
-- ------------
14 İKİNCi TESRIN 1942 

' 

[cuMARTESİ 
Bcf;inci Yıl No. 1611 

~ • 
GÜNDELİK SİYASI HALK • GAZETESi 

-

İDARE 'fEl-iaı 

Nunıosmaniye No. 17 
Telgraf: Yenı S~bah Jst~nbul 

Teldon : 2079.) 

Her Yerde 5 Kuruş 

illi Şef 
iiıJ Mecliste meş

gul oldular 
k e izde m··ııefik k skacı darlaşıyor 

Ankara, 13 (Yeni Sabah'ın 
hususi muhabirinden) - Reis1-
climhur Milli Şef lsmeıt İnönü, 
bugijn (dün) öğleden sonra Bü
Yiik Millet Meclisini şereflendir· 
ntisler ve hususi dairelerinde 
bir müddet meşgul olmm;lardır. 

• 
Doğuda lngilizler Elalemegnin 600 kilometre garbındaki 

Tobruku aldılar. Batıda Amerikalılar Tunusa girdiler 
Avrupada · · 

durum Ameril<alılar Tunus - Vaziyetin 
hülasası 

( Alman Qrduları Pirrne da;;: top r a· k 1ar1 n da 
laıına ..ıa~·l!.':ı.n:!kla i•rra:ı~·a il<' Bıitıır. Afrikı)t C\lihwr 
hu\lut l>irlöğ; te:.ls etmi,lrrdir. • nüluzunclı.:ı \·e -0rdul.ırından 
te:.-r;ı, yanın adası bıı h.:ırbin t .. mrzll'tllcl< gaJe;;iyl~ başlı· 
ba.~lar.gıcı.ıdan brri ('m.....ı,,;z rasta bulunan Alman mitareke JBll bg:liz \"{' Amt'rikan ka-

l't'k .. tteri t1iir'aU1' inkisaf et-
bir t'lıemmiwt arzrlmt'kte· kOmiS 0 aJar esir edildi nwkt.,J.r. İki hafta- ewel 
dih·. F«kat ·~lrn:~li .\frika)'a Y DU az I bcı<Jı~an tnı.;-iliz taarruzu E· 
Aır.ıı>rlliı:·ı n• t •.~iliz l•ll•'Vt'İ· \L<ındra, 13 (A.A.) - Ne\·· Mihverin Trablusgarptan ve Tu- laleuıt'.llllleıı Tobruğ-.ı kadar 
.l<'li çıktıktaa so ır.ı bu eht'm- york radyosu, Müttefiklerin bir nuStan kuvvetlerini uçakla nak \arnrn,.tır. Ve sür .. atle e;:ırba 
ın.yet ar;l.ımştır. 

1 
çok no1ıtalaı-da Tunus hııdııdtı- !etmek istediği zanned'ılı.ıekte-J d~ru demm e\m('ktt'dir. tn. 

/ 1 nu gec:t":ilerıni bildirm<'ktedir. dir. Başka bir ihtimal de, tah· g'.liz ask<'ri miit .. ııa~sıslan 
Fakat bu ınesC'le hakkıntl:t rcs· rip edilen bu uçakların. üzerlc-J ı · ımn ·· · 00 B' · · 

A skeri hareket ve cH-lı_ • >lrft..., gım ı~~ c uıe;az.ıııın 
mi h;c:lıir haber Y. oktur. Oıta· r'11c aldıkları herhangi bir tah-, d '-'"n ·· d t f -•-· Jer, çaresiz, s )"3"' bır e ...,,~,. c.ı or u ar~ IUU<Ul 
şarkla.ı haı-e:<rt eden Müttefik ripkiı.r vazifeyi ifa ettikten son-1 ı-·"~--· · ı -'·k k 

takım neticeler dog•urur ı TJP """'wgını mıı ''°' a uc:aklan şlmale cloi!rıı ailınekte ra üslerine dönmekte olan Al- sa n~ktn·Jır· ıa ..,. d' 
hatta bazıı.ın harbi, "ı.Jı zama· ·· " 1 · Y ~ - r. ·~ım ı me· olan ıçlcı-i askcrll• dolu h'rçolı man paraşütçiilerıyle dolu oldu- •n Mih rd · 
nınclaki polıtıkanın, ba•l<u vası. """' · 1 wr o IL~unu:ı gerı '" ~~f·hYer uc:afrını rlüsürrniif.)lerdir. (Sonu: Sa. 3, Sü. 1 de) ı. ı.. fak kısm Trab 
taı~ıı.ı devam etmes. d;yp t~rıı ~ ·· "a.:ı.u u · ının -
etmek :stcrler. F:lhakika Anı•lo Ju,.ı:;:ı.rba Utica etmesine 
Sak ;cııların ~'ransız Şımali Af· A • l D l ınt')da.tı lllrakmadaıı hunu 
ı·ıka nıüstemlekcs n<.> kıtaat ~ . m l r a a r a n ünlıa l'tnll'ktir. Bir rirnyete 
k:u·nıalaıı oralarda vcrlesrnek. 1 giıN' Ahnanlar ve İtalyanlıır 
fütiihat yapmak, Fr~ns;ıyı tııı - bu ordııl:ırını <>i.~uu luırtar· 
ııömürvelerindeıı mahrum d· M •• İİ f•J ) ) İ "k" • mak i(ıin Billgazidl'••, yahut 
fil < emel YC gayes.yle yapılmıs U e ı ( er e eşrı ) mesaı b.ı~ka bfr limandllJl Afrika 
r!c ,JcJir. Bu ciheti pek açık ola· kıpL~rını tl'ri<l'hıwk niyetin-

'"'" Mister HooSC\'C'lt, Mar<' 1 ederek Şı0mal"ı Fransız Afrı0ka dN!irll'r. 
i'aaiıı'c yolladığı masa da ta.~· • Dlg-er tııra.ft.an inı;iliz bi· 
l'ih ctl'i";i gibi Amer~ka 1~gcıl Pr- d k" • d • ) ld rlr.<·i ordusunun da kara,·a 
du Ll kumandanı da vcriı ha ka sın a ı l areyı resmen e e a ı çıl;anlınasiyl" daha l\iyade 
Ya tığı beyanatta bU nokta Ü· kunetıc•lt'n ~imali Afrika 
1.er.ndc durmu1'ttır. Bu asker ç:- Londra 13 (A.A.) - York· ı tinin emri altında bulunacaktır 1 Aın,.rikan i>;o;;..rıtl ktı\Wtl<'ri, 
tcrış sırf Mihver kun·<.>t ,r·n. bu 1 shire Post gazl'tesiııin asker! Hi\.dıselcr, böyle bir neticeyi gösJ Tunus ropraklaruıın ı;o ki-
taraflarda da ciddi sıH•..t,c in<'"· mı.inPkkidi şöyle yazmaktadır: terrnektedir. Afrikada askerleri Jometre garbmdaki Boın'a 
gııl etmek ve biiylece Ru~y. ııır Y cnı bir Fransız ordusunun olrnıyan bir çok Fransız.gene - .-ıınnı~ht.. Ye bir t'irn~-ı·t.e 
Yiıkünıi hafıfletmek ama, ~ı mulıarchf>ve girnwsı muhtemel· ralleri mevcuttur. Ordunun ya·' göre muhtelif noktulanlan 
gutmeklt'uır. Maanınfth l.ı•ır da dır. BI! kı bu ordu şlm li Afrı· vaş }'aV'* kurulmakta olduğu Tıınu~ toprııJdarııııı dahil Ql-
kazanıla~ak muv~ff •uye lerJeı1 kad<\ kurulan l•'raıısız hü·kfırne· (Sonu: Sa. s s,;. 3 d•l mu~lar<lır. Şarkta tııgilizl~r 
sonra Afrıkının yen· bir ıııcın· Blnı::ı:ti.w girerlerken bunla· 
ın:. tahtası r ı , ecegı B •• .. k M"J) İ M ı· • d nn da Bizert Vf' Tının~ ııe-
h'ç de nıdhakkak de~ a ve u UYU i e eC JSın e lrirlerinJ lele J:"Çİrt'rt'k Tnı.b· 
mman lı kiki ikinc, c f_,b~ tlr~· ı lusgarp lıudutlanna .-ııra-
rud n dogruya, An• ;:ıda k•ı· cakhın muhtenlt'I sanlnıak· 

vclt şundıkı tcsel>h.u •ı l' ak Garptaki Amerikan ordu~u· 

Amansız ta 
Sekizinci ordu Libyada çekilen m~h· 
ver ordusuna nefes aldırmıyor 

Londra, 13 (A.A.) - Ko\orn. 
bia radycx-unun muhabiı" saat 
17 de Kahıreden şu haberi ver· 
miışt.ir: 

Tobruk bu sab:ıh ı;aat 9,30 
da "mahalli çöl saati" dÜljlJliiı;-

tür. Tafsilat alınamamıştır. Sa· 
at 17 de Alman radyosu Mihve· 
nn Tobruğu t~hliye l'ltiğini bil· 
dirmiştır. 

Avu.~yal'rlann Za.yiab 
Melbourne, 13 (A.A) - A· 

''ust.ralya Harb:ye • 'azırı Ford, 
Mısıı·daki A nı-lral~ a k.ı~·ıplan· 
nın çoğ"u yaı-Hh ulnın.k üzere iki 
b;n kıŞJ kr.dar ol<lu.~nu bildır. 
nlieytir. 

Mısır cehenneminden ueliyoru 
(Sekizinci ordunun taarruzundan evvel Mısır cephesine 
göndermiş oldu§umuz Rız Çandır büyük taarru dan 
evvel ve taarruz esnasında gördüklerini yazıyor.) 

İlk hattaki askerler 
Bunlar arasında karısını, çocuklarını, evini, barkını kay• 
betmiş ve sadece öldürmek, intikam almak hırsile hareket 
eden Polonyalılar, Yunanlılar ve Fransızlar pek çoktur 

Taarruzun ıH< günü K lıTrede - 3 - dusu El Alcımeyn'c kadır t.-ekıl 
bulunan Devlet Harp• 'azın Bay n,~k zorunda kalmıştır. Bu7iu 
Ca.\ıey ile görüştüm. Bana şun- royliyebılırını Temmuzun bula· sc lrız n• • ordu tam olarak l<'~hı 
lan söyledi: yetınden bugüne kadar l!E-<:Pn zalliln<iırılmıR, en yrni ve kul' 

- Bugün Ortaç:ı.rkta her za· kısa wruan e6nasında, bilhas~'l vt tli mal7.cnıe ;ıe takvıy,, edil 
mankinden daha kuvvetli bır tRçhizat ve malzeme ııolısanlığı nY'i~lir. Orduda yeni bir ı•ınnıyel 
dunımda olduğumuzu katiyetlc yüzünden, J\lıgırdaki lngıliz m· h.vası mcvc.ıltur; ve loir ııı :;,1,~ru~"~'.~'.·~:;~r~i 1i;:~~ '~\::~~·e Memurlara parasız ~~~:ıJdBuf!;ı':! ~:.~~~~~~= 

\" mtitevnzı b r ık 11eı cephe 0 k • ı 0 nuu -Oncük>ri araı.nıthı kuş H • eti 
dıy• Vasıflı. •• lırmı~t l'fuk)a• gıyece verı mesı U(,'lL~U rokıilıen 1.°;0{1 kilo· arp vazıy 

~ıı;n~ .. ı~~~~~~ .:)€ bır tabınt ka·ı ;:ı;~~ısı:;,,':..~~n=: AFR"KA SIÇRAMA TAHTASI 
wrfında ·.ıyt nı dikkn nctict•IN 
elde e<l<'<'e;:imizi tah.ınııı c'<liyo 
runı. 

~.m<iıkı halde bııinc· deı-c,'t'<lı 
eh\..'fTIIıu)·ctJ haü: bu· nc.!ti'a t & 

Bu dumaı k.ır~ı _ .c.u Mıı:n·~ • r'iben 100 kik>metnı losal· ı 1 
cıler de deılı>l h1rd: tc geı:-r •-ıL " "h .. •• .. ı •• k · b nrJ.ktadır. 1 
ler ve hiitün Fr•n"3yı i§g-al l"Oe- ayı Q gorUŞU Ur en me US• , _________ , 

\.Sonu Sa, 3 Si.i 6 det) 

rek Akdeniz sah:l[i'rinc ka•1ar 

ıomiş1crd•r. itaıya kıu:..tı öt('- /ar fz"kı"r/erı"nı" z"/erı" su··rdu""/er Yazan: Emekli G_eneral Kemal Koçer dcnben Roma kalıiaelerm.n ıs-1 Ali Riza Esen "Siirt,. yapıla· 
ten.ekte ısr,ar etıru·s,· Clldukl.u-ı 

1 

Ankarn 13 (.A.A.) _ Bu··yu··k cak olan bu yardımın KıZJ!aya 

Ekmek karneleri 
sahtekarlıkları ~ - etmenin mümkün olup olamıya. d" • • ·· ı · böl!!elerde '-'erı~,s.lerdır .. İta!- ve ıger amme mueı;sese enne 

·· , ...,...... Millet Meclisi bugün Refet Ca· cağını sormuş, doktor Osman teşmil edilmesini istemi!}tir. 
Ya bayra;';ı simdi Nıs, Savn, nıte1jn başkanlığında yaptığı Şevki Uludağ "Konya., mem • 
h:.ursii<ada sallanmaktadıı · Ay· ı toplantıda memurlara verilecek lekette büyük miktarda kumaş Bu temennilerden sonra ke. • 
rıca bir takım kuvwtıer ıı~ Tu· elbiselik kumaş ve kunduraya stoku bulunduğunu fakat bun - nunun hey'eti urnurniyesi üze • 
nusta bazı tayyare meydanhrı- ait kanun ile yerli nebati mah-, ların terzilerin elinde bir ihti • rindeki müzakere kafi görüle -
nı isr,al etmişlerdir. Boyle«ü hu I sulle~e vo prinayı tiısir kar vasıtası olarak kııUanıldığı rek maddelere geçilmiştir. Mad 
lı :min patlamıı.sınd-n evvel 1- ve tasfiye etmek suretile yağ nı işaretle bunu önliyecek ted • deler üzerindeki müzakerede söz 
l<ılya hariciye nazırı Kt•rıt C.a· istihsal cdE'n sınai müessooeler· birlere lüzum olduğunu söyle • alan hatiplerden Refik İnce 
1
' •'nun mecfıste alenen nı·ıg:ı den muamele vergısının aynen miştir. (S<>n1' Sıı. i' .Sü. 3 de) Avrupada ik'inci bir cepbe 
'"'\rluğu talepler de tahakkuk alınmasına ait kanun layihala ·i====~=============~======,,;,,~=;,,.,,.,,;~,,::========== 
etmiş bulunmaktadır. Halbuki rını müzakere etmiştir. 

Afrika, düne kadar hayat 
sahalanna götüren bır 

köprü rolü oynuyordu; bugün, 
bir hücum çıkıı; yeri, bir sı~ra· 
ma tahtasıdır, ·küre kaynakları· 
nm en kısa şahrahı Akdeniz. 
den geçer ve eski dünyayı ora· 
sı birleştırir ve bütünler. 

11.,ıarr..>anın ta1n hezimet: ve tes
liınıyeti bu İtalyan ieteıd.:rmin ı Bunlardan birincisinin hey · 
tah·ıkkukuna henüz ye;! a~a· eti umumiyesi üzerinde geçen 
numış idi. .Mihverin bu a;;kcri 1 müzakerelerde söz alan hatip · 
h~reketleri sonunda ıki millı.,,; !er memurlara bu suretle yapı
da.va da ortaya atılmış bulun- lacak yardımdaki isabeti teba· 
ın"ktadır. lsv·ıçre ve İspanya rüz ettirmişler ve bundan dola-
n-ıes<'leleri. yı hükürneti tebrik etmişlerdir. 
~u dakikada tarafaız ve kil· Bu hatipler bu münasebetle 

~tik İsviçre dört taraf1 ıda:ı bazı temenniler ileri sürmüşler
MJıver kuvvetleriyle ku~otıl- dir. Bu meyanda Doktor Muh . 
ınıştır. Şimdiye kadar Fransa<!~ tar Berker "İçel,, memurlar i· 

(Sonu: Sa. 3 Sü. a de) Qin UCUZ fiyatla sigara temin 

SON DAKiKA 
• RADYO İLE==:::=

Mihver ordularının Libyadaki durumu ümitsiz * Lôndra 13 (Radyo) Mısırdan alınan son haberlere göre, 
M:ilıveı- ordularının Libyadaki durumu ümitsizdir. Sekiz.inci or· 
dunun çeki\lll('kte olan Mıh\•er ordusunu çok yakından ta.kip 
Hmesi, bunlara yeni bir müdafaa hattı tesis etmek için va.kit ve 
imkan bırakmamaktadır.· Sekizinci ordunun bir iki gün içinde 
Bingaziye varacağı muha.kka.k sa~'llıyor. Mihverin ancak Binga· 
zinin cenubunda Agedabia'da bir müdafaa hattı tesis edebileceği 
zannediliyor. Müttefiklerin eline geçen Marsa Ma.truh limanı ıs
ialı edildiğinden sekizinci ordu tıimdi bu yolla iaı;e edilmektedir. 

Kafkasyada Rusların durumu sağlamlaştı 
* Londra 13 (RadyQ) - &ıvyet Rusyada.n gelen haberler, 

Rusların Kafkasyadaki durumlarının iyileştiğini göstermelctıedi. 
Ruıı!ar burada teşebbüsü AlmaııJ.ann dinden almışlardır, 

Fransada yeni idamlar 
* Paris 13 (Radyo) - Rlermon Ferran mvanılıarl:ıi lı1!k(i.. 

meııın emirlerine muhalif hareket ııııçil.e iki Yüı:l:ıe.ıil idama, 
ilci 2::>.bıt vekilin.! de müebbed ha?Se mahkfıın etmjştir 

Gem.ismi kurtaran k:ıpta:ı .. 

- Aman aman ~emilcr lxıtryor .• 
- Telcif etme, bizim tJuıemiz •atlam, kumanda köprüsünde de bizi ııelamete 

götürecek herkesinkinden tecriibeli kaptanla serdümenimiz işlerini bilirler. 

kumıak maksadı güdenler, heı 1 
şeyden önce, ha,·.ıianla w de· --
niz!erde ke><in bir üstünlük elde Karne basıp satan biı 
etmek mccburiyetindcdırlt·r. Do- sebeke meydana çu,arı· 
na.ıımanın nısbetle ı:cnış bir oy-! - . . • 
nama alanı edincbilnıe:;i de ha-ı larak suçlular tevkıf edıldı 
valannı emniyette bulundurma- ! Galata Yoku salonıınıla yeni 
sına baitlıdır. a~ılan muva:ıkat k;ırne \'ı:t me 

Afnka, Avrupa k:ır"'sınd;ı:. ei<ınek biimsun.!a bir knrn" Jui 
yctesi hava \'l" deniz ii~lt'ri \"Cr· n;tin1ah Il1l·ydana c:ıkarılmışttr. 
mek bJkımıııJaıı da, hatla, dıır lkk<iiye lktısal 1'1üdiiı llı~iıne 
Ç('rçe\-eli ve çevrili Brit:uıyad~n bağlı m~-rkt1. ekmek biiro3u . .,f. 
çok daha elverişli hıi< um ~ıkrn Jeı·:nnen K;.Jrı Dura yaptığ• ınu
bölgeleri ll"lllin etmek dolayısiy· tad tefliı;l< rde sabah erkc:ıdm 
le, büyük strateji önemi haiz- Galata yolc·ıı "alon,•n Jaki ı kır.ek 
dir. büro~una ~itınişt r Ortad ı r-v:"• 

(Sonu Sa. 2 8ü. 6 t~) (Sonu: Sa. 3 SU. 4 de) 

._@_L_A_Y_L_A_R l_N_G_E_Ç~~ 
VAK'Aİ HAYRİYE 

T ürki}e BuyU.k ıfıl- l"' · ,, . ..........w,.y.~ s; ,.e dolan1b~r;lı yo!lar-
lot Meclisi -Ku· Yazan ' dan propagandava ve!· 
ruldugu Jıuoden- ~ tcnecek klnı olursa (ı)-

beri- yaptıgı buylık. Ak G . ; sun or.a ştlDhcli gözle 
t.arıhi hamlelerden lıırını a ündUz~ \·e bir vııana bakuı 1::i-
daha g:osterdı. Bu ham- f bi bakınız. 
le ıtt.ifak.la verdı.tı (Var- t-l't'V','VVVVVVYvv'.; 'VVV'VVVV\<., Bu \·ergi say~·in-

hk verKisJ) kararıdır, de EmJs.von, mtı.vazenesini bula-
Bir ink.il:iı>(ı \'e null:.yet.çi (Altı cak. Banknotun satın ah dc-

oklu) ir;in; bu hamlcYi yük~k bir &eri artacak. Para deı;::erıni 
kurmay bey'eti incchği He hazırla- bulunca Ji}·at düşec-ek. Fı.:vut-
yan hük:Cımetine te~ekkür ebnemek. ları yük~elten sadece tic~i ve j~·tl-
alkı~lama.Tllak mümkün mi.ı? mat ahlakın çürü.n.ıesi değildir. Pa

ı·adaki alış kudretinin azlıfı en bu-
Yinni yıl önceki 26 A.gust.og - ytltt rolü oynar. Buna ragmen bazı 

Kocatepe neyse 12 Sonte-:rln 942 fiyatlarda Yine uydurma ve hainl'e 
de odur. Küçük bir renk larkile. yükseltmeler görülecek olu~a ev-
B•rincisi :ı,lilJi tatiklAl ve siyası em- vel Allah hükfı:met ona da b.aıı \'e 

ı •niye\ııniz içindi. İkincisi Uie, Malt bazı önemli tedbirler almıştır k.i 
istiklAJ \'e ıkt.ısadt. i(:timal emniye- vaktinden önce incelemek doğru 

. tünj;r. içindir. olmaz, Bu kanunun geUS tarzı ma-
Ku;acası bütün bir millet.in yıllar- lOmdur. öteki tedbirlerin de birer 

danb('ri dört g01Je bekledii'i ve bat- ae~ tarzı olacağına inanmalıdır. 
ti. baı.ı ba:ıı 9ÖZle. yazı ile aÇı.kla- Bu ve'rginin geliri ile büyük or-
dığı hayırlı tj nihayet nldu. dumuzun arasındaki rnünasebetJ 

ilÖYlemefe lüzum var mı? Daha son ... 
Bu kanunun teblliı ve tatbik müd· ra memlekette makulü aşnns ka-

detleıi. on beşer gündür: Gelelim, ~.ancJarJa para ı.ıpçıktı1ığının önüne 
a1d11n. gittim. Ondan sonra büyük sed cekilm.istir. Bu müvazene dni-
milli i.nklliır> kervanı es.kisi &ibi n1a muha!.;;.za olu.nacaktır~ Atillet:n 
enınivet. ihtiyat havası içinde ta- lffilne ... 
rihi yoluna devonri cde<.:cktir. EJ.ha~ıı b<1şn. • Tl ne derse de: .i.n~ 

l~u vcrgr hazneye sadcc~ para le'!". Türk n lletı bu (''ilk"al I-Iavri .. 
ı 1 -~·- verC!t!ı def:ldir Size o:ık- ,.el dt..:n ce:l\ ıı l'J n• ':' 
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fi~=:.~;;:~: @> EH ô R HA B lE R L 
( 

BU ALİ SİNA 
V:Jzan: 

M. Zek1 Korıuntı4 
Nakil ve 

lktıbee hetd<ı mahfuzdur 
No. 

1 

Varlık vergisi 
-·-Sam.<i- cihım, o geoe .ochwanda t ca bir çare bulmalarını emret. 

ya ruz değildi. Her biri biribiria:ı- tL .• 
d , guzcl bütün cariyelerini ya- Kahireoiıı ilimleri ve akıllı 
11 c. Bunlann ~ ~ ikilileri mtizakcreye çe_ 

tatbik ediliyor A k •• b• k d Lokantaların tabi 
Yarından itiba.l'Cn halk ekme- çı goz ır a ın ıl ki 1 

ği yirmi yedi kın-us üzerinden - ·Oıaca ıarı şart.ar 
satışa çıkanlaca:ktıt·. Şimdilik 

her fırın, ~~ m~ur, ~em d" Vaktile hazaya uğrayan zeytinyağını 0·--

hallc ekm~ı satabilecektir. E - ı b •• ._ •• ı · il •• • d T bld t 1- 1 k 

Yazan: Nasuhi Baydar 

V arlık vergisi ibda.enle git 
f duk.tı rakibi Dilbaz da vardı. kileliler. Saatlerce münakaşa et_ 
It, kat c rıyclor, odaya niçin a- tiler. Mhayet tröyle bir karar 

hlannı bilmiym-Iaraı. Çtin - veırffiler: 

ğer bu hal, iyi netice vermezse ugunfiU ıga ar uzerın en a O usu U ge ece 
o zaman fırınlar aynl~<'._aktır: . lazmı·n lt. ._ . I. hafta başltyor 

Me:nıurla.r gene eskisı gıbı ~ ırmefi ıs ıyor ' Ayın ylnmıwnden itibaren ıo-

düren h00ıe11eri Başvekl 
şöyle t"a)in "'tti: Teda\ uld~ 
paralan azaltmak, ilı~~ 
ınızs 1kıu-ştJık Jıazırla.m!lk, ~ 
paııısmı lkı:rmetlendirmek, nıuh
tekider uUrinde t.oplarwı tısJlri 
buğrunu ~ '\"'Orgiyi ôJe
rnek üzere ~ 9fka,nl-.u'..ık 
mallann :fiyatfanoda itidııJ hd· 
sule gef'.ımv'Jc ••. 

kiı ik ı erine .b~ lıı.ı.swı.ta 'bir Mademki Şemsicihan bir dük.. 
meml6ü. Zaten mese- drb kapısı öoilnde aklını başına 

le kız aruwla açılıp topkıJQr ve bu bpıdan !içeri gi_ 
k pa. ı ; ordu. :ri:ym-; btl kapıyn bir işaret ko_ 

G ce yansı oda kapısı açıldı. yabilir. Ertesi gün Kahirede 
J m h ~ tli bir adam girdi. ~ btttiin dtikkinJarın ka_ 
H n-üz uyumamış olan Şemsici- :pılan birer birer muayene edi_ 
r. na. l..-endisini takip etmesi için lerek kızxı girdiği dii.kkfuı mey_ 
~aret \".eroi. Kı&, iheraeu yata.- ıcWıa çıksilaibllir. Bundan 'Ot.esi 
Jından çıı1o.p dı.~ fırladı ve ~)'et kolaydır. Dtikkanda çalı_ 
ikapıdan cıkar çıkmaz göee gö- aanlar sıkışt:mılır; cahında is. 
ırünmez oldu. Cariyeler, neye ıiJğ bncey• tilıi. tutulur: hal(ıkat 
ı-adıklarm: lıllemediler. K<i;Ja ko- meydana ıÇika.r. 
şa gidip Emir hazretlerini u -
y.a!l<iınlılar. Meseleyi olduğu gi
bı anl 1ttıJar. Bh- an içinde bü
tiin ~ruay halkı .a.yıı.kla:ndı. &>
kaklar s 18.hb askerlerle, ,.akır 
şakır ıivarilerle doldu. 'Kahire 
şehrmde sanki kıyamet ıkoptu. 
Yeı yeı ndeu .oynadı. Herkes 
ruemleketın düşman baskınına 
u ıadtğ ı 7,annetti. Atlar ki§De
dı kıhc r oynadı, naralar attl
dı, fakat kızı esrarengiz bir §C"" 

kilde goturen adama da.ır ufa ... 

Faıka.t !azın dükkan kaptS.ma 
koyacağı. ~ ne ola.bilir"? 
Şüphesiz kı en münasibi safran_ 
dır. O gece kız ıelin.i safrana bu_ 
lar; tam içerj ~receğ'i sırada 
dükkan kapısımn üzerine bastı_ 
nr. Orada bir el işareti meyda_ 
na gelir. Erte& gün yapılacak 
muayene netfoesıode bu saf
rnnlı kapı bulunur; Şemsiciham 
kaçıranlar veya kaçırıldığını bı_ 
lerlier ya:ka.iamr. 

cıltk mı iz bulunamadı. Bulll§ fena değildi. Buldukla_ 
.E.'m.ir. öfkesinden kuduruyor, ırı ça.revi ve ~?kleri kararı E_ 

Kı7.ının da.ı :.nde sert adm\lar- wıir hazı-etleıine bildirdiler. E_ 
la b"r a .r.. o:r y.u1karı homor mir, bunu ~ beğendi. Doğru 
homur homurdanarak dolRJ}l - Jc..-ının yanına gitti: 
yordu. Şefak sökerken: - Bu gece orayı son .ziyare_ 

- Babacığuu ! Ba:ba.cığım ! tıin olacak, dedi. Yar.ın seni es. 
D:yc bir ses işitti. Bnşını çe- rarengiz blı- şekikle ')'8.tağından 

virip bakınca birkaç saat evvel kaldınp götüı-enler bana h~s~p 
kasıbola.n sevgili ikwnı yatağın- :verec~er. iBn cesaretı;rmın 
eh oturur buldu: brşılığmı hayatian ile ödeye_ 

- Bum"..ı ereden geklın kız,! oe}dcr ... 
dedi. Kapıdan mı girdin, pence- ŞemsJıCJ~a..n meı-akla ~rdu: 
rede mı? - Benı gece1erı l ıtngmıdan .'\t }~ları yer yer dudak ı kA!dınp ,götürenlC:.iıl kını Jduk_ 
izlcıjyle <bezenmiş olan -Şemsici- l:ırı~ wnayet ogrenamız de_ 
han, hemen ba:basmm ayaklan-• mek ·•·· ~ 
ro kapandı: f - Hayır yıtv.ram. dana q:re_ 

_ Bilm"vorum ba.bacığım, bil- n~medik. Yalnız ôğr e!lme'k ıçln 
niyorum ! Kendimi yatağımda mukeınme.I bır ~:N> buld k. 

1>uldum. Bu gece beni her gece- - Nasıl çare. 
kinden daha çok öptü. I .:- Gayet kolay, . fakat .çok 

- Tabii sen de onu öptün. ~uk~cl... _Elveı;rr ıkı sen •a_ 
- Allah a.5kma üsteleme ba.- zıfenı dıkkatlı y.ap. 

bacığım ~ Artık utanıyorum! - Bu işte bana da nıı vazıfe 
-- Knldır bakayım boynunu! düsUyıor';' 

1 
Kız, boynunu kaldırdı. fu1nir, - Şüphooiz yııvrum. Eğer 

Şcms;c hanın bembeyru: iboynwı- sen vazifem muvaffakıyetle ya_ 
da hic b ı leke göremedi. Buse- .parsan mesele kukündt.'n lıalle_ 1 
f r de: dilmiş demckt:it". 

- Ac bakayını göğsünü! -Bu 'late b3.na ue n.r.ife ıver_ 
Dedi. h.ız, babasının bu say- diniz? 

gJSı~lığınn ~erledi. ~~dece gbğ- _ Anlatayım. Bu gı..>ee bir 
sunu açrn gosterecegı yerde ya- elini safr.a.na bulayaeaksm. lçe_ ı 
rı bel nden "'tıkanRmı tamamen rı ,..ireoecm sırada o dükkanın 
üryan etti: .ıca.Pısı üzerine _yapıştıracaksın. 

- lstt> baba! Eger bana tıfıla Yar.ın adamlarım dük~an .kapı 
itimadın yoksa karsına anadan !arını ıauayene edecekler. Ta'bii 
do?ma cık,ıyım. Gözlerinle gör safranlı kapıyJ .bulacaklar. O za 
ve inan kJ o deJtkaruının .çenem- rnan her şey çor-ap sökiığü gıb: 
den aşaf!;ı kısmıma ne dudakla- meydana çıkacak. j 
rı ,.e ue le ellerı değmiştir. Ben Em.irin bu izahatı, Şeıns:cıha_ , 
tertenuz rn ! Beni s~ver~oıı sen ııun midesuıi bula.ndırdı. Çünkü 
de yanaklarımdan opersın ! 0 zahiren i<>temediğı bu gece 

ı-.::mir, uhıncm<la.n ~mı önü- !b~ll.l§Dlalarllldaıı hak~tıte pek 
ne eğdı. ö •. cIDıi ycnmeğe ça· memnundu. Hem de candan 
lı. arak seflu:ıtli bir ~le: sevcUği, sudan aziz. baldan leziz 

Onu çok mu sevt\ıorsun kı- ıhelv.aeı güzelini el veımek fe_ 
um? dal:irhğıru lıic hir zam.an gös_ 

- Çok sevn•orwn babacıeun ! tereınezdi. Eğer bu niyette ol 
•'ak.:ıt S!" i.'l ıiznin olmadıkça saydı "Beni helvacı güzefoıin us 
rendıs"yle buluşmak istemiyo- t.csı helvacı dervfa ka91nyor" 
·um. d;ye ha.k'ikati -deı1ıa1 soyliye'bi _ 

- Pe-kı kızım! Art.ık r:ıhs.tı-1 lirdi. Helvacı dervışi ele vermek 
uı bak! 'helvacı güzelıni ele 'ermek de. 

Emir, kızını cariyelerı ile baş rnekti ... Bu hatadan doğacak ne. 
"' m bırakarak çıkıp gitti. ticenin ço'k vahim olacağını ga_ 

Salx>hı na.ı;,ıl cttif.ini bilemedi. yet iyj b'ıliyordu. Bunn ntı':'Ille;rı 
S balılcy n 'fuıhırenin ulema ve bahasına söz verdi. Zrr Şeınsı_ 
uk '.lrısıru t.op!adı. Onlaıa kızının cihan, helvacı derviş gü\·eni_ 
h kaycs:W, gecenın bir yarısın. yordu. O muhterem zatm bir il 
dan mıra vuknbuJan ayaldan_ mi simya usta.dl olduğunu sev_ 
nıa.nt..'l '"bc'b1 bu mesele olduğu_ gilısi Caf eı den öğrenmişti. ı 
nu tlZlln uzadıya anlattı. Bu_ (Arkuı '\"ar) 

ekmeklerıni on yedi kuruştan l Geniş, uzun ad - Boşuna. uğnışıyonrun ha- kantnlarda ta.bJdot usulü tatbik 
aia.ca.klardır. Sehrin !iye tkoridorbınn - mm teyze, kazansan da şimdi J cdılecektir. Belediye Daimi En-

Diğer taraftan Toprak Mah- .' . da elinde bir :isti- bu para ile anca:k gene bir bu- eümeni tarafından fiyatlar tes.-
ısnlleri Ofisi bu sabahtan itiba.- ıçınden da· yol göetel'e - çuk kilo ze_ytiııyağı ahrsı.n. Hem bil edilmiştir. 
ren fırınlara verilmekte olan u- cek birini arıyor. belediye. fıyatıarı. şiddetle kon- ı Bu karara .~ iM>fuıcü sınıf 
nun yu""zde otuzunu n1emur ek - İlk 0··rou··· bir mu··ı.,..,. .. ın· • on-·· +~ı edi -ı--n.: ~ b 1--~-- ,,,~-~ --s g gu '-""'il uu yor, uuuu .ue u ~· lokantalar yine eskisi ofüi ser-
meği imaline diğer yüzde yet - iedi: da alama.zmn. Za~ böyle kan- best yemek yapabil~klerd'ir. 
mişini de halk ekmeği imaline - Sevabına b1ım bikim be- şık da.vaların temyız hakk_ı var- Tabldot usulü, fiyatları yüksek 
tahsis edeoektir. yin odasını g'Österiver oğUlca- dır. .. ola.n lokantalara t~ll edile-

Memurlar için f:ınnlara '1'eri- ğıwn. r. - O da ne demek~ cektir. Bu esasa göre kararın 
lecek iUllun çuvalı 2420, b:alk - Hangi hiı.kinı beyi anyor- . - Yani davayı kaybeden is-, şümulüne giren lokantalar lüks, 
elaneği .unlarının çuvalı da 4150 sun teyze? terse başka bir muhakeme da- birinoi sınıf, ıkinci sınıf olmak 
kuruştan •erilooek'tir. - Allah Allah hangi hikim ha açılmasmı isteyebilir. O za- üzere üç kısma ayrılmaktadır. 

rı, ayn fıyatlar uzerınden un - Hanım toyz.c burada bir yol. Hiç artık fiyatlar iner mi? ten dört ç;eş.it yapılacaktır. Fi· 

Fı~ııılar h°:l~ ve m~mur kar- beyi olacak a.yol, İstanbul hti.- man da iş uzar. Fiyatlar iner. il Tabldot yemekleri Uç kap ola
nelerı m~abılınde .. Ofı~ten ay - kimini arıyorum, elbet... - Sen aklını mı kaçırdın a - ca.ktır. Yalnız her nevi yernek-

alacaklardır. sürü mahkeme ıvar. Hem doğ-1 - Bal gibi iner. Hele teftiş- yatlar, sınıf farıkından başka. 
\'f:.layet~n Tebliği: rudan doğruya ma:hkemeye gi- ler hep bu hızla devam etsin.. müzik ve dans olduğuna göre 

1 15 11 1942 tarihinden füba- dilip şıkayette bulunulmaz. Ev- Merdivenlerden atılan kiracı ayrı bir zamma t5.öı olacaktır. 
ren sabit gelirlJere mahsus kar- vela bir istida yapa_·, alt kata eşyaları gibi öyl-c bir teker me- Yalnız burada mw..ikten maksat 
ne ile satılacak ekmeğin 600 verirsin. ker yuvarlanır ki. Daha dün alelii.de bi,r rnuzik değil, da.nSl dn. 
gramlık beherine 17 ve umumi - Her .şeyc~m hazır ayol mahkemelere iki yiiz tanesi ıbir- ihtiva eden bir muzik olacaktır. 
karne ıile atılacak ekmeğin be- Ra:bbim şimdiye F..h.d r mahke- den verildi. Bu sıcağa kar mı i Muzik olmadıü-ı zamanlar lüks 
herirn! de 21 kuruş fiyat tayiıu me yüzü göstermedi, gene de dayanır artık hanını nine. . l lokantalarda b.;' tabldot yemeği 

Bu \'Mgiye 'hiJıi tutuıa.cak o
lbm tüooar, litBLf sahibi ise. ~ 
twu f&.\'UÇta.n ~ras1oa ıalıı• dii;O
ınooekfl.ir · ''G r.-lismis h.i r t ictrt'" 
tim \ard;. Ah)"O~, snİl)Or, lc.lt.a· 
m~<H-.ılmıı. b\, araba. n~aııı ~ 
<limutştim. Kf'lıdim, karını \'O" 
cul.lanm 'i~or, içi)·oı·, ~ı ioi· 
)()r, ı,,'W.ip ~leni~ or<hik. lfftl'P 
c;:ıkl\·erdi. 1914 - l9l 8 ) ılla rı.ua 
t(.'Criihesmi na.MI unutabflirjioı; 
hcle bu seferki harı• •le ö
f.eki ~hi uv.adıkça? EUN>U.t> rf"' 
t:ihsal azalacak, ithal:1t durok· 
hyacak, nıünaka1e gud t'l'Ck 

par.a ço<Jalncak, İhti~ il<' :ı.rl H l<· 
tı. Ru halden fa' ilıla.rahilnıt k 
için malı cine tlıhna k, Jt3.h:ıh!·'" 
dık~ satı-;a ~ılmnmık, i .ır.>O· 
mak, :T.R.ngin obn~k J.reTt'h .ıi~· 
diın. 1.1H>gin, Ju-...ın d~ Ç4ık L<'•ı~ı!'I 
Oldum. Oer!_'İ. ıaç 'f> c:ıpla\, l\ıi' 
tanbtr, 'annı \(• ,:\ ot1"ııınt -.tt!•f1 

stl\"anlar, hir <1:liG1 ıetu. (';'..,•ıuı· ~oJ 

Daimi Encümenin 12 11 11942 göstermesin amnla, ben öyle Rc..şat fleri 22
5 
'kuruş. birmci sımf lokanta-

tarihli kararı &t'zasındandır. yol yordam bilmez .cahiHcrde.K 1 larda l50, ikinci sınıf lokanta-
Teoliğ olun~ de .değilim. lme arzı!hahm ha - Fakir halka larda 100 kun.ış olacaktıı. 

zı~~e :yazdırdın bu istida- Muzik ve dans olduğu zaman- ' Tramvaylar için 
ahnau tedbirler 
Diin akşam, 'l'ram\·ay Elek -

trık l<iareled Umum Müdürü 
.Mustafa Hulki Erem Ankaraya 
.!l:ıa.%1eket etmlştir. Seyahatinin 
sebebini soran ibir muhaITiri -
mize Hulki Erenı unları söyle
miştir: 

"- Kömür tasarrufu dolayı
nBile ıhiıdis olan yeni tenvirat me 
seleleri için ali.kalı makamlarla 
G:.emas etmek "çin Anka.raya gi
diyorum. Ara duraklarının kal
dıribnası suretile temin edile -
cek sür'at yüzünden bugünkün
den yüzde 15 c.laha fazla ... yolcu 
taşımak mümkün olacaktır. Ye 
ui vaz.iyet dola:"ısile halkımızın 
!'.akında dah:ı lbaŞ:ca ıilan edece
ğimiz edbiıiere samimiyetle iş 
tirak' edeceğıni ümit ederiz. Ak 
.si hareket edenlel' ceT.alandın -
lac.-aklarclır. 

Seyrü er nizamnamesinden 
bazı maddeler çıkarıyoruz. Bu
nu gi>re durak yerlerinde paru
bendli intızam ıınemurlan lbulu
nacaktır. Bunlar halkı intizam
la tramvaylara inıp binmeğe da 
vet ed rekler, h1lilında hareket 
edenleri ceY.:ıfandırma'k üzere 
hemen polıse götüreceklerdir. 
Gene aynı şekilde lbu memurlar 
tramvay dahilinde de vazife gö 
rooekler. "Ik ön &ıra tamamen 
kadın ve hasta malüllere talı -
sis edilecektir. icabında buraya 
oturan .erkekler knldınlarak 
ver1erine kadın ve maliıller o -
turtıil8.C'aktır. Bu hususu da in
tizam memurla.n OOınin edecek-
tir.,, 

Üniversite talebesine 1 
LtCUZ defter 

Ünivers:it Ta.lehe Bırliği t.a
Jebenin defter ihtiyacını karşıla 
makta c·ekUği müşkülatı gözıö -
nünde buiundura.rak ucuz fiyat 
la ve 'hiç "kar düşüınıneden 
talebenin defterlerinin temini 
işini deruhte etmiştir. 

Birliğlıı temin ettiği defter -
ler 40 lkttruş mukabilinde ta.le -
beye tevzıe başlanmıştır. 

200 Bandaj geldi 
Yeniden 200 bandaj daha gel 

miştir. Bu su:-etle seferden çe
kilmiş on be§ tramvay yakında 
tekrar sefere ~ıkanlacaktır. 

y1 '? k lar fiyatlar lüks lokani.1.larda 1 

Parasız yeme 300 kuruş. birinci sıwf lokanta-
- Beğendin değil mi? Ben tarda 175, ikincı sınıf lokanta- ı 

6Öyledim; torunucı yazdı. Ya- Kızılay ile Vakıflar İdaresinin larda 125 kuruş olacaktır. 
radwı-a .kunb:ı.n olayım ne güzel müştereken işbirliği yapmak su- ' Ayr;ıca sınıf farkı gözetilmek-
;·azm.ış maşallah; hu.kim beyler . 1 fak'i ek 1 
bir okuyuşta bana hak verirler retıy e U' halka yem tev- si7li.n, çeşidi on türlüviı gcrme-
ibenhalde. zi etmek üzere a.Şhaneler vücuda mek üzere turfaııda sobze. av 

_ Hanım bu istida işe yara- getireceğini yazmıştık. etleri, lüks b:ı.lıklar \"e istakoz 
ınaz, bir daha yaırllnn. Evveli Bu maksatla. ,şehrimizde bu- taıbldot yemeklerinden hanı.; o-
baştarafı yanlış: "lı.tuıbul malı ı ıunan bazı medreselerde Kız.ılay , lat'Rk yapılabileeektir. 
kemesi muhta..-em hilkimHğine,, tat-a.fından teşkil8.t yapılmakta- Bu es!lslara göre belediye<•c 
diyorsunuz. Bu bir. SOnra oe dır. Gerek Aı•keoloji Müzeleri U- hazırlanacak olan yeni tarifeler 
isiediğiniz, deromiz <ie a.maşıı.. 1 mwni .Müdürlüğü ve gerekse matha.aya ~·~rılmi!) ve dünden ı
mıyor. Meselli :zeytin yağı şişe- Eski »:;erleri Koruma :r:ncüme- tibaren basıim~a başlamıştır. 
sini kim ve nasıl kırdı? ni tari?hi ve mimari hakımda.n Hcımen te\•z•ala b şlanaca.ktıı. 

_ Kim kır.aca.k ayol. Dingil değeri bu1uns.n bu eserlerde ya- z 

A · ık ~ y µılaca1c tadilat ve tesisatın lii· hazırlıi9n bıı ayın 15 ine kadar 
yşenm yumurcagı ııuı. :aşı- l bün" l . h le! ·ıo l dl oeo ''"uvvetl"' n1ulıt"' na bakma t.:cn onun. On iki di- na ar.ın asıl . ye er'lne a i na e ı 111......,1 •• .. ... -

k b t ~ p lm ~ meldir. Bunu uıütca.kıp yemek yorlar amma, o ne ).C __ r bi __ .tmesi- venn~yece ~ . ır arz a ya ı a; 
dir bils<-.n. C)yJc aç go7Ju çocuk sını ıstemı.rıtir. Medreselerde'k, tevziine ba,IJ.nncaktıı . 

görülmüş, ieitnmiş şey değiı - H 
dir. Her Aila.hın günü elinde arp vaziyeti 
lastikli bir ol<, boyuna bahçem- ============= 
deki dut ağacına durmadan taş 
yağdırır. 

- Demek şişe da.ha dut za. 
manı ıkarıldı, şimdi incir zama
nı da geçti. Neye .o zuna.nlar 

AFRİKA : SIÇRAMA TAHTASI 
müracaat etnıedin. - Bat tarafı 1 ılnc:lde -

İtalya, adalariyle enginlere 
doğru fırlamış ve Büyük Britan
yanın Akdenız can damarını bu 
ana kadar kesmek ÜZeT\"' kritik 
bir durum yaratmıştır. Sicilya 
boğazından geç.iş, hemen heı 
defa da, pahalıya ödet.!lmiştir. 
Bir:cik ili>, Malta ateşler altın
da kalmış ve tngiliz Akdeniz ar
madaları dar bir manev.r a saha
sına sıkıştırıılmlşta-. Bu çetin 
durumdan sıyrılmak icin Mısır 
ordusunun, her şeye tcrcıhan. 
başarılar göstermesı geııeldyor
du. Bu ordu, ötedenberi tahmin 
edildiği g'iıbi, insiyatifi ele aldı 
ve bu a.oda mttharebe meydanı
nın hakimi kaldı. Bu savaşın 
ünlü werdan. Rommel, ağır ka
yıplara uğrayarak, zafer yolun
dan dönmüş ,.e yeni planlarını 
tatbike ikoyulımuşıtur. 

clı. İkmal zorluğu da, hcı· gfü lli- 1 

·•ü ezmesim bılcn bu ordunun .., . 
zayıf kalmasuıa scbc1ı vcrc-m ·Z-
tlı. İklım Ye arazi vaziyctı ise. 
olayların aa telirttlE!ı gibi, Hqm 1 
me1ı azminden döndiiı eıneıclı. 
I<"a'kat, o, şi.mdi bozulan ta
libini yenmek yolundadır. Çıkm·
malaroa hiç de büyük külfetlere 
katlanmamış buluııa;.ı I\luttt;1 .!; 
orduları, Cezayirde yaptıklaı m
cla şüphe olmıyan biiyuk bir 
ağır'lık nıeıkeziyle, Tum:o ilzt:
rinden 'fi ablusa yö~lme'k ga
yesini takip l·diyorJar. Fransız 
Afrakası, g ınızoıtlaıiyle ol;n .. -
S& da, bütiin kaynnkhrı fle 
Eisenhnuer ordusunun emrinde
dir. 350 pare-adan ıbanet bir 
harp filosuyla. deslekleJ1e•1 çı
'knrma lıaı~'ketlerı geliın:irilebi-

... 1.r ve tskendeııyedeki Frn;ısız 
filosu da beraberinde, Akdcmz 
İngiliz donanın.ası burada iş !:ıh -
liği yapa'bifü. 

aslanru katık edeil!t-r oldu. 01· 
du mu? BilnK'fll ! Olnı:ısa.\ ıh. !ıll 
ı.,'l.in, ıstırap palıasma i.-a;.ıt.u Iık· 
larını ~t'ri ' •r, derler ını: ,.ti:·· 

Bu 'er~i \?.l'eCt'k -Oıl-.ıo bı·· 
~ifü ()i1t{i, b'an sahihi iSf' &ı. ·ıt· 
ii l•eaclisiDe ~h·k diyi'Ot"~""tlr: 
''{'-oluğum, ~ıİğwn, ~rfo:kt•.ıl ,. 
nm. i~ilerimle ektim, b; ·uın· 
1t!uılat ıımdlarma fivat bmdikr.e 
mahcouUerim de aha 90k p~ra 
t>..<fnr <>l•lu. K:a:r,aıtdını, liüyde tar
k.. ı:;ı•hirde m · ve apa.rtuna.n ~· 
oje.-:Jim. Bu~ bu ibü~ii.k ka:ıan· 
cın 'ergisi ist&'"!i~ or. ıt:;toot.tf 
öde ~·t-.-Oeğiim." 

Vergi nıiikellt,qj olas ~·ıtnhik 
ve tıkar sahihi, idrakine it•P 
e<Wrken: ''Çalışayorum. Fak• t, 
~"al.otz ~rirte ~\"C'llealerie- .a· 
İ-anıdflki 'fitrk, ODJann, iki kol 
bir IY.ış ~ndir. ckmf'k>.riae a~• 
l~:ıim - tıııen'Şt-iıti ta~·ne ~ 
hhcı..'1 ! - ~hazıtnı ve Jıam!tmııı• 
o1mak \'e bunlaf'dan ~ ılda ;-,ott 
firadan fazla para ka.antnııld:a 
t,.ılunnr.ll,1~r" iliy~tir. 

Lü.kin, b1z hu!.tlano :ne diH'· 
rel.ir.-rini <liişüu.uuy«ek ~~:J~ 
hıtlu:Jduğı.mıuz t-arlbt.n ~özfüıt~· 
ne geiiret!l('l; cllı:-sak ('ünıtmrı: 
ye-t lıiikimı.ıe(hıiıı, nuıli,'iı.tıı.. • lı 
\"C ic·fimai hıı.kınıbrdan annıı·• 
' 'itl 1" kelimesi\ le \"U.saftauJırı· 
}llt'.!.'.ll! hir tA~,.. · ' iicudıl ~etirmh 
olJJ:';ıı:;a em i.retfu hülmı,...ıı · ·ı. 

nu \ cr~i J.oaıılm.u.ııu,.. 01-.:ı lı 

pi~ a u ıb.ki ,Yt>di ·' ü.ıt nıill 0..1 Ilı :.ı 
liı:kuç mislin• çı'HabiJirell. 

Ru '\ergi konulmamb ol • Jı 
hugiinkü fj) atlar ıaa.ra ha z ":ı· 
deki nis~ :tıLkip e*_rdL 

- Oğlum dur bu·az benı din
le de, salla e.ı~lını ~tarını oldu· 
ğu gibi anla:tayıın. Sag olsun 
bizim bakkal &fız İbrahim E
fendi beni cok sever, bir gün: 
bana: "Naime ha.ıum ne olur ne 
olmaz gel san.:ı bir :sışe ?.eytin 
ya,ğı :vcreyiln. bulunsun,. dedi. 
Bir buçuk kilo r.cytinyağına 
yatmi.45 kuruştan t:ım yüz beş 
kuru§ ·erdim. On bcs kun.1§ da 
şişcsı, hepsi yüz yümhıin .için
de. Fakat daha eY.e getimıeğe 
kısmet olrnad:an dostlar başın -
druı ırak olsun bu kötü komşu
ların afacan yumurc::ı.ğı bir ta.5-
ta o canım şişeyi kırıverdi. Bu 
da yetmiyormuş gibi bir de ÜS· 
telik dökiilen zeytinyağlan o 
kötü 'komşu1ann kcdigj şapır 
sapır yalayıp yutm::ı.sın mı. Eh 
kan it~me ~ktı doğrusu. He
men Hafız bakkala koştum. 
"Danışan dağı aşmış, danışmı
yan yolu ı:;a.şnuş,, derler. Bana 
güzelce bir akıl öğ;ce.tti: Ben de 
sabrettim hemen mahkeme ka
pısına koŞmadıni. Şimdi zeytin 
ynhrının kilosu !iki yüz. bir bu
cuk kilosu üç yüz, ~işesi de kırk 
kuruş, etti mi \lç yiiz kırk ku -
nış .. V.cr.sinler de akılları baş -

Gelen haberler, Mihver ordu
sunun arta kalan 120 bm kişilik 
kuvvetiyle, artçı muharebeleri 
vererek, uzakla.'}t:ığını tnıdiriyor
lnr. Bir yandan ve bütün güç· 
lüklere rağmen, bu orq~nun bet. 
lenaıği nnlaşılmlliktadır. Mihve
ı'in doğuda giriştiği teşebbüsler 
Afr.ikadaki ordunun kuv\•etlen
dirihnesine bir engel çıkaramaz-

ıHu \-et~i J;:~ulım11Uı1Ş ol'i!ıı • l• 
1l<;br, ~:ııookbu:, mıızb :p:. ı 
l~u ı:ıda ~ ılan ~ttikQ.: 
ğabn gırtbkbnna kadar ..ı1'· 
iar, rthn::-1'b1'" ıi taşa~a.n·ı\ =ı· 
<eM, kada.r ıf." · ıli, L.~tı.'!lılıhtı 
rıe.-;elı-riade~ liapfamıa ğn..'1U· 
\ anl:tr '\ t>°"ti. ,-ü7. ınil\'O!t ı:rı \ ı 

Tobruk hizalarına var.an Mon )•t.'<li ~mil~.am · e -şimıliki fi3atb.· 
gomery ordusu <.incüleri zırhlı n o!'f defa :faz!a.sıu ~·tikSıl"~tru fi· 
birlikler'min lıa.snunı kat'i mr t-C"..n 'ıckİ!mlezlerdi. 

lnrırta gelsin. 

muhard>eye sürüklemesi, aıı- :lrmde bulmıdn~m ız L,'1! t ·r 
ca.k kale~·e dayanar~ se~~. ~' · !kv.n~· lnl"'Sm1 tatm-·ı içiıı t)ı 
mek bahtS mevzuu ısc. dı•. u ıu ı dttiı.; 't"ff' •!'ef'fnivet~• ırsat un· 
lehılir. ~F~kıı;t, . vazi~et, tem. ı if'ri dt~ı.'"' istin· afi ıarttmı• "-;'tıh· 
kesmege aınirdir. D1ger taraftan !lfil,j sıtttı11\ar.ık '\"Uİ!llıı:ı n-

• eye ağlaya ağlaya ona oyna
mak istediğim oyun1arı. onu 
ne kadar sevdiğimi, bu patron 
hılciyesınin bir masal olduğu
nu ıt.iraf etmedim. En bekledi· 
g:lıu, CD .özlediğim ~yl şimdi 
ö~renmiştinı . .Asıl .şimdi bu
dalaca bır intı"'ka:ılı arzuaile o
n;.ı bir-.41.z daha üzmek istedim. 

Yu.aa: 
8edld Esen Sevdiğim Adam 1 
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d~. Kapının yanında, genç 
guzel bir kız çekingen bir ta
vırla bir iskemJeye ilişmişti 

Adeti :titrjyeN'Jk: 

- Efendim beni emretmiş-

zır.!1lı ve_ motörfü kuvvet.ler.nin ı nu·1hıe ~·n;.ı.,m edilt-cek ıkı tı 
çogunlugunu muharebe dıo:}ı bl- o-ünleridir. 
rokan bu ordunun, çekilemiyeıı :-. Nesuhi 'BA\'DAH 
kuvvetlerini korumak üzere, muJ 

1 

harebeler vermesi de muhtemel- H d h f 
dir. Rom.mel Bingazi istikame- atay a a rİyat 
tinde gerilerken, Eltıgıla'da te!i- Hatay<la a5arıatika hafrıy.ı · 

Dü.<Wncyim, diye cevap 
veroun. Diin ı:.tron da böyle 
'• ·r teklıfte bulunnıll§tu .. Aman 
ne adfük &\·d:ı.? 
Müşteri kızı tırır gibi söy • 

l diğim bu söz.ler-e ne lüzum 
dı? D.:ıh:ı n{,,";ozımdan çıkar

ı- 'rl ak ı selimır.ı isyan etti. 
Fclta.t bu söz artık geri alına
bilir mıydi? Bütün istedikleri· 

c ~rinı ):egine sandotime ka· 
vulj1Dl! en ahmakça, Mice bir 
o}ı.nılrı enc1imi lbedba.bt edi -
\ rm1 ım. Çünkü o, sesinde 
h"c; du}mndığım bir giirl~e 

ebJ, blr bomba gür:ültüsile:
- öy1 )'It' düşünmeniz boş, 
ye gürle ı. Ne düşüneceksi
~" H" durmadan patronun 
:ı: fını bul -etseydiniz. Ben 

b gibi k elime kar§! 
ehmettim sizde.. ~ 

r· i:UD1 yok. Bun
dif mi olur? He-

• 1 etlin.ız. 
bun' nn uydurma ol• 

duğwıu boynu.na. atılıp söyli -
yebilirdim fakat o kadar sert 
o kadar merhametsizdi ki bu
na muktedir olamadım. Hiç 
sesimi çıkarmıyordum. A.c.ziçin 
de, meskenet içinde idim. Ha.
füni belli etmemek için müt -
hiş bir gayret aarfediyordum. 
Birdenbire otomobili çevirdi. 
Baş döndüren bir hızla asfalt
ta kaymağa bq:Jadık. Ellerim
le yüzümü kapıyordum her an 
bir ka.z:a :tehlikesi içinde 81.Dki 
uçuyorduk. Ağlamak, öhnek, 
istiyordum Sevda. Keşke 
bir ka:m olaa, onunla. yanyana 
ölsem de 11.ynbnasa.m) diye 
dua ediyordmn. Aylıırdanberi 
i9im titriyerek beklediğim• btı 
şeye birdenbire kavuşmuş ıve 
kaybetmiştim. Boynunn atıl • 
mak et dilemelc istiyorclun:ı. 
:Amma ıne kadar hareketsiz • 
elim! 

.Aparttmamn omme gelince 
bPi.Yl açtı: 

- Sm bcMJ yere yordum, at-
fedin, <lecli. • 

Nrye Qğnmı ~yorduıxı.1 

Sevda. Niçin ona .bir .şey söyli
yemiyordum. Harap ve peri
şan, otomobilden indim fa.kat 
bu halimi ona belli etmeıM« i
ç.in evv~lkindeo büyük bir gay 
ret lizım geiiyordu. Kendimi 
zorlıyarak: 

- AllablllSZLeriadık: diye • 
bildim. 

Yarın bu oyun bitecek artık 
Seıvda, istifa edeoeğim. Onunla 
ayni müessesede ~.alışmağa 
kudrıetim yok artık. 

7 - Nisan: 
Ertesi gün, istifamı yuı1mı 

ve patrona gönderdim. Ka:ı. • 
dim yazıhaneye gidemedim. 
Zaten mecalim de yoktu. 

Daha ertesi Pil yazıhaneye 
gittiğim halde eee aada. çıkma
dı. Üçtineü gUn öğleden 80llI'&, 
bir hademe geldi. Patronun be 
ni beklediğini söyledi. Bilkiila1 
dizlerle gittin;ı.. Kıı.pıya yatla
şırkuı içerden bir memur glll
tı. Kalbim çarparak: 

- Patron içenle mi 1 deye 
sonlum. 

.1- Tahit, &di.. 

- Yanında başka kimse var siniz diyebildim. 
mı? Katibi filan.. K!ımk bir sesle: 

UalimO.e -0 kadar nez, o ka-
dar zavallılık vardı kı, höyle - Evet.. ~rdım. Niçin 
buhmanlara gösterilmesi idet çalışmak istemiyorsunuz"' Ti -
olan dürüşt bir tavırla: caretiıanemız sizden çok mem-

- Ne katibi? Saçmalama.. nundu, dedi. 
Kimse yok işte, dedi. Ben bu sesı, biraz taruyor-
Başka bir zaman olsa bu dum. Fakat nerede işittim? bi-

kada.r ağır lbir hita.ba. t.aha.m- lemiyordum. Sanki rüyaaa .cJuy 
mül eder miydim? Fakat ben muş gibiydim. Fakat böyle kı
lıe kadar değliştim, ne kadar sık bir sesle konuşaıı bir adam 
b::ı.mbaşka oldınn Sevda! Elimi hiç t2ı.nmııYordum. 
kapıya. uzattun. Bir gün yine - Çalışamıya.eağım, dedim. 
bu kapıyı vurmak üzere ;ikaı • Artık çalışanuyacağım .. Bir _ 
-0I1unia nasıl karşıla.~ğımı ~ çok sebepler var.. şey.. yani 
~_us :1ş~ın. n~l~e oy~~: hiç bir sebep yak fa.kat .. 
"'u.ı. sınm sının .a;ııı.nAUJ ~ Elimi .. h . tl 
tiğini ·düşünerek yavaşça par- ~- z:.ıuI?. em 1şare er ~ 
maklanmı vurdum ve girdim. ~ak sozumu ~ 
Köşede, bir gün onun, başum ıugraşzyord~. Böyle sebep eo
geçentc, patronun taklidini ~ ~ıç ha.tınma gelln&
yapt.Jğı yazıhanenin arkasında m şti ki bır cevap hazırhya. 
ıidi. Bu hatıralar kalbimi altüst yını. Sıkıntıdan ağJamnk ii?.&
ediyordu. Fakat .Allahtan pat- re idim. z.aten kederim yetiş -
r.on, yüzüne bir guete ~ miyorm gibi :burada bir 6iiril 
sigara dumnnlarura gömill • l alan uydurmak, dert anlat -
müştii. Beni görmüyordu. bea mak :18.zımdı. 

oı:ıun yfu:ünft gorenriyor -

kil ettiği bir himaye mevzii sa· ı tına mezun Ameıil·anın Bnnc-

1 

yesinde takipçlleri oyalamıs. bu \on iiniversitesi protesöder n -
ayede ordusunu kaptırmamak j öen Cambcl1i Amenlrndan t;o:'>h· 
muvaffakıyet1eri kazanrrııf?U timizc gelmiş ve haf riya.tına de 

Slrte ötelerinde 400 k•lomctre vam etmek üzere dün şehr ınuz-
derinliğinde bir çöl vaı dll'. N'l deın aynlmıstır. 
ordusunun da büyük ve motör- j Profesör, Hatayda ~· ptığı 
lü ve zırhlı kuvvetleriyle Si .! hafriyatta gayet musanna ~ 
i tıkametinde bir önlemeye te-ı bade!milat 2-3 üncü a"dra ait b r 
sebbüs etmesi beK.lenebilir. çok eserler meydana cıkaıım.ış -

Amerfüan ordusunun 'Trablus tır. 
topraklarına ulaşması, Tunwrta --------------------------
ka:rşılaşacağı mukavemetin de- r 
recesine göre uzun veya ltısa .. u.

1 :re'bilir. Her halde, :iki dost oı du l 
ya'klaşına yürüyii§lerinrle son 
sür'ate !başvuracak, belki de ye
ni çikanna ileşebbtlsleriyle düş-

TAKViM 
Kasun "I Gt)N 318 Ay ll 

13t51 1318 
man hareketlerini güçleştirmek Z'OLKADE T 

2 
. . t 

ıistiyecek.tir. Çöl enginleri, ma- 2ci. e~. ıncı ~ 
nevralar .icrasına im.kin bırakır- 5 T 1 

14 

lar ve harp sanatının büyük üs- ı .•--- 1 ' 4r 2 
tadı, üstün kuvvetlere karşı, en 
'kötü durumdıı da, bütün enerj 
ile sa.vaşna.k maharetleri gôste
re.cektir . .Ancak ve ar'tlk, impa
ratorluğun b:.ı son sömurgesinin 
bütünlUğü. de değil; ordunwı ya
.sam.ası ve ıkurtulm.ası gti,pim 
meselmidir, yorum. 

1.54 
7.« 
1.52 
7.45 

Akşam 

12.00 
17.52 

7.0S 
12.58 

7. 5 
12 58 
y 

15.36 
9.43 
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~ uuD~DDLSI Amir~-~-~~ Stalingrad' da akim Beneşin nutku met ••rkt:zi 

ttefık clen.ız kuv- 5~=::=:~~~ kalan bir taarruz ltllllllllllie1 ÇelıtM- y_,:. ;_ ~,,,. 
etlerine abltrsa E!!S."':Çlll-:~r; 10v•"'!':,:;"'"4• *=~= 

8*h" .. miitead6it 
.., is&1ı tılmit 4ıldllğmn 
l'ftma lHO _yappda 
ftldt den- mmeu .......... ~ 

a.ir • ziS wtıte bllhmqyaıdu. 
4lde .ba itidir m9kemlnel 

lııavt11t IW'DIJt illell ,._.._ ...,.mo • :mtttaıeke 
tN kadar çabuk lca

... 11ıa1•ı .-mnadığı
tıa 9 waıdar 'lnlJ'detmiş-

. s.,.ııu 
.anılarında laıhmımakta olan bit,,, 
kaç baftf tekne .de Gener,U Dö 
Gdliio 'Wfbrlhk «tiğı '"Dôvü
lllD Prw .. ' 1llra Wb8k ettiler. 
DllıiLfaık aUl8nnda kalmış Olan 
''P.ı:asuce" .8Uldı - .iki 1mfif 
~ "'.JrmD&rk, ~ 
ki uv&l'lbl:<1iııii, ''Bllaım. ' ~e 
m a••MWtı, y1*ania -~ 
-~ almıf~ibllt
Jllll!t ellldırrla tiirlikte .a 'l'ren-
81Z ileniız lwnıetlerinden çıı.r
.t YJlllıe 'liıcilly tı!rımsas111111 elia
te - --.ı Ayıbr ~ 4enk 
ime * 'il 7 51 oluyordu. 'lşte 
- el;qg;w iimer ne Toulon Jıar,p 
.. 1 n 41&'nbp ~l bir 
aea6e <llQİlmı 'Ve dün ete Amiral 
• ......._ .. , 'tmld'ından Cebellitta-
rika ..-. diilen Fransız do
mnnnası. mu- Al bir deniz 
hm&~ l"İne Umin, fakat yi
ne '9lllt ıiM•iaa !liir 1rlllııl.yasıdır. 

• Aınmwl bwı.n bu rl'mdan 
lılüttef"ıldere ıltiJbaıkı emir değ.l 
4e "teklif" allJIMllll - -bek..
:ınn bakild Jtuweti .nedir? .Bu 
auaJıe cevap ~e ~ım . 
Ev\-ela bildığ miz bir şey vara 
.., de "'D.üııa.lletk" ve ·~rr" 
--.ffdıaı p zırhlılannın bu 'kuv
~et aı~ buhmd~arıdıt. 
Bu iki geıDl (35.llOO) ton1uk son 
•istem zırlililatlls kıyas kal:d. 
~ Mreoede ...,..: .... 
neler Ahrı•kla öeı:aber (.26.500) 
ıtıoalulc ımıtıızam pdeleri, !Be· 
ki7.er tane (U) .mtunetrelik 
uzun menzilli U)plaııı v.e saatte 
(.30) mile varan aür'atleıyle 
A'ltdenızın çok 1'l' _yazar :ve Müt
tef.'lder donanmamna iltihak et
tilderi tltkdil"ie kenc'Btenn4en 
._ I• et tlelıfMıen -vahidi harp 
tentrt-. 

"Lorren" sınıfı niSbeten eski 
arıtlilen bir 'kenara blrakarak 
Fransızlann elinde btlhman asıl 
Oı8!80&) toıııUk .ajlr Jııruwmr
lerdir Si ~ QOk iş
ıllmine 11Uıııa-m*'ndlr. Bele ıba
lıif knlvaaödelıle bftır Qfif 
knıvuörden ıbaşka bır ~ ol
lll1'811 .. ~ .. :fllaafı, ".Leo· 
pard" sınıfı, "L'..,.oiaua" sı
nıfı muhripler konvay iflerinde 
lliiııtet'iklere paha tiıçıbnez biz
...._, gönmiliner. 
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&'İİll Tadyeda 1Hr dımaeQte blilwı· &eneş harbin iiçöncü ve 1IOll kide ~ Fakat aradan 
duğmıu i>iktiımen; · Berlin 13 (A.A.) - Alman na'-·a Zvezda'nın bıldirdı-ine gö '9dtı · -ıAM.l-.-- yirmi ame .geç6kten eoara bu-

.DarJ&n 8u dellltt"'Rlde .-ftu}e 1.n .. k J - asına gırmi§ """'46- da- _;~ bu bre .... - "1.-~-- ısa· • -~ orduları ~ omutanlığının teb- re: · •· ·..:-. · :J.-~ .._.,,i k ~ __ .....,. .., --..aı-dıeı+uaıt:n: ligıw• .• ır UIDJUIUı ve llO.U.A ~ ana• '--•ıı• ..... 1.-,.T.. ... n aörwn,.._ 1,.._ 
.,. atini n:har etmi..+Ho. M. Ben- ~ -•- ·---- ..... 

•'Şimaıli ll'ra.Dsı& :Mıikuı bal- "Kafka~nın batı keeımUıde Kıt.alarmı .&iinleree t~dak- nazann Hk sıtth;" Mma:ul_;; kalmamıttır dmebilir. 
kı: düşman hücumları püskürtül • tan ve hazırladıktan 88lll'a <liiş- ftusya:v. taanı:rzu ile~- FiJhe1riJıııe Omwnlı tmpn • 

Muelal, wb ! J1ı illaden müatiir. man 12 Son.teşrin günü --1 6 mit, ud;ci safha ise..:~ ~ 4ört 'buguk w htı-
a\nwlajun 81RleclıePdk 10 tlmaci- Ala.gir çevresinde Alman ana da Stalingrad çevresinde tu.r - dar devam etmiştir. ;?~ Hbtet .......... ~ Lııtaa
t.elrinde, Alman kuvvetlen Fmn kuvvetlerile muvakkaten irti • ruza geçmiştir. ~ bul bir çok ııektalan1an bu MJ9 
8IUll1l i§gal edilmenuş olan böl- b:ıtı kesilen tır zırhlı teşkıli • ı Bu harekete be., muht lıf til· sözlerine şöyle devam etmiştir: e veri li değildı. Su nektal&r 
.gesine .ginneden, general N<tgu- miz düşmanın bir çok hücum -ı menden seçilmiş bir çok Alman Pek uzak olmıyan bir istik- şöylec' sıralamı.bilır: 
•'i: Afri~ki murahhaslığma. !arını pü..,kürt•ükten ve yüzler- birlıklerile makineli tüfek kıt • halde batı Avrupada başka bir 1 - Hükfımet merke&i her 
'.tayın .etmışti. General Negues ce esir aldıktan sonra civarda- aları himayesinde ilerliyen tank ~ •phe a~bicak,hgörülmedik şid- şeyden ev11el memleketıo mu -
Cezuyıre .dün gelmiijt:U'. kıi Aqnan birlıklcrile tekrar te- lar ıştır.ak etmı tir. Ga tenin ette yenı ·r ava taarruau, nakale bakımından ortala.rmda 
~. ~ır serbestı 1ÇU1c1e ~el ınas tesis etmiştir. Pranu. ile diğer ltgal altındaki olmaık- aa.m gelirken İ8taatıl 1 

ılleôms• Me tam. • amıle ı.mfikır StaJinowıdın cenut.unda Ro • bildirdiğine göre ekseriya gö - memleketlerde yeni ve cıddi a dmumda ,.ı.a.wıdi. 
,_"" ~-1...:1.. -- ... .-~.:.~ -~ - ğüs göğüse cereyan ed n 111d - .biditııel QJacak a ...... et Al ......,-

Oaan&A -.-uı wıenlMK' ~1'~a, men kıt'aları l:ir tabw- -kadar er • ven-,. 2 - iatanı..ahnı i.ktMa41 -e • 
~ menafmım 1l188 uli .. düşman kuvYetinin ıhücunrla - detli çarpışmalarda Sovyetler manya ile l~ .her.imetı hll!lllÜ)'8tille biikiunet meıWa-
~ dtt.!"1ıde tlttıiln. K~ - rını püskür.tmüatür. büyük bir sebat göstemıı~ler • başgösterecektir. :liği de ühe-edilince mem:leke -
-:.ı,. malı F'rall8&& Afrikaamuıı s d dir. SovyeUer iki saa.t birbiri · ~~-n~ _ . talingrad için e kıt'.aları • M. Ben""" Çek--ı.-1• milli tin -.u&a lriaevver tdsrkıae 
mudllfaasmı temin ~ı ardından yapıı&n biitün Alman _. uıuvvllA bur w~ ... ._ mız dağınık düşman gruplann- ba'-·ramı olan 28 'lıkt-.c....n.de aı.ya. tuplamyordu. Ba yiia • 
~m et~ ~ ~ dan dün alman aruiyı temiz - hücumlarını püskiirtmqlerdir. 'Bi~leşik ~1etlerin eeıw'°";~:·ak den A.nadOI~ !JriWriitün iıKml • 
.nkan _asken ım.ıca.m~ . ~ !emişlerdir. Düşman bundan soııra Ura. yanın Londra hlkfmıetinı hu • sız kahywdu . .lstanbulclan -.. 
~~ taayı,p etmiıtlr. Bü- Şimal ve merkez kesimlerin- kuwetlerile birl kte' talt!TUU.ı kuki ve diplonurtik ba'.kımdan ka Anadelu için\'le hi~ bir '11il-
1:tin mnumı valiler v• valıler iş- de mevzii faaliyet olmuştur geççn 'Bomba uçaklannı kullan· tanıdığını bildirmiş, qrıca Ce· yük tehir,, 1'eşekkül edemi er-
lıeri başın"!- kalacaklar ve -f!V - Alto.an hava kuvvetleri dile~ mıstrr. k l ak ü ı...:. du velce oldugu .,..... mevcut .. - de 08 ov yanın m· stakucl ııiya· .;, _ .cu.~-;a .. ~.a---ı-- •- • e;•..... . • . mir ~ itara yollarile yaptım SO\ yetler bir kesimde 200 setinin BUntnr '8...:•-- So _., -~-...- --..a-. ..,. 
nunlara uygun elarak ıdari ~ı naklı"yata. hü"cum etmı·ıtı·r '""I>· ' .TKA ı"&oWUıya, v • .-..ıı..- '-"" .... ilk~--" --- . f dewı.m edecekl . metre .gerilemişlerse de diğer yetler Birliği, B rleş'ik Devlet • 119

•-
1

11111 ., ... .u aıaııııa. .--.ı:-
elerilli ifaya . er- Soeyet TebZiği . bütün noktalarda dıişman hare ler ve yenicien dirileoek olan zinm malik .olmam lC84> -.ın 

dir. ft-ansızlar ve yerlıler, tam Moskeva 13 (.A.A.) - '.Kras· ket mevzilerine atılmıştır. Fransa, Polonya, Yn.aoslavva vaslftarı .yoktu . 
disıplininize aii_..ıyonım. Her- -~-------------------.....:;;___ .._ -.T .ııı •-'--~·-ı .Jaı.-..;; .. iki 
kes vazife ~- Yapaan rım.- Ek k k .gibi harp BODI'&Sl orta Av~- -:r ........,-.Jt.~bir'JUftl~ __ .,~; • anın kalkınmasında en büyük ıpe.nnvnagı&rn IMW1 --Ki 
reşal. Yap11n F.l::aua." me arne erı teair\eri göriilecek bütün dev • halinde idi. Tenı 'r.i 1'k e 

Geaııaı81 :Rıı 1 • ....... bir "-- _....._ ............... 
afurlemiftir: ietler.le tam bir anlaşma v~ iş- ~~mu~. 
-.., birliği siyaseti .olacağını ilive Bunun -gitti .aaha .trir k mad-

"~a p4ıjlm u.kit, a - sahleka~ rl k arı etmiştir. deler sa,atıHiriz. Bugün ~ mm.l .Darlanın :tam .bir aeırbe&- .M. o---- ~;.:.ı-i-e ..Avle nı· _ dolunun tam ortasında 
f-iu .. __ ,~. ol41..Ji...wu .w;.-a•-. oUGIKlll> ~- ...,--.T .,,.. ... wm. --..- 6 w...-- ha.Yet v&trlBiftir: 'lan tRiyilk '\tt! 'lllsdmn 
ittihaz edilecek hattı hanıket _ mYkam is~orum. a _ 4C\inrllu~ "l'iir lyeBl ttıl 
hakkında bn4iaijle tanırmrtyle ..ıaıet i9tiyorum . .Adaleti inti • -sembolüdiir. :Anad6hmtln lJez -
mmabtk «alı Karne ba-.p.aalaa bir -...lteke m--'--- u..ı · a4e .iıdıi kn'ları antsmdıı yanıtı en u 
9imıe6oe, ~ bmrft - L 1 - L ..ı~-...__..LU s;;•'•Ll.!...,.__ a.o cı~ yor.um. şelıi>, -bütün dim,yaya ~ 

'tir' 'dblr* tııııSMitJeti«llrd ~ 9 0 1 rı'Wlrn ......- ur:::~ e .ıw 1111 'llallzM .--·•'Ve -teraklhi ..... ., .,_. 
ral D&Ttana tel'k -.e ttMtiln .._ (.a.,tar.afı blrhaclft) 251) .tauesioi Aie ~pkl elanık CatriHyetinı ~ 
rek, emri altına cirdim. diij'l ~an hemen ld.ıf· JAmieeilii BalıiRpuanmia ~- ~ dir. 

Londra, 1'3 (AA) - ~al .. k&Manu KaariDuııa der.hal kar· haneci 'Vaqele utmıtludır. 
DW.Jan .mlye :De 911uimıtdlL IRılu- .ae ıummet cWterierini kontrel Blmltva kadar faaliyetlerinde 
ll&ll ~ tllızl'Ul .,_.. af- eımiş l9e mevcut llarneleı:i aab'· muuliak olan bu ~ ı.
'!'iıada il~ rittlt• M- llDl§br. Y-.apllaı.ı he&aba gore beş kanta ve b rahanelenlen ıe1auek 
wt etıaiPir. Amiral mouıu.. kuponlu 2580 ~eden .z.n ta- .UBUHiniln .kaldınhnasmdaıı .son
bulunan frtonun ~ • DMinin nokwı oldtığunu ger- ra ~ıyan 9*ı M!ft:Ş -ve k&mt
linden kurtulması ıçın 1arar et· müfWr. O ean•ckı .kendisinden nller .ııeticellinde f~ı me,cia
m Şb r. mo-. dllki .__ :her bou.p .sorduğu memur Sadettı- .na çılaaıllnu§ ıve V•rlin 'lllef· 
tüdtl tecavGze karii ıuw~nı .a&a im.tüMe üat tıaı:atları ~esn- Mne&•ni teaecliiien 'tam11at e
vi.detügine aair V clly lillr.l:fm· iDii. ,parQa parça ?1 kame~ ._mı u •"- •ıııs*re _.. 
aan yapılan beyaınat, Fransız mıp. iSwıu bir türlü JZ11b ede- nan ...._ Vll8itirı .aareon ~ 
öonanmasmıo h ~ b r zaman va- ~yen .memur Galata ekmek bil- tasiyle cı.rdaa emek aWnıdı
bancı bir 'kodtrol altıa g~meai- rosu ~ Fa.brt ile :k~ıl11- jını görtenık iı;em •ll"mlfler ve 
.ne .müsaade t!tm~eceime dair mıştır. Fabri daba 1i!yade Sı- gekmede yapılan .aremada 15() 
Dadan tan'fmclan birkaç kere dettini müdafaa yoluna gttmi . kaneyi b rden .t.uhnuşlıanbr. 
yapilan beyanatı h~a- bu. m.eımrrun ıeincle 'henilE yeai .A,)lhCa Omer'ıı. ŞW)lide lılalMkilr 
dır. oldufumı ileri sUr,aWftör. !'ah· Qui oe+t-sinde buhman -e~ 

lskenderiyede sıliRlar.a alın- 1c~t ~erlerken o smıda llluta-~ ~ '1a kı.r
alfi olan Frana&Z gemilerine fa aminde lür admn 1>eYtla ol· ~ Jlllpmağa ıJBB1ıaull ~m;ok .._ 
Müttefikler tarafınclan el kon· D\PI. bundatı ıtü~en X-.ctri Jetler bulı-1ıt1 -ve lllMumn a
duğuna dafr ver.len rud>er tek- deı'hal "tahkikatı lralmiş, lfmrta. a.ısr.inde de kesilllıu; w tam gbl
zip edikn*tedir. 9o inrber ıltb· fl\Yı iB~ bai\mnetır. Şa- ı:a.k 500 den .f ala ekmek Jranae. 
vet" tBrafınduı p\QimıAtı jW1l ~yrettır ki ıtUlltlt1amn aa si gıkarwmştır. Suçlular dür. 

mbinde H karne 1wpcmu 'bulun- verildikleri :Swtanalmıet lairiw.ı 
mue, bu aa kamelerin celtiiırde suBı maWIFemeaiade aor.gı11armı 
bulanması sebeb ni mıDı edeme- .mUtwn, V.aail ıDIÜlltellna yedisı Avrupada 

du111m 
miftilr. şet'Falmı yille ııe ınlida- de tevıte:f edUmqar . 
hale eclerek 1\luataf amıı eSltiien 
burada memur olöqğunu. pmai • • ...._ 

- ... ...,.,, 1 mcide -

beUür etmiftir. O da audur ki 
JıfUt:tcftk Mker ki'fi mıktarda 
tec;Jr.ut ve bava kuvvt!tiyte 
Kihver Uker "&yarında ve bel
ki de ti&Uindür. • ver tebl' ğle
rinin, sekizincı ord'IHltlD ba hca 
Avwttralyab, HinUi, Y-enı Ze
landalı, Cem1>i .A'frikah, Polon
yala, Tuaan'lı 'Ye !lir Pz.mm. 
Jarc1an ıırilre.'&etJ olduğu URJ'in. 
de ısrar etmesine- rağmen. se
ld.zinci ordu kı,ıvvetlerin"n 'lnzyuk 
l;ir ~ıyetin n Bri'taftya ada
tıınndan tQpla.nmış asli-erlerden 
111il~I Old1*u mimak&Ştı. 
gMtirmez 'bir 'hakikattir. 

- .. tarafı 1 tno de -
.,...._ ,..,, o olNwıl 

Kahire, 13 ( .A..A.) - t' k. 
•'- -aır ihtimalle aJnıan ı a 
blnnın ~eleriılın tak mc 
dair bttndan flODl'a 11eşedüecek 
olan telN:jde ~ Su 
)ataları talDip .etlen 1-gihz fll'du.
n Halfaft geçiıtlerilli, .uza ta 
arkacla ıblratmuttır. Ahn• 
-ballcrlcıııe göre Alnı n1a 
Pıtünclemlteri '!'obrukta. 
duru awkları yakm ktadıılla 
ıF.abt ha' liz tısuryarelet l :!' .ı 
tıııiç aefea aıdırmarnaıktadarl r 

Kalı.ft, 11 (A.4.) - K t 
vç ..... rı Y&JNUl 1ngiliz pılotiarı-
11& CoR Lltt,yada Al lıver k v
<t'Mleı J&iıı siir'atJe batıya de "pu 
ofek-illt lderi aamlmaktadır Diin 
pe valrt:it İna"tiJ! kuvvetleri Tab
ntjlan ~ llulanaa EIM.
d...ıe AlmaıHarla irtib&tı CılıJl8 
*8ialenlr. 

CöJde, Mkeıin 'ba4ta vame 
kQcusu ile <;ar.pıştağıın -görltüm. 
... ~ &,ylll lnsa.ahmn çarpıştık
lan dğpnanın .getird:_ğı nızam 
.içiaae .h&y&'t ll*bırmı kaydet
taöeri lÇ1ll de Ç&i pıştı:klarmı 
prdüm. t>ö'lriİflJa}er •rumcb 
karasını, çocltklarmı, ev' bar· 
1wu. ka,ytJetm ş 'Polonyabhır gar 
atını: .m.Udaf aasız sivıl inılk ii
wine yağdırilan bombaıma Talebeye de me· 

. ltaJyanlann elinde Akdenizde 
(lMOlı) ıtoılhık -iır ~ 
lı- lımaen llil: ~ .gi
... Oidkli bm1aftla Jili)dik 
~ir lamunı İnl'iliZler <leaiz barp
ierinde 'batırdılar. Fakat 1ıa'ftf 
lmmuıör ve matlrip W"nnmdpp - ....... 1 -inofe. - iBtifa e111l;ğinı, fakat an& aıra.- ~ Deni~ Hey- çoc'dklannın parçalandığına göz •-- -leriJıle şalUt olan tllibalar gör- ... w wi 

cIUın: sevdiklerinin, yakınlammı veriliyor 1ta1_yan bahtj)esi hila önemli tıendisi için, dar da -Mıla, 1ffclt 
tir Aurumdadır. bir pencere, bir balkon 'bUbdP-

:k gwueJer Fransız 4enimeileri Müttefik- Jiyvı ftu. 'Şimaı ~ 1lııııa 'i;dt:A. 
ile .,_;.. anmıM fM- lerin deniz bvwtledae ~ de kldma1111PJr. San zamanlarda. 

aa ugradıgıaı sö~. 'Bu ...,,... ~ 'llllikaagt
söderiıı praet:i yttdnden 1k- Mt 'VlgNID Alı a.ay . ..;!ine 1'8al'f
p.ma kadar &üren 111Ja tahkikat 6ii il oa4et 'ftİİlil8tıir nilfus Mlı. 
saınmlla şef Nırmin 4e 'bu saı r4JiJ4e 6 ııren !Bileti 'tehtik -*"* 
ifttüm&lle alaltasl 'butandqiu zaıı. ~ ıaşe memurluiuna 
nına VB.1'1knış 'Ve Mt.a ıtr ttktı- 1ibmit -ve oNda 'llM!mllr.8. miaa
sıtt MMürlüğtbıe ıetiirnmittir. tir .-·:11:ıermi ~yepek mu
~ye 'likbsat IHldttı'I ~ Wkkat iane &hp ıbulilal'Ja Cl
Sezen ~ 1bıel:bide 3aıptıiı ~ teclarik eU 115 'tDo 
tlt!tkikat netılfitoıie iıer ICil-~ mütead~ plusı.r..
ntbı de .suçlu oldufa kanatıne •• t'• w' *m .,,. • .,,.. 
Vll1"lkluş""" derimi 1iÇli de işten ıtır. 4'ı1i ~ .ealcJWj 1lUidar 
el ç6:l:i:rihniş ve mabllemeye ailli .korunma malıllemesiııde 

öldikiilmü.ş veya a~lik'ta:n tlniveraite "talebelerine tle me 
müş oldukları için öldiirme\cteJl mıırlara Olduğu gmi ucuz ek -
başka bir ,ga.yai kalmryan Ytı-.,t _n ._ .-zilli füldarı takdirde karada ve MUt- lsviçre j!azet~erin:ıt nesriyalıı 

tanılaclan lWlte'Uaria· '\erikleri ..6ilmnlann nurvafhkı- !Bertin mahfillerini ainirllmdir
~-4lelii9e di-ı yetinden iatifade ederek atı- ımeğebafbmuf~-..ıaneola\ll 

AL-:. metsiz .zaferler kaza111W1 olan açıkça bu gazet.elere .A.lmaa 
~.;:..:== '!ta!;anlara dl8 ~emeleti tBdt11.- w J!i11ı11i l ıt 'W ib
-- ae ~ at.ı.li .. •lln Fransızlar, fll'Battao da- ........ ~ulmut itti. Şimti. 

eıt;;ı1 ye dam taıttın- .ee ile ttaly.a 4eni! k11YY8tleri- Bemldeki fmıitre 4evlet a&uıı..; 
aza tdtunan a&keclerin ee Akct.Uıi ıaaıw 'fJdebiliril!ll'. lan .ahvalia y.eni gelilmeeıııi cıd
tımformuliıı tafl,dildal'l Pransız hazineeilae cnilprlaı:a. di surette inceleme1c zorundadu 

...: • UIDUll..s~bu mal.o~, fakat ll'ransanuı QBk- lar. 
llj=ı t.aw.meD • ıvek mesı uzerine tek gülle atmıya A1mlaı :ordwan Pirene dağla-

hrrımzzr\.-altl tt ih vakit bulamadan 'Teüm'da t1e- nna _,... • .uıa lspanya ile hu-
....,.,, w ı I• · mir üsttlnde batmwa milh1lfnn dut '*iJiii _.etmişlerdir. tbe-

..,._._ g ~LA• _ A-- elan Fransız doNw wu iqin 1'f rlk -,._ adası bu harbin 
~ 'kdvl !'umura. l'efle dövilşmek IMılMi lı11111 bll1-.JH1...-00ri. emsalsiz bir 
l ~lyette tur de- etmişe benıiyor. mir barj> filo-~ m:aetmekted'ır. Fa
olan 'Bimrt'e 'lnLrtı ge- ama 1918 de implratariuk Al- kat Şiım1i Alrikaya Ameri.kaa 

hanllete .pgecelder- maıı donanmasmnı IMıfma «W- w lDgW. «u.netleri çıkt.lctan. 
onlu .orta .AWentzin 11iji _... .-illeilıe 4ii1ıl"ae tal- ...... bı eh..mil'St art 

igiıı m .-.alatar vr.zi- lim ollDllk tiCil, lsönderde mil- Jnllbr. GeDeral Fnmco 
tıf::atejlk bir li ll8ıDC&fı daJplandıra dalga- ~- elde-et.tiaP ~vi ll:ııt

elm nmaeı .dgjr.u Juıdıra ~ nva,ya kal· men lılihverc:ilere IM>rchı o!dıığlt 
yMl"41""kttıllU', 4ırdıklan .JD.inan boyundak'i .su için daima onlara müteveccill 

~::_ .. ..,._ tumayeıDlie tmlu- sühmlan arasmda dövöterek b'ir sijJWt tald'l etmiştir. Fa1uıtı 
tllfl!Bldkete Mftwer de kaynam gitmek yaraşır. Bir ~ .dahili haı;pten çok VOP-i 
~ ~ n.hidi harp dövüşmek ve ica- gun ve bitkin çıktığı için dikta 

e1au nrpor~ Bitle- bmda mmrleketin ııamusu 11ğu- ı 'tör, A1ıg\o 'Sanbon'lara karp 
~!~ftiBN Ul'll k(f)'JDak ~d!- ~· mababet.'le sulara 8iliıtı çekmek gibi alır. tir ~-
~...,,..,__ littikc:e artan sayı- gömülmek ıQlll ~r. Bir ...,.;ne alın* olrBt1Di «ileter&-; 

#iıll' wı Jmila:rebe ta.y- limanda demiı:leyip dtipMa çis- mmıit idL llatuNB ki iaşe ba
l&ıdercliii t"ıa.,ımak- , meleıri altlnda-lıMuaa ana va- lrınmdp p mr,.... mnlıi•e 

~j_ilıiit• .- ıaa- =atıl seyircisi omak ~çllı toW:ııtbu-~~~ Ameardımrika1ve --.ı J:ıavacıhk müte- JJgJ errgu.m ~ v ... 
obaak üzere şimdtld iki .rl1a ylllk.ıın tııir aiale4; ve in- ~aıkta&11r. ~a ve 
... 20l8 Jlllver as- timi' .,.,...en 80Dl'I. Fraaız 9ıa ~ lıir Jl9l'9 brp bir 

...,._ ile '1\1.w Jndiril- donpnmaeı .iete bu l8l'fllli vui- teea't'iiz lhtlmall ı.ra.ıı ziya
,,_.,,..... · Uldten modeli tayyare- fe}'i baprımk w dümylmuı bö- te ~lann -.raaa ola-

,,,.,.. .. _,. tıirük kuvvetler de tün bainiyeltdnt1e Mit olan tııir cakb.r. ~ ...._ aıkmtı
an'-aaeyi y.me ... , n* için h ve ~ JallNl1wft 1940 
ToaJon.'c!uı .,yr ' ı ve meçhul en1armcJa b&,ıe llir llarekete 
bir semte ~ JO} CÜNt ed++dP*'Jeria Pii 81-
Vercrıil bulmm,Jar'. Bu 'ftlifeyi yük Brltaaya, MM*& W ftUS
ne deNceJ9 ır.lu- ifa edebildi- ya ile a.teklımclMa w harp 
ğini ille bile._..,, aonra ~ l"ilılk'ı ........ •ll•d* 
~· olqlar gıö8tereetk ta ..... ,.. .., • 

Hjmelj .... 1 
1 ti 

sewb:dBn:iiftir. suçu tlllbit o1duğu lllilaışıhnıtj, 7 
Telı•'ema 9lr ~ ay hapse :ve 300 lira da para ce-

llün. lllii&afll' 4rJnek lranıeleri zasma .çarptu:ıhnış\u'. 
iilemMie aaJıtekirbk lt&PD&l ve 
bine ~nı 'kaı:ae hazır~ 
b\ıDlaa .müteaddit )'Elere atan 
7 kıiPik bir !f'J'ıeke rak.elanmış 
ve JMpi ae .müddei uDHnilığe 
iie8lim-edilmiatir. 

lliıiise şudur.; Qunan- ve ö 
mer .aın lki .şaıhıs .25 lira mu
kabilinde .matbum Bırant na
mında biı:uıe sme"k kaımeleri 
ii.lıerinde bUlıınan niDhlirler.Ben 
qnım ya.ptıımış ve diier taraf· 
'tan misafir lrı&meleriliin lalile· 
lerini de a.ynca 90 \ira nn*abl
bde ;R.iısta.fa ve Abmet .imdn
de iki Phaa hamıatarak ıraı>
tikları "karneleri Numı admc1a 
tiri vaeıt:aSiYle thpr4a uttır
mıya bql~r ve 'bun'lm!an 

j 18'111 H1t11'1tri ] 
~ lia1Ytill l -....... ,.,. ..... 

naelimr Pdiim; t11ibaJanmn mek qt'Deld 'Wll'ileoektir. Fa • 
analar•ıa, ka~m. Jnrrı. ililhe ~ıkllm talehelere 
lalmul ve tocutdarrmn htlystta ymameleri ~ beıııa-
eilup -~ veya rftiaıe -~ fıwnl 2 gün 
dlan1t ~ dizttıp bne- arim1la 1......... ~_,_,._ ... 
dMerini bilmiyeıı tnramnmr -a.ı.uıuau 
afirilüm; Britan_ya haltJinı ya- 41Ma~ dekuıbk!ar& enle-
-- ıt-n:.a_ a....:ıılim oektir. lliliilse de faldüteler • 
- ~um- ewu . dea -.nleeek ~kalar ile elle-

Bu &'ti~ hepsı ka· ~ -kame1er ıznmıa .. ~--'-e _ 
anmak, ölıı!ürmek Ye intikam -.. AOU"ll 
~--"-"'- .. ~. lerı ılc tebdil edilecektir . ...._,_ .paşl~-...... ı:o---1...: ka 

Gör«U,f&m 'bitfün tnı -gen iler ll:ll.:ll- ~ e ll!Yet me-kteple-
tir i4ıeali 'kmtm ıa'k ~ ı:i ımıaUimlerhWı de meauıriara 

·n n;ın smth ımlıBUB 1• __ ~-•l::n ---
altıu ~1'1ardı. Bugun bu ~ ---- __ ., 
ıendler bu ideali kmtaı DUR ol- ....,.ıtına~..,..,. ..... • ..... ınm..-ıtt_ı.c;,.r.~....,..,---
auldarmı biliyotlıır, artık anlar lataabal Belediyeea 
iO:n harbi lw:anma.k kalmıfhr. .ŞER!B. 'lttATROSU 

Şelw MiJJilc JiJli Saat 20.30 da 

A'llkanL, 13 (Yeli S D18· 
ha\NrindEm~ - .... ~
aen ve - ll8B1arnlııııPi .Qe•Jo... 
valo'adan il bin ı.ıı ,.eller ge
tirflmem ic;ilı 'Tı.-et V ekiletine 
müracaatııar vapda~ . .Btı 
tiCilauaatlar ıW.kik ed ide-
dir. 

. 

DıtAll KISVI •v• 
KOlılEDt KISMI •. , •. , ....... 

Her Çarşanba saat l dt 
ÇOCUK TlYATKOSU 

lıllıt'• R-.wpmı, &a~ l'uf-... """' w Wk Fvtmaa .. 

Bu hafta L A L E smem~a 
ZANılBAR YOLU 



Emlnonı.i Yerli As. Ş. den: 

Dahiliye Mütcbasam 
Dhıanyolu 

Yd. sı..b;ıy Mustafa Oğ. Ahmetı'============= 
P. Tgı.1. J\ld ıı et Munır Oı;. M. 

(Kurtbog.ın.n (106911) k:ı.},t No. lu Sadctı,r 13443 
ve 311 Doğumlu) bizznt veyn ın~k
tupla şubcmıze rnurac::ıat etmesı 

ilan olun .. r . 

Emlnön u YtrlJ As. Ş. den: 

Aşı:ğıda adl.ırı y:ızılı flUbnyl:ırın 

15414 No. ıltı acele şubembe m ura-
caatları ıl~n olunur. 1 

P. Yel . Mu t. fu Oı;. Ahmet 3H -731 
P . B nb. R. O.,, A li 316-66 
P. ö n. Y .. b. 5<>) ıt Og. J<;m:n 333 3 
P. ön. Yzb. Alı O~. Mehmet Şc'v-
kl 328-24 1 
P. Y .. b. Sult:')~man Og. Osm:ın 
329-68 

> > Aziz Og. Sadı ;: 18788 
> Mehmet Es::ıt O. Ömer F"s-

frnoıyar 31069 

> Loı·m•ır Og &ıdı!t. 30973 
> > Mn.l(ım Og. M. Şakir 31747 
J , ilıı . hım Og, 1 rn:ııl llakkı 

3P016 1 

> > Şc rakttır- Og. Namık. 328 
ılor:uı 1 

> > Mustat. Ot ibrahım 49913 
> > K: ıN O . SC'lım 43005 
> ı Şr k r Oı; Ccmıl K~drı 51510 
Toç Bnb. StılC')m. n Og. Nıyn7.ı 
32J-26 

Evli bir genç 
bayan naS1t 

r,üzELLEŞTİ Vf 
MES'UT OLDU? 

'S{ 

' . P, üstğın. S:ıbri 

368-334. 

1 
l\tuı.:ı ! .fer j 

·~~·~ b ·~-Top. Yzb. M .. zhnr Nc·b 1 Og, M. -4:..-
Zıya 330-15!1 

-- . \ \ 
YASTl~Y!!G!. Y!A~ko!n!:! '!m1!<'~ ;ı hem de j .. ~_\...._ ____ ;;ı;.;:ıı. __ _. 

::::~ı';,';.e BİR KUŞTUYU YASTIK 2 LİRADIR i "Yalnız b~:ye:~ınC:~;:..r _,, 
Yaı.ak, yorganları da pek ucuıdur. Adres lsta ııbul Çakmakçılar IİZll WI kıymıtsizdlm .. dlpt' pr 

Sandalyacılar soktık, ömer Balioğlu Kw; Tuyu Fabrikası. Telefon: 23027 25 Y:lliında ıdlm. •Blr ıceııııırt' Jlllf: 
rakllmattan• torlunağa ba.şll\ "
tını . Sık 8lk dans salonlıırına df ._ 

Kuruluş tarihi: 1888 - Seımayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ' 'e Ajans ade.di: 2G5 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 Hra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbnralı •e kumı.ı:mısız tasarruf lıeımplarında 
en az 50 lira:ıı bulunarılora sen«le • def:ı ~·ckılecek kur'a ile aşai'dek i 

plAna göre ikramiye dogıtılacaktır. 

4 _... 1.IOI LINlık 4.000 Lir• ıı 100 aôe4 

•• - • &OeO. '\)O• 

~ : : : = : ıı 1IO > 

et.me(:l tecrübe etttm. Fakat~ 
erkeğin nazan dlkkatlnt cel ~ 
yordum. Hen\12 evlcnmlt bende" ;esi 
bir arltadıı.şım bana b!.r ıır t.e'fd1 ~ 
•Erlrctlerln takdir nazarı:ırı.ru ~ 
taze, nermln ve açık bir cild .e t' 
nı pereatif blr tendir. Bu y~ ~~., 1 
J'l.ll1 haJ'l'CL c{iY.ellik reçetatnl _. -
tecrübe el> dedi. Şimdi :zcvc~ 
nazarda takdir ettltl röı kaı-t ~ 
bir tazellktelı:l genç ve nennııı 
otcıuıunu lllra! ediyor. 

Yaptıtım tudur: ~ 
•Her ak.fam, yatmud&P JI 1' 

elld gıdaaı olan penbe renıcte '(/}' 
kalon KremlnJ lı:ullıındım . nrd;,, 
de, bütün dilnJ&da 1ne4har bit ;? 
mtitehuaw tarafından te'1 .- JJf. 
hiiceyrelttlnden lstlhraç edllJl\lf J 
melli bir unsur nrdır. sıs 'P~ 
o, cildi besler Te rüzellettırtr. ~ 
lan da yatsız beyaz rentteld ..-_ 
loıı Krf'.mlnl kullandım. ~ ~ 
zarfında cUdlrn, lı:.adlte glbt ~u:ı ı' 
sW yapratı ııtbl taze Ye ~ ~ 
bal aldı, açık mesameıertın a6tr 
ft Blyah noktalarla pyrl sal il> 
?er kayboldu.> ., 

Erkekler sızı cuıp ye ,_, ı r 
buluyorlar ı .. ı? Aut tal:~-dl tfC' 
men bugilnı!c.n cild cıda.si ol~f 
kalen Kremlnl kullıı.nart.k 1eP' ı' 
ıı1z1 arttınnı.z Te tenlni&e bt') ıe 
taraveı Teriniz. Tok.alon trfrı'r'' 
clld l~ln besleyici hlç bir ıaııs:ı,: " 
tiva etmlyen ldl R'üzdllk tre ~ 
ltanttınnayınıs. --"' - ~ ,----------

Yeni Babab 1 A B O N E B E D E f., ,,ı 
Türkiye Eı:" f." 

Senel ik 1400 Kr. ı1oO t 
O Aylık 7!10 • 1450 ' 
3 Aylık 400 • fJfJO ,) 
Ay lık 1!10 ~il ·------ - --- ,,ol 
Salııl>I: A, Cemalelldln sıır rt'f' 
Nc. r .y, • MJdür.i: M , Sıım l ı<• y ıl 
13 • ' c' ı ) ı:r: H . Bf'K•r G!lr"°jll~ 

ı r ,.,...,,,.. .., S ... ,.. -o ' ' 


