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Hemen mi ı 
daha sonra m1?
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• 
Avrupa kara
sında harbin 

/. iNGiliZ 
Kıt'a ı arı 

Perakende Şeker izlandayı 
satış fiatları bugün 

1 
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Eğer müttefikler Atrika· 
daki kuvvetleri çabuk or
ganize edebilir· ve büyü!' 
askeri birlikler naklede
bilirler.e kısa bir zaman 
ıneaafesi içinde Akdeniz
de yeni hareketler bet,
lenebilir .• 

· tesbit ediliyor ettı 
ŞiMAL FRANSIZ 

AFRll<ASI 

ı Bakkallar Cemiyeti, azasına 
tevziatına başladı 

E1 EM iZZET BENiCE 

S<>vyct mukavemet; dnam . 
eder, büyük Alman kuvvetleri i 
tarkt:ı k. pırdatılıımazken İngi·fü- ' 
lcr için yapılacak tek şey: Mısırı 
kurtarmak, R<>mnıel cırdusunun 
apğını Afrikadan kesmekti, Bil· 1 
l1<1ssa, Almanların Kafkasyayı zm· ı 
lr.ıııak ve Orta Şark; dogudan teh-

şeker 
Bu saba hl, n itibaren şcl<er sa- ' 

tışları st>ııbcst bırakılmıştir. Bu 
müı>:ısbctle Başvckiıletl<:n neşre

.:l'! hr tebliğde b:ldinildi::!!ne 
t'Öıc fobrikalarda şcknin toptan 
fia'ı -ambsli'ıj masrnfları h<.riç
lm.stal kilosu 480 kuru~. küp ki
lo.m ocş lira olara.i. tt'!lİ>.t eı!'l

m!ş:'r. 

B~ll'doye!t-r şeker f:atlal'lna ya
pılan bu umma göre ma1rnlli şe
ker f'at:a,..rı yen den 1dbit ve ı

lıan cd~ckl<'rdir. 

Sabit gellr!Olıere yapılacak tev
z' atla lüzumuna göre !ora Ve

killeri heyetince t~yjn edill'Cek 
olan .sair i.lıtiya<;iarm karşılanma
sına tahıfs eıüloocık şeıkeı-lerin 

fi.atı.arı f<ltırik;ı.laroa kriıs!.al 120 
\'e küp 140 kuruştur. Bu madd.,_ 

ye göre tevzi edile<:ek ~n 
nev'ini stok vaz'yeline göre Tür

kiye şeker fabriıkalal"l anonim şii'
keti teSbit edecektir. 

(Devamı Sa: 3. Su: 4 del 

dit allına alınalıı gayretleri karşı- ı============================ 
suı.da. 

Her ,-es'le ile teklif \'e İ78hını 
bu sühmlard.a yaplı~unız bu hare-
1.ct art k bir fili \'ıİkıadır. lngili:ı
ler hakikaten bir yıldının darbesi 
ile Rcımmel'i Mısırdan söküp at
ınıslar \'C yine bir ~ıldır.m çe,·ik~ 
)i!{;le Lihyada takibe başl.ıımışlar
d;r, Bundan öteye Libı·ada, 'frab
lu>ga"pl.a Alınan ve İklı anlardan 
heıbangi büyiik ve ciddi bir ınu
ka,·cmet lıcl.leMmez. i\1L'1r cep
hesi için bu gerek yerine getirilir
ken yine İı11g-iliz ,.e Anıerikalılar 
taraf.odan şimali Afrika Fransa· 
~tııın 1\-IJ6.ır harek5tıııa wuvazi o
larak i>jgal altına alınması ve !'•!· 
ti• hak ki ,·e uıüıte!ik bir Fransa. 
nın bu t<>praklar üzerinde ihyası 
teşebbüsü de tam 'ak tinde ,-ulıua 
gelmiş 'e dcmokrasyıılar ayın za
manda A•·nıpa kara,mda harbe
debilınenin ilk imkan kapasını 
kendilerine ~mışlardır. 

Hakikat halde Aôrikanm doğu
dan ve baLdan Uıınizle:ın!esini \'e 
tamanılle dem<>krasyalar hükmü 
alt na geçmesini harbin istikbali 
bakr.ıuından şöyle çerçeveliycbili
riz: 
Şimalden ve gaTptan olduğu gi. 

bi cenuptan da Akn3n)';t il;, müt
tefilcler an;ında filen barbetnıenin 
ilk şartı ve yakınlığı tahakkuk et
tirilmişt:r. Zira, Almanya d<>ğuda 
baştan başa S<>vyet cırdulan ile l 
lemııs halindedir. Şimalde ve garp
ta bir cephe a9ılmak için İngiltere 
ile Avrupa kıt'ası ara•mda deniz
den gayrı bir perde yoktur. De
Ot<>krasyaların taşıt vasıtaları , . ., 
koraya çı.kıua hazırlıkları biter 
bitmez vasıtasız baıde kıt'aya ge
lebiJ.rler, Halbuki, Akdenizde 
durum müşevveş ''e mihHr kıt'a
ları Afrikada bulunurk<'n demok
rasyalann cenuptan Avrupa kıt'a
Ema salA:rmaları mümkün ola
ınaı.dı. O halde, en başta: 
a- Afr>kanııı tcmizleıımesi 

b- Afrikadaki in,an kaynakla
rının harp için faydalı hale s<>kul
ma51 

c- Akdenİ'z hitkiruiyetinin tek-
rnr tesis edilmesi 

Profesör Bay Fatin: 

'' Bu sene kış ha ·ı 
geçecek,, diyor 

İzmit civarına kar yağdı, İstan -
bulda 'hararet dörde düştü 

Son günlt'Tde ~hrmuzı:le hava· 
ltnn b'rdenbJre soğuma'1! ne bu 
yılk' k :.~ın ş;ddetli gQç<:<:ef;i talı- 1 
mi?1ieri oı:1.aya çıkmışt.Jr. j 
. lmııtıten bildtrilıd:ğinc göre dün j 
Izm' t Şfiı:r ve civaırındaki tepe -
lert' kar yağmış \'<! ha,-alar orada. ' 
da çek ooğumuştur. 

Kaıxillti rasa1ıhanesi müdürü 
:?mfft& B. F•·tin bir çok tahmin
ler hilii!fın a olarak bu yıl k;şın 

müıf.yim geçmesinin muıhteır.el 

'bulunduğunu söylemiş \"!! deınD§- 1 
tir ki; 

•- Bu y1! kııı, mevsimi ile ge).- 1 

mlştir Geçen sene daha 20 gıin 

cwd bütün ş!di:!ctik başlaınıı;tı. 
Halil hararet de~ 5 - 6 aa
sıntladır ki, bu, i •inde bulundugu
•m'.l;; ~·]ara nanuan taıb•i lılT 

suhıır.ettir' Be1i'<ıi d~ha sıcak gün
le,, gönniyeceğ'z, fokat nittbeten 
müliı~~m geçec<'k günlerimlz var
dır. Zira asıl kış kırk gün oonra 
şi.d:clelini gösl<'rl'Cektir. 

Geçen yıl Şarki Avrupa bölge-
0 

lemndc kış fevkaliııcie ş'ddetli idi. 
Çif-tçi tecrübelerini' göre bu kıım 
i.lk günü lıxhıt;la geçhğı iç'n k~ ta 
<!aha mülay:m geç<:~o'lir .• 

Esrarlı bir cinayet 

Ağıryar~lı bu~unan 
a amı kim vurdu? 

Dün gece Talıhikalede karnııır 
da üç dört hı.çak yarası bulunan 
ağır yaralı bir adaının ölüm he:,.. 
lindc yatmaıkla olduğu polise ih
bar edilmişlir. 
K.onuşamıyac••k bir vaz-'ye~tc 

olan yaralının 50 yaşlı.rında Teo
dıış adında biri. o!duğu anh'Ş"lnHŞ 
h~men Cerrahp~şa hastahanesiM 
ka!dırılm.ışt.ır. 

1 

Bu ııa.b:h hasta.hanede ameli -

yat yapılan yaralının hayatı reh
Üill<<'de&ir. Teodt:ış ifade vere<.ıek 

bir durumda da olmıdığından bir 

cinr.ycl<! veya b'r kazaya mı kur
ban gittiği henüz anlaşılmış oo -
ğild:r. Ma:ma!ih zabıta \'I' müd

deiumumilik icüp eden tahkikata 
de\'am etmektedirler. 

d- Afriknnın, A yrupa cephesi
ni açabilmek için bir harp malze·ı !• ======================-=-~-~-'---'===== 
r:ın::5 ,, ... s:ta•• anbarı haline so- . r-----V---A---Z--İ,,..._Y ___ E __ T ______ J"" 

icap cdi)·ordıı, İşte, müttefikler ! \. 
ş'mdi bu ~atları tahakkuk eltiri- • 

~-orlar. Yalııı:ı burada bir sual Müttefikler Tuııusta" ilerliyor 
noklas.ı \'ardır: 

- l'\tüttefikler acabn bütün bu 
şartları tahakkuk ettirmek içiu 
d:;lıa çok zaman ilıtıyacı içinde 
bulunacaklar mı?. Yoksa, hemen 
Avrupaya karşı harekd~ ge~ebi· 
!erekler mi?. 

Biuc, miitlefikleriıı A nupa ka
raı..ıoa ne garptan, ne cenuptan 
çr1,abiln1elcrinin ht.""nüz ıanıanı 

gclınenı'ştir. Zira, bu ıeşebbiisü 
) apınak ki.fi değildir. 'feşcbbiislc 
muvaffak olmak , . ., sonunu getir· 
mck gerektir. Eunun ıç'n de en az 
Alınanyanıu Avrupa kıt'asının 
müdafaasına tahsis etmiş bulun
dujlu kuvvt!ler sayısl!lın iki mls-

(Denıru S.; 3, S~: 3 del 

'I'unusta mihver ve mütt.efi.k. 
kıt'a!an arasında ş:ddetli mu'ha
rebeler başladığı anlaşılmaktadır. 
B" taraftan Alman ve İtalyanlar, 

bir taraftan da İngil:z ve Ameri
ka'.uar Tunusa mütemadıyen ta.k
vıyc kıt'aları getirmektedir. 

Diğer b r habere göre de, Tu -
nusl.d•kı Fransız. garnizonları, Ge-' 
neral Girand k:oırfuia5.ında _'Al r -
mı..nlara karşı muıharehl!ye başla: 
mı.şlacdır. Mültl'f.iıkle_r, . büt~:ı_ • 
mihver kuvveUer:~ Tunwıl•n te
mizliyeceklerini soS'lli)'orlar; • "'I' 

Rcmmel, ordusunun vaiiyet:ni 
kurtarmak ve gerisinı ıeJıhkeve 

düşürmemek içın. Tunus muha
rebelerıne, mı.hverl:l :lzami ehem
m!\·et verceg' 1 anlasılıvor .M~al ., .. ,) ') 

Pten, G~ncrat Girar.d'_ takbih el
m·ştır. Almanlar da. General Vey
gand'ı tC\•kıf etmtşlerdır, Sekız;n

ci İngılız 0tdusu Lıbyad~· ilerle -

meğc devam cdıyor Amedrnn İn
gilız · l<ıt'aları da Tunırnla ilerlı

yoriaı•. ' Bugun öğleye kadar, ne 
Nlıs:r muhareO..leri, nt: de Tunus 
h;a:«katı hak~ında taisilatlı haber 
gelır.ernı~::r. Yalnız Ş:m t· Ain
k:ıds, ,·:iz·yelın iki taraf için de 
çıok mühım ve ciddi olduğu mu
hald<a i< tu, 

Bu kuvvetler 
başka cephelere 

nakledildi 

Tunu• mıı.harebele:i ba~laın•~tv. Yukarıdaki haritada r ıınw;un mevlıii görülındı.tedir, 

Loudnt, 16 (A.A,J _ <B, B, C:> 
ciz!a.ı:rlade.Jalu İnı&!S:ıg b.w~ttl.ı:.r~ 
·1.)<.'lŞka ~alara alrnnr§lt.ıc.> 
Di.in bu haber iz•nda Pat":Qınen~ 
bur.da Naip ~..., vt•rilın~ 

w No.>p dıerniır.r ki: 

T ta Muharebe 
1 - <1940 M~•ob~ri bm"i-
1 da bo.'1•~ lrıı:>!illcr •!mdiY" lrn

t~:::ır on!ıan: kaN1 ~J't><!:iğin\lz 

Şiddetli Bir Safhada 
~~~~~:~·n·~~,;~~~ .. SQnp>Ü Almanlar, Veggandı tevkif etti 
ltalyan askeı~i 1 

mahfilleri 
1 

Müttefikler Tunus topraklarındaki Mihver 
temizliyeceklerini söylüyor ar • • . d ' ' en_rşe ıç:n e. ı 

Rusyadaki 
kıt' al arının 

İtalyan . 
g..:rı 

dönmesini istiyorlar 
llfo>k<>va 16 ( A.A.)- Dün Cc

OO\•adan S<>vyet haberler ajan'1ııa 
gelC!ll bir tdgraf.a güre, İtalyan 

generalleri Rusynda çarpıŞ'ln İtal 
ynn kuv\letlerin 'n !ii.ir'atle İtnl:'t'·a- ı 
ya dönmesini. isteınişlcrdir. Ro.ına 

n;.n ;ı.iiksek askeri mahfilleri lıal- \ 

yan ordusunun ü~te ik's:niu halen 

yabancı memleketlerde çıırpışmak. 1 
ta hıılımmasından dcıhıyı vahim 
rndi~l~r b:har etmektedir. 

Kasımpaşa'da 
feci bir kamyon ı 

kazası oldu 

kuvvetlerini 
L<.ndra 16 ( A.A.)- Şimal Fran

sı:ı Afrikasında, Tunusa do~ru iler 
]'.yen kuHetlerin yüzde dcıksanı· 
nm İng'liz askerlerinden mürek
kep olduğunu dün İnı;iliz birinci 
ordu kumnn<lanı Anrlerson ifşa 
etmiştir. 

General Anderson ~unlan ilave 
etın'ştir : 

•Birinci İngiliz ordusunun ilk 
i;:-i. Tunus toprak1arnıd& bu1wıı.n 
ınih\'i'r ku \\·etlerini temizlemek· 
tir.• 

:llilwcr Tunusa yeniden uçak ge 
tirıniştir, Boııe ve Bujiye durnıa
dan taarruz edilmektedir. 

• 

Kaza Parti 
kon.greleri 

Sona Eriyor 

Tevkif Nil.en General V•yg~ 

AL'llANLARA GORE .. 

Bern 16 ( A.A.) - .il.iman mahfil 
le-rinıc göre, sekizinei ordu 3·aye~ 

ynaş i.Jerlcnıektedir. 'tihnr kll\ · 
-.etleri tarafından, ~"kilen araıide 
tanzim edilen ma~ n tarla lan, 
Mont.gomt'ry ku~\'etlerinin dil..
Jı.atle ilerlemelerini ınttbur kıl
ınaktaılır. 

Ayni malıfillcr, mitı\'er kunet
Jerinin şim<!i \•ardık lan \ e enel
ee ha=landığı bildirilen ıniidafaıo 
haltının, Elalemey·n ha.Ilı kadar 
kuvvetli cılduğu kanaatindedirler. 

(Dewamı Sa; 3, Sl!; 5 nd 

48 Durak Kaldı, 70 Durak Kalktı 
• 

Tramvay ara durak0 

ları bugün kaldırıldı 
· E' ir genç kamyon
la duvar arasına 
ıukışaıral< öldü 

Fatih ve Sarıyerlilerin 
dilekleri nf.lerdir? 

I" .. ~·Li Kaz< Ko:ıg;-t'len bu öY1n 28 
i.r,.c; Cüi\1.aI'ieb• gtinü lliı.~t\t}eni'c~ 
t; • Dc..n Sarl>"'E"l. ve Fa"tlı Kaza;arıınin 
Kougı~eri yapı~miŞl.~r. Ön~ 
CL.tro:-teıi günü d~ Beykoz, Paızor gJ,.. 
n-0. dı• Eyüp K&zr.tia·ın KoJlllrekri top
Lanncaktır. 

Araba seferleri bu suretle daha 
çok sür'atle yapılabiliyor 

Dün ak~m saat 16,30 da Kasım 
paşada fed bir kamyon kazası ol
mu~lu: Şi~hane yoku~undan Ka
snnapşa)"a inen yoku~ta köıniir 
ı üklii bir kamywrnn frtnlcri bir
denbire boıulmt4' ve son sür'atle 
•'."'i:ı imneğe başlamıştı. Bu esna
dayGldan geçmekle cılan Ahmet 
isın 'nde b'.r g·enç ka•:mak is lem işse 
de fron yapamtyan kaıııycın kal
dır lmo. ~ıkınış ,.c zavallıyı duvara 
sıkışt·rarak ağır surette yanla
mışhr. Zava-llı g_enç hastaneye kal 
dmlırken öhniiştür. 

Dün Sa r'llY<' r K~llde İdare 
Hry'e1.i ye he:>ap rapoJ"ları ~um.ıp k.a.
bul f'.d: 1 ~.ikte:ı. so; ... a ha:~ d:::.Jeklerl
niı1 ~ı·sbi~ g~ı,·f!ml~ v~ şu dik-!-{lerin 
t.:...ı:.•.;;!l.0.~r n1aka!h1ara ib.liıA,.ı. kQl-a.r~af.. ... 1 
rılı1~1~·tır: · 1 

Sa.rıyt~r "·e ci~rındaki e~ktr'-'c. ş.r
tıekes.'("'.in tak'\·.iye olı.:n~e,.;1 vr Çayır- 1 
b3~~ nı('\'kı1inı~ kad::ır uzatılması, :P..1a~ 1 

deın n1aıhd!eoı:ne ~' cr-:·<"yan veı-.!ıı.t-ısı. 
Bilyu.kCıCr(de bir disparu-cı· a.ç.ılrr.ıa<S!. 
EIE:kı::r!k flllbf' bin~ nın \·e Ka.za Arr 
kı•r'M Şube:inin YE1lİ:k<.')·dt·n K.;._ı7.3. 

~ı~:-krz.lne-_nı:t:.t!o•"-~" ı, S:-r~)'t'r Sıôı 

1 
M:!-.İ'lh.~nıesı b:na6ınde. .t>·r ooterlı4c >h
dası. 

CD•\'anu S•: 1, Sü. 7 d•l 1 

Firar edip aranm.ıkta otan şo
förün halalı olarak ~oldan geldiği 
tesbit edilmişt:r. Ta:ık'J..ata d-evam 
olunmaktadır. ---....--- Üsküdar Millil 
Eğlence yerleri Koruı1ma ınahkeİ 

kaçta kapanacak mesinin kararları 1 

Bu hususta 1.at' ı ka
rar veri!diği yalan! 
Dün akşc.mkı v~ bu saıbah.ki bar 

z gazeteler eğlence yerler nin ge
ee!er' saat 22 de k<ıpaıımala.ı ka
rarın:n ta.sd•k olunduğunu ve ya
kır.<ia tatıbıkata başlanıkcağıııı 
yazmı.şlarsa da 'bu so•bah görllş
tugumüz Belediye Reis muavini 
B. Rıfat Y<'nal, henüz bu husus
ta 1).1 mi nEc:lmence kat'i ibır ka
r3r verilmui ğ:rıi söylemıştır. 

' ---n---

renfz.e 

rAuhtekirler. r.1uht~lif 
cezalara çarptırıldı , 
U<!<cdar M-.:ı Kol".ı•:: -.a Mdık=rs! 1 

d.Un -:..,Lıl o~rr.Eı-;)ı.;,:;a r:ıgı.'JICn ır.:ı;;lr.,...ia 

ınl.io.aJ edrt!n bar:ı. ·htlkc\l" hadi9el.ı'.rbı!n 
duruşr.ıa.Ja:-:ne bak....,-ı.ş bunla!"df.Jl k~ 
m.ı a.zaınuıı ~.:ı.;'a.~·a bağ;arr:.tşLır, ~Ylı
kürr. ot-ruı. muht·~•:-:f"r ŞttnJıtrrdu· 

Fa.t.ia fiut:t.: ıı.:ylıni)'a&ı satırnek,tnn 

suç:u, KadLXQyuc....::.e Mu.ıvak)s...ttuıne 

cadlie-..:-;n'd.ı_,. ba~!\•l: l::..1rtv·"i 3 o.y nıiiJ
dı·tic hapse, 100 !ı:.ı para c<'za.ruıa b:r 
ay ınıu<ki.rl!P d'Jl·:ıkiının:ıı k::ıJn4.ıbtllM:ı.r.'1, 

k,.ra be<ielınt aJ·ıu:•nıakt:.n &UÇ'.ıu. Göız- ı 
lep<<i.~ T~nz;""!ı eııdd~sm<l~ 4 numa
r-.ı - ev'n ~ah·b~ Ne:l· JH! ~00 !i:-.1 a;!!r 

ŞOrı:~~r..ildf' '~ııfr bulunan A!ypn para c('.z.as.m&, !aıl<j. f l.,t 1
1"1 k'"°ou:iir sc·

Karanı~.aı a ba-g:ı Şti-ır.suvnı- · ~~.Y:es; 1 tan Kat:3~<"'..a kanıt~ ~c_tt "1u!ı~tı. Vs ~i.;p. 
h:;ı 1.kın: f' 1'-l ı (l;tw aa.:Hıa b.;1• k.. -J:..n l nNdd-et.~e . hı.:J)t"", 1~ 11"3 p.ı.'!'a: ~\
u ~~. ak~ f:.'/i;ıonu rl'htı~n ... t.~~ •?X'- r na. -bır Plm. ıti .~~ ~ır:·.ş.1 ... !~"tan 
n:1P rt·:ı~·ı1!~ etraf:a;ı y{tı.,lJe-rek ı.u.r- rnaz.nun, , K84iıkoy~ ··~ Ib-ı-.;l\ tt- . 1 • .'.l

ı..: •• '"1''"'· ' (Devamı Sa: 3. 1301 ,;ı dı!) , • 

!Bu sı:ibahtan itibaren tramvay 
ara durakl.arı kald:ırılmıştı.r. Tram
vay idaresin:n t.eSbıt \"C iUin etti.
ğ.i durak yerlerinden gayri ~ • 
!erde;;; .:ihtiyari durak> Jevnalan 
dün ı;.<ece yarı.>ından oonra idare-

ce s&.1<ülınüştür. Bu suretle şimdi 
tramvaylar yalnız ~u duraklar® 
yolcu alıı.p ind.irnıekt.edirll'r: 

Şişli, Hamam, Habiyc, Taksim 
Galat.asa.ray; Tünel; Tepd:ıaşı; 

(.Devamı S.: 3, Sü: 7 de) 

[ÇERÇEVE 1 ~~~~~~§§~§~§ 
Yeni Muvazene 

Sünn "e s.,,ı. noktalan ara
sınılaki bınterı:e kilom.tnl'k bat, 

ki Afrika müselle inin k.ıtidesiü, 
iki ucundan yürüycu demcıkrasya
larca kap.ıt.Jlmak üzer., .. 

iki uçtan yüriiycn d•·ın<>krasya 
orduları bu hatt·n herhangi bir 
noktasında birle~ir birlc~ınez, 

mih.,·er, Afrikadnn ebcd'yen uzak
Iaştırılnuş cılacakt.Jr. 

Hadiselerin akışındaki üsluba 
göre şimd'.den bir (oldu bitti) ka
bul edilmesi gereken bıı hale, ya· 
ni mihverin Afikadan atılması ha

line göre, iloi ta.raf arasında yeni 
kuvvet mm·azenesi hemen şu şekli 

alacaktır: 

Bir tarafta ,her istikameti delik 
deş:k ettiği halde neti<:e yolunu 
bulamamış, nihayet şark istikamt

tinde kendisi i~in en uğursuz ham
Jeı·e gir'şmış, bütün keyfiyet ve 
kemmİ) et kudretini elde.n çıkar

mış \e bt4;Üne kadar yere serdiği 
millet cesetleri ar~sııı<la Avrupa 
uıezbaha<ı içine sık·ştırılmı~ bir 
milı\·cr .. Öbür tarafta d•, herşeı·e 
rağmen hi~bir netice) e ulaşa.mı
yan diişmMnorıJ mücerret :a:aJıl,aJl 

NECİP FAZIL KISAKÜRElı 

,~e mekan havan1nda uf~lamı',!. &'.\· .. 

ni zaman ve mekan içinde biittin 
km vetlerini !<>plaını~. en n.:ızik 
an<la birdenbire Şflhl1ı1nn1 -ş ve 
mihveri A.rupa mezbahası dışın· 
da ki biiliin sevkukc) ~i iml..iınla-
111ıtl.an n1ah_r un1 eııni~ \C artık ni
hai darbe)c lıoz.ırlanmı~ dcmok· 
r:ısyalar ... 

Kaba z.2man ve mrkün hüktiın ... 
ler'n '11 loir an iç;n dış na çı' ıp •.a· 
dece mücerret fikir gozilc hit' mil
n1iizü bustıraluu ki, bu \·a:.c.i~ etin 
ifadesi, tht'mali hesapta nıi 1-:.'\"rT 

lehine hiçbir zafer paı ı kalm~d>
ii•nın r iyazi ~ehre.idir. 

A\'<upa ve dUnya kurtulm;tınun 
Sırat köprüsü <>lan Afr:kada:ı he
men sonra İtalya \'C onun arl.as.n• 
dan Almanya, Avrupa meıbahası 
içinde ele geçirilmek malıküıııiı ~ 
tine kar~ı bel\ce hi~bir tedbir İm• 
kanına malik değild'r, 

Birinin üç sene gec:tikten !ttonr3 
gerçekleşen yaprııuan1a 'azi~ t: tile, 
öbürüniin ile ~en~ tahanııniil ctU"'k· 
ten sonra eld" rtlii;i )·apma imka
nı, artık bir~n ~ n alc~·hin( ,.c öbtt· 
rünün lehine hı.iti.in yol hırı a~ı~ or. 

ı\rtık bu ü~ senenin nıuhot§.Cbe.;i 
IHr li<:Ae)'i Oilll•>a ı::crel.tri. 
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HALK FİLOZOFU 

MİHENK TAŞI 

C&LJlan, i~ki iç;ıı mihenk taşı
d:.t, del'ler. Karakterini, terbiyesi
ni anlaın:ık i•.tediğiııiz insana içki 
içirtiniz. Son.ra, onun halini tetkilıı 
NLniz. Derhal, içmi dökecek, giz
le-' " ~lısiyet"ni ortaye koyacak
tır. 

Ben, ~ıı itldmda bulı.wk.,ağım ki, 
bııı;iin, t™m·a)", içkiden daha kuv
\-elli b'r m:.henk taşı olmuştur. 

Karalder'ru terb:yesini, içti.mai 
se\İye•;.!<ıi anlamak isted'.ğiııırz in
sanı, bir tramvaya koyunU2, bir 
saat, beraber ... yahat eduıiz. Şah
siyetinin biitün ana halları, der<hal 
teb.arüz cdettlı:liT. 

Ho1kiıın mıdrr, diğecgôm mL<hır, 

tcıh·).,li m'dir, terbiyesi:. miodir, 
ahlaklı mıdır, abliıksız m:dı.r hep
s.i ıncıtlana çıkacaktır. Diyebili
r m ki, Tstatrbı tramvay] rı, bir 
ru' ve le•b•)C m!>orafuarı ha-line 

RESAT FEYZi 

gelm'ştir. Bu laboır:ı.ıuırruı ölçtilmi 
Sön derece sa-hih ve kat'idi:r. İyi . 
&Öl'mesini bilen gözleri asla aldat
maz ve şaşırtma•. 

İstanl>nl halkımn umu.mi k&nıık
ter çiz«i,lerin.i tcsblt etmel giiçlü
ğiine uğnyan pedagog, içtim8'.yat
çı, rulıiy.atçı ve sinir hekimi, kendi 
dar ve ek&eırİya hataya düşen se
~ri.nde labora\JJ'i.nda değil, 1 
tnmva)da çalışınaı•dı• 

Tramvay bir iılen..ı.r. Bu alemi 
ôç.iııd<> ne karakteristilı: tipler, ne 
garip mahliiklar vardır. 
Baulımrun söylediği gibi, iıçki 

mihenk ta.şı değil, asıl :ınii-.k ta
şı tramvaydır. Ben, lıtt namva.y 
yolıc1duı,~ıt:ı.n sonra, etıraıl.mııı 
çepeçevre saran insanları seyret
meJı;ten, ka[amm, en •i:tr ,.e muğ
lak bir ilmi eseri oknmuş kadar 
yoogun dü~ütünü h\s,ediyoruın. 

1 H v t i llA.HK.E.MELE.RDE: 
: ft f' _f! ft~ Z, j Y e Beni bu hale getiren 
1 ' Benden bedter olsun! 1 

Gençler bangl meı- 'Şimali Afrikada ha d . k Ortadan fada yaşlıydı. Çenele- 1 
itil fi 18ÇIJ0fllr 'l Va, enız VC ara rini• alLnda.n ıoe genlBllmdan 1 

Şiınli, Jıtıııılıu)dalct yUl<.:idt m<I<~ çarpışrnaları muhtemel neticeleri s.ark3n etler, eski.len şişman ol-
t.cpletı:lc-11 b.riode hocai.ık y~an '81<:• ' duğnna ve •oıtradıın zayııfladıgmaı 
bir m<.'ktep ~·. fC9<>tl ıün (·--------------------------..'\ ckıJalet ediyordu. 
bor yede IY..J~nıuş, gkil"\J!IÜJYOrd'.lk. \.. yazan: i. s. Eski Bükreş Ate~emiliteri I Yllrii, pek müba!Ugaiı derecede 
sti&, dö°" ool-. yeni rıoes!.l'ıı ilim ve · ./ boyanmış, pudralıuımıştı. B .. · .ka-
irtan Bel' y""1ıe int.ıml rm,, B<'n: Ş<>ıu.i Mr:ı-le. y~ bir Fr.._ ~ 2) Ingili:z ve Am<;·ıbrı kıuıvvct- dın yü:ııiinden ziyade, biı•birinc 

- N.a..-nl, bı:aiırn nt;•ildeın dalı..:ı fy~ QB- t~""r·-•-:ı··- ·.-•l"'J.kJ.)8.._"'l, AUIT"I~ ~ l- . rıı..~- C . d d k ---L -'- bo la .La b' 
1 .,._ -~ - -· '" ·-~ =rı ,u.uus. ezalr !ı.u u ur.ıu geç- aJ1:şmış, ı""" re... ya. r , rr 
'!Jo<>ı .<1r mı, -~ O\;:Ull, <W>a mulıa- """u>ı ıııgo! <dom A,mıı.n;yJl vı: ito.la'<mm "B -•· -·•· 1 , "'°"• Biızeıı-ta ve Tunus >E'h ırlerme res.sam palet.ine benziyonlu. 

•-"·"'' """" er·· ba<a"' yel>' pi'el!'r çlkanca.i<.hı-. llu •• ...., • 
D'Y• so:Uum. Çü.ııılıai, 1.e:oaırtül ka.. tıı>lk Alm 1 yaklaşm'Şlardrr. ÇJk fulün haıva Kıyaleti de aeo>ipti. •Fuk&rıınm 

1 1 ~~- gailae Fnmwz; ının an ve ku ll '-'-- d ., li d"-Lun·· u·· .. •"--~- g'ıyer kış g·un· u··. 
ntın ar ..... gört', yer_; n .... Kl, O!~~, iıt.a,)'lın dul'ahr- kı.1l'fl i<'n V( ncire< VVe er. u.uımyesı•; P her yen ....... ~ 
blL~n d3iıa i:rl olm&lan, deha ~· b<eJem.s>y :e ,.., ıımclidrn uıa t;>t<l< ve lama.mile motıörlil bulur...ıı.n lı:r fehv11StDCa üzerinde bior bey>ı.:ıı 
yi)j.iı;ıın<:J~ri l:izandl. <tt&L~ro" bduıımak.la ilk ~Jıln,le.. gilz - Ameri.loan ordusuna karşı kürk, alttl>da, çok eski zaınanl..,.. 

Genç profesör bu- llın durup d<ıoGn- .. ,.,. ıı<,.f.eıvn~ı> ba;ı:..ı"V\ır. nUlıverin TUD1JSu m'idafaa edece- dan kalma canfes lıir entari VM'-

dü, Sonca, 4.'VVdt. '" \llil'\a"ll'I ~e- Alıroır.o·a ve i~ F~ Ceı>ubl ğine i!lrtimai verem:yM uz. Onw:ı dı. AyağındalD lbeyn, iplilcten el 
ri söyi.eGi: sıihllairrlc, ib<'~; bir ihNııç ba2"e-

I·-·· ba••n, "'"' -~~· ı için TrabJu....,rutıın iılcbet' de çok ö...,.üsü •orapl:>r bir san'at ··"ese· - ~-A, - 'M""- "--'m. o wor, k.etJr.ıe mlni drnt4t için. rrı;üdı.1.:fao: "t.urti- -'b -., :r ~· 
sonra, bau va•..ı..ır ltarşaııı>da da çok ba.tı ""'1ıııYa ~ t:ıbkJ.mat yepuıcya tro- karanlık gıörüruneokU>dir. Mihıver, ri olmakla hen.her çok ~•ki, de-
bedl,,ıı ... Umum\yı;tle iyi mi dfm\ell, ıru.ln.ıı;şt.,.., Bu arada, günü,, en mü.- TunlJ.'Jtaki .savaş1.ırL. !ı:iıf; ıza.man mod.e ve b~giin için garip görünü• 
yol<aıt, kötü. mü dt·ın<li. JŞtıe bu ooıı.ta,.ı h'ın mt'Wleı.i Toaloo lim:ırnnda dı<'Cıir kazanamryac&ğından TrB'lılusgdıi yordu. lla~ında da Jkk acayip biır 
tay" .. lrn<k ı;<* zor. F:lk:ıı, betwn ııi>- u..:.r...:ıe du:an tnruıı. d.Jr..a;ııma,ı;""" da U'ZUil zaman müdaha edoıni- ppke vaNiı. Krr düşen "41Çl&n, 
~e guı:-ı·, {"8eri gt'1lçl-eNıe şu dü.- ~ 1 kt' VG.a.yet'.~ F....,...z donanması AıTUc.. yece ır. şapkanwı ki kenarından, şakakla-
;fi.oıtt':'..' Vdl[": Bir dip.!oma. sahibi olmalk, "~ SL aylo....;. ... 1-e M!n--"'' Petıenre sada- ı · l · --' dk>'~~~ ,ı. • · -·..:...... bul ·v ...,... Lib'.·a ç:ölku nde takip har-'~'tı- rmdan ,gayrım un ao:am hır ta,-..ua 
~ mao,... ı.ı.r u-•-·,~ · k::" yeınini ~:o:Wr. L<ıodra, Fı....,.. """ 

m...c. 1'.ıh,ıt!:ıı gay 'si dip!omcı ve dol- F\loouı>un :\\'.bv dnlctle:"'nl ..,...,..,_ na deva.m eden lnJiliL ordusunun ç:.kmıştı. Haflalaroadıni taranma 
g....,. b~· memur yet ml<l<ı'!. Bu, •<Y- ı cf>ği lo;<n Mt>1ıtle!' ere iltihak t'<iroe- D-c:ı.e ve Bıngazıye \'arrnası ve dığı h~sini veriyordu. Parma.kla· 
"' bodıls! - ı ğall uı t Y' r Aır•r o-.ır an, Fran- mdner ordıısu ibal('ye<>ırıi imha rım1a taşlı yüı:üitler va.rdı ve bu 

DIŞ P_O~ITIKA 
..... ~·· .. ı.. 

Mısır harel:Atından 
lğrenUenler .. 
Ynan: Ali l{"mal SUN:\lAN 

Ilep neticedelri kafi mıınf(aki
yele göre ölçü tutul.ıu;;'\I için ikiı> 
ci dünya ha~i,1'.n ;)eırr~ ı~ri mü .. 
hiuı s.inıalara da daha ~ımdlo'"co 

etrafla surette kı:ynıet biçmeı(6 
ka~mack acele ı>lacak.iJT. Zaman 
geçtikçe bazı şübretlcr dalın kuv
vetli suretle isı:l.J:alin karş: ıııa 

çıkacaklar, difer baoı şöhret &a• 

hip'f!ri de Ull'lllu-lacaklarö ' 
lhr,ı talibi güler yu' ı;oskrın•· 

diği zaınanlanl.a düşman tarafınıın 
kuvvet ve kudretin"u sebeplerini 
araştırmak düşman tarafın: idar e 
den şabsryetlcrin muvaffakiyct ...,. 
he.ı>k< i.ni öğrenıııı>k ne kadar el· 
zem &hırsa olsun •rt gelen işler
dendrr. Fakat büyiik bir lınkik.st 
değil""'1ir ki çok defa tatlı görü
nen şeJlerde meymenet olmaz da 
a.cı gt'l.eo şeyler hayırlı olur. 

Köy kadınları 
seyyar 

biçki kursları 

Son Y 'farda, m:ıal~ :rloc <kvl(:,t 

1 

.,,, ct=nnxrnı M:Jıv.ı:r dı<vld.lerlnm \'{!ya as>r ~t.m~sı b~l:ler. yor. Bin- parmalıılar>n arasında, dörde bü-

l lcaposına ı;uz dfloenkrln &!lyııOt çok art- t.ıey r.•'i)nlln .ımıtı.af:ıza e<I bil- gazıCe mlhvcrin boga!tr,,a hare- külmüş, istida olınaoı pek muht.e-
rır.şlır llr..but<i, ""::nır;yct, o kD®r _...,,_ M~ı re ı.t:b:ılt ~ :.e.", bu k d m•l bulunan brr' Uıı,.t tutuv"rdu. 
Pa~~ bı· ~~'"et_,, 7 ı•~"- b" .. ...,.. E' lerme ar >'"n .. ab~r)cr gC'lıne ~ ... ,v ,..,.,. • ·-, wou•r • ...-~~· u. <b"""""'Ul Tou!on'da. bıraJ>-.:r bÜ· liın ıeıı.;ll!< ın(n1Uf olmak yolunda- dirııe bakılırsa, Rnı.,meHn Binıga Kendi kGl11ilne söylenerek ad-

İkinci dünya harbini idarl" el· 
ıniş, her iki muJıar~p ziinı.rcnın 

ordu~aıını 'ora.dan or.ı)'n sevkedc· 
rek türlü zamonlarda. muva!fuki
yetler kazaıı4ırm · olanların ara· 
s:ı>da muka~e.>c )·üriitnıck i,tik
bakle askeri tarih erbalıının en 
olıenımiJctle görecekleri: lerden.
dir. Fakat bugliıı en zi) nde me
rak uyandıran Ye o mCTakla da in· 
lrişa.f safhaları takip edilen J:are
ki.t şimali A.fr;kn' olduğuna gö· 
re harbin o sahn<ı.sinde olup b'.ten
lerin başın.da bulunanla• şim •iye 
kadar ne gibi hu.wsİ)etleT göstel'
dHa dıye tetkik etme1< "" fıı}dalı 
görü,mcınektedir. 

BİR SEYAHAT, 
BİR P!VAYl!.T 

Bizim gazeteci nrka<!aşlarda:n 
sa:t n: •kr, iznde kadu bir s.<> 

~ alıat yaptı. Şimdi, çal·~hğı gau
t.rle, her giio hmitten hahsc-d'yor. 

m, ay ele göre; Halil Lut(i şöyle 
dcm'ş: 

- Be birader, sen bb: güu do
la. lin, on giin yaz.~yorsun_ Bu, 

nn vilayetimizde 
ilk kurs açılıyor 

V'.lüydımiz köy:terınde de cSey
yar köy kadınları b:.çki kursl.an. 
açılması ıkararl:ışt:mlrnış!Jr t 
kurs yarın Silivri kazasnm Ce1.il-
liye-köyünde Maariıf mlidür mu-

yuzde kaı; >iiz kiır?. r 
av.ni F.:k Öz ve Silivri kayma -
kamının da haz11: bulunacağı bir 

HALEP ORADA 
İSE, ARŞIN~ 

Cenubi Afrika Biri j:i Başvekili 
harb:.ıı 1944 yılındıı bikcc~ini söy
le .ş. Bazı muharrirler, hakika
ten, bu tarilite harbin 'bit'p b>i.m.i
) <:c ".ni münakaşa ediyorla.r. 

il l.ep orada ıse, ı>rşın bura-da 
di~e IJir SÖ'Z vardıT. Jkkli"el.irp. 
bakalım, ua ol:.cak? 

KAFE 

ŞA"'TA: 

Bir re.Ü müna:ebefle, bıuı ga
zctdcrde ç kan bir dedikoduyu 

okuyordum. Gözüme Kafe şantan 
tiıbiri ;ı:şu. Bu ecnebi keı:ıneyi 

•on yıllar.ta mrla dilimize soktuk. 

Halbıık;, bunun türkçe karşılığı 
nrıiır: Çalgılı knlıve. 

Neden acaba, böyle deın;Jonız?~ 
Alim ı;örüwnek için mi?. 

HARBiN 
ESfü\RI 

' merasim'.e açılarak tedr:Sa la baş-
hııila<:aktrr. 

Bu kıırs İ.stat>bul Akş:ıın Kı:ı: 
&n'at mektab.ne bağ}> olarak 
çahş:lcak ~ tedrsat bıtınce b'r 

de .serg • aç" caktır .. kap eden 
lwazım Vek.a:tet tnrafmdö'l mec
canen temin olunı::u~..,- Peyuer

ıpey bu kUTSlıar d.ğcr kaı::ılarda da 
teşm • ohınaca..\ l:ır. 

--o-

Tramvay çe elektrik ücretle· 
rine ne miktar zam 

yapılacak? 

Kömür Badiannın arttınlması 

karşısında elektrik ltikıovat ücret

lıerine ve tramvay biletlerine ne 

miktf. zam yaplacagı h&!kında 

henüz kat1 k.a.rar veribn.'ş cl.e,ğil

dir. Tramvay, elektrik idar<!Si u

mum müdürü Mustafa Hulki E
ren .bu mak:;atla evvelki akşam 

Ankaray a. gitmişt'r. Bilet ücret-
leriııln tramıva.ylarda 2 kuruş, e-

Ajanı; telgralları.ııa güre, Fran
s-z amırali Darlamn vaı.iyeti, soıı lekt.ik ltil.ovat ücret.leinin de üç 

giir..Jcr-de es:r.arengiz bu mahiyet . kuru§ a<tm861 mıtlrtemeldir. 
arud';ortııuJ!. \ -

Bu harbin c.srarougi-z mailıi)·eı 
arz edem mesele.si, ). al ruz Amiral 

1 

Darlan m>dır?. Daha ne e>raren- aıiiiıılıiıliıiııl İılllıİİllrıııı, .. L,;;;~-::O..:::; 
ı:'z ~cyıer var ki. ~imdiı:k üstüne Vurguncuyu ı b r 
yarılııııyor?. 1 

,o\HMET RAUF 

Muhteİlirleri ihbar edenlere 
verileck part,ı 

Mı. 'lttekirlcn ve vur;:ınıcuları, 

1.ır.I .;akbyanlan ilibar e<lecekleıe 

pıu~ ikramiyesi verilmesi iı; n mil 
li korunma k=ımun.a bir maxlde 
ılave Cı!Unması hak:kır.da bir pro
je hazırlanm"Jlı•. Yakında Büyük 
Mıllet Mecl sin~ verikoektir. 

M•W Koııaıma KatıUn\l!l<la y&pclan 1 
.>ir ~~Wt Widi.Ut., her ta-rar.:a nıtıımnuı. 

nıyette ı-ş.:nruı._ Bu tGdf.ı:\(.o göre, vurl 
ı;un .. u v( istlfç.yl ihbar «>cnıer. tat.. 
anın olw:e.cak, di(r(r bır t..~ı le, .~r.ndl-

1 en ne b~ ~ ıic'."'BoYy e \-eL ı/ eıcda?

ı..r. 

Vurguncu ve lstifı;lnltı ıul.iyeı!ne eı>
e!l ol.mı:ıJ<. -.en b•r memldmı v,,,,;.. 
tesid.'.'r. IU>an yapıı a&Tıcıı bir mü.. 
kM;tJa karşı.lan!ıtm• güre, bu )"'fllı 
tfldbiı'tlen ıyi nobce alınacagı muh.ak
kaka. 

BURHAN CEVAT 

r l\lizahi ve milli rom1111 No. 31 

1 
BİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN
BAZ BiR DE HOKKABAZ 

\,. J Muharriri: NEZİHE WHİDDİN l'lıı-----.JI 
- Sab't sevinoinci<:u yerinde cıura.. ı 

:nı.)'0:-dıuu. Ş;ıd\yen.n bu yumuşal<.Jğı
no t> turlu :ıkıl erdirem•yorılu. Yolc
ıa tm.-ı.la-r &Jlr g it rmellk m'y<li? Her
,,. lsobu ı:eee buıraıl:ın !NA:ntle yal:a. 
• r. kurlcı~ mtzV111tiıılt oJU1'Stı ~lli

'ik rt'den bôr,.;lni fe<hıya ço:Ctan ~ır
Cı fuıt(a bir ı>&?el de llll<lab vere· 
cektl 

F '"' nTa .,.,. röztı Ulşl>k90 Memı- , 
ka .. ıa yrrinüeo Jr.ali<ıp i<:ııll<ıp krod\Je.. i 
r>ne baıktığı ve ıı<>r oturuşta da bic k:a- i 
deh yuvarWıdllını gör(zyut'du. Belkl 
B'1..bü.l şııd;yen!n yap.oo,ıJını şişın:ın 

Me"7:Clka y111>3calctı! 

Ratip y r nc'en kail<!L .. 
- Bana mil<aade cicim?. 
- il yctı ~ediğ.m unutma h&! ... Beo 

f'lrlr:ıl:ınrm ~!edik.!C"n sonra bi<- sao>. 
ye b'ie be<lMlCll' Ona ıare ~ 
et! • 

Ilu 11 lrn<ıtomdan ronra Ra-!lp (i'm!i 
arıl$t.in el.Uu ~-lı: rr.....ıan amldı 

ve süklüm bClkiilm M=>*anın ,,_.. 
na ıoti•. KaciJncıoıtız orttk ..Wrın ve 1ııı
hamül iln oon baama,:r.a tumaoınoşt>.. 
Ratip yanına ge;..ncıı ~eri yaşls. ~ı 
.;teme bı:ş!ad.ı: 

- Göz(,,r.,.,;,., !lfı;-1~ lı.a?. 

- Ne olmusT ~l<ı yapbrn, ga.!erinin 
önünck" Bir hatam va!SA nöyle de af 

~Y'm.. 
- Daha ne yapc:ıbın ıruzum~ Beni 

a'.d:ı'ttın ... G~ elin ırrtmı .. , ııe cll-
~ln .. . 

- O flffın/;1 dA:C'.l artist Bü!lıü] $" 
a;,y eciir. 

- Ay BüUıli! Şadiye bu IIllJJ. 
-Buya?, 
- Den~ lttdloZSİl1'llo:?. 
- Canım ~lrle 00,.le ~ 
- YaaT ••• Hare )"l!zünü gözü.ııü ,... 

kıl7 acak.tın?. 

- Unuttum. .. İ"""ode. ak•! ti!Dr b
ı:.,,,,., nıu!. 

- VMat.llal:& Bllıllı4l1$ 

dı ' ~ i>'r te:ı.at ~<11 ed,ycr. S\Jmıll;a t !iye koridorunda yürürken, Ylt>ilııca 
r. bt'rıııl:ı<>r, w d:ıoo.~ımıının bor gün TQu,. zider.. sonra Sirte kJ:!cz ne çekil-
B•~ ln:;mılllnokloe, tqqı .u; · muay- lo:ı !Jmı CJl:l3n den..., açimaı; ve JlfüL mE'k ve aradan Trablıwgarp ile i.r- bir k.ııdm: 

Y·M r Y•'- y tur Beliti, ıe&a<lüJeıı 1ıcii.1<1: re . t h!ık eh.<>ıi n-..ıhlcmol ııö- - Hanım, dedi; seninde mi da-
m-· ?:t-~'•dır · ~ K tilıalını muhafaza dmt.: is'"""'°· _........... ,._,,..._ ve o yı,;r.;,.~r er.~ l ""I:;~• v.an \'ar?. 
disin<> bh- b:ıı;ıl<• ,, , gö.1e.ı>l.se, iıııima.l rİlllCD(.{<:cd r. "anlaşılmalkiadrr. ~~ak at bu sefer · 
memur oı~-ac~tır. B'- ~" ~.· •• 1 B'<~ Aınerik<> ve iuı:~t e, Ce- içini boşnltmak için bahane an-

··~ .,- ~ ·~ ·~ ,. 1 ,_, , ~... Trablı.u;ıga.p t>ıtt.ıdan t~hlikeye ma- 0 t da "· u.kıl 
var: s.,. k;sım geııc·ı~ 1.,,.. rııua~yen b'r """" ve l mıı:m.armı:ı ~ocv ye ~~·· yormmı. r a oyunun ....,.y • u-

• "" , ••~ · -~ , d l'llll 4bulun•"""r·, buml:ııı başka İn- ı · ··t --"'' ~ f.lkri ve ~ yoıktı.ı:-. Mı·t).}ek: vt· ıoı.;t ....... oe ·..u__..,.._nu Çat~J'ln\)'la. ev.am -.ı ~ ya sö~ ~öy ctını.yen ve mu CllN'U-1· 

id<>al; 1o,ıun t!l bor şe)'d.r. M'°""ll, liı;e. ecl>yorlo.r Y<>;ı.i yaııı:ıt ccık lıaV1' mey- g !iz ordıw;ur.Alll Sir~ körfeziOOaı. I yen kendisi sHyliycn Iiız gibi, kar-
......._ , <i::ı.ıılanlo :e ir.Q.J:ı. - A:lıcrikao luırta L-d f d ~' rncz.:m o.\llloo, ~ç c1Qrt "l'"- yi]k. sonra Tralblusgaııba <i'>ijı-u taarru- şısındaki "" ına ne rs aklırma a.n. 
8ellı: m~ ve !akü:•-e bir·"'- •·-s t Jolıar~ı.ı,- °" ı;>m.r..ıa 1"'~<1«4l'n.:ı -~ • •· l 'zd' B l \·e kend·ıs· ı· de iı•fes nlnından an--~ _,, ~ ~ yd:ıtur. AJanacya a:.t.ı Alo:ie.. za devam c-ı.ıecegi şup 1es. a-. e. • 
o.on ııcnçlcr vardar. Bu gobıı.,r, nıu!l()IYEn rU:oe IO\-& k\r\-vetleri ve du~'zaltıllln ki İng>Ii:z ordusu, ce~uptan lbir çe lıatmaJ:a ba§l.a<l.ı: 
lf.r ınl'<lelt l>Po\<5 r>dc d.t.ğJ.(,,rd.ır. Ko- ~ dr, Amerika ve in-'"- -Ah, alı, hem~:re! Beni bu hale 
Yrt -•~·'- a- b~ t ah' tte .. ~~u~ ,...._'"'' ırirme ya•-..ra.k mihver (.rdusunun 

""""" · • •no>nne 7.ı m •ye Jt:ırşı ru.va _ den<z tıotıı"lükü teıniolı .-- getiren, benden beter olsun!. Evi-
bu ııook".cp '" Nkl:<tehoıden haıwsini Trablusgap ae irt 'J~tım da kese-
trrctı. edecrklfrlni de bJmeme'..ote<iir- rdcb~°'' lı'.•r.cl verileme.;. bilir. ' mi, ba.rkıını yıkUlar. Ouğı:ma in-
lrr H~ lnsıımn rıru:ıyyen bir meslek Günür.. en mühim Uid selerin-

1 
______ ..;,________ cir dikt:ler. Alı, o • ezilıe olacak 

w Jim şı."besü>de ~:.hli:ı ..,310ır Ç<* den birisi de, Tunus meselesidir. şıllık yOk mu?. Ona da lıayrelme-
k~~ bu stidath.-ın tet'Slne ~!del Fakat bnhn görü~ilrr.üze gôt"e, «Türkiye tütüncüler birliği• di amma, beni de ı.u hal" getirdi. 
ve ·,,,,, şu:ııclrı1>e g ·ı· ı ıı~~ görü- Tunumm akıbeti b~lirn. ~tir. Müt- hazırlıkları Şu i~tiday" gı;rdiin mü?. Şimdi 
cr<>nııı. B'li!>aı·ç. bayatı çablı:laıu va.- tefikler burasını ktS.l z:ur.antla iıJ- Yeni kurulcağıru yaıHığırn;ıı bunu vereceğim. O Seı:he olacak 
Jrlt, bu I' er Ç<.J< .ıı.....,ıı çeJ<;yorlar. gal edecekler ve bur .ı.J•n Trı:.blus cTürki<ve Tütilncüler Birl'ği• n>- iışifte, görecek güniinü EUn ma-

Ve 1",,a.t, onları cdt zorluklarla k•~- ., · 
ııı ;tı~o.r. mıMıff ~ ~onlar '"' gal"l>a yürüyecekl~t~l':. Tur.usda zam.namesi hazrlanarak tasdike suın adanıüıı baştan ~ıkanp da, 
hatta, \)Ok z:ıs.ı ol nlıı 1 lıı...ıiı·e 00,!i- mihvere kaırşı iki türı<; .miJttcillıı gönderilmşitir. Bi<-liğ'n biri ~ herkesin ocağını silndürmenin ne 
yor. harekok vardır: demek olilıığımu auhynrak. Ben 

ı tanbulda Marmara !h;ı.vzası tütün-
Bl:ıı genr:lerin za.rurl oı .. raıı: Cir<il<-ı 1) Tunu.sda buluna rransn gar- de onu ınııJıkcme kapılarJ><la sil-

le ' .ın<>:~dı:lerde mali dımıınlan r.mı.ı niwn kuı."Vt!t!eri, ml'vlı.J 1."U/V'\·et- cülerini ve diğeri.eri İ= rde E- rünı sürüm süründiinue•.sem, şu 
o:~r M 14, onlıı.r, bfdava ve Jıey:ı lercle çarpışıyor. Am(!::.l Darlan, ge, Satn'iun.da K.a.raden'z Jıa•'Zası saçlar bana ayıp ol. u.n!. Beni, gül 
b'r ~_h'" ı.t.rarıooa kall1'<Jr!a.r. Ve bu 1 GerıH~i Glraud'yıı l>oı.kumıındaı:. ı rulüncüleriııi >h.tiva etmek üzere gılıi tazeyi bu hallere ~okmak. Hay 
ı;:ı..•.4.rı bU!Lk!crı h~ bir yük- tay• t ...,.. B ı· lk A.Lınan · k · ı klı D'ğ taraf. hafaganlar bog" au·k, he~ire .. e<ı1< ta.ır.ıı m<;,.......,sm,, g'riyortar. B'r ın e m.,.ır. er ır., · ıiç ıner ezı o acı> r. ı er -• 
bnm g<-nçler ae, kciıdi tM>irlerlrııe ~ u.çak ve tank ~illeıınin Tur.usa tan •bildirildiğine ~bazı İzmir O, söylenmekte devam ederken, 
r<',, lır>koy ola.n ı,ı,- y~ taııMI. mü.. vard ğw dün b.ıldimı.~.r, ki çok tütün tüccarları bu birliğe gir- yan.ın<lan geçen bi rmübaşir, onu 
.., .,,,.,.; •TltY'Orlar. ıv..-~ w,.;.ı geç kalmıştır. mel< :stememekı.ediler. (Df'v&rnı Sa: ı. r-11. 7 del &lllÜ- o.\ur mut 

ict>e, bu w!t'a ve vaei;retleri bııl4oıı. 
~ıd<, bir iıülı:mt' va.ımr.ık pl!k 111Ül
ldi!<li.ır. 

• R . . 11A "fT 

Meyve fiatları 

Meyva fiatlarında bir k"'Ç gün
detf:ııeri yeni lbır yükseklik gö
rülırnektroir. Tuıcümle ayva 30 -
35 kuruıştıı.n 45 - 50 kuruşa, m~ 
mula 20 - 25 tıen, 30 - 4-0 ku~u
şa, elma 35 - 50 lrunışa çık.tnq
tır. 

A!Qka-darfar 'bunu hsvelann te
si:rile az myev<> gelmesine atfet
mclLWfrler. 

eT.AKViMD 
l\uuıl I3öR I KASIM tt;,,rı 1361 
•~ TEŞRİNi ' 'lİ.LKAJ>E 

3 9 7 

y,ı 942 ki ıı. ıV•.aıi Vakit 
Ezt;;ı nı 

D. r..; D. S 

2 cı teşrin '7Ts Güneı 1 58 
ötıe 70G 

153~ İltin<li 944 16 .259 

1750 Akşam 1200 

Pazartesi 1J 25 Yalın 135 
606 im-. 12 15 

IJ[llarnt;ya b;ışladınl 

R;ılibln •ki- bird'eabirt ıoo.el tıöt
fı!Dr ırlı:li: 

- Konuştumra yln.e .senıirı eüzel ~ 
tono ÔÇtı kocqtum. 

- - g(i:tOI hatmın İQlıl mi lııo-nuPJn .. ! 
- Tabill!I. .. 

- Aııiı>yanıadmı dot nısu?. 
- Cuıırn .en, cGe!d:'kc.-e ha711lôn 

lrarşma eyklaıı lkılçn.r• §arlasmı sevmez 
m43irı? 

- Srverim .. Ne olmu ateverson·?. 
- Giit1.im k~ bu şa..-kııyı ~(6--1 ricJl ~. 
- Demrk bir fl8.t1c ;Qia bir aaa.lft 

d'I d!loü&'ol'IPJD?. 
_:Ya .n.e unnıı~.tı( .. t.in?. Meşhur biır ır

tioıt bir ric,,,.ı bil' d<ıkihda ""' kabul 
eder? Dil oölıımedrn onlar inlıının ırl>
ZÜQe bil~ brıl<ınıazJ ar. 

- Pek,. tıu da ded'ğin ı1bl okul! 
Met=kada fıWa ısrar eôı'CElı: hal 

k&lmamışlL QOO.;a 'kaçırdığı. r.kımn 
ve rnb&l erin tesi,.;yı., dlll !>"ltekleı;

miş, o4ı<dufı> oar>"la.:<;-nftı üııer'Me 
)'6!pa vuruşordu. B3:%an 91'ta.!U>i kllUlr
mış piJ;e!n b<rlıuna daldın<ict".n llÖ?lerl 
de taba/i"ıa da.h;ıror ve la.U.. nııalcam
dan honid'1m111Ya b-.'2ı1<uı sJrıla &ırı.· 

1a 1<.-W.~ geıl~ 
(.IJıavExu var) 

( 
GÜREŞ MUSAHABELE İ J 

Sultan Azizi Boğan Bir Pehliva~
dır ve ismi amlacı Mustafadır 
Mü .hİ§ bir pehlivan olan Sultan Azizi, Hamlacılardan Mu.tala pehlivan nasıl boğdu? .• 
Padiıahın gözdelerinden hazzinedar ustanın pehlivan Mustafa ile muaşakası ... Serasker 
ffiiaevin Avni Pascmın rolü. .. Sultan Hamit, neden pehlivanlardan ne/ret ederdi?." 

Sultan Azizi, Jca.ti mi edildi? yazan: 1 ç:r·p eski gö2ldesine remayül eı... 

luılıan bir araya tıoplarsak koca • SAMI KA ra sine içlen düşmandı. Bu sebeple 
Yoksa intıhar mı etti, d'ye yazı- •YELi mediği c'hetl<! Arzın:yaz, efe'tıd:-

bir kütüphane olu.-. onun di4manı olan, liıkin yakı-
Ben, Sultan Azizin katkılundu- şıklı ve, ıba.J:>ay'ğil tipte bulunan 

ğuna kaniinl ve elde de bu hü.k- livanla aralannda gayet mahrem Seraskere mdtun o;muştu. 
mü tesllıit edecek deliller vardır. münaselbat vardı. Arzıniyörı, Sul· Su\.lan Aziz, tahttan indirildik,-

İş'n garibi. şudur ki: Sultan A· tan Azizin cfendil.'ği zamanın - ten oonra eski saraya götürüldü. 
zi'Zi öldüren bir peiılıivandır. Ve danl!Jeri yar<ında bıUIUllu~xırdu. Orada bir halita kadar kald Ken-
Sultan A:ı.'zin hamlacılarındaıı.- Efendi padiş:ıb olup vakit geçtik- disinin !debi üz.cr'r.e nihayet Çı-
dır. ı.;illt.an Aziz, ına.iyet-nrle bu- ten rorıra gü?ıel Arzıniyazın da rağaıı sarayına getirüdi. 
kınan baş peıhlivanlann he-psine ya.,"' üerlemişt'. Bu sobEıpledir ki, Arzıniyaz, efendis:nin yanında 
birer iş vermişti. Bunların kimisi Sultan Aziz, eGki gıö-ııı:lesine fev- idi. Sultan Az.iz, haı.in.edannda.n 
şamancı, 'şamdanl>ıbaşı, kuşçu, kal8<le emniye !ettiği ve, haz.ine- 0 k'"dar eminid ki, hal' olunduk.-
kuşçu~ ... Ham}&ıcı, hamlaıcılba- darlığını yaptıl'<lığı halde onwıla tan sonra da onu yanından ayu _ 
i'5 g~i... münı;scl:ıatını gençliğ!nde olduğu nr.ırnıştı. Sultan Azize hwmsi o-

Gaz ve elektrik oJınadQn evvel kadar y.~ıpmazdı. Bu se"-~ ,,;;.. "'>' b- !arak ancak o, lıizmet 00,,,rdi. 
mum yakıludı. Saray şamdanla- :ııel "" boylu boslu hazinedar pel>- Sulbn A2Jizin öldürülııneei ta-
n büyük ve ağırıb. Bunlan cılı:ı: Lvan Moo.tafa ile ve t•.-..,,e de k · · aka B __ ,.. arrıir etti. F t sadrkam, ve, 
adamlac taşıyamaııd.ı. u seibeple sdbi! olduğu üzere Set'3sker İs - diğer vükela 1>u file taraftar de-
Sulian Azizin şamdancıl81'l pehli- partalı Hüseyin Avni Paşa ile giıı-

.. ekk ı· ğillerdi. Aıvni Paşa, bu ;,,; başlı 
vanlaıdan mur eıı> ı. li münasebatta bulunur. heye - .,,.. 

ıbaşıı:ı.a yapmağa karar verdi. Ar-
Hamlacılar demek, padtlşatn.n canlannı di<ılendirirdi. 

ıbu .. yük., saltanat kayıklarında kü- zıniya.z vasıtasile bi.r plan hazır-
Serasker Hüseyin Avnl Paşa, 1 

rek çekenlere derler. Dcni7.cilikte Sultan Azizin hasmı oanı idi. aıblar. Ve, hamlacı pehlivan M'UB-
lbir .kaide varox. Bu sandalın baş Çünkü padiş<llun mü'balağalı de- ~J?e:u işe memur etrneği dü-
küreğinde kürek çeken adama recede olan istibdadına karşı ko-
hamleci derler ve bu, küreğe de y~nlardan biriyd!. 
hamla mevkii tabir olunur. Serasker Hüseyin Avni Paşa, 

En ııiliayette J;;ürek çekene de !hepimizce malum olan vak'ayı 
siviryacı derlıer... ihdas ot1ıi. Yani Sultan A.:ı:iı;i tah-

Kürek çekmek te kuvv-et ve lından ındirdi. Ve, ~ine Sultan 
maharet işid:ir. Sultan A:zjz kü- Muradı çı.kardı. 
rekçHerin'ni de hamlacı. nam.ile Seı-asker Avni Paşanın rnuval-
pehLvanlardan ayırırdı. fakiyetine vasıta olan yegane in-

f..<te Sultan Azizi öldüren Mus- san Arzı.niyaz idi. Arzıniyaz saraıy· 
tafa pehlivan, padi.şsrun hamlacı-- da olup bitenleri gizlice sev<gilis;ne 
lıırından buJ,unuyordu. bildirirdi. Padişehın gerek Seras-

Bu, Mustafa pehlivan, yakışıklı ker hakkında ve._,gerek doğer vü-
fe\'lkalade ·e~kek gilııeli bir adam- keliisı hakkında ne düşündilkleri-
dı. Ona ~ütün kadınlar vurgu.n- ni harfi harfine tılen Arzın;yaz, 
du. Biiıasaa. Sultan Azizin göz - adeta Avni paşanın casuus idi. 
de!Ct"'nden ve hazinedar il.fi.ası o- Bu, Çerkes halayığı mükemmel 
lan Anıniyaz kalfa, pcllı.Iİ'Van rolünü oynadı. Sulban A:ı.i.7, genç 
Mustafanın ıooftu.nu idi. Ve peh- ve değ~ gıö.zdeler1e gününü ge-

Sultan Aziz k~tlolunduktan 

sonra Arzıniyaz, p<>hlivan Musta· 

!faya zev~e olacaktı. Ve, bu suret.
le hem güzel bir kadına ~ hem 
de hazinelere sı:hip oı.aca!dı. 

Arzıniyaz, pehlivanı kandırdı. 
Seraskerin muıhafızları gixz. yum
du. 

Sultan A"izi öldürmek kola.y 
değildi. ÇünKü aslan gibi bir pefı.
livandır. üzer;ne kimse gidemez.. 
di. Bir vuruşta kırardı. Hatta ne 
olur r.e olm<:z diye de yanında 

koca bir pala taşıyordu. Padişahı 
altedebilecek ancak bir peılı.li van 
olılbilirdi. 

• • • 
:.aın!yaz, bir ge<:e sarayın ı:ıen· 

Harp talihi bir tara[~ gülıio:lbC
meğe, iltifat etmeğe başlayınca i>
bür t&rafın bir nkte kadar devam 
elınİtj muvaffaki)·etlerJıdeki s&
bepleri öğrenmek daha istifade ile 
istenir. Dunmı rni.&ali de şinıali {. 
rikada scki:ı.iııci İngiliz orduru ile 
nıihvt.:r orduları llın kar~1lıklı hal
lerinden şimdiye kadar aıılaşılan
dır. l\Inte}'ll Ronını.,lin bundan ev
vel yaz aylarında kazan~ ol1ağu 
mııvaffakiyetlcrin scbeplcrml u
zun uzadıya araştırm•fı İngılizler 
şimdi lıı'has..a dn 1 ıa fa) do'ı bulu
yorlar. Bu mun.ffokiyetlcrl nc-dea 
ileri gelnı~ oldu,'ltn11 araşt.rır

ken: 
- M~la di)·orlar, Rummcl 941 

s.enm ba~ıııda ve~·a 910 sene~i ni
hayetinde Afrikaya Y•'~miştir. O 
:ıaınan11au şimdiye kadı.r da nı1Iı
ver ordularımn idar~ın' ele almı~ 
bulunmaktadır. H:ılt.u.ki lngifü. 
tarafı 940 sene....iudeniıı·ı ı şiınaı.t 
Afr'k•<İa beş gcııerdl dei:ıştirmiş
tir. Şhphe yok ki ;\lruwn) a daJıa 

~38 de A nı»turyayı ,.J.rken, dalıa • 
socr• Çek•·~lovukı·ayı ı-arçalarken 
Rommel de bir gün A{ıikaya geç· 
mok s.ı~ı gel~nce frl:.ıklann çi;W.e 
nasıl kullanıla.cağını orta A \'Mt:pa
cla t.:ı'.kik e l'yor:'ıı. !lon,nıcl Liby~ 
\'C Mt>·r çöllerinde tnı.horcbc et· 
m~k iiıcre Alın~ ı:) rt'A yaz, kış 

dayar:lacnk kııd•. sH"r~ kı>f:ı lar 
da yatn ılalılk tar u ctt:rilerf'k ye
ti~tir'kn a•keri ile Afrika) a gi
derken orada tankların n"relerdo 
ise yaranıı~·acağ nı '.y• blliyotdu. 
Onwı i~in ej;er &o .. mel hak'ka 

ten 94U sene i niha.\ ~.11.de Afnka
ya gcçm"ş ise o vakitkırl>eri or:ua 
ile al~aıılıi:'l azalnuş değil. art.
ıru~lır giıbi •• 

İşte böylece bahs~ devam edil· 
dikse İngiliıkr kendi Jan..H!ıklan 
noktaları anlatmak!~ ve m·h\'er 
tarafının şimdiye kadaı elde rtr -
!erini saymaktadtrlar. ~ozün kısası 
şu c..luyor ki Mareşal !:omnı~I ken 
di kendine ol.n ifuaadı ile daima 
büyük. miky••ta hnrdalı güze al 
m ,~tu. Fakat sel<izin« ordu için 

de ~·•r,Jacak ı.•-r i~ vartl>: Da'ma 
hazırlanmak ve bi! giin dii~rııanla 
iyiden iyiye karşıb~,na~. 

ceresini açPk bıraktı. Pehl:va.n 
MusWa, bu pencereden içeri giı'
di. Ve, Arzın yazın odasında sair.

landı. Sultan Aziz arka üstü yaJ... 
mış uyuyordu. Arzınıyaz, :\lug a
'Caıyı ptdişahm oda.sına soktu. Mus

ta.fa, şık.ıl.rının ü.z<!rine atıldı.. 

Husyelet:'ini bir hamlede avuç!a

yarak sıktı. Sul!an Aziz, gık bile 
<lemulen nefesi tutularak ö'.ci.l, 

Bu ölümü gizlemek için ma-

l 
kasla. damarlarını kes1Cer. Ve in
tihar etmiş gibö, oldugu yere b:
raktı;ar. 

Nihayet mülih"J b'r pclı.ll\', n o
l.an Sultan Aziz, <;oı< sevip • ra

yına do1durduğu bir pel:. v nın 
el:le öldüni müş oldu. B an 
korkan Sultan Hamit, sarayuan 

bü!ün p<'hl'.vabrı kovmUŞ'I S..ıl
tan Hamidin pchl \'an dü,.<-mıır~jı 

1 b~ otürüdür. 
111. Sami KARAYEL 



• 

-,..Günün sıyası ıcmali---------

===Son24Saat~indee=== 

Hadiselere Bakış 

Tunusta, ,mütte!iklerle Alınan
lar arıw;ında şiddetli muhare'belıer 
başlaml§tır. Amer.k..-ı kıt'alarınm 

Bizerta doğru sürat.le i'.erl~eri 
'bildirilme.ktcciir. Müttefikler, Ce
zair ve Fas'n bütün Limazılanna 
müh m kuvvUer çıkarmakta de
vıcm ediyorlar. İtazyanlarm de -
niıx!cn, Almanların da havadan. 
Tuntısa mütemadi)""n kÜvıret ta
şıdıkları haber verilmektedir. İlk 
Alman uçak ve tank teşkiloleri Tu
nu.;a varmıştır. 

Ar.avatan Fraıısası ile Şimali 
Afr;ka Frnn-sası aorasında muha
b~re ke9ilm.ştir. 

Tuloııdıı sli.kfın vardır. Burada.. 
ki Fransız dorumm:ısının müret>
teba•ı ~milerde kaLınkata, dış3r 
ç~n.a.a .na müsaade cdilanemek
ted r. Donanmanın Amiral \>e su
'ba) 'arı, Ma.reşal Petene sadalka-t 
yemini etınişlerd.r. Amiral Dar
lan, General Grancl'ı Ş'mali Afri
lc kuvve'Ueri Başkwna.rıdanlığı
na tayin etmiştir. Şcmdi, Geneı-al 
Griand Tunusta Alınanlarla çaı-

P';,...,akta:dır. 
I3ilhass:ı kruvazör ve muıbtip -

!erden o:.ırclcl<ep bir İtalyan deniz 
f'losunun Şimall Afrika önlerinde 
frgil.iz ve Amerikan deniz kuv
vetlcrıle muhare'beye tut~uğu 
'bITd r lmektedir. 

a:ımtinJ açıltç9 ifade ettiğini bu iti
lbarla Türk.iyenin dıe aakcrl tıed
'birler almıo almaa.nın kuvvetle 
muhtemel bulunduğımu, İsviçre
n'n de ayni aziirı ve kararda bu
lwıduğunu söy.lemrşti:r. 

Ayni Alman söu:üsü, Tür.k:iye
nin İsv-eçten ba.a vapuırl.ar satın 
alırak teşeljbüsüne karşı., bu va
purların Balt:dt deniz.inden çıkı
malaıruıa Almaınyanın miifıbade 

edemi~ğini, çünkü, yo"lda f:>u 
vapurlara ~!iz ha.ııı gemileri 
tarafındıııı elkonabilecoeğini i.ıilve 

el>ıı:rı'itir. 

DO(;u CEPHESiNDE 
Doğu ce,:ıhesinde yeni ve şa•y&r 

nı dild<at hadiseler yoktur, Kaf
kaslard11 ve Stal'rıgrad'da Çli>lf

malar deV'am ediyor. R'll8 td>li~ 
!eri, bütün Alıınan bücumlarım 
püs.."<ficttiikleıin.i ve zayiat~ 
diJderiııt btld:ri)'Orlar. Bıw. nokta
larla Rus}aır muJoabil taarruzlar 
yaparak lbir lı:ıeım mehal1eri iıstil'
dat etmişlıerdlr. Sovyetlıerin kış 

tarruzlan .için hazıdıkl:u yap -
makta olcduğu bild.irilınel!ıte<lir. 

Volga s:ııhillerincle tahşidat y~
maıkt"'> VOl'Onej ve İlmen bö!t'(e
ler'nde i!lıtiyçıt kuvve~ toplan-
maktadır. Ayr~a teşkil edilen ka
yakç• miiM'zeleri süngü tal.i.mle
r ~ başlamışlardır. 

1~1i%1er de, Cezalr ve Or.u:ı'a 
mü 'c msdiyen ihraç y a.pma ktadır- 1 ~~!!!~!!!!!!'!!!~!!!!!!'!!!'!!!'!~~!l 

Darlanla yapılan Uzakşark'ta 
anlaşma Japonların 

• • 
ıyı karşılandı sonsuzgayreti 

lcı dra, 18 (A.A,) - Fas Rad,,..u, 
Gen••ral Ay.::.-f'l".n.•.\·er·ıc dt ·1cl. nnıavfnl j 
~L'lll C- t.anı.rırodan !lC'lfrd;I en 
""":mi ile Am-lro.I Daırlton'la ;rapılen 
anl-ın rueır.nurıJ.ıı:ıc v=lilini 1>< 1-

diıımet<led;r, Gen...-al Cimi<, ~OL< 

ismine 1'.ya-kat g~r.r~ her inse.nK\ 
.n:ü..ste::\k davaya y-Jrd.m eıdeceii ümi
dloıi izhar eyl«Wşt•~. 

Üsküdar T~illi Korun
ma Mahkemesi 

(1 iDci Sall~ ~l 
tıa!.lı:oıiııde N(Cip B<:;y ook$00& Ali •
dmd& bi, bakkal 7 8(1 hapse ve 300 li
ra. para cc=;ına y ~ şekerin kilosu
ııu 250 ~n "'11"8 ""°""' Kan· 
hcada bd<k<ıl sa.t>ı' 13 °" b&ı-. 100 
Jira para C(\Z:S ~ :nı:hlt(ım ol
~ ""' 1 O!) k;J;) k~n müııadere
~ •ın-•..ca lrara.r vt•..r.;.jımitf'Jr. 

Hemen mi 
daha sonra mı? 

Londra 11 ( A.A.)- Guadalcanal 
adasında japo.nlar son~'" brr gay- I 
ret sarfctmektedirler. içlerinde Wıı 
viye kı-t'aJ,,.... olduğu sanılım btt 
çek japon. gemilei bwılara yardım 
emı.,ğe yeltenmektedirler. Amer>
ı.- bomba uçaklan dııırmadan bu 
gemiler'I" hücum etmekt...lir. 

YENİ GİNEDE 
Lonılra 16 (A.A.)- Yeni Gine

de, müttefik kuvvetleri Buna i&
tlkaınet4ıı!c Y'Cniden ilcr leınişler· 
dir: 

lst nbu~da P ra ten 
ae şeker ataşı 

ı 1 ı.,cı Saıhifrn n Dt-vdm) 

STALİNGRAD 
sokaklarında 

binierce ölü 
Lotl1lra, 16 (A.A.) - Stalin

.grad'da, Ab:ııank.r dört giindeıı
lberi ya.pt..kları taam.ız:l.arda e -
hemmiyetsiz bir iki netôce elde et
ın;şle.rıdir. Binlerce ö1ü palıasıDll, 
bic sokak boyunca biraz Uerl~ 
ğe muvaffak olmWjlardır . 
Stal'ngrad'ın cenuibund.a, So?

yetler •bir mfu;t.d.kem roevl<ii ~ 
ga.I etnriş16vdir. 

Ka.fka..ı.arda., Na.Jçık kesiroiiıl:le 
Almaıı kuvvetleri müdafa.a.,-a çe
kilro !lıulun.ma:kt.adıclıır. Yapılan 
lil'r k;ırşı taarr~ netlce veınıe -
m ~tir. 
Tuap;enın ıf.ma1. ooğusı.ııııda 

çarp1'ma:'ar dev~m etmekted,r. 
RUSLAR BİR TEPEYİ ALDI 
Londnö, 16 (A.A.) - Mroloova 

raıdyoou ,bu s:ibab, Tu:>pSenin şi
mal doğusunda, Rus kuv'VeUeri
nin müJıim bir tepeyi e)e geçir -
dikl<'rini bi.ldirmekt«iir, 

(Bqmak&le<i<n Devamı 

foıe sahip ol:mak, bıı lı.u't'Vetleri 
karaya çıknncak tt durmaksnın 
çıkarmayı devanı cttincı>k taşıt 
ıreıIDlerini e\de bıı\ıınılmmak ge-

Tunusta muharebe 
şiddutli bir safhada 

(1 inci S1h,'eckn I'evam) 

!ar. Alman ve İtalyan kaynalkla.
n, ş,cna!.i Afııika Sl?lıi:Jerinde bir 
kaç İngiliz n:il<liye gemi& ·batır
dık nıu bUıdimıektcd r1er. 

B erler 

rektir. Bu kuvvetlerin. ve vasıla· 
larm u olwileceği11i en basii 
~ l"'kamland.rab:fü'z: 35,000 
tayyare, 50,000 tanı., 5,000;000 as· 

Ba~vckakün bu tebliği üzerine 
bu sabahlan itibaren §"ker ş"rketi 
serbest olarak toptan şeker sahşı· 
na başlı>mışhr. Bakka14.r ceıniye
tinin nah yelerdeki ınümessill.,ri 
bakkallardan t~laılıkları paraları 
sabah leyim saat 8 den itibaren balo 
lıallar cemiyetine götürmüşler ve 
cemiyetin ald;ğı şekeri peyderpey 
bakkallara tev•i etmeğe başlamış· 
tır. Fakat toptan alınan bu f<'ker
leriııı halka perakende kaça satı
lacağı henüz beleWyece tesbit e
dilmeıniştir. BeLediye daimi eocü 
meni bu:;ün saat on birde be~diye 
recs muavini Rifat Ycnalın reisli
ğinde toplanarak bu işi ·ioıceleiniş
tir. 

Lor.dra, 16 (A.A.) - Uııııumi>

yetle iyi haıbcu- alan kayno.klardan 
bilıc!Criid.ii(ıne göre, Fransaıda, Al
man işgal maıkamla-:ı, General 
Veygand·ı te\".ki! etmişlerdir. 
MAREŞAL PETE.."{'L"{ :MESAJI 

MISIR MUlIAREBESt 
S \"zina İngiliz ordqsu dün 

d mı-n T'""!!lıniyc kadar tıı:kip et
n. şt: Batıya d.oğru çekilmekte 
o,,ın rr. . ._.CT ku\rvellerin:n Derne
y. ı cçt·k eri billdır'."ımoktedir. İn
,gıliz ><:k'z nd ordu kararga.'ım -
dan bild -1.d·ğine görE, müttefik
le :ı n J:ı.ed e fi şi mdı Bi ıı.ga 7.i şclttl
d · r. Her ne pahasma oluırsa ol
;.un, butaya varılacağı tem'n o
Jı...r. nı;..<".udır. Mısır cı:·ı;iliesinde.ltl 
nı"tıver ı.. yıpla.mu ölü, yara! o
ku.k 7;; ·n kişiye ç:k\tğı bildi -
rJmektcdır. 
Fransız sahilleri açıklarında ye

niden 13 mihver deni:ı:altısı lbatı
rılrrıljt:r. 

Alman halkının, Mareşal Rom
met: n şimdi yeni bir plarıını bek
lediğ• haber ver'lmektcdir. 

llllSIRLlLARIN KANAA'l1İ 
Mı,;ır Başvekili Naiıas Paşa Kaı

.ttede bir nutuk söyti~rek de -
re- ~t'r ki: 

c- Demokrasili! için zafer gü
nünün yaıkın olduğuna euin.im. 
M:hver kuvvetlen Mı.sırdan at.ılr 
m !ar ve L!byada tak·p e&ilınek
te ·bulu=uşlar<lır. MemleketinU
z te"hdl! eden te'hJ.ike on.dan 
ıka 1d!ntmıştır .• 

TAilA..FfllZLARh"< VAZİYETİ 

* ~ X.. sıoo~ Karwm.ı 
P.ı>jeıl mü!•lc"·rt a;J.cdı; Oıııere Vı>

lııille"~ llÖIJdl!I";~. Prol<'f'e göre 

Topndı: ""' ~ ~ ek>!~ .. 
!carşt oicıo~ elıiıdil~ -!le! ol""'*'
br. Bir N ...... 9lllıMı tJıııııl<ll"'.ıc>k Wl 30 

:Eb'l1ll alııpıım l:ıi4'K-dıllir. 

I"' c<! .ı;;..-. nı.ııli<llm fi rar ~t.Or. Bun

hır -~ yd lt""""'°'o "" ka-
Cl:dftı 10 - 15 ytl. ağır 2- moHdim 
<fıın döl'\ ~ ve mul!alt ~ 
\Sllltu.lan ~ ;,,t.fade eıı.e.rt>tc 

lı!op~ iÇi(> --.ıan ~ aç
mııPırdr. bieri ~. 

*Burdur Va,111~ _., olunan 
~ MüOOl:ü Kflmnın dilıı. aiıış:ım 

ı-şeb~ :~ 7;• -
j DOKTORLARIN 

Nazarı Dıkkatine 

Senelerdcnberi Diyüretik 
ka biliyet.iı:ıi takdir ottiğini.w 

" EUPHYLLIN ,, in 
Tablet, enlravenöx ve int
ramüsküler ampullerile 

Süporıituvarlan gelm'ştir. 

Bilumum ecza dcpolannda 
mev.:uttur. p·yasada bulun

madığı tak-dirde Tüılciye 

Ummnl Acentesi: 

ker, 250,IMMI muhtelif tipte top; 
300 - 400,tıtlO bmyoa; 8 • 10,000 
gemi. Bülüu bımlann ağıriı~ı.nı, 
yiyeceğini, yakacağını, cephanesi
ni şununu bununu da uıi~iinürsek 
ha.url ğm. ne muuzam ölçüde oJ... 
anası. gerckt'ğin.i deı:lıal kavrarıı. 

Filhakika, müllcfikler bu hazırlı
ğıa içiııded.i.rlcr. Be!Ju bu bazu
bklırr litt.'r bitmez: 

a- Manş loıyılanndaa 
~ Frausı:z Akde.ni:ı kryılarından 
c- BaBaınU.nlan 1 

Ve .. Wıha bazı nokt:ıJardan Av· 
rupa karasına çıkartmalar başlı

lıyacak ve herşeyin ba~uııla Al· 
man ordusunun mııbtelit cephelı>
lcre çekilmesine ve ea zay.t nok· 
talardan vuruhna•ma dikkat olu
nacaktır. Ancak, müttefiklerin bu 
çeşit taarru:z.lnra başalnıası bizim 
hususi intıbaıınıza göre ~men 
müınkül\ olm.yauk ve belki 1943 

' ilkbahan da yine Almatı . Rus bo-
' ğnşma""1ln devnDll içinde geç<>- ı 

cek!ir. 
ŞimıFk.i halde eğer müttefikJ.er 

Airikadaki. en az bir milyonluk 
muharip insan kaynaklarını çabuk 

1 

organize edebil'r ve büyük askeri 1 
b'.rliklrr nakledebilirlerse kısa bir 
sanınn nıesa[e.>i içinde Akdeniıde 
yeni hareketll'r vukua gelebilir. 
Bu hareketler ise olsa oba Sicilya 
nın, Sartluny._,e Kors'kan n, Gi 

" ridiıı, Oni1;..i adaların, Yunan ada
j larınm i~gali gibi lıarckt:llcr olabi .. 

lir .ki bu ı;aycdc Akdeniı temizlen-
1 miş, Avrupa kıırıısına karşı cenup 

Rifat Yenalm bir muhıar i:mize 
verdiği iulıala göre şekerin pera
kende satış fiatıtıı le•Lil için d.ai
nli <>ncümen şeker ~irketindcn be
lediye iktı~ müdürlüğünden ,.e 
ticaret od&<ından nakliye, !.'ı_nha
laj ve sair ın&Sr.a.flann m'ktarının 
sorulıuasmı l~zomlu görınü~t tir. 
Bu miktarlar, sür'atle t""bit edi
lip hesaplar daimi encümene bil
d:rilecek ve toptan fiat:n üııerine 
mezkfır manaflar ilave edilerek 
peraken•.k satış fi atı tesbit ve ilin 
olnnacaktı:r. 

Yine bu sabah di~er aliıkadar
larla yaplıtıınız tahkikata göre, 
l"'hrimioode perakende şeker fiat
larurm, toptan satış {İatındaa yüz. 
de 5 • 7 yani kiloda 25 - 35 lr.ı.mış 
fnlıı olarak te&bit ~ilmesi çok 
mulıtcıneldir. 

PANCABA ZAM? 
ı~ şeker ltıllonıpa.cy ı::n iç•n p.,ımr 

ret:ericı• kiloda ki ~l'llıG r z:::ıın ,_-a
P~ gibi ıırl«r !abr.&al: ı·ı ieslitn 
edilen ve ~ panca~rın :Jliı!ıdie 
bi.rln kad&r ımı.ıtahlil blı: ,pı-oın vec•le· 
cekt.Or. 

Beren, 16 (AA.) - Ş~de ney
ll'ed:.en resmi b!J: 1ıffui..;e göre, 
Ma?CŞal Peı.en şime.li Fransız Af· 
rikası orclusunıt şu ıne&l!jı gön -
demı!şfü: 

.-General Guiraı..d verdiği aıı • 
ker rozünil tı.mı,ad . Kcıxil k€'11 -
d.l::-e takcııchğı rülılıey., yabana. 
ılevleUerln s~~ nde e"lde etti. 
Be"im namımaı hareket tmesini 
mene-diyorum. Sözlerine kaııaraık 
onun suç or!ağ\ olmıy:ıcakınmz. 
s:z n yogiı.ne kİıroandantrız !benim 
ve ben kalao.'"1ğm.• 

Londa, 16 (A.A.) - Fas raci -
yosll,. mtı...er uçalı:lar1111n Tunu.sa 
tanklar indirdiğinl blldirmei<te
dir. İndirik'n mitvver ~Dkları bu
rada Fransız ht'alaruıt:n muhale
fetler: le karşıla.,<mşlu. 

Londıra, 16 (A.A.) - Müttd.i!k 
okontroLü 2Jtında bulunan Fas rad· 
yosu mütt.efik ve Alman kuvvet.
J.erin' n Birzert'de li.ıfuirlerile te -
masa girdi.klerini bildirrnştr. 

lstanbul Defterdariığından: 
ı:ıos,.a No. 

~5IU0/34Z2 ~'T><!c Yenlkô.rde Pln .yır 
:De<': !dtaıınw e l 37 ye-~ı 45 No iu fi'\' 

74/971 O F&tiıte Ati< Ah Paşa m:ıl><l!!ec>ntn Mtl Bö!>· 
çıv·n otlu 1m N•ı;1l':• sc<:ı.ğ::ıd;< e;kı 65 1"-
ni 53 No. hJ ana. (5-0 M2\ 

l:I0/13917 Ero'nonü't)(le ·Ahı Çe'rtıimalhallı '~ JJ-
non Jskele;sl '"' Limoncular sok.ağındo. ,.._ 

ki 14 yı" 38 No. lu UJZ<>uı.de odalo:-ı ooı...
ktıgir di&!kfmın 00/1440 hisse&[. 

Tem«ıoıt 

720 

7$ e 

112,50 9 

Berlinden bil<Lrildiğ:ne göre, 
Ş'mali Afrika hadiseleri cio1ayıısi
Je, bir gazeteciler toplanusınd.3: 
cevaploar veren Alman hariciye 
n-Eizırlığı sözcüsü, bundan i.lti haf
ta evvel Türkiye Cünihurreisinin 
Türkiyenin tarafsızlığını mııılıafa
za ye müdafaa hususundaki ıu..<:in 

F. KNECRTEL'~ Posta 1'utu- ı 

tan açılacak olan cepheler için da
ha kı-;a mesafeli ve kademeli ta
haıiŞÜt ve ili.mal üsleri hazırla~ 
olur. Gali1> bir ihtimal ile, bu ha
reketlerin vukuu,ııı beklemekte 

F.3/Z!78 ııeyochmdıa eski Tatevİa,·rn.> Hacı Ah 
met ~lesiılın et;ki s·atç! ;yu.l Salwlc; su 139 müracaat edilmesi rica 

ırluntır. 

• 2 ııevmw yıldın 

LOY 
WlLLAM POWELL 

nclie komed~nde_ 

Bu Çarşamba Akşamı MELEK'fe 

r·v ARIN s u· M E R Sl~ElMA-
~ AKŞAM SINDA 
~ Çılg.n bir ihtirasın :Cec macerası ... iki erkek tan.Undan pay

la.;ılan bir kadm ... Kinden daha kuvvetli olan aşk ... 
i~tc böyle kuvvetli ve hareke-1 li bir menuda olup seyirci

• Jerini baştan sonıına kadar büyük bi.r aıakı& ile ta.kip etti""" 

eınsal~"" 

FACİASI Bİa AŞK 
;i Filmi başlı;ı'Ol· Bas rollenk iki 

~ Charles Lauvhton - Carole Lombard ~~ 
~ --cmıım:m.z:ı __________ mr.ıııı~·~ 
---~1»111 -

lı 

1
1' hala yoktur. Ah0kayı temi-ıler, bir t 

harp anbarı h:ı.Iine s.ok~rken bir 
yandan da Avrupa karasına doğru 

.oolnoğoda 52 yeni 54, 5ô. ~ı; .:vıl.• 
dülıl<i'lru ol:>n ti evin 1/4 h-r. 

51202/69 F:ı-tihte eıt<.i Aydın KrlhCd:ı. ,.eni Uı:un Yu
...r ı:m!lıalleıs!nin ç..-.Oe sol<a&uıdA ew 
e<tO 7 -. 21, 23 ;yoeal 19, 21 No. lu c-v. &ıha" 

1140 

' ileri me\·7.i.leri i~gal etmek ve en.
gel noktıılannı bertaraf etmek Mç 
şüPfie yok ki, müttefik eı-kfınalıar
biyelerin birinci derecedeki he
saplerı iıçia>dedlı-. 

(801,70) 315 24 

Y\ıl<arıda :rıml• ga.yr! -..ti«- 2/12/942 ç.;ı-,a.ml>& ııünü c.aat 14 ~ M<ll 
Emlılıi< MüdiJ.rlOğünde mfrt""""""I Ktıma.,.omloa acın :\O'l't v~ a<:* ~,.,.. il-e -
Wlacalclı.r İst<lc!Q;,,-;,, l>Üf\.11 hüv~ cürW:ıola.rı ve 'e-nlrd -..la~" bir. 
ıaoı.e ıı:.:ı•le saatiude K<>mİ9.Y0nı> ve fada ....,. ;ç;,,, Mlıtlt Errt!~ Müdüıtfüt!lne 

i 
ETEM İZZET BENiCE mürac:ıaC&rı. (1448) 

KM BU AKŞAMDAN ITlf!AREN 

ISTANBUL GAZiNOSU 
BEYOGLU iSTiKLAL CADDESi 

F İ Y E 
B"~t .. kiir Tanburi S A L A H A D D l ~ P l !il A R 

Kemaıı: NO&AR - ICanun: AlDIET - Ciimbüş: CE:\1AL - Keınırn, MAKSUT - Klarnet: 
SALiH _ Darbuka: FEIUT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN. Bayanlar. 
FAİDE _ İZ:\lrRLİ MELAHAT - BİRSEN - CAHİDE - NEP..l\IİN - SEHER. 

A 
12 ~lılo Büyük Fnnte:ı.i R E V Ü Yazım EKRE;\f REŞİT - Müzik: CEAML REŞİT 

dYNI ANLAR : M u A ~ M E R - H İ c R A N 
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-[ Harp İçinde Milletler ;

j a pon harp makinesi 
karşısında 

Birleşik Amerika 
Şimdi Birleşik Amerikaya bakalım. Harp 

patlarken Amerika ne durumda idi ? 
- 4. 

Bundan 911'\'elki üç yazımızda 
Japon, kara ve deniz kuvvetleri
ni tıet.ltik etmioş, Japon h3Jt> ist~ 
sııllerine de şöylece bir göz at -
mıştık. Bu ve 'bundan sonraki iki 
)'•ız:ı ile de Birleşk Amerikanın 
durumunu incı>lıeyECeğiz. 

Birleşik Amerikanm bu harp 
patladığı zaman kar .. kt>VVetleri 
kalb li ihmal den«ıek bir durum
da i<li. Buna 'b:r sobtıp lıelki de 
Anıezikarun jlmdiyc kado. hiç bir 
harpte mağlüp d..şmü.ş olmama
sıdır. Yahut ta ke. disinin hıç blr 
zaman fütııtıat peş:nde koşmak 

lıeveııini besk-ınemesid r. SC>bı;>p 

Ye amil ne olursa Olsun 1914 -
1918 c'han harbinde askerliğe çok 
Çübuk ad·ote olan ve bu hanbin 
sonlarına dıoW-u Avrupa .kıt'at.-ına 
en a,,cağı (250,000) eri sı.fua<ylari
le 'bırhkte "" tam teski!Mlı ola
rak ycll.a·yan Amerıka ·insan kud.
reti bakımından -ham mad<l1? ve 
is\,.;rsal kaynakları bakımı:ıdan 

olduğu kedıar- çok zeıı,g'ndir. Bu 
hu9Usta iıu harpten bir mısal ver
mış olmamak !çın yine b.rinci cı- 1 
illan haI'bini ele alalım; 

ibir aradaki uça.k istibsalinden do 
da.ha fazladır. Bundan baş' a bu
nun bir sen.eden evwl 011 bin 1"

çağa çıkmış ola~aı:mı d.a Va ·c.A 
Vilki gib sa!Wııyet bir Amer ka
lın:n o.ozk-rind~n anlı}-»ruz. 

(Arkası -va.r) 

Keza 
orıg r· 

Cl - S " D:Wm\ 
Bundan sonra reni i.Ure he)•• 

intihabı )"p.laıak Dr. Ali Turlınıı. 
S;wli Özen, lla~da~, ilandan Ö~ 
Zch.ra Çevik:; Uıralıiııı Ttzcan, l"" 
şit Deni'Zçelebi >eçllıni~lerd .r. 

Fatih kazasrnııı duııku Parti 
kon~esinde kongTc) ı re" Hİ<:llll 
Balc><>ğlu a.çınış , e bl.r )·illı.k r. ... 
liyet hesap rapı>rlaıının okunıruı
smdan sonra ..,ı; alan ll•mdi Seıt· 
al, Tevfik Ma<•l, I>r. ll!kuıet t'e.rl. 
dun Arda, &ı.a<:ı Sırrı Envtt Ca· 
tu, Maxhar llas;ı.n son zauıanlıırda 
hükumetin ıuili.,, eılii;i kararla
rın bütün partili arkadaşlar tara
fından tanı bir nıüzdlıercl ve tcsa 
nütle k~ılaud ı;ııu i>ylcıni~lcr 'e 
elbırllj;i ıle t· !al kukuna çalışmak 

5 Nisan 1917 t.arihinde h ıu~ ge-1 
ren Anıerik ay'lı ııenen n 18 
Mayısında, ya"l 42 gıl" zanfında 
21 ili 30 yaş araSl! daki hemşcrile
rıni askere çağırmak sır-et.le on 
rni.lyıcmdan faala eri askerliğe kay
detmi .. bulunuyordu. Btı Jl"üddet 
ile mütarek.e arasında geçen on 
ibir ayda ise B rleşik A.meri.kanın 

üzae an<I i~tıkl rııu sö) leuıişlerd r. 

( 4) milyon askeri harp meydan
larmda ve g ri h'2:metlcl'de l!der
ber elmiş olduJı;na göre bun<Uın 
çıkan mfına ,udur ki Amerika ge

çen c;han hMib:nin son on bi"r a
yı zarfında ayda en aşağı (36!>) 
bin kişiyı talim eoft,rm'ş, teÇ!ıiz 
etımş ve harbe sevketm 1ştir. Şim

di ;Yani ~3, 24 ııene son.a dÜ'lya-

nın ve b!lıhassa Birleşik Amerika
nın ist;OOad ve teşkil!ıtl.'.Uıma sa -

<hasında kaydettıği Eeri adımlar 
ve terakkıl<'r göııönüne getirile
cek olurSa, bugünku Aıner kanın 
harp potansiyelı gözümüzün ö -
nünde k>o:aylıkla belirır. 

Bu and.ı bulun k nı:n• he) elin· 
C'C iştirak ed lm"l 'e biLilıare şu 
dilekler tcsltıt olunmuştur. 

Kll'dmlıu:ııı mhc~vlıcrlenıwlc 
de varlık vergisi al nmo51 içiı:ı 
mücevherler damgalanma 
liinıin itıibau ,ınckıcy ı.ıılcbclcrl 

için sabahları tramvay ınıhalan 
tahriki, JCarngümriLk .:adJ~Uıı 
tam:-r olııınması. 

Bundan sonora yeni id.ıı.re bey-eti 
ııeç"'1i yapılmL' ve yeni idare he
yetine Biıcan Balcıoğlu, l\Iümtaı 
Acar, Hamdi, Zi)a Emin lrıantur, 
Ekreın .Ertacı, Suudi Oı>akmaı 
ve Riza Parat seçilmişlerdir. 

Tramvay ara 
dur kları 
t l ,,..,., ~. ıtı cd.P,.. D''V3.rn' 

Bankalar, Karaköy, EminonU, 
Sı~ec:; S !!"~h~t; Türbe; Be-

t yaz.'t· Şı!lhzadclıaşı.. Fat tı, Atrkali, 
Eci:<nı'ki,,ı; La'eli, Ak&-ırny, Ha
na~ (Li:eli) Çapa; Şchn!min:., 

Tupıkapı; Ety~tı'.'!'z; Samatıya· Y 

Birl~-ı~ A.ınerıkaıtL'l J~;ya 
ile harp halıtıe g· rdiği zaman ya
rısından azı bahrıyeli olmak üze
re (670.000) kişilik silatıh ku'V • 
vetlere malik oldl!itu söyleıı·yor. 

1 Bu aı:lcd n geçen harpteki te~ 
ile a m· ğ ıu kaı!>ı 1 ed ec-e k de o 1sa.k 
bugun Amerikan•n mi.tazzant bir I 
orduya sa!ı p olduğunu kalbul et- ı 
mek Jaztmdır. Yalnız şuna da lşa
ret eotmek gerektr kf bu harpte, 

" rı 1!o.tb.nin aksine asker 
yetişlırmek O:ıu :ıckcr' antrene--

tan y~ptımıak w teclıiz etmek 

ı>akımından da.ha büyük güçloiik
lerle karşıl~ldığı da mllhakkıJı:
tır Motörhi kıtaat ve tank klt'a-
1.ıô.Tır.da çalı:şaıcak erlerin yeUşi· 

tirilmesı daha uzun sürmekte w 
da:lıa güç netice alınmaktadır. Fa-

' kaıt öbür harple bu harp arasın -
dt.ki tıerak.!n!eri göz önüne ala
cak ve h 'ç olmaıısa ayni tıempo
nuzı muhafaza edilebilmiş oldu
ğunu kabu-! edecek olunıak Ame
rikanın Pearl Haılboun'd;ın bu 
~na büyük ordular seferber * 
mı~ olduğunu kırbul. etmemiz ge
rekır 

Japonl&rın uçak.ça, büyük adet
lere ma:ık olıluklarını J"i>Onı.anıı 
kendıleri bile iddia etmedikleri
ne göre bu yandan Anıer1kaya 

üstün bir durum ne ş'mdi ne de 
yakm b-r istikftıalde sa.lı.~ okcak
larına inanmak için eld.> biç bir 

selbep mevcut değilıch Diğer ta
r ait an Bırleşik Amerikanın uçak 
inşaatı bakımından pek ileride 
olduğunu ve günden güne de dalıa 
iler!edi1'inı bor çıok olayLra isti
naden söylemek kabildir. 

Bugün artık resmi kaynakların 
Vll! mes'ul makam.ann ııözlerile 

anhyoru:ı: ki Amerika ayda beş bin 
uçak ya.pıyor. Bu J aponyanın de- 1 
ğıl bütün m'bver devletlerin.il> 

d.kule, ~&ne, Kolordu; Kalıa
taş; Dolımıbab~; A~Ucr, l3ar
foaros, Gela1.asaray; (Ortal. ) 
Ortkvy, Kuruçc mc, Arııavutkoy 
Bebe , N'~nt· , 'l'cşvikye, M 9 
ka; Tc.~ : tü.; K r~ 1 .. t:. 

Bu Sl!retle ka'1ı :1a du•a•ltl ~: 
sayısı ye'1"n'ışl r. Kalaıı duraklcrn 
y€1<ı'.tn ı d.a k !1k sek. ><Iır. 

TraT'""\·1:ıylara !nip binmede ir> 
t.izamı temin ve btsa~ < arda 
hı.; <ı·T yolcunun "'vaha• Ptnıe • 
mesi ;ç.n yine bu sababt.:ın it a. 
ren kollannda l:•rmızı bazubenbo 
le. bu:unOl(l tramvay meıı-;urları 
bu duraklarda uzifo görlllt'ğ<ı 

baş!arnşlarJ.ı.r. 
Bu memurlar -.amvaylord.&i 

i\k iki sıraların talara, malül
lere, çocuklu kdınl.-ra tahsisine 
de çalışacaklardır. 

Beni bu hale getiren 
benden beter o"sı.ın 1 

(2 incı s. '°'.lif€<!'" DPv ~} 
işaret ederek: giildü. l\liiba~ir be. 
nim yanımdan 1:<<;eıl:cıı: 

- Y.Jıu, hazert, de<!·nı. K0

ıııdiıı 
bu kadın?. Xf'yin nes.·?. Da\'ac;ı ınc 

var?. Yine gülerek """ .. uni ka. 
fasın..n yamnda iki defa o)·natt• 
akıldan yana pek trunam olmnd• 
ğını anlatmak lstiyotdu. Onım q> 
temiyeccği hafif bir se~le: 

- E•ki bir pa~anııı ktt.ı :m!~ 
Yirmi brş sene kadar ev.el, bajlu. 
bir kadın bmııın ııişanlısLnı ayıı;.-.. 

tıp elinden elmı . Bu da sııp·tm 
İ~e böyle, bütün ı:iin gezer durur, 
Arada sırada da elinde bir ;sftla 
ile buraya gelir ve ist,c.ayı \'Crtne 

d .. n ı:•der. 
Be ı orad•n uzaklnmkeıı, kndm 

hala hararetli harareti' anlatıyor, 
öbürü de o> yerek ı'inliyordu. 

nüs~ 1:N ::;;:nço 
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-HAS A·N ViTAMiN K R· E M. l· E R i . . 
Viioııt için vitaminin ae kadar lium olduiıJnu lıed<es bilir. Ci)t içia de 1"itamin ayni hayattır. Son ıtmıınbrda A'fYUJMI ve Anıerikanm Jtriyat ve giizelliJ. <'nstifüleri · vitaminli kremi istinıal !"ime~ başl01nı.şl.u- n ıtüzel neticeler elde 

etnuşk.rd-ir. Ciltlerini. beslemek ve ı;ayritabnlilde1''ni ve enfeksyonlarmı ~dermek yolundaki gay:r~rnin tahakkuku üz ... ine bilhM5a kadınlar aras;nda nıii'lıiş bir heyecan trvliı edt>ıı bu knınlcr lıiitün müstalızuatı alem~ünml IMr malıinı 
alan eczacı Haun.ı.!1 enerjik m.,...i «le istitmır edilebihlıiş ve Ha9"n vitamin lırreuı.leri 11anıile pİJMa:Ja çdıııırdınıştır. Yiiffeki slvikeler le ergenlilı: v. bıuı~ı1klukları izale eden, ihtiyarlan g.,n~J.,ştiren, eençleri .O:Ü'U'lleştiren bu knnılui 
derhal n bilate.-ecfdilt JstimaJ odi niz. Baısan depoeu ve şııbeleriode küçük tüp JS, lılQiik (0, küçük vazo 80, büyük 150 kuruştur. 

~--- --

ADEMİ iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGlNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR poo;.Ta il 2211 

ıtı!Çlt• ll.I Mflt.ıl 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muh:umıeı> K~ Jll'.l'{ildıat ~iııatı 
L. K. L. K. 

317 36 ::ıa 38 

378 24 ıs !9 
211 00 18 G8 

7!1 78 88 35 
18 7) 1 30 

Sf'mCi 

Ü9tüdor 

• 
• 

Boj!;ızlQi 
Uslıiidar 

~ No. ..., cıııııı 

'4.Iun.t Reis Ç..a.T'Şt CRd. 

5"1'i<W A•ı Rei5tiJ.ilü1tap 

A.naıdl:JJ.uh..,.rı Körl..., 
İced#yo> Türltiln bıı.lun 

»<. :.14 Y, 22 (AbıJııı• ;"· <"lalı ~·n te
nıamt) 

159, 1-!."I (AJ>l):lfl (.ııç odal1 CV"1 timom>) 

22 18 ( HH m<bre w.>rabl:ını arsanın 

la:m<ı.011.) 
18, 2ı(), 22 20 (Aroanın ı,.,namı) 
28 3• (Arsanın trunamı.) 

Yııkanla cm w mcWcllerı yazılı gn,ri mf'druilf'rin rnül'<""'ti .atılın"1k ü:ı<'ı"e on b05 g;Aı mii:Metle açtk a..-$.....,...~" çı
ka.ııhruçtrr. ihalo:.,ri 27/ll/9!2 Cuma g;ı"riil saat 15 d~<k. İ.t<?klo'-'rin M>idfrrlük A.kar"..t ve M•h;ülöl. ı..a:oome mİll"Oca.. 
at'2rı. (1328) 

D. Demlryolları ve limanları isletme U. l~are3i İlanları 
~--------~------------------' Devlet Demir yolları Umum PJıüdür· 
lüiiünden: 
İad~ kurs ve •t~j g5!'Crtlt ,,,.m.ı;ı, V<> başmtılUnist, teknJk büro per

JJOt..C!i ve t~·n memuru yeti74riln·ck Ü'211!~ lüa:wr~u lkada.r San'at Olrulu mezu~ 
nu «l'1laooldlJ". Yıopılac•k kaıbud irr.tJlı.arıonda p!effil<G<Jen mı.ıvat!~~te ıö
N ssn'•flk!r ı.B~van.oy!e tcytia 100 ~ kadar ücret v~riP}cc<"ktir. 

Bir ııettJ!k 9'.aj miid<lrlo m•.ıı;11t!G lciyet.le tı.t~er tcad edJir. Ve ır.ü-

l<«k·p i<ıır<J<!Tdok! (muvatta.lciy"4l~ ııö.re mul<ez. ao\eJT() ve tl••po tdrai.lr 
~a<lı~ &hıll.ndıe lıerfi Pderler/. 

A..-a!Nan ~ar ır.m rdır: 

ı - s.n·aı Okulu n.«.:urıu <>!ıruıı-. 

2 - A.!trer\.c'.ni y..p.~ bulumnak. 

3 - Yoeı otıvıu rQm<m>t olrr.dc. 
4 - Ecnebi ı;,. evi< olzr.an:.Qk. 

Talipltt;n bor dllt-.k.çe ilıe S1l/ll/~2 tari>ine tı:."6T ~bul (Haırd;rrpaı;ı:ı, 
Si1':ect) İmnılT, Ballk.tırir, A:r'ıkanı, Kap-eri, Ad8na, Maıiatya ~hir Alyoo ve 

Eı-ı:urumdlıı iş: etme Mooürl<iil<lerıirıoe mü raca.at edtteltlerör. 

Dil~ SlM adreo ~ •taA;ıdalı> evrak ili«tirilecelı.Ur. 

l - M<lotıep döplomillı, 

ı - Dogrululı: ~ 

s - Aşı i<J,jj:ıdı, 

4 - Aaerhk ciul'\>m\m\J bildıren ~ ve ..ıtus cii:oc!.enı. 

- in"rbbıiınlan Adıarada ~pılacaktr. ŞenOli bai% olanların A...ka
~a kadar oıey.ıha.l!('('i Wın..ı ~ve imtıbeD cünU Mim<l<·r.ııe bol<iinle
c<lı;tfr. (l MI) 

r IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI l 
~------------------------.J Talıaldruk vr Talı.sil Ş:ıl>e.l~rinde icuilanılm<ılc il2le<'O lüzumu olon (29) ıra- 1 

l«:n Bvrak1 moünıa kJ4>lL).ı "1r! usuliy!~ clc'1'.tlmeyc konulmuştu,., Mecm'UlJJl<ll> 
t.ohmm bed•'•' (10990) Lra '<" i.lık tı·ınin<Uı (824) ıı... (25) lmruı:~ur. Ş..rlrıanıe 

ıa.bıt vt: Muamelat l\f~lriütl kalPmlnde görül2t'tit'\~r. 
hıa.e 19/IJ/942 !'" ;•>mbr gtlniJ .;ad (15) d• D.;.rf EnııtirnendP yapıl<t<:<ıkı'.ıt, 

Taliplt·r1ırı i,k tcmtn.at makıb-..r:z. veya mektupları, şartname muc~incr ıbra21 

t:U:Zr" ge'.en Vtsik.a ·vt' i<Munl h~'t..imt.erine göı"t irl.enllen diğ~r \U ile 2490 

No. Iu ke.?UJruJn tıt::fatı ÇC'\":'t"S:.n.cir ııazı.rhyaca.kıl:ırı t.f'k'lf me'<'~ı.lip'arını ihale 

gunil aat 14 e k1ldaa- Da'rrd Eooümeıe veı"n<• 1eri lfızı:mdr.. (1056) 

Sahip \"e Be.fmuharriri E!f•tn iuet BENİCE - Ntşr:y:ı.~ D!rek~örJ Cevdet 

KARABİLGi:>< SON TELGRAF :\1ATBA.ASI 

r- PUITA ROMANI 

1 ~'~' S. T~: de~<~;,,~!!~LA!l 
'------------- Tefrıka , o: İ6 --' 

s:n:ri tedavi etmek daima 
reumkü:ıdür, ~ed,, ancak o s:n.
r: ) apan sebc·pler neyse, onlaiı 
izale etmeli. 

- SebeplC>< mı? Bir tek sabep 
•bile yok. Bugünkü kı:ı:lar , .e ka
d ır.ıar nedense hiç te onnelerıne 
benzemiyorlar. 

- Belk' ... B:r ~y ooracak::m. 
A)bay dikkatle doktorun ~zle

lıadisesi s'zin kızınızın da s:nirle
r n bozm~ olmasın. 

Albay dkkatle aok:orun gözle
r:nın i~lnc baktı: 

- Başka yerde yu:; a gelm:ş 
•b.r cinayetten kıum.n re diye s:-
r. r!eri bozulsun? 

- Aziz.i.m, yan~ış an~amayınız. 
Pek yakın bir koın.Şunuzun 5ldü
rü;m~ o'.nıası, hattJ <:.iz;o üıeri-

n~ ~· d .... Jıi b~r tcs~r bırakmaz ml? 
Allıay. dok-.cn.n 'uz~nc bu se

fer dıoha d:~kat.ie baktı· 

- Dokıo.-, dcd ., R.kardo aiiesi 
ile bı2'ro aılemız arasınd..ı hıç b:r 
zaman ne doötluk, ne komşu!~ 
münasebet: olmuştur. Bu nokta
ya bilhas.a ı~el etmek istcr:m. 
Bu miıbh ~ c'nayet. d:ğer bir çok 
müthış cinayetler g'>bı bızi alaka
dar etmez. Eğer kiZımın siniri, 
boy!e adi bir cınayctten ıler: gels.
)·-orsa, şaşarım. 

Doktor sordu: 
- Albayım, kızınızı şimdi gilr

meir: mümkün mii'? 
Ev saıhıb:ni takıp e<lerek, oda -

dan çıkmak üzere iken, kapı açı~ 
dı ve Meri DeLmar göründu. 

A;bav duraJCladı: 

-ı 
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123456789 
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Soldan •~ia:" 

ı:ıl 
~ - -
- --• -••• - -

-
il - -

, __ - - -
- - -• 

ı <;<* kont.J11B.n adam_ Dumanın 

b"'8klığı, 2 - Meıılı.~n. Grmide oda, 

3 - ıı.etıet, Teı-S ine\' kımı, 4 - Kö

pd<, 5 - H.rS&l>IBr, 6 - Kedıe~i> vefa! 
(iki kelime), 7 - 1·~rı,; şottat ı:ııOOde, 

lJ~MiP. 8 - Tenbl!ı., sorıwıı, 9 - lll•Y· 
va. Başı Sl:tÇ&)Z. 

Yukarıdan •ıağt: 

1 - Ricat ~-- 2 - Tasd«. F.diıfa, 
&r ha)'V&I\ 3 - Ten.\t.dıın ıı;<. çeşid.', 
• - İklimler, 5 - Yl.Jucı bir maıı'~ 
Kütür edPn., 6 - Emir, Ha.ç, 7 - Klr
nıızı, İlt~; harfi Ö olursa, şinıd< ara
yıp bui.arr.e.dl(:ına y;yecdt'~.erdPn, 8 -

BU~-tWc, Haızır, 9 - M.alül, Mısır~ı 

~I'. 

Dünkü hulınaean>e laalleı!:lmiı 

pkll: 

12345,78, 
1 
2 
3 
4 
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s 

Mtı.3AFıt 
E L E M l!ı C z'.•lv All-l A 
ELABAR 
•A.IH A1T l!I 
EIM ı • •ıB 
CIE L AD E 
l jK 8 TAR 
R AIH t IB!E 

RJB'B 
rJI K'll 
:s 1 s 
ABA 
LAD 
IRA 
TBK 
AMA 
8 1 I T 

- Vay, dedi, kızım ben ~ni 
yalakta zanne<lıyorum. 

Genç kız sükünel!·e cevaıp vcr
d: 

- Ben de y~tmaktansa, kalk
mağı tere h ettim. Sonra do«:or 
I!addon bizi ne kadar bckkıti 
boy:<> .. 

l\'.u~\E.!":zi b:T güliı~le dektc ra 
ba«tı: 

- Hastaiığım o k•dar ağır de
ğ:!. Be11<i babôm S.:zc söylemişt.r. 

Al'bay homurdandı: 
- Doktor ş·mdi b:ırada! Bu s:

r.ir buhranları hakkında kendis.
!e görüşC>bılirs.n. 

Doktor dedı k: 

- s:z galiba sin;rlerin'zi scıoop
sız yere tahr:k ed yorsun uz. 

Bur,u söylerken de genç kızın 
çok sa:·armııı benl!.ine ve yorgun
luktan çö.<m<iş ve etrafı kararmış 
goz'er>~c baktı. Fai<at Mıs Det
n,ar bu halıle daha guzeııtym §· 

ti. 
- Pekı. siz hast•n•zı daha ev

vel ziyarete ruç.n gedııediniz? Bi<-

- --~------

' RADYOSU TE KA DE 
Uzun ve devmlı tctk~k ve tecriibekır nıabsulüdiir. 

Osman Şakar 
• 

Ve Şki. A. V. M EN G ER 
Bonl<:alar Cad&>. l\"o. 5~ 

TAKSaTLE 
SATIŞ 

1 ..:. Ta <Sıiperhı ı.,rodyn<:> alıcı 
!? - l)(wviı,sa lkudL rt_ bir rm.kine 
3 - Sc•ıt.e "'1<\'a.kat ve kudreti 

yü:ı It!Jmş son .stem ıtım
balar. 

4. - Ses ve ·*an ıı.ş art ve pn "razit 
kcısme tı•r!ibatı, 

5 - Sa.rfıyat-L'l tı ·arrııf 
".,..~';f.:.~"A;.:Y...:_ ... ..: .... l'r_ ':..;: ~·~;a;:Y..,.;:_ 

16 2nciteşrin 1942 
18.00 Pı~ ve M<llllı:t<et Saat 

/\yacı. 

18.03 Mini&c: Kanşzk Mıhml.ıırdao 
Şarkmr. 

18,45 Milıilr: Radyo d<inıı Oı1t<!Btrası. 

19,ao :ı.ı:emle6<t saat A3fJ.r1 ,.. Ajanı 

Haberler!. 
19,45 ~rt>est 10 Dakika. 
19,55 Şaıtn v4' TUrküler. 

20,15 Radyo Ga.zrtıesi. 

20,45 Bir Y..o 11 öı;reruyorv•, • 
2t,00 Konll(ltl"la. 
21.15 sa1<s:ıron Solo"luL 
21,30 Konuıım:ı. 

21,45 Raeyo S<>nfooi 0:1testrası. 

22.30 Mftn iet<ct Saat A'.\'U~ AJarııı 
Habaırle-!'ı ve Bor,-alar. 

22,'15/22,50 Yar-nlti progrwm v~ Ka
DQlllf. 

lıyordunuz ki. .. 
G~tnç kız sözünü b tirmedi. Ş<;y.. 

le bir tereddüt geçird:. Sonra pen
cereye g'demk sokağa baktı. Bir 
polıs memurunun ni.;bet bekle
mekte olduğunu gödli. 

Sanki pol:sle kon~uyormuş gi
bi: 

- Een niçin doktor Haddtın'a 
cnın·yet etm.yecekmı~:m. Bir de
fa o namuslu b:r adamdır. Sonr1 
b:>na dost görünüyor. Amma y 'ne 
y3bancımdır. 

Du~d..ı, sonra tekrar doktora 
dönd~i: 

- Pekala, her şeyı söyliye<:c -
ğim, dedı, fa<a t evvela polısin ne . 
kanaa~•e o!duğunu öğrenmek iır 

ter:nı. 

Haddon başını salladı: 

- Ege~ k"miser Brumley'in 
her söyledğiını ben de s ze tek
rar edersem, o zaman Miö Bag'a 
benzerim. Halbukı ben buraya 
mesleki vazıferİı d<ıiayısıle çağırıl· 
mış bulunuyorum. 

- Evet, meslıeki vazife cJ.ye ba-
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TE KA DE 
Radyodan anlıyanı:n D!nlcinesi 

6 - Munv...arn op<lf'!1ör ve ~ 
te.rt.ib atı. 

7 - Yeni sistem termik sigorta, 
8 - 13 metreden ~t.Zb:ıl't.TI kısa dal

ga, 
9 - Yülas-rk raI1t].Jm.'ltı:ı au'..i.t~ 

tıe rtiba tı. 
1-0 - PU.ri.i.7.süz mus·kı. ~ 

' 
POKERi 

T raş Bıçakları 
Cildi t~riş e.tınez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E R traı 

bıçaklarını araşınız. 

(HALK SÜTUNU) 
(İş arama, iş verme i.lfuılan bu 

sütunda parasız olarak btt ltaç 
de.fa neşrWilir. Müşküllere ve 
suallere cevap verilir.) 

lı anyonlar 

Tica!'l't evlerinin, müsait şart

larla mııhasc'belerini kurar ve i· 
dare ederim. Bu humıst.a nazari "-e 
ta~biki mal.Umalım vadır. İstekli
lerin Son Te!iiraf ha.lok sütununda. 
İZE'R rı.ım-uzuna ynınalan. 

Gelen iı verme mektaplari: 
cB. t.. ve •Katip• : Birer rnek

tulbunuz vardır. Acele alıdınmanız 
mercudu. 

Açık kpnafma: 

M. K. ) Erenköy) : İş arama i
lanların neşri için usulen -mahfuz 
ıtu tuJnıak ~ıJe- adıEsinizi d-e 
yazmanız rica olunur. 

Z! môhrem şeyler de eğrenmek 

istiyeibitirsiniz. Poli6, c:nayeli iş

leyenin Koodon olduğunu zanne

d'•yor değil m:? 
Haddon cevap verm<len evvel 

tereddüt etti: 

l\fs Baı: da öyle zannediyor. 
Zaten bü'ün P1at kasabasında;ki 

herkes öyle ı:~nnediyor. 

Mert Detmor uzun uzun nefes 

aldı. Sonra gö:ılerini dokıtordan 

ayırdı: 

- Acaıba nasıl öldürülmüş? 

- İnce bir iple ıboğmuşlar: 
Gt-nı; kız geriledi: 

- Aman ne kıorkunç! Ne kıor
kuru;: 

- Evet k,o.kuıı.çtur. .. Şimdi 

s:z de Rı.lcardonun eviIM! ıı:i.çın git
tiğinizi söyler misiniz? 

- Onu görmek iç:n mi? 
- Evet. 

- Yaa..,..! Demek onu gönneğe 
gittiniı.. 

(~v•mı Var> 

·----- - -----

i Şehir Meseleleri: 

1 Yerli Porselen ve Çini Tabak 
Çanak imalatı artıyor fakat . .-

Güzel San'atlar Akademisi Seramik 
Profesörü f. Hakkı Oyllar Diyor ki: 

cBa kabil yerli mamıiliihn sürümü çoğalmlflır. Lii
kin maaleıel ıan'at bakımuıdan 1;akisinden daha iyi 
bir ıey yapılmamqtır - Memleketimizde modern 
bir porselen labrikaaı tesia etmek niçin lıabil olamr 

yor.» 

Röportajı yapan: MAHMUT ERHAN 
~ ....... ·- "' -

Gii.zel S-'aLla.r Akademi~ seramik atöly~lli talebeleri ProfeWrlM 
İsmail Hakin Oyyar le biz çaLşu. C5D'"mda ... 

• 
Son zaDUUl!larda şelu i.mizde ve 

nıe.rnJeketbn:de porse}en, ~' ta
bak, (anak, haMJık gihi ima:laf 
artmıştır. Güz~! san'atlar akade
misi seramik: profesörü İsmail 
Hakkı Oyga.r bu mevıuda kıendi
ı;i le g i>rüşe.n b.ir ııı ıı harriri.ma e 
şu izahatı ,·enn'ştir: 
•- Dış mcmıLekctleNien evvelce 

pek bol "" ucuza gelen por.ıelıea, 
fayans ve emsali :ı.vani harpten 
90nra pek güçlükle temin olundu
ğundan yerli rnamııtitın siirü.mli 
art~tır. Fakat maalicessiii s.n'at 
bakınııoılaıu e61ııisinooo deıha iyi 
birşey yapWnıaınnştır. 

Hususi sermayelerin iptidai et
lerde ida<>e edildiği bu işlere gwrp 
eııdiist.rioıi baJuın:ından fay>&ns bile 
diyemeyiz. Bugiiınkii vaziyetten .i&
tifade eden kimse!.,.. smf t.opr.ık 
ile hrr ço.Jı: yoğurt kasesi ,~ WMı 
ya.pmııkladırlar. Bunlardan Bü
yükderede yapılnıekta olan sırh 
yoğurt kaseler> piyasada (2S) lru
rnşa, Kütahya:ııtn taıwımen kab• 
ve beyaz yoğurt kisel-eri ise (34) 
bıruşa satılmaktadrr. 

- M~ketinıizde bu m4'vmdll 

şlındiki ilıtiyac: karşılıyabiiıecclı' 
wıdem bir fabrika kurulabilir m;? 

- Tüı"kyeı.iliı bir çok y-erlıerin
de p&rSelen i.rna-line ehcri~ (kıa
olen) bulunduğu muhakka.kıtır. 
Sultan Hamidiıı Y:Jdızda açmJŞ 
olduğu çini fabrikası g>cÇ61 harbi 
unıumiye kadar porselen imali İ· 
çin (kava.leni) &ansadan getirıtir 
hen o vakH, umumi harp yılların
da İstanbul oi.va.rmda bulunan 
yeııli (ka_valenle) porselen imal 

1 etmiştir. Istanbulll\Jl Rumeli ve A· I 
nadolu dhetl<ırinde b;lümu.ın se
raıuok eşya i-malme elvC'dşli bi:r
çok ve muhtelif cins ·killer vardır. 

Biza...,lrlar ise ~engin moz1>yik
ler yapmışlardır. 

l\Iuaz:ı:am biır ticari ehemmiyeti • 
ol.an fayans ,.e porselcneiliğin bu· 1 
gün ıııeml-cketinuzde b'r endii,tri 1 

<>!arak mevcut bııl\lnmayışınıu .e- İ 
bcbi pot"selen imaline elv-crişli ı 

ham maıldclorin bıılunmama1>1n- l 
<lan d<'(;<İl. Awupada buhar m:ı.ki· j 
nesile bim!ikte modernLcşc.rck ma- .

1 !iyeli pe kucuza indiren bu işl:.>r
0

n 
bizd teknik ve bilgiye isfı:ıat eden 
•bir teşebbüsle bu şekk dökülme
miş olınasmdanda\ 

- Gii2el san'atlar akademisini" 
._-amik ş~> ndennıezııaı ol:ın 
mlcbcler nereı.erde ve nasıl çak
pymıl3r? • 

- Henüz bu şube•ycnidir. Şim
diye kadar pek az mezun verm'ş
tir ki bt111lardan kendi başına (a
i!ryan, artistik işler yapan, halla 
b4kııç allill·e açanla~ da va.-dır. 
Nitekim bu yılki mezunlaırdan Ba-
yan Şahika Bamköyünde atöl) e 
•ç~. 

Bahaettin ismind.ı diier bir 
genç d.e küçük bir fabtjkn <tr<;i' 

etmiştir. Eski mczunlarıl:ı;n biır 
talebemit de Kütahyad.a bir taraf
tan m<aıUhıtlik yaparken diğer ta.
raftan ıı.. alötye oııerlerli-c nı~ 
guldür. 

İleride akaıl.mni seraıni>lı: şube
sinde yetişecek &-enç elman !arla 
kurı•laıca.!r. endiist<ıd.• hüyiik ba~a 
nlar yap~ı ümit ediyoruz. 

- Kütahyııdaki !ab .. ikalarımtl· 
dan .,., dereceye kadar istifade e 
clilm<!ktcdir? 

- Harlçteı> çok mü~üliıtla ııe-. 
ı..,, maHara nazımın Kiitıdıya ma
muLi.tı lııcm kullanışta Şt'klen ve 
cinsen tatrniıı edici değildir ve 
hem dAl .ıtahalı sayılabilir. !\fes'Cla 
Avrupadan ııekni~ ve san'at itiilıa 
rilc çctk tcnıi.z olan bir çay fincam 
135 kuruş il<oo rengi bozuk, kaba 
tıi....t..n bir Kiitahya çay fne<ını 

80-90 kunıştur. Bu \0 aziyet Küta!ı
yad.a belki çok daha iyi mal ~·apa• 
eak lı.3-m maddeler 'arken çalı~

nıasıının bugiinkii mod'ern ~ndfio;;t

riye ııymayışından Heri l:<'lnıekıc
dir, Esasen endüstri şubeleri için
de de wporslcencliiko oldukça 7.(Jtl' 

hi k:sımdu-. A,·rupada çok büyülG 
ser>lnarelıer ljetmış ve hatta ban
kalar bile iflas etmişti~. Bugiio 

ev ilıtiya~lıı-rında kullanılan h'r• 
!;Ok eş~ a •seran1ik , ~·rrçcvesinde· 
d"r. BıınLır muhtelil cin< toprak• 

!ardan yap>lmıştır. Fincan, tnbak, 
eiektron1cknnik c'.l:a1l;:rın=!a ecre• 

yanları nakleden teHcrin h ~tnn
d ğı f'.ncnn!ar, bobin 'c <laha bir. 

çok eş)·::t s-.eranıik endtistri.c;'ııiD 

mnlısulüdlir ve ser:ını"J,. inıoli\t Çd 

~vesi giltikç.c gccişlemekU>dir. 

l'tfenılek,ı,t:nızi'lle bu sanayiin 
bir a11 e\•vel modern b<r şekild.w 
lttssüsü çok şayanı arıııdıtr.• 

Mod""n endüstri icapJarınıı uy- 1 
gun bi<- porrel<ıncilik için iıcap e· ı 
den makin.elerin l>u harp yılları;n
da lurriçteıı temini pek g~ olaca- ------------
ğıııdan ba1.iltazı.rda meınlıeketiıniz 
de modem- b..- poselen fal:rika-sı te
sis etmek imlıiınsrıda fikrind..-

ylm. 
Saniyen·; bu işlerin imaline el· 

evrişli topralvlar mecut oJmakl.a 
beraber laboratuar etüclleri he· 
hbnüı yapılmış değildir. 

50Dl"8; mütıevaıı bir p<>rseien 
fabrikasını. ~imek icin dahi he· 
nü~ müteiıasaıs i1Çilerimis ;yolotl>!' 

Şehir tiyatrosu 
KOMEDİ KISMI 

Bu ıkşam saat 20,30 da 

ASRİLEŞE."1 BABA 
'"""'' SPİRO MEi.AS 
Tiirkçe<h: A. HACOPl"!.OS 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15,30 da Matine 

Her Çarşamba saat 14 de 
Çocuk 'fiy a trosu 

, 

' 


