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ledbirlerini beklerken 
Y '1zon: FALİH RIFKI ATAY 

111114 llkteşrin tarihlt La Trl. 
a bUfte de Geneve cazeteı.lnôe 

bir Faris mektub•J var. B•rkaç ~· · 
tırmı zikredelim: .Kı' geliyor . tl. 
şüyeceğlz, açlık çekeceğız. Hayat 
pahalılıı}ı gıttik~ artıyor. Kara 
borsada bir kilo tereyafı 7 ,50 lira, 
bir kilo çay 36 lir a, bir k ilo kah
ve 42 lira, erkek pabucu 145 lira. 
ubun 6 !ıra.. et 8 lira, bır tavuk 9 
l1ra, btr paket adt siıara 225 ku. 
ruştur.• Bununla beraber bükü· 
metten İsviçre aıtmı döviz alıp, 
bunu Par is kara b<>rsasında bozdu. 
rarak Par iste hayatın sudan ucuz 
olduğunu söyleyenler yok değildir. 
Alm.any~ın. vesıkalama ve taym· 
lama sistem.ini en ıyı tatbik ettık· 
ten başka kara borsaya en a~ır ce. 
za veren memleket olduğuna şüp. 
he yok. Fa.kat bu ne bolluk, ne kA· 
f i beslenme ve kullanma enrası te. 
d a.rik edebilmek. ne de kara bor· 

(Devamı Sa: 2, Sil: 1 de) ......._ Llbyada fll!llr edllen ağır Alman tanklannıtan blrl 
._____--~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~--~~~~~ 

Marsa -Matruh düştü 
Altı ltalyan tümeni esir edildi 

de~e"York, 8 (A.A.) - Colombia radyolarının Kahire muhabiri Bur.,
b t, bugün ö~le uzeri Kahireden yaptığı neşriyatta., Marsa Matru· ~-----------...... 
~n l nglli:z:lertn eline dO~müş olduğunu blldırml$tir. Stalin 
f 
:-__ __ .......,;( tO llyan tümenlerhıin macerası 

Vaşington, 8 <A.A./ - AmerL 

Ş k 1 
kan askeri mahfıllerl 8 İtalyan tüa r menlle Alman Afrıka ordusuna 
mensup bazı döküntülerin Akde-

h 
• d nızle Kattara bataklıkları araeında. 

1 
Cep esın e Bırleşlk milletler tarafından pusu

ya düşürülmüş ve tuzağa tutulmuş 

h k At bulunduklarını açığa vurmuşlardır. 1 are a Bu ifşaata göre. bütün ltalyan tü· 
ll menleri fillen kuşatılın.16 bu1un· 

~11~:1lln, 8 (A.A .) - Alman or. maktadır. İtalyan kuvvetlerini teş.. 
lt. başkomutanlığının tebliği: kll eden motörlü Trieste. Cento, 

\eı1111k&gyanın batısında ve Terek Bolonya, zırhlı Arktta ve Likttorio 
~~inde, düşmanın müteaddit 

1 

ve piyade Folgoro, Pavia ve Bres. 
ı:ı~~~ hücumu ııüskürtOlmüşt:i.ir. cin tümenleri müttefikleri Alman· 
~t. li an, ağır kayıplara uğramış· lar . lar~fı~d~n terkedılmiş lerdlr. 
lcı~ Ücuına hazır düşman kıtaları, Makıneh bütun vasıtaları lnhlsar
~ 1 'leşı ile ve hucuınlarla im. ları altına alan Almanlar. bunlar· 
~ unınuştur. dan kaçmak için istıfade etmişler 
~ o~k'un şimal doğusunda hü· ve İtalyanları kendi akıbetlerıle baş 
~ .. ta kalkan düşman kıtaları, bir başa bırakmışlardır. ıtaıyan tümen· 
~§ıh hUcumla hareket mevzileri· lerlndcn yedisi cenup kesiminde 
,~ııUskürtUlmilştilr Bir çok esir toplanmış bulunmakta ve tesltm ol. 

~ı§tır. • mak için fırsat beklemektedir. Bun 
b. ~ta§kof böl 1 d d 1 1 !arın arasında bir miktar Alman 
~~n ges n c cm ryo u askeri de va drr 
L erine k b" ilk b te r • "lltrı111 arşı uy ava ş.. Londra. 8 (A.A.) - Bu yaz Afri· 
1'ıı n ınntekfısif hücumları ne. kaya gelen Ita!yan tUmenl esir edil· 
>~ \>e ~e. düşmanın bir çok nakli- mt.,tir. Şimdiye kada.r 500 tank, 1000 
~ ~aşe deposu tahrip edilmlştlr. I top talmmıştır Sayılan esır sayısı 
~I alinin şehrine ve ı;:arına hü- S0.000 ile 40.000 arasındadır. 
~ ar y 1 rorışıatdapı mıritır. Ordu topçusu Kahire, 8 (A.A.) - Çevrilerek 
h.ı~rıuıtır aki askc.ri hedefleri bom esir alınan altı İtalyan tümeni tam 

~OsJı: • teçhlzatlarlle esir edilml~lerdir. 
~ ~bı 0~0 • 8 CA.A.) Sovyet ge. Bunlar kısmen makineli olan Tren· 
Staı lğıne ek: to tümenilc Pavıa. Brcseia, Bolog. 

tlıııı~ lngrad bölgesinde kuvvetle· na ve Felgore tümenler!dlr Tah· 
~t v lnevzllerlni kuvvetlendlrmlŞ- rlp edilen veya ele geçirile~ 900 
ııı~1e dOŞrnan hücumlarını püskilrl topun 300ü orta bOyOklilkte sah· 

c~d ir. Nalçik'ln cenup doğu. ra topu, 500 ü tanksavar topu, ge-

~n ;~b'Blbçe•II: d·spö;·u 
3-0 mağ lôp etti 

~~şiktaş D. Paşaya, G. Saray K. Pa· 
~~l'a, Vefa Taksime galip geldi. Bey
o~ ve Süleymaniye berabere kaldı 

p~ • l!tanbul~por ma-,n111 hf'yee&nlı bir aafbuı 
(Maçların ta!silltı Uçllncü aayf&mJZdad.ır.) 

lngiliz - Sovyet -
Amerikan ittifakı
"' n hareket pro

gram mı çizdi 
Mosko.a, 8 (AA.t -T--t 
~talln'in Sovyet lttlbadı•n yir

mi beııflncl ~,ldöallmö münaeebe
tlle aöyledltt nutuktan: 

lıı1"lliz - Sovyet _ Amerikan ıt
tlfakmm hveke& pro&'r&ml tııe 
9udur: 

Irk farldanll.IJl ortadan kaldı
nlmaal, milletlerin bakak mU· 
eavaı., bunların arazlalnln lblll 
edilmezUğt, e~aret aJhndakt mlJ· 
letlerln kartanlması ve hilkllnı· 
ranhk baldannın yeniden tefllsl, 
her milletin kendJ lstedlP;I l'lbl 
te,klll tlanmak hakkı, fel~kete 

utramı9 mllJetıere, ekonomJk 
yardun için mtlzaheret, demolı· 

rul hürriyetıertnln yeniden k11· 
rıılm8*ı, HJtler rejlınlnln ortiMlalt 
kakkn.Jınua. 

\, J 

Amerikadaki gazete
cilerimiz hareket 

ediyorlar 
Nevyork, 8 (A.A.) - TUrk ga.ze.. 

tecilertnden 3 U TUrklyeye dönmek 
Uzere şark limanlarından birine git· 
m~lerdir. DUn bütün Türk razetecl· 
leri Wendel Willkie'yi Zlya.ret etmit
lerdir. 21 Ağustosta Tllrklyeden ay· 
nlan gazeteciler Birl~lk Amerika. ve 
Kanada topraklan içinde 16 bin ki· 
lometreden fazla bir dol&flll& yap· 
mıflardır. 

Cenova yine 
bombalandı 

Londra., 8 (A.A.) - Resmı : Ingi· 
tiz bomba uçakları dUn gece Ceno
va.ya kar~ ağır bir taarruz yapmJf
lardır. Geni' yangınlar mUıp.hede e
dilmiştir. 4 Ingiliz bomba uçaıt ek· 
siktir. 

Hitler bir nutuk söyledi 
:Münlh, 8 (A.A.) - HiUer 9.11 .942 

deki Nasyonaı Sosyalist ayaklanma· 
sının yıldönUmU mflnaaebetiyle aöy
lediği nutukta evvelA 9 SontC4rin 923 
hMise.sıni anlatmı' ve bu hldisenln 
Nıu:yonal • S06yallst hareketinin ve 
Almanyanın tarihindeki m1na.aın1 be

llrtmif tir. 

Madagaskar harekatı 
sona erdi 

Londra, 8 (A.A.) - M. Çörçll, 
Madagaskar seferinin neticesi üzeri· 
r.e Britanya Jutaları komutanı Ge· 
nr.ral Platt'a aşağıdaki mesajı gön. 

'dermiştir: 
Madagaskardaki vazlfcnlzin mu

vaHakıyetıe başarılmış olmasmdan 
dolayı size en samimi tebrik lerimi 
ımnarım. 

Amerika askerlerinin seri botlarla karaya asker çıkarma liareketı (Kö,ede Şimal Afrtkada faaliyette bulunan AmerikA Cçankaklerlnden biri) 

Şimali Afrika F ransasına baskın 
_......~ ............ - ............ ~-.......... . 

Oran, Cezair ve daha birçok yerlere mühim 
mikdarda Amerikan kuvvetleri çıkarıldı 

Harekatı, Amerika generali Eistnhower idare etmektedir 
- Londra, 8 c A.A ) - Müttefik ı-1 kuvvetler umum!· karargahı, aşa· ( 1 

MareıJal Petaın'e bir mesaj ıönderen B. RooeMeıt 

Roosevelt, Fransaya 
bir mesaj gönderdi 

ğrdak ı tebliği neşretmiştı.r: ı 
Amerikan kara. denl.z ve hava 

kuvvetler•, bu pazar sabahı karan· 
Jık saatlerde Fran$ız şımali AfrL 

1 kası sahilı üzerınde muhtelif nok. 
• tr. lara ıhraç hareketlerine ba ·lamış· 
ıardır Bu ihraç ameliyesi mlhve 
rln bu topraklara karşı gittikçe ar
tan tehdidi yiızünder. lüzumlu gö· 
rülmüı;tür. 

Fransız halkının bu lhra.ç keyfi
yetir.den en süram bir şel<ılde rad. 
yo ve beyannamelerle haberdar e .' 
dilmesi için tedbırler alınmıştır. A
merıkan kıtalarının bu mü~terek ha 
reketi, İngiliz hava ve deniz kuv
vet!eri tarafından desteklenmiştir. 

Amerikan ordusu kumandanlıırm· 

dan General Dvight Eısenhover, 

müttefik kuvvetlerin başkumanda· 
1 n ıdır. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Harbiye 
Nazrrhğr bildiriyor: 

Amerikan işgal kuvvetleri Oran 
ve Cezaıre çıkarılmışlardır. 

Lond.ra, S ( A .A..)- Resml ve 
müst'&(:el: 

Amerikan kara ve deniz kuvvet. 
feri, Fransız .şimali Afrika sahilinin 
bir çok noktalarında karaya çık. 

tılar. 

Sevkıyat ve thraç nasıl yapıldı! 
Londra. 8 (A..A.) - Şimal Af· 

rikadaki müttefikler umumi karar 
gahından blldirUlyor: 

Biltün gece, General Elııenho· 

ver, mihvere karşı ilk Amerikan 
darbesini hazırlamakla meşııul ol· 
muştur. 

Buraya gelen haberlere göre, 
plan mucibince tcsbit edilen mü· 
him iki hedef civarındaki plAjlarda 
Amerikan hücum kıtaları muvaf. 
fakıyeUe karaya çıkmışlardır. Bu. 
nunla beraber umumi kararııAh. ilk 

Amerika lhraç ku\.-vetıerl Ba~lcumandanı Gl. Elsenhower 

General Eisenhower'in 
Fransızlara rilesajı 

Marec:.ol Peten, Amerikan mas- haberıerı tahlil ederken ihtiyatlı ·Hedefimiz; düc:.mom mahvetmek, 
.., bulırnmak lüzumunu kaydetmek· .., 

lahatg~zarıno tevdi ettiği cevapta: tedır. Fransayı tama mile kurtarmaktı r 
Şimal Afrlkaya bu sefert kuv-

'' Kendimizi mü dofao edeceğiz, vetin gönder11mesl, muhakkak ki, o o s t 1 u ğ u n u z o g Ü ven i yor' 

b d d 
şimdiye kadar denizden te~ebbüs b I 

verdiğim emir u ur,, iyor <Devamı s.. a. Sü. ı de> >-« iş ir ı ği niz i istiyoruz . • 
Vişi, 8 (A.A.) - Ofi: ,- - Londra, 8 (A.A.) - Şimali Fran 

Tu~:e~~~.~:b~::~~h;t~~z~~re:~i Fransa donanması ı~~zbe~f~l~~:;aan b:a::rb~~k::rr::ı~a~:: 
Petenl gormuş ve Fransız devlet kelinden evvel Amerika orduları baı, 
reisine, M· Ruzveltin Fransız mil· komutanı General Elsenhower, şı. 
!etine mesajının resmi metnini tev- mal! Afrlkadakl Fransız ordularına 

dl etmiştir. Mareşal de M. Tuck'a h k • ve Fransız milktıne hıtaben a~aıtı· 
M R ıtin sajına verdiği cc t t dald mesajı bu sabah Greenv.ich sa. 

v~bm u(~:= :~r it~~~;'~;.. - a r e e e o e ç 1 l &U ıı;D:-;..:,k::. -,~~:.l~e .-:,·~;• 

GI. Giraud 
Mihvere karşı 
gene cephede! 
Londra, 8 CA.A.) - Dokuzuncu 

Fransız ordusuna kumanda eden 
ve 1940 mayısında esir cdlldikten 
sonra geçen ilkbaharda Almanya.. 
dan kaçan General Gıraud, Cczalr 

(De\."&ml ısa. 3, ısu. '1 4- 11 

Vişi haberleri birbirini tutmuyor ve müttefik 
harekôtının bazı yerlerde muvaffak olduğunu, 
bazı yerlerde püskürtüldüğünü bildiriyor 

Vlchy. 8 (A.A.) - Resmen bil· ı kı1n büyük ihraç hareketlerinin ha-
diriliyor: zırlandığı sanılıyor. Patlak veren 

Sabah gelen haberlere göre. A· de Gauı hareketinin akım kaldığı 
merlkan kıtalarile tngıliz haı·p ge. söyleniyor. 
mllc.ri saat 7,30 da Ceza.iı- ve civar· Oran çevresinde. Oran limanına 
larına asker çıkarmışlardır. Bıl. taarruz edilmiş ve iki İngiliz ve
h&ssa Cczalr limanı ıle Amirallik da ya Amerlkan korveti batırılmış. 
ircsi cıvarında bir çok taarruzlar tır. Oranın sağında ve solunda e· 
piiskürlülmO~tür. Başka noktalar· aırler alın:nıştır. Cczalrin büyük 
da mütaarrızların karaya ayak bas kısmının işgal cdildlfi ve burada 
mağa muvaffak oldukları söy~n- durumun karışık oldufu söylen. 
mektcciir. Vaziyet cidd idir. Topye. (Deftma le. ı. H. t de) 1111. 

........ ---------• 5U>ÇAUUJ4F ............. ....._.........,.. 

J iki devletin l 
münasebetle-f 

ri kesildi 1 
Vlchy, 8 (A.A.) - Kazırlar Mecli· 

si, Birleşik Amerıka hUkOmeUnlıt 

harbi Şimal Afrikaya getirmesı üze 
rlne bu hOkOmetin Fransa ile dıpl() 
matlk mUnascbctlcrini kesmiş oldu· 

(Del-amı Sa. 3, SU. 1 de) = 

' 
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Hükiinletin 
tedbirlerini 

beklerken 

V A TAN 

Ş 8 h İ f .!!!:ı~ı:ı~o=e=n=iz=c=I =G=o=· z=ü=y=B e;;;;;;;;;;;;;;;=ı: ı ;:;;;ı:ı 
Haberleri tt· t Ok d 

Yeni Emniyet ın yanusun a 
Müdürümüz Alman denizaltıları 

Başı 1 ınci sayfamtzdadır. 1 dığı bütün tedbirle ri alacaktır. Bu 
• , tedbtrler, hıç bir baltalama hare· 

Yaza,,: :lüsamettin Ü/sel sa olmamak manasına gelır. Ber· ' keti hoş görülmekslzın, tatbik edl- Bu hafta içinde, va 
ner Ta&blatt ıazetesınde çıkan b 1r ı ıecektir. Gene şüphe yok ki, insa-
Ber?tn mektubundan bazı satırlar: fı. vicdanı ve kanun korkusu olmı- zifesine boşlayacak Alman denizaltı ıemllertntn göndermeie karar vermiş olabilir. şarka asker taşımak imka.ntarı bu-
•Henüz sonbahar iken, lokantalar- yanlar, bu tedbırtere dahi karşı Hı' nt Okyanusunda bulun- Hint Okyanusu teşrlnievvelden ma_ lunur. Bu muvasala yolunu kes-
d at kal adı Zerzevatçı lstanbul Emniyet Mildür!ü•üne 1 ıı k t e a z.erzev m · gelmek içın ellerinden getent yapa- & yısa kadar çok sak ndir. Fırtınaları mek için yap aca gayre • sem · 
dükkAnlarının önünde bir doma- caklar, daha kötüsü, alttan alla on_ tayin olunan Burdur valisi HalQk dulunu bildiren haberler alıyoru.~. en ziyade yazın kuvvetini arttırır . resini süratle veremez. Tayyare
tes için kavga kıyamet kopuyor. ları tenkit ederek yahut alaya a- Nihat Pepeyi, bu hafta içerisınd-e Bu haberlerl veren kaynaklara. go- (Monson) ları ancak o zaman tuğ- nin yardım1nı bulmıyan bir deniz
Paraya kıymet verılmedlği için !arak, b izi kendi taraflarına sürük. yeni vazlfestne başlayacaktır. re artı.~ Hint Oky&nusu~~~- kafıle yan derecesini bulur. altı gemisinin faaliyeti başarılı ola._ 
bir trampa sistemi kurulmuştur. lemek isteyeceklerdir. Kime yar. Burdur valiUflne terfi eden ts. usulün~n tatbiki zaruri gorunüyor. Yoksa Uzakdoğuda Japonlar faz. maz. Bunu b11iyor ve daima görü
Ahş verişte para yerıne kahve, dım edeceğiz? Mesele buradadır. tanbul Emniyet müdürü Kamran Bu vazıfeyl de Am<!rikan • tnglllz la denizaltı gemileri kaybettiler de yoruz. 
çay, tereyağ, ekmek kartı kullan· Her kayıtlama b lztm keyfimlzı boz da buı:ünlerde hareket edecektir. do~an.ması yapmaıa mecbur olaca.. Almanlar bunu karşılamak emeli Fransa sahlllerlndc.n Hint deniz. 
rı.ak Hizım! Kasap GükkAnında iyi duğu vakit onu kırarak ve boza. Odun ve kömür ğı ıçin zaten uzak doğu&a meııul ile Hin t Okyanusundaki faaliyeti U· !erine kadar Glan mesafe (10) bin 
parça et var ama, zerzevatçı için! rak keselerini doldurmak isteyen- olan bu Birleşik filonun daha çok zerlerine mi aldılar? .. Ei-er bu nok· milden fazladır. BöyLe bir mesafe-
Zerzevatçı da en güzel domates. !er, bizim zevkimize gidecek bir e. dağıtılması ~e ~ır ~~rl kal~ıraı:"~yacağı tı.:::· ta, Almanyayı oralara deniz kuv- yl durmadan geçmek bir mesele. 
terini kasap komşusuna saklamak- debiyat yaratmakta güçlük çekml· .~ u yanus & u unan ng z vetlerl göndermek mecburiyetine dir. Denizaltı gemisinin çıkaracaı?ı 
tadır. Şarapçı, kendine yataklı va· yeceklerdir. Şurası doğrudur ki, yaklaşıyor ulkeler l ile Hlndlstanın 1nglltereye soktlyse bu da Mihver için endişe Arızaları unutmamak llizımdır. Son 

9-11-114! -

Nihayet sahneye 
çıktı ,. 

~ kııı'lanm - ptır..,ıt . 

~ 940 dalı! Fra- -~ 
sırasmda Almanların eline esir ,,4l
müş olan General Glraud:;::lflt'91 1'J 
manyada göz altında bulund•f" 1,,ı nf er leden ka.çnuştı. Bu h&.diM- D .ı tı' 
günü Generalin bal tercilnle!l 
sütunda yazmı,tım. ,ıd'' 

Geçen Umumi Harpte de AJrD 11ı111 
rın eline esir dllşen General Jir• ~· 
o zaman da bir kolayını bulllP ~ 
btı-nı ve tekrar Almanl&r8> ,. 
barbettif;lltl barulatlıktan ...... ,.u 
ter hemen yall:alanm.US& oe;,rı• 
her halde bir glln yine Alnı• il"' 
karıısında göreceğlml.zl bUdlrrııll rJ 

• yll 
Bu yazrntn ltttönden bir .... ~ 

man geçti. Yalıalaamadan 11,.ı ,..ııv 
oradan da Vı,lye r;ıtnıete nı• ,ı.ıt' 
olan bu ele avuca sıj'ma.s oeııet ,AJ 
bir iki kere ııoıı.edlldll<teo ..... 

gon biletıni devredenlere daima i-. Ö olan muvasala yollarının tehlık.eye k b ' d d Amerikan ra Alman denizaltı gemilerinin kul· vurguncu bir esnafın Uk suç ar· trendiğimiz-e göre. Mahrukat .. .. verece tr urum ur. anılmaz old.11. ,,
1
..,. .ıı 

yı ;:arap vereblliyor. Deutsche All- kadaşı, müşterisidir; nitekim Uk: Ofisi, elindeki odun ve kömürlere düıeceli ilert surulmektedtr. deniz kuvvetlerinin şimdiye kadar landığı torpltolar ile Japon denizal.. Loadra radyoeunan ftn yeroq.· •' 
gemeıne Zeitung bütün bir kara kontrolcusu da odur. alt tevziat defterlerini tanzim et- Biz bu hAd~eyl bir kaç bakım- batırdığını ilAn ettiği denizaltı ge- tılarının kulianclrğı torplto sillihı haberden öğrenmiş bulun•Y•,.._ır 
borsa sebekesinln keşfolunduğunu ı.. k le d t b dildi• · d dan elemek lstıyoruz. mllerinin adedine inanmak icap birblrlnir. (tlyüp) lerine uyar mı'l Fran•••ın şı~·ı Atr"·· ~ilftıw 
haber vermektedir. Asıl suçlu i- En başta hükOmetten. zamanı m .. ve ıune r e a e .ın en 1 - Alman denizaltı Remlıer!nh d B ı k Japoların -· .. _ -dağıtılmak üzere kaymakamlıkla· e er una nanırsa Aynı (tlyilp) den atılabilir mi? .. kelerin• lıarşı Amerika Ot' 
dam edilmic.tır. Berlinde her hafta 1939 a doğru geri atıp hepimizi Hint Okyanusuna kadar gitm. ek ıa. ellnd.e yeter derecede denizaltı ge· AI d 1 ıt ·ı ı ·111.h lk -' 

1
' d 

11 
ra gönderilmiştir. 

1 
d • 

1 
b ' d man en za 1 gem• er sı d • b~lamasından bir mllddot .... - _, 

kurşuna dizilen veya idam olunan. feraha götürecek tedb rler eğ '1 .,- Kaymakamlıklar hemen bu de!· ruret ni o.,uran b r i:l ıse va.r misi kalmadığını anlamış oluruz- malini Japon gemllerlnden yapabi- neral Jlro, Cenlr radyOlotıd .. rl" 
ların afış - listeleri - görülmekte- buhranın cihanı sarıp savurduj'u terleri halk birliklerine verecekler- mıdır? Uzakdojuda bugüo. Japonyanın da. lir mi? (Tlyüp) lerde küçük bir ter müstemlekelerdeld Franı11z ~~ 
dir.a Bir isvıçre gaz~te~~nd~.;kun. devrin tedbirlerini bekleyeceilz. dlr. Halk btrliklerl bu deftere ken- ge~iler~::!o~~;:r:::.0::•:!~~~'. yandığı en sağlam ve en iyi kuvvet tip farkı bu imkansızlılı verebilir. r!ne ı.tap etmiş ve hull8• 0 

duğuna gore cZürih e r kme· Tabii ge,..;m şartlarını, umumt b&.. di böle:elerlnln evveli en fakirlerini 
1 

~ t ... denizaltı silihıdır. Uzak mesafele. Bunun önüne geçmek için bu saha_ şöyle demiştir: H.f: 
•1ıur, kendileri tarafmdan yo e.. ..,. ara mı uaramış ır ! ı d ld n d edilmı·ş aynı -••rr• ~ ve sonra emekli dul ve yeUm maaşı f 'leI i ar a evve e epo cfkl senedenberl dü!Jımam- ~-11· dilmek ıazım gelen iaşe kartlarının rıştan hemen sonra dahi bulamıya- 3 - Hindistanın ve diğer mem- re kadar uzanacak ka 1 er n sey- i 1 . b 1 atıı.,-

alanların isimleri kaydedecek ve t i ı h f d n f'lonun k uva. c ns ma. zemenın u unması zaru· ylklerlne raa.n~en mütareke t ..:-.' 
bllvUk bır kı$mını aşırmışlardır. cağımızı düşüneceğiz. Bilerek ve leketlerln ngiltere ile muvasalası. r n mu a aza e e ı r • ı d .. ül ·· &"-'"-' l.f. r~ . karne vereceklerdir. ridir. Harpten evve üşun muş na haTfl harftne riayet e-ttlıı , ,ı 
Şimdiye kadar bu Jca.rtlarla tica. isteyerek. fedak.Arlıfa razı ola~· Mahrukat Ofisi her aileye Uk nı daha çabuk olarak koesmek ıs· zörlere, denizaltı gemilerlne ve u. olmB'H icap eden bu noktalar için kat Almanlar ve ttaJyanıar Şe~it· 
re t eden 80 klııiden fazla adam tes- ğız, Sıkıntıya çare olarak bu btM- t1rarı mı var?.. çaklara dayandığını buncıan evvel· 1 ki 1 d • B ıcJ ,... • parti olarak 4 çeki odun ve 200 hazır 1 ar yapı mış mı ır · unu Afrika Fransa!unı ıc•al edece _..,. 
bit Olunmu•lur .• lsvıçre, mu··stah- kın kulag·ı.na: tı--Canım, kiminle Amerika kıtalarının Ortaşarka l' t · t'k S k 'Yit /.J"" ~ kilo kömür verecektir. ki yazılarımız.da be ır mı~ ı . ı kati bilmemekle beraber olduğuna Buna kar'' blr tedbir olarak tll 
~illerin pahalılık yarışına karşı koy muharebe edeceğiz? Bu kadar mil- ve müthtş malı.eme kafilelerinin de adaların yayıldı"'ı bu denizlerde d e. Çü kU Ja n .1rs• 

mak için, serbest et piya!;asm1 kaL li müdafaa masrafına ne lüzum Rusyaya a:önderlldillne dair her nlzaltı gemı·ıerinln rolft ço~ bu··yu"k Al an i •• en ••! d e•o · 
Mahalle birliklcrioden karne a... • da ır anamıyoruz. n po "' ı rlkahlar tyl bir niyet ,.e ın..,.. 4f· 

lamamış olan fakir w mahdut ge.. .. man aşm~ı es....., 1 uru- topraklarımıza gelmişlerdir. '7'-nd•tı 1 

dırmışhr. Her şey tayınJanan ve var? Asıl zorluklar bundan doğu. 1 gün ajanslar okuyoruz. Eğer ajans_ ..:ır. Japonyanın bo'yle bı'r kuvvet· n aııcak harp başladıktan son· ba "unı• 
1 irli vatandaşların mu.racaat mer- M..I mu u f'jka ku\·,·etlerlmlzlo ş,o: 1Jt' 

veslkalanan aynJ memlekette ek· yor!• tıtlkinini bile ulaştıranlar ô - larn verdiği bu haberler doğru ise ten mahrum kalm••ı Uzakdog· u sa· , b'lmiştır 1 runı· 
1 · cii kaymakamlıklar v.e nahiye mü· 1 _,, ra aıa 1 • olarak tekrar harbe baş ıyo tı• 

meğc ve süte kayıt konulacağı hiç muştur. Doğrudan doğruya b zı dürlükleri olacaktır. Mısır ccphcs nde çok ffilktarda A hasının derhal bİl şka bir durum al. Ana üslerinden kalkan Alman nim size itimadım var, sizin de :~ı·' 
hesaba katılmamıştı. Başka gıda herhangi boyun eğdirilmiş memle· merik:tn kuvvetlerinin y~rleşt!ğinl masını r.~tıcelendlrı·r. d n· altı gemilerini Hint Okyanu 11 b tmlY•' 

Dıter taraftan Ofis halkın man. ~ e " n · itimat ed..,eğlnlze ' P e e .1.iJl 
ınaddeleri pahalılaştığı ltln, ek. ketlerden btrine benzetmek arzu· 1 kabul etmek icap ediYO!'· Libya Eğer bu Okyanurun sahltlerini euna kadar gelerek buralarda çatı- A• sanı unutıtlalıdanber'l ' 'ı·r 

ga kömürünü daha kolaylıkla a· t ·ıı ı ı 0 

ınek tsviçrede başlıca doyurucu gundan gelen bu telkine, bu memO- labtımesi için şehrin muhtelit yer. cephesinde ngı z el r n taarruza kuşatan lnglliz ülkeleri ile İngllte· şablleceklcrlnc pek de ihtimal veri- sanılan General Jlro, birdenbire P' 
m adde olmuştu. Tayınlama haberi_ lekette inananlar olmuştur. Hük - 1 kalkışması bunu tey d eden b ir hA.- re arasındaki muvasala yollarını 1 0 Çünkü avlanmak tehlikesi ıu hem d• 1 

ini erinde kömürcülerle anlaşarak ba- t em z, zalrde karıtımıza çı yor, ı · 
nı veren gazeteler eliyorlar ki: cŞl- met tcdbtrlerini ~klerken, m yilikler tesisine karar vermiştir. dlsedir. Burada gll tlk9t llartalcak kesmek düşünülüyorsa bu da oraya daha çok artar. Buna şüphe edile· sıfatla.! Afrlkadakl Fransı~ kd'' 
k3yete hakkımız yok. Bazı mem- müdafaa hazırlrklarımıza asla gev- olan asker! kuvvet er tab L bya ıo··ndcrllccek Alman denizaltı ge. d 1 k' 

Bayilere satış üzerinden kAr ve· mez- ıert ba'kwnan anı o ara · ıır 
:cketlerde ekmek biziınklnbı ya. şeklik gelmiyeceğlnl. harbin en ııa.. 1 muharebelert için müessir olacak ınilerin ln kolaylıkla başaracağı bir Biz bu ihtimali çok uzak görü· General Jlro vı,ı tarafın~• ıı• 
rısı kadar değUdtr ve süt tadının zlk ve buhranlı safhasına. gtrm1$ ol- rl eceyktir. derecede yükselebilir, O zaman tş değildir. ÇünkU Atrikanın bütün yoruı. Hakikat şeklinde göStermek vazife ne mı ceı.aıre göndtrllrr' 1~i' 
'ıatırası bile unutulmuştur. 225 duğu bu devirde ve bundan sonra. erli Ma llardan Libya cephesi Mihver kuvvcUerl şark sahili, Arabistanın 1rana kada r için vakalar tlln edilse bile başka yoksa kaçarak mı Afrikaya. gc~ıil 
~ram ekmek. öteki harpte aldığı- bilAkis. mlllt müdafaa hazırlıkları- aleyhine neticeler verecek bir du- 3 idcn uz~ı kıyıları (Anglb-Sak· devlet~ mensup denizaltı gemUcrL tir'! vı iyi kandırarak ıca.mndfl ,_~ 
.nız ekmektir.• İsviçreliler. onlar. mıza büsbütün hız vermek zorun- verilen bezler ruma gireblltr. Bu mümkün olma- son) kuvvetlerinin elindedir. Bu nln faaliyetinden istifade cdUmtş tetikle; lehine kullanacatı bir ·o"!ol 
la dahi başlıca gıda maddesi ha- da olduğumuzu dilşOneceğiz. Bize Bilindiii üzere Sümerbank sa bile Almanları buraya fazla kuv- kıyıları takip ederek emin bir yol bir propaganda ola.cağ ını söylemek- kumandanlık mı koparmıştır, ~ 111 

ıine gelen ekmeğin 225 gramını, kuvvet veren bir .nokta kalacaktır: Yerli Mallar Müessesesi, şubeleri- vel ~tirmek mecburiyetine sokar, ile Hindl~tana ızitmıe k, yine Rusıa~ Le tereddüd edemeyiz. fırsatı yllalayınca kendi kendi 
başka memlekeUere ıöre nimet kendi kendimizi mutlaka besleye- nln bulundulu yerlerde dotum ve Avrupadakl Alman kuvvetlerinin ra malzeme götürmek. yine Orta. Hüsameddin t)lscl bao;kuınandan tliln etml~ttr1 ıı.ıldıt 
addediyorlar. Biz 300 gramdan a- bilir, idare edebiliriz. ölüm vakaları fçın l5, evlenmeler- eksllmesinl icap ettirir. Bu nokta-,----- ----------------------- Şimdllik bunlar maltııın de•·Jı( 
~aAı düşmedik! F'.t.lih Rıfkı ATAY de de 50 metre bez vermektedir- Yı büti.ın inceliği ile g6zönünde tu· x ı Fakat Londra radyosunun .,rr et' 

Ha.yat zortutunun ve bu zor· Bu arada öirendiğimıze &öre, bu tın Alman yüksek asker! kuman. A eı--- habere göre bugün bilinen blf -~ı' 
luktan dofan yolsuzluk ve kara kolaylıjın Yerll Mallar şubesi bu · da nlığının J\.-tısıra takviye gönderil- ıw. · W a, ı vana, 0 da, General Jtro•t1U~rt1il 
b()r<1111a ticaretinin, her tarafta. ma- lunan ~ehirlerla belediye hudutta- memesi içJn her şeyden evvel bu- ~'''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''"'''''""'~''''-'-~=-''''-''''''''"'''~ hayli raman ewvetkt yazımd• t• 111,, 
ki neleri kadar muntazam çalışan z on g u 1 da kta rı harlcinde kalan yerlerinde mez raya olan muvasala yollarını tehdit ettltlm gibi Almanlara ka~I dıf• 
Alman teşkilatı içinde veya saati k6r ıubelerin bulunmadığı mahal. etmeyi daha muvafık görmilş ve D d ·g"' ·m curcuna koptu yd yine oahneye çdunış oım••' ııı 
kadar aksamaksııın işleyen !svlç- ı k 

11 11 

lere ıle teşmili taharrilr etmiştir. Atıantikte kış milnasebetlle fazla e l l KÖR ~ 
rede bile tamamile önlenebilmesi. Bu itibarla doğum, ölüm ve ev· faaliyet göSteremı~eek olan deniz· 1'A~1ı 

1 Om 1 il . 1 Hl t Oky 2 S Blrlnclte,rln t&rlhll Va· a.rruza geçtiği haberi gelw. Hali d,.. KADIKO .. v KAZASI •• ne lmkAn o m&dığını görilyoruı. l ur tenme vakalarında verilecek bez.le- a tı gem erın n anusu na 

1 

.. 
Hayat zorluğu ve ondan doğan yol. rin, kaza, nahiye, merttzlcrlnde o tan'ın bu ılltunul\da ıtu satır- \am eden hu taarruzun btldirtldJfl~ KONGRESİ sirıd' 
<uzluk w kara borsa tlcaretile mil· mahallin manl[aturacılarına tah•ls FUHŞA. StlRtlKLEMEJı:TEN lan yazmıştım: n.lıı on dördllneU gününde, yani dün, Halk Partisi Kadıköy şub• ş 

~ Amerikalılar, Alma.nlann Parlı mat· tır 
r"<lelcsinJ her gün daha arttırmı- b edilen eşyadan verilmesi köylerin MAHK'Ol\f OLAN GENÇ 

1 

diln bir kongre yapılmış · ı11' 
'"'" ve şiddetlendirmeyen h.iç bir ı ay ram 1 ihtiyaçlarının bağlı bulundukları T k i cB!r Beyrut telgratma göre Ps- buatının ııtedlfi gibi Tunus. Fas ve kongre, Doktor Fahrettin 1(et'ıof 

Beyoğlunda a s mde oturan ........... tbo t F U ..... 
1 

Ceı.alre yerleşmesine bile fınat ver· e 
hükUmet yoktur. Ancak şu fark nahiyeden temini vilAyett-ere bildi. Cevdet isminde biri İffet adında on «.-~ ma a ı, ransız m !ı~m e- ede riyaseti altında toplanıtmr1 V ıttl5 
v~r: kara bor~a tüccarlığı ve yol- rilmiştır . cketerlnht Alman kuvvetleri tara. m n bu mUıtemlekelerln Akdeniz Jan tıda Parti İdare H('yctl uıı· 
•uzluklar, tabii zamandaki yanke- Zonguldak, 8 (A.A.) - Uzan TRAMVAY 81.R KADINI beş yaşında bir kı zı yanına h iz- «fından mlldalaa edllmMlnf lotl· 'e Atıantlk luyılarındalıl birçok Suat Hayri Ürgüplü de hlZır 

1 
noktalarına mUhlm kuvvetler (iıkar· 

;icllikler ve hırsızlrklar gibi, küçu"k Mehmet tarafından Zonguldakta YARALADI metçı olarak almış ve iddiaya gö- cyor armLQ, , 1 t ••. 
-ı ma""a ha lad lar unmuş ur. r .-

zümrelerin mesleğidir. Satıcı ve- kömilrilrı bulunmasının 113 üncü re sonra kızcağızı arkadaşlartna «Pal'i'4 matbuatmutı Alman kon· ı " ş 1 
• Kongreye iştirak eden azal& tı 

ya alıcı vatandaşların en büyük yıldönürnil olan bugünü Zor.cuJdak Fatihte oturan Sıdıka isminde «trotu altında bulundu.tuna ~Upbe cYakınd&» dedlflm curcunalardan zı dileklerde bulunmu..:lar .. ,,c ~ıı·;i 
bl kadın d " k ~tlht F teklif ederek fuhşa silrUklemlştlr. bi 1 h be d "I 1 h • <t!'mı, bu fırsattan menfaatıenme- lllar kömür bayramı olarak kutla. r ' una şam .en e ev· ceclllemlyecı:eğt11e cöre. eter blkU- 1 r nedi a r ver 1• m n emen er- meyanda bilhassa Kadıkoye ıhı 

ye değil, bilAkis, hUkOmet tedbir· mı.şlarchr. zlpaşa caddesinden geçerken, vat. Bu suçtan dolayı Asliye Yedinci erilen l1Jte-k ger('ekse bunun "'I "- t.-esi günü. askeri ,.e siyasi pek ö- Şef ı~met lnönünün bir heykC 
]erini muvaffak kı1mağa çalışmak- Bu münaS(betle Zonguldak baş- man Eşrefin idaresindek i tramva- Ceza mahkemesine verilen Cevde- «den geldiğini anlamak güç değtJ- ı nemll dej'işlkllklere imkin \'erecek dikilmesini istemişlerdir. 
tndırlar. B undan başka bu vat&n- Lanbaşa bayraklarla süslenmiş ve yın sadcm<'slnc maruz kalmış, ba- tin suçu sabit görülmüş ve dün 6 o:dJr. olan ikinelsl de iki hafta geçmeden 
daşlar darlıgı ve zorluğu tabii bul- Uzun Mehmet parkında bir tören şından ve vücudunun muhtelif yer ay hapse mahküm edilmiştir. «Bunu böylece tesbit ettikten Ye koptu. . .. , , ' • ~ 
m<1ktıı:dırlar- Etrafır.ıza bakınız. yapılmıştır. Vali, komutan. beledL !erinden ağır surette yaralanarak «~f#-Na, Bdlçlka Kon~nda. Ne yalan söyliyey;m. cyakmdu r- 1 -.. t/ 1 il 
kaç do!'>tunuz ve kaç aile, harpten ye, Parti ve halkevl reisleri ile a- Gureba hastan~slne kaldırılmıştır. ZAÇ YAGI tLE YARALANAN «Hattıü,.tüva 1' .. ransasmda Birleşik derken bu «yakında:ıt run bu kadar 9 İKİNCITEŞRİN t9ıfZ 
'Jnceki hayat tarzını arz.usu ile ta- zalarJnın, hilkümet erkanının, ma- BiR OTOl\.lOBiL BİR ÇOCtJGA USTABAŞI tı:!\fllletleT kuv,·etlerJnJn arttırıl· yakın olacağını dii.,ünmemlştJm. PAZAR1.1ESl ' 
Jll etmeğe razı olmu:;ı:tur. Biz Al- den işçilerinin ve kalabalık bir halk ÇARPTI Kaz1ıçcşmcde 29 numaralı Ah- «makta oldutunu blldlkten sonra Yalnız bu vesile He okurlarımın AY 11 - GÜN 313 - ıta~td-ı~ 
many11.dak. azlık eşitliğini aramı- kütlesinin hazır bulundukları bu tö Şc.lör Hrlstonun ldaresiııdekı met Karaya ait dert fabrikasında «Şln1al A.frlk& Fransasına, yani dikkatini bir nokta.ya. çekmek iste-- RU!\Iİ 1358 - Biriııcıt.eşriO ı' 
voruz; biz bol ve ucuz istiyoruz, rtne maden okulları ile diğer okul_ 2586 sayılı otomobil dün samat ı;alışan ustabaşı Haralambos. dün cTunus. FM , .e Cezaire de Alman. rhn: Amerikalılar, bu sürpriz şekUn. HİCRİ 1361 - ŞEVVAL , 
bolluk la eşitlik istiyoruz. Hastalt- lar talebeleri de iştirak eylemişler- yada Etyemez civarından geçerken :ıkşam fabrikanın bahçesinde zaç cJa.rı yerleştırellm, Afrika.da ya- ı dekt baskını bir Pa·ıar sabahı f&lak· z · \ . l ' 1',,4 
.(?ın bir yüzü bu, . öteki yiizü ka ... dir. o sırada e&ddcdc yürümekte olan yağı varillerinden birini açmak ıs- ckında. ne cureuna1a.r kopacağını la beraber yapmışlardır. Acaba Amea GÜNEŞ 7,41 

1
.ol 

nun kayıtlamalarına karşı utandı- Söz alan hatipler Uzun Mchmedin Blirhan adında bir çocuğa çarpa- terken, hava tazyiklle birdenbire Cll:ay&llmi~de canJandırmıc olurm.» rlkahlar mJll:vetden gtire göre estir· ÖGLE 12,58 fS 
rıc 1 bir 13übalilikt1r. J-fükQmetc bir hatırasını ann11şlar ve Abidesine çe- rak, zavallı yavrunu'l yaralıı:ıma:-t· :ntişar eden z.aç yağ larının yüzü- priz baskın• la.no mutlaka Par.ar İKİNDİ 15,40 

1
::o0 

>eyanname vermek hiztm geldiğfn. lenkler koymuşlardır. Gece m aden na sebep olmuştur. Burhan, Cer- ne dökülmesi netlcesind-e ağır su- 24 Bttlneıte.,rlnde, yani b• satarla-1 günleri erken saatte yapılm.Mt lttz.o- AKŞAM 17,57 s' 
ic ihtiyaçlarımızı ala.btıdiğlne şt- talebeleri tarafından bir fen.er ala. rahp&şa hastanesine kaldırılmış. r<'llc. yaralanmış, Balıklı hastanesi- rı yazdtfımın hemen ertesi. gtbııü, M.ı- mt1na mı kanaat ptlrdllerf YATSI 19,31 1•0,, 
<jirmek ıçin çareler arıyoruz. Yan· Yı yapılmıştır. şoför yakalanmıştır. c kaldırılmıştır. ı sır cephesinde lek.lztncl ordua.un ta· TATLISEBT İMSAK 55,00 12• /1 

ış beyanname altına imza atmanın ,_,----------------------------------------------------------------------------~ .1e kanunt, re de ahlfıkt mesullyet- 1 
lerint hatırlamamak için özürler 
icat ediyoruz. 

HLikümet vaziyetin gerekli kıl-

Sebep 
il':!!!. ece yan!u mahall,deki bir ev· 

~ den k<ryarak çrkan bir yaban

~•.),, polis, fliphe üzerine karake>la 
getirir. Adam koınl~rln önüne Ç'lk· 

tık• zama.o kat'lyyen hırıu:ı olmadı· 
fıru ı'irarla tekrarlar. Komiser: 

- Fa.kat, drr, gee'-nln li83t ild1;1n
de iyi bir adam hl'rhangl bir e\:e bu 

''kilde girmez ve bu ,ekllde koşarak 
~ıkmaz . 

- Ah Bay komi~r. bllmlyoMıu

nuz. Bir llarça ııı..arho.,.tıım ,.e kendi 
evbne glrlyoruın zannJyle o ove glr
d·n1. 

- ı ·.ı, ır, buna irnkan lok. Zira 
"\ .. ~ıjı.tıini ıtordüğiinuz zaman kaç
'lıı~· ~ h ,ıaffil, ınız. 

- Billıkl' bu gayet tabiidir. Ev 
alLbıni de karım unnetml. tim. 

SERÇE 

aralık onlar da mücevherlerden bahse
dlyorl•rmış. 

- Ya demek ki görmüşler., ne kadar 
garip! 

Genç ad::ı m bu sözleri &ayet ala.yc1 bir 
~esle söylüyordu. Kendi.sinden ~üphe et
melerine kcıtiyen ehemmiyet vermiyen 
kayıtsız ve sakin bir tavırıa sicarasını 

yaktı ve bekledi. 
- EV"< ı.. hattı sade bu kadar da de· 

ğil, Ci :"Ayctten sonra prensesin kamara
sına girmişsiniz. Onu da görmüşler. 

Bu sözleri HeB<en boş atmış, dolu tut. 
muştu. Knit yerinden tellşla fırladı. Sap 
sarı kesilmişti. 

- Görmüşler mi dediniz? 
Dedi. sonra birdenbire kendini toplt· 

yarak'. 
- 1mkA~ı yok.- çünkü ben prensesin 

kamarasına gii-medim. Diye ııavc etti. 
Polis hafiyesi cevap vermedi. Etrafa 

dikk atle baktı, sonra yerinden kalkarak 
musluğun başına gitti ve: 

- K amaralarda akar su olması hazan 
böyle işe yarar. 

Dedi ve musluğun yanında a.Slh duran 
havluyu 1Iarak baktı: 

- Çok şüpheli kan lekeleri var. 
Bu ı lar büsbütün başka şey. 
Evet başka kan lekeleri değil mi? 

Mesela ya burnunuz. kanamı~tır, yahut 
cia parmağınız kesilmiştir. Aziz meslek-
taşım! 

Hessen elindeki kanlı havluyu kapta· 
na uzattı. Sonra Knit'e yaklaşarak: 

- İnkara kalkışmaytnız Mösyö Knlt. 
yahut Mösyö Senlus her ne ise! Bu kan 
lck<lerinı hepimız görilyorz. Bunların 
nereden ve nasıl geldiğini doğru olarak 
ıtiraf ediniz. 

K nit s&rarmıştı, kekeliyordu .. 
- Bilmiyorum. Kan mı acaba bunlar? 
Hes:.;en dikkatle mühendisin elbisesinin 

koluna bakıyordu. 
- Kolunuzda da kan lekeleri var. 

Onlara ne diyecckstniz bakalım. 
Knıt kolunu gizlemege çalıştı ve sustu. 

P olis ha.fiyesi sözlerine devamla dedi ki: 
- Basil'! öldürdüğünüzü itiraf ediniz 

Mösyö Senius .. Artık bunu inkAra kal
kışmak çocukluk olur. 

Bu defa kaptan Siemens yerinden 

Çeftren: JI-.. A.. E. Yalman __ , 

kalktı ve: 
- Beni dinleyiniz Mösyö Hessenl Bu 

adam Gregor Senlus değildir. dedi . 
Hessen omuz silkerek: 
- Ben de bunu bll!yorum. Fakat is

mirıin ne ehemmiyeti var. Biz.e yalnız 
elmasları nereye sakla.mış olduğunu söy
lesin, Şimdilik bu !Azım. 

Genç adam fevkalAde meyus bir hal· 
de idi. 

- Basll'i ben öldürmedim.. size ye
min ederim ki ben ne çaldım, ne de öl· 
dilrdüm. Hiçbir şey bilmiyorum. 

- Bilmiyor musu.ouz? Sizi prensesin 
kamarasmın önünde a:örmüşler. Cevap 
veriniz. Burada Lşintz ne kli. Ya bu kan 
lekeleri .. hem kolunuzda .. hem cie hav
ludakı kan lekeleri nedir? Şu halinize 
bakın.. söy!iyecek tek bir söz. bulam.ı. 

yorsunuz. Her ııeY sizin aleyhinizde .. 
Uzaktan uzağa balodan musiki sesleri 

geliyordu. William Kıııt başını iki eli 
arasına almış susuyordu. Hessen yine 
konuşmağa başhyacak iken ııenç adam 
birdenbire başını kaldırdı ve: 

- Size hakıkati söyliyeceğlm, dedi. 
Artık sakhyamıya.catımı anlıyorum . 

- Peki .. anlatınız. Sizi dinliyoruz. 
- Ev""'ll bir sigar• içeyim. Fazk si· 

nirliyim. Belki biraz sükünet bulurum. 
He.sen tabak .. ın< çıkardı. Bir tane 

ona bir tane kaptana ikram etti. Bir si· 
gara da kendi yaktı ve ııene : 

- Haycli aolatrnız .. dedi. 
- Size bUtün haklkatı söyllyecej!lm. 

Evet.. prensesin kamarasına a:tttim, fa ... 
k at cinayet olmuştu. Karanlıkta içeri 
girdim. Ayatım bir şeye takıldı, yere 
eğildim. Ne oldutunun farkında delil· 
dim. Karanlıkta yere bir şey düşmüş 
sandım. Dokundum, eli.m e sıcak ve ya. 
p1şkan bir madde sürilldil. Korktum. 

Hemen elektrlti yaktım, yerdekt kan. 
!ar içinde bir cesed idi. Oradan acele 
kııçtrm. Kamarama ııeldim ve kan leke· 
lerlnl temizlemeğe çal ııtım. Ancak bu 
kadar becerebildim. İşte hakikat bundan 
ibaret. Size her şeyi anlattım. 
Susmu~tu. Hesscn &illümseyerek: 
- Bu hikayeniz bana pek acalp gö. 

Tür.dil dojrusu.. ne diye prensesln ka· 
(Devamı ..-ar> 

(VKÖl~ • 
Börülce pilôkisi 

Y emek zevkinden errtl.O 

ğımı bir alıpabıno r.ertl' 
lr börölce p1Ald1!1 yaptığını "" 
leuetH old•ğıuı• o<lyfodJ, BeD 4' 
gtln homen yapmap karar ,,. 
Bir kilo börillee, yarım kilo ,. 

lld havuç. bir demet mayıı."°" 
kölı: de kereviz aldırdım. sa 
~ l&lattım, ııaMııa 1<ad"' 

:.ıc:yık~~ B~;•: !:c!': ~ 
yağın içine biraz donıat"9 • 
k""'tıraralı bllrillce ve .. ~ 
beraber koydum. Yarım saat 
nattıkta.n sonra. ayıkl&nan dlğet' 
ulerl attım. Atzını kapayate-" 
m•t• bıraktJm, Gllul<.e pı.,ıııe" 
tane kMme şeker attım •• Ol ,.ı<1 
nozu da. doğrayarak ate,ıen 

Tabaklant. bo'alttım. soğııl< 0 

sofraya l"erdlm. Leı:zetine doyur" 
ımyan çok sevimli bir yeıııel< 
Okuyucula.rrm bu yemeği yş 
aa se\·e seve yiyeceklerine enı 1~ 

EV l[AJ)I"'' 
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lj~~~!•J:Ai4trJJJl:!J:]~J~3J1 Fransa donan- ı ~~ SiYASTiCMll 
Askeri durum Ş • J" Af • k ması harekete ~ ~ - ~ -= .. ~ 

,...____ Yazan : 1 m a 1 r 1 a geçti F b b 1 s Şümullü bir 
~·Ali BOIPA!f "ı Fransasına baskın mekted><. O..:: • .'='=.. ener a çe, • poru hareket 
~ I UnkCJdl:l h3rp (Ba'ı ı •~ide) - V&f!Jlgton, S (A .A.) - Amerikan ::.ar~e:~ ~= 3 o V 1 A ti• E:. ~~. ~i edilen en uzun naltliye hareketini hWtQmett namına sın söyleıneğe ea- - m a g u p e 1 lan, MMepl Petea ft VJııtbtbı lmk•· 

l .. ıaır töluncıe. mlhver ordusu teşkil ~ylemtşttr Büyük lngılız \'e llhtyet ta.r bir sö2'Ctl Şunal Afrlka1a taa~~~~~k:"ba:: :::"' ~okahete .. ~=~~~!·. tyt Amerl.kan deniz ve bava kuvveUe· yapsıa.n asker çıkarma hareketleri· -- __,_.. .,...,_ 
._ elde kala• dok\lntQSO Ue rt. rıd 

1 1 1 
..... . 1 nına bombalar atıımzştır. J &llf mtittelik.IM '.l'mnuı, ,..__ ve 

,. rinın hlmayesı e ka ı e er halın· nin harpte ımnımt taaITU%Un "'°"i aıı· '-""LAV 

devam ediyor. lngtl1z ordusu de yüzlerce gemı binlerce mU sey gıç salha.suıı teıtldl ettiğini 1!6yl~· Fa.sdıa Safiye çok ötıemlı btr !15lı:er Fu'a 1erlefirienıe. ba Mttkeb il· 
raue takibe d ec1 k M çıkartma hareketi :rapıımışUr. Bun Beşı•ktaş D. Paşay~ G. Saray K. Pa- :rast ~en. -*ert 1ııec1ener1 ka· 

!.tat cvam ere arsa retm~tır. Bu emner. Amerikan tır. dan başka Fedh&laya ehemmiyetli -. 
'llııı f'lıhun cenubuna varmıştır Cc- asker!erlle hıncahınç dolu idi Bu c:ebeUt&n.k' .. f ... lyet V T k Jd B dar ffunallt ol&cMtrr. 
t ta 3 İtalyan tümeni Çoember ıçi· Amerikan erleri , ancak hücum ltL Lahnea, 8 IA.A.) - Sabahın ilk bır taarruz yapildıtı ve Mebdıye- şaya, efa a sime galip ge i. ey- Böyl4- tnr şeyin mlttteftkJer ke<ıa-

lıaı 'lrnrnı,. bunlar. aç, susut bir yıklarma bmmeden btr kaç saat ev. eaa.Uennde btrÇok hafit deıuT. birlik· ye başka blr komandos kıtası ih- k ld bına do~uracatı en yaJua meefaa.t
it !it: esir edllmclerlnl bekliyor. veı çıkaca1tları yerin ncresı oldu· teri ve na.Jdıye gemileri Cebellt&nkı raç edUdiğl de bild1.rllmekted1r. oz ve Süleymaniye berabere ka 1 lerden Uk alda ~elent~ fUBlardır: 

lırıı$. ğund8n haberdın edtJmlş!erdır. Bü terketm~erdır. 55 Jngiliz uçağı da Vıchy. 8 (A.A.) - SallblyeUi ı - Tunus, Ceulr l"e Fas'• akl el 

~h~Cılıı hava kuvvetleri, Marsa yülc gemi kafile.si, fırtın.al&ra ve Cebelıtar1k'dan hareket etmtı,ttr. Ce. Vlchy mab!illerınden blldlrlldJtine Bul.gar mıı.çla.rı dolayllli1e bir hat· le &ıördü . nıt d&kUtadan itibaren Ala· sürWmemtş Fraun lnn-Tetlerfam bir 
4r'& tı h ıle Mısır - Libya hududu düşman hava kuvvetler• ile deniz. belitank'a muTitemel hava htlcumıa- gore, son h&berlere töre, Şımal AJ. ta teahhura uğrayan lıg maçlarına rı iklvertllkr fazla çalışarak ra· gttn vı,ı•nın t&Tyfkt netieeıı.inde mlh· 
~Qrı~: Std! Baranı, Buğbui cL altıtarının hücum tehllke:ıı altında rma kar.,, bırçok ihtıyat tedbirleri a- rıkada vaztyet ciddi ve karışıktır. dün. Fenerbahçe ve Şeref staclların. kip kaleyi tehdide başladılar. Fa. Terlfı elblrHtt ederelr IMr tellae ol· 
lıııı-.rında ve Sollwn tepelerındc günlerce cM?nızde seyretmesine rag· lınmıştrr. lngt.llz makamları, herhan- Karaya asker çıkarma hareketleri da devam edılmiştır. Havanuo ili- kat lstanbulsporun gayretli oyunu mMı iht imali, Ya çıırpı,malar eon°0

• 

rl 
.. ııııan rnlhver motörlü vasrtaia· etı sanıyesı a 1 · gı brr ktm8enın ispanya a.razı.arne geç baz.ı nokta.lar<'la muvaffak olmuş· zellıg' ıne rag· mcn stadlarda çok az Fener muhaclm!,erine f.ırsat vermı. da, yahut da bu ko•vetterdea bir in&· "' bom baı m s n yesıne mahalline tur. Bazı noktalanta da ıerJ püs-ıııt~ amakta. Bu vaziyet. vllısıJ olmuştur. mesın.ı yasak etmişlerdir. kürtillmüştUr. bır seylrcı bulunmuş ve kar~ııaş- yordu. mının 1*1

11 kabnaıınDA lrw" btlyük 
\'~ tanfın Halfaya geçidinde Karaya çıkarma hareketleri, he Oğ\e tmrı CebeUtarık'da Yalnız FraDS111 donannııl* malar normal neticelerle kapan.. On beş dakika bu vazıyette Fe· bil' kı"9ın11ı m&tt.eflklere fttlhakı ıu. 
'lıt Mı.ır - Lıbya hududunda dmlerln blrblrlcrtnden yüzlerce ki· Nelson zırhlısı ile bırkaç mllhrip bu· mıştır. nerın hücumu ve tstanbulspor!u. retl1e orbdan kallnnq ohcalrtlr. 
ı~."nlnak isteditlne delftlet cd.cbl. lom t.r k Jmuna.Jtta idi. Bot'U üzenntı. bUytlk Nevyork, 8 (A.A.J - Tran:ı rad· ların sıkı mu·· dafaası halıode geçen ı - Sekhlael on:ı-- kat 'I mUJ· 
'ff e e uza ta bulunmasına rat- ~·osunun Vl.chy'deıı aldığt bir ha· Fen•r / Spor men aynı dakikada y l ...... Se bır tıava ra.a.Uyetı vardır. .J "" • O"""' yav&• yava• mütevazin bır Jt'tW ~lr ba.,a,,.. taiı:ttirlıtde Tunu· 

' apı m"9 ... • bere gore, Fransız fUosu birlikle- .J -·· " .. 'itt~ih""r ordusunun şimalde •er
~lieaır miktarı 20 b1Dt aşmıştır. 
~ zler, aso tank. 400 top Ye bin 
"'·C«: araba ele ıeçlrmlşlerdtr. Ce· 
· ııpıa k 

ferf kuvvette Btrleşllt devl~rtn ~anm Du.ramu Günün en mühim maçı Fener· hale geldı. Ş imdi akınlar karşılıklı tan l.lbyaya yardım edUmestaın n· 
her ey&let1nden asker vardır. Vaşington, 8 (A.A.) - Ha.rbıye rl harekete geçmişlerdir. bahçe stadırıda tstanbulsporhl Fe· oluyor ve her tki kale de zaman ya k!abında mlh,·er kuvvetlerlnln Tv· 
Vqıngton, 8 (A.A.) - Mlllılm Nazırlıtınm sözcUS1> tarafoıda.n bu· Londra. 8 CA.AJ - Alman rad. nerbahçe arasınd1l yapılmıştır. ö. zaman teblıke atlatıyordu . nuoıa Cf'\-Jp ıaarı.e ~- eı..etl•ısı 

ırıikta.:rda lngill1. kuvveUerı. Amer1· gün turuı edıldigtne göre, General yosu. Toulondakl Fransız fılosunun ledenberi Fenerbahçe karşısında L Bu sırada İstanbulspor müdafii loftne ~Uecektlr. 
~ın uşatılaıı ltalyatı ırupları.. 
~ tesıtm olmaslle Mil' miktarının 

kan kıtalarmı takviye etmek tızere- Eisenhowe-r'irı J<Umandu, Ub~ya. lngillz deniz kuvveUerfJe çarp~· yı neticeler almakla ışUhar eden Ue çarpışan Fener merkez muha· ~ - AUutik lnyısm4ald tlalerd~a . 
dir. ve Avrupa harp s&hne.auı.e ,amil de- mak için bugünkü pazar gilnü öğ. lstanbul-;porluların bu sefer ataca· cıml Müzdad sakatlanarak oyunu deıılzalhtara ka"'ı mtt~de!Mhıı ,ıtl · 

C art• catr tahmilt edilebUir. 
r11h~ııeraJ Mont.gomcry, M&rsa Mat 

Camna taarnıza '-flanpo ğildır. ~~~ne:~~~:. denize açıldığını btl· ğı netioe merakla beklenmekte idi. lerketti ve Fenerliler oyunun nl- •etıendirilmesl kabil olacaktır. 
Cezalr .,.hrinde Saat 15 de sahaya çıkan takımlar hayetirrc kadar ı O klşı ile ovnama.. 4 

- Mihvere teaur.,uıu ı.aman u-

~ t'!enuptan çevirerek batıya G ) E f 
dj/u ııerıemek tıkrile hareket e· enera isenho Ruzvelt ransaya 
'lıe~~~ ~enupta çevrilen lta}yan tü- ver'in mesa1· ı bir mesaj gönderdi 
ltt· r e de vakit kaybetmek nt. 
l'rıo~e. d<>ill . Mihverin çekileb!len <Başa 1 toclde ) Q <Baıf1 1 -.cıde) «=• 
llıenı rı~ kısımlarlle kendi zırhlı tü_ 4 de - radyo ile Uln etmiştir. Aynı B· Ruzveıtfıı mesajı 
t erı arasındaki mesafenin biZ- mesaj yine bu s aba.h Şimali Fransız Vaşington , 8 < A.A.) - Ameri. 
t~~~sine meydan vermiyor. Bu fi- Afrika.st tlzerinde uçan uçaklar tara- ka Birleşik Devletıerl Reisı Ruz· 

11 t .. kip h&reketinta temelidir. Al:· tından matbu olarak ahallye atıım~ vclt. Fransız mılletlne aşatıdakl 
~ ~dıl'de. mihver ordu~ bir yer- tır. MesaJm metni şudur : mesajı göndermiştir: 
Ctph Parlanır " m uvakkat te olsa cŞbnaU Afrika Fraesn:Ja n , ini- Gece ve gündüz ııazilcrln ezici 

e tutabilir manda etmekle ınllftehır oldutum boyunduruğu altında ıstırap çeken 
llı.ı • k1l ... __ 

ları nunıa beraber. mthftr ord\J. vve_,.., sızı tazyik edenlere kar,ı do~tlarım. sizlere 1918 senesinde 
'trı;ı~ek~lmefe muvaffak olsa da f. ba.rbetmek tir.ere ge11yor. Bo bir ... Fransa.da. Fransız ordusu ve Fran. 
&ton Y•ne karanlıktır. General llerl h.vekPtttr ki yaJnrz Şlmalf At- sız donanması ile beraber bulun· 
'lıl( tronıery ordusuna verdiği gün rtkadaltl Alman ve Jtalyan lnlVTe' · muş bir adam gibi hıtap edıyorum. 

• emirde ~öyle demiştir: leri1ıe mllteve<x)lhtl.r. Hedefi ISe dtl'· Aranızdakı dostıuklarımdan pek 
-J(aza.ııınıt olduğumuz: m&ıha· mauı yok ederek Framıayı k urtar- çoğunu elAn muhafaza etmekteyim. 

~Cberıtn sadece bir başlangıç teŞ- makhr. Ne ŞtmaU Franıırz Atrtlı:'Mı Sizin çiftllklcrinlzı, köylerınlzl, mü· 
'i.11 ettiğini kıtaıarrmızm uladı- bzertnde, ne de Fra..n lmparatorhı- ~avat ve kardeşlik umdelerinlze o. 
h~rıa fÜphe yoktur. Yap acak d&· ğunan herhanıt bir perçaaı11a karp lan itimadım tamdır. Yer yüzünde 
l;a bir çok işler vardır. AJman. ~bir ntyettmlz olmadıj'ı hakkında Fransa ve Bit-ıeşık Amerika kadar 
r/' $1malf Afrika.dan kovmak L sir! temtıı etmeye bOe lft~wn Slihnö· tarihi bağlarla ve karşılıklı dost. 
I ıı llerıı. yonun. Bir., ılr.lertn d•tla.klarını7.& luklarla birleşmiş millet daha m <:v 

~drıgııız ~enerall. çınde mesafe nP &'fiveJIJyor Ye lplrUttntzı tale9 edl· cut değUdir. Amerikalılar, Birleşik 
ı...~r uzarsa uzasın, ikmal ve mu· yenaa. Milletlcrın yardımı tle Fransız bay· 

.., .,. Sh:e kar ,ı hicbtr taarnn hart'ke- • dal 1 l nd tul! '"' endişesinde del:IJdlr. lcap ragının ga arı a tıı a yaşamı~ 
L_trsc daha bir çok meydan mu- tinde bllhınulınamaaı iç11I kat'I emir· olanlara hüvi,yc llerinl feda ttmejt 
.,. tb 1er l""eJ'ilfsi.""Ba emlr'Jir hlftabı-~ Şıı"h ~ı vermeyi göze almı5tır. tein ellerinden 1"1e gelirse hepsini 

., esı rtn de aym ''u.iyeU takınmam&& kla d 
Ctr~- t Elalemcylnden Trablus- yapaca r ır. 

,.... k t.&tlıdn-. Herhanrt bir anla .maxlıp A d kk lllıLa •dar durmadan yürilmck renrza, sız en hükümet ha· ı. 
,..,11 meydan bırakmamak ıı.in bır.e aşafl· '"'-dl ı k i ı 11 h 'rtıı. s1.zdır. Fakat tnıUtz ordusu. nı eLl'C o ara almak, s z A a a. "' s •ald iflı'etterı veriniz: lı..1 • ırte körfez1nden son ra Trab· arzusuna töre tapmak hakkından 

..,. a ... _ Geceleri projektörlertntı:t ama t bir 
Qı,...br0& kadar ıusuz rölıQ aşmağa mahrum etmek ve barış ve emni· 

' " " nııdyetıe havaya te~lb edin~ · · tt.,,,_ur. değildir. A~ıkahların yet ıçınde yaşamak tıakkını eliniz· 
'"-.ıj k Run dRn ha,ka a"kerl emniyet ba- ı 

!h.
11 

1 bir t~ş.cbbüsü fizerlrıe şL den atmak isteyen zalim müsi~v ı.. 
• .. lrımmdan Al'llere a,atıdaJd taHmah -

rııı.ll ·~frik&da vaziyet çolc değlŞ- lerı bogtnak için geliyoruz. 
• r l"ermete mecbor bu1unuyom z. Bun· 
ı-.. 11• • Aranıza yalnız d6şmanlarmızı ez 
u lara ıtaat etmemek blT.e ka"'ı has· 

ta• .. n sabah. AınerUuı•ıar. Qi!nc· b . h mek ve yok etmek tçin geliyoruz. ... ..,. .,. mane ır areket olarak tetılr edfle-
"1tL ~~nhaver kumandasında ol- ....... Bne inanınız, size herha ngi bir fe-

" il "'' .. ''· TaHnıatımrz şunlardır: tıorillı ıerc Şimaıt Afrlkad& Vişl Blltttn harp pmilt'rine ve ttearet nalık ya'Pm ak istemiyoruz. Alman 
• · ı. s"asına ba"lı bulunan Fas, Cc· 11 ve İtalyaa tehlkc~ı ortJJtdan kalk-
.... , ı; ~em erin.-: Bulonduf:uan yerde ka.-
~•r e Tunus sahlllerinc asker çı- tığı vakit topraklarınızdan derhal 

q l'l\ bDIZ. gP.mllPrlniu!en h~bfriıll bahl"-
~lt 1i1lll"dır. Bu kuvvetler Trab- çıkacağım8' stze temin ederiz Re. a maya veya •a.kattamaya kalk~ 
~~k~ istikametinde taarruza ge. ynır~. allzm )ılssıyatnıza. menfaatlerinize 
"" er ve bu-~ın1 -r.-tıe t...,.ale Biitü ve milli ülkülerinlze hrtap roiyo· " ftıl '-.. 0>uı~ """ D sahil mlldafa& krtala.nna: 
~ah. hver ordusunu arkadan vur· Bat&ryalarıtııLı veya cllter harp va- rum. Bu büyük amacın başarılma· 
&crJalışaeaklardır. sıtaıanııızı doldurmayınız. sına cngtel çıkarmamanızı rtca e-

'ı hı tı ve Romada Rommeıın ye- Bütün bava kuvvetleri hlrHkkıi- derim. mk~nınız olan her yerde 
~ak r tabiye ve ıtratıcjl oyunu yap. ee: Yerden havabuunayınn:. Bütün bize yardım ediniz. Dostlarım ve 
''~ı l'llaksadi~ rlcat ettiğine dair uçaklar norrnnı -ıekllde bahmmaya hiirriyetin ve barışın dünyadR ye. 
alı I> rnutalialar y(jrütulmeltU!dlr. mermn otae.kları yerlel"M kalacak· nlden hüküm .sürdüği.1 şanlı gilnün 
tırt~ti~a.laalarda, nııubarebel11n ne· Jardtr. döndü#üntt görecc:tz . Yaşasın czeıt 
~. akkında tahmın yilriltmc· stzlerl ııllıUı arkada'" olarak Frsn· Fransa. 

'l' ~cr~iı olduğu blldlrihncktcd lr •a~·ı lııtiJı\ etnıı, nlan~ra kU1ı m..- l\lareşa.lbı cevabı 
'lıt;~•blı~sıarp ile Blngazlnln dilş- terf'k bır .,., .• davet edlJ'Oruz. Vişı . 8 ( A.A.) - Ofi btldiriyor· 
ı:..~ 1j lllıhvcrin Şbnalf Afr ika.dan şırna ı Afrika Fr&n9ıxları, Birlqik Fransız Mareşalin-in mesaja ver· 
t•ı(i l'llesı demektir Bu hedefler. Amerika hükumet ,.e mınettnln a- dlğl cevap şudur: 
~J el f!diJdikten sonra mthvıerin bu 1rtsrdanberl bir an'ane ballnde Fran Kuvvetlerinizin bu gece Ş imalt 
ll~\>ailllan arasındaki çölde •:r• ,., Şimal Fransı~ Afrl.kaama Airikaya karşı bir taarruz yaptık . 
~'hvl'll etmesine lmkAn yoktur. kal'!}ı ~ıomekte oklUl&n dolttata !arını teessürle ve hayretle öğren · 
~lr trln Tunus hududunda büyük ..tık olarak bifük bir Amerika or· dim . Mesajınızı okudum Siz hiç 
tıı ~ 1 nıukavemet göstermesi muht - dosu izin topratınıı.a çıkanımakta- bir şeyın makul göstermedığı bazı 
" r~değlldlr. İtalya ve Almanya. dır. Derhal önUmli:ıe çıkan Uk ,.azife vesllelen ileri sürüyorsunuz. Dü~· 
Al'Jtı devam ~in bilyük kararla r Şimal Fransız Afrlkaııını UaJyaa ve manlarınıza öyle niyetler atfediyor 
~J t!k !8alinde bulunuyorlar AJman)arın ı tua ıehdltlertne ka'11 sunuz ki bunlar hiç btr vakit tat.. 
iti d I . .. muhafaza etmf'ktedlr. Redet lml:a ı.. b ikat sahasına geçmemiştir Ben. 

ev etın muna- imparatorluğumuz bir taarruza u~ 
191'7 hedt'flnln aynidir. Yanı du, m.a. 1 b tJ rarsa onu müdafaa edcceilm izl her e e eri kesildi Dl tamamen mahvetmek "\'e l.!itua aı. vaklt söyledim. Bu madafaayı, mu. 

~ııu (BıM,ı ı incide) == tında bulunn Fransayı tamamen taarrız her kim olursa olsun, bebe· 
\lıcııtfıfıbıt eylemiştir. ımrtarmaktır. A1Jnan • ltal,yan telt- mehal yapacağımızı siz de blliyor-

1%ıin :v. 8 <A.A.) - Nazırlar Mec- dldl Fı'ansız toprak.lan ttzertbdea aaıı sınız Aynı zamanda sözümü tutar 
qııllıı.. top1aııtıııı öğle vaktl tatil e· de ..._ il bir adam olduğuma da vakıftınız. 
1 "t " oldu .... • ... ,n topratınızt biz. ..,r e- BI 'l'ıııştır" 6flt'den sonra tekrar baş- "'u •w z. bedbaht günlerimizde bir mil · 
~~U · Fııa.nsız • Amerikan mtlna· doct'ğl'7 . tarcke l~terkrn lmparatorluiumu· 
)', llla~I rııevzuu etrafında bura.da Fransanın 'Fransı7 t~rraldım ~ zu muhafaza edebilmiştik Siz ise 
o\ttııt 1~tnat alan m&JıfıUerde. Şimal ri.Ddekl hakimiyeti tam olarak kal· aramızda iki mtlleti birbirine bağ. 
hır lı •Ya ıkırşı yapılan tecavUzün mutadır. Bl:r.ler, zafere n ıalhe tayan o kadar kuvvetll hatlar var. 
'tıtrrıı'tp hreketl olduğu ve her lkJ doj'ru kendimize blr yol açabUmek ken bunlara bakmayarak bu ka· 
~d:ket ınUnııscbctlcrinln bu ba- için .Wn yardımmna ısttnat ec1ebJ- dar adt bir tşebbüsc geçtiniz Bu. 
~erı; bilfiil kesllmlş buJunduğu le<'eğl.mJzl pek iyi btUyonn. s unma rgda Fransanın şerefi bahis mev· 

~flir. ıçln dlyorn7. ld .onıan bep ber&~ zuudur. Biz hücuma maruz kaldık . 
\'ıch l lrhy'mn ~ı tebllfl y4* t'dttt"ğtz.» kendimizi müdafaa edeceeiz. ver· 

ll:ı ltby.' 8 ( A.A ı - HUkGmetln res. diğtm cmır budur. 
~ l.iğJ : Şark C : ph e Sİn de Rooeevelt'tn demeci 

ı~,r~llaızıardan bazı yabancı radyo· Va.şington, 8 CA.A.) - Amerika 
ltllıtrı ""1nrnamaıarını talep ederiz. (Ba.91 1 lDeide) •u• Birleşik Devletleri Reisi Rooseveıt. 
'~erıltıet oları b\ten hıtdlselerden sur.da kıtalarımız düşman piyade Amerikan çıkarına hareketleri !ıak· 
1ııı lt .. · haberdar tutacaktır. Mareşa· ve tanklnrınıı karşı çetin muhare- kında şu demeci neşretmiştir · 
~qir~ Rooeevelt'e cevabı, herkesin bele r yapmışlardır. 66 Alman tan- A.frikanm garp sahlllerlnden baş
~tı~ nı tesbit etmektedir Disiplin, k • kullanılamaz bir hale getirilmiş la.yarak. ıusbeten dar btr denizden 
~rı._ ve blrllk JAZlmdır, Amlrnl ve yakılmış ve 60 kamyon tahrip Amerlkaya karşı yapılacak Ye mu· 

:· hareklt sa.hnsmdadır. Fran· edilmiştir. vatfak olduğu tekdirde Amerika için 
"•~ttı "ita hntthanlar geçirmiştir. Mozdok bölgesnc Nalçık'ın cenup bir tehlike tefkll edecek olan bir Al· 
~'e tı~nda trransız kanının a· doğusunda S~vyet uçakları 14 Al· man . Itaıyan istll!sıntn önüne geç· 
1~~ ış Olduğu bir memleket tara· man uçrığını düs{lrmilşlerdir. Tu· mck üzere, en son harp malzemesıy. 
~ın bl2e tahmil edilen bu imUha na apsenin şimal doğusunda mahallt le mUcehhez kuvvetli bir Amerikan 
'~0Yacaktır. Şeref bunu Jcap 1 ehemmiyette muharebeler clreyan I ordusu, bir Amerikan generallnin ku· 

• ct.ıniştir. manda& a.ı.t.mda olarak, Afri.k.ada.ki 

""" şu kadrolarla dizildiler: ~a mecbur kaldılar. Devrenin nlha. ınau müttefilderı katkalan4ı"9f'J 0 

Vlchy, 8 (A.A.) - Ofl: FENERBAHÇE: Ciba.t . Muam· ~Une doğru tekrar h:ıkimlyett ku· lan loıpan:l'anın pasif vaziyette kal 
Sabahleyin Vichy'de ötrenlldiRl· mcr, Murat . Ömer, Ah Rıza, Ay. ran Fenerliler tek kale halınde ls- ma<ıı sa~lanmı' olacAkhr. 

ne gore, Cezaırde sabah erkenden " Ceb•Jıtank '-'- h•rban-' bir dın . Fikret. Naci, Müzdad. Rebi!, tanbulspor kalesi önünde çalışma- u - " .. ~"' "' "' ' 
muhalefet taraftarı gruplar tarafın .. _hMk• ihtimali -akla•tınJ--"'ktır Halit. ğa başıa.dılar ve bu sırada Reb'inin w= " UL -ı -- • 
dan ı~gaı edilmiş bazı binalar, son- r SPOR: Fikret · Sefer, Faruk • tıilzel hır nastan istifade eden Ö- 1 - Franoıamn ~gaJ edilmemi' 
radan resmi makamlar tarafından lı: ... - ahaJ'-' .. oıtii'nde -'ya .. bir nt-ı MuUlffcr. Rüştü, Necmi . Bektr, mcr ıakımınnı tlk golünü yaptı ve ,,,.A "' u ,.. ... • 
geri alınmıştır $ehruı cıvarıarın. 

da, karaya asker çıkarma noktala· 
rında mukavemet devam etmekte
dir. 

Toros. Mustafa, 'Kadir. Enver. devre ı _ o Fener lehine kRpandı. fu7 t.em11ı edn~ırttr. Nlt f'Jtlm Ame· 
Oyuna lstanbul!'por başladı . Fe. tklnci devrede Fenerliler yine on rfka beyannam~lndekt «Franııın:la · 

1 Tın ayaklanm11 1:Anıan1 ht'nh ~me--
ner müdafaasında kc~i en bu hü· kısı il(> oynadılar ve buna rağmen 

mlo:tır. Bun1111 Ulll&nı cell11<1e aym-;a 
cum hemen ~ğ tarafta r. m ukabe- Rcbllr: in hazırladığı ve Ali Rızanın 

Dündenbcrı Şımal Afrlkada bu· 
ıunan Amiral Darlan, hükumetle te 
ması temin eylemektedir 

beslediği mütemadi hilcumlarla ts. blldlrtteğiu yohmdakl ta~e 111
• · 

nldardır. 

fngllizlerle Amerikalıla
0

rm hllre· 
kata büyük kuvvetler tahsis etmıs 
olduğu sanılmaktadır. Bu kuvveL 
ler. ilk tahmıntere gôre, 140 bin 
kişi kadardır 

tnnbulspor kalesinden ayrılmadılar. 
Ceuıyır. 8 (A.A.) - Kıyı bıı.tar- Bu arada Rebıi . Naci anla~ması ., - ttalyan ~rlerine tıava akın-

ı kt ık tarının arttıntmaıııı •f'I şlclde&ıtdl· 

tilmektedlr . 

yaları saat 10.30 da e e r tabrl· rakip müdafaayı adamakıllı sarstı . 
rtlmesl kabil ola.cak ,.e höyJellkJt 

kasUe su e::erjU.1 limanını zapt için 
çıkarma yapan bir Amerikan destro
yerıne ısabet kaydetmlşlerdır. Amcrı. 

kan askerlt'rl tekrar gemıye binmiş· 
Jer \·e destroyer çol< yana yatmış ol· 
dııfu halde uzaklaşmağa muvaffak 
olmuştur. Bir Amerlkan gemisi şeh· 
rı bombardıman etmişse de ne cıddl 

Nihayet devre ortalarında bir frl· 
kikten Fikret lklncı golü de çıkar- ttaJ~·a hMkına • m\lttıfıfiklfırin iter u.. 

man nmıt etttklet'I rıı.ı • bit mlla~ 
aı Oyun bundan ı.onra yavaşladı 

Cezaır. 8 (A.A.) - Havas: 

rtt '111b r ereyaru ~rlamalt lllUraall 
ve kaçan müteaddit gol fırsatlarını bellrec~ttr. 
miltcakıp Ömer 32 lnci dakikada 8 _ Nlhaye\ Garbi A.katmbıl9 tam 
Fenerin flçü r cU sayısını yaptı ve bir kontroli m iltt.ettkler.ie eline r• Saat 18 de Amerıkan kuvvetleri, 

Cezafr şehrine 2 kflomctre uzakta 
bulunan hükUınet konağını çcvlr. 
mişlerd lr. 

Cezair, 8 CA.A.) - Ofi : 

FrRnsız saati ile saat 10 da ha· 

rekfıtın g<?lışmcsı hakkında henüz 

hiç bir r esmi 'haber alınmamıştır. 
Sabahın ilk saatlerinde btr Fran
sız denizaltısı Cezalr limanrndan 
çıkmış ve uçakların hUcumuna uğ· 
ramıştır. Denizaltıya bir şey olma · 
dığı sanılmaktadır. Bir Fransız harp 
gemisi de barajı yarmış ve kaçma. 
ğa muvaffak olmuştur. Saat 10 u 
Yirmi g~ doğudan şehrin hemen 
yakınlarından top sesleri ı şiUlmek. 

tedlr. 
Vlchy, 8 <A.A.) - Cezair civarın

da muhtelif noktalara yapılan müt
tefik ıhraç hareketinin muvaffakiyet
le neticelendiğini radyo bildirmiştir. 

Aynı radyo. Fas'da d'! Gaulle taraf· 
darlarının hart'kete geçtiklerini ve 
durumun ciddi oldu~nu il4ve ebnek
tedlr , 

Cezaır, 8 CA.A.l - Ofl: Saat ıı e 
doğ'ru, beş Amerikan uçağı ı;chır U· 
zerinde uçmu:, ve anıtralllk dairesınl 

bombardıman etmiştir. Uçaksavarlar 
şiddetli surette hR.rekete geçmiş ve 
bır uçak düşUrillmil~tilr. 

Dığer taraftan bir Amerikan muh
ribinden karaya çıkarılan ve amiral
lık dairesıne hürum eden Amerikalı· 

la.r, esir alınmıştır. Bu muhrip, mU!· 
rezt'yı karaya çıkardıktan sonra Ce· 
zair limanını terke muvaffak olmuş, 

!aka t sahilden on mil açıkta bUyllk 
b!r Fransız gemisinin hücumuna uğ· 

ramıştır. Muhrip. ha.sar gormüş. bel
k i de batmıştrr 

Vichy. 8 CA.A.l - Ofi : Cezayir 
şehrinde poll~ tedbirleri daha ziyade 
şiddetlenmiştir. Şimd iye kad er kah
ve ve lokantalar açık kalmış iken, 
saat 14 de poliS sokakları gezerek 
biltiln umumt mahalleri ve lkamt't· 
gflhların perdelerini kapatmıştır. So· 
kaklarda gezmek ya.~aktrr. 

Oışandan hiçbir haber alınmamış· 

tır . Sokak başlarında maktnel1 tU· 
ft'kler yerleşmtş bulunmaktadır. A· 
ra.da SU"ada mtınfertt sll~h sesterı ili-

bır hasar. ne de insan k&ybı vardır. 
Fas' da 

Vıchy, 8 (A.A.) - General No· 
guP.s'ln radyo ile bild irdiğine t;on?, 
ı.•as'dR muhalefet ve Jsyan tt'şebpUsU, 

saat 8 80 dR hiçbir kan akma..~ma mey 
dan verilmeden tamamlle ba.stırılmt' 
ve l nglllzlcrle Amerikalıların Fas sa
hiline yaptığı karaya asker çıkarma 
teşebbüslerinin hepsı pUskUrttlmU.Ş· 

ttlr. 

Rahat, 8 (A.A.} - Ofi: DUşma· 

nm Safı'de mUhım unsurlar karaya 

maç bu netice değlşmE den 3 · O 
Fener lehine nihayetlendi. 

lstanbulspor kuvvetli hasmına 

büyük bit enerji ile mukavemet et
ti ı sc de mağlüblyetten kurtula • 
madı Fe ner takımında Rcblt , Na. 
cı. Ömer. Alı Rıza muvaffakıyet?i 
bir oyun ı;ıkardıl'8.r 

G. Saray · Kasımpaşa 

Fener stadında günün ıkinci ma· 
çı Galatasaray ile Kasımpa.şa ara. 
ı:ında yapıldı. Hak~m Adnan Akı· 
nın !dAre ettiği bu maça Galatasa· 
raylılar eksik btr kadro ile ve şu 

çrkarmış olduğU teyıt edilmektedir. şekilde çıkmışlardı: 

Burada muharebeler devam eylemek· Osman . Faruk, Salım . Ke-mal, 

t ed lr . Mehdlyt'de de be.zı unsurlar ka· Arif, Orhan, Hikmet, Barbaros. 

raya çıkmıştır. Halen Casablaoca'ya 

'40 kilometre mesafede Buzklna'da 
bır karaya çıkarma hareketi yapıl· 

maktadır. Ca:>ablanca'ya hava ve 
deniz hücumları pftskOrtUlmQ~Ulr. 

Rabat hava meydanına da akınlar 

yapılmıştır. 

Casablanca, 8 (A.A.) - Ofi : Ge-
neral Nogues, Fas'da örft idare llln 
etmiş ve k ıtaıarın ba.şkumandanlıfı

nı eline almıştır. 
Vichy. 8 (A.A.) - Haberler Na

zırlığı saat 12.40 da.• aşağıdaki tebll· 
ği nrşretmtştlr: 

Cas:ıblanca'da thtilô..I hareketi bas· 
tmlmıştır. Mllhalefetc geçmiş olan 
General BcrUıoııard esir edilmııtır. 

Bir tabur hariç, btlttln kıtalar, Mare
şalin emirlerine sadıktır. 

Casablanca pike bomba uça.klan 
tarafından şiddetli surette bemba· 
lanmıştır 

Londra, 8 (A.A.) - Vlchy r sdyo· 
sunun bildirdiğine gore, Casablanca
daki ayaklanma hareketi tıa.stınl-

mıştır. 

Vlchy, 8 (A.A.} - Of! : Tunus u
mumi va.lis.i Amiral Esteva, hUkQ
mcte. Tunus halkınm sada.katlni btl· 
diren bir mesaj göndermiştir. 

Londra, 8 CA.A.) - Vichy radyo· 
su, General Veygandın dUnkU CUmar· 
tesı güntl öğ'leden sonra 8Ut 13.•5 de 
Vlchy'ye geldiğini blidiriyor. 

Cemil, Muzaffer. Gazanfer. 

Oyun başlamasllc hücuma ce

çen Galatasaraylılar kolaylıkla hl· 

klmiyetı kurdular YC üçüncü da· 

klkada Cemil va&ıtasıle tllı: aolle. 

rlnı kazandılar. Tek kale halinde 
Kasımpaşa nısıf sahaşında oynayan 
sarı kırmızılılar 15 dakika içinde 
iki gol daha yaptılar ve ckvre so
nunda Gazanfer vasıtasile bir gol 
daha çıkararak devıeyt 4 • 2 ıalip 
bitirdiler. 

İkinci devrede antrenman yapar 
gıbi rahat bir oyun tutturan Gala. 
t&!laray, 14 üncü dakik ada Hikmet 
vasıtaslle bir gol daha kazandı ve 
maç bu netice değişmeden 5 · O 
Kasımpaşanm matMbiyetile nlha· 
re ti endi 

Beykoz · Süleymaniyr. 
Fener stadınm ilk maçı <:mektar 

klOplerlmlzden Beykoz ile Süley. 
maniye arasında yapıldı. Kuvvet
lerin müsavi olması yüzünden çok 
sıkı ıeçen bu maçın ilk devresi 1·1 
berabere bitmiş, ikinci devrede Sü. 
leymanlyeliler bir penaltı kaçır· 

mışlar ve maç ilk devrede ahnan 
netice dcfışrnedec 1 · l berabere 
bttm'ştlr. 

Vefa · Taksim 
Şeref stadının tlk maçı Vefa ile 

Taksim arasında yapılmıştır. Bu se. 
Fransız mü,tcmlel<elerlnin Akdeniz rinden haberdar edilmişler ve mUt· ne çok lyı bir vaziyette olan yeşil 
ve Atlaııtlk kıyılarına çıkmaktadır. tt'flklerin hiçbir arazi zaptetmek flk· b<!yazlılar kolaylıkla oyuııa hlikim 
Bu Amerikan ordusunun çıkış hare· rinde olma.drklarına datr teminat al· obnu~lar ve rakibtntn bir eaıyısına 
ketlerine. Ingiliz: hava ve deniz kuv- mı~lardır. Çıkanna kuvveUer!, bize mukabfl 7 gol yaparak maçı 7_1 
vetleri tarafından yardım edtlmekte karşı dostane hareket edecek olan şı. kazanmıştardır. 
oJduğtı gibi, truvvet\erlmlz, pek ya- mal Afriksdakl Fransız memurlan-
kında, InglliZ ordusuna mensup mtt· nın vazifelerine hiçbir suretle mllda· Beşik~aş · D l!1VUfn8$8 
hlm miktarda kara tfimenlcrtyle de hale etmlyecelttir. Gerek Fransa hU- Şeref stadının son ma.çı Be~lk -
tak\·lyP edilecektir kOmeUnden ve gerek anavatan ve taş ile Davutpaşa takımları arasın. 

Bir mUştt'rek mUtteflkler harekotl, mUstem1ekelerdek1 Fransız ınllletln· da yapılmıştır. Hııkem Ferldunun 
Amenkan kumanda.sı altında ve Mı· dt'n beynelmlle.J caniler olan Alman idare ettiği bu maça Beşiktaş şöy
sır'da yapılmakta olan Ingillz sete- ve Italyanları tardetmek hususunda- le çıkmıştır: 

riyle lşbırllği halinde, mlhnr kUV· ki mesaisinde Amerikan kuvvelerine Mehmet Ah • Hristo, Feyzi • ça.. 
vetlerıntn Şimal veya Betı Afrika· yardım etmeler! ve bu t!uretıe Fran· çi, Sa.im. Hüseyin • Kemal. Şük

da herhangi bir noktayı ı,gaı etme· sayı ve Fransıı tmparatorluğunu rü. Hakkı, Şeref, Eşref. 

!erine mA.nl olmak ve mUtearrız kUV· mihver boyunduruğundan kW'tarma- Beşlktaşın sıkı hücumlarına on 
vet\eri Amerikanın Atlantik sahili· ıarı ı.stenmiştlr. dakika mukavemet edebilen Davut 
ne karşı herhangi bir hUcum lçln bir Bu hareket, müttefik mllleUerin pnşl\ Scrcfin ı ı tncl dakikada yap· 
hareket UssUnden mahrum etmek çok geniş mikyasta bir hamlesi ola· tığı blrlncı gole mlini olamamıştır. 
gayesile yapılmaktadır. Bu hare.ket. cak ve çok muhtf'meldlr ki, Alman ve Bunu UkrO ve Hakkının yaptığı ~

bundan b~ka kahra.man mUtteflkle· Italyanlar tarnfından Alrikaya karşı ki gol daha takip c.>tmlş ve devre 
rlmlz Rwlar tein de mlie.sslr bir ikin· hazırlanan taar ruzu tardedcrek, Fran 3. 0 Beşiktaş lehine bitmiştir, 
el cephe vazifesini glSreccktlr. 1 sanın kurtarılması ve yeı ine getiril-, İkinci devre tamamen Beşikta · 

Fransa hUk\lmeti vt' Fransız mil· mesı hususunda tarlht bir hizmet ifa şuı hAktmiyctl altında geçmiş ve 
letJ çıkarma ha.re.ıtetimlzJ.n hede..'le- edecektir, bu kısımda ikl gol <h.ha yapan Be-

Çf'('e> k tir. 
Tabii bUtthı bunlann u çok ta· 

hakkuku, ant'ak müttefikler Tmnu, 
Ce7anr ve Fu'a tamaml1e hikim ol
duldan takcltrde kabltdir. MU'Y&ffak 
olmadılı takdtrde nekslyenlan da 
~tti oJ&balr. 

Sa . ip 

Gl. Graud mihvere 
karşı gene cephede 

(Baf ı ı tııclfıa) // 

radyosu dalga uzunluğu üzerinde~ 

Fran~ subay ve erlerine hıtap e. 

den bı r mesaj yaymıstır General 

bu mesajında ezcümle şöyle demlt

tlr: 
Dilşm nlarımız tarafından mü. 

kerreren ihlal edilmesin e raimen 
biz iki yıldanberi miltarcke p r l· 
tıırınn harfi harfine r iayet ettik 
B ugiln Almanya ve İtalya ilma ı 
Afrıkayı işgal etmek istiyorlar. A· 
merlka bunlara tekaddiım ediyor 
w yaşama şanslarımtzı meydana 
getirmek için bize menfa&~ b' r 
duygu ile dürüst yardımını t emin 
etmiş bulunuyor. Ben sizin safla. 
rınız arnstnda mücadele ve savıı.ş 

mcvklimi alıyorum . Size emniyet 
ettl~lm nlsbcttc bana itimat etme. 
ıılzl istıyorum. Yalnız tele gayemiz 
Fransa ve tek hedefımiz zaferdir.• 

Londra. 8 (A.A.) - Vlchy ,\· 
jansı. General G lraud'nun Ceza. 
lrde bulunduğunu yalanlıyan ve 
generalln Fransada olduğunu b ll· 
diren bir haber vermiş. fakat son· 
radan bu tekzip haberini geri a' . 
mıştrr. Bu. dikkate değer bir olay. 
dır. Vichy ajansı. bu suretle fili · 
yatta bu !!abah saat 8 de Cezalr rııd 
yosu ile neşredilen bcyannamen~n 
hakikaten general Giraud tarafm. 
dan yaplldıCını k•bul etmek tedir. 

şlktaşlılar maçı :J·O 
dır. 

kazar-mışlar· 

Güreş müsobakatarı 
s .tı.94:: pazar gilnü Güreş k1ii 

bii sa.tonunda yapılan tecrübesizler 

arasındaki grekoromen güreş m ü. 

sabakalarına GtiI"C'Ş. K P . Evüp 

Beşlktas. Beyoğlu, Bakırköy, Kur 

tutuş kl\lplerlne mensup 43 gü~. 

çı tştı.rak etmiş ve müsabakalar 

bilyük bir intizam ile sona ermiş 

Ur. Teknik neticeler ~öyledir: 

56 Kilo: 1 - Semih (Eyüp). 2 -

Yorıı <Beyoflu) . 

61 KUo: 1 - Vahtt (K. P.), ! -

Mustafa (K, P.). 

68 Kilo: ı - SUlcyman (K. P .) 
2 - Sedat CBcşlktaş ). 

72 Kilo: ı - Mehmet (Bakır 
köy). 2 - Yorgi (Beyoğluıpor) 

79 Kilo: l - Cafer (Güre~). 2-
Ulvl (Bnkırköy). 

87 Kilo: 1 - Koço (Beyotlu S.) 
2 - Mehmet (GU.reş). 

... 
r 
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SAÇLARINIZI KURTARINIZ 
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ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten scnra günde 3 defa muntazaman dişleriniz i fırçalayın ız 
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• 

Soldan sağa: 1 - Akrabadan bL 
ti; 2 - Yapma: Gidiş. 3 - Yasak 
bir çalgı. 4 - ibadet çağırısı; Bir 
nida. 5 - Bir h&yvan; Mukleaı\ 

3 - Zamanın kısımlarından; Haklı 

Jş gôren: Bugünden önce. 7 - Ta
harri eylediğı~ Vilfıyet. 8 - Yerine 
koyma; Tersı: bır hayvan. g - A. .. 
kıtına; Yağlı kara. 10 - Hayatta; 
lıavelı. 11 - İlgili olanlar 

Yukardan aşağıya: ı - Dessas; 
Bir peygamber, 2 - Bır nehir~ U
laştırma. 3 - Tersı: yemek Alet
Jerinden. Beyaz harem ağası, 4 -
Saha, B•r çol, 5 - Sürdürme. 6-
Gôrülmemiş, 7 - Balkanlarda bir 
kasaba halkından. 8 - Bebekte iki 
tanedir; Sanat; Ortaya konmuş tş, 

9 - Avrupada bır şehir. Baklada 
mevcuttur. 10 - Çubuğun tütün 
çanağı; Blr nota. 11 - Duyun; u. 
ÇUCU· 

HAL L t 
Soldan sat•: J - Dered.,n, 2 -

Edebi: hale 3 - VAzi; Azamet. 
l - Ateh, Varıt, 5 - Ah. lrın. 6-

~e; Sedef. De. 7 - Ze (bant); Ya
ve: Az. 8 - Ser; (Gel rl, 9 - Ali, 
Saçık. 10 - Fiavat {tavaif); Raca. 
ll - Dem; Hazin. 

Yukardan aşağıya: 1 - Devalr: 
Safi. 2 - Edat; Ezeıt. 3 - Reze; 
Eriad (daire). 4 - Ebihas (sahibe) 
Ve. 5 - Dl (n); Hey, Sam; 6 -
Av; Daral. 7 - Niz&; Eviç. 8 -
Tarife, lra. 9 - Tamir; !kaz. 
10 - Let lda (adi tel); CI. 11 -
Net; Ne zaman 

Hariçten İzmire gf!len
ler ekmek kartı almak 
iç;n vesika getirecek 
lsta.nbul ve Ankara Belediyelerl

'ıın aldıkları tedbıre imtisal olunarak 
misattreten veya saır şekilde kalmak 
'lzere !zmıre gelenlere geldikleri yer
.tr Beledıyelerinden getirecekleri bl· 
rer vesika mukabilinde ekmek kartı 

verilmesi Izmtr Belediyesi tarafından 
'kararla.ştrrılrnıştır. 

, y; ~ 

VATAN GAZETESı 
lLA.'1 FiYATLARI 

Başlık 

l inci sayfa 
2 nci » 
3 ÜD('Ü lt 

t UnrU » 

Kurut 

760 
600 
400 
160 

60 

IR c§l <dl y ©> 
SABAH 

7 .30 Prog-ram ve aaa.t Ayarr; 
1'.S'! \'iı<'udümüzü çaJı,tıralrm; 

7.40 Ajantt haberleri; 7.:53 • 8.SO 
Radyo salon orke9trMı. 

ÖGLE 
J2.30 Program ve saat Ayarı; 

J 2.SS Karı,ık program (PL); 
12.15 Ajan.,. haberleri; 13.00 ... 

IS.SO Se~h '" Unak makamla
rından şarkılar. 

AKŞA~[ 

18.00 Program \8 saat Ayarı; 
18.0S Fa'11 heyeti; 18.45 Radyo 
dan orke1ı1tra(j1; 10.SO Saat Aya.
" ,.e ajans haberlf'rl; 19.45 Ser
~t 10 dakika; J9.55 Şarkı ve 
tUrkUJer; 20.15 Radyo gazeteel; 
20.45 Bir halk tilrkllsU öğrenlyo· 
ruz; 21.00 Konu,ma; 21.15 GD· 
zel ...,,.ıer (Pi.); 21.SO Kltapoe. 
,·enler 1188.tl; 21.45 Radyo senfonJ 
orkf'Strası; 22.SO Saat Ayarı. a.. 
ja.n!I' habfırlf'rl ,.e bor!Salar; 2'Z.4S 
Z'!.tSO Yarınki progr.ıım ,.e "apa

nı•· 

Memur alınacak 
Devlet Demiryolları Um u:u 

Müdürlüğü~den: 
1 - 0.vlet Demtryollan ıwt&syon •mıtında tatlhdam ec!Umek Qzere 

mtı,,aba.Jta ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi ah
na.caktır. 

2 - Müsabakada kazananla.ra 80 hra ücret nrtlecektir. 
3 - Mtıaabaka ımtlhanı 14/11. 942 cumarteoı günO aaat 14 •• Hay

darpaf&, Ankara. B&lıkeeı.r, Kayseri, Malatya.. Adana, Afyon, lzmir, Str. 
kecl, Erzurum ve Esklşeh.ir lfletme merkezlerinde Sıvu cer atelyestnde 
y&pıla.caktır. Müracaatlar bu tşletme.Ier ve atelye mUdUrlUğU ve Jatu
yon ~klermce kabul otun.ur. 

4 - Mtlsaba.kaya l9tiratc f8Xtlr.n fUnlardıt': 
ı - Ttlr.k olmak, 
2 - Ecnebi bir kimse Ue ev U otma.mak, 
8 - 18 ya.,ını biUrmt, ve 30 zu geçmemi, olm&k (30 Y&ll dahlll 
4 - AskerHttnı yapmı.ş veya &Skerllğınt yapma.sına en az bir 
eene zaman ka.lmrf olma.le ( Emsa.ı1er1 sUAh altında bulunan veya 
celbe tAbl olanlardan ta.Mil veya aıhht sebeplerle ert.est seneye 
bırakıJanlar lftlrak edemezler) 
'5 - A.skerliğini yapmıf ve ihtiyat& geçmiş olanla.r aynı derecede 
ka.za.nanlara tercih edilecektır 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du
rumları demtryol işlerinde v azlte görmeğe elveri•H bulunmak. 

S - Müracaat ııtldalarına bağlanacak vellfkalar şunlardır: Nutua 
cttzdanı. diploma veya taadJkname, askerlik veaıkası ve ukerU:k yokla
m&lan, pohıten ı.a.dlkll tyt buy kA,tıdı, çiçek ._.un kA,tıdı, • evli tse • 
evlenme cüzdanı, altı adet veetkalı.k fotograf. 

6 - Daha fazla malQmat aıma.k isteyenlerin ifletme m.Udtırltlklertne 
veya istasyon te!liklerlne müracaat etmelidirler. 

7 - IBUdatar en aon 12/11/942 &1lnU aaat 12 ye kadar kabul olu· 
nur. (861) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Mu.ham men 

Dosya No. Ctnıl bed•I Teminat 

52175/734 Beyoğlunda SütıUce mahallesinin 
Taşçı Arlf &okağ"Jnda eski 27 yeni 29 
kapı No.lu 13:5,20 metre mura.bbaı 

4C. 3 

arsa. 
51217-1114/47 MecldiyeköyUnde 3 pafta, 18 ada, 4 1809 136 

parsel No.ıu 6030 metre murabbaı 

arsa. 
51169/172 Çarşı mahalle•Uıln Cevahir bedestanı f5 

birinci oda sokağında eski ve yeni 3 
kapı sayılı ahşap dolap ıah...,ı (2,25) 

t1217-1114/f8 Mecldıyeköyünde 3 pafta., 18 ada, 5 1521 11~ 
parsel No.lu 3042 metre murabbaı 

ersa. 
51122/32 Emtnönünde Dayehatun mahallesi· 1350 102 

nin Büyillt yeni han tklncl katta eski 
ve yeni 11 kapı aayı1ı kA.gir odanın 

sahası (24,50) 
51217-1114/56 MecldlyeköyUnde 4 pafta, 2 ada, 18 875 29 

parsel No.lt 1!50 metre murabbaı arsa. 
Yukarıda. yazılı gayrimenkuller 11/11/942 Çarı,amba günU saat 

14 de Mıllt EmlA.k MUdürlüğünde müteşekktl Komisyonda ayn a.yrı ve 
açık arttırma ile satılacaktır. lstektilerin teminat makbuzları ve nü
fus hüviyet cUzdanlarUe birllkte ihale saatinde komlayona ve fazla iza-
hat tçUı Milli EmlAk MUdUrl1lg\lne mUraceatları. (896) 

M. M. V. 3. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - 20 metre kaynak şatumotarma mahsus IA.stik boru. 
2 - 14 kilo 2,5 X 2,5 Mm. dört kö~e salmastra. 
3 - 25 M3 fabrika çam tahta.sı. 
4 - 10 kalem muhtelif kırtasiye. 
5 - 100 adet 110 voltluk muhtelif ampul 
6 - 20 Kg. keçe çivisi. 
7 - 5000 Kg. L!pest tozu. 
8 - 4 kalem 18X25 genl~!lğlnde tek ve çitf katlı kam 
Yukarda yazılı muhtelif malzeme 13/11/942 Cuma günü öğleden ev

vel .saat 10 da pazarhkla l!latın alınacaktır. isteklilerin o gün ve saatte 
Tophanede Merkez Komutanlığı binasında. M. M. V. lstenbul 3 numa-
ralı satın alma komisyonuna gelmeleri. (1180) 

Yeni bir verem 

di s pı.:ınse ri 
ıstanbul Verem mücadelesinln Fa

tihte, Ka.sa.p Demirhun mahallesinin 

Fil yokuşu mevkitnde yeniden infa

aın& kara.r verdiği Verem Ol!panseri
nin temel atma töreni önUmU.zdeki 

çar,amba günil saat 16 da yapılacak· 

tır. 

Bir seyyar satıcı 

rrahkum oldu 
SUivrikapıda Karabaf mahallesin

de 32 numarada oturan 11eyyar satıcı 

Emrullah oğlu Ali Yücel, Mili! Ko· 

runma kanununa. muhalefetten on ll· 
r& para cezuına mahküm olmu9tur. 

Ali m fiyo{ ı 
Dün bir Reşadiye altını fiyatı 38,90 

lir&, kUlçe atlının bir gram fiyatı ise 
~26 kurwıtu. 

Geçen oy İçinde 
bulunan paralar 

Ceçen ay tçlnde 90 Ura para bulun
muştur. Kaybedenin; pa.ra.nın cinsini, 
hangi tarlhte, nerede, ne aureUe dU-
9UrdUgUnU tsbat edip parasını atmak 
Uzere Emniyet lklnct Şubeye mU.ra
caatlar1 bildirilmektedir. 

i :::~ :r~:. ı 
BU A X@AM 

Saat 20,30 4a 
D R A M K IS K I 
NU R 

Yazan: Anclre Obey 
TUrkçesi: Mübeccel Yarar 

Her per9embe ıaat 16,30 da 
tarihi matine 

KOMEDI KIS M I 
ASRiLEŞEN BABA 
yazan: Sptro Melu 

TUrkçesi: A. Hacopulos 
Cumartesi ve pazar günleri 

15,30 da matine 

"Türkiye iş Bankası 1 

KCçük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
llqtdeltr 1 Şabat, 3 Ma111, 2 Apıtoı, ı llı:IDcl· 

te,rla tarUalorlıade fapıbr. 

r- 1943 IKRAMIYE.LERI 
ı a ... et 19 9 3 Lıralıı< 
1 " 999 .. 
1 .. 888 
1 777 
1 •. 666 
1 11 555 ,. 
1 " 444 ,. 
2 " 333 " 

10 ,. 222 .. 
30 ,. 99 •• 
60 " 44 ,, 

250 .. 22 " 
334 11 " 

1999.- Lira 
=- 999.- " sn- ,, - 777.-- ... 

_' ':il 
" - 555.-
" 444.-
" 666.- " 

2220.- " 
2970.- ., 
2640.-

" 5500.- " 3674.-
" 

= 

Tlrlı:lye -ş Jaıılı:aııaa para ratırmalı:la ralaız 

para blrllltlrmlt ve lalz almı, olmaz, araı za · 
maada tallla lzl de deaeml• olaraaaaz. 

lzmit Deniz Satına!ma Komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli 5500 lira olan bir adet 190 amperlik elektrik 

kaynak cihazının pazarlığı 10/11/9.f2 sa!ı günü saat 16 da lzmitte ter
sane k&pısındakt komisyonda yapılacaktır 

2 - Teminatı 82!5 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin Hgill ticaret vesikalarını ve yukarıda yazılı teminat 

makbuzla.rüe birlikte belli gün ve saatte komisyona mUraca.a.tları. (1065) 

Istanbul Defterdarlığından : 
M uhammen 

DOtJy& No. Cinsi bedel rem inat 

51196/9 Ortaköy Çrrağan aarayı rıhtımında 2009,60 151 
mevcut Maryeta vapuru enkazından 

15256 kilo hurda demir. 1000 kilo çl· 
:el başı 2100 kilo Pik madeni, 20 kilo 
t:arı pirinç, 8 kilo metal. 

Yukarıda. yazılı hurda demirler 11/11/942 Çarşamb&. günU saat 15 
de MilU EmlAk MildUrlUğilnde mUte,ekkU komisyonda kapalı zart usu
lile satılacaktır. lsteklilerln 2490 sayılı kanun hükümleri da.lresinde 
hazırlanmıt tekil! mektuplarını ihale günü saat 14, de kadar Komisyon 
ReL!liğfne tevdi etmeleri ve nüfus hüviyet cUzdanlarını ibraz eylemele
ri muktazldlr. 

Fazla l.zahat için Mil!1 EmlAk MUdUrlUğllne müracaatları. (928) 

lstanbul Defterdarlığından: 
~uhıunmen 

Dosya No. Cinli bedel Teminat 

51218-1114/81 MecidlyeköyUnde 8 pafta, 57 ada 32 3109,60 234 
parsel No.lu 3887 metre murabbaı ar-
sa. 

70/7298 Yenlköyde Malakot sokağında eski 16 42 4 
18 yeni 20 sayılı arsanın 1/2 hissesi 

52301/2625 Beyoğlunda lnönü mahallesinin Çi· 250 19 
Unglr çıkmazı sokağında eski ve ye-
ni 9 !!ayılı ev. 

51217-1114/22 MecidlyeköyUnde 2 pafta. 10 ada, 1 64 ~ 
parsel No.lu 64. metre murabbaı ar-
sa. 

55100/1580 Fatihte eski Avcıbey yeni Atık Mu•· 30 
tafa pa.,a me.hatleslnln Kandilli Tür· 
be sokağında eski 13 yeni 29 No.ıu 
52.30 metre murabbaı arsa. 

71/10555 Usktıde.rda Icadiye mah•lleslnln Ber· 43,11 4 
ber oğlu sokağında eski 6 yeni 12 
No.lu 71.82 metre murabbaı arsa. 

51217-llH/22 Mecldlyeköyünde 2 pafta, 29 ada, 17 1666 125 
parsel No.lu 4165 metre murabb&I 
arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma Ue satışa çıkartlmı' 
ise de talip zuhur etmediğinden 2/11/942 tarihinden itibaren bir ay lc;in .. 
de pazarlığa brrekılmıftır. lsteklllerln muvakkat temlna.t makbuı.ları ve 
nüfus hüviyet cUzdanJarUe birlikte bir ay içinde haftanın Pazartesi ve 
Çarşamba gOnlerl aaat 14 den 16 ya kadar Mllll EmlAk MildUr!Uğltne 

mUracaatları. (1058) 

M. M. V. Istanbul 4. No. lı Sat. Al. Ko. dan: 
M. M. V. Muayene hey'etlnce beğenilmek ve teklif edilen flat Sat. 

Al. Ko.nunca muvafık görWmek şartlle 20 ton kadar Vaketa, 30 ton ka
dar Pençeıtk kösele ve 20 ton kadar sarı sabunluk kösele pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Pazarlık gUnü 27 Ikln. Te,. Cuma gUnU saat 15 de Tophanede M. 
M. V. Sat. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen günde Ko.na. 
gelmelerL ( 1176) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Ahmet Emin YALMAN 
Vatan Neşriyat T Urk Ltd. ŞU. Vatan Matbaaaı 

Emniyet Sand1ğı ilanları 

Taksitle Emlak Satışı Sekiz 
Senede 'lo S faizle ödenir 

.. ııJıaDllll .. 
l<JYll'"d Semti Olnıtı 

Boğazıçınde Anadoluh1sarında e.s
ki Otaktepe yeni Sakabayırı so
kağında eski 17 yeni 3, 3/1 No.lı 

-1600 Bir buçuk katta dÖ!'t 
odalı maahır ahşap bir 
evin ta.mamı. (Halen blr 
katı ah,ap ve bir buçuk 
ka.tı kArgir olmak tızere 
a.ltı odalı bir ev). 

1 - Arttırma 23/11/942 tarihine dUşen Pazartesi gtlnü yapııacıl< 
ve 14 ten 16 ya kadar devam edecektlr. 

ihale, arttırma sonunda en yUksek bedel verene yapılır . 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 fi ntııbe' 

tinde pey akçesı yat1rmak ıtı.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekLz senede 
sekiz mUsavı taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tA.bidlr. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa blrincl dere
cede ıpotekll kalır 

t ,bit 
5 - Binanın totoğrllfını Sandık dahilindeki eatış: 68.lonunda. e, l 

olunmaktadır. Fazla tafsUA.t atmak lçin salona mUraca.at edilir. ~ 

YERLi VE ECNEBi EN TEl\fİNATLI 

Makine Kayışları "' 
GALATA ESKİ GÜMRÜK SOKAK No. 34 

, 
POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 

cildi yumuş11tır. 
Her yerde 

POKER 
~ bı!)&)darmı araJUU'I 

' lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
•• 1 - Beher adedinin muhammen bedeli 220 liradan 220 volt mUtef1'l t 

dl cereyanlı ve asgari 19 m/m e kadar delik aç&büecek evsafta. 3 adt. 
Elektrik delik motöril pazarlıkla. satın alınacaktır. EkaUtmesi 11 U<U\ 
clteşrtn 942 çJ.?l&lllba gUnU saat 15 de Iunttte tersane kaptBındakl ~O' 
misyonda yapılacaktır. 

2 - Teminatı 99 liradır. Pazarlığa iftlrak edeceklerin ilgili uca.ret 
vesikala.rUe birlikte belli gün ve aaatte komisyona mUr.acaatıarı. 

(1107) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundaıı: 

inşaat ilan ı 
1 - Ke9if tutarı 4020.33, 2595.91, 2997.99 Jtradan ibaret olup göStetl 

lecek mahalde yaptırılacak olan Uc; bin• lnf&&tI, bir şartnamede oı.a.t 
ve bir talibe ih&le edilmek suretıle pazarlığı 10 tkinciteşrin 942 salı gl1J1 
ıaat 1~ de Izmitte tersane kapuıındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Fenni ve hususi şa.rtnameslnl, resim ve projelerini, bu gl~I il 
Ierle ehliyet ve emniyet vesikalarını hAmil olanlar her gün komısyorı 

görebilirler. i 
3 - Pazarlığa iştirak edecek iııteklllerin 14.4.2 Ura 13 kurU1' tetı\ 

ııatlannı ve ikinci maddede yazılı veaikal&rile birlikte belli gün ve ,,.. 
te komlıyona mUracaatıarı. 1106'1 

lzmit Deniz Satınalma 
Keşif bedeH 

Lira Kuruş 
Tenıtnatı 

Lira Kuruş 

17073 81 2561 07 ) 
6792 49 1018 87 ) 
6792 49 1018 87 ) 

Komisyonundatl 
Paza.rbğı s.-d 

12 Iktnclteşrin 9'2 

3505 10 525 77 ) 
ı - Yttltard& yazılı dört kalem ın,aat işi ayrı ııartnamede bir ~ 

ya ayrı ayrı taliplere ih&le edilmek auretile pazarltk eksiltmeler! 
Jarınd& ya.zıh gün ve saatte Izmltte tersane kapısında.ki komisyon 
yapılacaktrr. 

2 - Emniyet vesikalarını hA.mll istekliler, keşif, ~artname ve proJ 
lerinl her gün komisyonda görebilirler. 

S - Taltplertn bu gibi işleri yaptıklarma dair nafıa mUdUr!Ukl 
den alacakları ehliyet vesikalarını ve hizalarında yazılı teminat J!J 

buzlarile birlikte belli gUn ve saatte komiSyona müracaatları. (1062) 

lzmit Deniz Sabnalma Komisyonunda 

inşaat ilanı 
1 - Muhammen keşif bedeli 59646 Jtra 11 kuruştan ibaret olup 

terilecek bir mahalde yaptırılacak olan bir fırın binaaının pazarlığı 12 
94.2 per;ıembe günü saat 15 de lzmit te tereane kapısındaki komısyo 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 4232 lira 30 kuruştur. Bu ıııe ait fenni 
husust f&rlnameler, kefif, proje ve s&ir ilgili evrakı, maha.uı ernni 
mUdürlüğünden alınan hüsnU hal ve nafıa. müdürlUklerinden çıkarııan 
Uyet vesikalarınl h8.mll istekliler her gün komisyonda görebilirlet· 

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin yukarda yazılı teminat 
buı ve vesika.tarı ile birlikte belli gün ve saatte komisyona. mUr 
Jarı. (1063) 


