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Bu sabahki fe
ci tren kazası 

Banliyö treni Suadiye yakınında 3 yük 
vagonuna çarptı, lokomotif ve 3 va: on devrildi 
8 kişi öldl1 13 yaralı var 

Lokomotiften dökülen ateşlerle tutuşan vagonları 
itfaiye söndürdü. Yarahlar hastahaneye nakledildiler 

Bu ı.abah Suadlyede istasyon yalu. 
ı>tnda :tecı bir tren kazası olmu§, 
bi.rçoK kişi ölmüş ve yaralanmtştır. 
Yapııan tahkikattan ögrenildiğine 

löre hAdise f()yle cereyan etmi,tir: 
Pendik lstaııyonunJıı duran Uç yük 

"'aronu bir<ıenbire kendiliklerinden 
frenleri çözülerek yola dtlzillmüşler. 
Y0 kuo aoağı hızla giderek Suadiye 
lıtuyonu yakınına. kadar gelmişler 
11• burada yolun yokuşÇa olması ytı_ 
tünden kendi kendilerine durmuşlar_ 
dtr. 

Kaza derhal Kad.lköyle ErenköY 1 vam etmekt1!dlr . 
itfaiyelerine bildirilmiştir. Bu iki it • Son dakikada aldığtmız malO.mata 

:taiye grupu kaza mahafüne ge!dikle- göre, yük vagonlarının içinde nakle • 
rı zaman üç vagon yanmaktaydı, Bir dilmek üzere bi.ndlrilmi§ canlı azğır 
taraltan yangının .söndUrUlmesine j ıar varmııı ve bu vagonların trenleri_ 
başlanırken, bir yandan da yolcula • nin açılmasına da sığırların depren,. 
rm kurtarılm9.3ına çaıı11ılrnıştır. Yan- ıneıeri sebebiyet vermi11tlr. 

gın itfaiye tarafından yarım saıı.t Üsküdar mUddeiumumiııi 1zzet bi.Z_ 
içinde aöndilrülmU,, enkaz altından zat vakanın tahkikatına elkoymu1,1 ve 
çıkarılanların can kurtaran otomo • vaka mahalline gitmi§tir. 
bilile hastanelere naktıne baf].anmıt 
tır. 

Saat 11 e kadar ıartedllen gayret. 
ler ıonunda enkaz al~uıda.a ancak 
8 li!U ile 18 yaralı çıkarılmıştır. 

Kaza neticesinde bu sığırlardan 6!> 
tanesı ölmtiştür. Tren hattı çabuk 
açıldığmdan Ankara ve diğer fl!hit 

trenlerı seferlerine hergUnkU sa&U<!. 

rinde ve muntazaman devam edecek_ 

maıtardan 
doğru 

çizgi 
çıkmaz.! 

Ruslar 
talln§r&d'D ,ıma! 

kısmında 

Bir Alman alayrnın 
hücumunu 

püskürıtoıer -
Ai manıar llaikİı
larda maya taı ıa. 
ıarı ve siperler 

yapıyoı·ıar 

Londra., 19 (A.A.) - Ruılar, Sta. 
llngradın §imal kısmında bir Alınaıı 
piyade alayı tara!tndau yapılan blt'. 
hücumu püskürtmüşlerdir. 

Fabrikalar bölgesınde Ruslar mu 
kabil hücumla birkaç mt\sta.hke~ 
noktayı işgal etml~ier ve Almanla... 
ra 600 kadar ölü ve yaralı Z&Yi•t 
verdirmişlerdir. 

Merkezt Katkasıarda Alınanlar, 

ııimdiki hatlarmı tutıı'lak için mayin 
tarlaları ve siperler vücude getirmeli: 
tedirler. Burada Ruslar rneskün "bir'. 
·yere yaptıkları akında Almanlara 
200 kadar telefat verdlrml~lerdir. 

Mozdok mıntakasmda Almanlarm 
iki tabur ve elli tankla yaptıkları 

hUcum geri atılmış ve 11 Alman taıı 
kı huara uğ'l'atılmınır. • 

Volko:t cephesinde Rusların hUcu • 
ma geçtikleri bildirilmektedir. 

Bu nrada 5,58 banloyö treni Pen _ 
dikten kalkınış ve hızla Haydarpaşa. 
Ya doğru gelirken, maklnt•t yo!un Uç 
vagon tara:tmdan kapaomıı olduğllnu 
R'örtnUştUr. Makinist ka.tarı durdur. 
nıak iateml§Se de muvaffak olama. • 
tnıı ve kata.r y1lk vagonlar1na fliddet. 
le carpmzıttr. Müsadpme çok şidti.et.li 
01ınuı. lokomotif derMJ yolı1an çıka.. 
ra1< devrilmiıı ve ark.ısındııki birinci. 
1 klrıcı.. UçUncU vagonlıı.r da bu ıtd. 
detti ııadcmenııı tcıı!rUc ı-t"J:ı1rlo?"'n::: 
carparak parça.ıarunı~ar ve yana 
devrllmiılerdtr. 

Yaralılar derhal H:\ydarpaşa nU • 
mune haataneeine kaldırılmıt!ardır. 

öıu ve yaralıların hüviyetleri henllZ 
tesbit edilememiştir Ölen]erden btrl.. 
ııl banloyö katarının kondüktörüdUr. 
Enkazm temizlenmesıne ve daha baıı. 
ka yaralılar olup olınndı.ğ'ı etrafın • 
daki ara~tırmıilar& devam edilmektt. 
rll'I' 

lerdlr. -
.............. _ ..... - :: ••• ıu • .., ... tçlll:· L tiv tile 

Tun usta Gabes uzerıne çok geniş saıahi
de bir ordu yürüyor yeller verildi 

ll'elAket bu kadarla da kalmamış, 
lokomotiften döklilen ateı;ler, vagon.. 
ları da tutuşturmuştur. 

YUk vagonları hattf baaıara utra • 

mı§tır. Devlet Demiryollan ııııetme 

mildUrU heme!1 kaza mahalline gide • 
rek kaza mesullerlni aramag"a baş • 
lam~tır. Zabıta da tahk!kata de 

Çörçil eskiden okuduğu 
mt ktepte nutuk söyledi 

ileri gidiyoruz ve zafer 
ordularımızı tetviç edecektir 
. Londra, 19 (A.A.) - Dün es

ıtidcn oku.duğu Harrov mektebin. 
d~ bir nutuk söyliyen Çörçil 1n
gılterenin karsntık bir vadiden 
~~tiğini ve henüz recvcut olan 
ırçok tehlikelere Ve inkisarlara 
~a~en tedricen kendini kurtar. 
d ıgını söylemiş ve sözlerine şöyle 

e vanı etmi~ tir : 
b' llununıa. beraber daba bilyü.k 
ır bilgi, bir emniyet ve bir kuv

\'~tle bira~ daha ileri gittiğimizi 
l!ıze temin ederim. Bir gün, parla.. 
~~a bir daha sönmiyecek olan 

a geniş bir ışığa kavuşacağı. 
tnız muhakkaktır. Bizim kudretli 
"e kuvvetli bUyilk ordularımız, ha· 
!!...!e deniz kuvvetlerimiz vardrr. 

13. M. Meclisi 
Kış tat. line 
ba,ıarsen 

. A~lt:ır:ıdan blidirildHi;ine göre, 
Suyuk Millet Meclisinin birincika 
~~n ayının sonuna doğru kış ta: 
tılıne basarken meb'us scçiminio 
.Yenil~nmesine karar vermesi muh. 
t~eldir, . ~ 
Viti kabinesinden harbiye 

nazırı da avrıldı 
_ Vi,f, 19 (A.A.) - Resıııen bilılı· 

tıldi~ine p;(:re, hıırbiyP n:ızırı aı.1i. 
ra.ı Suplan çarşam.ba akşamı Vi1i 
h""ı.• 

lleri gidiyoruz ve zafer orduları. 
mızı tet viç edeoektir. 

Çörçil, HaITOv mektebinde şar
kıt:u- programmı dinl('meğe giımiş 

t.i. Birkaç ~arkının nakaratını t a• 
!ebelerle birlikte söylemiştir. 

Çörqil ta1ebelerc iki sene evvel 
1 p& karanlrk günlerde kendilerini 
görm.eğe geldiğini hatrrlatmrş ve 
d~ır.iı;ıtir ki· 

''O zaman bu gi.içlii.kJerin için. 
de nasıl çrkılacağı malflm değildi. 
Fakat bir hal çaresi bulmağa u,.. 
metıniştik. Şimdi dilnyanın her t a· 
rafındaki milletlerden mürekkep 
büyük bir crm.iyet i~indeyiz. Mazi_ 
de olup bitenlerden istikbal için 
cesaret alabiliriz." 

11"llll1elin(lcn ıwrılnııs ve yenıtf 
ııınıroı Ahriııl l{~tirilınisıir. '.\liiııa. 
kal at nazırı f;irı :ı ı ıfo hiikiınw: lrQ 
3 Yrıll'l'11c;tır. Eıırliiı;lri ic;lihs:ıl:H n~ 1 
İ'fl·ı 13. 1 
1 

_ ır lelorınc nıliıı:ıkaliil u:ızır· 
ıı:ıını ,,., .. ı·· 1 

""""~'X Y" 
i!· •>:tıJx.~~ 

u,, 11~ unc :ı ını~lır. 

·M ilıver keŞif kollariyle 
temaslar devam ediyor 

Rommel beş tayyarenin himayesinde 
meydanına indi Tunus hava 

• 
Vaşnı;ton, 19 ( .\ . .\,) - Motör. 1 Londra, 19 ( •\..A.) - Rdyter 

:ü Amerikan kuvvetlcriy1e takvi. muhabiri bildiriyor: Tunmıtaki 
ye edilen İngiliz birinci or;lusa Fransız kltahn mihver kuwetl<'~ 
~imalde 100 kilcmıetulik bir cephe riyle çarpı~arak batıya doğru çe . 
üze-rinde Tunusa doğru ilerlerken. kiliyor. Bunlar birinci İngiliz or. 
diğer bir !kol Tunusun cenubı·ıı<la dusun3. katılacaklardır Pazartesi 
Gabes üzerine ilerlemektedir. Bun günü Tunusa inen İngiliz paraşüt
dan maksat dü~anın iaı:ıesin~ kes <;tileri de dü.~manla temas etmis· 
:nek ve Trablm;a yardmı ~dilme- ı tir. · · 
!:'ine mani olma1ı:trr. Mihve-rin elinde bulunan Bizer-

Bir motörde 6 kişi 
zehirlendi, biri öldO 

teye uçankaleler alçaktan hücum 
etmişlerdir. Petrol depoları yakıl. 
mış, birçok noktalara bombalar i. 
rnbet etmiştir . 

Cez2yir ve Fas radyclan da. tn 
giliz para'jütçülerinin Tunus ara
zisinde mühim bir taY,Yare a'anınr 
ele gecirdiklerini haber vermişler. 
dir. 

<Arkası sayfa 3. sütun 2 de) 

Dö Goll hükumetine iltihak 
edenler 

Londra, 19 (A.A.) - Fransa.nm 
eski hava kuvveti §"flerinden dö la 
Vijiori ile Fransız ileri gelenlerin • 
den Moranda dö Gol hükO.metine il. 
tihak etmişlerdir. 

Kalaysız tencerede plş,rJllklerı 
yemekten zeııırıeadlklerı an! aşılıyor 

(Yazısı savfa 3. söton 2 del r ' 

\ 
. .l.. 

t,ııtan Alman ıı.". 

FRANSA 
HARBi 

Yazan: RÖ~"E BALRO 

Türkçeye çeviren· 
A. l\IİTAT TA.VIK 

Hem roman, hem hakikat. da
ha doğrusu s'.ldeee hakit~at; fn. 
kat muv:ıffak roman karlar ra· 
zip, sürükleyici i>ir hakikat.. 

Ciddi eserleri o1mmaktan ıc\·lı. 
alanlarla, romanıfan hazze<1cnl-:?r, 
bu eser-i olrumağa b:ı5ladıı.ta11 
..;onra bırakamı:r:ıra1danna emİ· 
niz. 

nu cli'd<:tte ileğer e'"l'riıı ne<;rj, 

tkinci sayfamt2d~ bnlar:o' "',11 . 

imzası auında 
kanan da yapacak 

Londra, 19 (A.A.) - LAvilin 
h8.len g~ni~ salahiyetleri haiz bu.. 
luncuğu anla.şılma.ktadır. Aynı 
zamanda kendisine imzası altında 
kanun yapmak salA..1ıiyeti de. veril· 
mektedir. 

Diğer taraftan Vişi hükümeti. 
nin !Şimdi.ki bahriye ve nakliye na• 
zırları yoliyle Lavalin yalun arka. 
daşların:rn gelec~ği bildirilmekte· 
dir . 

Sekiz mütte· 
fik hükumet 

Mütareke 
hazırlıkları için 
Teknik bir heyet 

kura ular 
Londra 19 ( A.A.) - Merkezlerini 

ı...ondraya nakletmiş olan sekiz mUt. 
tefik hükO.met mümessili mütareke.. 
ye alt hazırlıklar ıçin teknik bir he. 
yet kurmuşlardır. Bu munasebetle 
ekonomik kalkınma ve düşmanla 1§ . 
birliği yapanlar meseleler;ntn de mU. 
zakere edilmesi muht;emeldir. 

- -- of') -·-

i Krips dedi ki: 
1 Şimali Afrika tcıyyare 

r ydanlarına yerle~tiğimiz 
zaman 

İfalyaır ıar lrf sll 
ı on.t~rıl.ımanın 

1 e oldUi llDD 
6§rl nece11ıerd~r 

Londra, 19 CA.A..) - Stafford 
:rips yaptığı bir beyanatta bil· 

ba!'lsa şunları söylemiştir: 
$imali Afrika tayyare ırıe'Yfe111. 

larına yerlt>"'ti"imiz Z."!l".nn, İtal
yanlar 1<e~if bomb~rdı>n2nın rıe 
-iPmek oldu~unu anhya.caklaıı' ır. 
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$ark tarihinden varçalar 'MıMtPl~
1

~Mdhkemelerde-~~d HA.l)i~[ CER 
1 

~.~ ~ ~ın .. ARlll 
Evladmm kızartması ile baba ... Kömür ve oduncu- ispanyolvari bir aşk macerası v-eaa-!1--; btlrrlyet 

SIRa ziyafet çeken hükümdar! ~:~: ::~~~~~ Bir genç kız, ağabeysi ile sevgilisinin~ ;~so;;;~~ 
-!azan: RIZA ÇAVDARLI blrçoftadlkkAnları- davas111da şahitlik edecek :.:~~~~~·01~= 

Dl kapıya' ak 1a.nn laymetleri üzerinden devle" 

f ştN alayına bakalım! Dıinün 
faciası, güniin komik bir 

ısabnesi olan tarihin sayfalar• ı:ıra.
sma. kanşa.lmı. Hiç tarihte, evla· 
daııın kız:u:~tma ııu baba'>ma ziya
fet ~ken, \'e onu yiyen babanın 
ela ''Kıralm her arzusunu yerine 
_.armek benim için bir borçtur" 
diye bağı.ran dalka\'uklarm bulun
cbddanlta bılmem teıadüf ettiniz 
mi! 

Bana Y"PaD Medi'nin me~hur 
~ htl!."i~n<ları Astyage'dir. 
Deli hükümdar. Harpage oam:n -
daki \lenrinin haklı tenkiillerini 
c1inlemckt~n bıkıui::tı. llukünıtlnr, 
..ıtanatm kesıdisinı? Allah tara 
falan veri1diğini znnnelliyor, de· 
ailen hatalara düşe<>e~ini batır ,.e 
._,.alindeu bile gei:İrnıiyordı.. 

Saray. bo~ün ne İ<;e, tiön de o 
i:li. Tdbek duvarlarm<ln ade fr 
)'1mm, dalkavukluğnn sesleri ııki"· 
.... yapardı.. Harpngenin tenki'dl~ 
~ ouun mevtciine göz dikmi'J olan 
lıllkiplerin eJlerinde iyi bir siliih 
~- Fuhuş, sefahat, re:zalt"t 
temde yü:zen sarayda: 

- O kim oluyor ki· hUlülmılan 
t.enkid ediyor! 

8&.lerl ağııdun ağıza. yayıhyor, 
Waktan kulajfa ''arıyor, nihayet 

& Cifine döne bi'zzat kıralm knlağlrı.:.t 
fl!lddamyordu. 

Astynie kullnrıı<'al< lıale gel. 
ınişti: 

- Ben taral değil miyim? Reni 
bıllkide kim cür'et eder? 

Diye bsğmyor, haddini' bilmi
yee bu ldiqfahıı. iyi bir rlers ver
meğe h:u:ırlantyordu. Ili~ok <-e7a· 
lar d1i iindli, Fakat hiç birisini, in 
fikamım ııJ:ır.ı.k kadar siddetli gii· 
temedi. 

- Cellad kt-ı.! 
Demekle bi'r '-elle nçurulabilir

di ! Fakat bu ııeye ,:rarardı. Onun 
k~t ve kutlrctini ölii anlayacak 
lleğildj l<i ... O, öyle bir cer.ta isti
yurdu lii, cezayı ~ören hem ~·aşa· 
snı. hem de krralın aznmet 'e deh
tietini bütün ömriinde onutruao;ın ! 

Son cı;recede hilekar, İranlı kö· 
lesini çağırdı: 

- Söyle, de<li. nana bi'r ceza 
hnl! 

Ömründe mel'anetteon başka bir 
feY dll5ünmemiş olan bu adam, 
lntın boylu mlilahnza etmek lü1u
munn bile hi'I etmedi. 

- Kırahm, decli. Runıfan <laha 
olay ne \'nr? 
A<;tyağe rieli gibi scrdu: 
- Sö~ le na<ıd '! 

- 1stediğini:t. r.eııı Jıeın sğ1r ol-
l!l'DD1 hem tle ~rın ret ,.e kudr~tinilİ 
lıer !f.a.nmn takdi'r etsin değil mi? 

- l~vet, ne ynpalmı? 
- Bnsit.. l!'nela ı;ocuğunun 

boynunu \·urılıırur, etinin kızart • 
lDaSnu yspıır. hıı kızıntnıa:), da 
Harpa';-~·e 't"receil;iniı: 1.i~·afette 
kendi.,ine yediri~ini7. 1 

Kıralın aklı hemen ) atfferdi. İş 
tam dii üııdiiı'ni r~ibi tahakkuk e -
("Jeeekti. 

Zeld ,·ezir, daha o dakikada ne 
olacağını anladı. Mümkün merte
be elem ve rztırabını göstermeden 
oğle yemeğini yemek üzere d:a.vetli 
buhmdu~u saraya ~eldi. Atııtynğe 

· memnun glilliyordu: 
- Haydi bakalnn, dedi, sofra

Ya otur! 
GUıı.Uş bir tepsi itinde. muhte

lif parraları kaartılnntıı bir çocuk 
ctj getirildi. Hükümdar: 

- Ye bakalım koca ,·ezir eledi. 
Bu 'lana mah~us bir yemektir. 

Etin yalnız bnıJt kızartılmamış
tı. 7At\·afh maı;;um c:ocuğuu bağtnr 
ken açılan a6"Zı, i)~·le açık chırııyor
du. 

Daha ilk bakıstu. Harpağe çocu
ğunu tanııfı. Zaten tanınmıuna!<ı

na tln. imkan )o'ktu. O ~-fü:, o haç 
Glduju gi'bi yerindeydi. !\Ja!ızuni

Yetteıı kabına ığamıyan ,\1-.tyıığe 
lıağndı: 

- Haydi be! Bir kıralm neler 
rapmağa muktedir olduğunu gör!. 

Zihniyetine, dnlkaYukln~a ba • 
kınız hj Harpa~e hiç İ<itifini bor 
ınadı: 

- Kırıtlımnı hE'r arzusunu ye· 
rine p;etirmck benim idn bor~tur! 

Detli. Ve P.vla<lının etiyi(', acık
ınış olnn mitle.cıini <loldımlıı' 

IIattH. ,·euaret elinulen ~itmesin 
diye, o kaılar iştiha ile .vedi ki, 
A'tya~e bile hn\'ret etti. 

Kahvehanelerde --Çay ve kahveye yapılabile 
cek azami zam tesbit edildi 

Be!ediye iktısat müJUrlüğU gazi • 
nolarm çay ve kahve fiyatlarını tes _ 
bit ederek dUn dalmı encümene ver_ 
ml,,tir. Daimi encümen kahveye 100 
para, çaya da be" kuruş zam yapıt _ 
nıasmı kabul etmiştir . 

Her kahvehane şekere zamdan ev. 
vel .kahveyi ve çayı kuçnr kuruıa ve • 
l'iyorsa bu fiyata ancak ltahvede ~
para ve çayde beş kuı-uş zam edecek~ 
tir. 

Fazla zam yapanlar miW korıın.ma. 
mahkemesine verilecektir . 

Milli korunma kanun~
tadil ediliyor 

Ankaradan bildirildiğine naza. 
ran, Milli Korunma Kanununun 
bugUkü ihtiyaı:;ları karsflamak 
maksadiyle deği!ltirihnesine dair 
proje mütalenlan alınmak üzere 
alkadı\1· Vekaletlere gönrlerilmiş.. 

tir. 

Kızrlay ncak yemd 
verecek 

Kızılay 16 hin Yatande.cıa sıcak 
yemek verecektir. Fakirlerin toplu 
bulunduğ·ı ~mtlerde aşhaneler a. 
cılacak, kazası d'.lcmık bulunan 
semtlerde de tevziat "'.eyy;u aşha. 
neler v,1sıtasivle yapılacaktır. 

Vak'a bıı )'az Biı} ıılul<lada cere. I oluyor. Sö'Lleıiyle üzerime atrldı. te para vereoeklerdir. Çoık peıras 
ortadan yan etmi,, ~imdi mtıhf\kemesi gö- Jar ve beni hep beraber dö\'düler. ve malı olmıya.n.Iar için böyle bil' 

rülüyordu. Dıı\acı :reı'incle bulu. Tabii kendimi müdafaa i~in ben mecburiyet yoktur; onlar umuın 
kayiOldalar nan dört genç, yanlarmcln.ki mııı- de mu1rabele ettim. Ancak bu, smısında mükel1ef oldllıklan vttr 

nun Yerinde oturıın•lnn di•\ ifüluk. lle\•ede lmh• it l<abilinden sayJ)abi• ~ileri ödem-ekte devam edecekler 
Ku; eaşında birkaç gün ha. 

valarm bozması geçen seneki bü
yük kıştan çok faydalanmış olan 
!stanbulun odun ve kömitrcülerini 
derhal harekf'te getirmiş ve odun. 
la kömür fiyatl:ın sür'atle yük
selmi!?tir. İki ~Unlilk yağışlı bir 
havanın odun ve kömUr borıı:ıl'lırı. 
da.ki ilk tesiri odun fiyatlıırmın 
çeki baıı;ına iki buçuk lira yüksele
rek 16 ve kömih"Un de mevcut 
nartta rağmen kilosunun Hl kuru
ı;:a çıkm<".Sr ~eltlinde tecelli etmis.. 
lir. Kömür ve oduncular lmrıunta 
da iktifa etmemişler birc:oğu dük. 
k~nlannı, depolaı ını kı>.pıyarnk or. 
tadan y<•k ;,lm~s~ar~ır Fakat riün 
havanm biraz açıcı kömürcülerle 
oduncuları hes~plar•ıii.~ ıo:ı"~rtır.Jc; 
trr. 

G-:<.:~n sc-n-: kı5 blitün Riddetivle 
eylülün ortaamda ba!llı:tm'!i '°!' l:urı 

dan iki av evvel <le sobalar vakil
mr<ıtr Ru~a rninıen kıs•n e{1 !<İd. 
clet!i znman l!ınnı:'la odun fiyatla. 
n bu senl"kine nazaran yiiz<le elli 
caha ucuz bulunuyordu. Knmiir 
fiyatbrı bu senekinden zurnan za. 
man daha pahalı olmuştur. Bu se
ne kl"'lm gecen ~enekindcn iki ay 
sonra b:ı!!Jamı!' olınas1 od un \ e kö. 
rr.Jiro!'!l cok ta"arruf edilm-esini 
temin e-<lel'~ktir. 

.-o---

Sahte kinın 
yapanlar 

İki kişilik bir şebeke 
yakalandı 

Emniyet memurlar., sahte kinin 
yapıp p~va.::ıaya süren blı şebekeyi 

meydana. c;ıkarmıvtır, ŞG'beke efradı, 

Kuınkapıda Mollataş caddesinl.!e hem 
şeri sokağında 122/124 numaralr ev. 
de oturan Leonlda oğlu Vasil ile ay_ 
ni semtte başka bj,r evde oturan Bo. 

) ğos oğlu Dimitrlyadistir. Bunlardan 
Leonida, su1tat dö kinin tadında ba.zr 
maddelerden komprimeler yapmak_ 
ta, diğeri de kendi evind~ bun]ar~ 

(eczacı Halil Sami) eti.ketin! yap~ . 
trrarak pjyasaya sUrınekteydi. Dl • 
mltriyıı.dls, diplomasız eczacı kalfa -
lığı yapıyordu. DUnkU cUrmUmeş.h•ıt 

esnasında. bunlnrm yanında 24 kilo 
sahte kinin bulunarak mu~adere edl! 
miştlr. Her ikisi de bugUn adliyeye 
vetjlecektlr. 

AHta dl•IJOI' 
Evvelki gün 31,70 olan altın fi

yatJarı dün sabah 30 liradan a.:ı:. 
mış, aksam üzeri 31 lirada kap:ın_ 
1Dll}tlT. 24 ayar kül~c altının bir 
gram fiyatı dtin 405 kuruştu. 

· !eri ~öğülchilderi iı:in ctı~Y:ıcıyclılnr. lir. Hen de aJc~'lıleiinc nml•abıl lıir dir. Z'.lten y 0 k·uk içinde bulunan 
Dördü de lıopsitil ;i,yini~liydi. :5aç dava aç:ı.cnj!;ım. lıir insanılan bir ~ey istemek ta • 
ları enselerine kadar uzamıs, omuı Maznunun '4özlcı·ine karı:-ı di.irt rihe karışan imparatorlıı'.t:ların. 
lan ileriye, ~ôğüs!eri !'"eriye l•aı:. 1 dan<cı ~eıwin, hep ... i birden •" 41.· mU~t{"lıit hükiımeaerin i'.}idiı' 
mı:.;tı. Birisi p!k uzuıı, iltiı.,j orta. ğa kalkarak kar!;oılık 'erme!, isle. Çok !':ÜkUr hudutlarırnızd a du~ • 
dördünclisü <le pelk kı-.a boyluydu. eliler. Lakin reis, yalnız bir tane· man yoktur; toplar patlamıyor. 

Kendilerinden biraz aralık do- ~ine 'i01. hal>lu \'ereli. nu i'•-.ıl• ve makinelitüfekler çatırdar;ııyoı·: 
ran, temiz kıyafetli efentli tcınrh. tenor olan ıtençti: göklerimiz, yabancı uça.kl:n·ın ı·c 
t.rta ~·aslı, maznun, bliyül< bir hay- - };fendim, ded.i·. Ben bu .t&tlll hennem uğultularından uz:ıkur: 
rete düşmüş ~ib.i', sol eli ile ~·a. kız kardeşi ile çoktanberi konuşu_ tv'5.tlarnnız, kardeşlerimiz, hah:t 
nındaki gençleri göstcrere:.: :-ı·oı-um. Birhirimiıi se\·iyor \'e e\'• ve kocalarmıız haı·p ateşi içınrlc 
-Yüksek mahi<eme bu iddianın lenmeği düşiinüyoru.t, kızılan sert, kavrulup er:.m.iyorlar. Dünyanın 

inanılacak bir !}ey olnıadığını el· ak'ii: bir ağabeysi ohluğıınu işit~ tarihte eşi bu]unmryan bir feJp.J·,.t 
bette anlamı'} bultınıncıı..tadır, <li. yor, lakin l;;endisini fanınııyo.·'1urn. i<:inde calkandığı su yrlbrda yur· 
:vordu, Bu nn<;ıl olur. lıen yalnız Vak'a ge<·e<oi bu ii{' atlmtlaşla dumuzdaki h:ıyat bir cennet hav:ı
b:ı~nna b uclört tane ıı;iiC'iü kun:et. buluştum. Caıumı7. ı,ıkılı:ror<hı. ifa· tı sayılabilir. Hüküm vermeıie:ı 
li dinç delikanlıları ııa.-.ıl dih·ebili- \a da gilzeldi. llir -;ol,:ı·~;: iitr?tle, evvel mutlaka mukRyese etmek 1<1· 

1 rim ! :'\lahi<lelerin kn ... kii ôniinıleki ar-.a. zımdır; yo.k-ıa yanılacaitımız ı;u_p· 
flu. imkan<111..ctır. ,.\.,11 clayıık yi'. da den;o.F.e kaJ";'ı büyük bir taş \'ar- hesiııdir. 

yen, c:öğö1en henim. Rttlıın1:1., ,·ak'· dır. Oray~ ~iderek oturduk Ye Bunu kıme boN;hıyuz' Her ~e~ • 
a,yı size bi:tün etrafiyle anlata_ kendi kenılimi'le çal~ı çalnıağa, cien evvel kahraman Tüt k ordu • 
3-DD: f:oarkı söylemeğe, eğlenıneğe karar ı;una ... Bu orduyu ayakta ve sil<\,~ 

Benim 18 ya!ilmda bir ~eııç kız ,·erdik. Gitt(;•. otul'ıluk, arkadaş- elde tutan milletler arasındaki .. i· 
karde~im \ar. Adı :\lahide. ~eçeıı- lar benim biraz ~Uzel se'>im ohlu. yasi ma.ksad ve ihtir:ıslan ı:;ayet 
lerds bir ~iin tela"! içinde e\"e ~unu -.öylerler. Bazı tanıı,oJnr çal- ıyi koUıyan. "Türk ~iyaseti" takip 
geldi: 1 dık, söyle•lik, l~kin hiçbir znman eden hti.kfunetin şer~J payı d;:ı ::,v· 

- Ağabey, dedi. Yolcla ~elir· 11\lahideye kal"!lı dei;il. nı derecede bllyii..lctür. Osmantı i:n 
ken peşiıne bir clelil<anlı t·~It~ı.ıı 1 E~scn ben konuşmakta oldu - raratorluğu diplom<ıtları daima ~11 
EYe kadal' tııkip c>tti. Şimdi de ğıım b;'r kna bu 5-ekilde hareket veya bu devlet siyasetini tutuyoı 

·· ~!ita beldiyor. etm~m. lardı; t.?lilılf'rini onlarm talihkfr 
Pencereden ba~ttım, ... ıırı ... ın olan l'ıfaznun; ne bağ·iıyorlardı. CUmhuri}-::t hü 

bu ikinci ~enç, kö"e basında dur_ - Eft"ndim, bu genç yalan söy· kümeti kendi talihini ken<füi ~:a 
mu<>, b?7.im e\·e <loğm hııkwortfo. hiyor. Benin1 kardeşimin l•endisi rat·yor . 

Aldrrmıı<lık, niha;\Tet bıktı ,·e ae ~•at'i~·~·en alaka-;ı yoktur. Ta- Orduyu ve hükümeti kuvvetli 
Jöndü ~itti. ııımaz, bile. bulundurmak ı~Ul milli bir!ik '" 

• _ ""'-1·::.1::. """nll'. ı·sterse ".ahı·t Artık bizi'nı Mnhide ne zıı.man rcna.u-. ~.. • para lfiznncirr. Bu iki vasrtadan 
sokağa ı:ık-;a hep bu ~enrin taki- ı ular.ık !!:el-.in de dinlen!ilin. birincisi vardrr; fakat ikincisinin 
bine maruz kalıyordu. Niluıyet - K~'n artık, siz d~v:ını '.?flin tedarikinde güçlük <:ekildiği mu 
,·ak'a akşamı tam yemeğe otura_ 1 hakal811.. hakkalctrr: zira ekonomik şartla 
ca~ız Mraıla bir ~itar "'esi Ye bir - Bu sırada bu 7.Rt geldi. ,Me. rın daralmasma, devlet ge;itinin 
ask ~arkısı ile yerimiulen fırla· ğer J\fnhidenin ağabeysi imiş, Kor· azalmasına mukabil masraf ÇC)~ 
dı'k. kunt .gözlede üzerimi1.e yürüyerek artıru!)ttr. Böyie o}a.gan tistii ma 

Zira bizim snknk oldukça "'aki'n· bizi birer birer döğmeğe ha~)ftdı. taflan ole:gan üstü fedakar]tkla 
<lir. Ne ra<lyo Yardır, rı~ de Anzi. Yakıa biz de, ken<limiıi müdafaa. la kapatmaktı:tn taP,a Çl\re yok 
no. Bunun iQİn bu gitrır ve ~arlu ya çalı,tık. Lakin c;ok kuv\'etliydi lur. 
f'letıi üzerine "''ırdık, hep bo!.T't'ber ve mükemmel yumruk fttmaoımı Vat~n eld~ gidince ı!lıer\'etimi 
ııen<'ereye fırla<lık, t:"ördiiğümiiz l>iliyor(lu. Hiçbirimiz, yediğimh: tin kıym.eti nedir? Servet bir ya 
manzara tıuydu: on yumnığa. mukabi'l bir tek yum- şama ''aSltasından ibarettir: yu 
Şu dört ~en( k6şkttmtttön kar- ruk vuramadık. dunwrda, esir yaşamak i!IC diri di 

Eıc;mdaki iri bir taşın etrafına çö_ İsbatı hepimizin kaşında, gözün. l"i ölmekle müsavi d~ğil m.c~r: 
melmişler, bil'isi ııitar, diğeri msn· de, burnunda. bulunan yaralardır. fn:;an yüz bin liraıımm haydutla 
dolin çalıyor, ü~liocUtııü de şarkı Hftlbuki maznunda h~bir yara be. dan muhafazası için bin liralık bir 
;;öylüyordu. ~nrkT <:iivfo· ... • ' · · re yoktur. Poli.sler, bekçiler yeti!;.- bClkÇi tutmaktan çekinirse delililı 
l\fıı.hiileye ta\alan gen<:ti. Gfüleri. ti. Ve zabıt tutuldu. Biz davacı ol etmis olur ve bunun netices~ bü • 
penceremizde: doğumuzu Aöyledik.,, tUn servetin kaybedi~idir. 

Djğer arkada,şlan da aynı ~yle- !ngilterede iki sene evve! Çl!~an 
Adı e;üzei, kendi dahn gii:--el. • .. 1i k nun k nd·ı b. k • h i h r 1 soy yere , maaıu e ı e- ır anun resmı ve us'W! er t;e-

Mnhidc, ~fahideeee '· h-'· rini dövdüğünli ,.~ ..... o.ret ettiği. şit serveti krrahn emrine "erdi: 
Diye g-ariP, l{ötü bir ı,arkı oko· ni iddia ettiler. zira şimdiki harpler topyeki'ı 

yo"rdu. Tu· halln hep beraber ~iil. Neticede mahkeme şahitlerin harplerdir; topyekun f~dakarh 
cHik ve aldumıyarak scfrayıı otur- celbi iç\'n duro~ayı baska bir glt- larla kazanıJa'bilir. Galip taraf i 
duk. Fakat va"krt geeiktiği ve yat. ne bD'aktı. zaferin p:rl1.3lılığı ni:sbetindc ma -
mak zamanı ~eldiği h11ldf. aşl, .,con Aıul merak edilecek taraf şa.hiL luba yiildmecek. onu eıtecektir 
!!eri bitmemisti. Nihavet !'labnm ler ara~mda Mahidenin de •bulun• Amerikada senede 25.000 dolsT 
tükendi, <iokağa fırlftilım. Yanlan· ml\"'!JYdı. Ge~ kız eğer hakikaten dan fazla llı:szan!:lar tanıamiyte d 
na giderek: ıı~ın genı:Je konnşuriloysa mah· letc a:ttir. Biz varlık vergisin 

- Bn vaptıimn rezalettir, cJe. kP411ede vereceği ifadesi bir hayli onlardan çok sonra çıkardEk v 
ı1im. Fakat daha. ~ömtt bitinwe. gti~ olacaktır. M!lliim ya. a!'lağı çok dahs. lıafif mahiyettedir. 

1 

dt"n l{üstah. cür'et!{lr ta-\'frlarla · tvkUnıe sa.kah, Yl*an ti\kü1'9e hı. Tarihin her öewinde, ha?l) za 
- Ne olaralinn~, !Mtnkİ, sana ne YJğr._ NfHAT ~Azt ma.nlannda bütlln miRet{er aıvn 

.._ .......................................................................................................... lDll!llüycttc fedak&~~ı .. 'Yl!-pmJt Mel'un l«ıle~I: .- !ardır; Osmsnlr impa.ratorfuğu 
- Sen bir köle ıJ,.ii:il, \'e'J:İr ol- 8 A s L A N G 1 ç F b e b' k rinde bu sebeplıer eıltmd& al 

maüa lavıksın ! ·~ h ır maceraya ataca kadar deli • • • , d ~--· 
... " Bu. kitap bir roman değildir. mr! vergilere •ava.nz' er~·ı; 

Diye taltif ettikten Cionra! Bum.da anlatılım bütün ,·alutlıu ran sa ar ı vergisi ~'bi maVlldtat mahi~t 
- \"arın , deili, "afa,\la beraber, cloğnıdor. KMlerin kar:;ıma !,'Ikar- 26 ağusfus 1939 Fran!la cıefer. idi; fakat bir defaya mahSW5 

~ocui:rıı hıırava getirilip l<ec:llmeli. dığr ve ııuiıada516nmdan çoi::rıınun herliği sUkônet ic.:inde devam edi • ma.drğı: olurdu. 
Ra ı da hernber <>lmak sartiylc e.- hayatma ma1olan ha<liseleri azı• yor. Duvıu.iam ya.pıştınlan afişler Ctlmhu.ıiytt rejimi lbeıtrde 11en 
<lam:dullı hıznrtılınah. Ben ele öğ- cık bile olsun değiı,tirmeğe muk- Umumi Seferberlikten Dünkerk boz:gamıntı kadar de, ı:ağınlan smtftann numara1a- gin olmaik ~nmt ~tir: ka 
lleye Harpned~e.~·~ . y~meite daYet e· tedir değilim. 1'1 var. :Benim numaram 6. biliyet gösterenler mal~ para 
cer ona " ırırım. K b k't "b . " b YAZA!lı: ÇEvtRZNı Pariııe km& bir ~yah6t yaptım. hibidirier. Eğer-bu m~et \et 

_·_ Rasiİstiine efen.dim! gele:;o.~·~ıa~:P bir eıı,:~iy;r~: ..... RONE BALBv l A. MITHAT KANIK Otomobilimi deği,tinnek i~temi • lll haıi>inde muvaffa4t olama 
Uirnz sonra olup bıten<len halıe- değildir Duradak· maksadını har yordum. ''Xeaux" da g\izel bir da müsteml~ke halinde kalsa 

ri olmıv;\n \'e?ir içeriye girdi., As- bin baş;nrlan feci
1 

bozguna k~dnr \ •·-·• önitn<.le canlandırabilirlerse. !.iz çocuklann oynadıkJan kfü;iik ı fırsat da bulmuştum. Ancak, mii· o eervctleri ecnıebilırr ltM.an&cak 
1

1~~ğe. 0 • ~iin pek miiltefit
1
.CTiiriifn: ~~irdiğimj7. hi~siyat hakkında aı kendimi e-ayeye eri.,-m~ adılf:.<le<'e· bir pliij... t~adiyen şarka. doğru harclcet )ardı; demtık ki vari*lı olanla 

< u. 'ezırın her zaman fa.7 ,\ "C a 1 c:ok do~nı bir fi'kir \'ermek harbin ğim. Harp!.. .Münihtenberi bunun eden asker ve mab.eme dolu tren- ~imdi istiklal harbi §ehitlerln 
hat ~:ıklcııııl:ıl<i sö7.lcrini <lin!edi. .ti'k aylanndal<i yeknasaklıkla ,,on Beni mücadeleye de"-·am& te~ • pathyaca.ğmı hc.rke'I b.i1iyor. Fa fer 0 kadar çok ki.. Pazarlıktan kaırşı duyduklan manevi minnet 
Hnttn onun: ~iinlerin snsırtıcı heyeNmlar1 a - , ite e~n sebepler~ gelince, bun . kat herkes iimitli. Hayat deum t'9ydıın Ye seki7. gün müsaade İste· darhğı meddi olarak göetennclr: i 

- Ko~knrım 1•i ha .. -metmaap, rasın<laki tez.adı ıı;füıtermektir. lar. tamamen qalı..,iclir. Bununl:ı. ediyor, gilnlt-r geçiyor, tehdit git· dim. Dü~üne<'eiim. Ro ıııeki7. ~iin kanma kavuşmuşlardır. 
fa;rh rnlıım hıı <;altan:ltr İranlılar Aynı zamanda, I•ran<;ız ordıı.-.n· beraber, bu ~l•(;pleri bu !<itapta. ti-t<çe daha. ağırla51yor. Denize ha- zarfında nekr ol~k'r.. TUıit ~n en büyük 9CTVet, va· 
clitıe "ôrirmPSin! uuıı, hücumu behliyerek "u~·ııthı- 1i'kn!tmi~·orum; ciinkii bunlar mü· kim tepeciğin üstündeki klinikte, Küni'~n pencereleri altıncla, tan ve hü.rriyettir. En büyük s-e 

Diyen sfüüııc hile ehemmiyet ~u'' hakkında ;\'C?r eclen fikirleri nakaŞa ~ötürür bile oisaJJr, nıem· hasta olan karım yatıyor. Kı7.nn denizde bü-rUk bir 7.evkle yiizilyo • vetin muhafaza~ı uğruna şah!'!i ger 
\crrwvli. Ak,.ine olnrcık: düzeltmek İ">tet".İm. nozı;?;unun "e - leketini kurtarmak ~avretini hac;- bir buçuk yaşında; heniiz yurlt • l'um. Su r1r'k. Hava biraz kapnh. vetinizin bir k~mı ~v~ !!eve ve· 

- Uıınl:m nrl:ım:thıllı ılü.,iine- beı>lerini tnhlil etmek İ'çin l<en- kall\rmdan beklenlf'~i l<abııl etmi • nıeğe çab~.nyor. Sarr ı.nçlı ba'1tnlD Sulan ze,~Je lnıılaçhyonım. Fakat, Tini?:. Ferah gıllnler t?decdt ve bir 
lim! Ym-m 1-ı,el •. lıem i)ğlc yemeği- tlim,le ne lmdret, ne ıle hafi mn- yen bir Frnnsızırı fikirleri olması üstünde, karımın Ve beni'm nazar 0 ne? Niçin ha4'tabakTN hemeire <:<>k mif!lini ka2ane.ca.\:sırm! 
ni beraber ~·cı-i,'T., hem ıle iyi 'ii~ - lfımat bıılmo~·oruın, 1•'akat a~'l<erlc- balumnıdan, herkesin hiirınctinc ]anınız birlesiyor. Diişüncelerimi - bana İ!ilaret ediyor? KADIRCAN KAFL 
rarlıır 'criri;r 1 rimiz ta bastan beri Yazif eJcı·ini liiyık obruıılıchr. · 7.ı· bı'lı'yornz. Yeıli Renelik mlltekıv ı , ' Mösyö, Mösyö! .. Madama he • •----------------ı 

lletli. rnpnıı.,Jnrdır. AIJ.atılmış oldulda- bil se\'A"İ ve sefknt, bizi birbiri~i- nliz söylemedim. Öy1e tmnnediyo-
Harııağe loralın aılııııı ol1ı1n~a rını kahııl et~ek bile. Fr,rn.,ız a'i- FARlL I ze karsı adeta. <;<-ffaf hale getirdi. rnm ki 6 noınarah t;mıfı çnğırı • 

! n~hıdıi!ın ı iıı:uınrıık rıktr. za,·al kerinin nıiime~·:\'İz ,·asıflarından E<1asen, sekiz gündenJ:>eri hiilim ~orlar. IlUt':tr1an. a.~ı~lar .. ,, 
lı \e:ı:ir. erte-;i giinii ıi~·afeh:?. fi. lıi'ri olan cesare11P l<en.:1ile~ini mii ~ F. FER R I~ R T. f R Fransızlar biıim aibi lıi ·<;edi'yor. 
ııiinc ı,on!lcak, "de\!ct kuı;;;:ımın'' ifnfaa etnlİ'·•leNlir- Radvo, herı.;in Führerin zehir ıfr "Hay Allah belasmı ve~in! •. 
ııe olll ~unu hilmi\ ordu. Hi<'hir .. e~· imt l'!tmiyorum; hii· Alsa" ve Lorcn cephesi ··Charr:- bi "'özlerini ne<;rediyor. Herkes, ~ey .• affe<lersini7., h~,&'re, Geli • 

~abah olıı:r olm.u, hiil.Umılnrm di<ieleri old·ı~rıı ~ibi anJatma~a Cfl- p:urne" da istirahat. kun·ettcn haska bir mahut tanımı yorum. Siz yine bir şey "öyleme · 
irade i yerine getirihli. Oblıınun lı<itım. Ru ı;ebzple bir:ız "mono- ran bu riitihin na•uı 7apte<lileceği- yin." 
lıüJ ı .. c i-c11tlen almı"'tna hnyrPt ton" olnınlıtn.n l<orkarım. Fakat, Di;H•p, !\fan" ~atıillerimlc lıiitiil• ni mcnık edi)·or. Km·Yet ... Fakat H~~ire ":ıannediyornm ki .. " di 
eden Hnrpnğe, neden Ye ni~iıı -.a- o rztir:ııılr "ti ll"rj Yat-amı<; olanlar, bir Fr:ınsP k!'"Pb:ıc;ı. nir miiclctet 1 lıjzim de lmn·etin•iz :rnk mu" Fra0 ~or. Demek ki f'O\İn .. Zu·a)lr hem
ra, a çıığınlclı~mı soritııi!;u :r.mnan: bn '1-ıtırfarıfa, b,.rab0 r geçirnii!i · ten beri titremeğe ba'llı~·n n nnne • j ... a ve tn~iltPrenin tiikenmez J;a~·- "İre ! Ne kadar da telaşlı. 

- ~~ vin H~renir-.iııi:t. ! ıni'7. ivi ,.e fcnn <l<tkihalı> rı :.;özle - •m·hı clilılt;:ı! li gfrıf,.ri ihıltnd ... l\i1\"lf · n" Mnn \'ar. Tritler. ı.enıl!-ıj l:an lı (DeYanlı nr) 

Deniz ve demiryolları 
tarifeleri 

Ankaradan haber \•~ı-ı1111··ınc
~öre, kömür fiyatlarmın :.ır~rno : 
dolayı.siyle Münakalat Veitiıl<'tı 
devlet demiryolJ.arı ve cleniz\·oı ı ı 
n yolcu ve eşya nakJivat tsıiıclr 
rinde değjşik'ik ~·anmak Jl'!'lır· .. •: 
Je bazı tetkikleı t. b3ı:l;ı •:ı '>t' ı r. 
fiyatların bir mikt:ı.r artıııL ... 1 • • 

\ • l~nı-c,ıla-;tı 
=-----------..-------··----------------··---··----------------ı1ınuht~meldir-'· 
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Sekizinci ordu 
Biııgaziye yaklaştı 

MVTTEFİKLF.R1N T.lt~llLWt 

Şinıali Afrikadaki müttefik umu· 
mi k.arargahi: 19 (A.A.) - Dün 
neşredilen resmi tebl iğ: 

Birinci İngiliz ordusunun öncü lar. 
mi.İl!'ezeleriyle İngiliz ve Ameri. !rfa<iı"it, 19 (A.A.) - Oezayirden 
kan para.;ütc;ü kıtaları ve 1ngiliz a!roan son telgraCl:ıra göre. Romel 
ve Amerik:ılılarla işbirliği yapan dün beş tayyarenin refakatinde gene. 
Fransız lataları birkaç noktadan rat Nehring ile görüşmek üzere Tu • 
Tunıısa girmişlerdir. Dü~man ke- r.us lıava meydanma inmiştir. Bu 
~if kolları ile birkaç kere temas e. tayyareler 1ngili.,z tayyarelerinin yap, 
dilmiştir. tığı ınilthi§ akından 10 dakika evvel 

General Jiro başlıca Fransız a. Alayunıı. meydanına ınmişlerdir. Ro • 
taylarını teftiş etmiştir. mel kendini korumak zoı·unda kal • 

FranslZ hava bataryaları dün rnıştlr. Alman generalinin muvakkat 
ı. bir düşman tayyaresi düşürmüş • bir zaman ıçin Trablusa döneceği 

•
''il ~re. fa:[ Peten bütün lerdir. Tunus sahilinde karaya zannedilmektedir. Bir çok Alman ih -
O h · k ... b.. . b 1 Al tins kıtalarmı.n tayyare ile Trabıus. 

et ıyetlerinı" LavaAle ınme· te~L' usunde u unan • , 1 dan Tunusa getiri!dıklerl zannetıi 
ti evrediyor man nakliye tan·areleri Fransız- ·ıh . 

le1ı: . lar tarafından tardedilmiştir. mektcdir . .Romel, Anderson mı ını 
bUl'U JJ:uıeı. Ordu Bingaziye doğru Şimali Afrika Fransız makamla. kuvvetlerle taarruza gee<;cek bir va • 
d!Jı ~,hır ııüratle ilerliyor, Kahire _ rı 1939 sınıfını silah altına çağır. ı ziyete gelmeden evvel Bizerti tut. • 

""en ha mak için bilyilk gayretler sa.r!etmek. 
"'ttlerı · . berlere göre tngiliz kuv. mrslardrr. Oranda şarka hareket 
olafey

11 
13ıni:'aziye 100 kilometre me • t:den Fransız kıt=tları i!!ta~yonda tedir. Birçok vapurlar ~iridden, Yu • 

~... kade.r yaklaş1nışlardır. Seki. bando'u bir Amerikan ~eref kıta- uanistandan, 1talyadan ve Tra.blustan 
~, Otd Bizerte ve Tunuııa mUmk\ln olduğ J 

ltıtet u bir günde 160 kılom.ıtre sı tarafından teşyi edilmi~lerdir. 
,... lll..lfür, lngiliz bomba tayyareleti Tu. kadar çok ıniktardıı asker ve ms.ı.ze. 
"at me ta~ımaktadırıar. Yapılan tah -

ııa~ etecilcrc beyanatta bulu nusta düşman işgali altında bulu- " 
"-Q o- mlnlere göre Romel Bizertte ve Tu • 
~ ba.,."k aşarktaki lngiliz kU\'Vetle. rran noktalarr bombalamışlarnır. 11 , " nusta kAfi kuvvetler toplayab mect 
de .. , d~ı~andıı.nİ general AleXnn Birinci ordu ile i'!birlifü yapan k 11 1 • . ! i''ln Trablusu mUdafaa etıne m • 
ı-1 .tı~nıanm "n.ok z.iyadl!' ser J7 Ame'l:'ik<tı\ tayyare<ıi ngi!iz tay. .. ~'ll. eın ... ~ d . dini bile terketmeğe haztrdrr. 
tlıı ?rıı.ıhl<ı" olduğunu söylemiş. va1_ yarele.riyle birlikte gün üz B1ret Cenuptan Uerliyen Andeı-sonun ku. 
• .v;""s .. a.~ap]annr mübalag~ah bir lıava meydanına birkaç kere ta. . ...., " _ mandasındaki kollar Tunusun şıma . 
e..ı ...... k rı.ı_ge kapılmaktan tahzı'r arrn:ı; etmişlerdir. k t la.rll ~..... lini Trablusan yapılaca s.arruz 

.. _ 00Yle demı'ıııtı·r: Ron Ml~esinde yapılan müııa· ühl """a , • kllrşx korumak için en m m no...,~ 
tir, "'aJ ·~fuharebe henüz bı'tmemı's.. hedelere gfüe, 11 dü~man tayyare. ti .. kt .. i 1, .c • olan Gabes ti7.erine y rume eu r r. 
""'l.>!.-dnr.ı .:varı ."oldayız, fakat 1·ık si ı~. 16 ve 17 l!l'Ontecırinde yapı- f d . ,,,al "' · ~ ı • Gıı.be.s Aınerlka.l1!ar tarıı ın an ı,,,, 
•arıı aıı kazandık. Daha birçok lan atarruzlıı.r neticesinde dfü;ü. 
,~al ara in frı:nr etmeliviz. ~ru~· ·~m~u~· ş~tü~-·~r::_. _B~u~n~l ~'.'..r~d:;a~n~~b::_e::;ı<i~İ:_:n'.!g'..'._i-:_:....:.ed:i!F:r_e:.d..:i_ım_ez_. _A_n_d_e_r_so_n_b_il_t_ü_n_k_u_v_. 

t~~3.n,yf'l"e düşmedikee kal. • 
3a.r"r:~~ bir hale gelmedikçe mu Bir motörde 6 kişi 

zehirlendi, biri öldO 
:ı:ı~' ~ona ermiş addetmeyiz." 

'lirı dan sonra ı!azeteciJeri Rnm 
•atı v "e. Afrikayı derha1 boşalta. 
r•l" ect:hırrıesine kRprlmBktan tah. 
arı İlan gen~ral AleXander, $lln. 

•• Ve otmic::tir: 
~'; Şimdiki halde hi(} bi'r' şey 
l~~n ?l.~ kaçmağa c,tlışnıakta ol. 
la.l'aftau fal'Zettireırı.e:ı;. 1htimn 1 bit 
tarı 'r n Tunus'tan Ve diğer tarııt 
taç i ~blus~arbdcn onu bir kıs _ 
alt ~ıne a.~ıp srkıştmlacak olur • 
t~t~nıa!?a t~bbü~ eıiecektir. 
"rıd tVVela tutunmak taşebbü· 
-~ l:rulunacnktır. 

lllduh"l'llanın çar~m.ak niyetinde 
b <>ıu tnUhakP..ktır. Çünki hareki. 
l\&'heu nokta,·a nakletmek i~in Fi f iıı.i ii:ı~·/atlarrnı muhafua edece. 

il\rad ıd ~t.mt-ktedir. Dfü:ım~nın 
lıt~ a.~n Ve. denizdt"n takviye kı ta 
lllttbak~ ak ı"in herşeyi yApacağı 

bt~e aktır.,, 

Kalaysız tencerede pişirdikleri 
yemekten zeb.lrleadlkleri aalqıll)'Or 
Dün ak~am, Hasköydeki bir mı:>. 1 Feryatlarrna yetişenler, kendL 

törde feci bir zehirlenme Vtk'Rtsı ı~rini derhal Balat musevi hasta
olmuş, 6 kişi zehirlenmiş, birigi ı ban~eine kaldrrmıslardır. Zehirle. 
oimü~tür l nenlerden tayfa Ali. hastahanede 

· ı kurtulamamuı, ölmüştür. Diğerleri 
Murad adında biri~inin mNörii, de ağrr 1'1.lrette ha!!tadırlar. 

bazı tam.irat için Hasköyde kala
fata ",ekilmi~ ve dün akşam kap. 
tan da dahil olmak Ü7.ere tf,}falar 
kendi pişirdikleri bir tenure Y~· 
meği yemi!!lerdir. Fakat biraz oon
ra hepsi bit'den ~iddetli sancılara 
yaka'l9n~a!'Cbr, 

Kendilerinin ıtalaystz tencere. 
de pişirdikleri yemekten 7.ehirlen· 
diki eri anla~ılml.$, Alinin cesedi 
mor"a kaldırılmıştır. Vak'a etra. 
fmd; müddeiu~lfı'~~<:e ~<!)ıkikat 
yapılıyor • 

Bir ihtiyar odasında ölü 
bulundu 

l'iltada.~ tara.fta.n Alman tE"bliıit'i Af . 
llüı:ı:ı.11, .4.lınan zrrblt ordusunun 
~~: nıuharebe}eri verdiğini, İn • 
X2!ttıı1 ~rı. birkaç tankınnı J'A hrjn adil. 

hiirınektedr. d k 'r "h..._ Vatman Re<:e'bin idar~ndeki Kalyoncu KuHuğun a, çu u 
-vın:sl'.\ tramvay, dün Ycdiknleden Sa- mahallede 14 nuıma.ralı evde otu. 

t_ VA7,tyET: ran Nı'kolı' adında 75 yaşında bi. <.zı.gt m.atyaya gid<'rken şoför Resulün 
~ ~l~bi.rinci ordu21unun eıemım • 3704: numaralı kamyonu birderabi. risinin üç gündenberi odasından 

ttıal't glijz • Amerikan paraşütı;.l re !mam Hasan Mkağırıdan önüne Vkamdı(i;r ve odaşıdan pis koku• 
~llllt,1 . ~e l"ransı.z askerleri Tunusıın çıkmış, tramvay kamyona 81.ddet. }arın intişar ettiği haber alınmış 
~tt t;r :noktalarmA girmi,Ierdit'. le bindirmiştir. ve kapı kırılarak içeriye girilince 

lı'a. lttaaıar beklenmektedir. ihtiyar ölü olarak bulunmuştur. 
Ctl'le~adyosu dün ıöyle demi~tir: Kamyonun ön kı!!iml hasara uğ- Cesedi muayene eden Adliye 

•Ilı y, ramı .. if'Je de insanca bir zayiat d k K' ·ı Ü 1 n moı·ga ek , "-'arkı bazı Cezayirli yük. "' o toru amı ı • .sa a 
ltı~lte~~'İletlerin Simalt Afrikadıı c,lmamıstır. Vak'a etrafında zabıta kaldttılmasına liizum görmüş, tah. 

duı.:ı 1klerin ~anetlerlne enı;ıel o!• .::.c.:a..:.t:.:ahk=:.:ik=a.:t.::a_b:.:.a2şl.:a:::n.::m.::J.:.§..:.:tn-:....:.. ___ _:..:.k..:.·i_k_a..:.ta_b:..._a:.;şl:.:a:.:.n:...m_ı....:'.~..:.tı_r_. ------
arı .. 

dı.ıklar ıçın gö:ı hııpsine alınmış ol 
1 nı ıııo~ ı · · Af L F :y emışlır. bölgeye 150 uçak nakletmı, olduklıı _ tibariyle M. Heryo'nun şlmalt r 

tı l\5 r d 1 "i I': a Yo~n, aynen ~öyle demi~. rmr teyit ctmektedirlPr. kada. bir hükümet teşkil edebi eeeb 
~ söylenmektedir. 
~lnı lf FRANSADA VAZİYET: 

.ııal'retı a . Arrlkad11 mlittefiklerin Mare,a.l Peten ve M Llvaı bugürı ŞARK CEPHESİNDE: 
1'.ft)jlle erıne eııgel olduklarına dair htikümet reisine tam sel!hlyetler ve_ Alman ba.,kumandıı.nlığ't tarafm -
l~"ı ('!' elife •!illmi~. ('l)riııienndan rlo , " ren bir emirnııme imzalamışlardır. dan neşredilen dünkü tebliğ muhare. 
e,.ı.. ZalrH han ,·üko:ck s'.lh.,h·et· " ıı(i · ' . Mar~şal Peten bütün sa!lhjyetlerl. beler hakkında şu malfımııtı veriyor: 
~~im· z rapsinl" alınmasına k:ırnr ni LS.vAle terketmeğe karıır vermiş • Tuapsenin ~imal doğusunda dağlık 

li 1'1ir. t ll ta<) tir. bölgede kuşatılmış bulunan kUçü~ 
<. lllleri l'O, Arnerik:ı ordıı~n ge!le :Nevyork Taymi! gazetesinin Vaşing bir düşman grupu kurtuıınak için 

tıkreı nı:ı~rı. Clarkın bir rfrmerıni ton muhabiri, Vişi tarafrndan verilea beyhude bir teşebl:>ll~do bulunduktan 
'tııa lt:elı:ıcrtir. Bu göz hap!linr :ıiın bütün haberlere mesela. Petenle Darlllll ıonrıı. imha edilmlı:ıtir-
f'tb.ıa t~rın.a kıır~ı ~·npıl:ıcak h er arasında. z;ahi.rt bir ihtl!U bulunduğ·J Alagir ke.slminde Romen birlikleri 
~ılcr:ı;ıtı::ıyi,Jcrin ,lrlrlrlle ten kil , veyahut mihverin takip ettiği gaye. düşmanı dağlara .ııllrmüşlerdir. Al • 

~ik~·ı ahaliye ihl:ır eclilmişlir,. lerle Petenjn gayelerinin birleşmiş ol. man tankları Sovyet lnla.larının ,şid. 
~flil: 1 ieç<'n deıneı;-te nı ihv<>ri n duğu 1Uretindek:i. habere itimad edil- detıı hücumlarını püskürtmüşler ve 
kıt11rı "rl:ın ko~ıılmnsı nı n vr '.. HHp:ı meme.sini tavsiye elmektedir, Fran.. başka bir kesimde bir ileri mevzıi 
A.tr;k:~ıa l:.ıkip t>dilml''iinin ŞimnH, sız şefleri hakkında. bir taktm şeyle!' işgal etmekte bulunan dUşman kuv. 
tf'lPJııııı 3 hirçok ln~:ın YP mıılzernc işitiliyor. MeııelA Flanden'in dar mu. vetı~rini imba etmişlerdir, Alman 
ht)an 

9~1• 7 arurt kılm:ıkta oltlu;::u hafıı.zakArlığt, Faşizmi kendisinin kılaları 300 den !a:ı:la ~sır ve ehem • 
t"~e~l'i edılnıektedir. Ru muazmııı müttefiklerle mesai birliğinde l>ulu:ı miyetli miktarda ganimet almışlar • 
"ıana s, kendilerini t:ım:ınıilc tl!i5 ması tmkAnım bertaraf ediyor de. dır. 
liitler ~alınış olan ve knsrli olarak niliyor. Alınan hava kuvvetleri Hazer denı. 
..: '"" ~hı l ' . . 1 . 1· 1 F · '"'l'eıı h· • sso ınının ı11ıı1e 1"" aKat Flanden•in hıı.rbın kazanma zinde biri petrol gemisi olmak üzere 

Londra 19 (A.A..) - Mak Ar. 
tür kararghlm!n tebliğinde Buna. 
da karadan yapılan ilerleme ha
rekatının devam ettiğini ve il eri 
·Lın':ıt:rlarm bedeflı.-rine ynkl.ı~mnk 
ta oldukları bildirilm&tedir. 

Buna eivarına Japonlar sekiz 
muhrip göndermişlerdir. Bunlar 
iki grupa ayrılarak manevrd :.·ap. 
maktadırlar. Harekete geı;en Ame 
rikan ağır bomba uçakları bu muh 
riplerle muharebeye girişmek üu. 
ıedir. 

lngiliz tayyareleri 
ltalya üzerinde uçtular 

Loııdra, 19 (A.A.) - Londı-a
da ö~nildiğine göre, lngiliz tay. 
yare leri dün gece İtalya üzerin. 
den uçmuştur. 

Hindi.tan naı:ırının oğlu 
Berlinden fngiltereye 

hitap etti 

Bt>rltn, 19 (A.A.) - lngUterenin 
Hindistan nazırı Emerinin oğlu John 
Emeri dün a.k~am Bertin radyO.'lundıı 
lngl!tereye hitaben bir nutuk söyl,._ 
mı§tir. 

HükUmet, ipliğini verdiği 
kuma§ları •atın alacak 

Ankarada.n bildirildiğine göre, 
kum~ dokunmak üzere hükümet 
tarafından ipliği ve-rilen fabrika 
ve .atölyelerde dokunan kuma~la. 
nn hükumet tarafından !'!atm a • 
lınmasr kararla§tmlmı~tır. AynT 
~eki1rle Ç&Il'!'lan el tezgahlannm 
kumasfarı da hlikiım~<t tf'.rafından 
~atrn alınması dıtişiinülrnektcdir. 

Lüzumlu durak yerlerı 

Şişli Çocuk hastahane9i ünün. 
deki tramvay durak yerinin kal· 
d7rılıması hastaların ve hastası o-
111.nlann ~k!yetlerine sebep oldu. 
ğuından gt'l'ek burada ve gere'k: Gu 
?'ebe. hast.a.han-eEli önünde yeniden 
birer duralk ihda_,r belediyece kn
rarlastırrlnnı~ ve tramvav idnreı<i. 
ne teblig1lt yapt1mı!'ltrr Pelc hizt.m 
lu daha hfı.z1 durak yerlerinde 
tramvayların durmaın temin edile-
ct-kti'r. 1 

Asker ailelerine ucuz ekmek 

Asker ailelerine ekmeğin 17 ku. 
nı~tan verileceği yazılmıştı. Bunn 
ait hazırlr.kfar tamamlanmış. 80 
bin beyanname besrlm?Ştır. Bu be. 
yannameler ka:>"D12.·kamhklar \•as•. 
t.aırile aP.ker ~ilekrine dağıtılacak 
Ye ~kmek tevıi.att bunlarla yaprl:ı
caktır. 

Suika.t davatı 

Ankal1ldan bildirildi~int ıı;öre. 
Almany;ının Ankara Büyük Elc:i· 
si Fon Papen<' ka~ı tertip edilen 
suikast davasının nakzen o-örülen 
muh:ı..1<emegine dün ı1abah da An. 
kara Aibr ce?-a mah1<c-me-<1inde de. 
vam olunduğunu ya?.mı~trk. 

Keskin ağır ceza mahkemesinin 
red kararna da maznunlar itiraz 
<'tmi~lerdir. Bu vaziyet ka:rştı!IInita 
dO"lyıı. hu defıı. da Çankm ağır ce-
111. mahkt-meı;ine gönderildiğinden 
mu1ırık~me aYın 20 nci çarı;ınmba 
günü saat 9,30 a bırakrlmı~trr 

Scırıy~r Ralkevinden ı 

Evimizde açılan Fransttca Jıcıan 
kursu 22 ikinciteşrin 1942 sa.at 
10,30 da tedrisata başlanacaktır, 
Talip olanların idare memurluğı1• 
na müra::aatları 

VEFA1 
Bt1lıkpazs.rı tüccarlarından ya.ğc. 

merhum hacı İsmail efendi kerime3i 
tüccardan meı·hum Te-vtlk Bakkal. 
başı hemşiresi, askerl ~kaüt sandığı 
başkiltibi Bay Ali Yaverin refiku1, 
:Refik Bakkalbaşının ha!asr, Hikmet 
Ba.kkalbaşınm annesi, diş doktoru 
Affan Vasıfm bilyük kayınvaldesl 
saJihatı nisvadan 

BEDRİYE BAKKAi.BAŞI 

kısa bir hMtalığı mütnklp dün gec.: 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

---
r,,,,,,,... __ -UNU fMAYINIZ----... 

--·-·--·--··-..······---··--.... 

Terbiyeli adam 
Nak:I vasıtaları kalabalık/asalı sinirlenmeler, mü 

n~!u:salar, kopiirmedeı· ve hatta söviip sa:vmalar, ileri ge 
r~ ~onusmala~ d~ aı·ttı. Gün oluyor ki böyle zamanlarda 
stzır. en terlııyelı olarak tanıdığınız birinin ltic de hah 
hındaki kanaatiniz.le telif edemiyeceğiniz hareketlerde 
bulunduğu~a şahit oluyo1·sunuz ve sasıyorsunuz: Bu na 
sıl olur? 

. . Sasm4kf?~ haksızsınız. Cünkü kanaatinız yanlıstır. 
Bır ınsan tabu zamanlarda terbiyeli olabilir Bu onun 
terbiyeli olusuna delalet etmez. Terbiyeli adam sinirli 
zamanlarında da terbiyesini muhafaza edl!bilen adam 
rlır. 

---------------------------~ ..---------------· DUNYA __ 
DONOVQ~~ 

Oven Stanley dağları nasıl 
yerlerdir? 

:Bir ay<laıılıel'i, \eni l.ine'tlc .\
vustıral~ :ılılar taarruza ;;ıcı;mi~ler 

\c Q,·cıı Sl;ınley rlağlarıııı .!apoıı

lanl,ın temizlt"m !~lcrıiir. Sun ~iin

lcrıltı Gcııcrnl .\I::ık Artür'liıı ıır

dulurı Kokoda ~ehrini ve haYa rner· 
d:ınıııı da ı;ıeri alıııı~larclır. Dıı ıııii · 

nasehelle 0Yen Staıılc:~' mınt:ıka· 

sının n:ısıl hir yer oldnfiiuııu oku~"l · 

culnrurııJ'.a anlatm:ığı ra~ ıt:ılı hulıı

)'Ol'll'Z. 

füıh:ırat, kehribar ve iııci muııı

kkeli ol:ın bu diyar az lanınmı~ 

lıir yerdir. nu lopmklnr hol allın 

lııılnııık hırsiyle y:ınıp lıılıı~:ın allın 

ar:ıyıcıl:ırının hir türlü eri~ern(•ı!ik
leri bir cennelliı·, şimendiire· • ~<·k
llır, yolıı ) oktur. otoınohil l(eçınE:r., 

in~an bural:ırıl:ı ılola~nbilnıek iı;iıı 

~ Rlmz lıac:ıkhırının kuneline, 'ii
l't11lunıın ~a~lamlıltınn ıziivtıını~k 
zonıııdatlıı'. Hıı iki nwzi~ eli olmn
~ ;ııı in~nnlar btw:ılara ııirml'k iimi· 
rlinılen vn:ı:ıze\>rllt>lidir. Kendine fi:;. 
veıımiyen seyyahın burana denn 
bir uçıırımıun kenarınrlan geçer
ken ha~ı <liiner ve çıkılma<11 imki\-
111 olmayan bir uçnrnm:ı yuvarld
nır. Yanlı~ bir adım, bu gafil :ı,olcn
yıı, kilçük bir ev kadar biiyiik a~;w 
göYdeleri , biı- çöp ı;ıihi siiriiklrnn 
·'"llerrlen hirisine dtişer. 

Hıır:ıl.ırın ormnııl::ırı da bıı,ı.:n 

rnf"ırıl('kellı>re ben:ı:emeı. Crtint'.f bu 
ormanl11ra kııl'iyyen ıtir.mr1, Pek 
n:ı<lir olan :ır::ılık yer'eri mii~lefl

n:ı olmak ii7ert> her tarafı ııet·e ıd

hi kııran 1 ıktır. Al!ıı~·ların tıövdelt'rl 
ek~erb a çiiı-eklenıniş y1lanlar ızi
hi birbirine <;arılır, ho~ \arı tııfıın· 

rfan eYvel ~·;ı~amı') mn.,:ıl h11~vanl:ı

rı kıı<lar yiik~ektir. B:ı~lrnlıın ıçın 

çok korkunç ofan hıı ormanların 

ıııanz:ırnsınn yerliler ıılışını~lar 

clır. Ayakl:ırınrla k:ınnay:ın hir 
:ı~:ıçlıın y:ıpılmıı, sandııllıırla ka~

gın yosunlıtr ii7.erinde rahat rı

h:ıt yiiriirler, ellerindeki 11f11k hal
lal,ırla yollarını ke~mekte inal eden 
kalın ~:ırın:ış1kJ::ırı ke<1ip eforlar. 

Bu :rerlilt>r hir kar: sene evvt>li
ne kA,l:ır hu ornııııılarda ın·lanar;ık 

çok Tile} ve yiyerek y:ı~ıırl:ıı-rlı. .\
Ylhlr:ıl~ alı l:ır lıir knı; yılrlaııheri l•u 
JIJE>ınlekelleri nıerlenilc~lirmeğe ~·~

lı~m:ıktndır. 

Eskimoların nüfusu artmış 

.\!aska ile Kanaclanın :;;imal hrt· 
vıılisinde yapılan :;on ııiil"us t:ılıri

riıı de bı lh;ıssa Alask:ıd~i 'h i Eskinıo 

lamı dikkati cclhedccek kanar aı 1-
lıi'ıı :.ııılaşılını~lır, n11 arlı). !i.011 iiç 
sent><le Eskimol:ırda hir iiliinıc k,ıı· 

~ı iki <lo~uın olması :yiiziinılenrliı. 
Eskinıol:ırı n, bö\ leee :ırlmalan 

Aıncrik:ılıl:ırla K:ınadalıl:ın se,·in -
di~mi<1tir. dinkli hıınlar, :ız:ılıp rhı
nıvorlar, hir giin ne•dllerinin orta
dan k:ılkm:ısı tehlikesi iı:inrle hulu 
nuyorlar. Eskimoları tarihe k:ırı~ 

m:ıkf:ın kurl:ırm:ık iı:in, teılhirle.e 

ıtirişlirli. Siınrli. hu terlhirleriıı f;n·
da lem.in t-lliiıi göriilmii~. st'\ inç •il' 
hmı<l:m ilrri ıtl'lnıi"I ir. 

Londra kulesi bugün ne 
ış görüyc,,r 

Londı·a ku!esi, Londralıları, ke21dl. 
sine itaat ettirmek maksadlle, ln.<;i. 
liz kıaıı fatih Giyom, 1100 .seııesind• 
in§tl ettirmişti. Bu kule, tarihte mtt. 
hlm roller oynnmtştır. 

Londı-n kulesi, bir müddet krııllara 
ikanıctgAh olduktan sonra devlet ha

11 

pl&haneliğine ink.ıllı.p elmiş ve karan,. 
!ık hilcrelerinde, pek kan!ı faciala.r 
cereyan etmiştir. 
Framıanın ~air prensi Şarld'Orlet 

en, Amerikada VirjlniYa ile Orenokı; 
n:ıUetemleke haline getirmeye çalı~u. 
Valter Raleigh gibi meşhur adamlar, 
bu kulede hapsedilmişlerdi. Bunlar ..; 
dan başka, bir çok prensler ve papaz 
lar, bunun hUcrelerinde çile doldur 
muşl11r ve kulenin duvarları dibjnd; 
boyunlarınr cellAt satırına uzatmI§lar 
dır. 

Bu knlenln hendeklerinde, 12 inci 
a~rda.n 19 uncu asrın ba~ırut kadar. 
krnl hımedıınına canlı birer remz o!a,. 
r:ı.k CMll a!!lanlıır b:ılunduruluyord:ı, 

Kule geçen a.aırda, müze oldu ve 
burada, en kıymetli tarihi silA.h va , 
zırh kolek.ııiyonları, kTal taçlan ve 
bugün lngilterenin. bir tara!mda giz. 

lt bulundıırulan .meşhur Koh)_N001' 
el:mıuı~ muhafaza ediliyordu. 

Bugün, kuledeki, tarihl eşya. ka..tdı, 
nlınıo bulunuyor ve kule, bugünkU. 
.tııarp lbttyaçlarıne. gore kullanılıyor. · 

Kulenin hendekleri, ~di, bir ııeba 
b&bçeıı! halini almıştrr. Burad&, yer.: 
yer, Pflt&tes, JA.hana ı;alatalık, fa • 
aulye ekilmiHlr. Bu ııeb1..eler, kule• 
muhatıı>.ları içindir. Bu muhaft:z:la~' 

1 inoi Ha.nri, ken~jni muhafaza et : 
tirmek üzere teşkil etmişti. Halk a • ~ 

,ra!!ında, bu muhııfızlara ''BEefeaters,1 ' 
yani "öküz yiyiCiler,. ı,,ınj veri1mi§ • il 
tir. Sebebi de, ri..,•ayete göre, bun!ann 
vaktile, et iBtlhkakları pek fazla imiş. 

l{ule muhalıır.ları, bugün de, memık.. : 
141 :moru aırmalı elbieeler giymekte .. ! 
dirler. 

• 
Arzuya göre yağmur 

Bir ~{acar pmfesörli ile asblant ~ 
~trol ı;ah:ılannda vn'lrna .ıtclen hü- ·
y~ik Yanıonlarda )'ahut yanar daAla
rın inılifalanncfa, hu yangınl::ır ch·a· 
rı11<1:ı,geniş bir sn ~aha~ı olduğu za· 
mıın ~iddt'llf yııı!murlaı-ın yağdığını 
~öz öniinc getirerek, kuraklığa çnrc 
ar:ımışlarclır ve yaptıkları terriibc • 
lerrle ele, ya~ımır yaAdırnı:ısu 111u
v11fr:ık olmuşlardır. 

Profesör ile asisi anı. hliyi.ik 'hi r 
ııu !ah:ı~ının yakınında ınıııızı~Hıı 

hir nıeş ~·akmışl:ır, dii5iincliikleri 
Jıibi :r:ıRmnr yaifoıasını Lemin el· 
rn işlerdir . 

Kimhilir,. bundan ıı;onra, tin işte 
lıelki de e)t'ldrik rcreyanları lecrü
heleri yopılı:ırak. bu :o;uretle ikurak~ 
lık orl:ıcl:ın kalrlırılmıs ollnrakhr. 
D:ık:ıhın .. hu harp bittikten S(\nra, 
ne ft>nni harikalar meydana ı:c1e· 
t>rk. rtiin"ıının y:ıo;ııyı~ şcklin'de, he· 
•eri i hliYııı:lıırı leminı'lc nr. fc,·ko· 
J.iılı•likler ı:öriikrrklir! 

Gar·· Cooner - Barbara Stanvinck'in 

CiHAN HAKiMi 
.\<"rm Mı bllyiik inkılJi bı... ı;;inemanın en mllıtt l!ımıı bir :&aferidir ... 

Hn <tRhE'ııt>rı alkı,111 mn~a ko~unllıt. 
Cenazesj 20,11.94.2 yarmki cuma 

gilnü öğleden evvel Ni.§a.nt&§mda gli. 
zelbabçe sokağında Sebat apartımıı. • 
nından kaldırılarak Kııraeaahmette. 

~l'Celd ır. takım kim~cleriıı takip sma yaraya.cağı an!&şllmış olu idı iki düşman gemisi batırmı§!ardxr. 
llteoıı,elı: e:ı hatıı h:ırekclle ihHil t>dil l kendi!!inden istifade edilirdi Dikka. Resmi Tas ajansına dün öğleden 
l'a ltar /Ca!! eder. Bu gibi iıısanlıı• te değer bir adam meydana çıkınca. sonrıı. cepheden gelen bir tel bildiri. 
hal'llet ş l!o~teriler.ek en ıırnk nıcr4 ya kadar müttefikler, elde bulunan yor: 
l>~~ C3 1Ji:vonc bir r.:.ınr ohıe:ıklır. devlet adamlarının cUmleslnden isti- Rus kıtaları, Alma.nıarı do~u Kat. BU AKŞAM LALE sinen1as111da 

ll'lab.f1ııertaraftan Va.şing tonda askeri fa.de edecekler Ye l>unlarm :tikırleri. kasyada Nalçıgm cenup doğu~undrı. 
tı., butıın~l:ıı.ntarın Akdeniz bölge_ nin ~ilte:ı:ıkız _oımuına •he.m.mlyııt bir tepeden tardetnıişlerdir, Alma.o. utKKA ı·: ~\1. kıılan ı;ıını;ıralı .nrlerlnlf.1 11\tlen erkl'ııden k:l[lıltınn. ,.

6 y, ıtl ava kuvvetltrini Uı.k . . verrnıyece ardır. laı-. kuvvetli bir mUda.taadıı n sonra TPlı•ron: 1 :U!)) ., 

~kma~d~N~~w~ ınm~~~~~ad~ı~~~y~e~nii1b~~Llh~a~au~~~~i~~~,q~J!fi~d!l~~~--ı~~~-----------~~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~ 
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Geaç kızları 
zeldrleyea doll.torı 

• I • f oplaraıı : Muzaffer Esen 1 

ı;Ieu nonvort'an ı50n gliJÜİDÜ 

,nasd ı.;-eÇiftliğini tamamiyle tes· 
Jtit dnlek milmldln olmadı, o gön 
ayn, odıada otv.ran bw ihtiYllr Jla. 
Alın .EleD saat <beJe doğra .,.deJI 
çıktığını görmü,tü, Bu e''İn ikinci 
lıatında otoran bir şapkacı Elen · 
IMD\:ort'•a IJel'llherilHte bir erk~ 
ile saat yediye On kRla ., ... g•· 
iini görmiiıtü, ,ııpbcı lba .-.U 
anlabrken: "uzun hoyla, ~ayıt, 
Olta yaşlı. silindir faıPkah, slnla 
elbiseli, sura~ız biri'li, l(.cl,i.ınde· . , 
nnj kullıanmış ve "Elenl birçok 
e~rJe~glnıılelea~ş
krn olduğum İçi.o bu erkeğe <lik· 
kat ctmedinı. Muhakkak her gccP. 
ı.,.. her-. getir<lifi adualar -
dıatı. bi.rjsiiiı:,, ca.le8jyle Mtıtiati 
~-

Bir ~dnwı v;iz.,ti,ain öıtimli 
kimi alakadar ~r, PGlis tahld -
:lııatı J".a.PUJ .k:Wıs.yi ıithun ~ 
tir delil bQl:vnadı &Mdeei .ı. ... 
• ıaltlta ı...ditQ; ftir 8lk ".,. 
~ facıiul Wia<l. .....,.. 
"atı: Jmdar m•vlilniai ~ 

ğ" ..... ~~ iki gü ·--
de ~ ca11 veren .._ D9n ,. 
YGrt .. il lda pK,i; ~ .. ;.;. 
Y~ V.tem Polis ~ 
et~ oQnu70J'Cl11, .... doa7a
ıla ...,,_.~ ve ... J>iriade 
"tame.ıs b.9hınam11u. ~etler' 
do5-yMım aıa11na atılacaktı. tllkat 
h!idiıleler ~ a:nelw7.an se.We 
hir4Jirlni ko,·,.Jaclr. 

Poli'J bütün faaljyetile uun boy 
lu, uyrf, orta ya!b• silindjr Jap
k&h, .a,.ıı elbitıe1i eıtseli a~r 

111allt.clır; fmt alta milJOB "' -
laslu Lopdra ten.iade 11........,.k 
müph,.m bir tarife uygun gd.eek 
yüz binlerce lnMnın bulanması 
peılr tftillb·, polisin de ~r raıt~I 
Aiiii .... '°yla, zayıf orta J9fh, 
•:ilindir ..,arab, ei'yah eDııic.ti er • 
krği Elen Donvort ,.e ,.. .. &lo
J"f'rin katili .,_k tevldf elllleie 
tabii laakkı yoktur. Polisin de bu 
ha11111a dair yapabilditi' yedne .... ...--- . .....,. ....... 
kadınlann hır....., -.mtlere da
ğıtmak, bunlar , .. lllta8ile ha semt
Wden ~ 11tq6lıli llUi<leleri 
WN.-etıt.ir. 

IMyle bir aNfl.lımanm iyt ne - 1 
tieelrr ıvere-hileeeii hakkında limit 1 
Je.r Winneie başladı. :!S ~Rn 
ı•ı _... Rk .... ı :Vaterto .., _ j 
........ _,.,. lıir ~ Dibet ... 
..._ ._ JM'li. w kııun arkl\41_.,. 

1 
........... lııirlıaıt cll ··~ ....... 1 
~ ~ ......... meıtEese P-
tirdı, Laıza Hervey imıinde ... .. 
ı...n )u ge11Ç Jor. P91İ<ıf' ..,..aan 
..&Itır~ 

~~BER-'A&ı•P~ 

Sosval siyaset 
-ı-

E &et gagiatd& hUldbnet kunetıerı ~ bir bukı ve :i•tl'bd&t 
gôaS..nyor, .bayatm ıı.r 111beallai ckı Qelllbwler içinde alarak 

haUUlı 7~ ait en klgQk teferruata kadar MaıLUIJI mQd..Ulede 
buluıuı70J'1Md1• 

On ~el uı~ ~ .4_1rıera.& ve ll'rans 1.G~rj 
t>\rı.triDl t,alr)p edince db,..mn ~ 'lllk•l'l!lıde bu ap.~~rm 
t8*1 ıkeııdi:li SÖlt'er.o.ıe, bGtlm ~ bir tek anu, bir tek eme? 
.uya11dl: ÇemberJıerta ~ b9' •'6a kuJt'tllaNk senlf, •rbM~ 
.ve ralı.IL t aollllt &lJna.k. 

Bu ıııtelc, bu emel tllrlll t.Gıtl pldUerde .ber taraf& _yapıp pçtl, 
ı!lm al&nı.rınt bl}e blldine ~ muftMN. ola Her teJ1ıı ~ 
oıbot bıra~ulmuı lAznn plecetınl. .u. tılr ftrj,tıÜll ancak bu.,._ 
de ltaııl1old~ww4ieııtt hWr:Olılı9t •Qdıfhıl•e!e'e J,tlıNi ye1111M1arı 
"'• ~<l'ln ~ S44la edea •rbttlU ıııealej'l epq anı• ~r. 

Harp cephelerind 
manzaralar 

• 1 • 
Avrııpatlo /uf 6.,todı; lckat ••. Pf!silikt.. ilkbalallt 

lı'JIOr. Simali Alrikf11111 ise laovıılar nıülayim bit 
tleoreye girJi 

Gazeteler, lstaDbulda kışlan hat .. 
setme#e başladılar. Okuyucular, kı-
31. Pli llielıü plbılıhk ve darlık 
ieülde. n..U seeirecekleri11i dütıi
nürlcen, tMi•tlle, hu belllan dolu· r• h.., wd1cti•Wı bu ıtdlıtkll saf
ı.-. da bllm* ~ftlıtırlar. • Bir 

tokları, "kış seldi ya .. lJer 
harp durur." Ve fa~ianın 
bahar sonlannla tekrar b• 
Jını ta.bnıhı ederler. 

Acaba, kazın anif. IJk 'IOd 
Hiç te değil ... Çünkü: 

Şark cephesinde 
yUzilnli ıa~jbelz blr surette~ altma aldı. 

On i!ol:sımeu .- -ıarma ~ if ._u. Ki).lfıa.ıaruı Avrupada kışın ba~aması, lw.; sret cephesinde, AlınMtnlar, 
rekabltln Art;D1UI n dab& 11afk4 •bB1Uıia tulrile ıa.r ı:umleket ıa~~nu kl. barba tomamiylt zaıptını tamamlamadan ve 
kendi keadtıll ~ve •llrıeaam•l 'bir ıntıcadeıa ~e,,, J:Wln.e dW'durabiWn. Sırk cephwnden nehrine da)wım"-111t h~ 
koymak t.ht!Y&ı:ınt ~ :eu ... tQla 4e "111llml llıa11tı kGDtr<>:lll aıu. blıtla;rahıxı; duramıyncaklardır; 1:ünkil 
na almak Y& Jlml bir aurett. kll!'1Ma ,1.,.ıer. pe dbeo,U bir ,.Jsil ş;.nelıde, Fiııl8JJ.diya cepbesl~e, temin edemeF.Jene, şimali :K• 
vermek }AznngellyMdu. llO~et lal~. bllNf.ra yal'!dlıllcı ola_ M.rp, ıtmf.ldıea @mıu~tur. Kır ve işini bitiremezler ye bir 
rak kurutan 1lUIHI oeml,.tıer •e din .U.•.....-l bar t;anta aokul. ..ıut, onda • bÜ)'ük 011.kyıısca, Hazer denizine uzanamaztar. 
duJ•P .. ._... ~. -.. ttn&lııklarrlll .ıJ1Jemollle, Maı kere Uma ile hup fuliptJerioe in)Uıo Ye,mMlıı yarıd&11 ti• KallcH 9'1anıua 
ve bazı keı• de j.U.m• yoluyla fenqklan. kaqı aet.Jer k~ mllll Bundan ıoel"& luzakcı ...Wrueler, buna ineraeder. EHi, Atrn 
bayatı dau temiz. dah& aallm, daha 'l'trlaall bir ıl81'1ıt ko~ te. tan.nler t>lr dıereoere kadar i!) Bakllye, ilkbahardan evvel, 
,,ebtııliıa ettıler. d!leAQ.irier. ,..,,.areler geçen kıf, 80 ihmal edemezlr. Kışa, so~ 

ır.k1 !Qlıtlardaki •IMIMılıth,ıle ~ .. ~.wc. ~ ve •aut lıııkiall nıtw.e.sir okpuşlar:dı. ı\1- men bu :tııarek&t dnam ed 
ıaQlddl• sU>t .AmlllılriD ~ ıtJtuta ~ ~illol unıı mlldüale .-.. w q ic.ia, kkJ>ye,·l t.ed· Stıılingrat İl}l bitirilince de 
ve fU'dllD ldyuetiılıilı ~ ~ n•••ae ~muıydı. '*'* ,al~r. ~dftl,ne gÖJ'e, hıRaıtdınlacaktır . 

Yenl mCdahale alyuetj ı--... llQrr11etbıl d~ ~ .._....,.~ d<>JıdaD ve '60iuJtlJP Karadeniz .salılli~ekt 
11wand1r170rda. Ha!ka. dlyorda 111~ ,....... ol4\Jbıı uı..- ...... •llorgjr .olmadu. f•aliY~tl•inP Sohum, Poli limanları, o 
Dl ber c.lbet"-o ~itmek. u.ttıL lıtr -..lele 1t*•mılık Jlı8mdlr, Serı ._ •••ilcader. daıkf AJı;ı;ıa.r;ı kı,ıvvellerjnin 
de o uta9un bir un.uru o1dalta illa ... .do JWrulıceı.IL ~de Lıe· .. ~-= Alaı.ular. hu ri altındadır. nunıar dOşe 
i•~ de GIJtle• ~ ... ger. ... lılr *'1d• 'bir........ ,....... .bıer bllidıe mübün ure- ı ... da. çabuçalc tehtlde m 
ceitstn. Kendtn.i huta etmeğe meaın ~ ~ ~ ~l ...... ~yacak.lar41r. Tayp- hr vt Rus donanması o 
ve u.,atau keramak •Jrw·dan ~ ı.s ,.,..ı qbul "e.. • fı&lil.ıl.-1, kitik tnıkr.uta. i~l bqııun çaresi.ol araya.c.ttJr 
cebin . lkftJ, atlftl, ----1 1111' ....,.t ,........... IDillet _.. W'N' ...... ı......ı.r ..,.. nıhl>il taaf'-
gttrtır. iN ltffıu'la ......... t• m. rouı.taç °"'*11 ,.,._. .-..... ~ [4'dqp .,.. 
•ini ~tmelt ••k_.,le .na IGılUdıllD 1P* l)f'J,ııp-akam. ftlr:t razllır .. O kadar. Şimali Ka.fbsyada •• 

i n" r • • •ıh• HüfM!e ..ede- t b" u "'--.a-•- d~~·-· u~. kwaıuta ........ •lıbt•=-· ..... ~ ~ etmek, ao,. a ıa e m..wau- e ~-
~ ,, E ıdJ- ....... ruua. .bu n..i~ _, 0 -=-•-""" 

la)'l81le iJU""ll' )'llrlılak " d 'V l tıcısıaM laUuaunda -.ı.-ı cJeJIL --. •- en..,.. aruı nı•-... ~ 
.... .,. ,.. !ıarelretleda Mtta '9ttD OoGDe .c~ ~ bjr ~ _... ........... "'* wı...- \lfA! ..u ı»~ka.~et,lerle 
•- _. ........ _ • ., .. _~ oım--- ......._ WL<l*-. -"·-- ..- -...... ....... ... tH I•, ...... "• CiP- muıiar ve k~ üer. sQratll 
""' --- - .. ~ -·--- - ..... __ .._...._ -.......- - 1- 7 DPı H , '1! Jı)e ~ 
~aıtır, .._.. Wk .., .,_..ilin de t.ediflo. m , * ~~ eAael .oluycriu. 

J..-ı.e ~: ~ mfitltm .. _ ...... aa- k Soıiblli"I 
V'I 909yal menfaate 8ftrı derecede 4Una-z olmam catııı dlııı!ltldk • ..._ - .t'R~ " J'._~a • .. 

k ... r pd&ııAlmez, ~farın sL 1-'-•-• _. .1 J\..._ ben\ir& J>ir Jleı&a ~ bunda atını 'Ote:viller, köttl temayGJter, a.,..,...... ~--. lılle A#-; ,_._ ,.aarntz. cı 
ti. f ıımhet Mbl!tncJa ~r:M;-. bu..,. .in ......... ,... ~ ~ ~e ıniıld dıııMık ,.... .cc .... .,4•fıe•, LeUllrad'a bj dul'llDılıvaw· ~\i ıd 
f• •.ı ı 11' e.ıt bdar lada kuv- .:1,. •-•- A'--ı...r ıJ.fa .Klo'f• i6md&le fJiır tıwı-a-ıı ıc;ın e~drn '!lP. geJine y&pllacaktır... _..,......._. ·~, _._ • 
r,,df._.. • ilkteptp tMt gttnt1 MUdanale .s,..ıtil* ,.,.sr._.daa eoaradlr 'lııl dU., ,..._ Tetleri Yok; 'itlll(i bu yaz hsrbin altı, J:Jul'Mtı A~lrda .a.ı 
l'\a.ha .cJoinas• ~ ...... .._...: mak n heri cttmek ta1= '"*9an lill' -.. ~ .- al11ı. • .fula "'8ftıl ......... tcri>i&-e e\iil~ olu ~,. 
~>.irm1- fety ... r3F ,..... .. • ~ awwt ,oıuaa glTd1. ...._ ~: Gı6~ IÖre, YQ.lfurya tfırkala.rı kullaıaılJ 
ta.la J(Jeıweor de ~ ~ .,..__ Bu gld_. ~ dııllwall w O.manlı impe.raıorJvl' tı ..,.._ ı.a kO hatlardan ileri geçemi)·e· fırkalar, Kafkas teo.itlerine 
J:ırrndan .bir ~ Bu ~ Wr tıll ten& te*1 yum ,_.a.a-ı. · · · . cek,. Bull&, kq ta engel, Almanların ,:Dkselen, arazl,.t, ı4bm ,.dıtll 
mahlfikla .ay.uı ~tı .,, ... .._ • , , .., • ........_ ....,. • mils.ait rerü ıilerlly.or. Banu_. tam 
J?U~ja meebar kalut -.esı. ~e... 'Qlll9Ull ........... ~ ...... teJ'Jer ..alJ •• Bu ceıpheye takviye Jr.uYTet• ~arfn 3'ttP11Jyor. 
fa.l_fl;t ~51arı Jtetı4lllİll ._. 1 • ... ______ _.._ ________________ ~ ]eti de ıiıdameı; olblkii Almanların Bir Alman gazetesi, şimali 

r.ü.rı<le ~ bu ı.,..,.. ile • cenup cephesinde .kunete ihtiyat- lı:asyada eereyu edea llaıtJı 
rioe Yah.kl.vııadaa 8ÇIW)ular_. Jrr 'tarı nr. Moskon, bandlltl doleyı, umr edl:vor: 
ridoTJara. döküldtiler. falr.U ılleP91 k1fı, emniyet .içinde f~lrıeblleeet. ••Arazi mOdafaaya çok 
kıun od • ••&- Jllmtar, bir - yapet,ilecek 111lif •\Ula ~r.mıe- a .... dllll v-.1 bir vaziyette.. 'Sovyet ku 
e..a:vnr 1.-1J1.: .ıı_ -A- ı: Geçeıı .klf ıfbl, bir takım tam'Ta~ 
.... , .... • ~ - --.ı e. ~ her tabii maniaya k'""9t141 

lılr i'ı.kla .kf.raıı ~ ııe•ıtrt... ''Dafjldla kızlara musallat olan lan Pi.-,Wrler, ama bu taanuı- ;rorlar. ~ar. s<Jluk, Almanla 
lirkıh•nr!ardı. h ..... h iti nlgin yap17orf Bi~ l#l ıleçıeD kıt ic..,. Jmndli o&. rJ ha~~-· ,.

0
k -ç1-+Jrf · a-. Londrad& öyle m.pular vardır kll da.ı ~ ven~ .b&tıruua 1:'11.e..a d w •·-ü ·~~'" " ").. ~.,. 

l'.alluz geaç IYua ~--- ..,_ aft1KU me,'7Dbala5 olamaz,. UIJ'lare& :yederiltl ~ ~ JDM • .....__ ... e, •e .e ar~- bu nılyetlerde .. Alman f 
ı!ad ~l'i ı....-- _.;._..... (ltblJdi Katilta Kfover , .e Laiaa Jmnet .. .bıie dıe .o .4lence ıilib ~e alan, ,_,...,__,_"· kx........_.ıer _,_ .,....,,. ._.__ '"'--=•- me~rlnl mllba!a• •tmlfler,. De7inoe m•&a- aaı.lbl de: ·-"' •- A•= .., .. ,............ "'''"'"" .. - l'uu;renım, ,aay.,._ ... nvnay ~rine zehir Vf'I'• ~•ae ,,..., -nn.-•al•ruı llk-
ılad. ~daa..,t... • a&ımı tammadddannı sliytemi't • dir. Bu ....... r, mt.dMI ..,.. - Peki,.,_, ben, Nel8cısıdan ne bar ~nna brta Jr.onıak llyet ıöste.rmele tmkln b 

Ces tir, llaııwbk da hatll'a selen bir 1nt11taı etmek ....... Wllııı6ıu. edil- kadar .ilMadfl:iltt nereden lıUeykn? 1., .k\wıret ilraftnıılan •lbucat; lar. Barallann, mQn(erlt i 
ar nya müte<>euis biıtlc llttimat ........ Çinili ba zava1lı JDlttlr. Nelacma bf17llk 1ıelıam ııtmıet etm1f. tardır. ların atılması, uçurumlar 

kiracı genç kısm oda kapamıı •· 11--- Bu matualuüıı blrl, fbndi, e*1 Dl.ye cenp wrmlf. )ı(OlUlm de: töpril liun.ılg'ıuı ld.ZJJD .aell)' 
nhktadı. odnda hı"ç •-·ım"'- yok•.. _... ~ ~ir ~eyi yok- _ _... CAaup ,oephesi: Kuvvetle tahm!n . ... """ - *- a- _._._ ıu..ı...... ı.-ı ..-pk•rta 11lr1Ucte 8'1tndlr - Ben, pek 1Yl btıl.yoıum. Slz, on • defalar, yol açal>ilolek Jçin 
, ... '"-vallı •·- k-ryol••rnd" k-· • ._ - llllP"l'Cll'i ihtiıntal kah .,_ •-- ediyonıs ki, bu cephenin ,Stalln· 

"".... ........ ... _,. .... - .. ...e......• ~ ca__ • f&P-. ka.aket veealn de Atıyor. claıı. H lllıllıııc W.Wp4• -· ~ r) berhava etmek icabe.diyor. 
narak ooimory' onln: ,-, -• ..- _,uır, cmnet nl;. 

o-- ~ .. r'ank ba i"9r( yapr Yakın zamanlarda, tank za.blt:ferin. nız! , ,Yalanla. basame.k yapQUlk, 
- l'ıtnry.orwn, iiliyt>~ •er- 1~ • llalle J$9e atr belk• den blrl, bu matu&J& 1t1ım1f ve bit' Demı, ve milferin SCiD1 Ptermıt. mm, amiral Nelaonun pek unutga:ı lar fistünde dar köpriiler 

h.met ! ',. :rta!'U ' 1 mltfer satın alırken, ıt)'atıaruı çolt ~ StılMe. ~ Ket..c:uı oH .. •• elJiedllllll ~...,_.., da iktiza eyliyor. Bataklıklar v' L'~ ie ... 
- ... -. .ıDOMaw ~9'N )'UUelaıif .. aknınd'C liMfılt ~ l191dırı~ _ _... oıatta ._ ~ • .._ muş karlar i.cJede •lerlN'e 
~ a.l•lllırini, sar-au T~ l K~rin zibl'\io.dea IÜIMli .alda Ye ..,._ .UHlkııı: Mt llıltkılı 11 tDllts .,_ar -.._ • ....._ bu Wlra& Nt11r, ._..,.. mak, taşlann ve çitlerin yoU 
~ ~ ..,._., Jakııl birf.al;rııa lhti-aler ı:tıS11Deık - Jl.ls )eAdıen, :DWılOlllUI .,_.1ıı11a • ~ ~ " _..... Natmlln Dl • kOtmMlne meni o1m91r ılein 
r...._. itiiıt•w RDı--.11ıt11aa ~ teJd~: '9,11-ıt• J.lel JlloWll iMia ~ v.ı aUMı&..etı:UU söılıaoe: -.U• •ıatt.a. ~de ,.t.n. 1mae1c. her teYI 4ahrlp ~eti 
la.r da olda, 7 ... ltir,... --.. <Devuaı vu) Beııllli Wr .ılUi•.elıdqtDmll oka. -~ l»De dlllMllDl ...... de ..,......,.r.. r1tt anane ~-.1~te 'bt\tl' 
1>ir dcıılltor >'NBPada• _...,.._ .. 

1 
______________________________ .. _______________________ .... 1an. f• 1atalal'I .,....,_.. 

J'- luıdran .. ,...... s..ı.:.:ı.c .a..ı. --. ,.._ "Yollara gelince: YOksek 
tor ... la.fi __, ..... .ttıi, bd lıir 
tJ!!Y ıMyıq-.....ı;, fakat ....... ltilr ı-·ncnof: v 1 y bütı Te cebinden koeaın.a bir._ da.. Yoı YQrfne nstansl§r Te 

~receye kadar Önlemİf .omı.k ~a - Jlirt VlllaJıi lcö~ ---- ---• ·---• =§§§~ hk kuYNio llfklılmı t;ördiL 1ıA rlk kullanılıyor. Bunlar. 'heJll 
lıir mtisekkln vere~k ha.atanın Ya· 'Diye ~ı. : hiyalçı ulııd.aJd arabadan bliliiu 1colay yapılıyor, hem de e 
nıncfan .,...eh. T.lln*ılade yanı.lmamtş{t. "ir Mr WtAt &flNIHfh Mle. Bueu crphanenin t!aha çabuk nır 

llatilia ilAa ~ eo-. .,._ mllıdet.....,. tıılkiMten .,ynı aYltı- menfaat uinına yapmayıp sırf alış mfo ediyor. Yanıldar da, bd 
ru S.ndine ~lıli, ....._ ille- da 'lnducıan ıtt ıtıaoeaen ibaNt Jdl. Yan: 4 R~R#WNEL kanlık sal1dyie ,Yaphlından b.tdh riklerde gönder411yor, 
ralııll Ye mtitefllM •ir;1rea ...._.. cat !bir çifttik (16~r. 'P~ it. V. GlJGOL çoktan unutmuştu ve şimdi, kırıl.. ".ICöprilctller, lbazı yerlerde. 
~ biraz konuşta, nntllr leıde ıflk parlıyordu. Şa...-polun bir tekerlek ~ı bile eklell kl ''fünlküler" (kablo Qıeri 
Jmcağn gilaü, ~ gön gjbj 1~ ertn at.aı on tne 'kadar•"' •••- - Olamaz, -di!re laomurdaaclı, 'bÜ- edecek delillz, di,.e ce'l'ap -.erdf}lr. kaçıınıak •iyetiıD.ch olma41 ... un, rtı199 ctat oımenc!tferl) let 
rnlfti, ,.,.._ tıuuma"1fl bir eı'c<eio eı .ara.~. M6tepliler, ara- Jiln avlu ins.anla dolu. k.ulübewi A'fJu kaplsı cıcJnlffı "e .oalar atınıcak blltka Wr 'te7 an,...du. da getirmişlerdir. "'Geçme1' 
(Ol'lıa :ya."1, azan boyln, ııitiodil' ltklı .. bta .avlu 'bpısındu Hkınca blltün yerler mellJU}. S!zl nereye 1,oerJ Cir411Jer. bundan ıiaüfadıt ed• .flkısof elini . salt ')'OUarda, mftdafıılar, ek 
şa,..lı, siyafl elbi!leli bı"r erke-le) ı"8nua hlrçolc kalnı arabdYfe ııhrıru? OsıeUJc hoplnlz Jri ynp.ı.Jı FUıuor, kocakaruıın .arbaındu keıadl ceWrmlt •IW. ODWI cıMıne le. setler vocude gctirmtşle 
J'.._,.._İ1, erlrelr ))e3ine takıhnış, Colu ..olchılaeu ılarirettiler. Bu .etma- sa#lam insanlarsınu:! SlrJ y.erle$li· giderte.: ~oktu "e NJllı ~..caka'*- Koca- sf'tler, ovalardan ziyade, d 
'-"iılıeNe e9e lladAI' t;ehni,Jer, .ak da il& ~dıe ~ur.ada burada )'ti· recek olursam kulübem çöker. F i- - 1\e ..M:rııin, nineciiiaı, dedJ. karı talebeleri ~u şekilde yerleşt!r- mania ~ıkll edjyor. Mutaa 
ı»--.. saat on birine kadar ben· •t.zJar •wrlda•L loaollarJa llAhiya&çllarıa ne mal .oı. ~e nasıl ulala)·Jm .. '".Uldıi. t... ıdi: :Sarfçırı ~,.. :lroria. Hlh1- lerı -aşmak l~in tok zaman 
her otmm9flar,. talHmaıMı ha er- - Dtk&at -edin •kad8'lar. döe- f)uklannı çok iyi bilirim. Eğer böY· 11.ımda uokl l>:lrisJ .,..ha -.... )'8tCJFI lao$ kilere .lcapMlı. fiknıofıı diyorlar. Her J>Bllkada, Mr 
kek •til•,a beraberinde getir me'k ,ıoıcı N.e P8hMıtta ohtf'y ıehu• le snrho' herifleri i.ceri alma~a ba~ yor. Til sabnbtanhel'I •lı•a ıWr 4a boş 'ko)'UD lllnnft• _.nlü. ıe, her bolatıda .. Vadilerde, 
ıJiğl bir şi.,e bft~ ikram etntitı, y:ılacıı k hlr \'et' "-tin l'decf'A!z! lnrsam ne C\" kalır, ne hacn. Gidi"' odun parçaSJ hile girmedi. Fffozof )'tlhıı lka1ı.nca i>alılh bll' bcıyunda, ıı.,, b&~4e setler 1 
kız 119 ~ ..... m«llld ,..._ Üt .a1l.m .ef.elldi, !lıep b~;Sea kapı. lildln1 ~lıe burada yer yo1d Kocakarı : .daldkada yedi, ..tur.m balfık 4tur- lla Htleı-. Haerip.. ..,,.._..., 

cı en birde kalkıp gitmi", erkeiin yn '·urdıılıır '"e : - Merhımet et, nlnec1tlm ! Gaı ip - Şuna .do bakın, cauı ne l•le- l•ı-.ı ,._lactı. 4ffler aıntan 11'1 ıoral ~llfyor. llöyle manı.ı-" 
~ı ... mdan sonra Matiida mideRiJı - Aç knpı.yı,diye hıı!ıırt1ılar. hıristl!o·tınların hö~·ıe p! ~I pl!!lne hP. miş ! Dedi. Bende )J)'ece.k hiç b'ı' '"" ma1u aeraklı ~ •un 1araf etmezden evvel, onlars 
fle bir saneı hi98f'trnde baıJlamı,, TCuHlbeJt'rden bfrlnin koımı ı;ı- IAk otıırı Rllmesıne ı:tönlDn nıml ~ey ) 'Ok • .hem hııliUD /n>ın da ~ ·hH hJr tekme lnllb-df 'Ye 6111 ıdb: fH 4tden htlhklmlan ateşle 
bu ytbden yatağa girmele mecher cırt!adı, ve bir dalcikn ı;onro mek- raıı olur'! 817!1 lstedi.in ~·ere yer· •na.dJ. uyumak ftlJ"elJYI• sal t.raftna ıdlıt- 1"Ô, t•blrhMh imha etme' 
01-aş, --• aıttlkça Uhl1$, t.a • leplilr.r karşılarında kn)·un dt'.r'hl ır,ıır. \•e ... ger 1jz şöyle yahut My- f' ik>zof : 41. 'Birdenhtre 'klçlJk hpı a(1Wt, -de ~rf aşmık k8't'dly0r. 
h ... 111111 ..-ez Nr ••w ~İIJ lıiiridn bk' kocakarı .gördiıler. Je ve yahut hertınngi ho~lrn :bir şev - Jlal&uı,ki lıir. hunların tırpsini• .,,.~ koaıkflrı elflert't alaını «frff. .,0 zaman, fen Jut'alannd~ 
\"e nihayet.. . O, hQ#uk boğuk ökc;iirerck : )'apııcıık olıırsnlc ellerimiz Jrnrusuıı oaraşııu,, tırınk jırın H>'ardık. .cü~e FHozof: 

••tilda bunları anlatırken bir - - Kim o'l dire bağırdı. Te Tnnrı ftilrdijlini yapsın. fc;te l1u rlr,·am cdiyorclıı . - Ne e, nine, <ne istl"9P990! , tefekkJl hficllru mlllreqled 
dcabirc ayar .-ılan .. ,.ıağa baş - Biı.e yal~k rer ,·er, nine.. kaıfor! Yuaf te!lle de: Dedi. kele teÇ}yor. Bunlar tleY 
lamqtr. K'"9ndı. •ıt)'ilıwlı. jm6ad y0!11muaı şa,u·d.ak. Kırda tıeoe!c· i.Gcaıkarı caü,ba bi.raz )'Wllu.-ruıs - Ev.et! Be~ de dur : ;llna ab· Fakat koeakarı ellerisai açnuf ona lerl, bonıbalarla, mltr~öı -" 
iı.Wo!li. t-ırınn<'I• ve nihnvet saat oıe- mek. aç karına yatmak knrfar kötil. tı. Dü~nce kla.de: ~ın, dif~ süt'len4i. 6oh @eli.-orı41u. ca.Ja.rlle mücebbezdir. Ortal,,. 
kiır.e doğra aa verdj. 01.tıyll ~iirea - SJı kl.aıainiz ? - P ek!. .d.od.J. Sizi ~>'« allr1.ra. - Ha.reli., llaarcli! fhı ib.dar&U da Filozof: mınıı boıtuiuyor, rnQ!reıeler 
dcılttor ba ansrmı öHimti ,ıtpheli • Klnıse.)'e .urn.rJ.an -dokwamı~·nn ancak hepJajıJ 8"rı •rrı F•hnl'lıtn,l şikr.e!lin. ~ tdbaır "Şe'J"leııe .eaUlk1 - V•y aWi .. ay! •iye 4ÜIJ&lldü. duman perth&l arkasın<fa, 
'"61a. ~~ed '™'~ ta!'mdı, ntopl'İ insanlarız; ilahiyatçı Jfollive. fi'o· çün.kü ıl>ir arada Jc:Wrunu. tcJrn ra- Bu sö1ler Homoyı fena halde ma. ~akanra: te tarafına geçJyoler, Sonra, 
"fmitda IDıoverin de ı:ı.n Deli • .zol Jloma Rrut ft lbeyanıeı TJlııer1 hal ıet.ıneı. teasfr etti Fllkat ıbirde.nbire bar-- - Am81e ıfhellın, ~ fe7 cı1. birer 1alikhnata tahrip edf 
T°"'9 •Jlll ~,.,..,en IWlt- Gert.eıs. TaJebelrr : ı>ana ._.m~ balık toktu. Yama.. mut 4edl. ftw $eft GIPfıeehtfn 
lthtl ~llvt8"1i. ~ti'rikninden re- Kocahn : - .Ol"fft Jellia bilec..a;. 4~. ·, w- da ....:s-n ıı•L• ·-ı..-. • L... •• bil1e111ne. "'• ..... ,~.,, l'ell -yatçının -~·• _" 
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ROMAN 

l . İstanbul 6 ncı Uukuk Mahkeme- ! 
~ınden: 

1 942 ' 1589 
Müddei : IAmbo Spanyoyaoidi. 
Müddeialeyh: Katina Balat Çor 

bacı, Çeşme İstikban efendi aka.. 
retlerinJe No. 5. 

YAZAN: lSKENDER F. SERTELLi 
Mü<'ldci I.ambo tal'afından müd 

d~iaJeyh Katina aleyhine açr1atı 

&e§idin dettııtt devam ediyordu. 
Hu arada bMlııelere uzaktan se,. 

iret kalan biri .arclr: Seyit ömer. 
Hacer en çok bu. mubteria genç_ 

t en korkuyordu. 
Seyit Ömer neden 8U8Uyordu '! 
Oysa kl, ömer, do Seyit lla§imjn 

ba~vezjr o)masmı lsttyenıerden blrty 
cu. 

O halde ıtmdl necteıı birdenbire 
kenara çekllmto ve lAllUDUftO 1' 

Yoksa onun da a:tz.IJ btr pl:Anı nu 
vardı'r 

Komutanlar ve lll!lkerler Bağdat 

kale&ile kulelert ı&mamile aarbll§ v1ı1 
mtıdafaaya bazırllllllUI§ bir haJde bek 
lfyonın.. (Zeydt) kablletdnden ne ~e • 
len vardı, ne giden. 
A~n Ü9 glln geçmiftı. 
Halife, Seyit 11.a§hııln aldığı: (ed 

blrler uyestııde diifmanıa korkup 
kaçtığına J.ııaıuyordu. 

SllllRBAZ 1UOERE 
KAVUŞUYOR MUT 

Seyit Hatim baısver.tr olmuna. 
Rallfe NA.11ır, Zeydı kabUeıtııln Boğ 

dada büeu.m edememeslniıı sebebini 
Seyit BatlmiD bafvezlr otapnda bıcı,. 
luyordu. 

Sa.rayda .Uk net va.rdı. 

Hacer lD&ktan bu oyunu eeyredt • 
J'O.rdll. 

Seyit ömere gelince, o da eqeo 
11-ı elde edeeefinden, ona kavuşa. 
eağmdan ve onunla beraber Bağdadı 
tel'kedeeetlnden emlndL 

hoşanma da\'asına. ait nrzuhaı sn Y11m111 <,levtreaı 
örner, AbdttlgaUarm u~ gün önce reti müddeialeyhe tebliğ edilmek Alek•ander Ve-rt ~ıızaller E:•en 

eöyledllt IÖzlert batıl'lanu§ ve mttte • i!zere yaZ'llı adresine gönderilmiş 
emir olmunu. Gerçl bo nıe~hur bil. se de mum.aileytin mezkur ikamet 1939 sonkinununda, yahut da olroodığmı yazmalarına ragmeo 
yficllnön hlzmettnı hedlyeısh bıraka. gahmı terk ile semti tn«hıılc git. martında ve eylfilünde orta halli Fransızlar kendilerini daha fada 
eak dettJ.dl. Ona bfr güzel cariye d0 tiğinin beyaniy~e iade kılınması Fransız .. artık bu İ§e bir son ver- emniyette hissettiler. 
ha.zırllWDlttı ama.. bu ~ln netroesın. iizerine Hukuk Usulü MuhakPme. nıek Jiı.ımdı.r •• diye diişttnüyordo. Mademki PoJonyaya "'ftra.nti \'e 
den bl.r türlü emin olamıyor ve kor. leri Kanununuın 141, 142, 143 ve Fransızlar ' 'artık yeti~ir,, diyor- ribni5ti: imka m oldnğn" tak<lirde 
kuyordu: 183 üncü maddelerine tevfikan la.rdı. Fakat "artık yeti,ir,, <len.e1' bu garantiyi bir Rus ittifak.ile ta· 

- Ya Betft ıeJuar a.lnllanır ds iac'e kılma11 davA arzuhali He mu. ~vaşmak için kifi midir! mamlamak zanıri icli. FakBt bn 
dönen dolaplan öfrenlrlleT... o za. h~kemc gününü gösterir da;etiye Çekoslo,·akya işinden sonra, ~e~ hem de f>E'k çok ~erj kalmı'j 
1D&11 ne olacakT diyordu. varakasmır :rr. .·~keme divanhan "' Polonya i5i meydana çıktı. llitler bir teşebhU::. idi. Rn<iil".nn l\liıter 

Seyit ömer btlyllcöye eli boş !:'it • &ine ası:lınasma ve 942 - 1589 nu. Çekoslo\'akyayı yutar yutma7': si· Çemberla.yne \'e Mösyö Boneye 
mek ıstemedl. Ha'llll'l&dttJ kızı çok marada kayrth ;~bu davııya uıUd. yasi ve Ba<ıim faaliyetini Polonya- emniyetleri kalmamıştı. Dnladye 
C"Uzel elblııelerle •UsledL Onu bir sa • deiaJeyhin 15 ,'!iln içinde cevap ya karsı çevirdi, Bu sefer "artık bu ittifaka. taraftardı ve Mister 
rayb &-özde kılıjııbl so.ıctu ... ' 'e kendi. \.ermesine karar verilın-İj ve her. çok oldu,. diyen mister Çember· Çemberlayı!j Jlimmsnz pazarlıklar 
~ine bir kese altın verdi: mu<:ibi karv arzuhal il .! tlave~ive Iayn de Lehistana Almanya tara- la İtham .ediyordu, Hatt& çok canı 

- Bu dakikadan itibaren adın Ha.. \'a"alı:a~ mal:iı:eme divanhan"si~e fından hüMJma. nğroclrğı takdirde c,1kıldığı bir gün "bu adam bir hl\l<• 
oerdJ,. AbdU.Jga.ffar sorana ''Halife • a ı:-~ınış olmakla mumaileyh Kııti. BUyük Britanyanın harbe gireef'- kııl gibi pazarhk ediyor.'' tlemiş -
ntn gözdealydlm.,, diyeceksin ve onıı. nanın Jrul<aT.'l'ct.ı yazı'lr müdde-ı: zar. ğine teminat verdi. tir. Hakikat haJd~ Rns mUa:akore· 
bir .,ey söyJemlyecekslıı? rında davay:ı ı:tvap vererek talı· Bu teminat Fransız mebuslar terinin mm·effakıyet..,ir.liid me~ • 

Dedi. Genç kadm ıMlz verdi ve al • k:kat için tayin kılınan ·l • 12. 9·i2 mecli!ıincle endişe uyandırdı, kori liyeti i'kisi arMımla. mü5terektir. 
tınJarı alınca eevtndı cı.ma giinü saat :ı 4 ele mahkeme. dorh,n!a adeta korku havası esi- Bu hususta Rusları mlittefi'kler-

BUyttcUntin evine yaklaınrkları za-. r '. zde hazır bulunm~:sı ~~ya kanu. !"Ordu. Ru korku Boneye sh-a;ret rlen daha fazll\. mO\'ahate etmek 
rnan SeyJt Ömer 111or.:lu: nf bir vekil gö!ldermel!i lüzumu etti. Bonenin hususi kıllem müdU- ele mümkünrliir. Bn a.vrı bir hikfi-

- Btlyücönl1n evinde Rnl görenler t-:-t>Jiğ yer'.n~ geçm.ck Uzere ilan rü olan ~lösyö Piyer Bressi Alman yedir. 
olursa, no dlyeceksfnT rıunur. lann Pra~e ~'rdi~i gün "bu ha- Fransaya hararetle harbe hazll' 

- Bunu bilmeyecek ne var: Abdili, vadis beni hi~ hn~'l"ete <lü5iirme· landı. Sonkfinundan beri «:ok kö-
ptfardan ba§kaaın& hüviyetimi söy. di. Bu b:idiselerin tabii neticesin· ll.hn'Jııor olan Dalndyp Frans"yı 
lemlyeceğim .• llA)lfe gözdııet olduğu. ]atmış. de mı.-vcuttu., demişti. Fa1ts.t Da- hem maddeten, hem minen harbe 
mo yalnız 0 bllecek. - AJA ... o halde ölünceye ka.dar ladye Mister Çemberlayne yardım hruzırlamağa çalr5tr. :'\lart.tn. Çekos 

- Çok 414. Onu bir nıitddet a.vut, yanrnda ka1m:ığa razcyım. Mademki etti. Kararsnldrtan bıkan \ 'e giitı [ovakyımm iştila'!ındnn sonra par 
tuktan sonra., gttntın bfrlııden yanm günün bJrmde ben de cariyelikten kur geÇtikçe daha ziyade kRdere inan- liment<ıdan fevkalade salahiyet 
dan ka~ar ve 'benim evtme geUrsln. tulup zpngln bir ln"'8.n olacatrm. mağa başlayan Fransız milleti bu :ılc1ı. Ba..wekil parlenwmto'1an bu 

- Ya ondan boşlanrrsamıı... beklerim. Parama tamah ederek bfı sefer pro~to etmedi. Sulbü kor. !'o.alahi'yetleri isterken sert bir ]i -
-ona diyeceğim yok.Hoşlamrsa"ı nimle evlenmek lstlYPn1er o zaman tanmlk icin yeniden anla..,ma t-e • ı-.an kullanmı~ ve !ideta parlamen· 

kend&slne hizmet ederstn ı Onun ya. • kim bilir ne kadar QO~lacıık. şe-bbü<ıleri va~ua yapıldı. Bonenin toyu hi~e saym1şh, 
nmda kalır va hatta. glinUn blrfndfl Kapıdan ihtiyar bir kadın l!li)yl~ne. gazetesi olan "Hür Adam" tn~il· Umumi gTeWlen sonra hnft:ıd.ı 

Şlmcll aaray halkı birbirine yaren. mtrasma da konarım! rek çıktı.: tere meeborl a'Jkerli!i kabul et • kırk <ıa.at i'5 pren!'lipini de ortadan 
ilk ededanu.n ... btz geleltm stblrbaz - Abdfilgaffa.r TA"f•!On bir adam . - Allah kahretsJn IJU büyUotHerl. medikçe Fran!llanm harhı"n dı,m • kaldTnDıştı: bu o;nretle Daladye 
Abdillgattara.. bııdır'l Eğer ben ha.Jl1e olsam, baikm husu. da kabna.k mecburiyetinde olduğu kendi hbirile "Fransayı ı:teniş bir 

s 

1Haber'in bulmacas 

1 L-L--t--1--

2 ı--1--1--1--
3 L-J~~-+-+--
4, L-...1--1--f--+--

~ 

" '"-"'-""-""' 
8 
9 

Soldan sağa : 

ı - Dii§kü ncesine, 2 - El a
yası, keder, 3 - lJımi heyet. 4 -
ahzederek, ile, muhaffefl 5-b~ 
harfine bir kuyruk takıbrsa kur. 
dela olur, istimdat edatı, 6 - ba. 
şına "t" gelime ince kil olur, er.. 
hz, 7 - Salata Ilf!".'ir<len bir ot. 
tcl'ı.l.i kesmekten emir. 8 - başr· 
na "m" gdirse eski bir Türk de
nizcisinin is..'Ili olur, ceylan. 9 -
m~hur 1ta.lyaı.ı. r~amı ıo - pr. 
ma.nlarm ~ahr, en saf meşnıp . 

l'ukandan aşağı: 
1 - Zevkle hayat gıcçiren, 2 -

bir işin mukabili, 3 - bir nevi 
ipekli kumaş. hocanın talebesin'! 
t alim ettiği. 4 - dahili, kmnm, 
5 - ekmekle venir, nota 6 -
bakırdan yemek ta.ba~ 7 '- ha. 
zin çalan düdük. beyaz, 8 - sıç. 
ra, bir edat. 10 - bir aıamız la· 
yikiyle. ' 

Diinkü bulmacnmrzın halli : 
1 - Bukalemun, 2 - ekan, be.. 

rot, 3 - dalaı;an , ma 4. - 8.lim 
bayat, 5 - vinu, iy, ·ra, 6 - a~ 
rol, kan, 7 - ah, gaco, 8 - Fri. 
qe, alış, 9 J sağ, Ja, 10 - n~. va, 
ıiyet. 

Bo meıtJıur ve kumu böyticll Seyit - Batda.ttakJ bütUn büylicWer runu temin için illt yapacağım 11 bu noktasınt!a l"Jrar etti; ~lö<ıyii Dea1 iş tezgahı'' hnline ko:v:mn!lltn. Bn 
öme.re üo CÜJl mtlhlet v61'DdftL 11eD«fadJr. Abdlllgattann hl~ vanııı: herlfierln vücudunu ortadan k&Jdır • lhrr guetıe&inde ''Daıui~ t1ğl'tın• devrede komünistlerin· nuf~zo cfa edenlerden aldığı me4ftuplann 

"- Eter Uç cttn sonra ııa.cerı ba.. olmadığı için, onun yanında kalır • ınak olurdu. c1& öJiim" serlevhalı meşhur ma - ~ok azalm1ştı. ,\mele te!'!kilii.tınilan memleket efkinnı temsil ettiğini 
• t;esjjpı etmez,seıı. Beıtldtn ıt.kluıı aan dedim ya GUoü.ıı birinde sen de Seyit ömer GWerek: kaiec:foi yatadı: bir t-.u·aftan bu Pil\ b~ki k.\lanlar, kendil'e~nj S<'nteş· tdilin. etti. 
iade ederim. ve -ı.eyt ona haber Battİamn en methur zeııctnlerl ara"ı _ İşitiyor moson, dedı _ Bu kadr. kalef diğer taraftan R. R, C. na· rin ~reviııe ~ürükliye0 komiinist - Bir bakımdan Daladye bakhydı. 
wedrtm. Ondan eonra var 11e• kom. na kal'lfll'lm! cın canı yanı:nış galiba. Abdtllgat • m1n:ı. radyoda beyıtnat \'erit"ken 1erc isyan halindeydi; Ye Dalailye Fransaf bilhası:;a köylii l<'nms~ 
nıı pa.ylae onwıla~ - ya ömrü. uzunsaf .. fl691arnn a.. fara lrimblUr ne kadar para vermı,. aşağı JUkan aynı fikri müdafa!\ ~iin ~eçtik!:e clnha ziyade diktııti)r kawetli bir htik&met istiyordu; 

Demi§tL Dördllncli ctlaii ea1ı&1ıı tanncaya kadar onoıı ölümtintl mu tir. eden Perri Fili'pin sözleri Daladvı> tan~ takınarnlc bütün fi'ramıayı ve Daladyeni'n kol"·etli hareketi· 
Abdülpftar bir oocıııkla Seyit Ölnere bflkU:yeceğlm' Oarlye peçesinin ucunu kaldırdı.. Fİ bir hayli öfkelendirmi~til'. istediği ~ibi kullanıyorilu, lfaı;vc· ne. köylü sertliğine itimarlı Tor • 
habflr gönderdi. ömer. çacup: ..:.. A canım, bu adam bugiln doba;ı ihtiyara baktı ve bu ksdmı tanır glbl Nihayet İngili7 parlitmento~u kil, hi!:bir tenki'ile tahammiil ede- dı. Bu takviye ile l<ın'Yetlcnen 

- Şimdi Jıasretf d.,arete celecıe ""'ıııdadır. Bundan !&7.l& ya.,ryaca'< oJdu, fa.kat Seyit ömt-re bir !tGY eay. mecburi aı;kerlik hizmetini kabul ıniyeceğini mecliste açıktan aı:rğa Daladye meclise kar,1 neLükct 
llnı. ek>~ ya. Naını oı11a iki a.yakf da çu . ıemedı. etti. Bu Frımsada !:'Ok iyi bir te<>ir ~öyledj . Ve mecliste rakip1P.rinin nu göstermek lüzumuncfan ~kendini 

Dedi Ye ııavdr. Fa.kat, toler c:atalla. kurdadır. Hattl\ du:vduğıımB gör l'I husul'e getirdi. Rone taraftarı ga.· tuklarmds.n ziyade hergün posta kurtarmış sayıyorclu. 

ll]'ordu. kendi mezarını bile '1fmdlden ha7.ır , (Devamı va.r) :zeteleriıı bunun kafi bir tedhir ile kendisi'ni beğenen ve takdir (De,·amı rnr) 
-.... ~----------------------.....:.------------_,... ~~~------------------------~----------------------------------~----------------..;.;;_--------------~----------------------......:;..... 
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(0.zetemlz.iJa birinci aayfaaında 

'-lhk yanmdald tartb oerçeveew.ı ek, 

~ pnöerecek okuyuculanmızuı 
ücad mahl)'eti haiz olmıyaa lı:tiı;Uk 

UAalııur paraaa; Detr<ııunur.) 

Eolenme teklifleri: 
* Yat 20, boy 170, kilo 71, kara 

kqlı, kara gôz!U, kimsest bu!unmı 
J'&ıı. kapalıça111ıda ı manifatura dUk, 
kA.m olan bir gen~. yUkaek alleye 
mensup bir la:zla evlenmek f.ltemek 
ıed1r Dul da olabilir. (Mehmet Be§llı 
remzine mllracaat . 

4 Ya§ 83, boy 1,75, beyaz, uzun 
boylu, kara k&.§lı, bir terzi bay: aarı 
~ orta boylu. balık etinde beyaz 
~ dul veya kız blr bayanla evlen 
mek istemektedir. 5.6 bin llrası veya 
emlAkt alması prtt:rr. (D.K.) remzı. 
ne mllracaat. 

it ve İf çi arı yanlar: 
• Orta mektepten tahs ilini terle rne< 
bariyetınde ko.lınI§, g'1ng bir Ttlr1< 
km ugaıi 25 lira 11creUe tf anyor. 
Mtle88e98 ve tlcaretıı&nelerde ııııtı~ 
memurluğu, kasiyerlik, kltapçu~rdıı 

&at?§ memurluğu gtbt n.zUelerıe bttN 
m-?erin.de Ç&lıp.blUr, İatlyenlerln (Ha. 
yat fil) remzlle gazeteye mektupta 
möracaaUarı • 8 

* Ticari müesseselerde çalış 
mış, tecrübeli, oldukca İll8ilizoe p. 
len iktisat fakültesi talebesinden 
bir genç ö~leden sonra yazı hane 
lşlı!tindc çalışmnk istemektedir .. 
~(Mim) remzine müracaat .. 

• P.C.N. talebcSinden bir genç 
vaziyeti müsnit olmadığındnn fa • 
külleye devam edemiyccektir. Her 

· hangi bir müessesede veya mnAazn, 
Cta sabahlan aJc,ama kadar çalış •• 
mak i stemektedir. 

Kefil ele gösterebilir. (N.Y. Acil) 
remzine müracat. 
~ .Asker!lkle blr aı.Ahı.m yoktu,... 

'.Asn aa:ıatlm nnlbanttır. Boştayım. 
Kapıcılık, odacılık ve benuri bir ij 
aramaktayım, Şahsı kefil de g!Sstere. 
bilirim. 

Jl'atlh.U, Kızta§l oaddecinde 22 ~u. 
1narada Reşat Göçmen eHyle Mehmet 

* tkfünt fakültesine dcv11m eden 
Anndolndl muhlı .. llf müesseselerde 
~ılışmıt tccrübelf, inglltzce bilen 
IJ>fr grnç öğleden sonraları 'e eğer 
icap edel'3C sııbnhtnn akşama şadar 

l.fıcrhonRi bir mües.sew veya yarı _ 
i'lıatl('{!e ealışmnk fsteroelckdlr. nuı 
Jınsebe dcftc rl!'rfnf de tutmasını 
l>llir. ( 'f ı.n l rr nı1.lne m iırncnal • 

*' nı,. j;.,j,·<'r~i•(' '· 1 "r-~i ,.n7. ıh o:ı. 

&L 

Pazar günü yapılacak 
maçlar 

İlt. Futbol Ajanlıtfndau: 
Saat 11 Kasımpll§& . SUleymauJye 

Hakem: Rep.t, Semih, Faruk, 
Saat 18 G, Saray • !st. Spor Ha. 

kem: Şazi, MUeyYet. Neşet, 
Saat 15 Beşiktaş Fenerbahç) 

Hakem: Sami, Saı:nıb Sellmi. 
Şerel Stadı: 

Saat 13 Davutpaşa • Tak~im Bil. 
kem: Feridun, Halit. Hayatı, 

Saa.t 15 &lkoz Vefa Hakem: R 
Galip, Nejat, Baha~ 

Fatlb Stadı: 
Saat 9 Kurtu!uş _ Galata Hakem: 

Necdet, Zeki, Hayri, 
Saat 11 Unka.paıu _ R. Hl.sar Ha_ 

kem: BUlend, Zeki, Sabahattin, 
Saat 13 &yJerbeyi • Topkapı Ha. l 

kem: MUhtar, L1ltli, Münir. 1 
Saat 15 Alem.dar • Demirspor Ha. 1 

kem: Şekip, Ruşen, Fazıl j 
'. ~ :· './ 

<{(?ıu/q.;_ ,; 
18.00 Program ve memleket sanı 
nyarı , 18.03 Müzik. 19.00 Konuşm:ı 

19.15 Dans müziği (Pl.) 19.30 Mem 
leket ııaat ayarı ''e Ajans haberleri 1 

19,45 Serbest 10 dakika. 19.55 Şaı 1 

kı ve türküler, 20.15 Rnd)·o gazc.~ j 
tesi. 20.45 Müzik. {PJ.) 21.00 l\fü7.lk 
Söhbellcri. 21.45 Ila dyo senfoni o:- 1 
kestrosı. 22.30 Memleket saat ayar ı 

Ajans haberleri ve borsalar. 22.4!'ı. 
22.50 Yarıftki prognım ve kapanı~. 

ne ve ticarethanelerde öğleden son. 
raları veya bütün gün çalışmak ı s. 

temekte<lir. (Şahin) rcm7.ine mürıı 
caat ..• 
Aldırınız: 

Atntıda remJzlert fazılı olan o • 
kuyucolanmızm oaaılanna s elen 

.mektuplan ldarebanf'utlzdf'lt (pazar 
lan barlO) be rgitn .. babtn ISfley• 

kadar '" •at l'7 den eonra atctnma, 
lan. 
(A,G.) (A.U.) (Acele• M.K.) (B.Ş. 

kJm8C8lZ) (Bulunmu) Bay Faikı 
(Çabuk olııun (Dadı) (E,11'.) {E.M. 
GCN) (F.) (11'.U.Ş.) (F DK.) (23 !.o 
isti.yen) (M.D.) {lıl.11 •9> (NeW' 
(0, 1.> (Özba.ba.) CP .A.) (79 reuam ı 
(R.A) {S.S. Çabuk) (Samtmtı 

(Ya~ur) 

' ,, •e.tet DemW,,.Aa.t Ye Limanları lf}etme 
Umwn ida.eai ilinıları 

1 

lıluhammııD bedeli (2940) iki bin dokuz yUz kırk lira olan muhtel\f 
numara}arda(21000) yirmlblrbin adet bezli zımpara (4. birincik!nun 1942) 
cuma gUnt· aaat (H,30) on dört otuzda H11ydarpaşada gar binası .dalıilin 

deki komisyon tarafından açık ebiltme usulile sattn aıınacaktır. • 
Bu iıe girmek l8tiyenlerin (220) iki yUz yirmi Ura (~0) elli kuruşl•ık 

muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiti ves!!.lklc blrliKte ekslltmc gü. 
nU eaatıne Kadar komlıı)ona mUracaalan JA.zımıiır. 

P.! işe ait ıartnameler koml8yondan parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(1527) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari H esaplar 
)943 11<.RAMıYE E LANJI 

KESIDELER: 1 Şubat. 3 Mayu. 2 Ağıutoı 

1 lkinciteırin tarihlerinde wıptlrr 

1943 lKRAMIYELEKt -, 
1 adet 1999 [.fraıı. - 1119.- Ltn 
1 • Y99 .. 
ı. 1§88 . 

1 • 
l • 
1 • 
1 • 
1 • 

11 • 
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ftrklye it Baııkaw pat>& yatJrmMda y..._ pa,.e 91ıtkw 1119: • · 
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Gf.!rhart Baoptawm 
Senıı.a Bedrt Gölmll 
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Asrileşen Baba 
Oumarteei ftl Pazar C1lJı)ert 

18.IO ela HatJJN 
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M.M. V. 4. 'fVo· lı Satmalma Komiıyonu Ca~kanlrğından: 

Ordu sıhbf ihtiyacı ıçln 20000 kilo kroziloı eodık Diaau pazartıkl& u. 
tm 'lllmacakt .r. 

Huvai<1'at t::-ırrnat 160C. Jira olup ihaloıa ı 2•.11.942 salt 'l'ttntl saat u.ao 
da Fındrk!,ı:laki Komiayon binıuıında yapılacaktır. Fazla l.zatlat almak la. 
tıyenlerin her,ı,iln v~ ta~ıpıertn muayyen ~ıın ve saatte kom!Jıyona ııeım~ 
ıerl. (144'~ 

M.M.V. ic~anbul 4. No. lı Satınalma Kominonunclan: 
Ordu lht l y-ıc ı !cin ikı kalem eczayı tıbbiye paı.arh:tıa aatm alınacaktır 

Katı temjnatı 1040 liradır 
İhalesı 24.11 ,94~ aalı günU aaat Ul.80 da Fındıklıda &&tınıt.lma koml&YonU 

blnaernda yapıla<'a ktrr. Uaha taz!a uıtsi!At almak jıtjyenl1>rin ber~Un ve 
tallplerlr muayyen g1ln'1ts !<0mieyona gelmeler( (14f6) 

M.M. V. latanbul 4. No. lı Satınalma Komıayonunclan: 
Urdu sthhf ihtiyacı için 189 kalem muhtelit ecza pazarlıkla l&tID &ı.ı,. 

n acaktır. İba'f'P1 4!4 ,11.942 .salı ı;UnU saat lfl da Fındıkhda ımtmatma komla 
yonu binasında yapılacaktır. Katı teminatı 1172 !ira 10 kıJrıışıur. Hepıı: 

bir talipten annal:!Uece~, gibi birkaç talipten de aıınabillr. Bu ttusııata d" 
ha !azla ta!&!l.lt lstlyenıer hergUn komııyona mUrac.ırıt edısbU\rler, Talfp~ 
Ier.ıı mu:ıyye!: gılnde kotr.isyona geleme!eri. (14t5) 

M.M. V . 1rtanbul 4. No. lı Satırıalma Komiayonanclan: 
Ordu sıhh1 1rttyacr lçln 20000 adet 150 gramlık amv.ıl klor.tll utm 

slmacı.ktır. 

Klltl tf'm,ııatı 8000 !jradır. Taliplerin 24.11.942 •Ir g11n0 A&t Ui te 
pıu:arlıgı yap:!ııcağtndan mua)'7.ea ıaaıe 1'.adar ll'mdıklıdakl troınisyond1 

ouhmroalan. (1447) 

latanbul Delterclarlığınclan : 

Beşikta, !~ra dairesinde mevcut otomobil demir aksamlle demir c;ıer. 

çeve ve ön ca!ll kısmı h•nda halinde olduğundan beher kiJoıu 40 kuruştan 
7.12.942 paztL!lf•eı gUnU saat 15 te mllJt eml~k mUdUr!Uğllnde mllt•kk11 

1<omfsyonda açık arttırma ile satrlacaktır. 

!atekljlerln yOzde yedibuçuk hesabile yatrraca~ temina t makbwıu ...e 
nUfus hUviyet cUzdanlarlltı birlikte mezk<lr gUn ve saatte ml111 •mllk mu. 
.:IUr:!Uğllne müra.c-ıatları. ( 152~) 

M .M . V· latanbul 2 No. Satınalma Komiayonunclan: 
Tahmin bed~lt <:ıROO lira olan 50.000 ade 12X60 ebariın ~a cıvata 23 11. 

94.2 paza.r:cııi g'\lnU saat 11 de pazarlkia satın alınacaktır, 
M:ı:.vakkat tflminatı 660 lira olup numunesi ve şartname.al ltomisyoııda 

görillebrıf'h'. 

Taliplerin belli gUn ve ııaatte koml8yona müraca&tıa'l'L (1&19) 

lzmit Detaiz Sotınalma Kornisyonıırulan : 

ı - tmali}'8 Ndell beher kilo.un& ı~ kurut tahmin olunan 1&00 kiJo 
9:i1K / m kutrundaki bakır çubuktan 2. lOM/ m kutrunda tel çekt.iıflme41i 
l§l pazarııta konulmu9tur. P&.zarlıjt 2t.11.9i2 •lt günü aat 1~ ı. bmlt. 
te tersane kapıemcıaki komjeyon binumda yaprlacaktr . 
2 - Fennt ev!af ve ş&rtnameet komieyonda gBrUlebtllr, K&tt t41mlnatı 

236 lira 25 ku~u.r.ur. 
a - Ta.!Jplerin bu gibi işlerle Uglll olduklarma dair Ucarıet •e ehliyet ve. 
8ilıaıamu: yukıırda yutlı temina.tıarile birlkte muayyen ~ n Mat•.e 
komisyon oa;:ka:tlığına verme!ert. (1487 ) 
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