil:ret alabilecek, 1111 
ka11una tllri olnuyecaktır. ...,. 

AYFl«'a çalışma. liyakat ve p.J'TCLİH &'Öre takdir tMBımell .--! 
"enede ıki maa!t nl•heUnılfıı lkramtye de verllebilecekt:lr. M il••• tarafından bllAbedel konfor lu llMMH temtn edUmelıtıedb'~ 

fzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
lata.nbul Belediy• 

, ı:aıa 

rtYAT&OLAaJ 
B U A KŞ AM 

But 20.30 da 
DRAM KJ~ M I 

KOLL1'Gt; IU\AMPTON 
Ya.zan: Gerha.rt Hauptmann 

Türkçeeı: Seniha Bedri Göknil 

SeHllk 
1481 

8 aylık 
'750 

a aylık 

400 

Ke,ır tı.ıdeli 
Aylık Lira K 
130K. ura., 

Teml•atı 

Ura Kurut Puarlık ... 

H~ ~111.lekf'tler<ie: 

6 ayhk 
1411 

S aylık 
8MK. 

K OMEDi KIS M l 
ASRiLEŞEN BABA 

Aylık 

yoktur. 

Gazeıeşe «onderüen en-ak dere 
edilsin edUmeeln iade olunma&. zı. 

7amdan mee'allyet ka bul edil.mu. 

Yazan: Sptro Melu 
Ttlrllç•I: A. Hacopuloa 

TüRKiYE ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Fabrikalanmızdan ve lstanbuldan şimdiye ka

d11r en az on beş ton.'uk bir vagon üzerinden 
şekers atılmakta idi: 

Fiy atm yükseltilmesı üzerine 
miktarları bir ton küp veya kristal 

asgari satış 

o 'arak r.:sbit 

~dilmiştir ---------.. 
Ege denizindeki muhtelif fenerler 

tamir ettirilecek 
De~·let llntanlan l?letmesl •m ... Nödlrlötl:hıden 

K~f ve teminat mi.kta.ları ~ağıda yuıh Bodrum ve c!'\ıarındakl 
fener kuleleri vt mti,,temılitı tamıraı.ı ayrı ayrı olmak üzere açık eksilt· 
meye konmuştur. 

15 12.912 cumartesi ~nti saat onda Galata r:btrmındakl umum mU· 
dür!Uk bınasında toplanacak ola:ı müb&yaa komisyonunda ihaleler! yapı· 
lacaktır. 

Toa.llpler kcşlfnameleri gormek Uzere her gün levazım şubesine mü· 
racaat edebıllrln 

lsteklllerin ihale saatierlnden evvel nıUbayaa komleyonwıa mllracaat 
etmt>lt>rl ll!n olunur, 
Mnakkat temiaat 

Lira 

142 

136 

371 

99 
1sr 

K~it hedeU 
Lln 

1889 

1812 

.f962 

1317 
2059 

Bodrum fener rıhtnnı kule ve binası 
tamiratı 

Pasparıko feneri kule ve binası ta· 
miri 
Ali burnu feneri kuleal ve mutfak, 
heli tamiratı 
Penento feneri kule ve binuı tamir! 
Gadare feneri ve bina.sı tamırt. 

(1588) 

lzmit Deniz Satr:alm ı Komisyonundan : 
oıu. llUOH 

Pııtatee 3S.000 
P rasa 40.000 
Labaz:a 12.000 
,ıspanak 30.000 
K. soğan 40.000 
Salça 2009 

rabmlft ftyatl 
llllrtlŞ 

.f () 

15 
15 
15 

22,5 
l'f 

Ta tan 
LUa 

14000 
8000 
1800 
4MO 
9000 
2t00 

37700 

TeınlJlatı 

Ltra Kuru, 

. 
2827 50 

1 - Yukarıda <..tı! v~lktarı yazılı altı kalem ftbRntn kapalı zart 
usulile eksiltme.!! 30 ikinclte,rln 942 pazartesi gUnU aaat ı• ela l amitte 
Tenıane kapısındaki koml11yon binasında yapıl~aktır. 

2 - Bu ı;e ait ~artname 1~ kuruş mukabilinde komuıyondan alma
bilir. 

3 - Eksiltmeye i~tlrak ede«k taliplerin ~ ~bi !,.terle ilgili olduk· 
!arma daır 1942 senesine alt Ticaret 1.'eslkalar1rJ ve ka.nunun taritatı 

veçhile taıuılm edecekleri teklif mektuplarını yukarda yazılı teminat 
ma.kbuzlarile birlikte belli gün ve saat ten tam bir aut evveline kadar 
kombyon b~kanlıpa Yermeleri. · (1280) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 
ı - Şartname mucibince 1400 k ilo 10 numara ve 800 kilo 80 numara 

nlhayetıı~ " r lt tplitt pazarlıkla ısatın alınacaktır. 
2 - Paaarlrk 27 /ll/H 2 tarihine rasUayan cum a g1inU saat 10.50 de 

Kab&tqta levuun fUbeeindek l alım kombyonunda. yapılacaktır. 
3 - Şartnameler paraaız olarak her ~ aöztt geçen f Ubeden ve An· 

ara, lsmir bafrtltıdtlrlüklerinde prtllebilir. 

' - IateklUerin puanııc için tayin edilen Si1n n aatte " ıs 1'11· 
nana• paralart1e bir~• .. seıcen ko!DiılJıona seımeıen. (1213) 

M. M. V. Ist. 4. No. lu Sabnalma 
Komisyonundan: · 

Ordu ihti:yacı lçtn 12 adet dörder tekerlekli et araban pua.rlıkla 
lhale eclUecekUr. i halesi 28/11/9t2 cumartesi gtıntı aut 11,30 da Fındık· 
Jıda Komisyon binasında :yapılacaktır. Muvakkat temlna.tı 67.00 liradır 
Taliplerin belli gün ve aaatte komlayona gelmeleri. (1635) 

M. M. V. lst. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Batik ~mir m tdr ve benuri ma.Isemenln denizden çıkarma ı~ 21/ 
İl/942 pe11embe gttnO aut 14 de puarlıkla ihale edilec<!ktlr . 

Beher kllolluna 15 kurut 75 aantlm fiyat tahmin edilmiştir. Şart.na· 

mesl her gün komlısyonda gör1lleblll!'. Bu t~ talip olanların kanuni ve· 
Bikaları ile birlikte belll gün ve saatte 2 No. ıu satınalma komisyonuna 
müracaattan. (1620) 

li0i3 ~ı 2;'61 07 
67P2 19 1018 87 26. 11,HJ 11 
6792 '49 1018 87 

3505 lO r>ZS 77 <fe1I 
ı - Yukarda yazılı dört kalem lnışaat ,.. ayn pftııamede ~· 

ayrı ayrı taliplere ihale c~ılmek suretıle pazarlık eıuıttmeıeri, h oıP" 
d& yazılı glln ve .saatte Izmltte tersane kapı.sındakJ kGDlilJOD 111 
da yaıtılacaktır. ,.ır 

2 - Emniyet vooiltalarını hamil istekliler, keşif fartname .,, ~ 
rını her gUıı komısyonda görebilırler. ---~...HM' 

3 - Taliplerl.n bu gibi t~lerl yaptıklarına dair nafıa ~_:-.rl11 
alacakları ehlıyet vesikalarını ve hizalarında yazılı teDllaaA: ~ 
b:rlıkte beli: gün ve saatte komisyona mUracaauan. ( H IO) ~ 

-------------------------~---------------------
1 z mit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

l - ımallye bedeli beher kilosuna 105 kuruş tllbmlD ~ 
1500 kilo 9 : 11 Mim kutrundaki bakır çubuktan 2.10 Jıl/lll )U. ifl 
da tel çektirilmesi ışı pazarlığa konulmuıtur. Pazarlıtı H •:,:..... 
salı günü saat 15 de 1zmttte tersane kapısındaki ~ 
tla yapılacaktır. t1 t-. 

2- Fenni e\'saf ve şartnamesi komisyonda görülöil!r. JC• 
minau 236 lira 23 kuru~tur. ft 

3 - Taliplerin bu gibi ışlerle il gıli olduklarıne dair tlC&f8' _.. 
ehliyet vi:şıkalarını yukarıda yazı 1ı teminatıarile birlikte rıaua7r 
guıı ve · ı;aattc komısyon başkanlı tına vermeleri. (1487) ~ 

M. M. V. lstanbul 4. No. lı Sat. Al. Ko. el"!: 
M. M. V. Muayene hey'etince beğer.llmelr •e teklif ediJU Is.& ';.. 

Al Ko.nunca muvafık rorWmek tartlle 20 ton kadar Vaketa. 30.: ,r 
dar Pençellk kösele ve 20 ton kadar aarı aabunlull k6sele paJlll'. 
tın almacaktır. fJ4e 7J,. 

Pazarlık gilnü 27 ikin. Teş. Cuma gUnU saat 15 de TopblJ' ~ 
M. V. Sat. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Taliplenn muayyen ,oncl9 
gelmeleri. (1178) ~ 

M. M. V. lstanbul 2. No. ıu Sahnalm• 
Komisyonundan: ~· 

Bcher lne 100 lira tahmin ~dilen 180 adet 250 kiloluk bldoJl 
r.acaktır. • 1oP' 
Pazarlıkla eksiltmesi 25/11/942 çarşamba ıünil ıa&t 1f te ,_111 

ha.nede 2 No. lu Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 1'• ırsl•· 
bedelt 18.000 lira olup ilk teminatı 1350 liradır:Şartnamesl ~oıı• 
yonda görülebtlır. İsteklilerin m uayyen gün ve saatte kOlll 
gelmeleri. (1518 ) _....,./ 

M. M. V. lst. 4 No. lu Satm Alma Ko. dan : 
Or da ihtiyacı için: 
le, ... Adet 40 Ne. Slyall - M akara - ZllK'lrH 
%8,900 Adet 4t Ne. Beyaz - makara - Zlnclrll 

aatnt alırııacakıtr. Jl1"' 
Pazarlıj'ı 28.l 1.942 cumartesi gtınü saat 11 de Fındıku4ak1 kostl 

binuında yapılacaktır. Kati teminat 1700 liradır . 
Tallplerın muayyen gününde gelmeleri. (1488)~ 

Türkiye CQmhurigell 

Ziraat Bankası 
Kurullll} tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Ttlrk 1irlll 

Şube ve ajans adedı: %85 
Zirai Ye tlcart her ne'ri banka muameleleri. 
P ara blriktirerılere 28,000 lira ikramiye v911Jıar. 

Ziraat Ban.kumda lnılllllU'alJ ve ihbaram tuarrul ~ 
en u liO liruı bulunanlaı'a NMde 4 defa çekilecek Jcm"• i1• 
dald plba &'ör. üaamtye daj'ıtı)acaktır. 

4 aclet ı.eeo llnhk 4,IOt lira l M aıdet H urahk 1, ... .,. 

4 • IOI ıt :!,IOO ıt •• • ... • 
uı • - • ......-

' • ZşO • ı.... • ,,.. • 
d :ıt lN ıt 4,980 • ı• ıt 21 • _. 
DiKKAT: Hesaplanndakl peralar bir sene içinde 50 Urad&D _.ur• 
tı d Ofmlyeniere 1!1ram.lye çıktıtı takdirde % 20 fuıaaile veril 

Kuralar aMede 4 defa, ıı mart, 11 Jı&Zlran, 11 e71Gl 
11 Blrincik!nunda çekilecektir. . :::; ... 

8ü1bl ve Netrt78t Mlld8rti: Alımet Emtn y AJ,.llA.lf 
va._ Neptza& Türk U d. şu. Va._ W.örn 


