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Sene 13 - No. 4432 Yuı itler• telefona: 20203 ÇARŞAMBA 9 BIRİNCIKANUN 1942 = 

T unusta vaziyet Nevyorka 
göre "iyi değil,, Londraya 
göre "gittikçe iyileşiyor,, 

Nevgork'un fikri: "Mihve!:in hava hô.kimigeti 
karışısın da müttefiki er mudaf aaga çekildiler,, 

A A.) _ Londr.a. · Mihver hav!'". h~kimiyetini el- man~ın tank kayıblarım yeni 
Ncvyork, 9 ( • öre Tu• da tuttukça bırıncı ordunun va. makinelerle giderdikleri söylen. 

tlan alınan haberlere. g • ;..,.,..ti' f""'nadır ve uçak bakımın- mektedir 
· · · d ~ıldır z.,... "' • • 

tıust.a vazıyet ryı eg • h d kuvvetleninceye kadar fena D ba.cl !ıdd t1' mu ar~ an Üfmanın yapmakta olduğu 
Tebur • f e 

1
d· Mih e olmakta devam edecektir. hücumlar onun çekilmesile neti-

~eler devam etmekte ır. ~ • . Mihver tayyareleri alçaktan 
rin hava hakimiyeti kartkı~lın. ~ çmak suretile müttefik kıt'aları celenmiıtir. Hafif bomba uçak
nıüttefikler müdafaaya çe 1 mı§ ~ muvasala yollarını durmadan larımız hareketleri desteklemiı-
ı d . d 1 lerdir. er ır. l n bombalamakta ır ar. 

Mü~ahi.dlere göre Alınadn arı. Londra 9 (A.A.) - Tunusta Almanların Teburbanın cenu-
11 · d hd d ıniktıı.r a a .. - ' b d ki ··1cs"...'- b' 'd ~ e-rrn e ma u v d Te- vaziyet hem havada hf'm karada un a yu eıK ır mevzı e tu-

lcer bulunmakta oldu~~n ankleri i'"-letmektedir. Müttefikler dün tunmak teıebbüsleri neticesiz 
b b d \ '1 . yüruyece , - d • . k 1 t ur I!! an t erı G ne- hava yardımın an ıımdıye a mı~ ır. 
lÜphelidir. Diğer tar~ft~ntaa~- kadar görmedikleri mikyas- Hava muharebeleri her iki ta-
ra] Anderaon kuvvde~ ;~irler. ta istifade ctmi,lerdir. Al. raf için çetinleşmektedir. 
ra geçecek halde egı _ - - ~-----~ 

Siman Atrikada--, General Franko'nun nutku 
b .... k bir hava .. ____ _ 

uyu "K · ı· L·b ı d muharebesi apıta ıst ve 1 era ünya 
bekleniyor muvaffakıyetsizliğe mahkumdur,, 

Londra, 9 (A.A.) - Vaıington
_J & bir .. .. amali Afrlkada 
~a resmı aozcu r-·- .. r·v .. 
muharibler arasında hava Ü~~unh ugu 

.. t . edecek büyük bır av~ 
nu emın lmeaı 
muharebesinin vukua ge S 
beklenmektedir. Mihverin k~v
>yet cephesinde bulunan uça a-

.. d ~i sanıl-
ırını buraya gon ereceg 
maktadır. • ••••••.••.•••• ····································· 
L Sark cephe_si _ 
·Almanların 

karşı 
bil camları 
Berlin 8 (A.A.) - Alman~~

dııları bafkumaııdanlığının tebli~ı; 
Kafkasyada y:spılan harek~ 

esnasında Alman ve Rumen hu
cum uıuurları düşmanın ~eton sı 
ğınaklarını ve istihkam sıste.ml4: 
. . • 1 d"r Terek kesı.-nnı zaptetmı.ş er 1 • 

minde devam eden muharebeler-
de bir Alman zırhlı kolu son 7 

·· · · d 6670 esir almıf, 46 ~un ıçm e . d . 
tank, 94 top ve birçok pı~a e sı... 
l.i.hını ij'tinaın veya tahrıb et ,. 

tniftir. 
Büyük Don kavsin<ie So~yet • 

le:r dün büyük zırhlı teşkıJlerle 
Pcldetli taan-uzlal'ın& devam et
nıişlerdir. Bu taarruzlar kıt'al.a -
rımızın müdafaası kartısında •-

kim kalmıttır. İl 
Ka:lin:n kesiminde ve men 

2ölünde Alman lut'aları tankla· 
b 'l t rruı:a rm yardımile muka ı aa .. 

ceç.:miflerdir. Kıt'alarımız duş -
nıaın mevzilerini 15 kilometre de.. 
rinliğinde yararak düşmanın. ;aşe 
ve i1kmal yollarını i~gal etmışler
db-. 

Geçen 25 Sonteşrinde batla • 
Yan müda.faa muharebesinden • 

1 beri bir ordunun kesim:nde 2500 
esir alınrmş, bundan başk~ birÇ~k 
top ve piyade silahı tahrıb edıl
httf veya elimize a-eçm:~tir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 8 (A.A.) - Ö~~«; ~

zeri neşredilen Sovyet teblıgının 
eki: 

Sta.lingradın fabı-:kalar ı:na~a! 
leainde kıt'alarnntz mevzılt"rını 
t&blcbn ebnİ:f}er ve düşman kıt'a • 
lariıe ateş teati etmişlerdir. Top
Ç\lnıuz ve küçük piyade gruoh.· 
l"l.!nız. l'.ln dört mfütahkem nokta
Yt ve 1-·rlc aahr~ =atihknmınt hh
t'lb ~~ler ve 2()0 Alman öldür· 
lrlÜ§lerdir. 

General Franko nutkunun bir yerinde bu 
buhranlı devre geçtikten sonra ispanyada 

saltanatın ihya edileceğini anlattı 

Madrid, 9 (A.A.) - Falanja 
hitab eden General Franko, ka
pitalİi&t ve liberal dünyanın mu. 
vaıff a:kıyet.sizliğe mahkum oldu· 
ğunu ve a.avafın so:lunda hütün 
büyük meselelerin kat"i 'ekilde 
halli kabil olacağım söylemi~tir. 

General, ispanyanın Avrupa 
dünyasına bağlı bulunduğuna i
şaret ederek İspanyol milletinin 
bütii:r. chldu.tini Avrupa hadise
?d"ne çevirmesini ihta'r eyle-

mi{ltir. 

Yunan ceteleri 
' At inaya giden tren 

hattını kestiler 

Bu buhranlı devreyi geçirdik
ten sonra, İspanyaya ebedilik ve 
~eref veren hükumet sisteminin 
tekrar kurulabileceğini söylemek 
le, General Franko, pek muhte
mel olarak saltanat si:ıteminin 
yeniden ihya edileceğini telmih 
etmek istenl;oflİr. 

Generalin nutkuna hararet ve. 
ren faşist zihniyetine rağmen, 

lapuıyanın tarafsızlık siyasetin. 
den ayrılacağını gösteren hiçbir 
işaret yoktur. 

60 milyonluk 
fevkalade milll 

müdafaa tahsisatı 
Ankara, 8 (Hu~usi) - Milli 

Müdafaa Vekaleti 1942 y11ı büt-
çesine yeniden 60 milyon liralık 
fevkalade tahsisat konulmasına 

Londra, 9 (A.A.) - Ka.hlredekl 

Yunan kaynaklarından alınan ha
berlere göre İtalyan askerlerlJe ~r
pıptıktan 5011ra Yunan çetecileri 
.._,. ile C nubi Avrupa arasında dair olan kanun projesi bugün 
~tina e • d 1 bütçe encümeninde görüşülmÜf· 
•.ı.'1.-•ı temin eden yegane em r t "" " ~ ih k' (b .. ~ ur. ı..ay anın yarın ı ugun-
yolunu tahn'b etımltlerdlr. Bu suret kü) Meclis ruznamesine alınarak 
l Atlnanın cenubi Avrupa :le de- müstacetiyetle görü~ülmesi muh-
~lu ınuvaıalası kesilmiştir. temeldir. 

Yunusta şiddetli tank 
muharebesi devam ediyor 

Müttefiki er cenub Tunu sa 

paraşütçüler indirdiler 

dr 8 (AA) _ Şinıali 'Af-, tefik bafkurnandanlığınıo fU tehli-
Lon a • · v 1 · okunı .t-.. • • k ahının tebliği: g nı ur-r • 

rika umunu ararır İki gündenberi Teburba şehrinin 
6 ılklinunda yapılan bir t~:zu-ı:uz hemen yakınlarında fl$ldetll büyük 

neticealnde dÜftll&n bir m~~umız_e bir tank muharebea.i cereyan etmek
p-nıl,tl r. Zırhlı birllklerınuz, bır tedir. Muharebenin neticesi henüz 
pi.detti 'k.arfı ıaarnu yapm.ıf!~rd.ır. belll değı1dir. .. • 

D
.. ..ı-ın "'eri çekılmi§tır. Cenub TunUA, mihver münakalatı
ÜflD&ll ,.ec .. -ı • _._ ·ı .,;:. .. 
Loodra 8 (A"'.) - Fas rad - na taarruz etm~. ga~esı e para,.-çu 

ya.u, Salı alqarıWi yayımında müL (Devamı 3 uncu ~...,/aJ~ l 

Parti Grupunda dün 
kimsesiz çocuklar 
meselesi görüşüldü 

Çamlı ocağında 63 amelenin ölümüne sebeb olan 
facia etrafındq adli, idari ve teknik tahkikler yapıhyor 

İktısad Vekili Partide izaha verdi 
Ankara 8 (A.A.) - Cüm • tetkik ve tahkiklere devam e- kib birçok hatihlet" söz almı' 

huriyet Halk Partisi Meclis dilmekte olduğunu ,.e vazife- ve mevzuun içti.mai bünyemiz. 
~upu umumi heyeti bugün leri uğurunda hayatlarını kay- deki ehemmiyeti tebarüz etti-
«8.12.194211 saat 15 de reis ve- beden İşçilerin ailelerine hü - rilmiıtir. 
vili Seyhan meb'usu Hilmi U- kiımetçe derhal tazminat ve • Hatil>lerin bu beyanatına 
ranın reisliğinde toplandı. rilmesinin takarriir ettiğini ve hükumetin de iştirak ett:ği ve 

C 1 ld k bu kabil hadiselerin tekerrür alaA kalı Vekaletlerin bu mev. e ae açı ı tan ve geçen 
toplantı zabıt hülasası okun - etmemesi tedbirlerinin alına • zuu esaslı bir surette etüd e -
duktan aonra kürsiiye gelen ik. cağını bildirmiştir. derek tekrar partiye daha ha-

d V lktisad Vekilinin bu izahını zırlıklı olarak g elmesine fır • 
tısa ekili Sırrı Day bu ayın müteakmb ruznameye geçilmi,. 
üçünde Zonguldak maden hav. t:r. Ruznamedc İmanbul meb'u sat ve imkan verilmesi Maarif 
zasınm Çamlı ocağında iştial au G neral Kazım Karabekir Vekili H san Ali Yücel tara -
eden grizu yüzünden bir çö • memlaketin bazı yerlerinde fından teklif edilmiş ve grup 
küntü hasıl olduğunu ve alı- görüle n kimsesiz gençler ve ço- umumi heyeti, hi.il<umet tara -
nan telonil kurtarma tedb:r- cuklar hakkında h ükumetçe fından yapılan bu teklifi mem-
lerin hilafına. olarak bu elim ıne gibi tedbirler alınmakta ol. nunlukla ve iftiharla tasvib et-
vak'ada §İmdiye kadar 63 a. duğuna dair takrir verdi. miştir. 
me1enin maatteessüf öldüğü Ta:kri.rin okunmasını ve hü- Ruznamede başka madde 
te.sbit edilmi, olup aramalara kumet namına takrire cevab olmadığı için reislikçe saat 
d~vam edildiğfoi ve hadise ü. veren Dahiliye Vekili Rcceb 18,10 da celseye nihnyet veril-
zcrinde adli, idari ve teknik Pekerin dinlenmesini mütea • mi~tir. 

~---------------------------------y _____________ .J ..................... ---.. ..-................................ _. . ._. ........... ----.. ......................................... __ .... ___ _ 
Kömilrden 

sarrul 
Kararnamenin bu ay 

içinde meriyete 
girmesi muhtemel 

istan ulda et kesim ve 
istihlik"ni tahd"d icin 

bele ·yenin verdiği kararlar 
Ankara 8 (Hususi) - Kömür- Et kesimi ve istihla kinde ya. 

den ta~f etmek için bir karama. pılacak tahdidat etrafında bele
~e pro1csı ha~~rlanmı~ır. Bu rro- diyece tetkiklere devam edilmek 
Je eaaslarına gore reklam tenvırntı t d " 
menolunacak, eğlence yerleri snat e ır • .f. b 
23 d ka akt M kil 

Alakadarların u mesele etra· 
e panac ır. uayyen o- f d d "kl . . h 

at ~·tt f--1 lekt : ı. f · ~ 1 ın a ver ı erı ıza o.ta nazaran 
v .... en ~a e rı& sa; ~en ere n_ •• • • k ba h 1 k · ı 

ln _,_. ı ıı· AUÇ U f ayvan arın ea11n e-
yapı lıuua o an tenz attan da vaz. · d b ·· k "" · "hl • k ' k geçllec kti rın e ugun u ıstı a mı tarı 

Pr _e 1 r. b . "ld kl" · tesbit edildikten &onrn halen haf. 
OJen n u ay ıçı e son ıe mı t ·· .. .. d ı. d 

alması ve mer'iyete glrmeai muh - ~nın uç g~nun e mezuaha. a ~e.. 
temeldir. aılen et mı~arı ?'u.a:ryc:n bır nıs-

• 

lngilterede 
te kidler 

Bir meb'u• <ınahof hıieliaclcr» elen 
bahsetti, Hor Bclicha ela bir ma
kale•indc va:z.iyctin ümid edildiği 
ıekilcle bir inhiıai göstermediğine 

bctte tahdıd eclılcccktir. Bu su
retle yapılacak ta.hdidatla şehir 
hiç bir gün et sıkıntısına maruz 
kalmamakla beraber umumi nü
fus baş. na isabet eden et m:ıktarı 
aza)h]mıf olacaktır. 

Lokantalarda et yemeklerinin 

Çe§idlel'i de mühim miktarda a. 
zaltılacaktır. Tatbik edilmeğe 
başlanan tabldot usulünden müs. 
bet neticeler alınmakla beraber 
bu tabldot listelerindeki elli ye· 
mek çeşidleri de asgari bir hadde 
indirjlecektir. 

Diğer taraftan et i&tihlakinin 
azalmasına bir yardım olmak ü 
zere ucuz balık &all§lıırına daha 
bir müdd t d evam edilmesi için 
va.li ve belediye reisi doktor Liit
fi Kırdar alakadarlara emir ver. 
miştir. 

Şimdilik köprünün snndal is • 
kelesinde, Kasımpa~da ve Üs • 
küdaır :;skcle3inde halka ucuz ba
'·k sntıslarına devam edilecektir. 

işaret etti 

Londra 8 ( A.A.) - Bugün A
vam Kamarasındaki toplantıda 
yüksek bir meclis mevcud oL 
saydı bu taarruzun her şafhıuı hak-
1'ında istl~arelerde bulunsaydı fİ -
mali Afrlkada cereyan e<\en nahot 
hadiselerden kaçınmak belki de 
mümkün olacağına dair amele par_ 
tisi meb'uslarından Aneurln Deban 
tarafından yapılan beyanata Çörçil 
fU sözlerle mukabele etmlftir: 

Ne kadar mücbir b ·r sebeb altında olursa 
olsun resmi dairelerle mekteblerde 
çalışmct müddetini kısaltmıyalım ! 

Bu sözlerde hakikatin bir zerre· 
si bile mevcuıd olduğunu zanneuni
yorunı. 

Hor Belichanın J?<akale•i 
Bueno&-A

0

res 8 \A.A.) - Ellki 
fngiltere bahriye nazın Hore Be
licha tarafından Razon İşmİnde. 
ki akıam gazetesine yazılan ma
kale timali Afrika.da tatbik edi. 
len tabiye aleyh;ndc lngilterede 
yükselen kötümser seslerin bir 
devamını teşkil etmektedir. Fil -
hakika General Montgomery ta. 
rafından yapılan ileri harelcetten 
sonra vaziyet ümid edild!ği şe -
kilde bir inki~al göstermemiştir. 
Maretal Rommel bir kere daha 
yükwk bir kumandan olduğunu 
idbat etm!.ştir. Mare~al çember 
içine a1ınmadan &ahili takiben çe 

(Devamı 3 üncü •aylada) 

A§evlerinin yardım kadrosuna yalnı:z sakatlarla geçkin ihti
yarları alalım, her mulıtaca elimi:zi u:zatmı-,ı.ılım! 

Yazan : Profesor doktor Sadi Irmak 
Kömürden tasarruf ıçın 

resmi dairelerde ve mekteb. 
lerde çahşma 
müddetin:n kı-

a.altılacağı ri -
vayctleri dola. 
şıyor. Bu kadar 
mücbir bir se -
beb altında bi
le oha: Aman 
bunu yapmıya
lırn. 

iktisadi var· 
lıklar ve güç. -
lükler karşı • 
sında çalışma

yı azaltmak kadar makus 
ve menfi bir tedbir düşünü
lemez. Gerek lıarb içinde, 
gerek barb sonrası devrinde 
Türk'yeyi pek büyük ve 

c•'uliyet\i lmtihaıılar bek
emektedw. Bunlardan 

zümüzün akıla çıkabilmek 
için bir tek çaremiz vardır: 
Bugünkü çalı~mn tempo _ 
muzu en aşağı ki üç misli 
hızlandırmak. · 

Derd acıdır, fakat kendi 
derdimizdir. Kendimize aid 
her kusuru ttiraf etmek her 
iyiliğin ba§langıcıdır. itira
fa mecbur olduğumuz derd
lerimizden birisi ve neticesi 
it"barile en bedbahtı çalış _ 
~ayı ~enüz bir z evk ve va. 
zıfe, bı:r ihtiyaç t~lakki ede
meyşimizdir. Bilakis asırlar
ca "çinde _Yaşadığımız fark 
~~nzumesı, çalı~mayı bir 
z~l olarak Öğretmi~tit'. Geç
mış asırların f en a mirasll'\rı. 
nı kanımızdan r.il ip süpür • 
m ek o kadar kolay bir şey 
değildir. 

[Devamı 4 Üncü &aylada] 



2 Sayfa 

r Hergün 

Sonra biz 
Royterin tavzihinden 1 
rikrim~zde israr ediyo~ l.. 1 

~---Ekrem U14kllgil --

~ eut« a.janaa İıagiltere ha
~ rioiye naaarı tarafından 

Avam K.un.aruın.da aöylenmrş o
lan aon nutkun bize gelen şekilde 
aöylennq oıahiıleceeine inanmı
yanlara f&flrltcı bir cevab verdi. 

Öğrendik, ki Mister Eden son 
nutkunu bize gelen ıekilıde aöy. 
lemiıştıir ve o kadar aöylEJmi:ş.tir 
ld, b5r bül&• d - . bir metin 

RESiMLi MAKALE 

SON POSTA 

Mahrem hôdiseyi tek kişi bilir 

Birincikanun !I 

Sabahtan Sabaha! 

Aristo! nedir bu? 
- Zafer veya h:ç!. 

\. Burhan Cahid 

arb •orıraaı için fikirler belir
meye bafladı. 

Fakat ortalık henüz karanlıktır. 
Har:b bUtün hızı iJe devam ederken 
barb sonrası için dLifün.üJen fikirle
rin proje haline getirilmesi anıeli 
fayda etmez. Çünkü hadiselerin da
yanacağı son nokta m~huldür ve 
meçhul üzerine program yapmak 
deill mütalca Jiirütmek bile yanlıt 
olur. 

kl11J'ttSında bulunuyoruz. Yalnız bu muharebe ile ln$anlık 
Fa.kat Reutıer İılaYe ederek d~- tarihinin yeni bir dönüm mihrakı. 

yor ki: Sazan bir do•t kulafımıza eğilerek yeni Öfrenip bize ele öi- Mahrem olan hadi.eyi o hadisenin yalnız tek kahraman veya na varacağı ıüpheslzdir. fçtiaui ve 
_ Bu, J,ö,de olunca da taraf- retmeyi lüzumlu bulclaiu bir hcidüeyi crnlataralı, eö.zün sonunda faili bilir. siyui bir takım esaslı değiJik ilde-

aız ve ham dıtı heır hangi bir bu tevdiatın mahrem ol.dağa kaydını '1a ilaoe eder. Kahraman veya fail ikile~tiği, yahud da tek kahraman veya rin olacağı muhakkaktır. Bugan 
clevleıti en ufak kaygıya düşüre- Yeni öğrer1:_Jiif'ıi~ hadise belki 'Joğ":', belki yanlı#ır, laka~ failli bir hadisenin bir fahidi olduğu takdirde o hadise mahrem. için söylenecek fikir $Cidece bu de-
cek hiç bir teY-i ilıtwa etmemek- m!'hrem olclugu ıddıasmın esasaızlığına derhal hiikmedebilirsi~ ligini yÜ%de dok.an kaybetmil demektir. Hadiseden üç kifi ha· ğfİJlkliklerin bütiin milletler iç-·n h\• 
ted:.r. Eden.in b.el~Uiği ,ey, yeni •• ~!:.: .... - ........... _. berdar olcluğrı takdirde ise ortada mahremlik hiç kalmaz. zur ve emniyet verici olmalarını 
diinya nizam.ını kurmadan öııce ··-···· ... ···-· ................ - .......................... .__. ..... ---................. -... .......................... -·-... ··-···-···••••••-•••••••••••••••••••••••••••• dlldııek.ten ibarıet.l';r. 

Almanyanm ve Japonyanın te- e h . - 1 Geleo haberlere göre İngilterede 
ca'V'Üz lk:udr-eıtkrinl kısmak zaru.. e r 1. bir mütahassıdar heyeti harbden 
r«iıdir.>) .. &öOnra dünyanın SO$yal ve politik 

Zaferi kaz.enmlf bir İnciltere.. emniyetini sağlayacak büyük bir 

~~i~~:~3 Belediye taksif erin 1 Kızllay bayramdan sonra 3400 1 Ara~acılar ~ö~ür 2~K~~~~:u"i~~: 
:::ı:· hı:=·:= ==ı.: doım, uşa ykolcbu 1 tatştı.- talebeye sıcak yemek verecek naklıyatını ınh~sar :.~etç'°= :,7':~.=:~ ~ 
~~~~=ad:!:~·::: ma arını a u e ı 1 altına atmışlar ~~?ı~~::·:t~~\a/~r~,,::a: 
c1oğni}uju veya yaııu,1ığ1 Ü%&- Şehr~~edü ve~ n.ak~ye Bugün alakadarların iştirakile y· apılacak bir r Kömür tev%.i nı~sınm Un .• zaman da 11ıçbir 3.meli kıynıeti 
rinde flcir ycmn.a.k tamamile bey. sıkın.twm önıem.ek 1Çın beledıye kapanında teus ettiği yeni depo a- kalmaz. ÇOk kan dökü1miiflür. 
hude brr zahmet olurdu, fakat yeniden bazı tedbirler almağa toplantıda talebeye yemek tevzii işi görüşüle- ~an ald!~ımı~ maJ.Uınata Çok ıztırablar çekilmiıtlr. İnsanlık 
muhterenı Mİiater Eden meseleyi karar ~·eırmı'.ıtir. Bu cümleden o- gore ümid edüdlgı tekilde randı • hesabına ziyan büyüktlir. Eğer bun. 
ırenıitWerek aulh n1ıı:amına da laıralr: bir müddettenberi daimi cek, aşhaneler Cumaya faaliyete geçecek ~ vennern~e ve merke'Zi ol~u. lar harbedenler için bir ders olur-
dokurııtM14 Ye aili.hlarını muhafa- encümen tarafmdan tetkik edil- gu halde Beyoğiu ve İs.tanbulun ih- sa harb ş0nrası planlarında kurta-
za etmek iıııtiyaıı:ı.nın Avrupada melkte olan taksilerin dolınU§& Kızılayın ıehrimlzin muhtelif Sa.det.tin Urazın ..ivasetinde Maa tlyacını kartılayamamaktadır. Yap- rıcılık fazlletıini bulımak mümkün• 
yahıtz iki deıvlette kalacağını ve yo cu ta§mıası mesele5i öğrendi - ·-J tığmnz tahkikata nazaran Unka - d.. Fak-~ .-:u d . 

1 
d ltal _ 

1.:~ü.k rniUetlıerin kendilerine ve· iimi.ze gÖTe eaas 'tiba.rile kabul aeımtlerindeki fakirlere g~en - rif müdürü Muhain Binad '"9 bü.. nd.akl rabac ı k" .. aJmak ur. - C111K11 evı.r er e su a 
.... ~ --'~t-:..~:... 1--' • L. ı d panı . a 1 ar omur rın key· fi k.ararlarlle b,.. oös.teren 
rilecek rolleri yapmak mecburi- ~ ... ~ cıue tevzıe u.ı a ığı yemekten tün ortaı mekteb Ye li.se müdür • isteyenlerin kamyonlarını depoya -~m f-1,,1_ ti ...:ı.ı b-.. •k k 
yetinde bulunacaklarını da aöy. Emniyet altıncı ıube dolnıuıa aonıra orta okul ve liaelenldci lerinin qti.r.akile bir toplantı ya- sokman:ı.akta ve bir nevi inhisar tat- uau.u CMW.~ er K""' u . or unç 
1_,,..;..,:ır, 1...! ı_:~ W.an asıl mühim yoJ.cu nakledecek ta.kail.erden haf yok--' ___ ._,a'l"a da •ıcak 'o'g-le L.~L edecek kömürü kenciaeri nak _ mücadeleyı yapanlat-. da aynı ihtlr.as 
...... ~w ııu. u~ _,.. 3u1 'r""uıu ., pılacaktır. Mekteblerdeiki yemek ~ · '--- b , ı sulh d J 

olan nokta budur. tanın ha11-1ri güıılel"İ hangi plaka • le.t.m.ddıedfr.ler. Bö.,lece Ku"ıır.,•me ve i.nt11U1.1n ınç•art e . evrın 
yeımeğ'ı teıvziine karar veırdiğini tevziatı ancak bayramdan aonra J • -Y-.Y ı 1..-- ı t bla 

Eğer Reuterhı siyasi muharri- nurnanunna kadar olanların ça - den en uzak semt dahi nakil mas- açar arsa ~r yel y.?ru ız ıra rın 
ri bu kaydın da tarafsız ve harb lı~ı teı&b:t etmek üzere tet- yazınrıbk. başlıya.bilecektir. rafı 8 lira tuttuiu halde Unkapanı arifes1ne glrmif olacaktır. 

1 · f k kiklere ba·1--ı•tır. Bu tetkikle- Aldıcımız ma.liımata gÖTe mek D:ğer taraftan Cuma günün - depo··--' . bu -a•"af 10 liraya yük Va'ktile On birinci Louis'nin tarih dıtı -herhangi bH- dev etı en u a ~ "" 0>1.uı.ua .. ...,. 
kaygıya d~ek hiçbir §eyi rin netica.inde dolmuşa yı>lcu lehlere yemek ver~lmeıs~ için aş. den i.tiibaren aeyya.r a~ ocakları selmektedlr. ü tadı Pr. de Coımınincns ile olan 
tih1ıiv.a etmediğini clüıtünüyorsa nak • atının ne zaman tatbik e- evleri idare komitesinin cemi - fa.alıiyete baş1ıyacaktır. Kocamus. Bu vaziyet karşısında kömür tev- muhaveresi me;:hurdur. Kralın ha
müstakbel Avrupanın Ulareai için dilımeğe ba§W.nacağı daimi encü- yete yaptığı teklif kabul edilmi~ tafapaıa, Rami, Beylerbeyi ve .zl müessC$esi vaziyetin düı:eltilımesl yatını tam objektH şekilde yazan 
ayni §eyi dÜJündüiü iddia edilen men tıarafırv.Jaın kararlafhrılarak ve te.ıı.l>it edilen 3400 fakir tale- Feriıköyünde açılacak bu ocaklar için belediyeye müracaat etmiştir. tarilı?yıi kral ç~ır~rak haş1ad~ğ~ 
Almanya ile İngiltere arasında halka ilin ed' ecektir. Bugünkü Belediye inhisar yapma..'< isteyen a- ve hır adamı~ gızlı h~rekct~~nnı 
ne faı-k kaldığını duymak ister- vazi,yette t eabit edilen esaslaı-a beye yemek verilmesi kararlaş- ıPimd'Hk ihtiyacı karplıyabilecek rabacıları fiddetle cezahındıracak - ya21Jnanın dogru otmadıgını soyle.. 
dik. göre tdts" er fÜndilik Taksim _ tınlmışhr. ve Kanunusani ortalannda ayni tır. diği .zaman Commines !U cevabı 

Kendi hesabımıza biz lnıi:lte- Emi:nöınii aNstnda. dolmuşa ola- Vaz.iye:.in teıkemmülü ıiçin bu- aeımtLe:rde yerli ocaklar kurula _ verml i : 
re hariciye nazırının &On deme- rak yoku tıa§ıyacaklardır. Oto - gün qevler.i idare komitesi reisi caıktn-. A"T!. ıerı"ka ve H'ndista~dan - Les faibless-e et tes erim-es 
crni .ihtiıv& eden ilk telgraf geldi- mobiller her seferlerinde dört m des Rois ne sauraient etre caches. 

~ zaırı..nl muhterem Mis;er E- ~~ t tyaCJllk ve bunları':' beır Ekmek kam sini ça!an Okullar bayramda 6 gün dui, isv.,çden 12 aded Kralların clnayetleri ve zaafları 
denin 0 cümleleri aöyleauı ola- bııTSSindımı 4S kurut, bep-.inden Jd" gi:z:li kalamaz. 
bileceğine deiil, o cümlelerin biL 180 ku~ ücret atacaklardır. miSaf İf tatil yapat.aklar k~my01 ge 1 Bu böyledir. Kuvvet ve iradeyi 
tün düşünce Ye Mı.tekleri aynen Bu şek•lde yapılacak dolmu~a Kadıköyünde Peftçavu~ mahalle- Maaı-if Vekilliği her sene birin Ha.be!' aldı{ıımıza göre Ticaret varlrklarında toplayara.k kitleyi di-
ihtiva etmiş o1ab!"leceklerine i- nddryatııı aaat 19 dım 23 e ka- sinde 15 numaralı evde oturan SU- ci kana.at devre~inden sonra orta ofiai n.anuna Hindistandan 83 ledikleri gibi sevf< ve idare eden 
nanmadık Reoa.yterin ikinci teL dar devam etmesi dibünülmekte zan adında bir kadın Kurbağalıde. okul ve liselerde yapılmakta olan ton ve Ameriıkadan 10,000 aded ferdlerin, part•lerln ve nıihayet 
gorafın~an' r.ınra da fikrimizde ise~ ~et ~e~z kat'i olarak re caddesinde Aytenin evine mlsa- dinlenme tatilini bu yıl kurban büyük ba.;ş hayvan derisi gelmi~ grupların da 'Zaaf ve cinayetleri as• 
ısrar ediyoruz. tesbit ediilırnemntır. arasında flrliğe ıitcn!f, kahve pifirm.ek Ü.Zere bayramı tatili ile hiıcle~tirmiş~r. ve bunların hepsi Sürnerbank em- la glz:li &cala.maz ve tarih bu hail\. 

Celi · · gün hadiae'er'İ Ta.kaim - Eminönü dııarı çıkan fN sahiblniıı o andaki l · •L1 •• i11 
1
1P. geç~ İci mUYa'kkat ~pıJ..celc bu seldldeki tak&i se.. OkullaT, !kurban bayramı ve r.:ne verilmiştir. Bu deriler me - arı ,ahı5Jara mal ettiği gıuı reıım 

m 1 .e.tkerlaın ge !l> .. ieçd verı"r1er e- fer\es lııden müsbet neticeler a - yak}uğımdan istifa.de ederek konso- dinlenme tatili bir arada olmak murlara verilecek ayakkabıların \ere de yükle1!mekte tereddüd et• 
po ıh a rına vııcu • ' w lt.a~?-d b f 1 E lun üstünde bulmıan 3 aded ekmek imalinde kullanılacaktır. mez. Her zaferin imaıılık cephesin. 
saafypod:litii<ayı yapan tarih ile coğ- ~~ü - Fatifı,eı Em':oo":üe: .:"1.-sa: karne.ini çalmı,tır. Anenoin ,iki • ı~zerde ayın 18 inpci Cumba saba - Diğer t.are.ftan geçenlerde la - de bir faziletl olmak lcab eder. 
ra. a rr yetil üzerine SU.zan yaka!anmf", ... 1. mn an 24 Üncü erşem es saba- 1 k 12 .k "''-- bald .. k l • rav semt~e de te~mil edile - ,,. ,.. veçten 5 er ton u · tane am. .t'UUİll e en guç azanı an %8• 

Müvazene politikasını asarlar- celrtir. dığı kaftı1er üzerinde bulunarak A- hınıa 'kadar b;r hafta tatil yapa- yon gelm'4 ve Ticaret ofisi tara- ferden emniyet değil felaket do-
ca en'el bulan, yüksilı ~ mas. hlblne i.ad~ olwmıuş.tur. caklardır. fından belediyeye verilmişti. Al- ğar. 
rafsız idare etmiş olan, Avrupa Of .. il "k r .. "'ki • dağımız habeırlere göre beled:ye Büyük Hamid.in ~rinddci .90l1 
kıt'umda denizle eıyrılmış fngil- ve uDYU 1 an O'lmrn en ,. ~ bu kaınyonlan, otobüs halinde parça bu hakikatin tam ifadesidir. 
tere bütün Avrupayı dami suret- lagwVedildi İSTER İNAN, İSTER İNANMA! itlebneyi teknilk bakımdan müm- Şaı.i ihti!'Uları uğruna pençip ma.. 
te askeri İfeal altında bulundur- kün görmediğin.den toprak mah- muresini kuıa ve ateşe verdiği 
mayı göze ahna.dıkça Avrupanın ÖğrendiğimQe göre KMadenizde Bir arkadafımız; günlük lık· yarı yarıya feker ve keatane sulleııi .oıfi-Mne devretmi.ıtir. Ofis halde maksadına eıU,emlyen lskcn-
.d • · ... _,_ d.....,lete hll"akmak B!~:ı.c.... ... _ Of ,.ı __ 'lerı' ı~crv.. _ rannda raydan, kahueden, oldug-unu farzetaek 480 .aeker 
ı aresın- ·Len. '-'• uy~u-· ...... ~ ...... - 3" 3" mezkUr kamyonlan nakil vasıta- der Bademyi.İ$Ün: 
netice 'ni verecek olan yeni dü.. dllm~. Bundan sonra buralarda pastadan bahsederken birden- + 60 soyulmuf kestane + 60 fıan az olan isti.haal mır.takala - <ıTaı'Thi yazan benim yapan &iz. 
rn .. ••tJJY'r 4 ündi 8a}·fad•1 gümrük muamelderl yapıhtııyacak bire kestane ıekerini hatırlı - işçi vesaire = iki kilo kestane nd • Let ktir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·1 akl yor v• dı'yor kı',• k k ·ı rı a IJ ece • itabına kar:tı hiddetlenir ve Aris-b11 husustaki iJleri bu mevkı e.r y ... ıelıeri 600 karaş. Deme ı o-
Takvim nlnde mevcud diğer gümrük ida - «- Sanki bulunmaz Hind aunun maliyet fialı 300 kuruı- toya dönet": 

1 inciHnnn 9 Çarşamba 1912 releri gö~JdiT. ~umafı imif gibi 'kilom 100 tur. Bunu naaıl oluyor da 10() Ciç~k aşısı ıtEffcarımı sen de itme tehvlc 
Zilhicce 1 • Kasıın. 82 kuruı!. Halbuki bunun içinde kuru§a satıyorla&:? Şişli Halicevinden: Aristo nedir bu?» 

Arlsto cevab verir: s. im. GO. Ôğ. İki. Alı::. Yat. Ou" •ko" altı;ı fiatları . . . . Ç~k hutalığına kar~ı para- 1 ' 
E. 12,46 2,82 i,21S 9,47 12,00 01,18 n '1 J STER iNAN, iSTER INANM A ~ aaz aşı yaptırmak ~tiyenlerin her - Zafer veya h ç. 
V!\. 6,'>7 S,13 rn,Od 10,ZS 17,U 19.ı~ Dün b=r altm 32,40 ve külçe gün ıaa.t 14 den 17 y~ kadar Evi. f'/2 I C ·ı "d 
~ 4,28 lira ;di. """ ~ ınize müracaatları. U.Juchan alıı. 

Tarihi tefrikamız: 33 
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SULTAN 

"GENÇ,, O MAN 
- Ak ağalar dairt?$İne mi dö

nersiz ağa? [ 1] 
- Beli benim aultnnım. 
BostancıbaŞı ile paşanın arası 

çok iyidi. Pap her şeyden evvel 
sa:rayı muhaf za eden kuvvetle. 
rin ba.fmı avucu içine aimağa ça-

[l] Blr 1astm olnıyoonlar lçiu: la_ 
biıyin cta iri$ d.emı* ls1.I or. Har.cmdcl(I 
hadını A.rablıırdAn a.y1ı!i etınK ıoın uı_ 

bnllılrdıı, 

'1~111 riyal ve esdi altınları kuY
vetilıe mUYaff-.ll ta olmuttu. Faz
la olarak ~bın: «Boğul-sun 
diye teslün ettiği adamları gizli
ce bıTa.ktırrnAk yofüe bo4tancıba
~1 Mahmud ağaya bağ1llanmaz 
auçlm-n da i,Ietmişti. Koynundan 
<>ucuk gi.bi bi:r keae ç,kanp 11-

zattı: 

- Harçlık ;derarz. 
- Hay ben:.n sultanım. 
- Baka Mahmud ağa, «1i.~eyt' 

hizmetimiz vaır idi. 
- Fermaın evlen $Ultan1m, el

den ~li!r nesn~ ise can ve ba, ile. 
tlcincıi Oıımanın halasının k~ 

'"Hl vutıkunıtu. kimı1e gc!io e:eL 
mec:li~ini .anlamak iç;n eh'afına 
bA'kındıkta.n sonra boynunu u-
.., ttı: 

- ~ .... ;'k~lu n .. ~™-h 
ı,.~··,,k ;+ızannı Ferman 
'"li ·d:"> 

EviiJ. .. 
e) lemi!! 

- Ne zıı,..,.,n efendim? 
- 1Ru ıtA~b, 
M"''hmud "'°'1l vözle1'mİ açtı: 
- Yol suTt•nıınt. 
- Ahsett. Bımdan ~r• -..!,.-

i.se s.aırayımıza bir bostancı gön
derüp b;ze bildirebilür miai:ı:? 

- EW>et bildirirüz erendim. 
- r. .. 
Pata pa:rmaimdaıı yüzi.ı.ğünö 

çıkararak uzattı: 
- Bu yüzüiü bize getürüp: 

«Sar~ hümayun hadikasmda 
~iz, ~tancıb-..ı ağa red
deyledi.,. di:r i.e «haremi hüma
yundan Eyübe» yolcu ı;:-etürüldi. 
ğini eıııar.z aca. 

- Mübarek Cmna ıünüd~r. 
Haıremi hümayundan Eyüb Sul
taın b.aızretleri kıdemi şeri/lerini 
bus eylemek icin gidecekler çok 
bubıahiliir sultanım, y~ kimler 
tefd'f eyler ise yüzük ve bostan.. 
cıTI koşturalım. 

Davud Paşa ilkin tereddüd e· 
der gibi olmuştu, ardından bu 
vesvesenin maınasıziığtnı anla
makta gecikmedi: 

- Yeni hudciyi kasdeylerü.z. 
- ! ... 
Bost.anc•buı ü:zenrye eğilüp 

paaP.nm dizini Ö"PlÜ. 

Davud Paa BeTazıd nunii Ö· 

nüne geldiği zama.n hayva.n.ının 
batını bir daha çekti! E~ki aara
yıa uğraınayı, kaynanasa olan 
Sultan Mwtaianın a.wıeaini eör
meyi hatırlamııtt. Topu birkaç 
aycağız valide sultanlık ettikten 
sonra Sultan Osmaıun padifah 
ohnası Üzerine kendisi eski sara. 
ya, oğlu Topkıapı sarayındaki 

tehEikeıli tehzadeler «kafesine.» 
lm.pahlan Nıbak valide sultana 
~ımu~tulayacaıkıı çok ,eyleri var
dı. Sonra genç Oamanın ~eyhiali.. 
mın kızını baba.sa evine yoUamaaı 
ihtimalleri çok kuvvetli olduğu
nu da söyliyecekti. Bugün için 
Sultan Mustafayı tekra.r Oamanh 
tahtı üzerine getirebilecek en bü. 
yük fı:rsat ve veail.e yalnız bun
dan .ibaret bhyordu. Fakat ya
rın? ... Şeyhislam Esad Efendi ile 
bir yol anlaşup uz:hı.şma yolunu 
bulm yı ba.şarabi~k otursa a~t 
tarafını ~vermek «İş.ten bHe» 
&a vdmayacaıktı ! 

Beyıririni gülümıeye gülümse
yoe eski aray kıa.pısıne ayrılan in 
lr.alchmn tatlı yola doina sürdü. 

Saray kapısı önünde Hasau Be
çe yetiti:p hayvanı aldı. Diı.Yud 
P&§& doğru yukıarıya., <•Sultan 
Mu.ata.fa va.lıi.de.a.İ.» da.ireaine çık
b. Koridorda ıehzade Kasım ve 
Murad [2] çeleb'leri eLi.nde-n tu
t:araık merdivenlere doğru gelen 
<cM&hpeykeır ,. Köôem» vali.de 
aultıan.La karşılıa.şlllGA yüreği çarp 
tı: Bu Kösem sultan ve oi ullan
nın da Sultan Muı;tafa hesabına 
yarınki bela ve tehlikelerin en 
büyüklerinden biri olduğunu ha
trrla.mıJtı. Kö.em aultarun yüzü 
soluk görünüyordu, bakışlaTında 
bir iirkekhlc: vardı. Da.vud Paşa 
keıne.nt. çekilıip yol vermek iıotedi
ğ'i halde, çocuklarını elinden ka
pıverıeceklerm :.Ş te korumak i<1ti-
yormuş gıı'bi b'3- sinirli!i.kı ürkün
tüsü geçirdiii apaçık öelli olu. 
yordu. PA\98 başını eğjp selam ve
rince, bi:r saniye duru~tular, Kö
sem aulıan bW şey söylemeden 
çocu'k'brını •ürüklerceaine acele 

[I] .Biıtıaç IJ llODI'& dördünci Jıf onı4. 

acelıe uzak.laftı. Paıa i'ülümseye
rek kaynanasının dairesine doğ• 
ru yürüdü. Sabık valide 8Ultaoın 
oa.:riyeleri sevinçli sev~li çığrıl" 
tıla.r. Da.ıvud P~ usulla S<ıırdu: 

- Mahpeyker Kösem valıide, 
bunda validemiz nezdinde mi idi? 

Ca.rı:yeler başlarını aaUadılar: 
- Beli, bunda idi sultemm. 
- Ya, bu sabah s.arayı hüma.. 

yundan a.na gelen giden olmu§ 
mudur, bi.lür misiz? 

- Daireai alt baı.;ta olduğun• 
dan bilmezüz. 

Bura.da Sultan Mu&bafamn va
lide~m oda_ kapısı aralanarak 
valide sultanın çok güzel gözleri 
ııevinç.l~ pa~:dı: 

- S'IZ mıı1ız? 
Paşa: «B;züzn d=:ye iter evüp 

oda kPpısını çevinii. Ocüncü 
Mehmediın biır v11kitler Tookap1 
$!l?ıaYJ!lJ altüst eden gö:o:de hnse• 
kisi. lka1>1 eevr11İır çevri1mE'z 58.· 

kn <>rının ilci vın11.rıa cokh•., kıt 
düsen Jdi., gih= " "'"""dt"tm iki e
tim bü-d~ vaka1,....ı • . 

( Arkau var) 
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7 ıncİ Büyük Millet Mec1İsİ1 Hol~~dn~;a vheava

1

'~v~;;~;;r;,~ n~~b;kavb;;~~~özi;~ 
Seçimin yenilenmesine karar verildikten sonra meclisin akınlan d · h. b. . 

h ,,.l;;~.tı~il(,AA.) - Hava na. aır iÇ ır ışaret yok bir müddet çahşmalarlnO devam etmesi mU temel Av ve ordu ile iJl>:rliğı servisine ' ' 

Ankara 8 (Hususi) - B~y~ 
'Millet Mec&inin mebus seç.un~ -

· yenileumeaiae karar verdık
ten aonra ela kıu bir müddet ça
l·•nıalarma devam etmesi ihtiı • 

mali vardU". Bu takdirde seçimin 
yenitenmeai kararı verilir veril -

mez bütün yur.dda seçim lıazır

hklarnıa .. başlanacak ve 7 nci Bü-

yük Millet Meclisi Şubatın orta· 
larında toplanabilecektir. 

memu:b uçaklar dün Fransa ve Ho. Nevyork 8 {AA) - Yeni Jer gibi çok İyimser bir düşünceye 
dir~S üstündi.tflre •• 'let-e faaraf•liyıetndagnöstkoeı1rıuıitnlaner $ey çevresi lim.a~la~ından birin.de k ı ___ - •---

t ap1ı ... u.q,,,aıaMU"UIJ lıalka ihtar et . Cümhuriyet Halk Partisi bü -
yük kurultayı ise Nisanda top • 
lantıya davet edilecektir. 

· P muazzam yenı zırhlının denıze · · 
Wblrwind bomba u?k.. tarı Bretonl indirilmesi törenine ba .. kanlık e- m~Ntir. 
k lar ... -..J 3 d 1 .... azır muawüıi, vuru ... ınanın ça •ıyı 1 açıgıuua uıman &eJ_!l • den bahriye nazır muavin °1 aava. b k b" " 

etıml b ... t .u . iteceğine iınandıracak hiç 

Elageylada büyük 
muharebe başlıyor 

Londra 8 (A.A.) - Elageyla- mah.r fiddetli olacak, fakat biz, 
da büyük bir muharebenin arife· Elageyli.da muvaffakiyetsiz.liğe 

• de General Montgomery u • - _ 
am • h d k b 1 tt" ... · ugramıyacagız. Almanlar çarpı _ mumi kararga m a ·a u e ıgı 

sm.e taarruz J ve asara ugra • şın çabuk biteceğini beklemek b:ır 1şaret yoktur dcuü ... tiJ·. 
mıtfardır. ____________________ _:_ ... ---

Yurd içinde 
seyahatler 

Ankara 8 ( H U6usi) - Yurd 
içinde seyahaderin tahdid edil • 
mesi lazım gelip gelmiyeccğini 
tetkik eden bir komisyon böyle 
bir kararın tatbik zorluklnnnı 
gözönünde tutan..k tahdide gidil-

Toulon limanmda 15 harb 
gemisi sağlam kaldı 

bir Amerikan muhabirine §tmları tacakla.rdır. 
·· ıem~tir: Muvaffaık olacağız. 

r.oy • • • id" Ç .. . 
memesi mütaleasında lıulunmuşBa§ka bir 
tur. 

V~ım 8 (A.A.) - Bahriye! olduğu ve 15 harb gemisi ve 5 
nazırı alb3y Knoks, yapılan hava sarnıç gemisinin de sağlam kaldı. 
keflllerinden sonra tannm edilen ğı anlaşıldığını &Öylemiıtir. 
raporlaroan ve diğer haberlerden Kntdcs, Dunkerfc ve Strashurg saf 
Tulondalö Framı:z donanmastndan fıharıb gOOlllerlnin tekrar yüz.düriil· 
50 ba'rb gemltıinin ve bir ticaret ta. mek vaziyetinde olduklarını Hive 
ııtının l>Mmıt veya hasara uğramıı etmiftlr. 

Çörçilin Japo~ 
işgali altındakı 

lngiaiz toprakl~rı 
halkına mesaJı 

A) _ Çörçil, 
Lo.ndra 8 (A. • . ali altın· 

u~doğuda Jas>O? ··~oprakları 
da Bulunan f ngi1u: · ·· der 
halkına aıağıdaki mesllJı gon 

tn~: .. 
B" 1 el tanı bugun, tar ... -

teı 11: yı .. ~lmeın;,.. en kötü tcca. 
e§ı goru ..,. _ .• 

V"Üz ho.rdcetinin yapı1dıgını gor-
dük.. . 

Şmc1i tabloda ne kadar değı· 
§İklik vaT. Sayıca ü.stün. k'?"vv;:: 
lcre kartı fena techh: edilmıı!. • 
kat · adla karşı durulmu~ muda.. 
faa 6COdıeri geçmittir. Her ta • 
rafta birleşik milletler taarnız 
etme:ktedi'r. Şendi Almany& ve 
f taL· üatünde pathyan kasır-

T.:ranm ktadır. 
ga Japonya,_ da yayılma 

. • h t ve huzur Japonya IÇ-m ra a 
Yoktur. 

Afrik1daki hır~kat hakkrnda 
lngiiterede yakselen sesl'r 

· · ylarla) (Baı taralı 1 ıncı şa . 
ki'°1ekten jbaret olan son derece 
tnüfkül stratejik manevrayı ınu-
'Va.ff aikiye\le batannıştı.r. . 

Hore Belicba bundan aonra §~· 
tnali Afr::ka aahHleri.nin 160.0 kı
lornetrdilc bir kısmının Mihver 
kuvvetleri elinde bulunduğunu 
kaıydeylcmektedir. Tunusta ~~ 
her fey müttefiklerin arzu ~ttıgı 
.,,..ıı_.,_. etmemektedır. 
:ır"'4l10Ue cereyan 

H B ı.:.-he. korkunç stuka : orc C•" . . · zı 
ların müttefik mevzilerın~ ~ıya 
bir isabetle tahri.b ettiklerını. y~
lnaktadw Mihver kuvvetlen mut 
tefik!erin. aksine olıJ.rak Tunusta 
tnükemmel üslere malik bulunu~ 
Yorlıa,.. = 

Edebi romanımız: 31 

lıleriouz :ıyı g ıy•>r. arpıf - çare &'ortnÜyorum. 

Oakardaki Frans~z fil osu muha
rib FransJZlara teslim olmuş 

Cezayir 8 (A.A.) Paıis 13 mayin tarayıcı gemiden, 10 kor 
radyıoı.u, henüz teeyyüd etmiyen vetten ve diier hafif gemilerden 
bir haber oe§l"etmİ.§lİr. Bu babe- müreıkkebdft-. 
re göre, bir zırhh ve en azı diğer Şirn&li Afrika müttefik umumi 
32 b.ari> gemiıainden ibaret olan karargahı 8 (A.A.) - Genenl 
J>,aıka.rdaiki Fr.anaız faoau muha- E~senhower Da.karın birleıik mil. 
rib Franaızlaıra teslim olmuıtur. letlerin emrine verildiğini söyle
Ayni radyo bu İfi 1942 senesinde miş.tir. Dakara aid hakla.-, Ami. 
Dakan zapta te§ebbüa eden mu- ral Darlaın ile bh·l"kte harekete 
ha.riD Fransızlara muvaffakiyet. geçen Fransız garbi Afrki.ası u
fe mUk:aıvemet etmiş olan Bois- mwni valisi Boiuon tarafından 
aon'un ya.pmıı olduiunu ilave et- birletiık milleıtlere verilmiştir. 
meık.te'd ir. 

Son haberlere göre, Dakar fi
losu 35 bin ton haeminde olan ve 
1940 da denize indirilen Richlieu 
zırhlısı ile 1935 senesinde denize 
tndiırilen ve bri Gloir u.ınini tqı. 
yan ve her biri 76~. ton hacmin.. 
de olan iki kruvazorden, 1933 
eneainde denize indirilmiş olan 

te Fantuque, Le Malin ve Le 
T-··ı.ıe adlannı ta~ıyan ve her 
b •. 2569 ton hacminde olan des
~erterden, 12 denizaltısından, 

Ödemiş kaymakamı 
Ankara 8 (Hususi) - Ödemit 

kaymakamı f hsan Kurlan Veka
let emrine alı~şıtır 

----00o--

Vatan gazetesi 
Ankara 8 (A.A.) - Açıkça 

piis!kürtücü yaynnından ötürü fstan. 
bulda çıkan Vatan gazetesi 2 ay 
için bpatılmrttır. 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
~ As. ka.)"ld ?'\o. Lı.rı niıtı 'rd. Sb. la:l1Jo en l'eç 9/12/942 Ç;ırşa.mb;& a-n

nü ııııaı1ııa1ı sar.ıt 9.30 ela 'JUbede bulunma.Zan ak.91 ha.ld-e ı-edkenl'l:r hwkında 
ı\& oma bınwrumm 64. clı ma~stnin ~ edilece!I "i.n ohınur. 

49901 49'18 50218 37214 
496i1 soım 50198 18?8.& 
49920 49464 49563 14!>5!1 
16613 501SG2 44839 Jli649 
50126 .&8841 43802 32.1.:>8 
41772 5036S 50968 322-il 
496ll 49892 18372 332:>S 
50071 49?66 33358 124_4 
50373 (ll!9:i - 2144) 

.NGRİD BERGMAN'1n r En Büyük Muvoffakiyeti 

SONSUZ AŞK 
ikinci zaler haftası olarak 

SÜMER SİNEMASINDA 1 
Büyük bir nıuvaffakllyet1e devam ediyor. ,. 

... . aiinler oldu. RomAnla .. ından f: elimde, 9Cfti haya.ltm yatak 
ocMmda bir ikohuia otu!"larak 
konUflwduğunı birçok uykusuz 
geceler geçirdim. Romanlarımn 
.. tündeki ismini parmaklarımla 

bir vicdan ıazabı düıünccmı kap· 
laır, a-ünJ.erce acı ile kavranır, fa.. 
kat yİne günde birkaç defacılr 
ohun aeni hatırlıyarak kaçamak 
yapaırdun. 

:f&JYarak ııea.izce ağla_rdım. 
Hele sizde bulun~ugum .. ~a: 

__ 11_ Benıi belki ta.zle. sukutı man.-r ... 
F L • },••}u--..J·-. s~aizltğim heyecamm Ya.zan: Ceuad cnmı .. ruuu d 

. d.and Sen ancak yanımız an •Y-

NilUfcır daha birçok feyler an. 
laıttı. Hilcayea.i benimki gibi hiç 
,üpheaiz uydurma ıdi. Fakat yi
ne hıiç fÜpheaiz benimkinden u· 
z.un ve benimkinden &'Üz.eldi. 

Yeni Japon zırhll 
ve kruvazörleri 

Tokyo 8 N.P.D.) - Japon bah 
rlye ne:rareti eözcü.ü aon beyana -
tında ,unları aöylemltfu: « Ame

Nevyorka göre İta/yada geniş 
isyan hareketleri vukua gelmiş 

rikanın deniz İnpat progr11ımına kar Ne~ 8 (A.A.) - Vafİng ·jbilde aeyahat etmlptir. Göring Mus 
fi hazırlıksız. bulunmuyoruz. Düı .. tondan alınan bir telgrafa göre, Gö- soiiniyi derhal wnwni kararg°fJıına 
man propagandaşına aldırıı etmek- ring, Alman İfgal kıt'alarının ma • davet elmİf ve Duçenln luıvvei ma
llİzln tam bir itimadl nefisle gece nevi ~etlerlni ~iiksdıınek için nevlyegAıi yiikseflmek için onunla 
gündüz donanmamızı kuvvet'endir cen"!>ı İtal_Ya. ile Sıcıly:ıda yapmıı hararetli bir gÖriİflne yapmıştır. 
~ çalııryonn. Harbin batından. dldugu 11ert bir turneden sonra ge • Cenubi Jtalyada ve hatta Padou. 
beri bir kaç ~~ zırhlı ve mütead- çen baha nihayetinde Romaya gel- ce bölgesine kadar olan yerlerde 
did uçak gemllerlle kruvazörler ve ml~iT. Mühim mtktania ıabsi mu - nazil.erle faşistloer aleyhinde vukua 
tbirçok diğer tekneler yaparak hi:z. hafızların refakat etmekte olduğu gelen renif isyan hareketleri hak. 
mete soktuk. Görin.g, büyük çapta üç uçak savar lnnda ~adiyen raporlar gel -

toplle mücehhez zırhlı bir otomo- md<teclıir. 
Yeni Mısır sefiri 

Po!t:ı~~ ,~~';;/ .:rın. ~::11~ Tunusf a şiddetli tank muharebesi oluyor 
ırid sefaretine tayin edilmi~tir., --
Mehmed Kemal Abdiiı-rahim Bey (Baş tarafı 1 inci tıavfac!a) ı Akdenlr.de Sfaks açıkalrında torpil 
Ankara aefirl"ğine tayin edilmi§- ler salınmı§iır. Dün 3 Jtalyan ve S lftflyan uçakla~ımızdan biri, b!r f. 
tir. Ahnan av uçağı tahrib edibniıtlr. talyan gemisini batırmııtır. 

Alman tebliği 
lstanbulun sayın sinema severlerine : • 

YILDIRIM TELGRAF 
Berlln S (A.A.) - Resmi teb. 

liğ: I••••' Sirena"ık cephesinde topçumuz 
düpnan kamyon kollarile batarya 
mevzilerini ateı altınn almıştır. 

· Bugün 11 den it ."c1' en 
Mabferi •alabalık, büyük tezahüratla bu hafta muvaff akiyel rekoru 

kazanan, aık tarihinin en büyiik romanı; 

DİLLERDE DESTAN OLAN SENENİN EN BOYOK HA.RIKASI 
Bllh ... a bayanlarımızı göıyaılarına gaıiı.eden yüluek san' at bcdİa51: 

OLDOR~N 
BAHAR 

Telefonla, mektubla vUkubulan binlel"Ce müracaat 
bir hafta daha gögt.:?rilecektir. 

kart ısında 

Tunı.ısta, münferid düşman grup
larUe yapılan çarpl§tl\lllar devam 
dımqtlr. Filipvile kartı yapılan ıld· 
detJI hava taarruzları emaaında iL 
manda donu ı; bulunan gemilere 
rıhtım te.1slerine ve hangarlara mü 
kerrer isabetler kaydooilmişllr. Bir
çc)k tayyarelerin dizili bulunduğu 
bir hava meydanına karıı Alman 
~ muharebe tayyaresi tarafından 
yapılan taarruz neticesinde bir inile.. 
tar diifn1an tayyar~ tahrib edil. 
miJ{lr. 

Şimali Afrika göklerinde A !man 
ve JtaJyan tanklarının atefile 8 düı· 
mıan tayyareal düıürülmüıtür. Bir 

/ tayy~remlz k~ıbdır. 
..... ,, 1 Kararaız muluırebeler 

iLAVETEN EMSALS:z BİR SA~ESER DlHA Londra s (A.A., - Dün gece ,-.______________________ ' Teburba etrafmdaki sırtların ele 

G E ,.. E "llr..Y o'"'* B E .... 1 ~ .,, ~ • geçirilmesi için ,iddetli, fakat 
U .Lıw .& ~ .& g kararsız muharebeler cereyan et. 

" "'liştir. Tunuata Tcburba ve Ce.. 
G A R o L D L o M B A R D deyda ~irleri şimdi harabe ha-

Carı alıcı lilr mevzu .•. Eş.'llz bir nıuvaffakiyet, ilahi bir eser, 
bir ihtifa.Jlı ahide.!. 

sonsuz tinded~. Bu şehirlerin her ikisi 

Sinema aeverler'ln bütün ~lika ve dikkatini çekecek en böyük 
bir qk ve lbtilras romanı 

tıijim lezzetini dudaklarımda du. 
yuyor ve hazda.n, zevkten, a&a· 

detten aarhoı bir halde haıykır
mak iMıiyordum. İıte o zaman ken 
d:me geimek için birkaç gün ''n
dan uzalkla§mak, maziyi 1ıö1den 
geçirmek, ahtımı ve vazifenıi ha. 
tarlam.ak lılzun geliyordu. Bazan 
da o garib bir ürkeklik ıiç:inde 
benden kaçmaya baılıyordu. A· 
caba o da benmı gibi ayni akaü. 
lamelin tesiri altında mı kallı· 
yordu? 

o uye>rdum. Ya N11ufer gunahsız 
ia.e? .. . Ya bütün suçu beni sev· 
mekten ibaret kalmıı iae? Ya ha.. 
kiki mücrim bir batkaaa ne? ... 
Faıkaıt buna imkan mı vardı? 

de 600 metre yüksekliğinde sırt
:'l.rın hakim bulunduğu bir vadi. 
nin ucundadw. 

Berline l:Üre 
Berlin 8 (A.A.) - Beynelmi

lel haberler bürosu, Tunustaki 
vaz~ hakkında ıunları bildir • 
mekted.ir: 

Mihver lkuvveıtleri, Teburba 
yakınlarında, bu mühim yol ve 
demiı-yolu iltisak noktasının ce
"'Ub hıtt•'ın" diiserı tPpel"nf .. bi,. 
rok ....... v ... iler1 tı• .. nıoil-1\ r .. 1~, n 
Amerikan - f nv,lliz 1uıvvetl"M"ine 
kanı muvaffakiy lle iler: .. re • 
lq•t'--=ne dev11m etmektcd:r1er. 

---o----8~ lahza içinde ruahru~ıyet rıld~ aonra biraz. ra~~l~.ar, 
Ye hUSranlıa geçen memnu bır ·~· plıilird" Senın yuzune 
kın, söz.de benim aşkımın hiki.· lılon~b"lm - ımbende uyandırdı 
Yeami t.aıslak ha'liınd.e ·kaf anıda balka 1 ege, t hammül etıneğe 
1- - -"·- t ğın heyecana a k .... • • l'l"a.-11Attır.a.ıralk uzata uza a an· al! kadar neler çe t•gımı 
a.trnaya ba~ladım. .. ~m~f;; Bikneın hatırlar mı-

b 
Ben hikayemi bitirince o soze LI!_ ~· Floryaya de:ıize git-

a,.ı·-d sın, ıvıır gun K 
:t~ ı: •.J.!t.. N IA da. vardı. arın 
-. Bu üm"ıcbiz aşk bana çok m!1~ e~.~ ler'İ hep birden 

1 2:htıaıb çekti:rdi Cemil. Sevmek, N a, ve .. ıger ~·.ıeır su at
fa'kat ıevilıcii ~ · • bilmemek ve üstüme hucum e ı s' i ine 
&e\-d "w • • ~ ek Arka· m:aya ba!fbmıllardı. en. • • 
~ı bcllı etmem · · · k ı: t"yorlardı. Bizım ıkı 

d.a,ına ~hanet ettiğini gömıf'k, ~'tı1;1a ~izde idin. Giilerek 
ft-.k~ h'bı!ınıe söz geçirememe~. uç • mı un o dakikada ute<Iim 
Seır11 llJir defıa olsun uzakta.Jl go.. ~yo:r-d : ko ayım "Cemil 
l"ehiJ.ıneık ilmi.dile Sirkeciye gitti. ki sana dıoi,ru ..J•' ek boynuna 
tiırn • b4!fM kurla.- n oıyer 

ve saa,tlarca istasyon cl\•a· __ _ı.___ ~an zaınan büyük 
t'Jnda fataınbula inmeni bekledi- ~.m. 

Bu 'birıbİrimlze afkla.rımızı 
Miylediğimiz ılık bahar gununu 
takib eden günler çolc hareketli 
geçti. Eğer bu &fkın yalnncılığa
nı bilmese idim kendi kendi.m.i 
dünyanın en mes'ud insanı ndde
derdim. Tıpkı çocuklar gibi iidjk. 
Bir daıkikannzm birbirimizden 
aıyrı geçmes.ine razı olamıyor· 
duk. Birbirimizi delicesine kıska. 
nıyordu'k. BCıribörimize aa'rılıyoır, 
sonra ~ki~i.nden daha büyüle bir 
istiyaO< Nle nadim, perişan koşa 
k~şa geri dönüyorduk. 

BftlZlm da.lıyoır, her 4eyi unu· 
tuyor, bütün bunlan ha!kıikat 
zaıımedeırek onun dudakl.aırının 
halızamdıa daima mulıaf aza el· 

Artık hemen hergüu beraber
dik. Gece!eri de birlikte .lııema 
ve tiyat:rolna gittiğ:miz oluyor. 
du. Bu bera:ber gez.meler gittikçe 
sıklaııyordu ve sıklaştıkça ben· 
de garib bir değişiklik hıi~ıl olu. 
yordu. Netice, planımın sonu ar· 
hk daDcı"kadan dakikay~ yakla!'ll
yordu. Bundan vazgeçcmzcd"m. 
Kaıraınnn yerine getirmeli idim. 
Fakat acaba doğru mu hareket 
ediyordum? Bu aual büyük illet. 
terin iolk gizli sancıları gihi a>rada 
li'ır zihnime saplanıp geçiyordu. 
fıte o zaman yerimde otunrna:z 

Böyle tereddüd safhalarında 
Necla daıima imdadıma yetf ışi· 
Yordu. Ona planımı aöylemit, Ni
IUfer ile müna•ebetimi anlalmıt 
ve kararlqtırdığım ueliceyi bil. 
dirmi§tim. Bu are.da Zihnimde 
arasn-a uyanan fÜphe ve lered· 
düdloeri de izah etmiştim. İşte o 
günden etibaren Necla sanki vie
dm:ıunm aesi olmuftu. Beni böyle 
km-arsızlık dak"kalarmda derhal 
yakalıyor, maziyi laze!iyor, hü
kümlerinde ısrar ediyor ve be..'li 
bir çocuk g~bi azarlamaya başlı
yordu. 

- Niluferin Fitnatı ölüme aü. 
riik.'Ledi.ğ;i bil-çok deliller ile a bi 
·ken o0na nuıl miisamaba gÖstc
rebiJirsin? Nilufe.rin ayni zaman. 
da bir haşkasilc münasebette bu. 
1 -.ıduğunu sana isbat etmedim 
mi? • 

( Arkaıı V41') 

Ctirfl Avam Kamaras nın 
uizU c~'sfsi de Darlan bak
krnda beyanatta bulun 1c3k 

Londra 8 (A.A.) - Avam Ka
marasının i>nümüzdeki gl:zli ~ise 
slnde btı§vekil M. Çöıçil l'\miraİ 
Darlan ha.ldcında bir demeçte bulu. 
nacaktır. 

Hariciye nazırı Lden, bugün A
vam Kamarasında, Çörçilln bu ceıl 
aede aar"h bir demeçt e bulunaca • 
ğını söylemekle buna sezdirmek ia
teıniJtlr. 
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