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s, ' 'ı• B:..ıc:null .. ETEl\I İZZE1' BENİCE EN SON TELOBAFLARI VE BABERLEBi VEREN' AKŞAM GAZETESİ Gazeteye gönderilen e\•rak iade edilmez 

Şimali Afrika da vaziyet Rusya cephesinde vaziyet 
~~~~~~--~~~~~~~~~-----Musolinide 

konuştu •• Taarr.uz ve karşı 
Fak~t zayıf !taarruzlar gittikçe 
ve mutevekkıl 1 • • • 

Sovyetler Rjev'de 
:bir düşman müda
faa hattını yardılar MuEolioi, kendi ıı-y•na ıŞıddetını arttırıyor 

ıonuoa kadar harbe de
vam azmindedir. Böyle 
de olmak gerektir . Fa
kat bir istifham noktası 
tıdur: Acaba İtalya• milletinin büyük ekseri• 
yeti dı.- kendisi ile fikir 
becahcri mi ? 

ETEM IZZE1 BENiCE 

it.alyan Ba}vek'li l\Jö>yö l\1uss<>· 
lini uzun bir ~iikUn dc,·resindeıı 
~rua yine uıııııca bir nuhd< söy
lemiş bulunuyor. . 

İtalyan Başvekil veya Duçesı.. 
nin söyle\ leri ta 1934 den beri bil
ha<Sa taşkııı bir heyecan_, gen'şle
nıe ihtirası. hatia sık sık Jtalya lm
parato.rluğu adına tehdit karakteri 
tasuiıiiı iç'ıı hu dcfaki nutku bu 
,.a~lftan ınahruın ,.e daha zi~·adc 
nıiida[aa ,.c ikna in1kfın1na özeıı

nııs blr !:ıö~·lcv çe~n'!:ıi içinde bul
du~unrnzu hcr'jC~in ba~ıııda ifade 
dmcli~ iz. )lı1'scl "ni ile Çör çil i>de
ta ,yer ,.e -.ar drği~.tiı-111iş gibidir· 

kr. 
Çör(l ~imdi tchdıtkiırdır. Çör

ı·ıl simdi İtalyan milletini kar:ır 
~ eı ~ıi) e davet edc.r haldedir. Çör
<: l ~İmdi tehditlerini İtalyan \"a
tanı üzerinde uçurduğu fayyare· 
l«i il• fiilen ika kudrdine sahip
t'r. Ilıma kar~ı :\lmwEııi miida
{nu.dadır, ~:umu~aktır, hatta biraz. 
~ayı{ \C ııüiknkkildir. İtalyan 
nı"IIetine iidcta he ... ap v-crir, ınüt
t.cı •;.i Alıııanya~ı taım·n eder, in· 
giltereyi \e Çörçil'i ce\"apsız bı· 
rclunan1ıs olmtt"\'J \azilc saJaı '\'e 
ita1)ı:Jn fn1p.ara't.orluğuııun kayı
b,ııı kiıllcr haldedir. Bununla be
rnbcr Duçe oonuna kadar harbe 
de\ aın azm "ııdedir, nıiittefikleriııc 
iııuıımaktadır, İtalyanın harbi za· 
ferle bit"receğine kanidir, Bu da 
tabiid:r. Ve ~lussc.lüıi ancak böy
le koııu'l"bilir, böyle tlii~ünmek 
medd"ndedir. Yalnız bir istifham 
n:ktası vardır: 

- Acaba İtalyan milletinin bii· 
yiik ek5er-i~c1i de kendisi ile bir 
\:e beraber n1i düşiinüyor?. 

l\1:15.no. To,r ino, Ccnova, Savona 
gibi italJaıı şehirlerindeki tahrİ· 
ba't J<•k(ınu ıı,.tıa Musso.tiıü'nin 
'erd"ği rakamlara göre dahi kor. 
kıınçtur. Yık,Jan, yarı yıkılan, za
rar gören binaların sayı:,ı binler 
ifindcd~r. Yine ölen, )'·aralanan1ar 
llİussoHııi tarafından binlerle ifa· 
delendirilmiştir. Bu binleri hadi
'clerin irindc yaşıyan en bi nlerin 
nasıl bi;. n1uhakcıne ve n1ant1k, 
~ıınır \'C tasavvur Cllçiisii içinde 
karşıladığını bilmek hakikaten en· 
teresaııdır. Hele, Çörç:t'in nntkun
d:tki i,tikbale matuf açık tehdit 
de ortada buluııduğtına göre! :llu• 
hakkak ki. bilhassa Şimali Afri. 
kanın tcınizlennıcsfndcn sonı-a İn
giliz '" Amer"kaıı bombardıman 
tanarelerin.in giinlük uğrağ• İtal
ya ve ltalyan milleti olacaktır. 
Daha iiç be' ziJ·arcttc b"nlerle 
~aralı, ülli ,.e çükiin tii veren İta l
yan ~c!Urlerinin gelecekteki de· 
vamlı tahrip ve Uıd hiş karşı>ında 
:\lussol"ni kadar sak'n, >.ali m ve 
soğtrlıfkaıtlı diişünınelerine ııek ih· 
tiımd •-e~ilemez. Mussolini pisiko
l<>fk bir nolotaya t l'mas ctın iştrn 

- Hamıı hakkında kin taşımı· 
yan millotler harbe<kmn ler! 

(De\'amı Sa: 3, Sil: 6 da) 
:.:-

AYARI TAMAMvı;GAYET ZARiFTİR 

M OV. DO 
ACVATIC 
16!18fRİNCIMÜKA.FfıT 

-· 

Almanlar son taarruzda ağır, orta 
hafif tanklar kullandılar 

ve Stalingrad'da 1200, Rjev'de 1000 kadar 
A 1 111 a n d ah a ö 1 d Ü r nı Üş le r 

Mihverin 50, 
34 tankı 

müttefiklerin 
fa/ırip edildi 

1 Stalingrad'a ihtiyat taşıyan 
1 50 Alman uçağı tahrip edildi 

Milli Korunma kanq· 

/nunda yeni tadilat 

Londra, 4 (A.A.) - •B.B.c,, 
Rus harbine dair gelen haberlere 
göre, Rjcv'c )·akın bir noktada 
Rııs taarruzu terakki göstermi~
tir. Bir düşman müdafaa hattı ya· 

Vurguncunun 
bütün menkul ve 
gayri menkulü 

Cezair, 4 (A.A.) - Tunusta Al
manlar bir ik.:nci kar~ı taarruzda 
bulunmuşlar, fakat bu sC'fer de 
ger: atılmışlardır. Dü~man ağır 
kayıplara uğramıştır. 

Kar~ı raarruz Taburba'nın ya
kınlarında cereyan elnıi§tir. 

I nlmı~ ''e bir demiryolu kesilmiş-

Dü nkü Sovyet gece ) arısı teblİ· 
ği, Stalingrad bölgesile merkcı 
cephesinde Rus kuvv&tlerinin dii'l· 
nuınnı anudane ınuka,·cmetini ye
nerek, eski j,.tikamctlerıle ileri 
harekete devaın ettiğini bildir. 

Rcuter ajansnın muha·bir}ne 
göre, Almanlar bu taarruza ağır, 
c,rta ve hafif tanklar sokmuşlar
dır. Mihverin 50 tankının tahr"p 
~dJdiği söylenmektedir, 

! tir. __ (Devarrıı So · 3. SiJ: 3 de J 

alınabilecek 
ı\ı ;.;:~. , 4 (Tı..«l-foı.;la~ - ".'viilli Ko

rL.T \:a Ku r.u._6 bnr.ı d• ğ klıA.:er 
yap<.ın bir pı.ojc haz1r1"rı.n11"tı. 

TUNUS VE BİZERTEYE 
HAVA AKINLARI 

Tunmda ıııiittcfik \"e '.\lihv<ır ku\"ve tlerinin 'aıiJ·~tleıini gösterir harifa 

Uza k do ğ uda ha rp Bu proje Ü!Zcr n~ ye;nidPı1 bazı in
cc1eır.1<:t' yapıirn- H\ !Uzunıı gön.ı .. -
mfrştür. Biiha" 'l 1000 liı adan 100,000 
!Lroy;;ı k.'.!daır vt·. lC ~~~ ol:ın p.ıra c.:c .. 
za:s:ı.nın, t,utb'.~~.ıtta. nl: dt.:ı·ecı.:Yt. ·~..,J.Jt' 

r ya.p.lab~lcce;.:i te' d:{ t..ıilrn •ktc \"C ıoo 

b:n liı·a g o~ tnu . b:: p;.ır n:n n 
g'.bi ha c ·de \'<; i't·bilcc~·:~:;in'n tası<hi-

nc çalı-4 •· nuktaJır, I 

Londra, 4 (A.A.) - Şimali Af
rika müıtoPk umumi ~arargaJıı 

tebliği, müttefik bomba uçakları
nın Bizcrte ve Tunusa yeniden 
to.arruz ettikle•>ni 'bildirmektedir. 
Tesislere hasar ika cdilm4tir. 6 
dü~man uçağı tahrip ed lmişLr 

VİŞİYE GÖRE 
Vişi, 4 (A.A.) - Şimali Fran.sız 

Afrikasından al:nan en son ha -
berlere göre, mütrefik kuvvetler' 

34 müttefik tankı ahrip cdılmiŞ
lardır. 

D:gl·t' 1:.ıraftan bu i k· nı~guJ o'.<.ın ko 
n· yon: \"tı. .gu c ınt n yalnı7. vu c:u-ıı.-1 

curl ı!,"1 n1'--'\'ZU ı;l:ıtl ır: r.k 1 rrıa. 'jl de· 
g ı, \ ,g:ı: 1cun r.U~u:ı. n1<.nkul . \C ı <Devamı Söl: 3. Su: 3 de) 

.g!'t.,;'tf ... ııc .. -ft.\.Jt .ıu-.a-. ıı·ı nüsaıleJc e.aıl- -- - __ _ 

Pasifikte, büyük 
bir deniz muha
rebesi daha oldu 

n"k."'fini \·e o s::!ı ·1 cl.Jı•cliy.cn tıe::ıt•t.:lten 

~~-;:.:-;:.d·~ .. , L.ı..-~: "'"'".ıcr ıTekmil talebe- Amerikalı lara göre, 2 J apon 

. - lere çiçek aşısıltroyer, 2 asker taşıt gemisi, 

kruva zörü, 4des· 
1 şilep batı rıl dı 

lnhısarlar Umum i 
M··d·· ı ··..,·· dk" yapılacak Japonlar Gua d a l k anal u ur ugun e ı ' 
asansör yalnız MuaJlim ler de adasına asker çıkaramadılar 

aşı lanıyor 

ı 
" Vaşington, 4 (AA.) - Guadal· 

C r ( a n a m ) Maar'f Vekaleti, Sıhhat \'e İç- kanel ada>ında, ııazartcsi gecesi, 
tiınai Muavenet Vekiılet:nden al- Japonların "'kcr ~rkarm:ya tcşeb- Barem kanunun-

Kapalı kaplarda 
çay, kahve satışı 

Bu ayın 15 inden itibaren başlıyor 
fiat l ar tesbi t edildi 

Ka?>\"(; ve çaylar>n kapalı am
baliıj ve şişekr içer:oinde sattl
ması hakkındaki hazırlı'.dar ıkmal 
edimİij!İr. 

Bu münasebcıle bu ayın on be
şind gününden it'baren çaylar 
yeni, kapalı kaplar içcris ndc iki 

fıaı üz .r ndcr~ sat. ıcıca 1It'. B:r u
ei harman, ıyi kalite çaylar kilosu 
on yedi iiradan, ik:nci harman 
çaylar on iiç liraclan satılacakr.r. 

Kahveler de "ilosu altı vilz y rrr.L 
kul'Uşlan ayni ;ıekildc satılacak

t~r. 
·~-~-~~-~---~ 

Cina yet mi , kaza mı? -
Beyazıtta, 7 ya
şında bir çocuk 
ölü bulundu! 

m ah SUS t Ur?• · büs etmckrİ yeni b'r deniz ınnlıa· 
dığı bir tezkere iizerine Istar.<bul 

rebc3inc ~eb\;ı> o1nıuştur. 

lrhi.saı ar Un· .ım ~Iildürlügünün 

Golalad&.iı biz.:ı.sıı1ckı. bulun;..n a5J1n
~Öl'P i~ ~ahip'.c:rin:n kabul edilmiyeı·ek 

ya!nız crk:'ına tahsis l<lildiği hzıkkınd'.l. 

ş".<5yctlcr ya'P:lm<ıkta:iır. E7.Cümle dün 
bir rrese~1.:nin t.:.'h!t:;d icin :ılikadar

l<>ı la görıü.g.n1e!t üzı.:.:ı\• İnh.·arlıar U
na .. "'Jll l'vilidi.lrlügür.e gidc.:n biı- an~ada-. 

şımıız dairtnin kapısı aç~ duran asan-

Maar•f müdürlüğüne bir tamim 
İki bii)iik destroyer ,·eya kru· 

göndererek Suriyeden dola~arak yazör, t .ı,. ı.rcycr, 2 asker taşıt 
Mardin, Sh-t ve U<•fa v'layetlc- gemisi ve b'r şileıı, Amerikan ge· 

1da baz ı t a dill e r Bekçi olan babası, kazaen 
ı yapılacak öldüğünü iddia ediyor. Fakat .• 
/vckA etler mömesı·ı
h. r.u~tn ö r e k k ep 
bir heyet a şvekt et· 

rinde çıkan ve şiddcth mücadele ınilcri taı afınJan batar lınt~t1r. 
Ja ııcnl:ırın 9 gemi kaybetme-le· 

rine nıı~ 1~rıbil Aınc.rikan kuv,·ct
leri b'r krıl\azü. 1-.aybc tmi~lcrd2ı·. 

8ÖL üne birıe:rc:k yukarı c;ıknıak arzlA"iile 
a .... -ınsörc dn.~~u yiirJ.n~l de orada 
'bulunan ve; iş saotinde ohnalaıı...r.n 118&· 

m~n bi,rib:ı~rr:yle 1f.übaliynnc şajta-

laşma..<ta okın a-an...Or mır.-talhdemı:c
rindcn biı·~i: t- A..-aN=Öl' boztrk ... İ,ş· 
t:'nt'yor!> d~ıni~ ve bir eoliylc de küs
tıoıhça koluntlJn tnt;..rp c:san:-:örden dı
şrı çika.nnı.ya. tt~eObü:s et.n~tir. Fa
kat Mi da:<:ka son::-a, bozuk denen a
san~ör -i;;j :-:ıaıl'ıipkrini de alm:ıd'3.lfb

İdaı'tni.n eııka.nm:ian bir kaçıını yukarı 
(Devamı Sa· .!, Sü: 3 d•') 

tedbirlerine rağmen le'.<, rük mu

sabları görülen Çiçek hasta:ıgınııı 

yayılmasını önlemek iizere te;,mil 
ün'vers'te, yüksek mekteple:'. li
se, orra ve ilk mek'.epler'.e k:z , . ., 
<;rkek san'at mekteplerinde, hu
susi ecnebi ve ekalliyet mektep-

krindc bulunan talebe, muallim 
ve müs)ahdemlerin denhal Çiçek 
aşısı yapılmasın: bi!dirm · 1ı"r. 

Maarif Müdürlüğü Sıhhat He

yet: !:emen harekete gcÇm:ş. bu
günden itibaren mekteplerde a"ı 

yapılmasına ba~lanılmıştır. 

( VAZİYET ) "'------
İngilizler, şimdiden harp sonrası 
hazırlıklarına başlamış bulunuyor 

Dün iki nutuk daha söylendi. 
Biri İngili-z Haoiciye Nazırı Eden 
tar·a(mdan Avam Kamarasında, 
d'ğeri General F ranko tarafından 
İspanya! harp akademisinde ... 

Eden"in nutkunda iki cihet göze 
çı>rpıyor: B'ri harpten 'onra A"· 
rupada ~·apıhnası gc.rekcn işlerin 

şiındideo tanzin1i1u.• ha~ laınası, 
diğeri de Aın'ral Darlan tararın· 
dan ııe;redilen nı kendi;ini hii
Jci'ııııet reisi :tün eden bcyanna
n1esi hakkında İngiliı hiikôınetinc 
danışı.Jnırıın:ş elması. 

Eden harp <onrasında Almanva· 
yn karşı de,·anılı bir ıniidafaa ~i~
irıui kurulacağını söylcn1i~tir. 
Zaferden sen a hiirri~ :.:tlcri fnde 
edilcc"k ;nemlcketl"ı ~ ııönJcrile-

cek erzak şi mdiden hazırlanmak

tadır. 

Alnıanyanın artık bir dah il 7.a• 

rarlı hale gelmemesi içln, İngil
tere, Amerika, Rnsya ve Ç"n ara
sın d a işbirliği idame edilecektir. 
Almaııyanın s'lfıhı alınacak, fakat 
bu dört devlet bilfiil silahlı ola· ı 

rak, sulh bek~iliği edeceklerdir. 
Eden'e göre, milletler ketll!i hal
lerine bırakılırsa, yeniden Alman 
teca\'iiziinc nıaruz kalabiH·rler. 
Buna artık meydan verilıuiye

cektir. 

lJ:;(:pl(::ı 90nrh, z.ıfer h. lindP. İngil- · 
tt'.r• i't' S1ı:yı.:llc..: .ri;ı n ıl bitıiği ~ p;ı. 
c8.~ı bır ~ual tnr,.·:tı..u J tl!~'<.i.l cet.yor. -1 
Eµen bı.ı j'HJtJ.1c <l ... c \Q)ı.) vc-nmi., .harpte j 

} ıo°'" "" Sa; ·ı, Su: 1 cıeı 

Büti.in bunlara rağnıen düşınan 
adaya a•ker çıkarınıya mu rnffak 
ola111:ıın shr. 

Bıı haberleri dün gece b:ld:·ren 
llahri)c Nazırı, daha henüz tafsi
liıt alınnıadığını iH\,-e ctıniştir. 

YENİ GiNEDE VAZİYET 
l\tclburn, 4 (A.A.) - Yeni Gine 

a<la~ın<ta, Buna - (iona bö.lgcs=ndc 
çarıu~ınnlar de\ aın c tnıektedir. 
Tcpçıı n ham kuv\Ct:cri mütte

fik kaıra ku,·n>tlerini de.,tckle· 
ıııektcdir. 

Beaufighlcr fpinde Amerikan 

bomba uçakları Kupang adasında 
ik i hava alan ı na taarruz e1mişler 
ve yerde bulunan 18 J apon uça
ğını tahrip ,·eya hasara uğratmış

lardır. ---
Tulonda batan 
harp gemileri 
çıkarıl amıgor 

Zürih, 4 (A.A.) - İnanılır kı>y
naktJn öğrcnildiğn-e göre, batırı

lan Fransız gemiler; ni çfkarrı:ak 

imkorlann, ınccıemek maksacLle 

bir Alın"" '\'et Ç;;rpmba günü 
Toulona geımişt.r. 

Toulonda, yapılan tetkik.erin 

tamam '1e menfi net.ce verd gı 

\'C heycıın, :mdiden geri dönme

~ dü~ünd.ıJiü rivayetleri dolaş

ına,<!adır, 

jteA. :~~~':.~:~.> ba!~~~ 
tan ~.ın::ııyL k:.ı(:ar al:r;c:ın t11cı-Ubelen.: 

gö:-e, Bartın Kanu:ıund. b;u1 tadi 'e:r 
y<.pL11~- ı. ~rarla.,,nıı~ur. Bu ına:<.SOt
la Vt.'k._=ı!t=l:\.:t' mürnc.; l.erır.den ..m.ıı·ck

kcp bır tu •y,....ı B.ı-ş •. < c.:lt,• ça.ı.ışm~la:ra 

baş ...:.Jr. ~·ı '. D zıı ..-ı:r .r ı..riyc.;tl<,;:-c te-c
ı "'O'·li ve ihlı'SllG ·a!ı.oı "llt:ır.ur lıu-l· 
ma it hıısı.sund-a .n.ıı-t l'!;'llu~ı1:rrı gaçl{; tlc· 
rin bc~·t.aı:ı.t e.dı"cccğ\1 :adroya jcabında 
Ba.rc.:m K~nı:.n:..ı kay,t~a-r.ma bağlı kal
nr.ya. are Llt.urnht göıı.ııen e!t.•rnanların 

al .... ~.tt:ı \"f' bunla yine .-:<.yıt':ııa 

b.J.~. 1 ka....:o.~n~;yara:\: nw.a.ş \:~·a ücret 1 
tay.nı ~•l!lım :kab~Ll crlcn mtlt7yyideler 
konulacağı an.~ılnıaktaöır. B:.ı ka.- ' 
nun projt..::ii Vı.•killer Jley'etince tet
k· :t ve kobu.!dcn SOIJ.1 ~. !\Iecli.-e veri
lece~tir, 

Yurd haline 
getirilecek 
medreseler 
Fatih medreseler •• nin ta!clıe 

birl'ğine verilmEsi ~i ıkmal olun
muştur. 

Bu mcdrewlerde yatacak fi:·~ 
kır iin \'er;:lt taic·bclcı:ini seçmek 
üzere ralebe bırliğ:nde bir komis
yon kurulmuştur. Buraya 270 ta
l<"be kabul olunı:;caktır. Di~er ta
raftan c Üı~Yers te maba lesi• rıe 
dah'l olan Beyaw, İbdhimpa4' 1 

Sülevmaniye \'e e varda-< d'ğer 
mcdreselc>rirı de rn atıe yurt ha· 
!ine .frag olunmalan kar:ırlatırıl
mı.ştır. 

Zabıta "" Müddc:umwn.ilık ıki 
günden beri esrarlı bir ölüm vak'a. 
sının aydınlatılmas!le me:ıguldÜL• 

ı..,r. 

Beyazıt bekçilc.inden Hasan is-

m'nde birinın 7 yaşında buluna., 
oğlu İbrahim evvelki gc'ce kar -
nından taban-ca kurşunile a.ilır 

yaralı <Uarak bulunmu.~ ve caJ'-
(Devt.ını :sa: 3, Sü : d,e 

1 ÇE RÇ EV E 1------------
( Musolini) n jn nutku 

(!1-lusolini)nin nutkunu ft.alya 
rady<ısunnn bozuk türkÇ"li yayı· 
nmdan kcl'ınesi kelimesine dinle· 
diın. 

('.\lu.,ıl ini)nin nutku, nasılsa 
ken disinden bahseden üstad bir 
muharrire kar~ı hevc>kar bir ya. 
ccın :n tehaliik dolu cevabın~ an• 
dınyor. 

(Musolini)n in >tuiku böylece, 
(Çörçil) gibi bir insanda n halaı· 
ret görenin ift iharım, adeta ız:tı.ra
buıa takdim etmekte ... 

(!\IusoEni), nutkuna, sulh za.· 
mantarında bile nutuk \"Crtırnkten 
kaçındığmı, harp ,·aktindcyse sö
zün yalnn silaha kaldığını belir
terek giri~iy&r. İtalyanlara kar~L 
bcJıına İngil:z silahların·n konuş· 
tuğu, İtal)an silahlarının hep sus· 
tuğu ,.e harbin başındanberi böyle 
gitt ~i dü~üııiiliirsD ('.\fıısolini)nin 
söıleri acaba llCJ e delalet eder; ve 
is beccrınck yerine konu-.mak hu
s~'unda·ki telmihi acaba (Çör
çil)e mi, (Hitler)e mi, kendi ine 
mi raci olur? 

( .\fu~Llıni)nin nutkunda, nas:l· 
"' kendi,indrn hahsrclrn fulad b'.·r 

NECİP FAZIL KlSAKÜRfli 

nıuhanire kar~ı hc\e. kiır bir ,\·3. 

zıcınuı tehalük dolu tuğJ·an , bıı

yiik devle! ve siyaset adaınkrı 
arasında mbli görülnıcm'ş küfür. 
!erden bellidir. Sözleri ba~tanho~.ı 
mükcnın1cl bir fikir örgü~,i lci •. • 
s:J eden (Çörçil) gibi b:r şaJı5j. 
yete, içki \le tütün k<>kan bir a(; ı. 
izafe etıncı'k, fikr e karşı (Nanik!) 
itareti verme kten fark.ız ... 

(Musol"ni)oi n nutku, (Ç'öı çil):n• 
hitabesinden sonra, bu h itabcn"n 
son derece kaygı , ·eren te;irleriııi 
tıilmek ga)rct nden başkA neyi gö .. 
terir? 

llnrpte değil, snlhta bile hnıı 1 -
ınadığıııı, yalnız iş )·apın"k istc
digini iddia eden (l\1ıı,otini)ıı "ıı 
nutku, (Çör~il)in ıı:tahc,ini tak,;ı 
etınes' gcr'.:kc.n. n1i'ınalı ~iiküt:ı ni -
betle hiçbir ınütcna,ip ak ülıimcl 
"·;idetmi~cr; \'C İtalyanın u~ultu! ı 
\icdaııından ç.kmı~·a ha~lıyaca 
"esleri örtnıek cıncli1~dl" h~r "C's 
1ccriibt.·~; JJs.,fni ve i~or. 

(llu~olini)nin r ... ·J.,~tuıda \·Rkı-..· 

]ara ait her t~f İr ve iıah «İıgi i 
nıUınkiin oldu.;:u kadar ndi. 'o 
izafi ... 

i,te (:\lu>ulin")ııin nutku .. 

• 
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E ALK FİLOZOFU 

San'atkar kazanmıyor mu? 

ı,t~ııhulun ~a.ı.,..Jr gaziuoların
daıı htrb,dt:', lto,-ü İSlni alıtında 
1ua~d.:.~raJ k elltn bi.r '-'lhue zeıi.llut
k:trı. -t.·.~pri ol:-ıuu di~·c: 

- 'fiyatto arti.ti olttr'an '1.iru• 
uHrı;iiu .. 

U<m · • bu Jıadise~ i hak!J bir 
a-.abi> ciı., ele ahıu bir refikiıııiı. 
bn geH..,,., "C kend\.ııi b'hncz ada· 
ının soğ'llk c~pTI-..in(' icap edM1 re· 
\abı '-or:i~or. ı·i~ aıtro arti-sli neden 
ürfuı,ün'! l~u nımılc dtc, güzel 

"3U'at mıınte,iplcri bu kadar ~ı;,. 
ka \t> M..ıvı.-t·tlih gOı nıi~ en inı;;.aular 
and..r:". 

REŞAT FEYZi 

L~nır, di~ e, adları ~1ıknu~t1:r. Hal .. 
bu ki çı;k lrn••nan, ııiha~ et btan.
bulda birkaç )-ÜL doktordan iba
rcttiT. 

B'r arbada~ı.ıuız , .. r. Altı Jtldu 
gantdcrde ~ol· .ır. Karnıırı o Jrn. 
d.a.r azdır ki. )-az1naktan utanı) <r 

nıu1. Bu etrluldıt!?: 

- Gaıetcril'k bir ~<) kaznııdır-
1naz .• 

Derken hık.L ınıdır!. Elbette 
cki'ildir. Çiinkü, hu arkııda:, e\ • 

\ tdil ga~ctcci del{ ildir. Bir gazeteci 
e\ hamlı•ıdır. Kcııd · iııi gazeteci 
... anır. 

·Hare Va-ziyetı ; 
Vataa•aflara 1eaeal 

::.~y~D ;~~~~~~:~ 1.- ı 
tanbul hayatında ır.ahi!ıL blı: c,e· j 
ğf~lk1ik \"C .J-ı:ıtl~c {J1du. C::r;1-;:ü, 
zenıg:ni kadar fakirt de çok o1an 
l~t;tnbı.;.ld ... , b,u ...... lı:..nc.:l.e.ı~ c dc.wı 
ml..'iıt::ı.ç ._.ı.:ın iı~~,'lhr \- ~--u..,... 

Kaç gündur, bübn ~•imde uı 
a.rı b1n o..şyiız fahr rnta·n<\.a..ı 

Müttefik deniz kuvvetlerinin 
Tun us harbine iştirak etmesi 
ve Mihver mu kav e m e ti 

(Yazan : 1. S. Eski Bükreş Atc~emiliteri) 
LİEYAD1\; 

'1Af1~EMELFT 

Bir sizden, 
b.ız en ... 

c:a. <h ı . . .... 1 
, .. 

,. 
: 

l"İY~ı.: ~ Uri..!:. 1a~1.r1..U• f' UİJ' t . e:-iı:ııl 
ısiy p.;.lt. t ı i. nr ı ht..Ya ~ı; .• 

':'Ç "eke '(,•ine'<.~ i. ()• ı• tıı lt\.1ıtı.': ~Öı'· 

- ~ 1 aza ll' Dı..'tlı U \ • a. 
.t• tın n. ti~ ,.ıc':..n, • ı.• ;,· pUr".. S' ·t•~ .. 1 

1>c.:mbt:, 1.. Kireç i;·ırıdı.. , 

.. t. n t"n '·· 
;;;.. i.J. n, i.Y ı~ 1 1u ı.ı OOn 

- E-:;ta.gt r • .. 1-:J\' Uı (~~ ..t.:..ı. t -:lfaresal R<ınıınel kunetleri, lıe~ gıiıı sııc.>k ycırd< l<•v<l ecll- · 
Sirte kiirfcı'nue Ace~ la . Tuzlıı n1ck!ed.i. .... Kı:z,.ia.\· ıi~.r zarr~:ı.n -0.1-

Gabts Jinıaıdarına d-0ğı u ilel'Jc.
ınek1edir. Bııt"rtL' ,.c TLLtıU~ şe.Jıir .. 
!eri en ıııül>!ındir. \liittefiklcr ka- ı l':t..-d1-. İ ı;·_, 1411 İ,' J ~ '1..;. ~-·. 

lıataklık ara.,ın<la!.;i kcridora ka-
ou:-{u g!b, bu sefez-.,c ~r~~ co!~ b o 

1 
b k · 

patını•. .\ra ıı ·~•;ımne u ·cm· 
1'aprit ''" 'bil;-ü - bir 1* a.tıru.şu.r. doru, in;:mz ordu ıına \akit ka~·-
Eu, iı< r .şey-Jen CV\'cl "'-":a m·es~~ . , · 

r bellirmck '!:1" mı, ) ırk,a h;1k'ka-

ıııtSck.<dir. f!C'r gün 1fi binden dile mi ıııttu? Bu nd!R ~iınd:~c 

ı·a ku,·,·etlcrilr bu "ki 'ehri ~yrı 
o)rı \'{l-llıberleuıi,\·c çalı~ırken, de
,,;, ku\\etler:k de mu\ a .ala~ı ı 
kc~ıni' t.• kc· \ uln\u~l.;.rdır l~tı sr-

B 1· o . ..,,.?.; .. rı 1'ı5) 1 k.J .. 
e .. ~- a;...~: o .ki ·-f ıkı _ı..ı,aırra.~ t 
etm ta . c-..ıJ l .~ . ta gı~ y ..... 1 

rrır_ 

11 .,. ....... l~t ~i bı... t j'O~Ul.J. giy-
fı~ ""'-·· yıT"t.n (\a!t 

Dl.Ş POLİTiKA 
' .. ; ' 

Sözde kıimayaa 
tebdlt .. 

Yazan; Ali Kemal SUNMAN 
Jfrr i~ gil,i tebdil de ,(izde ~~I· 

nıa~ınca nıiil',..,ir t.ılurnıu,, lugili' 
Ila?'·ekil;ll;u ~on uıuu nulkuuJ.ı 
İlo.l'.'ct<lc•n hah"-tdcr1.cıı _it~·lt:u ;.. 
lcri o nıemJ,.k~t ıc:iıı ınuttd!kl<
ıin neler dii~liucıiila.h .. r.uı g(i.,ttr'" 
ıneklcdiı, Fa.l.a.ı bu } alnll dıi,ıi· 
o.fi 1.ı:ı;<:'k!e .ktJnıaın~k.tadı,r. ll L rı,:U n 
gelen t.ı.ıberlt:r ~ö,ttı ;~ or ki j,, ta .. 
:ı.a"("\l.lf 6Qha\ın.a ç l...t~r ... \rhl.. 
de,aınlı r,,t!Tt>llı..: ltulyanın en nıii· 

hiın ınetkl'.ı;cıinc ht.ırnbJ ,\ağ.dır~ 

nıak kola' la-,.nn .. t ,ır Kvllfı\ ıa..,nu~ . . . . Di·1'1ie, h1r k.hun mc leklCl" 'ar
dır ki. \!I tok kazaudıtıt~ ,.e)·.a 
·~ündüti..~. ili,\ l'. o.tela t·rk11111tır. Hal· 
buki, ~ok kamndıı•n mf'lck dc
~il, ·ı,...ı•.ttır. ller ıııc,lck çok da 
koıaııd rn, az da.. bu. adamına 
:::öı..,rur, .ıtewla. il<>ktorlar ço'k ka-

Bir ıne ... Jegin ha.kthı adanıı olan 1 
hiç 'kinı~l' ~nrHuınt•z, t11[cyliler i .. e~ 
her nw,lelite 'kınlı idndcd:r. 
na. burada nurnıaı g't!t;jnntcktcu 1 
lr.ıh~di, LtUZ. Zcnginlık, bittabi 
nıt.~\ LUUOIUZ dl'JLlldadu-. 

lf'"1"o.;İ, lt:ll.Lu..:1t m.eseJ .. s~ i-~ b- 1ek ı ten nluau.11İdane ınüdaraa 111ak4.0a· 1 
ü.ı.la Yalar.:!:a;ı, d-03-urucak .)'eıtıe- 1 kırtlor :ınla~ılmadı. 
g 1· 7.lriamak ye hı.t v r.<·g bir · 

ı:akal tahn1in rllıf{ IUl' güre, şı .. 
)"""E:rdc d ,ğ.1, b~.r .k sı.ın"'!t~c· 1rc:y- ınnlı Airıko;;cla eu ıııüh:nı harc'kfıt 
:~a gctımıck k<•lay bir >ş dı:gil- cq>hc,j Lib~ a dcgil, Tıııııı, ecp-

Ev ır lde 1.< ~ ıt .,.ıvi M.)'llı·-
mak ç·n r- .k~ iar n1asraıf, c1n{'k 
\'e za1ım<'t ~o,eı.ı; '"1ek lôz rr. gcl
diğ'.JL h&rkc. k '.. erle; 16 b'n 

hc.~irlir :\]ılı\ L'tin ıutıaııııasına )a
rı~ acuk ba~l·ca linıaııhtr çe üsler 
(B:Zcı t'-·, 'Iuı:u~. SCa'-. (~al1c...,) 

Tunu_ıa Jınhınmaktadu. Trablu,
ı:aıp lin,.ıııt <la hu ceplıe,H• Lib· 

bcple .dcni.tdc iki İaı·o[ (İvıı<.ınnHı.-,t f 
aı alOılOOJ ift;_ catpı,ınal<lr ba'-la
ıu·ş11r. 

~rahıniu e-tt'~i111it üzl't·c. hu iki 
liıuı!nın dl'ıti.t solunu kt:'.'<ıınck iJk 
~artltr. l''ı:ıkat huı~11 kara loptu a .. 
tc,Icrilc ,,Jd<• cddıllu_ck ılaha. mii
c~.~!rdiı. Bn t~\hi~·c iiıııduıft:i:i,ü l.'lde 
cclildil<ten 'onra nıiilll'f:klcı. tak· 

- ~T y '.. G '"\'('7.t'.Lc:ı'1 b "'"'ıl ' ta, ~l 
1- "ln dJ:... ~ rec· . i''-t.i:tf'ı• 

J[ı!y ~'. y, ı:Uı i.1 

.l\.k ı:- nlu C~ı'd iiY1L K \(;il r 
Pİ K• )"~1.r\. İ? 1 İ l;,. '·ııı g ·u 
g~;fl1 üttl' ~ 1f 

- 1\11 a ... lL ' ·s n ,,A· I 
hı E!ir t 'l"'"c iıl ~ı tehr. r:.! 

olınak c:Jıet ,,; hılha"ı"li ko~ Jel· 
ınek l;izutı, Şiuıo.~e kn.dar har
biıı g"t:\<:n ... cnl ltı iııdt.•, ~~·1at ınja 

\"C ını;.hlcliJ" :,0tliıaiuı ında İngdi.:ı 
tar~fı .~tt:di~i )(rlt·ıc- i.;;tcdi~; h.a
dar hunıha yağd.ran\Jyordu. lnt;"ıl• 
il·rr-de ne J.;.arlaı ho1nhaı d11nau 

llUWEJl VE 
TÜTÜNCÜ 

Hir ı.nn,e, ku>di m~gal.,.;i dı· 
'i1nda c.lo.. f car~t i~lcrine karış
mı~·acak .. hüyle uldugu haWe, bir 
berbe.r. taın 160 paket sigara 'ak· 
lamı . .) 

Beıberliklo tiitünciiliiğün ne a
litk"'ı \'ltl'~. Eğor. tütfüıcülüğe bu 
kadar hHe<. elli k c, bcrbor dill<
k;U;mı patıp, bir tüttiDcü dük
k.rtnı aç!'tly·dl!. 
USKÜDARI." 
OILE(Ü 

Bca kc.ııdiıni h:toiıu bileli u,,. 
küdar halkı. i\ küdarda bir .kız 
Ii.-r~i aç>lmasuıı · ter. Bu dfu>.k, 
e1Ll':1i! lıu "ne bir defa illaarif 
Vel..iliiğ°ir>İoıı e\lek kalemine ka· 
.Ur gidor. 

l~i, b,. ümi ı, bi.r teselli •·erse
ler; daselcr ki, bö> !o biı- mektep 
aoçınaık fr« daha şu kadar :zaman 
bekleyin, cf.t)t: l>ir cenp verse
ler ... 
llt.Nizt~ 
HLfliYEI.EKi 
Ka~ gündür, 1.o.rik gıda~ ma

.allah, l:cp,U kuzn gibi iri.. bir in
~•.uı, i.k"~i z:or ta~ı~:or. ~lübaTck
lc·r çuk çıkJ:ca, para» da uc~ 
ulvyor. 

ıju den.iz, ıuı \arltkh, gün gür
nıu~ h&rinodir. Sincsiude.n ııelor 
çılır.ep insanlara hediye e<ı.:yor. 

Ne ihtikar bili) Lr, ne 'l"Drgu.ıtCU· 
hık, l;:J! i!Jtiiç' lik! 
PABUÇLARI..~ 

ALTLARI 

======-
A9eYlf'rinde1.1 ) emek. alan

laruı IJJI)•~• arttırılı~or 

Kml A. \'lcnndt'n ~ cak "' mek 
aJa:.nlarır ... :ayı ı art'ır ~c:ı~tlt:r .. 
Ayrc:ı Se\'vDr kazanlar• te~ki -
lat rı.U.,ta!•c!cmkri c1e •tdc\'i 
nçılınıyan scmt~ci doJ~nrPk ora
daki ftllorlt'rc tncaı· v<·mck tt vziatı 
·apacaktır 

D!.~er tnrallan 

muavin' B. L\ibiı 

lıckdıvc reı~ • 
Ak soy ~vvelki 

gün Ü:,k .ldarc\.~i Kızı1a~r cv!crini 
gc:zm ve tC'Ctislerrl<' bulunnıus
tur. 

E<·nebi \e ekalliyet meJ..tep
lerioia ucuz ekmek 

karne9İ işi 
Ecr·bı ve ck«.111\ct mekl"plc:rın

ac çal an tekmlı muallimler ucuz 
otkmek karnesı \•erilmcs. hu.;u • 

ı surlda maarif nıudürlüğü tara • 
fı.rıdan Ticaret Vekiılctine müra
caat olunml.IŞ'tur 

:\Ielıür n-xüracaalu. j)('k yakuı ... 
aa tetkik ecnerek muallimler le
h ne hır l<arar \·u·ilceğ, löhmin 
olunmakt><lır. 

Elı.serİJet trmia .,mlemiye• 
naaf cemiyetleri kongreleri 

Şetlrin1i~ cıon~f ccm'yctlerini.n 
!oong.ı:el.:rinc ba~anılmı.,tır: 1lü.
kirat a:rdlleri otelcücr haınam.cı.
lar, bcrbc·r1er, kap:cı'ı::ır madotl 

ifil a '~rı'atk.alu, mus;k· an'al
garlan, .ı-~"=·kr c(miytılcri

nm koı gıtlc-ri op\ ıımc~. iakat 
ekscrc~·et olmachğındaıı müzake -
relere devam <>luııam.ıyarak geri 
b:rakllml§tir, 

İk'nci •kongrelere a;,n B ün
den ilh:oren b~anıl&caktır, 

Altı kaim pabu~lara herkC6 dii.- ı ----====----------·l 
ınan l.."CSJ:dl. Aııla~1lan su ki, ayak
.luıhı {~atlan. pençele.cm girt. ı;e 

k" lınl~ması ~üründen yüksel.
~·crımış,! 

Rir ta.rıı:ftan kadın, bir taraftan 
erke_ pabuçları :kalıulasıp gidi
y<>r. A.rUk. bunlar o hale geldi ki, 
)·alııız cıoııesi kalın olanlar alabi. 
ı:yor, 

A.HMET RAUF 

Şehrim"zde bir y•pı ko-
oı-atifi kW'uluyor 

Şehrimi.211ie biı· yapı kcıpecatili 

kurulması kararla~tırı!mışt:ır. Bu 
kooperat'f au.larına ucuz E'\•ler 
inşa etiecek ve bedellerini yıllık 
taksitlrlc alacaktır. 

Tt'a'lMlyl t<C <~~ ta.; a~ .ı o · -
tır Çılnktl. trP..mıvay ıF.tt.ba.tı anca:k in· f 
l!ı nakl~ nn b r l.'3:!'r'laı 1 ... ra..

1 
kat, bu yu b. hassa ·mc1;, <latıa 

Ia.ı.Ja dfk't~· \ tif'ıli'dc t~•b~k edil-, 
n1elid·r. Çıı, il, tıt'1dr ... J :ıı• ic·ı t '<lı.ın ı 
t 1 .:ı11Ô'Jır 

Ban YD"lct.'lar, ('an1a de aJ:r 
alda., Y~"a ~rba. ile Çt:! "l az3SI 1-da 

&c:3~ bRU e~')-a :ı.ı· ııı cl'4 bcı~bc:r.!~in
<l<: gö~ilmwk '-tıymlo:r; hatıa &ı;lii
rüyorla.r. Lu h:ıl, o yo!ı:unWJ ;şirıj ko· 
leY:::ışt.n ~r aıııma, bulun c:ıger )'·al
Clt.lar:nı bir Jw. '. dcı'ı.oıt. :-rkı.n~y"A. ilOkUr-
yor, 

BURHAN CEVAT 
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1 
BİR P~ YAÇO DÖRT CAN
BAZ BiR DE HOKKABAZ 

\., ) Mıı.lı&rr~·ı; NEZİH!l "IWllİDDİN \.,, ___ • __ ,.., 

dcf.i' . Be .. · Rumca b ır Ln.· 
1 

.., c C-..tıl<k.ye ıJ.int a..~ t:lm<-k.t... O t::v 
...:ı 1ı r t;O!"(:rney4>!X.· d:.-

) ~-. Ju''!ıt:..p .k .ı ıa. odaısın gi -
C \'..C SOyl{"('ı · I" "'t'\CJ ~ C!Y\ ten: 
<tl 

g 

c: 
1 

n ' 

k 

'•t .ti 
il • 

la 

b 
• ) j 

'"" F ; 
n t ı..ı.=ı.-n • 
<.: .-~ frn:ı ha~ 

~ '"'t.P ., 
• t~ r «!<;. k 

1 
" ' 1 ,. 

"' ecç t k 
-C.ri bt •:cıoe 

ın c e, ınl gicJer ·t F'Ub·rc: hc:n;en bir 
k:ı\f· Jrc...r. ~ yt<likü , nra deıiı y • 
nhıı.n<:vc <.Vl~p R tibt yal.ruz. bu' ~ 

orl1:lık nltntn ltal>illi :neyı \~ o !..!.· 

j n u'T mim aıma,, 1ac • 

- Kc · L. bun ~ de )ak r. \ıl· 

ben "'"' '\i i.:ne g ip ye eın -Dt-d- 1 
G · e ıtülc tl<erim, Ai yct.l oleuıı!, 

Aynldicx 

Fe.hiıoe b rm.tı ·1 ~7~ g rc.1* t:J· 1 
b~k çııhuk i!rL"lll,ı . doyıwcb. Zaten <c· 
\inç hi(' le i·· ı.t ı ~lroan lıılit 

Ko,; ~ y:ız hu ye g, "'· D·ıııı.: 
n oclz$ına g ~ı. ho:tu.! ıra -

b itİ R t p iıl.'111 )C f 
0

t:.:1 ı1 ken. t.'~ 

daı: yr dı . .f., ,,n.rn car. Etk..ldı. 

Bi.ııı:k ı p.ı l n j ( •lcuı:ı uı d. ııt'a k 
.)ıu. oo g1ttı . .Nai.l Bı..Y b:yıklar:nı dU
zellm\>i Y• • b it '1 ı:ıym t F •• 
h ,~l-yi cör r.ı-e n: a 1 :r.:·· ~h gü.. 

~n; 

- Bu,- .. ""::'Ull töYI!! Bay.ın Iahire 
-deci- s~ söyL.recekJ<· m va•!. 

~aairc ıer..;ı btı.d ... -ı.;i ş~Jıd :.ı ıcuı 

- \'allah· ~öt 
1111n Ilari. kircc' 

' n:· 'I" 1 

ktş·y 

nilıı..! 
~t.·nıek Yt.n~ınr-si.n dus'i· • ~a .. lakindcn daha ,\"ı>kın buJ1.u11nak· 

vi.redcn ıualırun1 krlaıı Bizcı ie 
'e Tunu~ ~rhirlerin1 kolay en zaıı
ll'.iebili rler. 

rı di l 
F· !cırt, .aoıü .. ~ d.. c geı·ıı i: "z,r.a 

ta~·yare\;,i .\·apıl1111~ 1.ılur .. a ~ l'i-iJJ\ 
dü_ nıan nlcnı!t.h. .. t.erine t"'tC-lll'll 

\ak.itte gidtrck 1ı.:1·,a;t<"Jr1 i. fabı İ· 
kal arı. harp ~•oıa~ 111,,1 lUl't h.t.1.le· 
rini alıü."ıt c.tmtk kuh.1 iılcnnı~ :ır• 
riu. Soııra bu ı~ ntlinıkiin olahildi., 
Fakat kola~ dei:"i:di. Ş mdi İ~L' da• 
ha kvia,_l d r. B~r :ı.oanuo -;unra d.A 
bü•bülün kolu\ la')acaktrr. Erlıu· 

hının ht.'~lp \C tohnıiul-t!'ti.ııc .... ~ 
,-.,ka~·ilc isabeti :uıl~ıla11 ıuilto• 
lcaJarıoa gör\1 hombard .. ı1ıau ta)-• 
yareleri yaparak dü\'fiutU ıeh.r

lc.rini ~ }liıt.İ hd.rp sana~·i .ıucı.ac-z .. 
]erini .. ~ıknu~·a çall~ak i i ta~·

}·are i.Jualiaıtınüan onraya kalmak 
geıekti. Tayyare iınafat.nda horu• 
b~rdınıaıı tan·arcleri yapmak .şi• 
ııi sonra~·a buakmak, eneliı ka
l'a "" deniz kunetleri i~in elLcuı 
olan lıa\'a ,·csaitin.ı. tanıam~Ic ha· 
zır elme>k iktiza edj uıdu. Onun 
içlıı uıcscla gc(en ~cue Ue bu tue 
aras.nda bu bah :'rtc bir ıuukl.ı~· ~~c 
lü.riltıuck cihetine gidilir~~· ~l~ı..11 
5'CDe sözde kalnu~ ı-Jan tt:hı~ ... lıt.!" .. 
riıı bu sene artık fil yat '"has.ııda 
kendini göstereb:Jec,gi >i;~ lcnoiıİ· 
J.ir. Gelecek sı:ne 'se bu tehd,..,e. 
riu sözde kalm~ınası bü~Uiiti~"'1 ko· 
layl"§acaktı.r. · 

Hükiırr l büt,irı \atar., şlara 
ha)'~' pırhalJ•gı lrarf.S - .rnr-

dJ.m etmek arrusundaıl :· Yar
dım gcrccrk hcik "ırık:-dir~ ,.e 
lıı.n~ıa~~"' ne dc·•x·ey~ ~ad3r, ne 
şdtiıdc .) ardım cd;'meJ;d r? Hü
~Um.c: t b11rı..:'a~·1 tcı.'ibjt .::ın · t'.r. 
1·tt.., v~rdjm~ n1u.'hatıc üh.ınl~ r 1-" . . 
çincle ii,\ 1ek·ı" ,·ardır · , buıılnra 
dogrudan d.:ığruya ~-cmck vcınıclc 
) ani &ha açıkıcası .k"' .rı\o.rıııZ 
ÜO} urmak Jiizin:dr 

.Bu kıs:m \'a W.r.tl~ :.r < n zi) u -

)'llOL' yarduna muhtaç olar.lardır 
D·.l!eı· b;r •'rt.<:-Jm ı:atandl: ··:::ı:ra ..i· 

f euz erzak \"C saıl'C' te\·.zi edilc<.:ck
t'r. Bunlar mua 'H'Tl n mahdut 
ıg~l;r: ktn ·etıeıtl.ı!", De\ 1et r. _yap

mağa r_.-ladığı uya yarmak Ü

Z<.·!~ karrır vcrd.igi cli!:rcr yard m 
~ck'lleı-'ni de ibil:yorsumız. 

Unutmamak lazımdU' kı, ,·apı
Jan bu ~·ard•nı. en •on imkanla< 
kullamL:tn. ~ m<>~ an;ı ge'.cbilmek 
ıtedir. NJ-ıa)u. yadım <leyince, 
18 m:lyon \"ataı .a..-:.,~ refaha gar
fietnıck n• ı.as. aı~" ;,;ılmarr.alır 
d.:r. Daima im"k!inları, hakikat.la
rı olduğu gibi ;,'1iı mek kizımd; r. 
Hayal< f<apılmPk 70rarlıdır. 

B!.),gün, Kızı1ay <.'Cru;yctin.in 

yard1m elt>!fi 16 bındcn fada va
tandaşın Kı:zıl.a.\ • aaha dQğrusu 
ca;.v,ctc şükran \<.' minnet. borç
lan elbllte unutularnoz. l\iüclı-ik 
J:ıeıc insan , bu yardımın ne mıı.
azz .. m b~r ı.ş olduğunu t:J!id"r rt
~kk, güçlük çek=-z. 

R. SABİT 

Sanatoryom } atak ücı-etle

riue zam ) apıldı 
Gıda maôrleleıi ,.,, mahrukat 

fiat~~ırınıı. ari.mast dolayTsile Sa
ııatoryom )'::tak ucrctlerint' zam 
yapılm~b.r. 

Verem mücacle c t'\.'11,i)etı E -
ıoe-nlı'5y Sanıılory -mu yaL:fa. üt~ 

retll'r~nt yevmi_Yc hl~ ~'Üz yirmi 
kuru.,-.a ~ıkarm ııı. 

Ankarad• manifatura 
te'\>ziatı batlıyor 

Ankar&, 4 (Tı:!cfonla) - İtha
lat b:rlikkrintlcn Ankara \'alilgi 
eını:ine ayrılan mauıfatura e~ya
smrn dağ:tılmasma a)·başmlfon 
itıoorsn ~lanılrn;,.;ı kararla~ -
r;nlm~-tJT. 

scımuzrtarak: y3k~ ~.: 

- .Nt- enV"ecii_yv_"SWJ:.n r~t-no..ltm;. 

- lia~: Em;,. d.coJ ... H•<'ll c!ondim. 
B~r ric:.ı: Mt:ı'ı.i!ona lıir {'t'l\ı&p 1-U.Luf c... 
decek!tlniz ..• 

- Ba.şi.i6lı.iııc... F •. J\.at bu ruuh~.i.x
rı·yi z:Jnrw.'(.l("I!;{:m n· hµ Bay .id ı e eai
yocdu~. 

- l::··\-"et anın.ta bıJgti n lüt!cıı Stz y:ı. 
zacaı..~ınlZ. Çiln"kü R ... hbin kulağı agrı-
yonnUtj iLin i'..lltp q ... . 

F>!ıin. u.,.,ıı:-;..,,, nı m gıb kı-

~~ = 1 
- O ba de r; <tr bıtyUl'llr.ı,z da 

mU!:vt:ddeyi •l.:ıJ"l:Tı"" C-.lüded n ..ı:.::ılı::ı.t 
Llır .ll. 

' D:. c:c.ı:i..ıı. de k:l "'Ut l!ğrl)'Oı ' 
o· tedm <"'~ta ıı lı:ol~k. 1 

- ,,~ 1 

Fag1ı '• tiii~"Tc. i. iç n b'" .ıro:tı ~a 1 
tı.Jl."-ı:du. Kı ı f'.tlıu.a \ dllış\!p Ua· j 
y acaktı. n<:a! .t. ..... ıi at:atıhn)Ç;'tı:! 

Hen de lılr bt: 1 r scrsen1 ye ·ınc 1 
korm.mg eı.tfatıJu: şt G duluın m:.ız· 
ta~ r<!>.rı l<ıı "örel Nıı.!l Bey, 

U..z \'t -1..>i.Vt .IOOJ:itL

Fcl!i e ik t ;y e lia$ını t :1....r.act 
- li~Uth t B-.!:iı.m ı.ş 

-D:v~ ırlct:!r-
ıyor 

- ~"ivppab!. E Jg "' hcpıni ey-
tan ~r.ı c;n ,:>1ı -Nd .. lla ıA: bt·n 
t i.1• 1 'c ~ bap, cagur;. u.ı-ı.1it t.-dc- ı 
rt!i se:•·ins;~ı l:\.. .... lJilC ;gJ o: duın. 

'De\ amı VO.ı-) 

tadır. Bu itibarla. Lib~·a cephesi 
:?'iınd ki halci~ :ki ı~:ıaf j~tn de tfıli 

bir cephedir. Zutcıı ~!ili\ er taraf. 
~:alnıı 'l'ınıu~t..."lk; ku,·,et!erj tak
\"j~·e)'l' tle-\anı cdi,\·or, 

1\lareızaJ R n1ntt'l': n g~riı,in~l~ 

'.fıoblusgarh(' kadı;ı 700 l;ilonıct
rclik l·öl \·ard;r. B1t nıe ... afedcn is .. 
tiiadc ... cdcrlk unnt za1nan <ıxala .. 
ma hıırbi \ apabilir. 

8 iud lng:.H:. <frdusu Ace~ la · 
Tuzln bataklık aı ıwııdak:i k<H i
doru ~ aıııu~ a haz.ırlannuşhr. Bu
rası, Elalcınc~n - Katlara b!ltak· 
lığı ua,mdaki koridora bcıızedi
gindcn İngiFı: t1-dn~u aşcığı ~-u
kaı1 a'.'-ni ;,ekiltlo taatru.r ctnıek 
Jnccbıui)o·f.tindc btd tı nu~·or. 

IIuJa,a. göriinii~p: güre )fıh,·cr 
kıt\\l~lle..ri Atc~·!a'da nıuanu"d~uı.c 
1n1ıharcbc ctn1c~k 1nrtk;.;arl•lt• dur .. 
mu~ degildfr. Burada zaman ko· 
zanını~a ,·e a ... tl Tuuuqta \'azi,\·-ctc 
lıiı.kinı olm•ya ~alı~ıral<tndtr . 

TUNUSDA: 
Tımusıla mlitlciıl.J•r 'ki bü~ iik 

gruı> balinJc taarruza gcçın'~lcr
dir. Şimal ı;ıuııu (l inci İr.g'liz 
oı dll.!>u \C l\ıııeıikaLlar) Tnnus 
\."C Bi.zeı tc liı.Wtnluına, cenup 
grupu (eks.e.r.iı.i Fransız) Sfax \e 

l inci crdunun Bi.tcrtr \C Tu
nus ~ehirll'1 i ara"ı.ttdaki arazide 
ve 'fımu" cenubunda il('ıien1ck js

tcdiğ'ine lıakılu-a •wıa Jıükıııct
'nck l<.izıoı geli~ t r: 1littlefik ku
ınaudanı Tunus .. Hiı:rrt.e arasında 
ve Tunu~ ccn1JbuııJa ,-e.\ a ~ogu. 
sunda sür'atle dt.'U

0

Le u]a~uak is .. 
Jj~·or. Aln1anlar da bunuıı iki ~ehri 
BJIJ a)·rı ll\t1iıasa.rıa ınaksadile ~-a .. 

pılmak isteııdij:iıü ''" =~mı~lar ve 
ciddi ıuuka,·en1ct gö'\terıui~·e b~ .. 
lamı51ardır, 

Fakat. lllihwrin 'Iunında tııtu
ııabjfeeeğ:ne akt1 crditınck giiç
tür. 

(.:ıraklar, kalfalar için 
açtlıcak kursl•r 

TunPJ crmiyt'tler"niıı n ı;ıınna -
rnder:nde :- npılaıı tadflat tasdik 
,;lunarak mevkii tı:•tb:ke konul -
mu~tur. Bu ıad'l:tıla cem>y~tkriıı 
maksat, tcşc!!:kül "' gayeleri !es
b.t cd'lrr.;:;Lr. 

Nizuınnaını:lcr<.1 göre Ç!T2k~k· Ye 

ka!falar için ırekttplcr, kurı;!ar 

açacak '\·e (.'}'rıc:ı kı">opc·rat;f:er 

kuracaktır. 

t;deCt.:k gf't.)i vu;'C · B aıı ·h r h:. I 
k ·ye !ln 1:ıt~:Y.nı ı.'·, ·· t I Ar-
r_""';·u.t yol::ı <"t'~ 1 ,. Ri~ irlet git.! 
t kh:u ı:,.1n · ~ , t: 2 " r - lf ; ..: t 1 a. 

1 
ha'!: ı.·ıy,, j •• Nct) • yl· ! Hyı.ı ı:ı.rtı. 
~~aı-a \'~n .... lt"r. n· v .... t. J lC 1'1 !:; ö
l;ı;·-0 h ... kll;y:>r ,\kır'.n u.ı ~.l:-:n Pir 
•lrei;. .~:rı·1 l'-. H ' r •n .::, g.ttııe.r 
l\..ıtt C:ır~i, t!!ıl'ı cı;. l ~t f(.;m , 
~it::,~·ııı~. I>_.:-_t\ \" ... ıı;r~ i..n C.;~:: 

r-rk ... nn ,· J\ c.lnı.na y · 1 e~1i rr !.)İnLk 
'O f.:ı~ pa,rea 1; ('.;,_ 

kafac;;1 cta. O \Tk·t. 

- (ı.!o•L, cte.ı i , h .- Zl • , b bız .. ı 
t1en7 Een111ı ki de o lıı.."'f<..ıC! 

- Yok: o, tı.ylı: ôegll~i·"' Isır a. 
u ııı, gi:yct 'Sol<il b. · avı. "'\'c "1'"11~. Sa
h\bi uyuı t>n1 ..,ını k.!t- ıc 1 ı..··~n"'3J.·n1 ", Bi.r · 
gl.il"' y nt· n~kın k "'da ~ ~· ·ku, bi.- &i
ı<:k lnı. 1 ilt olum .• '\_vı, 'OD ·ağımı 
bırini r.ı !att-ı . S·o 1 4 ~;n .. Tek .. 

r. a:i ... ~ın aln.r. .ı kw nu . Ayı 1 ne 
c;:. ~ı;.1~ Ha;:.·Jfl l'~ ,_ Siı L · t 1,)~· 
.r~r a:nfi\!.I .cruuu.;_ •\:.Yı '" L.: <..f•fa 

_t.•gi ık:v·dr. ı . r.ak .·ı · •• ıi: n;yoı 
"\.' <:ı u1..n ıK ... :k~a bi. k. • lnı. -; hC'l· J n 
-lnın~ ~-~p ~t.ı .rllC 

Ser. in~.;:i. bu h~t>: 
- ·rı. .. r c-.'t>r n. 

yaµtw.ırı t;:.a dct;inı~ 

y;.,·. ya ~ı ı..4.nuş. 

• ~-ı lU'!. 

- Yet~ It::::nı Ei.:.c ~1.·Ji.,,i. Hefi1 ben, 
11:~r<.!(."ll .5en(.n kar<:l ııı oh.yo!" n· llŞuın?. 

Bu ~u· :.u rnüba~: r S•'$lcr.c'.i. LU.tlLcyi 
oi..e-:-.tiler v :{~İ bi.rth·n rnGıhk~rr.<· gi.r· 

DÜSE' il\' BEHÇET 

Onun için İngiJ,z B~şvekil;n 'u 

F A SA DONANMASININ 1, TIHARINDAN sor RA 

Akdenizde İtalya Donanmasının Takviyesi 
Suretile Taarruza Geçirilmesi 

Planları Neticesiz Kalmıştır 

u son nutkunda söyled.kle. ı J~ 
gcçt'n sene sö~ leınış 0:<1ırklar nt 
bir tutınamırk ikfna ediyor. Za
ınan coık de(işm.ş, arada Ang.o. 
Sakson tıuaüıuu lehınc ka)d:ıli. 
lecek noktalar daha zİ)ade be.lir. 
ımştir. 

Sonra bu bahiste "!he oluna
cırk diğer miihim bir keyfiyet \'lll'
tlır ki yeni değ;lıt:r. İtalya' iç'.n 
siındı söylenenleri ısitti:kce ve teh
ditler" n de fihyatıt~ kendini ı;ôs
terınektcn g,.ri kalmadrgı görül. 
diikçe o ke)·fiyct ulen h~t.ra gel· 
mekte•llT: 940 yuında A\ rupada 
Fransanın mağlnp olmak üzl!re 
olduğu giinlerde İtah·a fı sal
tan i•lifade em .. ;; ile lng lttre rn 
Fraİ:ı~a aleyhine harbe girn1i~ti. 
Ondan ·~Cnra gelen a~·aaıC:a, ,_ani 
Fransanın artık harp har;cı !.al• 
tl:ktan sonraki devreJe İlalrn ile 
İngiltert' arasıııda L l.Ja mu.hat e• 
heleri ·baslamıs. Akdcn zdck rn. 
giliı dcnann1esı ile dr t~aly:ın ...-:!e .. 
niz ku\: <"tleri ara:sıntla t;arp,şnıa. 
far olmuştıı. İngıl.z ıa.'8( mn o za
n1anki fikri şimdi .de değ:~meın ~ 
olduğu ı:öriilii)tr: lk düşman "r, 
diyorlırrdı, buıılardnn en za~·ı b 
hangisi ise e••vela unu vurmaktan 
işe başlamak lıizım. 

r·ıan.san.n dcmaııma ku\•,·et:t
xiıtin beşte dördünü te,ki! eden 
&ı;;mı Tu!on htırp liır.aıı,nd~ dL 
1933 "ıarb · başladıg z nıan Fran
sız dnoa~ma kun·et'eri 7 7.Hhlı 
2 tayayre gcm·-i; 7 adet 10 10'n 

ı toniuk krıı,·aı.ör, 11 hafif kru\· -
zör: 70 destroyeı·; 77 cienızalt. gc
In!s:ııdcn baret bult•nuyor<lu. 70 
ciestroyerdcrı 7 tanesi 1940 yılın

da Dünkerk l:mamncla Jngili., oı
dusunun garp .:ep!ıcsiıı.de 12 fıı

kadrn 'baret btşte dördünün ka

ç:rJınası sıralar;11da Alman tay- 1 

yare1.eri!c dcınJzr .. ıJ~ n ta..~~• n -
dan balınlm<ştı. Jean Bart ıı:.ılh
bsını Amerikan Ii'.osu batırdı. 

Gt'<,-en 1914 ile 1918 y Jlan 'ara
sında dc\'am eden b'rinci cihan 
<ı.ard:ıinde Fransı.z fil<>Sunun ka • 
yıpları wılarcı:·: 4 zu-iılı, 5 .kru
,.~ zöı~ 16 torp:do ınıuhribi; 16 de
n za'u; 5 sahil muhafazas-.na alt 
torp.d<>dan ib . .retti. 

1919 nıu hed.c!eri nden 
sonra Fransız deniz kuvvetleri, 
pcJitikacılar.n ihtirasları; dalh:Ii 
fırka n~C::adeleı.er!; ser l 'edaı~ 

Jar; sağ fcrkalar; ses ·alis:ler, krr 
milnist!er; sol fırkalar ~ \~ga1.nrı, 
talk cephesi hü~unıeller;n'1ı bt~ 

ce".i ksi~' klcri; bunla•• d~uran 
parfüneı•,cdaki b tmcı: tüH.n • 
mez nıün ka .. ıar yuztinıkn ten
sik ve :s'ih o-Jı..:nanıan1~u 

193~ harbinde ·de Hazirar, 1940 
daki Frans3 ordusu mağlubiyeti 

i'e lhe.ı md nd·rı sonı"11. ~cı> ote
yen, dal; budak •a'an politi·ka -

cılar: md"allar, gen(-'rallar, .su -
•baylar ihlilıaf' miicaac!cşi yu
zündt;n Frc: sa dcna!"n1asın1n inı
t·harı; Kenas~rı-~ batırmt • 'h3di~ 
sesile kar ·ılaşı m tr 

Fransanrn Tulond.ıkı donanma
sı, Vışdeki devle• re_. Mares;J 
!'eten, onun salahi,ctkrmı ,.e -
rert k d ktaıôr "" hale! yaptığı !il . 
Lava.r:n a.rzuklrirıa, emirlerine i-

Y ;;.zan: 

B. NUR IRM K 

t;:at €-der.ok İtHlyaıııı. Akdf.'Iliz 
donanm,...,:ic hareket b:rLgi yap
saydı. D;ri~ k Am~rilıo ;Je İn
gillcrenin Axdenirockı donanma 
kuvvetlcr·nc karşı hat 1 rı _...ayıl1r 

b'r kı; \'C. •,.,~ • ldcbda-d. 
Tulondak; Framız donanma5'-

11ın ~ ... cndi~.ı .. bo.tırnı ~ o mns1 \Ti
~ hüı<tlmet i .c A.manların, İIDl
yan:ar:.ıı bu l:r~susla \'e başka tarz
larda Akdcniu.:eki fbahri kuv\·et
te.r.:n kl.IV\ıc:tıeod~rilmes.ine ait 
tasavvurlarını, pfiınlacmı ırıut:.ak 

sureıte bozmu~tur. 

* 
Akdenizcieki İtalyan donanma

sı: Tulonda kend's,ni batıran 

Fransız donanmasının tasarları

m ış olan ıılıtiy.:ıri müşareket.iın -
den, :konması !aı-zi'c tatbik o -
Junması muhtemel hareket birli
ğinden artık ebcd:ycn mahrum 
ka~mıştır. 

Akden. 3dc İng'ltere \'C BöTle
~ik Amerika donaı>masının cü

züramla.ı"i.<; mücad 'eve girişc:ıbi
lecek Italya donama>, ba..,Iı, ba
şına korkulu taarruz silahlarım 

!<"<kil cdeoncz. ita .ya donanması 
4 \'eya 5 nrhlı ile 2 ağır 8 haf'f 
kru\'azördeı:, 35 kadar torpido 
nıuhr:ıbinden ibarPıtit'. Yanı bd
L; başlı ku\'\•etlcri den;znltı.!.arla, 

mayin g~ınilcri vesaire g:bı tali 
k~ıvvcıkr haı~ ola.rak bun'ar -
dan ba:ettiı', Bu s<:bcple İtalyan 
Ji:usu garbi Akdeuizc.c Amcr:kan 
ve Jng:fülerin çıkarma "'""vet
lct.n., ikm&Jcrin: t~ıy n Lıcard 

gemilerını himaye (·ylcycn harp 
gemılerile taarruz Jıarb'nc giri-
omemckıe<h. Bu yüzden tayya

ı·e hıkumlan harç. Akdenizin 
garb·ndeki Birkşık Amer ka ve 
İngilt.-re donanmaları cüzüt~ır.la-

rınıı~, İtalya a.rmanmasu:uı bJ.r 
taarruzundan büyük en<lışcleri 

olamaz. İıcGya doııanma.<ı İngil
tere .le n ,Je~ik Amerikan.n Ak
denizdcki donanma cüziiıam'arı
na taan·uzla Tunus, Cezair Fran
sa müstem!.t:kc!cri ,..ııllJe.rine 

gönderilen ikmll km·vetlerir., gc
ı:ren ''apur'aı·ın \·o:larını kcsmc
ğc ait esaslı tcşepbüs(· deı:iz 1ıar
b:nc g;r:şcmc·m!şı r, 

inı;:Jtere filosu 650 par~;adan ı
barct, 1.750.000 ton hacm ııdc bü
yük biı· kuV\'clt . Bu 6~0 parça filo 
cüzü tamları şunlardı. 

15 muharebe gemisi \'eya z.ııhlı, 
16 ağır kruvaııör; 7 lay1>:;~ ,ıemi
si; 180 i küçük; 14 ü büyük <les
trıyer, 2 mayin dökücü; 51 ma
yin tarayıcı gem le 65 dcnizalr 
tıdan mürckkıeptir. Bunlara 33 
saıltil muhafaza gemisini; 23 gam

botu, 7 deniza:ı: arıyao; 15 dcn>z
altı destroyer ana gemisin: 164 
balıkçı gemisini 50 muavhı gemi 

ile 23 gümrük gemi.sin; 'lii\·e ede
rek tali kuvveUer halin.de yeküıı
da göst< ~ k gerektir. 

İngiltere, 1939 Eylülündcnberi 
170 b n ton muharebe gem'si; 300 
bin ton miktarında tay yare ge. 
misHc agı.r ve lıaflf krn\ azör, 114 
bin wn desh'<lycr kaybetmiiftu, 

Bu kayıba mukabil 180 b n ton 
5 muhareoe gcm»i !68 bin ton 6 
tayyar(!' gemisi, 182 bin toıı hııfü 

kt·uvazör, :J4 bin ton lR dC.Stı'O)"<:r; 
ayrıca 22 bin ton '.!O 1ı ü~ük des· 
trcycr, 8370 ton ;ı <len zaltı, mayin 

tara,·an ve dlöKen 21 bin ıoıı ge
mı n~a elm.,Jn. Anıerıkadan al
'Clıklnrı 53 b\ll tooa rnran cl<slro
yerlc birlikle kay .plarıruı muka
bil 673 lım ton g= k~zaıımış
Jardtr 

Böylece 584 bin ron b.ırp gemi
sı 1939 Ey ülliııdeıı bugüne ka
(IUr kayoc"<!?n ingilte donan -
ması, yeni ir.§2atla 673 bin ton 

İıı&ilterc yamu: baş na olarak 
Almanya ve ltalJa ile nıulıarche 
etmek m~bW'iyl't 'ndc knlnı"lı, 
O halde mümkiiu oldu,;u kaJar 
İtalyayı \'Urm•k İngitizlcrcc el· 
zem görülüyc.r, italyarun dH ev
vela deniz kunctini felce uğr-at· 
nıak lazım geliyordu. Zuman gc~· 
lik~-e ve Anglo . Sakson tarafın 
gelecek liarc,kat iç;,, bJT.ırl,ğı n. t
tU.ça hep bu kaidcn>n - e\ \eli! en 

zayıf düşmandan b"':lJımak - lal· 
b lııin~ devam edildiği görü!JDLk· 
tOOir, 

==~==============-=- = 
harp !5cm s'. kazanmışt,r. Bö~ !cc ~ 
'kay!poar.na n o::ıet.e kazaıocı 109 
b;n tor. faz'.adır. 

i3ir~e~ k Amer-.kadak; l>arp ge
m.si ,n;aaı,. Jakı bü) ~k ba ar,·~· 
rı buna '"ve- c<lıncc, ı:.u L<. rr.Lı.t• 
klik d ,·1elin Akdrni.~ gön.d r• 
n1 1 uıduklsrı don8D!llô. ciUüıu.r1-
lar.na; snffı h rp gt'lJl,rı d • 
ğcr~er:n i:aljanın Ak ı. z ,~ ~ 
nar .. masitıın yaln zca üst ... nlu_çu 
hE;saplanamaz. 

Tulonda kend.s.~ b.ıtır~n Frn
sa donarım as ... n İtal: a f.r. · a, ... 
mas:.lc müşareket "e~·a 1 l· drı • 
nanına)·a l t tıa~, • "'1:! n n. 
ebed'y~n ka •bı 'D 0 verc 'er .,. ıı 
de büvük ka\'ıot •• 

• 



·rGünün siyasi icmali---------"'\ 

==Son 24 Saat içinde'.==I 

Hadiselere Bakış 
1 

I• -

Tunusa gelmekte olan 4 Mih- Afrika sularında Tunusaçığında ı Rom•nel'e yeııi 
ver gemisi, 3 mub.-ip batırıldı Amerikalıların babrılan Dört takviye kuvvet

.1u:;;~uH·uiu soı\ .sövltı..1r~i nu~

;k ur. ~kisier dL t'"n ccli.)<Jr. Al -
!lı a ..... ar Dl'.tku çok nıiıs~~t ka.(;ı!a

l~r. lr..g» <IH ioe bu nutku i-
r ı pfiın.cfn ,u-ak h ...... "1:h:a ~ 'sir 

l t ıı ~lrrd·r 
:\'1i'h\'Cl" l:J \!l t ri ?\l.... c.in lı.ı.n 

r t ıı1u prı. ta"J•ı ol"r h belirti.
ycı·lar. İt alı aıı ı. hart><> .tirak < t-
gı 13 a~<ioı ber, İtd\\ a de• iı 

\ \"j •}(-. n r hi · n n.,:.t.L b"r 111'1-
cn kusu• toni ;\\l ı..K itil t'car~t 

} al u. '3.,c:ırpe<tcdc b.r topl:ı r:tı 
yapaca 1 ·dır 

'lor•t':•d, b mem'<"htit>ı.n 
müdllfaayo nştirakle:ri teıfcrrüat: 

f(' . ._;>it oJvnoc;.ıktır. 

SİMAI.İ .4.FRİK.1 
JIUH,\f.EBESl 

1, Jyacr 8 ıP-ti jn·g,il ı 'rdu.sl ... 
nur faal· ·ct~n· a•-ıt rdr.gı görii .. 
ıncktc·dir. Önilnıi.."lzdoc\ı hnftc ı 
ç'"'I c 'kınaUcı.,ıı: \,-ınambmakıa 

oı ... ı. İn.gi' ıil··ı ı yen bir 't.ıarr.,u
ZD g:rısCCe-;il<:'rı t .. -t-hrn {ci:~meh, 

t.c·tllr. 

vapur kayıb1 Mihver gemisi leri gönderildi 
Vaş'ngt-011, 4 (A.A.) - l:lahıİ)<' .!kr~n. 4 tA.A.ı A• · n,_ı,. 

'aırrhı:rın.n 209 1ıLınturnlı tchlii'.,ri: En 1_. , k fillrtt:: gör~·· Sır<:naıka \akınında 
Sontc~iıı ayı basında >$imal az, iK1S1 as er "U:<Ürc tı ;kün sünr< ktccli Ma 

A ' i.k k ıka t 1ı " ı · yu"klu·· ı"dı· "' a as er ç · r ına arc.<cl· en 
'-lra~uıdu ciii~n1an de11i1altıJarı ta
ıafındt.111 tr:rpillcıınıt'k ~urct'lı.· 
fliTle ... ik 1\nleıika hahIİ;\e-..inın 
tlcni'l la1t,lı bakıınıtıdnu ıığradı~ı 
ka~1ı,lar c.,.uu1aıd.l·: 

Kuıablıınku açıAıntla halan·lar: 
JI. bli,,;Jlug-lı Stı,tl. Edwarcl !tut· 
l<'gc. 

ltuhaı ~u·ıgında halan: Jo.•cııh 

J.Jl'\\ (.' .... 

S c ~\« rra!".nda haır<ct 

ıııf ı drr · k ıın·etkrirr z ('\\t;.!-

cc < \ \p~ f er··c t bıt tdı en 
o:. ctü.:-;nıan derı ı:o;;.ıf.t · c. ~ I .~-

b rrP ,-

1< rcl Kuiı ı 

r'~ill J{oıı :1 el ı\Vrupüoan \E' Ttab· 
tll"-ga.pt.<:'n ~en takı\ veler a tıU· 
nr Bu yer •akı iHkr bilbasoa 

ı.ı ' 1 t1.4rııt~1 ··r vr ngır "'· 
nıii · kkq t ı Agc' ı dr. 
ı .. l • faa hu ~ ı IJ, .Jircı.K n& .n ... 
de " ... y e> ... u .... rı '~ah.t.J r 

20 bin Rus 

3 -- S O N T E L C R A f t J , .. ,.. ı,,.,,; t' ı•ı•:t -
Musolinide 
konuştu .• 

ıP-!':!:lı v• .. mı 
lllik1nlinii ıfud~l~ndiı·cu )luı..ı,o-

1Uti bt:lki dl Ş!tn~ '• 'r ~arki \frı. 
k:.ı llrthl~İ .. 1<1n İnqtr.ı:lt:-tlıı\( r1111 

l..a,\ hcd<'n, 230 bin rakaın1 ü\tt nılc 
CLİJ , ert:"n, ..,\;.hirh:ı in in t;-:lır' p. 
\ataıula ... larnnn telef olduğuuu gö· 
rcıı it.al.\·un nl.ll( tinin cie hclki bil· 
tiin hu \'akıalan ı..,,aba alal'ak 
:k;nltıu.:ct.-5,iııdt:n ~et uın\ı~ or 

't· 'ana~·i ıntl'kezlc:rinhı. ter"allC· 
Jetin ~ehirlt.•rin bon1bardıtn.an e ... 
dihn{~inl «flllihaytt• !-ta) l.,)Ol. Fil~ 

hak ika, ltob·aıı ka~ ıpları l.r.dar 
ka1onçları da \ardır, Bal1.,uıl.-rın 
) arbı İtal" ~n i,,.gali ııltını•,. dır. 
Koı 'ika 'r eentı hi F.rıın . ..a İti:IJıut 
i~tiln .. n•.. uğraını~tır. 'lus~· Jlni, 
bıt kuzaıu;J:ı1·1 111.ilctı n..:ı7.ar1ııdn 

tebarii1. ctticiı ~ n Fr~n~ilnın li\Oll 

f<.;g~ıl dc1rlıt•,in~ 1: zu~aınah ~ii i\n· 
<ll•tı de hend: .. ine bir :{111ur, lt!ka 
\l' Jtiİ İ.İ": jHl.\I :l}lfl,\·(,f, lln İt·ıl)a 
ic_:in ha.\u lı 1111. hııyır-:.,7. 1111 lı!du?. 
f~unLı d-.ıhn zi~ l.it tn~··ıı ct'Lcek 

Geçen ay, petr<>I 
alamıyanlar bu ay 

alacaklar 

,, . 
! t "'• (. 

Tkı· ;c·ı'tt:': c,. 
'C'JCk,b\i 

;;ü(ıd 

g 
1 

' 

,,.,..., 
lı rl 

ı: r· bir .~ı • 1. yı ı.ç•r de 
-:orıc,ı c:! ·; ..;t" jı,· .. c -
D t g: z k ponıı b· 

Bır-1· ci'dl:ıun a.y 
o... :vı >.• ınure ;:ı • 
fa ann• .. 1rıehn . . l tı b 

1 .'."" 

ı Cina:'e•~l:~.~ı~·ı=,~zu~,~~~? 
ı 

·~~ •;ırnn Q CE rrahpa" h<ı t~ 
1"!( n< k .. Ia ""llın •ı r. 

Guçh <>le k .,,ab:, ı~ 

1 

ço<·Lı,k 'er ıgı Jli.<. ede, a s "' 
raı n 1"' \"l.ırU ,uııL 

1 
ve az ,:, r'- d, uımu.-.tur 

P(. 'ı; t r f 
ç• Hdsnr.ı s '.:.ır ıl ı 1 b 
n. ast_! tabaı~ sır ra ı-

c ... 40 harp 6enıısı l:,•t ıı .... ,, oı

nasın İtal~.ııı klannııı ela 
ulı:.kk:'.,. r 18raK r,()\) bi löı:Ja

olu.1.- ~fmı ,,,-ı,~t uaı·i111, 1R5u 

et :na "'' .._ı'E~ı Jü .. l:t1it~1cıini 
lr;l0 tJJlunilıı jngı; z c.irJc;rınin 

~q ı gcncrııl olııoıık Ü«rr 400 su
n~ ı·c 67 b: n uba~ ve tr bulun

d1 ~ mı İtal}ar:·n lıal'bc !T.Üdıı;.;a-
1p ıı',p nc 4ıc-elt·rindcn cılatcık gös

rmekt.t.Ulrkr. 

'rl rıus ct:phl'S: nakku·<ıa ~ ı.a-

raftıl Jıab<:r!t":rı. birbırır.ı •utnın 

maktad_ İngilızkr Turu, ., lırr
ne çUK yaklaştık~anm ,\'n,aıılar 

is!: karışı ı~arrLlZ:-ı ~t·c:lı Pk arazı 

parça 'rı eme cı ti.klerir. ı;ôylu • 
yolar. Fe kat müt ı f'klcriıı kat'i 
ı ıiceJ: büyıik tnarruzla nın ilk 
çarpı~maların1n ba§lan1is oldu u~ 
r.a lhiikmdmek icap cd:yor. 
TUNUSA GELEN BİR MiHVEU 
KAFJLESi HÜCUMA UGRAD! 

Ceıair i\,·ı~ında hatan: 
lO\\ 1\ 

Bu hurckt:lll'r ,ın.ı..,ınıla, B1ı it'· 
~.i-k Anıcrika bcıhriye .. ine 1nen,u)J 
ba~ka iiç tu'lit gc111i~ile bit 1nuh· 
t'İp ,.f' bir petrol gL'ıni_.,j de haı..ıra 

c:uıra1 .ı.\ m g( lJ~,ıf'l: \t 

f1 m tır En ...ız ,ı, ~. ~klı ~U~

llJ okıu.gu ~un, ilt a·itt tıcarLt gt
m·s !.le Ut· n1uP .... ıp IJtıl ı ılnı \''

yaı1.ı1 sın cİE"fa görülduk~rrı 1.0· 

ı-:Jar .. alev çimle \'clf!Ar bırer 
ug1·.aın1~tır. 

- t < nkoz o:ıırnk t"rkedıln,il\ llu 

• • e Sl Tl 
ı olan hh.: ~i.iphl' :vok ki 7an1ıın \e 

j .. tikhaldir. f'o.knt. b\ıct· )[t1'-~ j ni 
hu jf,a..,ı il{' tarih Y(' ~clccc:k na .. 
.Lar.n<ta Fr.ınsanın ,.e Fraı\'•:17 nil .. 
let"11ln kiııini kt"ndi.,.i ''l' \&'!ant 
ii?.c-rİııl· cllp \'<' da\'tt ettr1lk fn~a· 
tıut 'crınt:k lı1tta.,n1a di.i ... ntii':;-lf r. 

Finlandiyada o.çlıktan 
ölmüşler j 

/. Lih. 4 (A.A.) M.rı;,al :\lal•· 
ı ',c ·nı r irlaııd: ao 211 bın Rus 

c5. ıı n rcl ,.;:tan olnü.gunü bt:yncl
n .. i'.t l K zıll".nc ceıni eti..ı·e bi ' ı· 

i."' "7t ~r, 

ınc. luı b.ı· s ra , r n t • L1 
fbı a m r k < k n l n ft ~ 
) a .. a ı be~ n C''"nus ı 

Y 1 I' mu ye ı ct·cc 
io· h n n .k k, ı><un ) r.ısı 
O·p.ı r.ır. 1 sı '\ı , ı l~u .) Jr:ılatnı 
b lhr hırr c1 ndc. ôine k· r-. 
nu d•dıı 

... lus!"oln:.,. tıtnL nu 
c, 1c . ı;~~ lan tir 

Ç.01'Ç bir DÜK ,ulesınder1 

c.a gnıu~tut·, B ıı bi_r <lc-nıirci cğ-

\'u: 1. F.cıktı ken.Q; r nd ıı &-
il ylil:~ek ı s«.dıyoru • 
Ahn.ınlar b1.ı rıı..tuktn. cl1en lti-

:,t tlı t;;ı~flur vörnıektcdir, İtal
'" <C"irkrnc yapıl::ıeak haYa 
~nııuzlarınn k..ı. ... ~ı ÇÖt\':litL t.t;:•h~ 

t t'Ill->S'Jln t"J'\ .ı.,Yİ CE\'t!Jl 

ırrgHiz deniz. kuv\'etlerinın Tu
ııusa giden bir cmhYer gemi !ia
filesine hüeum dilği bildirılmek· 
tedir. Vukun gelen mıılıarebedc 
İngilızkr <tört \'a)n>ı ve iki dcs· 
lro ·er batll'mışlardır. Bu gemi 
kafik»i uçaklar ıaı·afmdan gün· 
düz kcşfrdilmiş \'e gc'Ce taarruza 
ugramıştı " Bu ır.uharebcde u. 
ting ısm'ııde b;1· İngiliz mnh1'ibi 
de batmlmıştır. 

Şimali Af rikada 
vaziyet 
(J ınc( Sııhifer. "!l Devam) 

4 muttefik tankı ıalı'"ip Nlilmlş
!ir 

LİBYA CEPHESİl\'DE 
Kahire, 4 (AA.) - Libyad.ı, 

Ebghe .. a'da dcı·riy<' faaliyctı gö· 
rülmcktulLr. Dü,ınaııır. haYalarda 
!aliy~t biraz 2iyııdek nı~tir. 

SEFERl KUVVETTEN ÜÇTE 
lKiSi İNGİLİZMIŞ 

Londra, 4 (A.A.) - B. B. C. : 
Müı'.tfiklcrin Fransız Afr kası-

11a asker i:hracına daJr Avnnı Ka-

~iddf.:r l çarp':m ıgn ... r~ ('Cu'ıı 

cıc,niz. kÜ\'\'<.•t1crnrıiz 'fugn1n·r~u 

Harl:tuı ku11ıaıxias!nc..a kruva - " 
2{lrleı· \ ( ırtuhtiıl1l<"'.;te.J' i::ıc.re hu .. 
Junu.ı odu. 

1 

* Frac"a - b\'lçı'<' hududu, 1 1 

. (A.A.) - 1,000 İtalyan ai\e.,i dün
kü p, r ;emh< güııir Bonıw\'lll 

çcnL <ıı< g<:Jm'~lrdır. Miliıno \'(' 

----.. 
Şerburg açıklarında 
bir kafileye hücum 
L• J1crro, <.! (A.A. l 

":~ tc::,Jhğı; 

Spıtı le ::.t.\ çah1 1 ı n !(·fa;,~ıt nd( 
bu.hma."l lluı:ırcı:i,,c t.-<nı'lb.ı ~lan 
Şi l I'r. dn Ch""""uııg ~ıı1<laı1!lda 

ı ' ·. rr.m ricn z P 

1 "? "'1~ .. d . 

T,ı:ı1ııc~"' kütle h~ ınde rnuhe.rc
ret Çaı :-""ırha salıaoh bo.~Ian1 <.:.ttr 

Bu sabahki sis , er.11.,\•r, Cöı .. ı İtal-yayı Alman
!" u.la '1\ 11 m r ·.nrşnıwık1a bü
)" lıata et>!' ,,ter Haııı ~opuna 

1.. d d van. ed< ceklir 

İNGİLİZ DAHİLİYE 
.YAZWINIS DlR CEVABI 

Tunusla Sicilya arasındaki ır.<!'· 

saf bir secC<ı~ ııl natildiğiıu· sü· 
re, m:hvcr Jrnfiltlerinin yine pek 
<ı ka<lar emniyet altında gidip ge
kmedikkn anla~ılıyor. 

mara>tııda \'Uku bulan bc»ana!ta T;[Jtü ı .ıçak 
dö:.n1-Qiı r':'ti i r. 

ım..ı. '11 c n ü 1<:rıuc 

llıı •abah ~aat be~ buçuktan iti- ı 
barcn lintanın11n kesif bkr ... is kap· ı 
nın ~tır. Bu yii:ı:den Halir iskele· 
lcr"ndcıı ,.e Boj:'::aziçinden l,,iJat dır 
kuz buçııga kadar hiçbir ,-,.ııur 

Köprii~·c gcleınemiştir. 'trf'>kiidar .. 
dan sual G.2;; de kalkan bir ""l'ur ı 
~·olrla kalmıstır. Köpıüdcıı hal'~

kct eden bir ,apıır da saat altı bu· l 
Çllkta Ü~küdar h:kelcsine ~ ana~a .. 
b'lmi,tir. Kadıköy - UaJdarpaşa -
Köprü ..efcrlerj de bir müddet ~11-
pJamanu~tır. 

burada'ki üc sefer\ kul'Veltrn iki- !~~~~!!~~~~~~~~!!!~ 
S:n.in fngilt~·re<l n, bırin'n Amc- ı: 
1·ik.adan geldiği bildrril~,;~\ir. Ha· "1 ç a il Ballerler' 11 ır!Il .t Dahillrc Nazu·ı 1lorls

DOn Mı•.<ı.>oii.njnm ırnıkundıık u· 
çak tahribatı .akkı .da ,ikı"<:ttigi 

raıt~ ~larciaı< 'bahs<:Ol'rc'k dem\
t.r k.: ~Mussorniyc gOrt. İtal~a
da hava a.krnlarıncia 4()()() ev ~ • 
kı1 . 1§ \'C 12.0CO C\' husara uğra
rn'<tıl' H« 1bukı yalnız Londra 
bö csınd. Alman tı<'nkla•ı 150 
bir ry yıkını.şiar ı·c J;ıir n,ilyon 
kusur cı•i de hasara uğratm1 lar
d.r. lnı; lıt rnıllet bn badireyi 
soii~k kHn lıl !tla kat>ılam.ı)IJ . 
llalbukı Mus;o: nı ,,ı,~a "1'1'did(!n 
feryat edıyor.• 
Şu halck İtalyan n ırnitarek., 

ınlclr. :ht.maller'nir> kapısı l'irn -
dilik kapalı<Lr. 

nomadan bılctinldiğiııe göre. 
rıun neşı'€d'lcn bir kanunla, oom
bor •• munlar VP ışıkların karar• 
tılma't <•'ııasın.d& \'apı ~ca'ı.. olan 
c rumlere kar ı::.!~ /J <'CZal.ır 
er"p t'<iilchğı ı. ıı t'<iHmi)lir, 

Dvn1bt.1d1!nnıılü1 «.: .... ... ·ı~dn yagma 
ır a tcca ·üz, kotJ ıc J1ydulluk 
g 1 suçlar bı :. ist -na ;dam ccza
s.:c cezaland .. rıl~caktır. 
bALKANLARDA TEDBİRLER 
Londrad~ı lıild.t ilo!.t1:nc göre, 

D.:ı 1 L.::ı.nh.:11.n. ccuYp batısı kısnll: u .. 
zer:~~ ç0ken t~hlikeyc kar', Al
ır.ar. GcneHrurmayı bir pliiıı ha
;l •-n:ı'klııdtr. Romen, Macar, 
Eı • .gaı· orduları kumandanları 

RUS CEPHESİNDE VAZİYE1' 
Sıa1ingrad kesiminde büyük bir 

g<>lişınc olmamıştır. Bütiin hare
ketle" mahalli kalmı~iı.r. Şehrin 
'ı;ü,·ük b;r kısmı lıiıl5 Almanlarııı 
el'lld~dır, 

<larp <iar konuoruıı k~pa -
hldr ·ı hakkında gdcıı hıııberkr 
teeyyüt etmiyor. Koı·idorun cenup 
batL'1ooaki hcılı t kil <.'<ie.n Ko
tclir.koı·a'da Alına: 'ar şiddetle 

rnuk&vl'lTlct .göstermek,!edk 
'l\lrrkı::z kcs:mindc <le Rjcv'de 

'c Ve ki LuKİ'dc 250 kilomtrclik 

rckıiıt esnasında feyırn\ıde mı.r

t,ızam ı;ı:birliğ ~-npılnıL)l•r. 
Müttef:klcrin karayr. asker ilı· 

ra.cındanbcxi, ınil1\·cr 4 taşıt, 1 
levazın1; 3 .sarnlç, 4 clestruyer 
kaybetmiş, bir kruı·azöı·leri <le c· 
ğ-ır hasara uğramı-'br. 

MilllefJ<lexin kay1pla:n \'ardıı" 
-------
inhisarlar Umum 
Müdürlüğündeki 

asansör 
(1 ınci 5, lı·Chlen Dı·vam) 

1'a• Ü7.t'rinde siddetli muharebe- Çl ;:ı 1'aS üz re ı .... ı<. el <l«ı:i llı, 
ler devam ediyor. Bu. cephede de Jfüim bildig;ıı . .z; Hmtl <la ı-c "e 
.saslı bir -ger:şm~ oln1a1nıştır. 11' ie ~c!crcU:ki as.'.!Jl c.ıı " • yıa 'nız ~··""' 

Rusların •iınalde İlmen gölü l<.na ı·o memın~ . cegil · •ahıpcer:.. ı 
ne de t.oılısi"' e<lJ ~ r V<. buttian da 

-cenup d~usunda yeni b:r taarruza ::f:ıii 1;;~ l'Y olnr..z. İ'Chi,,"'1 far umu'n 
aaha g•-çtikk6 bildirilm:ssc de, M!ldD•ll!ğllndc: -, n rJçın yal· 
bunun kat'i 11et:celi bir taarruz ol- r~ız ,...._ ·-:.l:ı t .. • ve: har.1!,i 
madığı, Rjcvcleki Alman kuV\·et- or.re .,,ı;nat tl\•ıoi cı.yı ısua.Idir s~ 
]erinin bir kı.sın1nı bu cepheye yı.:D ın.ü._., ını:: t.'h ~.-..tu diye ~ a-

., söylt .l~<.51 \ i.: (ttt;lQ: -bir .ij E._ b.t!Jıni 
çekmek gaycsim :,tiJ1daf ettigı 'ııoıwıdcın t~ıp ~!> cUt'clin ıreı<'· 
anJa ılınaktadır. 1 d'cn bı !d~ı.. üa rnı.ıcH.>i. ıneıcltır. 

İnh o cla u ı m :t.ı" üı·Hlğiln{ın 
Yeni bir kurı açılıyor ~ •h<ııı> ;;etle """"" ,, ' •ıni cclbede. 

Çapa K:oz Muallim mE-ktebinde 1 'z. ----bir cBeden ~rbiysi yardımcı mu- j . 
allimı.. kursu açılması karnrloş- Rusya cephesınde 
1trılm:~tı.-. .. .. vaziyet 

iBLt kurs ay:ın onuncu gıınu Lı>d
risaat b~hyacak ve ôkırk .kJşi ka
'bul olunacakhr, ,. , l JSTANBUL BELEDİYESi iLANLARI) 

C 1 i"lei Sah'.feden Devam> 
me.ktedlr. Ç.a:r~amba giinü Alman
ların talingrad bülgesinc ihtiyat· 
lar ta~ıyau 50 den fazla ıı~aı;..,_ tah
ıip ed'lmişür. 

TcbliJ;<in ekinde Stalingrad'dn 
1200 Almanın öldürlildüğii, ~ch
rin cenup batıSJnda nıiiteaddit 
blokhaHlnrın \'e hiııuların ve ce
nup \'aroşlarmda müstahkem h'r 
mevziin ele gc~irildi~i bildiril
mektedir. 

Tabmin ~:; --........ . 
470,08- 35,25 

641.'10 48,13 

Y~~Y K;.ıliSts.ız (".c,c:ill(ı_ 'l Ku1l(ıın1a. 
Yıırclurıda bulun;,n (9~) arlc·t cı;ki l:ar· 
ynl:ın1n s:ıhŞ?. 

Aksarayda r.ıı:nar Kem;ıı rnaıı~l!o-iııin 

Azimk.;lc ve Kızıl t · ş sok8'kla.rmoa 26 
ıncı t.ıdada 27,90 ınetı..: ır L.Jtqıbba.ıı. &O· 

hclı nrsaaıın s.1tı.;1. 
Tı.a.h':n.an bedcUe-ı i le i\k. 1cı.nın t Ju!ktarla1·ı ytikuJ.d.._1ı y~'.ı i~"r ayrı ayrı 

tık ı.ttırm:ı.ya kuı.1i.ıhnı~tuı·. 
Şaırt.namcler1 Zubıt ,.e {'J3tTlt 1.At !t.!.:.fü-r u 1~a·lewr. gl,ı .~'h.•oıi:r. İhalt. 

Rjev'in batısında dü~man hattı 
yarılıııı~. bir istasyon i~gal edil
miştir. Burada da 1000 e yakın 
dlişmnn öldürillmii..llir. Vcliki 
Luki'dc diişın.au karşı hücumları 
tardedibni~tir, 

feri 7/Jl;/942 P~ l gi.ırıu ıe;;., t 14 dl' Ilaimı .EnC"um<..nOe l·apıhı'C'a\tır. Ta~ip~ 
terin i:k ten.1t:ra.t 1.n· buz \~"S. mcktup'3n v kDrı:men. ib':aıı l8.z.1tm ~ı·lcn dl· 

e;r va:·'· ı.: .. ~:i.ylc iha c g:.ııt.U. mıL."3.yye:n aaa: tc: Dai:ro~ En(..iL'IL(: .. .ı:ll' bu!un1r.all~1. 
_ _ _ ____ (1Cl9) __ 

VAZIYET 
(1 inci Sahi!r<V-ıı Devam) 

11.ac:u b:tli~i y&pıh.voı ;:a, h:;:.rplc,;n son
ra da i~hJitl y:ı.pı.&n:~..sın:.n aı·l.k su·. 

!I'n bu.1ı: li"J(;I uld• ""unu SO_):lıtn1 .. 
t.1 

* Tıanıvay .dsrcsinin 1943 yı
lı yaridatı geçen yıla nazaran 226 
bın iirc bir fazlalıkla üç milyon 
dört YÜZ yctm:. alil b;n lira olo.
riik ıahn.in olunmuştur, 

* Devle\ Demlryolları nnba1• 
ve antı·€poları 1amamen ticari e;.;

J aile dol mu§ olduğundan bu ayı.n 
onuna kadar ekser istasynr lartfa 
ı.akliyat ıçin c~yn kabul ı:dilme
mesı •lrnrarJa,ımlmıştır. 

* Saıııatyada Çakmak soka -
ğ:rda oturan on b'.r ya~1nda .-- /
kazer düıt akşam Ü7.cıi s~ma.;, a
da tram'·~yrlan atlark ıı ciü m~. 
başındun ağır surctt.,. yarabıı • 

m tır 

* Ilt.8\ln ~ı l;: )'C M kbrn' Kc
ıl\.l t1.i~ ln ) .. Jö .. .u· l;L m rıt!" 

ı=elıı:"'Jı• A !<.arc:laik .d\:lep biıı'l. r.:ri.a 
'tuj~·~ bi..· t v tı ya{I ~ ı . Bu 
,1cyo,,. .,, "' 2" de ın. ıni1JCl k . t..k " J 
Milı:kiyelilcr ı E" a: ·.iı·ri Tı:ık: n\ .Gc..ee 
diye ~ı -a topl...."U3.c:ıkla.ro 

* F.ı.nd,ı.'k.l:::la .s..ı.n•!3ic.ıl:.x. y~pan Hü
'5'-"Y u YC ntK.S.da ı Tı:;.ftk ·ün gt~c .. t 
döı1.tc (6]ı.l Mecl• i Mob'""M ca<!desin
d:dti b;r l<!ığıt dopo.Arı>dan üç be' ,-e 
k<."St.: ~~;igıciı '1ş:JJU.·to,a.r ,.e >·;;:Jrular.:ıuış

Iardıı. 

* Kü<:l\J~p~ sfJbı.c ve arıc..·;,yya 
li ~ i ~~r~ı.ıcrr.ta _,·üı; vtı.:z yedi numn."'&
d.'l (ltur~n B<\)/·1 H:t.::iiye Elip~~<in ile 
58 nu.m1<:00a ıntık>m B;ı\yau Em.ine 
E't.,~i, H:·c~ad!ll maha1lesinde bltibi:-· 
leri)'le k:ı'\·g~ t-..ı.ım~-"'1' Eı.n.ine 
~ Hadiyryi y..ra! a.rnJ!l!It'. 

__ ,___ 

Ereğli limanının 

temizlenme işi 

b~hara bıral.ıldı 
Erclli Lfmoı-it~ t("'Tıiz!c1m: . i§l 

kt1 mümı.:--u ctiy e il -:1.Jo&b...+ra t5 1
• O· 

lun·f'PUŞtm'. Şimdiye .J.w.darkl tcım.12.

len c s:~..:aK llmıda. bulı· :ı n :")atık 
g ni!ct'ln katle:· ı,,"Ik rı1n ır. Ci. 
'-arrla ya nız 'ki kil · k ,g&lt iaı.lın · 
tM' J.iıma kilçlık Ct.1I1li!erc.. zr"' .ıs 
y<:to.:ll....: be iba.~ .J\J~a.mt.J, A.)"arlCık, 
, tiuc:t f:rt:'llilc ;;1c roht:c ya.kln J..nm
t ... ı<la .K:ı 4.1 vı ı..a•·ı\. gcnıilc· i t.11: -
ır: tır 

T cvkif edildiler 
Bc.-ntln ro suzlt.A y..,pUı.J.11 ı ld :_ 

axty.c ~ aı"l.."" ~ılf\eca t 1ıkil~t 

~ı:ıpı {ta ·~~ c.: ycutığım.v., 
Pxt İ:.a ·c.- u:.uteıı{..tk·&ad n Tl·Tiik, 
Bd~ed Ye L - k k<.ıLllJ< ~1u:'.htar \t 
ş~.r i.>ı;. im. r. .. 
l<«!'lo;:,•<l 'ım K 
rn~r:-i· sorgı:Larındat· 

dilmi lc:rn.ir. 

ge(' ·• ıut~ı IS Y• 

1n:ı ~Iı1i\k.e

a. teı·ki{ e-

Attan düştü 
BQ·k<.-z t<;1r.':r!rtt :iın ... Je~indcıı Mus

tafa adıtn.i'.l biri d'ü:ı b:uctiği bay\'anla 
~bahçeye giclc:1-!te-ıı dü.'1Uii::;, ~uı .. 
C.un 111w" yaraja:.'lli'l.fı,naJn Nir.ın.ınt· }J.;:-:s.. 
ta1">nıı.'ıw J.:"'1n'..Lrıt.<Ur, 

ŞARI<.'da BU AKŞAM 
TAM 9 da 

yü'k,selk heyttanlar. ,on;ın ntı.raplar şaheseri, aşkı 
içiıı horı;e~ ini feda eden <evgi·,iııc ııadık kallllll bir 

ıkalbin romıını 

DAG K ZI 
Heide Marie Hatkeyer ve 

VV i n n i e M ark u s 
Şırılda~·an ırmaklıırrn. cı\'ll Jı~an 1.u>ların, :mclc~cn 
.ko)Un \'e kuzuların. 11~~111 huttk."i ı o\alardan d:kh.:~t'· 
rek lıuhıtları a an >İ•li ve karlı dağl•r ara"nda Nfi:Cll 

orijinal bir a,k '"'ha~ at romanı 

i'Iu..,-.olini za.\ ıftır. SözlrrİJ1ti~; 
a - Cchcmehal Şimali Afı 'ka

daıı d<-mııkıa>laları siiküp .atnca
f!ıT •• 

h - Ak<lcnizi \li.tınr denin hu· 
1.ue' .!,clmcıı{tız, 

c - Tek İngilız n• Anıcı i.iuııt 
tanarc<;iniıı İtal~·an gi>kll'r' ııılc 
uc;n1asına ınilsaadc ctıni~·eccg· ı, 

d - He Jıangi bir çıkarma te. 
!'t~bhü~iuıü ÜıLnda bogaeağız .. 

Gibi h ~bir kc_,in ,-;UdJe huiUtı· 
nıu,\·or. Alınaularııı u~uk~\21 ba· 
tar~nlnrı göudcrcccğ;ni ,-t· pJ,:,if 
müdafaa tedbirlcıniıı artt:ııbca-

gınl dt'n1ck.ras,\·~Iarın ha,·a taar
rliz 'l" t:ıhrjplrr ne kal~ı en bii .. 
) ilk te11ıinat ve en büJiik tl~elli 
'") ı)'ur. b i ,e,·lc 'e ida~ altında 
İtal)·an nskednin e""3retle harbe-
.il b. tt.·t·cg ni sö~·lü~-cıı-. u:'ZC'e, bu. 
nu söJlcmc;i de hataltd r. ÇiiPkü, 
Şimali, Şaı ki Afrika, Habeşi> tan 
hc:ı.imctlc.rini hntırta,'.\,DCa "nsan 
gayriihtiı ari İtnlran ordusunda 
•"e' k ,.c idare ,.e kuınanda .. ka
llil·~·'C'tinin me\'cut bulunn1ayı_ı.,mı 
\ e binnetiee bu dc,•anı içinJ~ l tal· 
~an ordu;unun bizatihi ıniitchar
rık olarak ha<bedcmf;l"'ceğitıi biz· 
7nt J\!ussı.lini'~ e istinat ed.:rck 
!'Ö,\ lC'mek ve iddia ıe~:feınek 11•e,· .. 
ki:nc ı: ri~·or. 

Sözün kısası: l\lussollııi harp
ten önceye naza:an fe\·kaliıde, 
FraUMZ ht'Ziıneti anlar·na gö .... bir 
hayli, Mısır toprakları '~:JH1eki 
duı tun gi.iıılerine nazaran da ol· 
dukça za~·ıf konu~muşlur. l'\ut
kuıwla nrJık Duçeuiu Caa.rroz ru-

I>T c n..,\e-4 ... 1ıhc~· doğurnn bu 
vak';• 1 n•ız tı;ır ~men ) d nlan
m: m tır f~a kald rılan c 
::.-et, otcp·. ,1pı1d.kta S1 ı .t 111 

içyıu' mt~dana cıkaç3«l r. Bo:
f . rnd'lik nezaret altıP<Lı bu:cn
durulmaktadu·. 

Karuesiz gaz satan iki 
hakka! adliyeye ,·erildi 

Ankarn 4 (Tl'ldonlal - İt.fa-
İ) c ıncydanımn Ayna sokagın
da bak'.<al Osman lıu!;dn~ s ,.,_ 
ğmdan, Etl'kt~ :il nurcar~Iı c ~k
kanda bak.\ıı.I Ali ile Doğanbey 

1 

· ma r ailesinde b• kkal Cav ·~ kar· 
nesiz gaz sı.ttıldanndan -aı'alnn· 

m ,Iar ve milli korunma nmhk<?'-
mesine verilm·~Jcrıi.r. 

hu değil, harp ıne>'ıılil etini <>Cnu
ztında taşıyan İtalyan Ba~'"'kili
nin nıildafıuısı, tcvd<külü 'e müt• 
tefikk>rıne inanı \'ardır. :Sulku ile 
İtalyan milletine hed.cf ~·7i~-or. 
hedef teskil eden İtalyan vııtaM
nuı korunma>ı ve İtıılyamn lıo:rbe 
dL'\'8nl edcbilınesl için ınillet'nd.-n 
~-ardını btiyor, ~ ,-c ~~aat 
bekliyor, miilktini ikııaa "'' te
- ~lliye çah ıyor, rıı.kamlardan >a
lıadet wııuy-0r ve milli tıılıaınıu"ii. 
lii t.Jni.ıe etmek i>.liyor 'e inan
mak wc,·ki'nde, inruımırk zorun
da bulunduğu için :'llilıverin z.,fe
rüıe inanıyor \"e lııaııdırınak i · .. 
ti yor! 

ETEM iZZET P.E.:NICE 

İstanlıul Umun Lokantacılar Ccmiydioden: 

Ccll'iyctiı "'.in ~nelik alet d t n:.ımt hcy'eU e Bıı :1tfi.nurı f'42 ,1 glnüı 
t 14 de tc.-,l

1

8:::'.!al...~ -tır. \re ... ı7 ~ kadar J"e:y!c ·n kabı.:...lne d \"ll?r. Q.4ına-

c:r'<',., Gö ec<·O< İ;>l<t' oş; ~ g0<lcrHUU§lir Auılanm:::zın ~in olım:ın giln 
\"'f' ~aatte toplanacak \mıwnl lıey1'cte vr yıaptjacak S(•çiınc irştlrakJcr.i 1tlıı İstanbul 

Bcled\,ve<i ci\ nnla Dab>&~ caı!\le ;n.ıc 10 llU0'.&1'&!ı b-D'1daki O:m<y•t MeM.coı. 
n C:t ı~ncJeri ri<"...& &.un r 

RUZ:-IAME: l - ldate Hey'<' icı ç•ü'll?I& rııı»ııı, 2 - ll p luf~tti '•n· 
ıln l'E~nu, 3 - 1~2 t.eru:s bütçe 1 · k:adro:ıo-ı.mun ktix.ılu, 4 _ A%anın ~lı!.lcrı, 
5 - Idarc Jlo~·cti :J:2.:1a~Jl1n nı du.etlerini bitir.en rusf., iç o .s.c~im ya}J)t!U.:.. 

İıtaııhıd Şeker Ye Şelı:crleme ve tekerli mevad yapan 
,-o satulaa Ccmiyetiudon : 

Ccntiyctiıno:ıtu b<;nc:-l.ıt A.ie~it l:.In'tn:ni lü..:yet 7 B·l'İncik.~:oun 9-:2 .rzm.ıtc. i günil 
t 14 dl'.' topla3c:ı.ktır Vr sa~t 17 ye: kıad.aı reylerin kab.ı,Qr,e dt·\ Jr1ı 0 · -

c.:..ktır. Gör~Wec<.-k ~~r aşaı.ğ!<la göstccilmi(1..ir. Aıa:iarınr.nn ~yin ol .~'in g~ 
ve Mattc kplan:>.c.lk un.ı.:.ıı:..1 hr.r'et.e \-e J"&ft!ll cak • çi.r.c f§t=rak:lcri t"in k·tanbul 
lkkd:yes; civaril:Jll<l ha<infı" cadd~\ruie Hl n=: bın::ılakl C•ıı)yrl M•d<czJ. 
ne t Jmele-ri rica ol:ıınu.r. 

RUZNAME: l - İdare Hey'tl.nin Çal1'1D& ru, 2 - H<'Sllll MiKet~ ltt•· 
nln raporu, 3 - 1942 "'nesi bül<t VI' lad ıu;unıın Jmbulü, 4 - Nanın teıo•itleri, 
S - İ<tJre Hey'et.i aU'lMarm::ın mfıddıeUer.ini bi1ı~n lUifı içln J;«im yıa.p lımın. 

l.taohul Usıum Süt ~!ıütalııiUeri \e Sütçüler 
Cemiyetiodt•n : 

C-.;mi)\;1.i...Y ıı~ sı..: dik :ı.le1,lo;..r wnomi ht,;y't.~ 8 Iilriıııcikanun 942 S&h gü:-;. 
t1 t 14: de t.op!anınc\!ktıt'. \·c sact l'l ye Gada. r<.;,>\·rın k:ttııull.ne dl'V<\m oluıı: -

C!'!ıkl~r. Gö ~"Ccl· i:'ler a...,CQA1 •• a gösleri~:n· ti A:c.' l'I:J'l"n7lil t.ıyjn olll! ,günı 

\"C- -aaue torlaooca.'- "'nurnt htr"ete ve yap ca'k S\:S:irr.c ~t1L'8.ltlı..:rl ıçln i Unbut 
De:!~ i <'İVarında l:.&'b>Alı c&<kkısinde H) n. matQ•ı blnadaki c~m!yct l.1eıık.cz" 
Dt.: gl'lmt·leri ! ;ça ol:.ttıli.: 

RUZNAME· l - İdare Hey c1.irı<n calışmıı. raporu, 2 - H<'iap MUfettiıkr:• 

nm r.,ponı, 3 - 1942 scn:sı bü'.çc ~ kad!'O>'Utnln kal>Wü, l - ~ tdt'lrl ra, 
5 - İdare H<»"cli ozo .rmın mild.ıi"tk-iw lıil·"C4ı nısfı ;çln 11CÇim yııpıbıa ı. 

Saraçlar Ctmiyetinden: 
C~sı:~ 1zin 1/1~'942 S~!t gün l :o. pı ., <:" k alc;l~ ~nt ltc~)'·et top. 

J, "-1-ıd~ elı>er?"'t h:ı.. 0'1mıdıgmda11 l"'" '· 12/12/9'12 ,gjln(lnc bı~ ış. 
t r. Me<±Oı g • tO dan 12 7• ;.ı!a• Uz: n Ç ıda l'<ır.iy,• fr )•· 
pıJ.a.ca:c:tl. Ccın yc;h: kayıtlı kt.nın o gün \e &aath. b.ul'ye1 \t <L.: gel· 

1 
RliZNAlllE; 1 Ioare He") c ın ça"1şıtı ıapı:ııu, 2 

GL ",.:r ıı l'ı 'l · J. • , 11 .. 1~ .ı\ ~aıiem i~ 

&• t:. c.-bcs;ul tııta!'ı o."' lCC!i ı nut.ı.:..~

t,, hı:ınp eour • ...,ın r zıya.a~ i l~ny.ı· 
n bı:glldt;.i. durumı.r.u l11 ıı.r. 

1 p )'> ikı al(;$ ;ııa naaJ•· /. .. ımany .. ~ 
r:ın L p .. 1~ad .. n -sr ı· ·.::;..;. <.\belutta.tılik'rı 
1uu1c:.i, l\1't·cr ·c1iı de Porl('kiz ve 
hı;anya<laa j!OÇ~.t:l< r .. ın hudıı;.d '" 

ool 1 h za li:ln 'l'li:Tial c! hili'1• 

1 n r pır. 3 UH2 ""'" btotçr ve ka<i usur. «;bulu 
5 - İı... re fley'eli ~~~ ;ıın na:.ddetlcr·ini b.i1·11(.n 1J11Sf1 

1 ~- - - - - - -- --
deci : Buna f5rc, i.;xınyanm d: H"" 
zır o: cı.:ı c.l' tgt r lstı.:ı -l'ıı sı·lıh;,. F,ı1;J!ı-. 

kD.iu.<. ne ',:.: ,136;, ~"· n ıı l<lio;ıni !Öy
:c•n \ İ ),Jllı)' 1;1 y~pıt'.:ın kı.L ~i flt• 

tc rlığj ci'. bu sı.r .. t~ ı.:ı.b s_ lır ;~ t :-. 

Bitctleriaizi evvelden aldırınız. 
Telef on : 40380 

~--..................................... ...-
z.n: ı i lanbuı Tıp Fakı esirı}en 1 

.. ı :..ı:ı-n it.: •tkemı zayi c·tt n. )ent!;,inl. 

alaceğ•ıt><\r t-.k s.n'r hillo. ü ?Cl<tur 
Seher .\KSU 
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1 T f:5a~ı1 ı~~.~!~ ~.R 1 
\. Yazan: R. EKREM KOÇU _.J 

Pol "beni bir manastıra kapatın! 
ölmek istemiyorum,, diye bağırdı 

Ça> Po'.., b~r ara cihLıı:.git ol
nt&r~a niyeı1€~di; uluorta. lfind's
ıan ist'l.<sından bahsetme!;~ bar 
lad_ Naz;r~ r.r . Pdon hic birisı, or:a 

ı ler:ıı Çarımın eline t~-srnı etmek 

1 ıç:n ba:;,·urduğum bir fedakfü'
Lktır~. 

hı r. hang . bir ta,·s:y~de buluna-' 
ma1dı. H:ırıciye nazarı ve elçP.er, 1 
r.., Jha»a Londradaki elçisi. mü.ş - 'j 
~ül vaziyt·t: dü.?tülcr. ~t~ık, ku
laktan l<ulaga, . Bu de1m.n Ru,;-

yayı fe:iı.<etc surüidcyee<:ğı, u -
~·uruma atacagı• konu~uluyordu. 
Gizi· ~oı>uşmaluı·, kulak fısı!t:
ları. l»r gün. Çara kal")ı g zli bir 
komi le d<'i:(urdu. 

• Po:'ü tll yi tan1y(.ın 1 muhak -
kak ki ar.as: Kakrina idi; uzağı 

çok iy: gören bu katlin, mahrem
lair ien b.~inc bir gün: Bu deli 
hakkında ııe cril~üııüyorwnuz?. o
nun ehıe kaldığı gün Rusyanın 
ha'.i ne olaca"? .. Bunu düşündük
çe fena o~ayorum! > drm'..:jı:. 

• Dedik~duiar, Rusya hudutla
rını, zamanının en sürat\ nakil 
vasıtalarile a;;tı, ÖJ 'e k:, dünya
nın bir ucundan öbürüne. İmpa
ratorun timarhanel'k bir de\;, 
{.·1duğu söylenıyorcI.u; c·:çi'€r, 
memlckeı;er•r.e bu hususta kat'i 
raporlarını gonrle-d 1cr 

• Bir gün İmpnrntordaı~ agır bir 
'hakaret gören asi' blx Ru; zıı:bit, 
c.rkadaş!ar•na ~u sozJeri çck .nme
c!en söylem iş! : 

c- Bi rmecmuanıa" tecavüzı.i Pe 
.,endisı'"Jı b le 1 iı • zabit 'n haysi
yet \ e şeref; incirn-.ez~· dem•şti. 

• Düşün-::elen ndc ve :.ıözierin

de lı'ç b'r bağ ,.e münasebet kal
man\ljtı; 'blr anı öbürüne uymu
y-0rdu; her sözü ve hare'.<.et, akıl 
ve mantık çerçn·esine sığmıyor
dı.. 

• Çar Bırınc• Porun \•Ücudünü 
ortadan ·~a1dirmak için yapılacak 
bir suikast, nHıayet, Rt>t;. · ayı kur
tarmak ıçin ışlePn1f':.;~ e~.zem b'r 
c nayet oldt:. Bir adam;n yo;, ol
ması. bir imparaıor!·uğu uçurum
dan kurtJracaktı. 

Şdlıir1erde daragaçları kurulu 
<iuruyordu. Her gün, bu ö'..üm sth
palarında deli ımparatorun b:r 
kaç ~.ıırbanı sallanıyordu. Sıbirya, 
sürgünlerle do:muştu. 

• Srn - Pet<'rsburg va'isi Kont 
Pahlen, bu rrajedin.n başlca ak
törü oldu. Çar b:r gün hndisine . 

- Hayatıma kastetmek :çin bir 
kom!te teşekkül eımi~, siz r<i pa
tahbn val1si> niz, 'buna ne bu -
yuruNunuz?!. 

D ye sordu Kor-t ibliyük bir 
•esaretle: 

- Haşmetmeap~ dedi böyle bir 
kom'tenin mevcudiYe!ı doğrudur, 
6ize benim de onlara dah~. oldu
ğum söylenebilır, o zaman em'n 
olunu2 ki, bu hareketim, kendi 

rZAlUTA llOUANJ 
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Çaı·. Kon• Pahleıı · n bu sözierı 
Lızcriııe rahat ıbir ncsef aldı. 

Bu >ual, •<umitey; süratle ha
rekete geçirdi. Kom'tenin en ile
rı gc:en erk&nı sara)·da id: .. Çar, 
bir gece yatak oda>ıı"ıı kapısın
da ayak ses'eri şitince, tehlikeyi 
deııhal sezdı. Ya ıağından fırladı. 

Karısmın dairt·sinr kaçmak iste
d, ara kapı aç lmadı. 

Bunun üzerine geriye dönerek 
odanın ocağı ı'.<enarında bır para
vananın arkasına gizlendi. 
Sujl'.<ast~iler o<la~a girdikleri za
Suikas"!ç'ler bir an tereddüt et

mek o'du. Yatak sıcaktı, demek 
k' hükümdar, \inden çıkalı çok 
olmamı~tı. Çarı, gizlendiği •<öşe

cle pek ça:buk 'buldular. Diz çöke
l ek ya·tvarmağa basladı: .Beni 
hır manastıra kapatın!.. Ö'.mek 
istemiyorum!.• d~ye bagırdı. 

Suikastç'kr bir a ııteerddüt er
tıJ.cr; ıbunlarn içinde bir genç, 
Pol'ü bir te'rnıcde •, ·e yuvarladı. 
bir de boynuna bir atkı doladı, 
:ı~ ucundan çekerek Karer:nanın 
deli og'.unli boğclular 

Ertesı gün resmi gazete. Çar 
ra,meth1 Birine; Pol'ün dimağı-, 
na kan hücumundan öldüğünü i-
lan ett• 

• Bu feci boguşmada, Çarın ıa
kağınn nen ·bir yurrıruk ka~rrı1n 

üstünde bır küçük yara açm:ştı. 
Ceset cenaze merasimine hazır

lanırk~'n. ınüt hassıslar, Po''iin 
yuzünc mükemmel bir makyaj 
yaptılar, ~akağır.daki yara, •boya 
ye puma :le örtüldü. 

• Romanofların tah•ı, Birinci A
lcksandra kalmı~tı kı bu hü·:,üm
<larm da uzun saltanatı, bin garip 
vak'a \"e macera .ıe dolu geçe
cekti. 

(SOX) 

Dr NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
1 BlRINCt Sl."CIF l!L'TAlfASSllJ 

Pazar •• Pır,ımbıdıı m&dı lırglft 
14 .... t? • .a ...... .. 

B;ab, .. v.ıtnıt lıoNı .. ltıritıl Hın ICı.n.t'l'IV ı..,.,._ ı ı 

(1'•,•fon ı •••••> 

Hatay kız lisesi 940 ,.e 941 senesi 
lise bitirme ve olgunluk diplorr.a
larım Tıb Fakiiltesindc yan.m•ş

tır, Yenisini ç>karacağıır.dan eS'.<l
ı;inin hükır.li olrr.:rdığı ilan olunur. 

Adres: Laleli Gençtiirk cad
desinde Te,ycner apartı

manı 4 No. da 
Nezihe Selcen 

Sahip ve Boışmuharriri Etl·m izztt 
Benıce - Neşl'iyat Direktörü 

Cevd •l KARABİLGİN 

1 ~.~,~T~!rde~.! .. ~!!~~~! 
& 

- Peki kiır.ıscF görm.::<l..n.z mı? 
- Hayır, yalnız f.rıcıyı gördüm. 
- Haaa! deme.< k. fırıncıyı gör-

dunüz. 
- Pek; /bir had.S<' mı oldu? 
- .Ben sana fırıncının bu ka - ' 

p1da"l girdiğini görüp görmediği
ni soruyorum. 

- Her hakle buna şüphe yok. 
\ B.r saattır nöbet .bt<kiiyorum. Bu 

.so~akta ondan başka kimseyi gör
rned:.m. 

K <>m'9<.'"t' sert serı sordu: 
- Sen so.<ağın köşc.>ônde nöbet 

bek'<:rken, bu kapıdan k"msen!.n 
girmediğ:n; temin edebilir m'sin? 

).femur, vazcyern ne kadar na-' 
7'ik olduğunu ar.lıyar3.~ tereddüt 
(•tt : 

- Doğrusunu ..öyliyeyim, ded· 
b.r trsan a) nı ,.arr..ında ;:, yed 

Tefrika l'\o: 3 1 -J 
G lam az iö ... 

- Sen suale cevap ver! 
- Evet.., Şey ... Hayır ... Çün-

i..ü mü.;f'oet sur ite h!ç- bir şı:-y te-' 
m n edemem. Kacş~dai<ı iki ev:n 
taraS!>ttt ediimcsi vazifes:ni bana 
verdiler. Sonra buradaki sokağ • n · 
kÖŞ('<i \'ar. Tara,suda mani olu
yor. Be'.kı de b"üsi bu iki evden 
birinc girmiş, ben de görmem ·s 
olaıbilırim. Fa~at fikr'.m<:e böyl~ 
giren çıkan o'madı ga"lba! 

Komiser hiddct!e cevap verd·: 
- Fakat ben'm fıkrimce ·böy

le giren çıkan oldu. Sen şimdi va
zifenin başına dön. ·Bunları sonra 
konuşuruz. Şunu da ,öyliyeyim ki, 
Löprens Brandor.'ıın evinde bu
lunduğu b"r sırada öldürülmüş -
tür. Bu hiıd':se bazı p:>lis erkam:n 
ba~ına iş açabilır. 
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Komiser geriye d3ndü. Tcıkrar 
evin arka avlusunu geçti. Servis 
kapısının önL~1de uLırarak, avluyu 
kaplayan yiiksek duvarlara !bak
tı. Duvarların üstü s!vr· cam kı
rıntıları ile de örtü:rr.u~tii. 

Haddon yanıba~ında )'.rmı met
rı. murabbaı ,\adar tuıan a,·luyu 
t<ık'k cdıyordu. Kc:nür taşımağa 
n.Jhsus küçük b'r aro'Ja <la du -
vara dayatılmıştı. 
K~misrr dcd' ki· 

- Eğer Kısdon arka-lak~ dar' 
soka<tan geld' ise. y:ııc ayn: yo'
dan çıkıp g:tmiş olma.,ı ııt·mali 

kuvvet'.ıdir. O halde hem gel:rken, 
hem de giderk en polis:n gö?•Ün
den kaçmış olması mümkün de -
ğ l:dir. 

Komiser omuı.larını silkti: 
- Kasdon her halde kıyıafetini 

dcğıştirm·ştı. Sonra b·-zim me -
mur' r:m::ıı salai1 adamfardı.r. 

Şimdi ben soruyumm. Her b'.riniz 
ne g::b tah.,1.i.n;(·rf.ıe bulunuyor
sunuz? 

D kkatle do ktora \'e pek ('re 1eli 
gijriınen Albaya •ba:<t'. Albay. 

ist Erkek liı;e<i 10 uncu sınıfın
da tahsilde bulunan 18 yaşında 
b'J" genç, ailevi vaziyeti bozuk 
01-duğund;.11 dolayı öğleden sonra 
saat 14 ten 19 a kadar ı·e•mi veya 
husu."li bir müess<:sede çal>şmak is
temekted'r Taliplerin Son Tel
jg:raf ga;(:tc"' Halk sutununda 
(224 A. 0.) remz ·~C müracaat et-
nıeleri rica olunur. 

Arandan işçiler 
&ıılıanahmel Sağlık Yurduna 

b'r gccP bekçisi ıle bir a~..;ı, Şeh
zadE'başında TorD.> kız talebe yuı•
duna b:r kadın a~çı ve bir hade
me aratılmaktadır. 

: İSE MEZUNU BİR GENÇ 
İŞ ARIYOR 

Lise mezunuyum. Askerliikle en 
az b'r sene arakam yoktur. Hayat 
pahalılığ kar ·:snda "beveynime 
yük olmamak zaruret:ndeyim. Eh
ven bir ücret mııkabilindc çalışı
r!m. Bana iş \'Crrr.ek lıltfunda bu
:unacaklarn Son Telgraf• haht 
sütununda (Arcan) rumuzuna 
yazmalarını diler' ın. 

LiSE MEZUNU Bin GENÇ 
İŞ ARIYOR 

!~;tan.bul erkek lise>inden me
zunu mve 1341 doğumluyum, a,,.. 
•kerl'kle h'<; bir il'şiğim ıoktur, 
Ciddi bor mües>escdc tahsiliınle 
mütenas.ip b'r 'ş arıyorum. Arzu 
eden'ern Son Telgrafta (Öz) ru
muzuna mektupla müracaat et -
rnesi r:ca olunur. 

İŞ ARIYOR 
FE.'I MEMURU - Gerek res

sam olarak ger<"k inşaat şantiye
leıJ nd<' ı;alışmış trchibeli Ye türk
çe. ingıı•:ı;,e, fr<ınsızcaya aş".nn 

genç b;, T~r~_:atar.daş.ı !ş arıyor~ 

ZAlİ )IAliBl!ZLAR 
4283 Vt 5242 ~:ı:·ı, bcymn-:.ımt:lcrc 

ait 67Hi3 No. ve 2~/4;!142 laı-inlı, 64952 
No. ve 9/..J/942 ta ifl; .ki güo:n.•ü.% nıı:ı'!.:· 
buzu ı.ay t dtm ~tur YLll ·e!·: aluıaca

g..., lr1 z~yJ!cri'1 hUk i.1 y'C"ıtt1,11• .. 

\'ANDERZİ 

Abdullah 
Yüksel 
Kıı~ gün cv\'el 

f fı.y r ~ız Adr1 civıv 

rı~da batan Doğu 
:nutüı '1ndc yolcu o
L.ır .: bulunsn )"l!

an • ." a tatoğrtfı bu .. 
lurı:ın llL~lt oglu 
}lü~tYinın rxr~de ol· 
dugunu bllı•nlerln 

Ktı. :\l t<? ..... a-;JCI\ 1\lllfti Ah ma
h~'lit"Si Hnlı<;> cadd(:si :07/1 nurnara~ı Mc 
c;t oğlu Harnz.sş-a iıiıSan.ye:t r a:nma 
bild r.nel<:rı r ca olu:ttll', 

- Belki size manasız görünür 
amma, katiL haki evin iç'nde ol -
m:ısın? dedi. 
Kom~ser b:r kahkaha salıver

di: 
- Eğer öyıe bir tahminde ıbıv 

lunuyorsanız. ~1mdi ev:n her ta
rafını ararız. 

Tekrar eve g:rdiler. Mesai pda
sının önüne geld.kleri z~man, ko
m.' ser t<.krar ıçcriye göz attı. 

Hc'.eringtcıı. durnra dayalı 'bir 
s.{C·m:.eye oturmuş, pis pis dıilşü .. 
nüyordu. Polis memuru da yanın
da ayakıa duruyordu. 

Ceset h:iliı yerde yatıyordu. Fa
kat iizerine bir örtü örtmü~lerdi. 

Komiseı· dedi k: 
- Ben evi arıyacağım, siz is

terseniz burada kalınız, ~.st erseniz 

•benimle beraber geiiniz. 
Ve cevap beklemeden meı-d· -

yen'..:-ri çıktı. Üstı' kattan gelen 
ayak SC'sleri aşağı::i:ın .ışit::iyord,u. 

Fakaı bütün bu arastırmalar bey
hud~ olrlu. 

A ay Detmar cl'binclen mendi
l rı ı ,·,arar=ık aln~nı .s!ldi 

\ 

• 1 • • • JKRAM eoıttı% 

Doktor Haddon A'ıbayııı panto
!onundakL kan lekesine lbir göz 
daha atı~. Acaba komiser •bu leke
yi görmüş müydü? 

O zaman Albayın kendsine 
dalgın -da!.gın baktığini farl:<eıti. 

O zaman Meri Detmar •hatmna 
ge'd' ve bu yen; cinayetin genç 
kız üzerinde 1b1ra knc:ığı derin te-' 
sir~ düşündü. 
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HEYKELLER GALERİSi 

Hadise ile dt:ığruclan d\)ğı:-uya 
aiiıkadar olaıı:ardan başka, Mis 
Amelya Bag tekrar sahnede enda
mın~ arzctm i.şti. 

Ortalık henüz kararmağa başla
mıştı ki, Mis Bag Pastor oct<ağıııa 
g"rdi ve Brandonun evinin arka 
kapısının öniine ge!.di. Nöbet 'bek· 
leyen mK?mur h>ndis:ni görmüş, 
fakat hayret eımemişt>: 

- :\1is Bag, dedi, sakın gireyim, 
ciemeyin'z. Cinayetin '~endiği er 
danı'"l kapısını mi.lhfırlediler. Kôm
scy' o tarafa yaklaştırmmak ı

çin 0rr r aldım . 
tDev; nıı va,·) 
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İstanbul Umum Müskirat Amilleri ' 
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