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IBuAkşam 
·ı·ar,ııe karışaıı 

Bir politika 
wuae: SADRI ERTEM 

Ş 1MALJ Alrikaya Amcrlkıın kııv. 
i'et)erı adım attıktan pek kıs' 
tM.ALl Airlkaya Amerlka.ı 

kuvvetleri adım attılit.an pek kısa 
bir zama.o sonra., önce y11.pılan tatı. 

mtnler birer birer t,ı:ıhakkok etmcğc 

mııladı. O kadar ki Vişl Fransasmı.ı 
Jıudutlarını aşan mihver ordulıırınııı 

hareketlJli protesto eden l'etcnl·ı 

Veygaııtla birlikte :meçbCl' bir semt .. 
&'lttltt bfldlrjlmcktedlr. 

Peten son daklka:rıı. kadar rııkltas 
polltlkaama ,..e :uuruın kazanma tılya. 
eetıne eadık kaldı. Bir taraftıım 

nıüttettk akmı, bir taraftan mib\'er 
btilAsı onun rakkasını tıarel<eı ede. 
mez bir bale koydu. Fransııda müta. 
rekedenberl devam eden l'Ctl'n polltl. 
kası böyleoe - erdi Sona eren 
Pettmln pollUkaaı bu barp lçfnde dik. 
kattı lAyık bazı bu ut1l)ctlı•ri olan ka.. 
rakter taşımaktaydı. 

Pcten aoııyal düı;lincelerl bnkımın. 
dan nazı tefekllürUne yakınlık hl sc 
diyordu, Demokrasiyi 11E>vmn<1l. Ka. 
PJtaQıUillb dll§mamydl, p11rt1lcrln a,. 
leyhtanydı, sosyal}ı.me yahudlllC:e 
kart• kin taşırdı, 1''runtıanın fazla en. 
clllaırl)alize olmaaulı le.teınezdl. 

Olf politika bakrmındaıı iöyle bir 
dlişünCfl ouun kafıaııında bAktmdl. 
Fran!lll ile AJman)u ıır11.11ında ballP_ 
dilemtyooek meae.le )Gktur. Alman.)u 
ile J<"ran a. ara ınılııld muhıırebel•·r 

hep Alman • 1nı;lliz tczatturıntla.n 

doğmaktadır. Frıın11a tnı;llterenln k•. 
radakl müttefiki sıfııtlle dnynk )iyor 

VaktJle de aynı hataya Alm:ınya 

kapılmıı,tı. Napol~ou hnrıııı•rlnde ıtu" 
ya İngiltere hesabına bir çok ııeneler 
kan <tokmli/jtU. Aluıaıı,>ıı bu tezadı 
gbrmUıı lngllteredeu uzııklaşmıştır. 

Fran88 da bunu )llJl~blllr. iki lmnı 
devlf"t,i olarak aı.lnşıııa. (şblrli~ı 

yapmak mUmkllndılr. Franr;a dı!! pn. 
ljkuda lk(nel sınır bir de\ ıet olmayı 
kabul ettiğine göre tılrin<'I ı;ınıf de\ 
letl kara A vruıı:ısın.uı menfa.ıtl o • 
lanlar arasından sııı,:mck müdafa·ı 

bakımından da fa) d:ıh olur. 
Pct.-nln lktı at po.ıfjkıı,.ı toprag-:ı 

dönüş, Fransıının fal.la Pndlıstrya 

l(z.rnden 'azgeçmesı tezi llr hülfı .. :ı 
euJl bılırdl. ltıt•) .ır ıu.ıre<tul lıu poll. 
tlklln \işi Frnn n mıhı tut lılk etrnt: 
ve I• ransayı harbin 
muharebenin dışında 

sonuna kadar 
tutmak, onıı 

derlemek, toplamak, ııulı günuıı" 
kun·etll bir kütle h ıllııdt çıkı:ı.rrouk 
llltl) ordu. Fakat ort,.\dn ı.ıınrt leri 
dağılrnı:ı, \ahdl'tl varı;;alannıı b1r 
Fro.nM \-ardı. Bn f'rırn":t.) ı a,>aklJı 

tutmak güçtü. , 
Çtlnk\I bJ' d<'fa 1 ruu unırı pmh:ı. 

l'ipler arasında a~akt., duruıasmı l<" 
ının edııCt'k slUihlı ı,ıl\'\'t'tl yoktu. 
~onr.ı. Petl'ntn ııl~ abı•tlne lld muan7 
l.;u\"\ et \"ardı. Bu kU\ \t0tlhlrı lklı•i dl1 

\ ~i~ f' gorıı mllfrıftl nır tamftıı 

l>nryo \ardı. lllğer turnfta dö Go .. 
Doryo \"e tarnfrorıarı l· mııı;aııın 

d •rhal nılh\'er c phl'ı.lnde )l'r ıılrua 
fHni, e'ııkj mUt~flklnı• h:ırıı ııtm et • 
ıııeıılnl 1!ıt1.l ordu, Oö Golclılcr i"" 
:.ım bunların zıttfna olarak Frnn • 
"Unın tnglltere ııc birlikti' hnrbt• dt". 
'.ı ııııııa tanıftıırdı . 

Mutarekedrn ımnr ı 1-"run"a b:ıgilr 

kü ekildı• flllı ttı<"~l\ llzlerı· ııftranmdı 

\;unktı harp • ran!lnı•ın tılllcutund:ıo 

"ınra Joıtjkamrtlnl ılr ı .. ılrdl. \ '"' 
., r ın,cı ı!lı bih 11.'ı:..• ıu•ıı Sini ı.orudo Fa 

kat harp ı.ah.ııoıı gı ııı~IP1h1>1;t> f• r:ııııoı:ı. 

"'" kol ınllt'rl tııırrkı·t .. aıınr:;I hnlln 
ıtlı~or;Ju. l'eten bu tt:ıhııl:ı'rd:ıld enır. 
\1tkjlerj kab•ıl cıljyor, ı ran~ıyı utı~ 

Müttefikler Tunustan Odun ve kömür tasarrufu için 

B • l · ı ı · Mekteplerin öğleden sonra 
ızer eye ı er ıyor tatili düşünülüyor 

Fransızlar nakliye işlerinde müt
tefiklerle işbirliği yapmaktadir 
ı.ondrn, 14 (A.A.) - 'l'Unus tOP • 

raklarma giren müt,tE>flkler, Hjzerıe 

üzerine Uerlemcktedl.rlE'r. Bu kuv 
vcUer şimdi ba.lıcn t•litUn demjryoı 0 

lai'ILln hft.k1mi o!muşl11.rdır Önde bC 
rıncı ordu yUrilmo.?k.tedı;, MUhim 
noktıılar blrbirı ardıncıuı müttefik • 
lerin eline dU§mektedlr. Sahillert 
durmadan takviye kU\'Vetlert çıkanı 
maktadır. Fransızlar da nakliye iş • 
!erinde mUtteflklerlc lşbirllği yap 
maktadırlar. Hava mı:vdn:ıları etra: 
tındaki Fransız garnizonları, Tunus 
ta Almanlara mukıtv"m~t etmekte. 
djrler. Bu şartlar aıtınd8 Almanla 
rın daha uzun mllddet rutunnıala:; 
lhtima! haricinde görlinmektedir E 
flasen Almnn!ar, UCB.1'.larla nakl~t : 
t lklerı hafi! tanklara sahip bulun • 
maktadırıar. Bu sllG.hlıır!a müttefik 
lerlfı ağır tank ve top'nrır.e karııı mu: 
cadele fmktım yoktur. 

VAŞtNGTO:SA GÖRE 

radyosu halkı fena haberlere mukıı. 
vemete alıştırmak maksa.ulle mütte 
fık!erin ikinci bjr cephe teşldU iç:~ 

ho.zır!ıklo.rmı bltlrmedıklcrıni yay_ 
maktadır. Stalin bun~an b:ı3ka mUt. 
tetiklerin ltaıyayı harp harici ede _ 
rek Almanyayı tecrit ct;mek içi.D 
~imdi ahvalin müsait bulunduğun•1 

eöylcmlştır. 

TU~U~ ÜÇ DF.FA BOMBALANDI 
l.ondra, 14 (.\..4.) .Müll:!lık 

konlrolu altında bulunan Cr:ı::ıy:r 

radyosu Tıınus şehrine bu sal>ah 
iki hnvu akını ~ Lıpıldıj:iını ve bu u. 
radn şehir civarındnl,i lı:ı\'a :ıln 

nının bombal:ınılıihnı bildiriyor. 
İlk havra tehlike işareti s:ıbnh snnl 
l'dı:- verilmiş, üç s:ıat dC\'tım elmiş, 
fkmC'isi, saat 6'10 geçe lı:ışl:unış \C 

yıırım snat sürınüşliir. 
karargihı: 14 (A .A.)' - Tunus • 
f-A.ki Fran~ız garnizonu hurada bu· 
1 ıır;ın Almnnlarl'l c:nrpı5rral.+ad r. 

Rerne. 14 C A, o\.) - H?v••r a· 
f.ondr&, 

1
14 CA.A.) - Vaşington • ;?nqrn•n hususi muhabiri bHıl:ri • 

clakj kanaate gl:Sre mllltefikler Tu _ \"OT: 

nuea birkaç gUn zarfır da Mklm Buiivl' müttC"fikler milhim mik • 
olacaklardır. Stnljnin Akdeniz - tarda asker çrkDrrrıışı8 , :hr. Dm 
deki hft.dlseleno şark CPJlhPSi U7.f"rln m:ıdıın gelmekte olan bu kuvvet · 
de yakında te21lrleri gl,lrt:Jo>reği hnk. 1er doı'ru istikam,.tinde i'erlemek· 
kmdl'iltl beyana tından !!O'\ra Alma'l torlirlt>r 

FRANSIZ 1''1LOSUNA Hl'TAP 
Ne\"~ork, 14 l.\ •• \.) - Şimaa 

Fransız Afrikasmda hare1·ltı ida• 
re eden Amerikan kumnndunı ge· 
ı:cral ~yzenhover, Tulondn bulu 
nan Fransız bahriyelilerine hita· 
bPn suntan söylemiştir: 

"Fransız filosunu mUttefiltlcre 
iltihak etmeye ve böylelikle F'ran• 
cıan_;n kurtuluş saatini ynk:nlMtır 
maga davet ediyorum. Almanlar, 
F'ranB:!yı işgal ettikten sonra. ı;ir.:ı 
di de donnnmanızı almak isti}'or
lar. Buna rn:ini olacağıntzdan c • 
minim. 

J.on•ln 14 CA.A.) - Dün R~ 
İ!" Rınwelt, ödünç verme ve kira· 
'ama kanunundan ııimnli AfrikR • 
nın da İ°'tif'ıde cdeb"lm•si ic:in 
•mirler vermistir. 

1..-0Julra, 14 (A.A.) Müttefik• 
kuv\'etler, jvgal ettikleri arazaer
den hi~birinde ha'kı ar~ bı ı!t:nı • 
vacaklardrr. Bu arazilerde halka 
c;;Jlth bile \'eri"ecektir: B·mııırı. 
P..eiı> Ruzveltin katibi sliylct'listir. 

N cvrnrl<. 14 C A.A.) - General 
''1'ol'.:"Ue'in. Av7.cnhover ile E?ÖrUş • 
mek lızcre, Cezayirden hareket et• 
tji'!j söylenmektedir. 

Almanlar Tuapseye arlan 
yeni kuvvetler getirdi Pe.enin müsaade-

Hoüo .... H (A.A.) - Röyter <ı SOVYETTEBUGt siyle Afril<anın 
janeının husus! muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Tuapsenjn ş!lnal doğu_ 

suna takviye kıtaıarı geılrmj~lerdır 

Ollşman, ormanlar içinde Rua müdıt 
fan hatlarında zayıf no~talar1 bul • 
mak için durmadan gayret sarfet 
mektııdirler. Bu son günıerde haf~İ 
mitralyözıerle mUcenhez lfUçUk Al • 
man grupları Rus hatlarınn nUfuz 
etmeğe teşebbüs etm~lerd;r. Bu kuv 
vetlerin ya ımha edjlc\lkleri vey.ı. 

geri çekilmek mecbur.yetinde bıra_ 
kıldıltıarı sanılmaktadır. 

Alman faıı.Uyetlnln ,.n taz18 oldu~J 
ver, clU~manın bjrçok krre ge~meğ~ 
teşrhhüs ettiği meştıuı nehrl'l kıyı 
ıarıdır. 

Novrosjsk çc>vresln•le Ruıılıır, yap_ 
tıkları anl bir taarnJt neıktElndı;ı 

iki tepeyi l"~·aı etmlı'erdir. 

Afo.çkoı·a, H (A.A.) - Sovi)el ö~. idar ~Sİ salahiyet. ni 
le !!'hJ;ijı eki: 

S.ılinı;ır.ııl f.ıhrikııl:ır ınah ıllcsın almlış 
de l,u\"vetlcrimlz. Alnınnlnrın ıl..i 

piyade ile yaplıkları lo:ırruzl:ırı p{is 
kiirlnılişlcr ve dil'jın:ının bir :ıkş:ıın 
cvvrl nıcyd.ına .ı;ıetirrllğı çıkınl•yı 

ort::dan kaldırarak <luc;ınunı bura 
ılnıı nııııağn s:ıvnşınışlordır Ku,,;vel 
IC'riıniz 900 rlüşnınn sııhnv ve erlı•i 

yok cim isler, 8 tank tahrip el• c 
nıisl<'r ,.e 5 hloklıavı ele ı:ırçırnıiş 

lrrıl ir, 

~.ılcık crnnp doğ11-;11nda lrnnrl 
lrrimlı fıir<'ok diışınan mevıilcrlnı 

zahl~lmi5lrrrlir. 

'J'uıpsc c:ıın:ıl rlo~mun<IR Sovycl 
kıınctleri bir mikt.ır nrazi kozun 
mı~l:ırrlır. 

.Nf'\york, 14 (A,A.) - Amiral Dar 
.anın mUttefjklcrin ve ı;ör'JnUşe goro 
ınan l Petenın mu•af~kııtlle şlmaıl 
Afril.u .n idaresi sala.hı eunı der • 
ubtc etmesi Ne\•yorkta oeyret do • 
~urmuş ve bu haberin rahakkuku t.t\k 
dırlnae Almnnların Peten aleyhin:!\! 
ıntb.lı: cdı.ccklerl tedblrlerın ne ola • 
cağı şiddetle bir merak ve tecenst•,ıı 
uynndırmıştır. Bundan evvel mUtt0 

t k unı•ımt ltaraı·gl\hıııdan alrıan ma. 
IClm t. I<'rans:zlar arasında bir "haık 
cephesi., kuru masına alt projclerd<'rı 

bahsetme , bakımınaıuı. yukarda <ı 
t>:ıb<>rl teyjt eder mah"yette gi:SrUI • 
mektecllr. 

Salomonlarda Vişideki Brezilya 
i~<i Japon kruvazörü elçil ği 

Franl<onun 
Ruzvelte 
mektubu yaralandı 

l'ılnk Artür umml karofgiUıı ıı 

(A.A.) - Ue!>nıl tebll~l'. 

Salomon talum aa.ılarındnkl bar~. 
ltetlerj desteklcmeğ'e d. vam eden 
mUıtefik ağır bomba uçakları, dUş • 
men gemlleı ine taarre:ı eyıeml§ler 

'e Butıı Falsi hava alamr.ı bombala 
mış•nıdr. Bin kndeınden çok dalı.\ 
az ırt !fadan uçan boırba uc;nkla ·mı:~ 
iki Japon hafif kruvazörUnU tam is". 
hct)c>rle dövmU,lerdır. 8 bin toıılla • 
toluk bir taşıt gcmıs de isabet al • 
mı~lır lljraz sonra tıu geıJlntn b tt•
ğı gl:SıUlmUştUr. 

KRtıili hnva ıtlıinıns kara yofüı • 

&nman kaı ve Heri 
taralı .. dan 
ı ,uaı eo.uaı 

Va5lngton, 14 !A.A.) - Beyaz sa. 
ray, general Franh'lı;lan rcls Ruz. 
'i<'lle gönı.Icrılcn a ıığıdak• mektubu 
alınıııtır: 

Uio de Jamho, 14 (A.A.) - Yışi- "Elcseıa.ns, ilci mlltetlmjzj blrbJri • 

' Okullann odun ve kömUr ihtiyaç. 
ları etrafında ala.kadnr makamlar 
tetkiklerde bulunmaktadır. Okulların 
mühim bir kısmının kömürü Gazha 
nede verıtmektedir, 

Maarif vekilliği kömür ve odun ta. 
sarrufu işine' azn.nıf ehem:nlyet ver. 
mektedlr. Bu tedbir çocuklarrJ 
ıuhhl balummdan uınmalannı teml.ı 
hususunda hiçbir aksaklık vermlye 
ccktfr, 
Öğrendiğimize göre vekA.let ders 

l<>ri öğleye kadar ikmal t'derek öğ: 

leden sonra mUtalea ve çalı11malan 

talebelerin evlerinde yapmalarını u;v. 
gun görmektedir. Bu hususta tetkik. 
ler lleriemektedlr. MUsbet bir neti 
ceye varııdığı takdirde gelecek ay : 
dan itibaren dersler öğleye kadar Ur.. 
mal edilecek ve öğleden sonra bUtlln 
okullar tatil edilecektir. 

* KömUre yapılan ııon 7.am üzerl.. 
ne elektrik ücretlerine de yeniden ki. 
lovat başına 3 kuruıı zam yapılmuı 
muhtemeldir. 

ingilizler Gazaleye 
kadar ilerlediler 

Knh:re, 14 (A.A.) - Orta.şark İn&"!. vetıeri Bingazj üzerin., yUrümekı.,. 
ıtz ln:vvetlerj umumJ karnrga.hının dlr. İngilizler Tobruğun cenubunda 
bugünkU cumartesi mUşterek tebliui: EllA.dem abasında mitıverin artçı 

Tobruk batısında çe!t' lcn düşmanı baklyelerino yeUşm~lerdir. Müttefik 
takibe devam eden kuvvetlerimiz hava kuvvetleri şlmdı E!lerlne geçeD 
mjhvt"r kıtalannı Gaztı.laya kadar g' Libya tayyare meyc!!l.nlarından ha • i ri atmışlardır. Tobrukda bir mlkta; valanmakta ve takip hareka.unı des. 
Alman esir alınmrgtır j teklemektedir . .Müttefik kuvvetler, 9 

12.13 Sonte!'lrln gt!nU ve geceil günde 600 kilometrelik bir mesafe 
bomba ve av uçaklar.~u: Gaz:ı.la b'l. katetmiıılerdir. 

tlsmda çekilmekte bı.:lunan dUşmım Tarihte hit,:blr ordu bu kadar sUr. 
kollarına taarruza. d"\•am etmtşl<!r atle jierliyememiştlr General Mon • 
dlr. Üslertmjzjn Sirena!kaya nakledl" gomerl neşreıtlfl gU!ldelik emirde 

1 mesi sayesinde harekO.t gittikçe ge • şöyl~ diyor: 
1ıtşlemektedlr. "Libyada daha garpta avlanacalc 

1 12 ıe sonteşrin geceıi Tunuı bava birçok §lkA.r vardır. Haydi il ba§ma!., 
alan~ ağır ıurette bombalanmııı ve h'AI.YAN TEULtl~t 
~.d eti, makine1itUfek ateşine tutul. RQma, 14 (A.A.) - İt:ılya.n nr 
mu, tur. Akar yakıt d p arı atöl • duları urnuı:ci k:ırargıih:a.'?l VO~ 
yeler. hangarlar ve uçaklar ta.hrlp numaralı tebliği: 

olunmuınur. DUn Mal"l!la..'ik'te clU~mun ~c 
DUn geni;, hareket 1111.b lı av uçak. ni" b"r ce~?-e UM!indc LasklSTna. 

!arımrr. Sıcllya istik1:1 ne ınde uı;aıı d cvn.m etmİ;itir. 
60 kadar uçaktan mU:-ekkep bir tef. İtalyan ve Abnan kuvvetleli 
kile taarruz etmı~lerıll.r. Bunlardan nin. depolan bo-!:ılt•p ve a!kerl 
7 bUyUk uçak tahrip ohmmu§ ve tak chemmh•eti haiz te:.islerJ ta.ltrip 
rlben oo§ka 6 düşman uçııgı da ağ:r 'k hl · etti ten sor.ra ta iye cttik!c'l"l 
hasara uğratılmıştır. Tobnık:ı dü~ kolları vasıl ol 
Uçaklarımızdan U;ü bu hareketle,. muş~r. Bingaziye yapilan hava 

Ye başka akınlar aoımnd1 ~erı dön. akmhrı ~'hasmda mev1tiın u~:ık 
memlqlerdlr. savar tonl:ırı iki İngiliz uçc.ğına 

Ka.hıre, 14 (A.A.) - Tobruğa gl isabet kayd .. trri~ler \'e bunları 
ren st'klzlncl ordu, bu r da evvelce Al, tnhliP etmi<ılerdir Hava te!ıkiHeri 
mantar tarafından esir alınan yeril miz Cezavir sua'rnıdR c,ııl':nıın 

,.e ce:ıup Afrikalı askerleri kurtl\mıı~ dll'":n2.11 gen:ıilerini bombarcl~mans 
tır. Bunların muhtem~ı o arak.Hyıs• devam etr.:iıüen.iir. 
dört Mnden fazladır Almanlar dört l Alınan bombR uç,,,khrı, tJtlq!!:ım 
ay mllddetle bunları nhtımda boşalt. şilep ve harp acmilerinde birlta9 
ma em<'ICsi olarak kııllanrnı-:lard1r. kere is:-ıbet rlc1e etm;c:ler ,.e Uıın 

r.ondra. 14 ıA.A l - Romel kuv fan ağrr surette ha.•:ııa uğratli'.lf 
"<'tleri garr:ııı do~u kaçmaktadır. ]ardrr. Bir dil<-ına."l uçağı dı:ş!\rül 
Royter muh ., rl"P f'll e fn .. .llz ltuv. : mUrtilr. 

V'şi Fransasının işgali t~mamlan•rken 

Sivillerle italyanıar arasmda 
çarpışmalar oluyor 

0cne, re, ı.ı (A.A.) - Almanlar l. 
le 1ta•yanlıır Fran ız m ııetıne şlma. 
li .Afrlkada olup bit~n şeyler he.k 
kında hiçb • şev bılt!ırmcmeittedır 

ler. 176 
Almantarlİı. ttnıyanlar şehirler _ 

<=eki ve § hlrlcr ara'!ınd:ıkl b!ltUn 
nıUnakala.t vasıtalarını ~tikim bu 
lunm:ı ktadırlar. Fakat Fransa.nın 

ı.cr tarafında mlls t"vlllcre Kar~· 

!Çi'\ iç n i yan a A.ıml be ırınrktc1 r. 
Şu btıdlse bu itibari"! m 'lldarrlır. 

Alma.nlnr, Llyo'1 bölgl lntt gelir gr!. 

Cenovaya 
akın 

mez elektrik cer yanını vermekte o
lan elektrik tabrikas• tahrıp edı m11-
tir. Gutapo, telefon hatlarını ve 
mUttcfıl<lere taraft&r olmalarında 1 

§Up?ıe edıle:ıı Fransızları nezaret &1 • 

tında bulundurmak için tetik davran 
malttndır. Şöyıe böyle tı.[lr lst:1tu.11 
ta.ıjun b;ltU:ı gaz tı-ler bat~ Vı§ı 
gazeteleri tatil edl.nı ştlr Rlvıerad 1 

lvıllcrle ltalya., ar arusın~ıı sık s:ıı. 

çarpı ,m .ar \'U'cua geım ktedlr. Al. 
tnanler. bu çar;H.,maıara tamame'l 
tı\k y't kalmaktad r~ar • 

Kantonun 
sinıalinde .. 

rıno v.: m~htcllf çevr.,lcre bomb:ı!ıı 

atılm•ş ve biltUn u~lslar.TDIZ Uslcrl 
ne dtınmtl,lerdlr. 

del .. t.ııııan kun-clleri Brcr.ih:ı bu. ne ba{;layruı ve iki mflJct~m zin ıne:ı.. 
yük cl>ıliğini lşı:ınl eııııi ~leı dıı. fıuıtları namına ml.iht\faz.:ısı gere ti 
Bu h lıt'ri, \'ıslık h:ırırye nazıı, 1 -, olan Jost!uk mUnas~octıcrıni tdan ıı 
lııldi. ınışlir. ilıhiik El~ı, !:iouzu D.ı Ptt1rre 1\ mak.aJ:ıe, blrle}ık Ameri _ 
trıs P:ıı kol elde ııııır<.·ş:ıl l'etcııiıı ııcz-1 ka kuvvetlerinin şlm.ılt Afrikada:u 
'tinde hi'HTi<;cyi ·ıiddcllr protcslo el. Fransa trıpraklarıle hlı119.ye ldııreJe • 
ınıştır. \lınunlnrın, Brc:.i1l • ;ıın 51_ rlne çıkarmalan set>e .. ıı·rini izah edc:ı 
y l'>İ ıııuhnlıere l'\"r •• kın;ı d:ı el koy- mı:ktubunuzu btlyUk clçi.1jzd n al _ 
dıı l;uı ~ö~Jc>ııiyor. Fr:ın!'innın Hi< dım. Ekselansınızın lııp:ınyol milletile. 
de Jnıwrıro bih ük rlçio;j Sııinl Q ı. '1 U k O m eti ne tan!•nııdan nıt. 
cı tin ı-.·:ınsız millet ve hlikiımeli rıan tedbirlerin, lsp nyol ana vata'lı 
nln ıırzıısu hıliırırııı \'işldrkl Brezil. l!e deniz aşırı topraklarına ve 1spon. 
y:ı hiiriik <•lı•ılii.liııin lınkl·ınıı:ı ır. yiol !<'ası himaye jdarcsine mütcvcc_ Londra, J4 (A.A.) - Hrı;nıl: 

c h olmadığı hnltkındn ver~lğı temi • DUııkü cuma cu·nart.-.sl eceaı 
r \UZ elen Alııınn :ır.ı l,:ır.ı rlıı~du ı 

Çinlile, !e Japonlar .tı'(aaındu 
çarpıcmalar oluyor 

Cııııkı.ıı,ı. 1 ı ( '· ı\.) - Cuma ak. 
) enı o·nede Vayrohl C:M'reslnd 

natı memnunluk ve t"~ekkürlerlc ngtllz ha\a kuvv~tlerlne men. 
ğu infr li h:ısııı:ı lıil•liı miştır. Bıı !tar§ıladığımı b ldırir ve her iki böl • sup bomba urald.ırı Cenovnyn taar. 
~ iik Plçı bıı siillı'ri Brcılvrııbki lıii gedekl Fas mıııetlcr, ara<ıındakj mU ruz <'tmişler ve birçok bUyUk yangın 
lii.ı I·rnns11 rliploınnll:ırı nclı•ın ifı 

kılalnı ımız İllnov el\'Fırlrırına ulaş 
nıış'rırdır. Jnpc:n ltu\Vetıen burad ~ 
ı UŞötılmışlıı.rılır. 

na ebetlcrln şlmJı)'e kadar olduğu !ar çıkarmı1lnrdır. Uc;'lklanmız.tı 
tlt· l • 1 1-.ıni il.h t• r\ 1 ı "lir. ' gibi bundan sonrn d 1 bnrtf ve !:arşı ı.t:ps j hiçbir µrara ıı~ra nllJan geri 

lık1ı Pmnlyet havıısı ıçird" !Cl~mc et • r1tı.,mu,1erdlr. 
tlrilc<'"ği husu unda Ki l!mlt ve inan • ı Roma, 14 ( A.A.) - ttfılyı.n tJrdıı. 
cımı ıırzrylemek isteri! :on •• , ları umumı karnrgll.· ın tebl ği: 

nlrçok tngıllz hava teşklllrri dtln 

I 

!irır.ıl'l'dı~ <'\' \ ı·ke la•c;a1ıl.ın lu-; Al 
<mi• •y ve 5011 <•rılı ı ib:ır<•I Jııpon • man 
kıl\• etı \Ol, rdılıııişlir. 

:ı il lll •- ıı c· n h ~l,uııııınd:ııı 

1 1 •lıl gı: 

<. rs.ıın'Ja ı.ıııniı Japonlar Kıınto•ı 
şiın • .ı ııde Su11k:ı'cl.ı ııınrrıı:ı::ı ı::eçmı~ 

lerıiır Sıdıklli Çın muk:l\cnll'li Ylİ. 
ziiıı len h;ılt•n ç:ırrıısnıo':ıra dcnım 

olıı•ınıokl:ıdır. 

ı.ıttının dışınılıı tııtnılf ıı \"t- forııfı;11 Oivi C'e'• ıııh~ \lllJ"'C'C' 
11 '-ta bıral.ma~a çahı; ~orllu H:ıkl<'lll ı 

den izalt,~arı 
20 geını bat rdı Kiiin Elizabet batırılmad1 Ceno,•ayı bomb~rdım'ln etınlşlc . dlr. 

Bero 1414 (AA_) Londra Kuın BJ~ UI<. tı,çUıle hasar oımu11tJr. Bu 
hasar. bllhaHa şellrin ~ un rntr • 
kez mahallelerinde vukua Kelmıııtl" 

öıu ve yaralı adedi henüz belli de • 

Ku,·onlunıı e\ ·,ırtl rrnnhundıı 

ko' ıklar.a hinrl rilmis Cın kuvv~ 
rl Sanıt~ın adp,qnd:ı1'1 1:21"" '-'" 

r> t • l aııı bö\ '""~· c,ıı. nılh\l•re. ı;il" 
rı ıtıc-nklf'r• ff"'n 1\·I\• 1>d•'relıı t.ıım ın l 
1. Z 111 ''!1\"11 ~'l'llı!}l\OllJll • 

ı '\rl.aııı ::su_, ıı, ;c :::;w.uo J de) 

~ ~ t1"''cnmu'itur. 

,, .... t hiıHlı 

\'üp::ıı rıv llC'U' l"rırnız rHl~ıı ·ııı nln' 
farını lıoıııb.ıl .. ı ıııışlaı lır. 

B"rlin, tol (.'\ A > - Alman umu 
mi karar>l'ıbının hus .. R tet lı~I: 

llO 000 tontıftto hnrm(t'rte 20 tlcu.. 
r., l gcınlsj 1>:1tıı ılnıı~tır. 

Eıızı:. 1 ct zırhlısının botırı1dığ"ı hak • 
kında Almnnlnr tar.ırın lan verilen 
t·nherleri asıısız olarak kabuı etmek. 
• cdlr 1 ğildir . 



Şehirde: 
* Bcşlkta§ta. :Aıbbı\s3ğnda, kuyu 

sokağında. 22 ve 2' numııralı evıerda 
yangın çıkmr§, her iki ev de itfaiye_ 
nln gayretile Ust katları yandıktan 

sonra söndürUlmüştUr. 
* Altın fıyrıtları dü!'meye bagta • 

mt§tır, Dört gUn evvel 87,76 olan al. 
tın 36 liraya diı müştUr. 

Yurtda: 
* Edirncde oturan bakkal N&.. 

zit w arkada§ı lsmall, paketııer içine 
koyduklan sabun, §eker ve tuzlan 
Yunan hududuna. geçirirlerken yaka • 
ls.nmışl:ır ve knçakçılllt su~u }le ad • 
ljyeye vcrllmlşlerdir. 

• lzm.irde muhtekirler §iddetlo 
tnklp olunmaktadır. Son 24 saıı.t 7.8.r 
tında 10 vurguncu de.ha yakalana • 
rıı.k adliyeye verllmi!Jtlr . 

Dünyada: 

Mahkeme Salonlarında -
n 

orunma an 
tadi ediliy 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar K:.ıponu 

Ankara.dan blldlrildlğine göre hU • ml§th'. Karısmm, çocuğunun rızkını 
meyhanelerde yiyormuş! 

Bu kupona eklenerek gôoderllocek l<Qmetçe alınan tedbirlertn iyi net.L Diğer Wlraftnn hUk!lmet. milli ko • 
iıı aralD1\ ve L, verme lllnları En Soo celerl derhal kendini g!Sstermeğe ha§ rwıma kanununun tntblkatındao s 
Dakikada parasız aearedllecektlr, ıadığı her tarattan alm&n maJQmat_ iman tecrUbelere göre kanunda b ' 
llAnl:ı.rm gazetede görüldüğü ,eklldt" tan anlagılryor. Varlık vergisl ka • tadliAt yapmaktadır. Taclll proJ<' 
olmıısrna dikkat cdllwelldlr. Evlea.me nunu fle diğer tedbirler lld aylık ince •inde vurgunculan ve tsUfçlleri ih • 
teklifi gönderen olmyucularrn mabfın devamlı ve etraflı blr tetkik. tahkik bar edenlere bir ikramiYe verilmesi 

"l§te eğer ayrılmak istiyorsam, geçimsizlikten, •evgi$İ.zlik kalmnli üzere ~rlh adretölerlııl bildir. ve takibin mahsulUdUr. Bu vergiden de dcrpl§ edilmekte ve buna g!Sre hü. 

ten değil, iyi kötü kocamdır, kendisini severim, kazancı melerı Hazımdır. hazineye SOO milyon lira kadar bir ldlmler konuımaktadır. L.'tYiha ya. 
fazla olsa eh rakısına da göz yumaTım. Fakat hayat, açlık, I§ ve i~çi anyanlar: ' meblağın intikal edeceği ?ıesapıan • kmda meclise sevkedllecektlr, 

bunlara imkan bırakmıyor.,, • Iloy:ıt pahnlılıih yiiziind~n [nb. -----o-----
- Niçin bO!)llnıııaı. JstlJOnlUllUZ? 1 helecanLı. uykumıızWın UJtınt'lırdı.Ka. siliııı orta mektebin birinei ~anıfın Sahte ekme 
Hl.ikim ııırarla birblrlcr;ndeıı boşa.ı pıyı nçtmi, dedim ki ''Artık bu yap. da tcrkelmş 17 yaşında hır gene 

~1;: istlycn ka~ı ındakl laırr koca.yı tığın yeter. Zaten çocuk bUtUn glin hlr müessesede lıergün 19,30 a kıı. 
uzun uzun süzt'lılkteıı soorıı bu su:ı.li klwbllir nereden aklın.L geldi, slitHiı; dar ç:ılışm&k islcruektcdir. (A.A.) 

• 
sormu:;tu. lldsi de suııuyorlardı. Ka. siltı ~ı diye ağladı: Zorla uyuttum remzine müracaat 

arne
ke 

dm kıznrmrş, erkek ıerlemeğe buı;la • kenılJAJnl. !şte uywıüı, noıııl uyuta • * Orla v~. ilk tahsil için husl:si j Sahte ekmek karne!j suren seklt Osman Günaydın eskıdcn mllretl'P 
mıştı. hm jmdl, diyecek oldıım, sarhoıı fitlr dersler. verılır. Beşiktaş uzunçcş.mc klşilllt bir şebeke yııkalanarnk adll. ljk eden Mustafa Ylltr.nz, Nurm Tc 

-. .... 

- llll, ebebl nedir~ geı;tncmıycır hoş bağırmnğa ba,ladı, sonra lmllığı: cad<lesı ceşmc sokak 20 No.da yeye verilmiştir. Sultanııhmet birinci zcl, Ahmet ôzknn,. Ömer Gökkan, 
inwıuuuz! HcrgUn k:ıvga mı ediyor. mııi ilııtün6 lddetli bir yumnık \'ur. öğn:lıneıı :lhıstafıı Ataheke nıiirn ırulh ceza mahkemesı bunlardan yedi. İstanbul Balıkpazarında meyhanec• 
sunuz? l"ol< ıı. dnha tm.,ka ııeJler mt du, yere yuvarlıındım Bayılmı~ım. canı edilme~i ricıı olunur . Si hakkında ~evkif mU:ı:ekkeresi kce. Vangel Çinkadır. 
\11.r... Beni nyıltm:ı.I< için 811 içlrlrkcn de Aldırınız: m1Jt

1
r. Bunlar, Bab•Ali .A.nknra cad. Bu l}Cbeke binden ?azla sahte ek • • A.masterdamdakl lsviı;re konııo. 

losluğu 15 lklnclteşrinde kııpanmI§ 
Kndının yıınınd:ı bir de kUçük ço. 

ola.caktır. * !nglllz ha.va kuvvetlerine men • culc vardı - Kedcn!le boııa.nmıı.k 

bardağı 1 ırmı,ım, bir dl m kınlmı~. (A.G.) (Asalet) (A.U.} (Acele M,K) desinde ıasttk mühUrcU Hlrant Ra • mek karnesi baaıp satarken yakalall.. 
Bakın bu hııllere hangi kadın ta • B.Ş. kimsesiz) (Blunmnz.) (Bay Faik) vaf, sabık 1aşe mU!tabdemlcr!nden mı§tır. Tıı.hkfkat geniş!etllmektedlr 

b:ımnılH eder, f~lınt dfmln de söyle_ (Buluşalım) (Çabuk olsun) (Dadı) -----------------------------
aup av uçaltları Hotandada demlrYol. l.stlyen kadınların hemen hepsi, §al·ot 

~ocuklıı.rı v~rsu. bunları dn muhake. 
larmı ve kannJlan t>.>mba.lamışlardır 

------=---------ı meler{no getırmeğf ltntlyen ihmal et_ 

1 
mlyorlar, - J,te bu Juıdın da yavru. c.a sunu jhtlnıal ya. ııınhkemo Uı.orirul!', 

Y._ yahut kocası ilzerinde dall!l fıı.zlrı te. - (Bnşt:ırıı.fı 1 l.11cl ı;:ı51ııUüJ 
Ylşlyc Alm:uı 2.1rhlı kıtnları gelin. 

ooşe kadar maresnı rakkas polltnaı.ft 
emdan nyrtlmndr. Onu bu cnn ııılucı 
rakkas polltUmsına dcvıım ettiren en 
mUhlm sebeb harbin neticeleri hrı.l• • 
landa BCDelerdenberl knti bir hUktlm 
verdlrecek delillerin benliz. orıo.ya 

~mııt olmasıdır. 

sır yopmalc ısın getlrnıh bulunuyor. 
du. 

Tabiatlle henüz 4.15 yaşında olan 
yavru olup bitenlerden hiçbir şey 
anlayamıyordu. Gümm .. b<-rek etratr. 
na bakıyor, babıı.sm:ı. e.ıılenlyor, ana. 
sııırn eteğini ı:ekerr.J< - nıuhal<ka.k, 

ki pelc farla - eğleniyordu. J{nt'lm 
mahkemeye girer girmez: 

dlm ya, elendJm, bu nda.nı bir türlü (E.F) (Ebedi yuva kuralım) (E.M.Gü11) 
nkhm b~ına alıp şu rakıdan \"Bzgeç. 1F.)(F.U.Ş) (F .D,K)(GUn) (23 lg ıs•J 
mcdlkçe, C\'lne bağlı knhnadıkça, to. I yen) (Kısmet) (Kim) (M E. 49) (Nelll ( 
cuğul'un ynvııamın n:ılnnı temin et • (0.İ.) (Özbaba) (P.A.) (79 ressamı 
medll<çe lrnndlııilc bir d:ıklka bile ya.. (R.A.J (Saf) (S.S. Çabuk) (Sam!mil 
şıyıımam. Ankıtrnya ağabeyimin, an. , (Yağ'mur) 
nemin yancn:ı. gidip otnMU'rığım. ---------------

H6ltlm erkete döndU: Avrı llyatıa ekmek 
- Ne dl~·ocekainl7, kıumız sizin ~ 

lrJn e\1Dl getındlremlyor. Benim. satışı yarın basbyor 

eya atı 

Alman - italyan ittifakı 
dağılmak üzeredir 

le lan-ga ediyor, her ak :ım rakı iÇi. .. 
VllAyetten tebliğ edllml3tır: Londra, 14 (A.A.) - Stalin, şiın:ı 

lhtiJıır m:ıl"C§al Yl~iYl gollp gele~ 
oek tnıi'tı ke.5fl~ bir tarassut mcv. 
kl1 bnllne koydu. Kati neticeler h:ık. 
kında bir ı;ezlntı elde edlnoeye kadar 
renksiz knl.mayı, Meta dlplonı:uıl 

bıılmnmdan maskeleıımeyl, slpor rır • 
kasma ~el<flmo.)1, uµnıuıı ~slzca 

bcklomcyı kurdu. 
''lJl tecavüzden :m88un bulunduğu 

bu zama.nlarda dö GolUo l'e Doryo. 
nnn (daha önceleri L4\•filfn) hücum.. 
larma uğrıuh. Nlhıı~et hıırp olmal 
Alrlltaımıa gelince, mihver ordulan 
ela V~I topraklnrmı J~gal ettiler. ISöy 
lece ortıl( mkkns pôllt,lkasma. deva. 
nın lınkfın l<nlmaclı, 

Rukkn polltlka..,ı bugllıı artık nl. 
hayet bulmu tur. Fakat bu vBZiyet 
Viı:inln jmklinsızlığn dü:ımestnden mı, 

) olı urtık btfkbal haldtınd:ı. bazı 

bcllrtDere salıip olmnsmdnn mı ileri 
gellyorf 

Bu nokta nlhııyet balan bir pol{tl_ 
kanın tarihinde ehemmlYf'tll bir nol<. 
ta ol<lnğu gfbl Fransa da dünya har_ 
binin seyri lınkkın<laki fjuaru, galjp 
gelecek taraf hn.kkmt'lakt ıcano.ati de 
tcn\ir edooel<tlr. 

Bıı bakımdan Petenln hnrcketlerf 
mUtnlea edilecek olursa F~ıısad:ı 

harbin Alnbetl hıı.kkmda. tebellllr den 
buı r;ezfntllrre tcsadUr etmek mum. 
kUn olur. ' 

General Jlronun esir bulunduğu 

kamptan kaçtıktan sonra V~lye ge 
llp Franan.dtuı Bynlmnsı, amiral n:ı.r: 
lanm Almanyıı. tıımfmd:uı Amerl.ka. 
lıiar Je!ıl.no çalı:Jlln bir hain tclMdd 
edilmesi, ı•etenın nihayet Alman it. 
galini protesto etme l, bu protesto. 
nuıı \'Işı mdyosunt'lıın bir gilnt'le nU. 
m:ıytı~ bir eektlde blr~ok defalar 
teki1ırlıuırnnsı, nihayet Petcnln, Vey. 
gant llo birlikte \'L'}ldcn aynımı, 

olması, Petcnln, \reygnndm Vült'IC11 
ayrıltr ayrılmaz bUtUn ohnall Afrika 
Jmvvetlerlnln mlittefiklerEO karı1 si. 
U\b knllanmıı.ırtan va.zg~l tyı bir 
takını hMlseler l-1-:tnın yıışa.dığı tın. 
Jnt tartlanna güre lınrbln lstlkb:lll 

• lınkkııub Fnuısanm düşUnoolerlnl lf. 
et:meh"t;edlr. 

Pefıclıln rn.hku slynaetl nılitte.rlk. 

Jerln l{azanııcıığı tlmldllc nihayet 
buldu. Eğer :mlh~crin zaferı bakkındA 
bU kıuıantl ol&ıı) dı mldmsın aksl ıs. 
tlktunet tize.rinde durm:ısında nıalı. 

ZUl' yoktu. 

- Boz:ınmak lstl~·orum, demJ , 
erkek de: 

- Ben de istiyorum! 
etmişti, • 

Söze n•,•eJO. du·acı <ılnn 

dile ııave 

kadının 

bııştamaııı llzımdr, fııkıı.t lmdın uta. . 
nryor, sıkılıyordu. 'Gözlerile malıke, 

me nlonundakl kalabalığı rek!ngcn 
ceklngen stlzdlikten onra: 

- Şoy.. dlyeblJdl.,, artık biz bir ıı.. 
mıb yıışıywnayn:, 

- Neden kızım onu söyle. 
-Neden mi BJrı;ok sebeblerde.n 

dolayı bunu. lllzum \'lir, Her ikimiz de 
\'llktlle yıuılııı bir iş yapmıııı:r.. Hiç 
ele onuna dü:ıllnmedlk. 

Ben evime batlı bir liaclın olıruık 
l!öterdlm. Halbuki kocnm, gözü dışıır. 
da bir crlcek olmak ı .. tıyor. E\'lf'ndl • 
ğlml7:denberf tam 4,l'i sene geçti, bJr 

gUn bile e\e sant 7 de gcldlğlnl bil_ 
me.m. 

Dofum 53ocılorı ı;ekerlu•n ba~ırııııı 

ucunda konı,u kadınlıırı Allnh rızn!ı1 

l~In beklediler. Haydi lıepı;fnt'len geç. 
tlm, faluıt bir de lçldsl rnr. Hemen 
her Allahın gcc.ı 1 o zıkkımı mııtla. 
k:ı. içecek. Eskiden ıthlığı nıaıışla pek 
Allı. g~lnJyorduk. 1 t"'diğl lıadnr içse 
bile l'\'ln geçineceğini veriyordu. l•"n. 

kat r;iındl, hanim, ~ocuğumuzun rı;ı 

kını meyhaıll'clnln kirli ellerine ııayı~ 
yor. Çünkü lm1.and1S"ı pnrıı.ylıı. ancak 
her ak ıım rakı içebilir. Xerede lmldı 
ki bir de e\1 geçlndlrc<'ek. 

Borç gır-. lnğıınızı nştı, ne var, ne 
yok11a ımtt , avdı. 1'~n son, gözbebe • 
ğlm glb} sfwdlğlm kürk mantomu da 
yok ımha!llna s:ıttı. Kim: glln nç, 
kimı glin tok ı;eziyqrm:. Hnlbui<l 
o bir gUn bile rakısız lmlnıağU ta. _ 
tıammlll edemiyor. Benı bir tarnfı\, 

yor, <llyor, ayrılmak l!!tlyor. 
Erl•ek lmrısı anlatuken, hiddet mi 

ettiği, mııhcop mu olduğu anlaşıla • 
mıyn.o tavırlar ıılmrş, yer}nde durıı._ 

mnz olmuştu. 
- Hayır, dedi, anlattlklan doğru 

değildir. Fakat ben de aynlm&k ıs • 
tllorum. E\·et, ikimiz do yaull§ hare. 
ket etml~Iz, LAkln asıl knbabat keıı. 
dlı;lndedtr. 

Efedlm, benlm kaznncım ayda 1%0 
ljrndır. Bu )'Uz l1ml llrn.nıu en ru; '7il 
.ıırnııını eve \'eririm. Gert kalan ... 

Kadın afılilı: 

- Hıı;lır, hayır, y.wtn, hangi ;o 
lfra. Ayda '70 lira versen benlın bu 
ralardn ne işim \'ar. 
Hfıklm: 

- SözUnii ke1JnıeJhı 
SÖJlerken o karıştı mı 

Erkek: 

efendim, ıı{"t 

- ll'nka.t bu kadın, müthiş bir 
lcıskançtır. Ama hP.r t\lrlU kıııkan;: 

neni inskaııır, komşuı>uııu kı.ıluınır, 

çama ırcı kadııı1 kı ı.ıuıır, onun ya • 
l)ayı5ını çekemez, bunun gh inişini 
çekemez, \'e.lha ıl gaı ip ve çeldlmez 
bir kadındır. Ne ~aptınıııa J&r11nanı:ı. 
dun. tll~l•i herke tl'ı, ıışn~ı knlmıya 
cak •.. 
Şimdi de ıunaımıın t~lklnlnjne l<:ı _ 

pıhp l>t'nden llyrılnıal< istiyor. Canı. 
ma minnet. znten bir tılrlll uyuşnnı:ı. 
dık. nır tlirlll gctlne:nedlk. nclkl bu 
ııuretıe o d:ı ~·t'.nlden hayntıııı kurnr, 
ben de tıa.şırnın çar<'ı.lnl' bıılmrım. 

116kim. kadına: 
- Sizin "ııhit lerjni;r. \'l\r f'lt><'ltl'. 
- Tnbil l'.'lle listesi. 
~etlcedt'O mahkeme bıı -:ahltlrrlıı 

ı;ıı~rılıp dlnlı•nllıneıııne lmrıır \ererl'J, 
muhakemeyi ba<ıka bir güne bırnl.ı•, 

.A DLtl"E MUllADtr:I 

1000 lira bulundu 
OOCUğtınu dilşünse harJ. Sjrkecjde Karabiğa ve Manisn oteli 

İşte, eğer ıtyrılnmk istiyorsam, sahibi Cavit Pekgl:Srdcn şu mektııb•J 
geçimsizlikten vl'ya 1JevgislzlJkten de aldık: 

tıı. lyl kötli k<>t'amdır, kendisini ııe: Ben Sirkecide Dervl~oğlu sokağın_ 
\'ertm. Eh, rakısına da göz )1ımnrım. da kAln, Karnblğa ve Manisa otell 
Fakat bııynt, açlık, d:ıhn fazla ta • ı;:ıbibiyim, Dlln otelimin önUnde dP. 
bnnnnuı etmeme mani oluyor.,, met halinde bin lira buldum. Sağ! 
Gen~ lmdrnın gözleri yaşarmıştı. sola al'll§tırdım. Sahip çıkmadı. Bflll. 

Rengi aolmu san manto onun çözU. hıre Eminönü Amirliğine makbuz mu 
len dUfmeslnl jllkllyert>k ~ızlerln,. kabilinde teslim ettim. Paranın şek!I 

devam etti : ve §emaili berrce mahfuzdur. LOtfcn 
- Hatt,ıl o kadar..,;. geı;-en, gec.e insaniyet namına muhterem gazete 1 

gone gece yansı kapının rJllni ııarça_ ntzle de illn edilmesini çok rica ede; 
lareasma çalt'lı. Çocuğumu dıı beni de bilvesile hUrmetterimı sunanın. 

15.11.942 tarihinden itibaren sabit 1i Alrikadaki müttefikler tarafından 
gelirl11ere mnıı.sus karne ile satıla ,, girişilen ta:ırruzun fnkiş:ıfına dnlı 

cak ekmeğin 600 graınlık beherine düşüncelerini söylemiştir. Bir Ame· 
17 ve umuınl kame ne satı.Iacak e';t. rikan gazete.ııı Ste.ltne au suali sor. 
meğin beherine de 27 kuruş fiyat ta., muştur: , 
ytni dajmt encUmentn 12.11.942 tarih~ - Şimııll Afrlkndnki sefere d:ı.!r 
11 knrnrı iktızasındandır. Tebliğ olu. Sovyet Rusyanın fikri nedir? 
nur. ı Stalin şftyle cevap vermiştir:. 

YENi TRAMVAY DURAKLARI 
lıtanbul Belecliyui Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lfletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

16 tklnclt<8rin 1942 pazartesi sabahmdan itibaren tramvay durak yer
leri ae:ıısıda gö»t"rilmişUr. 

Pu duralt1arm <!Işında tramvay arabaları yolcu almıyacak ve tndlrml 
yecektJ.r. S4y?L yolculara blldtrlllr. 

AKSARAY ~EBill\ESt BEŞİKTAŞ ŞEBEKESİ 

Edirnekapı 
Atıkall 

Fatih 
Şchzadtbaşı 
Beyazıt 
Top kapı 
ŞehrP.nılni 

Çapa 
HaseKl Hastanesi 
Yedi kule 
~Rmatva 
Etyemez 
Ak.ı.ıınıv 
ı,ıı:eıı 

Beıc..-ııve 
Sıı 1 ıotııııhmt"t 
Slrltecl 
Rıth :• l<Ot>I 
Fmiııllnfl 

Bebek 
Arııavutköy 

Kuruçetıme 
Ortaköy 
Galatasaray 
Barbaro::ı 
.Akaretler 
Dolma bahçe 
Kabataş 
Ko!ordu 
Tophane 
Karaköv 
EmlnöııU 

BEVOGLU ŞEBEHE '! 

MecldiyeköyU 
Şjşlt 

Hamam 
Harbiye 
TakS:im 
Galatasaray 
TUnel 
Tepe başı 
Bankalar 
Raraköy 
EmlnönU 
Nişan taşı 
Teşviki ye 
Maçka 
TepeUstU 
l{urtuluış 

Nafıa Vekalteinden: 
t<:t.sjltmeye konulan iş: 

ı - Kc:'cPdl su işleri on yedinci şube müdUrlUğü bölgesı içinde bulunan 
Pamııkcvanın Saka.rya nehrinden sı.:ıaması ve ısııı.hı lşlerı ttı~ nln eıJllec 

keşif bedeli t.yat vahidi e~aısı Uzerlnden (1534838) lira 80 k•Jruı,tur 
ı F.ksııı.mc 27.ll IH2 tarihine ra.stlıyan cuma günU &aat ( U) de 

Ar.karada su tş:erı reıs.ıgı b!nnsı lç(nde toplanan su ek.sııtme ko.ıılııyonc 
odhmıda impalı ır.urt usu'ıle yapılacaktır, 

8 - 1stcktı!er eks;ı•.me şartnamesi, mukavele projesi, oayındıruk işleri 
genel şartnames •. umumi su i§lerı fenni şartnamesı Ue tıus•Jst ve rennı 
• artnanıeler1 ve proje!eri ( 50) lira. ( 00) kuruş karşllığıııtJa su lşle::-1 re. 
lsl!ğınden nlllbih:-ler. 

4 - Ekslltııwye gjrebllmek için istekll!erin (59,793) lira (16) Kurıı~luk 
muvakka•_ teınınat vermesi ve eksiltmenin yapılııcagı günden en a.z Uç glln 
e\·vel b!r dilekçe i!e nalla veklUetine mUracaat ederek bu işe mahsus olmak 
tızere vesika uımaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. Bu müddet için. 
de vesika :st~ğinde bulunmıyanıa.r eksiltmeye giremezler, 

:i - btet\Jilerln teklil mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat öncl'Stne ~adaı .ııu l§lerl reia!.lğlne makbuz karştlığmda vermeleri uı.. 

ı:ım:iır. Posta~~ olan geejkmeler kabul edilmez. (1053) 

88. PERDE l?oı"tYOR KARA ELMA,!, rct,enın bu politikası nlhııyet bu. 
larkpn tnrlhln ezeli bir haldkatı bir 
kere daha yafıynnlıı.rın goz.leri önüne 
bllyllk Jınldkatı scrmel,tedlr: Devlet 
keudl kuvvetine dnyannı dıkı:a ~aşı. 
yamoz. Devletlerurıısı rnknbctler bir 
devletin :yıı.şamn ı için art dt'ğildlr, 
Pett'n Uç yıldır \'1:11 rrıınsasını snfrn 

O gece çolı: rahatsız uyudıım. Me.. 
ut \'e memnun olmam i~in ortnda 
birçok scbebler 111evcııt olduğu halde 
heyecnnrmı bir ttlrlU yenl'mlyordum. 
Arad:ı sırada Ali ı ı1Uşlinmeğe ~alı. 

l)ıyordıınuıa da, diio:lincelerlm esaııı 

zihnimi lmrcalıyıı.n ınesele~·e dönll • 
yordu, 

lngilizceden çeviren: VEHJP TAYLAN 
._ ______ _ 83 

fevkalAde mahir bir ı.at. Albayın mn& 
keslnı bllhn sa seçti. Zira. böylece ge.. 
c& a.ranırmalarmda herhangi bir kim 
eeye rastladığı takdirde mahakknlc 
korkutup kaçırııc:ıl:"mdnn emindi. Ay. 

nı zamanda bu zat E<llston aile in. 
den bjrlslne vıı.slyetnıımenln taharri 
sinde biiylik ~·ardmtdl\ btılnnmuştur.: 

· ntruı bir gemi halinde idare etti nı. 
hnyet g'\lsm bııtt,, ](t'ndlnl uznlıtnr,, 
•tmıık :nıecbnıiyetlnl hfsıwttl. 

''lıılnlıt 4lubeotı. mUstnld) (leçlet ol. 
malı: f tıyen mlDetıerln ne knd:ır nt. 
lam, ne Ja:.dar kuvvetıı olmaya mN·. 
bar olduklarını gostel'E'n bir mi aldlr. 

SADUI 1:1tTf~I 

Bir tavzih 

Kol!I ııcaba bu işte son hiikmilııü 

,·ermls miydi'! A rltad:ı,rmla. uzun za. 
man bir urııdn. ı;alı mıştım. Kent'llslııl 
yalnız bllıliğl anlnrd3 çehre..tıjndo o 
il 1 tnnıdığım, d:ılgın, meL'mkollk jfa 

de znll olm:ıdıkça Kot, eU\n ~ilphe : 
dl'!ydl demekti. 

Erte 1 glın harnket edecektik. Kı. 
12,11, 12 tnrihli gaıctcnİ7in ikin 

1 
ım. 7.amıın oum reııml muamele i'. 

('j saltifesiııin 1 ~riııri siitunutııfa lrri lıltıuııa nlncc ı;ntonan yen} l!a _ 
(bir tokatlama Jndi.,csı) '>crlih lı:ı hlplcrı blıfu) ı t c ljm alacal<lardı. On. 
sı altmd3 ~ı;zılaıı \!lka'cln İ'inıİ 1 dal\ sonra da \'aka)l unutulup gide. 
ı;c-c.cn llii n:ye a .. bir :\l'ı~<ll.l'l ol. cel;;tl, 
madıl;ınclan ism i'ltilıa~ıncftın nıii. i h.oı,. bıı dcla haldkuten lmtlli sa. 
teH?11;t bir y:ınlı-ı!:ı;';ın m'\~ıal ı,a! 

1 

kalumnğn muvnfrnlt <!lamı~ acnk mıv 
ınnmnl. l'•cre 11 .. ~iİlctin t:'\\ıihini dı? nu dU~Uneell hemen reddettim. 
ric:ı c:lerim. Bir kere daha blltUn eşhası gözü_ 

H ni• e C ·,ı C:3nl')~i" mlln unünllıı rl'!ımlı;cçit )aptırdım. 

Fal•at neticede dönüp dola ıp zihnim 
Duğla :ı. takılı) orda. Hep gözümün 
önüne • ''Knramazof blradr.rler,.dekl 
wmerdlyakot çeliyordu. Duğlas da 
onun gibi tehlikeli bir akıl ha ta\ 
ıııy(lı, Ancnk o bıı eiııııyetlerl ı,ıemi~ 
olablllrdl_ 

Ertesi sabnh bir daha kab\'altı 

ııofrnsında toplandık. lUııryel ullenin 
en bilyiiğü olmak .eıfatlle bizi kapının 
önllndekı arabaya kadın teuı etti. 

Upk Bober bu -Oefa lstas~·ona 

ltadnr götUrmlyceckti. OJddiyetle a. 
ra~ının kııpııını açh. 'Huna mııkııbil 

diğer bir uşak dimdik aralmmııın 

yanmda oturuyordu. 
tik öneo Norgrin arabaya bindi. 

\'lktorya. bizi te yle gelmrğe teneı:ziil 
etmcdigine göre NorgrJnln vazjyetl 
mu killdü. Pllhakika Allı de a~ağı 
inmemişti. Fnkat bunun sebebi bam. 
ba,kaydı. Bi:r. daha e\1n içinde veda. 

IAşmiştık, zira herkese kalbimizin 
sırrın( fa~etmek istemiyorduk. 

Kols en .eon olarak arabaya bindi. 
Uober tam nrabn.nın IUlpısını 

kapıyae.ağı sırada. arkadaşım onu bir 
elly(o blleftnden tuttu. 

Çolc n&zlkllne bir tavırla: 
'"LOtt~n s}z de biner mi lnjz., ml5. 

ter Rober,, dedf. 
U,ıığın rengi a.tımıııtı. "Ben.. bir 

&ey anlı)ıımadım,, diye kekelemefe 
ba'ladı. ''Fakat ben anlataca~'Tm,, 
liolsun sesi bıçalc glbt keskindi. "Slı.c 
albay Edlıtonun maskeıılle ortaya çı: 
kan adamı takdim ediyorum, ba:ylnr, 

Hepimiz hayrete dUpıilnlllc. l\lur. 
yel sapııarıydı, çchre11lnde bir damla 
knıı kalmamııtı. Sıırho, gibi yerjnde 
ı;r.ndeledl. Dü,meslnclen bir Jı\lıza. 

f'ndtee ettim. KoıS kemali clddlyetle 
dc,'llm ettt: 

":'\llııter Rober maske lntlhabmda 

l\Inryel kendini güç tınlle ayaltt.ıı.. 

tnutabtılyordu, 

''Fakat .ne JU.1k k}, Rober dürtist 
bir ortak değlldl. Zira o yalnız l<en. 
dini dü5UoUyordu. Onun esas gnyesf 
lyah elması bulmakti. l'tlıızlsjnl na. 

zarı itibara alrrsak ne gibi maksat • 
lorla. Norto!k şrıt.osu:ıda ıııııı.khk vıı 

zlfe ini knbııl cttiitlnl anl:mınk ko : 
laylıışır. 

Kolsuu elln aımsıkr tuttuğu Ro 
ber kekeledi: "Siyah,.. elması., hen 
almadım,,, 

''Hatırlardadır ki prekoıı cesedini 
buldu{;"tlmuz gece clıı \yet albay lJdlıı 
tonun maskesini tneıyan şahıs ımçıp 
elimizden kurtıılınu,tu, Bu şatlıs d& 
ltoberden bafka kiımo değildir., 

(De,·amı \'ar) 

- Bu sefere dair Sovyet ;ıörüsü. 
nn evvelce söylemiştim. Hu laarrl1'7 
ınül!efiklerin askerl kudretini vı.o 

Alman - İtalyan ittlf:ılnnın daAıl 
mn-;ının başlamak fizere bulunduğı• 
nu glMeren bir ftmil olmuşlur. 

nu kadar bfiyük bir hareketi mu 
vaffokıyetle b::ış:ır;ın Büyük Brllıın 

ya ve Amerlk:ın liderlerini tebrık 

ettim. 
l\luhablrin, Stııllne c:orduğu ikin. 

el sunl şudur: 
- Şimall Afrlkodllkl hnrekAlrn 

Rusya ü:ı:erlnclekl tazyiki hafiflet. 
mekte ne gibi tesiri olacak ~e Sov 
yet Rusya müttefiklerden daha n" 
gibi bir yardım bekliyor? 

- Slmnlf Afrika hııre-kfttmm Rm 
ya fizerin<leki tazyiki hafınetmek'e 
nederece tesiri olnca~nı söylemek 
erkendir. Maıımnffh bu te!\(ff.n pek 
h:ırif olmıyacağını ve ~·akınpıı ne 
ticeleri görfülX.'e~inJ :ı:annedlyonnn 

Fokııt her şeyden evvel. mühim n. 
lan mesele teşehbüsün müttefiki,. 
rlmi:ı:ln eline 1:eı:mesl, siyaset ,.l. 
harp rlunımunu c-ezri bir şekilde 
müttefikler lehine degiştlrml!,1 o1ma • 
sıdır. 

J\fnhabfr. son sual olornk miılle. 
fikler tarnfındnn garpta yapılacak 
bir taarruza Rus:vanın ne dC'rcc-e i~· 
tiriık t'deceğinl sormuş!ur: 

Bu suale Stnlin şöyle ce,•ap .. ·~r. 
ıniştir: 

"'Sovyel orclıısunun Yn:ı:Hcslni ş~
rcfle yEtpııcıı~ınıı şüphe :1 oklur.,, __ ..,......__._. -

Talebe için 
hususi. 

tramvaylar 
Relcdiye tramvay ve elektrik u 

mum mildürlU :une talcbt'lerln 
tramvay arın çok kalabalık olduğu 
~u sırada daha kolı!.yhkla sevalıat 
etmeleri, hRlkm ara!llnda e~.llnıc• 
meleri, gerek melttcplerlne erken 
yetişmeleri gerek..~ evlerine vsık -
tinde dön('bilmckri için bazı ted • 
bir1er alınmasını bildirmiştir. 

Umum mUdUrlük geçen sene ba 
zt tecrUbeleti yap!lm~ olan tale • 
be tramvayları seferlerini dıına 
geniş mikyasta tatbika brıelam19 • 
tır. Bilhassa Ortaköy, Beşiktaş 
hattındaki me!tteplerin talebeleri 
için sabah ve akşamlan mekteple
rin tatil saatinde Ortak5y Emin~ 
nU ve Beşiktaş • F.lıninönü seferle 
ri ihdns edilmiştir. Ayrıca Çnpa • 
dan gelip gidecek talebe :için Çn
pa • B:ıhçekapı hattı açrlmrşur. 
Beyoğlu tarafında sefer ;apan 

tramvaylar dahn çok ve tünelden 
de istifade imkanı mevcut olmakla 
beraber Beyoğlu tarafı talcbclcıi 
için de Kurtuıu~, Şişli ve Maçk:ı • 
dan tam mekteplerin crkuğı "ant 
f~ boş .arabalar tahriki tıUarrilr 
etmiştir. 

Milj~e 

ilk Husnü tabiat 
Lokantası açıldı 
Hr!\t UOUZ HEll TE:\llZ 

600 kuruşluk karneler 
500 kuruşa verilir 

Beyazıt lUARl\IAR,\ Sinemsııt 
yanında 1'·o. 13 --


