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DERNE iLE BiNGAZİ ARASINDA 

Sirene Limanı da Müttefik 
Kuvvetlerin· Eline Geçti 
" TUNUS ŞEHRİ AŞAGIDAN SARILIYOR 

•• 
ı MUTAREKE 

İ·HTİMALİ 
VAR MI? 

• 
Londra'daki sekiz 
mitte! ik hükumet 
teknik bir hey'et 

teşkil ediyor 
Londra, 19 (A.A.) - cB. 

Erenköyünde çok 
feci bir tren kazası 

•• • 

O/enlerin sagısı sekiz, gara 
/ananlar da on sekiz kişidir Tunus topraklarında külli 

1 
kuvvetler temas halinde! - --

Avrupadaki 
Tarafsızlar~. 

B. C.• LOilldrada bulunan 
sekiz miit~f'·k hükfunet, 
ııı~I bir rniitareke için, 
tEll<nik bir ~·et kurmağa 
kar~T vermişlerdir. Bu heyet 
Kıııllngler meııe~ini de gö
rü,,ecekt.ir. 

Pendikten kalkan ikinci banliyö treni Eren
köy- Suadiye kavsinde marşandizden kurtu-

1_1an iki vagonla çarpıştı vagonlar parçalandı 

• 
Belki de en 
müşkül ve çe
lin anlarını 
yaşıyorlar .• 

''ita /gani ar 
kesif homhar .. 
dımanzn nede
mek ()lduğunu r 
onlıgacaklar ,, f 

:Wııd.ra, 19 (A.A.) - Stadrord 
Cr'pps yaptığı biır beyanatta bil

aı= şunları söylemiş-lir: 

Şimali A!ırika tayyare meydan

larma yerleştiığimiız zaman, ita! -
yani.ar kesif bonibardımoanın ne 

demek olduğunu anlayacaklar • 

1 
Devrilen lokomotifin alevlerinden yangın da 
çıktı. Kazaya marşandiz vagonlarındaki Sı
ğırlann debelenip frenleri bozması sebep oldu 

• 
Bir kondöktör 

de öldü 
Bu sa.'bah Ereı>köy isUısyon u 

yakınında, Erenköy - Suadiye a
rasında çok {~i bir t.ren ka..,.. 
olınu.,.otur. Bir mulı.arririmi"ı:'n mar-

Gaz=nolarda çay, 
kahve f iat

ları tesbit edildi 

1 hallinde ylliptığı tahkikata göre; 
tı.:id:sc şöyle vu.kua gelmiştir: 

İsveç, İsviçre, hpanya 
belki de Almanyadan 
bu günlerde bir ittifak 
teklifi alacak!ar ve ret 
balin<le itgale marull 
kalııcaklardır .. Bu ara• 
da Peten Fran1aeındaa 
da aym şeyin iatenme• 
ıi muhtemeldir. 

TunUB harbinde büyük fıaalıiyd göstereın AmerJtan avcılan clır. 
Güzide idarecilerimizden,) eni 
İstanbul Emniyet Müdürü 

B. Haluk Nihal 

Saobaıhley.i.n P~ndikt.en hareket 
!'den ;!kinci banliyö treni mutat 
ısı.asyonJ;..-a uğradıktan sonra Su
'<ll)"!! ile Erenköy ara.sın.da iler· 
erken banliyö katarının makinis· 

(Devamı :;, : 3. Sü: 4 de) 

Beledi)·e daimi enciin.eni kah\e 
hane \·e gazn-o sahpilctin~n zam 

istei,-ini düu tel.kik eımi~ ve bu 

talebin )eni şeker fiatl•nndan i

leri geldiği gözönüne ~lınarak a) ın 

16 sındaki ta,.:Ielerine çay için 
beş kuruş, luı·h'\·c ıçin yüz para 

zan1med.iln1esine karar '\'Crmisür. 

Şurup \'e gazoz fiaflarına da bil:' 
miktar :ıam yapılııcaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

'Afrikada değİfen siynsi ve as
i.ri v.uiyetten sonrn muhakkak 
J,;ı, Anupa klU'llSmdalri tarafsız

brm d .. du.rumr. nezaket kesbetti. 
Buna ..,)rep, mı!ıverle demokras
) alann ikinci cephe mevzuu üze· 
r:nde karşı karşıya gelmeleridir. 
Bu karşılaşma iki nı>ktadan ol.ahi· 
lirdi: 
1- İngiltere adalaruuı dayanı

larak Manş, Atlantik veya şimal 
kıyılarına bi.r çıkarına yapmak ve 
u:phe açmak 

2- Şimali Afrikaya ve Akdenlıı 
hakimiyetine dayanılarak Balkan
lardan itibaren blitün ı:enup kıyı
sı boyunca istenilen noktadan br.
çıkanna yapmak ve cephe açmak 

Amerika ve lnı:'iltere pııelkur· 
ma,ylıınnm planları ve hazıır!Jk. 
ları buna dayandığına gi>re esa· 
6Cn mevcut baştanbaş:ı bir prk 
cevh•si ) anında şimali Afriluıru.n 
~gali, temizlerunesi, bir harp an
barı haline sokulması ve hazırlık· 
Jaı ın ileride iktisap edeceği şekil 
,.e mahiyet Avrupa karası cnıu· 
buna da demokrasyalar harp gli· 
cünü getirmiş oJ...,aktır ve hatta 
getirmiş bulunmaktad\r. 

Bu vaziyet karşısındı, Almanya 
\e mihver ı>rlakları henüz Rusya 
harbini tast:ye edememiş bulım· 
makrıruı raı:men kıt'ay:ı başlaJ>. 

başa müdafaa etmek, her türlü 
çıkarmayı p~en <inlemek duru· 
muna düşmüşlerdir. 

Bunun içindir ki ,Almanya ve 
İtalya hemen gayrimeşgul Fran· 
;a) a elko)·mnş; yine bunun için
dır J..'. Jsveç ve İspanysnın duru· 
mu nezaJ..et iktisap etmiştir. 

\Dev.ıını Sa· S. Sü: 3 d~) 

Mareşal Rom
mel tayyare ile 
Tu11usa geldi 

J\Iareşal Rommel 

Madrid, 19 (A.A.) - Cezair -
den alınan san tel:graflar.a göre, 
Rommel dün beş tayyarenin refa· 
katinde General Nehring ile & 
rüşıne'k ÜZ'C're Tunus hava mey
danına inmi.ştır. Bu tayyareler İn
giliz tayyarelerinin ,yaptığı mü\.. 
hiş akından 10 dakjka evvel Ala
yuna meydanına inınişlerdir. 

Rommel kendjni kıoruın.c.k zorun

da kalmıştır. Alınan gnerali • 
nin muvakkat "l>ir zaman ıçın 

Trablusa dön~cğ• zanne<l.ilınei<
ted r. Bir çok Alman iılıtisas kıt

.alarmın tayyare ile Trablustan 
Tunusa ~tirilctikleri zann«lil -
mcktcd.ir. &ımmeJ Anderson mü-

(Devamı Sa: 3. Sil: 6 da) 

YENi TEFR lKAMIZ 

Doğu Cephesinde son vaziy6t 

Ruslar Volkof'da 
aa r a 

1

- .5talingrad'da Almanlar fabrikalar mahalle
sinde birkaç yeri daha aldılar 

Londrıa 19 (A.A.)- Ruslar, Sta
lingradın şimal kısmında bir Al
man piyade alayı tarafından ya
pılan bir hiicumu pü,kürtmiişler· 
dh. 

· Fabrik.ala.r böJıeesinde Ruslar 
mukabil bir hücumla birkaç müs· 
tahkem noktayı işgal etmişler ve 
Alınanlara 600 kadar ölü ve ya· 
:.alı zayiat verclirmişlerdir. 

(De-vamı Sa: 3, Sü: 7 de) 

, 

• 1 

MY~!'di ~~!'iy.~t Ekmeğin içine 15 gm. 
i;e ~::ı:.~z Eroin koyan kadın ! 

B"T<i'J!' Ya~ j!<ndt'!l İştanbu.I Eır.n.~ 1 
/ 

yf't ~!ilde.' .ığl.l'e taylr 0:"""'1 deg•"H ıc • d k• • b 
l<iaı-ec!ler•ınnccn . B. Ha ilk Niıad l't·· · eza evın e } metresıne eyaz 
p('yı ye·nı va-uıeslne bc.şlnrr,1~tu:-. Ev-
\\~lctı Fatih Ks•)tm.akatr.lığı, Belı·d;ye h• k • k •• 
ii"~;}:;~~:,~::1~ru~1~1a::1:'~ v~~ ze ır verme ıster en suç us-
H•l(ık N:hat krar ~ı·hr•ıruı~ ge·c-.c< t•• d k ) t k•f d•td• 
y;.-,..., is-ıan<>uflufaı' artı u<I' '°< e·l<i ~- Ull e ya a 8lllp ev J e } ı 
ıııO.ri Vali ve &'led·~'ll Re.sı Dıt<tor 
Lül;fi K.ı."'\iar.n yanında vaı.~e alt1ın.k-

1a bli"yiik bil.· """'JU; duyduğ".ıoııu sö;rlı'
mişii-r. • 

SON TEWR.AF - İslad:ıullu.ır.-ın 
y:ı.kmo:!a..-ı larudıgı ve ~'Ok S'!Ydiı;Z ır..

Jılk Nohad düorüBt, azimli çalışıpae~ 
muviliakJorpı.li icraatı \.'e yoıı.Jrr.ak 
bi)Ult'fl. eıı.erjjfd ilt~ terr.'1;yi.tt etrnıiş he.
lü:t gl'nçJerirr.rzde.n ı.-e gil::lıde iıd3.n.'Cl
leritnir~ndir. Kenr.hsfn1 li'"brik eCcıı, 
}'en~ vazif~nd\! d_t• bü.tyük ba,ıa.rılar 
tcrr. •nrn ey leri"L, 

----<>----

Karagiimrültte ohıran ve eroın · 
Jr.a~akçılığından sab.k mahkıimi- 1 
yeti bulunan Zeynep isminde bir l 
kadın dün ceıaevindı· ıne.·kuf o- , 

lan dostu Sabriyi ziyaret<ı gitmiş, 

ona bazı yiyecek maddeleri götür· ı 
müştür. 

Usulen kontrole tabi tııtulan bu ı 

yiyece!" maddeleri ııözden ı:eçiri-

lince bir ekmegi0 içinden lS ı:ram 
eroin çıkmıştır. 

Fo3 a,ıoın meyaan• ~ıktığını go
ren sabıkalı kadn, tezaevinden 
kaçmak teşehbiisüııdc hdunmuşsa 
da bu hareketine m<) dan \'Cril· 
memiş, )akalanmştır. 

Zeynep, asli)·e 5 inci ceza nıaJ 
kcmesinc &e\·kedilnı'ş \'C tcyki! 
olunmuştur. Laval kendi im- \ 

zasile kanunlar ' 
neşredebilecek 

Vasi] -.·ara)ani ve eczacı kalfası ıGümrük ve liman ı l 
nimitriyadis ha mallarına 1 OOJ 

Kumkapıda mey bi11 lira kazanç 
1 dana çıkarılan vergisi iade 

ÇERÇEVE 1 ~~~~~~~~~~~~ 
Kabinede iki nazır 

değiştiriliyor 
Londr", 19 (A.A.) - Lavalin 

halen gen:ı; sali<biyctleri oo'z ol
duğ'.ı anlaşılmaktadır. Ayni za
manda kendisine imzası alhnda 
kanun yapmak saJ.fıllıiyeti de ve • 
rilmiştir. Evwlre bu mev'kie A· 
mira! Darlan namzet bulunuyol'
du. 

2 sahte kinin edilecek 
imalathanesi 

Suçlular bu sabah 
Adliye'ye verildi 
Kumkapıda sahte kinin imal 

eden bir şebeke cfr~dı yakalana· 
ıoe,·amı Sa~u: 5 cıc) 

Diğer taraftan Vişi hükumeti • 
nin ş:mdiki b:dır'ye ve na&lıye 

naz.ır!an yerine Lav.alin yakın ar
kada~iannın geleceği b ldiril.mek· 

_ı::e=cL=:v=.=R=I TA=M=A=M.=.=G .. =Y=ET=Z.=R=l,,.=İ=R=::-ı He gel an ! ı 

Sarayburnu. Gal<t.a, Kuruçeş

me. S:rlre<:, den•z salonu gümrük 
liman i.şletmesl hamallı:.~ından 
evvelce kesilmiş olan yüz bin Uç 
yüz ı;ra kazanç .-crgi;inin fazla 
tahakkuk ettrıld!-ğinden kend{e
rine iade olunması Şıiroy1 Devloeı 
ve Maliye \"eJ<.füet.ince ifıı'arla~ 

tırılmıştı. 
Mezkür haıoollam a<akmndan 

mümessil ok rak seçtıkleri eski 
Sarayburııu değnei<çisi Salıh Ç<ı· 
vuş Sakarya bu paranın hama'-

CDev•mı ısa: 3. Sü: 5 oe} 

Havadan ve Suda 
Son günlerde mihnrin ağzı ve 

mihverden JOR& ağızlar şakrak.
lıklarmı. ha3 li loaybctmişlir!. 

Ne o; her mevsimitı bülbüllui 
acaba dut mu yedi?. 
Bıına ra~n son günlerde bu 

ağızları ,hafif~e ve l:ıinbir ihtiyatla 
açılını) a ve birkaç nağme söyle
meğe zorh3·nn bir hadi,c var: 

Mih~-.erin Tunıısta ) aptığı ha• 
vadan indinneler, ve denizden rı· 
karınalax ... 

NECİP FAZIL. KISAKÜRF.K 

sözden sonra, ayni Alıuan kavnD· 
ğı, şöyle bir eda kul!·,nı~·o.r: 

- Şimali Afrikaı\a , ·az'yct"n 
mihver hesabına vahamet ifade 
etfğini kimse inl.:ir u:~ eıiudt• de· 
ğil!-ıe de, yine herke~ mih\"criıı hu 
cepheJc talı bir kıyı'"lt·ı \l:'r d ğinı 
\'C onu kn)·betmekle hıç b r )Cl' 

kaybetnıi) eccğini bilıııck tedir. 
:\lih,·erden yana nğıı!arın ist;., 

Tunusa hamdan bir indirme vo 
sudan bir çıkarına olı!ugunu ve 
hala demokras~·a l..J\·vetler ' ni.a 
bu nııkta)'a sokulam~ı"ış bulun
duğunu du) ar du) nıa1 izhar et
tikleri ümit bir hn)·li miınaJ,dır. 

TAÇLI ~ELiLER ı 1 

MOVADO ı ı 
ACVATIC 1, Kili~lide bazı evler 

·çöktü. 9 kişi öldü 1 
Zoııguldaktan bildirildiğine ı:ö

re I<ilinıli maden ocakları nıev

Hadi•cnin üz.erinde faz.la dur
mayı lüzumsuz bularak Afrika 
i.~'ne bitmiş naza.rile bakarken, 
bir tara.Han mihverin ağ-z .. 1 , .• 

öbür taraftan mih\'erd~n yana a
ğızları, ümitkrhı en küçüğü önün· 
de yeni bi.r iddiaya g:rişmiş ı:ör
nıekle hayretteyiz!. 

J;;..-ela bix Alman ka\nağı şöyle 
bir lisan kullanıyor: 

Gelelim biz, işin ı..~ndi göziimfrı· 
deki hakikat ifades·n .. 

l\Iih,·Prin Tunusa k: r~ı gh;,tij!i 
hayadan ind'rme ve >Udan çıkar
ma hareketi, bizce, 8 incı \.'~ l inci 
İugiliz orduları arasında taın hi.r: 
kıskaca düşmek , ·a1i) f'l'ndt' lıu

luııan mih, er kthc artıklarını 

İtal) aı a aktarabilmek i~in bira-. 
zaman kaı,anmak kdb • ndcn ilıa· 
rctt'r; ,.e bizzat bu trdbırin dahi. 
Afrika da\'astnı artık knybedilm 
ı:örmeklen gayri bir idd as ok· 
tur. 

100 Kocalı imparatoriçe 
Reşat Ehem Koçn'rıun •Son Telgraf. okuyucuları içiu hazırladığı 

n Çar saraylarının iç~ ilziinden bazı sahneleri canladıran bu glizcl 
\C ıncraklı yazı~ıııı zevkle oku)·aoak.-..ıııız. 

YARIN BAŞLIYORUZ 

. kiindc bir ş;st tabakasının kay
nıasile alt:nd• kalan C\ Jer tama
men çökm~ \'C dokuz k'şi ölmüş
tür Bu he) elanın ~·ağınur!ar yii· 
ziindcn ,·ııkua geldiği mulıtcıııel 

görülmekle beraber baıı ~erlerde 
duyulan )·er sar:ııııtılarile ayni 
:zar.-anda oltlu~u uıii~&hede edil· 
nıistir. 

Bu gece saat 21 den itibaren: 

Zarah Leander 
En son, en gü zc l !;<' li. 

filminde 
üper 

- (Çörçil) \'e (RuzHit) Tunus 
işinde otobıisü knçınnı~tır. Onla· 
rıu kaçırd,ğı otobihe (Hitler) ..e 
(l\Iusolini) binmiştir!. 

Bugünkü vaziyet ka• mnda bir 
in>anın "8rfederkcn bir h:ıyli dü

\tıım-m:ıııı::ıı•ı:::ııı:ıı:mımmmırfl 1 ~ünuıcıd lizım ~elen bö)·lc b ir 

ş ı .. EN 
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HALK FİLOZOFU 

ETÜD SAATİ Maaavlık kArb bir 
ı, haline geımı, 

, Harp Vaz i ~·eti.' e:':ı:~~:R;~raJ DI~fll®t~tJJ{A 
. . . - ·,. --=-~~.:". ' ~. -. -- . 

Fraaıanıu lmpa
ratorlnp RESAT FEYZi / 8. inci İngiliz ordusu Trablus- yiyen dilenci! 

(,;ıu!clude küçük bir haber çık· 
Lı. Haberin Wıbalini tahkik etmek 
irukıiuını bulanuıd.m. Onun için, 
a~ ııen ııalı8ed 'y<>runı: 

ra serbest katmaktadır. Şimdi, kii· 
miirden ve elektrikten taasrru.f 
maksadile clüd oıaatlerinin bütün 
büliın kalduılacağı haherini, ben 
kendi hc,ab•nıa Illol'rnnuniyctle 
luıışJadım. Çünkü, etiııi saatleri
nin isteoi.ldigi derttedc fayda ver
mediğine kaııiinı. Şab~i m~e 
alı}lllış ve ça.ak isti~""' talebe 
evinde de çalışır ve bu gibiler için 
.,tüd . aatlerinde çalı mak daha 
sıktcıdtl', 

Eski lar1dıklarımdan ln a.:ka
daş var. Bir zamanlu seı'best mes
lek satı i idi. Soııra, b<r memu~ 
riye~ g:rd cm.ela da nıha.t ede
medi. Nhayct ayrılmış, d:ye duy· 
nıuştuın. Geçen gün, ~ ziıya
~·ete gelm · ti 

garba sür'atle yürüyebilecek mi? n':ttü~~~~~,~~~a t~~ı~1~~i.~ 
Elmd<>ki tahk'k...ı e<Vrakma ""krar 

Yazan: Ali Kemal SU.:-OtA.."I 

İngiliz Ba~nkilinin •<m nutkun 
da Fuıısanın iınparatorıuı;'llna 

taallük eden sözler k1>a olın:ıkla 

beraber a~ ·Jniinah dr~ldi. Baş-
vekil d0<t bir lisanla nıeı·zua te
mas e.ıiyer. Fr&Manın bir impa• 
ratorluğn vw; malünı. FransaııLD 
bütün endişesi bu imparatorluğu 
parçalanmadan koruysbilmektir. 
Şimali Afl'ikada Amerikalılar111 
kat'i bir hareketle mühim netice· 
harbinde AJlrikll, kıt'a run naal 

Mekteplerde, kömiir >C elektırik· 

ten tasarruf ınaksadile, öğleden 
so.:ra yapılan etiHI. saatleri liığ\·e

diluekıniş. Iaarif Vekilliği, b11 
busu.ta tetık:kler yapıyormuş. 

- Ne yapıyors n, ne var, ne 
)"Ok?. 

Ded-im. 
Şu ceYaobı verili: 
- Bir mana,. d · k>k-drıı .açıyo : 

rum. Bir de orta.it 'bu1duın. 
- Fa~at senin soe-nna)"C'll IıaıJan 

yoktur .. 

Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiiiteri ka.ç-~ma.k bir göz attıktan sonra .. 
Suçlu mt'vk::iindc dıu.o::orı, saçları ; .. 
tına •le rarı>lı, ı.k g.)i rvm~. yinüi 8 iOCi İccUz OrdutilPtıtW DCrnof:' \~ 

M . J~ .AIJ't.t-t?Ue.·ı, ıta.k~p haı l..tet:n ·n 
.Jlı !y 1 !t ~yle yal sı!tl.ı bo-
:J"Ulldl Dn •-'1'~ <kığru Herl""'8''111 
fös'Jcrr.ıek'Oed>r. İngiW. Rad>yu 
b·!dltd:g•lloi! göre 8 ""'' orıhıtv.m ...,. 
lt'l.ıvv<IX " !)'11guiyi geçm;ı;ı,r: lılıhver ı' 
lru\ e El:Jllo•la'da rn(ldafaa ..,_ 

"'1üıoünde wlunac•tma ılıt>ır.al \'e-

l rl. ~k.tf.dir. 
1 

yaık-.aşın:.1k \ e M. verin b 1 r uc:i ac. la ' 
oophe::ri tut:na ına tnanı olırak, st.lkiz, otlJZ yaş r.Jllıdu görüt:\en a-

11 ~ Lız pnr şJt.çı..iı k•l';ıJanı 'l':.ınus 1 dama: 
ha>,. mr~nı.v.na iıını' ı..,..ıır. l'ran- - Bı>k! .. Seni memurlar, kapı, 
sız garnizoo lQn'Vet'.~l el<! Mihver Bir- kapı dilenirken alam , bu
lıW.er')'le tarp-ldadıır. M•h\'Cl"İrı. Tu- na ne dıyeceks;n! ... d<:di. 
nns ve B<z.e.rtec>., bÜ(YÜlt ıl'llıi<ıı""1ıı<;t Bob Stil kılıkh, Ba\fan )'ağlı 
~ ı 1 a~ r. saıçfi, çclk SilCit-ı ve d.ü.1.gün bir ifa-

3 ı i iz o!'dU$1.mun Elag- de 'le ,sadE'Ce: 

B:lindiği gibi, orta itdrisat mil
e,., eseleriııde, dersler öğle üzeri 
b lıne!Qtcdir. (}ı:lden .&0nra da, bir 
buçllk saat ,talebe sını.flarda top. 
laırn,akta ve kendi derslerile meş
gul olmaktadır. Buna, etüd saati 
di) orlar. 

c;ft tedrisat yapan bau melr,. 
tcplerde, etüd saati yapnıağa İm· 
kan bulunamadığından. bu gibi 
ııl<ıl.tt!p! e, talebe öğleden son-

Şahsi me.>ai:re alışmamış ve ça
lışmak istemiyen talebe İt<e, e>tüd 
saatlerinde asla zorla çalı~tırıla

maz. O çal r göYünür, fakat, ha
Jcjkatte çal~maz. Binaenaleyh, e
tüd saatlcl'ini.ıı bütün biıtün kal
dırılmasile, kaybedilecek büyiik 
bırıey <yoktur, kanaatibdeyim. 

- Bul 
b;r arsa va 

~ B ll>$n ç~<llll ~a o ·~. Iııı:'1lz 
o;ıJ, !>ı>t>V 'ı' lr.u\rvıitl('r ,ıırı Tarııö;U9 
G. 11> ~ • ıırtl:>:ıLUll. ~l'ı:Jll11ek .çin 

cila'ya ve l 1.nc; İn.gll>?: ordıısun ın Ga- - Hayır!., Y aıl.an Reis Bey ... 
h<».-., \-awalaroy1" M.Jt\ef•k h•reıaıt' D>leııdiğim fa.lıin yoıktu ... Her hıôılı-

1 
dıoğruııioıı o~r ;ya Ta ob Garbe de hu işlerde !b:r :yanlışlık ola · "i 

lık relü <>id ' ınu · ·t1)r~i ka· 

dar Fransızlarca duyulan endişe
nin de bahis mevzuu oJrnn.sına sc-
bep teşkil ediyt>r .• n osakson ta arsayı s· l>yıorum. Ve a-lacağ:m 

para il~ man3v dü.ıdıanına mal 
tamir:. edcceğıın. 

C ""P e~ .. ~ ön;ey,(ı.l bor tal< -ı,e-
1 

1a b·r "ha:ı.kcll yr.Tir ;yor. ı;. trvc ın41 olacaktır. cak 

YENİ İNSA.'\' 
TİPİ 

Arkada~ınıız Hayri Muhittin, bir 

1 
fıkra ıo şu serlevhayı koymuştu: 

•Bu hnrl>in yaratmakta olduğu 
insan t"pi•o j 

!erak ettiııı. Acaba, lıu nasıl bir , 
t'p?. Ş'nıJiye kadar, meydana çı· I 
kuıı birçok tipler var. Bunlardan 
ayrı 'e başka bir t: p daha mı .,... 
ta~ a çıkmak üzere?. 

ltOZA 

ÇIKTI ı 
.lrt k kış geldiğine h!iknıedebi

Jirs' niz. Çünkü, boza çıkmış, gaze· 
telerde boza reklamları ı:öriinmcğe 
ba lam hr. 

Boza, Kasım gibi takvimlere ait 
bir dönlim nokta ı değildir amma, 

İstanbul !için, daha manalı ı.q. 
ıne. slnı m!ijdecİ<!idiY. 

TRAl\I\'AYJ 

l>L J:DURl\IAK 

ilııi~ ari ara duraklaı kalktıktan 
sonra, .şinıdı, bazı açıkıı:üzler, iste
d kleri yerde tramvaylan durdur. I 
mal.: · İn, düdük çalıyorlarmı !. ı 

Vatman düdük sesini duyunca, J 

acaba ne oldu, diye, duruyonnuş! 

l>uayı veren düdüğiı çalar, di- , 

re eski bir söz vardır. Halbuki 

t' nıdi: Düdüğü çalan ceza parası- ı' 
d . 1 

Esnaf cerniyet
erinde tasarruf 

T il Ce etler 
b r ı !o da· ç lı a
c ıar. I4 soba yeri 
ne ı ·oba yakılacak 

ŞE;hr·m.?. esnaf cemiyet eri mer

kez ctnre heyeti tekmil esnıll'J' ce
IT' yetl~i?''n umunıt yakacak w 
elektrik, tlefon gıb. masra!fların
dan azami tasarruf yupmak.rı. i -

ç -ı yeni b'..r kaTar ve tcdibir al
ırnıştır· 

Buna göre aa,'!alo .rndaki üç 
ka•.!ı I!'erlrez b:na,ımn tekmil o-

dJ.!armd.;ı çal-. n ~ yet bii"Ola· 
rın b n :ıci k .tcln büyü ~ · ç'.i -
ma ~a!anu" mdirm ,!erdir. Ban
lkalarc.;.ı ol-"~ a g.ru bütiın buro

!ar bu ı;al.onda vazif-. ~eğe 
ibaşlamıışlardır. Bu suretle 14 sı>

lba yeri.ne btr tek ro'lxıı ve muıh

t.ed clektr k lambaları yerine iki 1 

Jfun!lxı. 6 te1 n yer·ne bır tele
fvn ku'ilacmak suretıle masta[ . 
taon fwımi tasarruf edilmiştir. 

Sarıyer Halkevinde 
bir "Franıızca lisan 

Kursu,, açılıyor 

Soıırıı, uzu.." U.!un manavLktan 
lbahsetti. Evvelce hiç Oır fik·· oı· 
J'lll-dı ı h.ıldc, §lffi'ii, manav1ıga 

dair fı konfuıı. v ~ 
İpt.ıdai ıbir etud yqıımış. 

Onun d<i"'1 göre, bufliu ,en 
, ikat.ançlı iş.I.cr<k: bi.rı dıe anav
' hkt.ır. B.'lhııssa, diilian Ç1ck ve 
hfabalık, zengirier'.-0 oturduğu 
bir semtte o1UI'5~, değme keyfine! 
Meyıva fiat.'J.arı mıi!Emad.:yen yük· 
seli~'Or'L u.ş. En ?cğenınıcd ğimiz 
ve ka'ba addctt:i! m.z nreyval.ar 
da.hı, bugün epeyce para ediyor
muş. 

Serms~·eyi l!milye 
ilı ~al de olduğunu 
Bamı: 

yük' 
söyledim. 

Mümkün değil, ıUye, cevap 
vnrdL Çün' ~ kar o kada,r çok • 
muş k., bazı meyva!arda :zarar 
d:Jıi ed__c .k.i.r, bu znrerlan ka· 
pat.aıbılır-- ! 

Bundan scmra rreyva sat.ış:arı
r'1lln dıdı:a çı:ık artacağı talmıin 
edil.:yıor. Çllnkıı, qekere k<:~ an 
yeni , 'attan sonra, bır ~klan şe
kCT 1ıt.vac.ını mcyvadan temin 
etmek · ty<?Ceklerdir • 

Arkadaşla uzun boylu kxıııuş • 
tuk. Kalk.p gidl)"C>tdu. Şöyle de
di: 

Yıllaca sabit. gelirli vetand<ış 
ol.arak y~d k. Bakalım, biraz 
da, gayri mua~;-en gelirli vab&n
da~ olarak ya.,qyalım, ne olaoak?. 

R. <i.4. I'!' 

Hasta ve yardıma muh 
taç musiki şinaslara 

muavenet için ... 

tla ~" nıc. v Çö.Uu ~
!ük.leri dıo ,,.ıe, luG'l'L~.z.. 1 iSQ.dndJ.!U 

Ccncıpı.ı.tı B'"ll 1 ve Elı.gcı a'ya u.;a-
n....a Çoı yol al'uıdan 6Cri 1J .ı;·J • 6• v. 
kt'<i n:ıf t r, 

Bu_ ıın ııct«-esi, 1rıı:rno: crduo 
iol cerıelu ' ' kalmıvt:.r. r.o:Illl>cl 
~ .,. B bölı~e !:<'•r • 
ır. J«b • l<;ı lrurt , l>uı>-

lar Siı10 K<>ı Ll ı:<• c.v.ı.ı-m· ı 
aw :ı rn \.<;.'..le~" ÇC'! o60C 3~ ve 
Ta;ı:ob!ID G :-p =üne 0...yanıl, tı -
lti de c 1 ı::.111<avem ı a;O.ıerooeıdcr· 

dlr. ı İ.rcil" Orta Ş :'1ı: Başlc =.."ldanı 
Gencr;ı, ,Al er' on ıu tıôüerı <le bil 
taııni. rr.ızı ~yit elı:nektedir: 

- illuşır.uıın Ela,geıla'da muvakkal 
bor ınulca\•~mt)I l:Öb"oenıai m.ulı~
di.r. ÇU'll.kJ. orada haı.ırLınm.-ış mıüd2-

faa m.ev"'' 1cri vard:r. İ;yı b .. r :nuha.r~ 
ol:ın du:;cı.an d niz<ien w ba'-aıdan ta:ı.. 
V•Y<> al.ırayı trnlL eltiU mQ;;detçe a.-t.çı 
b:ı.rekell~rı.tM eevam ettireoı;tı.:.r. D' -
mal>ln 500 tatr.n>ıı e<L~ ta'1kmdan 

1 
anca& 15 ı urL..ı......JUmG olmiiSına ~
men şı,. • 'l Afrik da tı !!<! ~ 1 

(be 'CI' ocrCY .ın f :.ccc.iıı: . > 

M "'r k vv \le r ıı n t" 1met'o mu
\'3!!3k olduı:ımu t ıııt eden I:;c•.:o: Or
t ...- ır.. I ~ r. . .nı, lı')~ x._.n.and:. in 
gJ z c U!D. s:r~ C,.o u :ie. ar.:>ı,: 1 
de~ r ... , :1 de~ r.ı e..ı.e-

ri g ~ m - t y'e Tamb Lar-
be · ar yu.__ ect 111 de at:: a. r: -v o
hıy r i M v r l<uvvetl r.r._.. ta· 1 

tnaıTJY .. 'ıa edt e.ıneµı.esı, 8 ncı ın-

g lız. ooc ı.mun uas n y·c:.M bı.r gaı.e 
ç~klU"nr-1 •. 

Tı.mıss lol)rtıklarıu.da, iUc ça~~a
d> Air. :ı ar.ı gort al"'1 Müıle!.i<;erln 
te.:ıır~ p.:.Jr.l şudı.n·: B:r k k '.\·~-Ltl-e 

T-..__ 'G \'C H ıtt-te şeh.-l('~:tlı ~p!f'- 1 

d-erUt hu ada.ki M:ıtıvrr kuvvet!ı"'.rini ı 

1ıemlzlı'me.!·, dlf;er k•ıwt>lleıle d.aha ı 
Cen\11)~• Galn s limanına ulaşmak. flrı.
nw:ı. f ... y~ı, Tarablus Gat'be Bilt,..aUe 

Kıyılarımıza vuran 
sahi siz şy ve vası
talar hakkınd bir 

tamim 
Gumriık \'C Lnı33rlilr VekfileU 

tef. iatJna gcr.ı ı;· b:r tammı
le ; ~llarıroıza VUra~ sahFz ~ 
yal.arn ve v=tal:ırn gumrült :c:U· 
ame~ine t t;.tu1.ına!<sızın top
\anar.ak lw:tıımuı.s.m. ve bir za. 
bıt varakt..:ı t.ınzim olunıduk!ıan 
sonra o mzD;.~n en yakın mal 

d;Urcsine gbnı.lerilcrek ~eoo· da· 
iwle:inln hu eşyaya •t<y;ıcı olu 
o!ımndıf:mın sorulmasın Wd:rmı.ş
tir. 
Taınhve gore bu eşyalardan a:r 

keri birliklen:e satın almmasma 
lüzum gunı_ yenlcrı 2490 nu • 
m3ll'2' nrı'ı:.:'lla ve l'lısiltme ıw . 
I!un u:ı h\ıkıir.: ~ e P<' sat:..a
ca:kt..r 

İşçi Kooperatifleri 
İ=ir, 18 (To!eronla, - Şelıri

mizdel<i f<br.kaların b r ÇQgun· 
oo cİıjci 'lroopcrz.Wler , .ı...rul:n k.a• 

tadır. Bunlr.r .çile,. , Jcuz gıda 

maddeleri ye n;.ı±-tıc.1< t >ererek· 
tir. D:~eY t1r fıan l="r w pamuk 
mcnoucat fu:>· kası ekmek fi-~ı
nın 27 kurt.şa çık.ınaGı üzerme ış
çilcrine ekmo Iıat farkı vermeği 
kararl~t nn!ştır. 

Şimali Fransız ·Af rikasın

daki lıarekat münasebetile: 

Dt'm<:kle J.kt'l· et: ... 
Şu enteresan d !crıc•yi biraz 

da. ~ yakı'l·' ek içir kala-
! Y,<ıra :ç-eriy doltr4 r-

b - ' omı.fz 'ba~md~ uran, i>a
s: tırrus!t, ke ıe ku1.ak ~rer "ld.c .. 
Şöy (' kü. pey. 1 ı b~ ·: 

men . ay can na!. Şu >
!enc')'e bak 'bir el b ıe b:..ı< ... el.
ye bE•fi<f~n "a ay'adı 

SL"'1 şabıtlc!"n d'nlenm<'Sine 
gt>!n ::ıti.. M ü'b ıiiı ık:ahn sesi 
ır.a..k<'me koridorunu çınlattı .. 

- Emı1i.)'Ct '!cinci şube m.emur
lacından ... 

Şaiı't anıJnnaga b:ıştsıcl : 
•- Reıs Bl'y, karşınızda gürdü

ğünüz şu adam.. .. Bi'Zıim DN!~..:r
farı lbir haylı uğraştırd.... Ken· 
d:si Roıınıea, Erıncn."Ce, Ar0011.-ıı.t

ça, Kürtçe !lsanlarını m!ikemme
le'll konı.rşı...r. • G nün muayyen 
saa•,er •• ae. . Bcyoğluııcla apaır
tımanlara, R m ev. rine ugrar ... 
Kend'simr Rum o\tlı.. T mu, lı!Gta 
ve 1' · '!ayı-ye aç bulu d..Jğu
nıı J·~· s_rerck d;lcnır .. Ve son· 
ra. Ermenı n.:!l:ıal'ele:-me, .bila· 
h::.ra da İsb bul ciilıet•n<' geçer. 
Boylece guıı<Le )"'!!!nl beş, otuz 
D.ıra ı do ;rultur.... Te'm;mdckl 
a.p&.!'tL-nanına gıder:<!~. kı' ;ıı klya
feti dJ,0!'ır . \'e şıı karşınızda 
görditğür üz glbt giV'n.~relt ... Ka
:ıım,dığı par tt bulıarda. gazino-
1arda yc,m<' :c ı;.dcr ... Zaten hı· 
Zİlll cı~. bu adamın böy}e e~leııce 
yerlerinde fazla para satietın-esi, 

(Df"ı.ramJ Şa: 'l. Sı.ı. 7 de) 

nı a veııır.. 

11 lHTİY ARLAil 

OTURACAK 

Gazetelerin yazdıı1ına 

traınvnylı>rda, yalnn il.tiyarlar o
turacal..ıuış .• nu hale ı:örc, kadın
lar biç olı:.rm yaco.k, daimi ayakta 
ılurııcak, deme.ktı:r. 

S.ırıyer HaEkevin<le bir Fra.n· 

sı= Lisan krusu açı l~k. Bu. 

kursta 22 İkincit.c~in Pa;ıar günü. 

saat 10,30 da tedrisata başlanıaı • 

caktr. Talip olaınların idare me
murluguna kaıyıtları yapı.lma'!<ta· 

dır. • 

Mus'ki san'atkarlı&r cemiyeti; 
haS>latı esr..:;{ husbalıanesine \'e 
yardııruı .,,tıhtaç olan hasta, sa- , 
kat, malul azalarına ~•t olmak Ü· r 
z.ere Cumartesi günU ~si Bey· 
oğkında büyük bir kıonser vere
cc 'rnr Konsere knmmıış şes ar
ti»tlerim zdcn bir kaçı ile 4-0 kı

şi.. • cKatlın i>X>ıuru> dıa iştirak 
ed.eccltt:r. 

Cezair Müsteın ekes · 
('un!ııi, hangi kadın ihtiyarlığı 

kabul eder de, arahanıu içimle e>-1 
lurur?. Bir büyük mag ıoyıa, metresi 

20 - 23 lira~ satılan Lt naş'111r 
ge yıor. İki günde hepsi sat.lı)<ır. 

Bu mağaz~ sa<~ yaq>ıldlgı gün
leri uzaıktan anlıyab'lirsı~ z. Çün

kü m:.icrecsc, .inz.."batı re11ün iç:n 
pol.1:len ya~d.m r..tı;><ır ve polis 
memı..rLırı, mağaz~nın önünde ve 
içinde nöbet be'. l yor!~,r. 

AHMET RAUF 1 

Bol kavurma ve 
pastırma i'eliyor 

Son rom:ınLırdoaı Anaik>luden 

~r mize bol miktarda ka,"llrma 
ı e pll!ll'uma gehneğe ba.şlıaımıştır. 

Iu,yı.n eıi kavurmakırının ve pas
h1~loarın fiatı booun iU.erine w 
m· tar diişnii1tür. Sucuk i5e da.
ha a-z f:i"lmekt.edir. 

Bugün, normal zamanlardan 
daha çok herkeste birer eşya a.l· 
ma.k merak ve hev i var. Bu ne
den Gcoiıa? Hayret!. 

BURHAN CEVAT 

f Mizahi ve milli roman No. 34 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

.J Muharrir•: NEZİim.MllWDDİ.'i ~ .. ._ ____ _,,, 

Du vakitle,.., k1ldar = rde 1 
b n sultarum e!ı'ndim? Az 

._ caktun! 
D y s~ ~-e tı~amı,.<I., 

erzuı!uı b- anı.ıı bir 
:\o:lp 'tıtrrl: 

'e'*'" 

- .., Aiyol... Ver !m.,, s:ıd=lkam 
v , ' .. Az daha scıkal<l;:.rda ~ 
ş\ip o ecci\.1 ;n. 

- Vayı Demek HL...t lc:mleivuku.. 
o ırl o.d tı ıo ... İçi:n<lç bir ateş 

tuı ~ du ;ı,ordu .• Ne oldun OÖ>y!e 
b" ayım, ,rli heyeezndan ~l.m . 
Cı. caK: .•• 

N· o · r3lım Ş~ lbiz>rn Şak1're 
ı· . 11 ~ mu.!. 4f.c onun ovin-0 g-~t-
t®. ı ' ev ~tiş'.mnl;ı,er... ,6ra 
ara c!:U'' •• çıktı. 

- Btr · dön !..,9lld,l.;.ı, 

- ı ç , r m•y·m. I~t bu! ••. A-
r rkcn batak nlar JO~:t.cakh ~:z; daha ... 
1'..hayct dllşllp ka !m • 

.ı.,;'V .ıhlar D lsunl. 

-Ya ... 
Bıt<L::n l!ıı..yar ada:ııcağ!un IÖZıilıf/ 

ko::ı<usunG.!!! k~ye b~ olan 
RaUp .ı.,. rek luıyıoetle sordu ... 

- Ya IJu za~kim?, 
Merzu.'<~ blrdı>ı ~iı:ımı: 
- Oo:ı dua ~ı oıı>! ... B-:o d~iince 

Allatun hllometi dıoktor B<-1ete·mii ora
dan ıe~cr armış ..• 

- Ya? ... Son.ıra?. 
- Sonra lrndMırna yet~ Ben.! ö-

lc.m!erden kurtardı ... 
- Arzı §Ulora.o •derim doi>ı.or Beye. 

ıenıcı., Ha• p kan ter içl'1de kol,.,..., 
nu:ı:darulı: 

- Vıız!!l)ın e!ccdlın ... 
- s~ otan cıu:-;,. şu!trv-ı nas>! 

ita ede~ -m b·hnıem ki? 
- Es!~ğf rt! lalL .. 

- Yok öyle demcyir •• Biryi.";k nsaot-
ret bu?. 
M~a ;tıldıı: 

- o Oi""'-"'Yd.ı. boıı imdi coktan öJ. 

Ko.~s.c. b>lidh<ı~e İstaıı!bul cihe
tinde k'krr~l.:ı:.eaktır. 

• TA~ V İ rtıt G 
R-.r.ı.ı 'ıs. 1 KASBI lh•I l36! 

2. TE6Şl>ı~; 1 12 . ZİLK.UJE 

10 

Yıl 942 Aş il Vasati Ez:anJ. 
n. s Va.kıl 

2 ci teşrin 
~ 

7 51. Güı>eı 20< 
259 ötı~ 7 lJ 

15 3l İkindi 945 19 1748 Aksam 1200 

Perşerrbe l 24 Yatsı 135 
609 İmsru< l '.! 21 

müş gituılşt'm. 

- Cenabı Hak mu.halaza ~? 
DaGJ,ıı.ra t" .. 13.!'a benim h&Hlci mı.iıtc-
ı~ ...... ru.!.,, 

r.ıerzuıka •~ık pka!~r-'v~ ba~la
rn ı: 

-Fly &en. ne ytı.ptı.n tc.ıko.LY1ln'? ••• 
Mutlak~ ,-etlik im'..! cilvcleı:Op cı..ır
m1.1~ur ,k 4"Jr çapkın sen!! 

- A!t.lı Allah Beni Beyefendi-

nin huzuroıııda ma..'ı~ ocli)wm.tn! A 
~ num! 

Sonra r.otlbe <Wnerok: 
Af b:zy<ZJun .• -Di;-> özür cU;edi

- Zôvcem '""'°' kı ·-~... ııu 
da muh::ılıbe~n luz,u u'°""!... Hüt!a iı

Jim ... B~z lıugi.ln evlenmiş gib!· birlbt. 

rirnlze ıHlşk ...= dl:>!<ıor b~i ... 

Adamc::tlz bird> ı>bire luıcanı<ın bılr- ı 
ttU il<> pi.rafı lrololı,yarak son.iu.: 

- So~ yı.p olm:ı.sın a.mroo ••• 

Bu rakı kıotoı.ı.ru nereden ıellşor?. ı 
Y'"'8a !'Olör s:H'lıoş muydu?. 
Me- dertıA1 bı.ma da lb!r lc)lJp 

buldu: 
- Şofôro incra etme! Dolt"nr Be· 

IIllt!, yCııürr.e gôı.eın• eıpı; d-0 •1ıi- ~ 
dan ... YQ' ... 

(Dt'vam.ı Var) 

.. 
Şİ ~1 Lİ RANSIZ AFRİKASlt'1IN U Ef; 

DİR? 
.. .. . ,... . . 
UYUK VILA YETi N SiL BiR YE 

Ali' .n. lı'..ır 'l ve İ"~·ı:zıeıin 
asker ı}ı, c~nJan !'K>nta Ci.i..nya:rıin 

büt-11 o. kt.ı nozcırkrır U,:erinc 
ııopl<ı.mş o n ~'raruı.z Ş·nıali A.fri· 
kasır.daki en mun:nı müs~_cke-

1 !erde bı.i de .cc-ro u cL-·. 574 
b:n kı!cr.ı< tre m~ra1ıbaı vüs'a =n
de bulunan Cezair'n genışliği 

Fraı:ısan:n mesaha• saı!ılı'yesinden 
14 bm k'!ıomel<C murabbaı fazla -
dır. Şarkında Tunus, garl>inde 
Fas, şcma...inde Akdeniz ve cenu

bund, Sahrayı Kebirle mUhat o
lan bu Fransız müstemlekesi Ak· 
denı:z.e mÜY<l'Zi olarak üç muıta -
kaya tefr'k edWr: 

1 - Dağlık sahalar. 2 - Yük· 
sek yaylalar. 3 - Qöl kısmı. 

Birınci m1nb..:l1<ada, arazi çok a
rıza!~ olup yolhao- kayalar aramrr 
dan ve dar boğazlardan, tehlike

li geçitlerden geçer. Burad.a>ki 
dağfor ÇQk sarptır. Sah eki arı
zalı ko,Ylar birer tabi istihkam 
vazifesini görür. Mütc~ddıt ıa.v 
rılm:ş bı.runların teşki.l et! ğ gi· 
rintlier den'z vası ~J.arı }çır. gü· 
zel birer sığınaıK limandır. 

Bl'da, Medea, Bufo Tiz ,. ;;'i
lidvil ve niJıayct ~n g •bi liman 
şchiıleri cbğlık sahaların salıilir.· 
d.dir. 

Bu şehirlerin etı,_;,fında alçak, i 
yüksek V< "atar, vadiler varı:! r A· / 
raı:n.n ç<>k arıza:.. oımas·nd rağ • 
men kad•!ndi ziraa.ıe çok mtı'::l· 
ıt, .!:".ı

1 

,. boldtır \'e nıair;.u. çok J 

ber. tl!<l. r Başhca su' r.'l mcya· ı 
nı da bulunan .. Te· , cŞclif·, 
cTafna. ve c.'-1:a1rtı<l> n :..r er,n -
den z.raatıe istıfade •çın g·'r - ba· 
raılar ve kanallar açılmış. mıh~-

Yızan: 

s. ELEN 
cddit depolar vü.(."llcie get!rilm ~I 
:Meıruekclın nüfusL hareket, ha 
yat kesafeti daıha ziy~de bu Z:· 
raat ve orman rr.ınlıakalar:nw 

topı.ımıruştır. Ormanlarda çam ve 
mantar boldur. 
Yükseık yaylalar kısıru: cBede

viler. in yaş;;dığı bu kısım birin· 

ci mıntakanm cenulbUlld.a, sclıra 

çölüne lrodar uzanır ve .Cezair., 
~Oran. ~iliiıyetl<'t'inin en derin 

1 
kısmını teşk'I eden şark imtida. -
dı:nca darlaşaırak Tunus huduı • 

dunda otadan ka}1bolıır. Umumi-

yetle kışları çok soğuk, .)13.Zl.trt 

fazla sıcak geçen ve tek uik hur
m~ e.ğaçlarından baş.'<a higbir nt~ 

lıat buluıuruyan yiiksck yaylala
rın b1r kısm•r>da •Broevüer. b;te 
y<>ktur. 

Çöl kıSını: cCeza:r sahrası> ve 
•Sahra Atlas. ta tesmiye olunan 

1bu fl.raziyi d ,ter klSllD:dii.n yüksek 
dağllr ayırm<ı.ktadır ve s.:.ha bir 
çöl hususiyeti arzeder. Çorak yer
lerde ve cenu.bundaki vahalardıa. 

seyysr'Bedeviler Bc.rberii.er dola.
şır. İklim şartları 90k .ağır olup 
sıcaklık d<:'1:ccesi ya.zın güneşte 

70 ı bulur. Buna mı.kabil k~ ge
celerinde etro.f buz tutar. 

HAYAT, HAREKET VE 
NÜFÜS KESAFETİ 

Yı.:K·and süy:edıgim:z g'bi Ce
zairlu en mesJtiıt\ hayat ve ha -
reket mErk '!lerı bir'ncı mıntaka.-

oo bulm: ·~ktnı\ır Bu mın taka • 
nın sthiller:nde hararet Y"zın 
pek fazla <;.eğ le r K !arı bazan 
kar .)ağu.T. Yağrr.urbr .se a ~r. 

L.man şel irlcr:nde her cinsten 
her m'l!et.ten h.:.lk ,·an:iır. Büyüc<, 
Wç.~ vapu '.:ırm uğr"!i• olan .o- 1 

ran•, cCeza • ,., ŞeşcI., cBi1 da., 
•MiLano, ve Buji., Bıon. ;;fui 
y.-rier harpten ev\·elki yıllarda 
bu zengin. pa1';; kaza1'ması kolay 
olan Uıpraklara dünyanın dürt bir 
taraf,ndan :nsanlan çckrn~, bir 

çok ecnelbi müesseseleri ve şiY • 
iketlule bu meyancl:.· uvk, sefahat 
yerleri kuurlmuştur. Ha.rpten son· 
ııa Fransı:.nın işgali ile bi.r çok 
Fransızlar Ct'zaire h;cret etrn~ 
ler, zamanı., halkı, mültec:Ieri el,.. 
ha çok artmış, çoğalmıştır. 

Bir müdd·et evvel Cezairin nü
tu..>u 6 mily>0n 553 bin 441 /kişi ola· 
mk tesbit edilmiştir. Bunun yal· 
ruz 850 b'n kşı...i yerıı yani Arap 
ve Berberi, yetmiş bin. Müscvi, 
mütabakisi -e'kseriyeti Fran612!
ecnel>idir. 

·B~şlıca üç büyü:lı: şehre o\an 
cCeza'r. d<: 257 bin yü,z yfrnıi, 
cOran• tla 150 l>i>n ve cKostan
tin. de yü ııotuz bin kişi yaşar. 

Yerli ~hali daıha z1yade zimat
le ve cHaıyvan yetişt rme> ile uğ
r~.r. Sahil kısımlarında ise ba
lıik~lk ink:şaf etmektedir. Demir, 
ç.inko, kurşun, antimon giıl:>i zen· 
gın madeni.er, pancar, htdhulbat 

zerı)"S.t zeyıinyaı;rı, ~ğcılık, mey· 
vecilik, yerlı ve yal'oancı halkın 
ba~!.ca işt:gaı ve t'caret ımevzu
larıciır. 

S. M.EU'.V 

.rafi ı,a göre ibc Fr:ınsa ıç n bOylc 
bir cndi~n·İn tazelenınesinc nı:ı
hal olmasa ge.rck. Çür.kij Frıın .ı:ı:· 
larııı lıcrh:ılde Aınc Al !ardan 
emin olnıala ı liı ır. İr.g ltere 
ile Fransa a..ra ında. gelnı ş, .-:: ç 
miş hır ~ok dm alıır o!ıılr.lir. ra-
1·at A •e a ile F • a ula 
mevcut olan hep dost.uk hat.rıı· 
!ar.dır. lııgiltcre ugrn mış, ı lısırı 
ıııudaf.aa etın~, arl,k ill•;ın tehd t 
eden tehi keler ı..:ak 1 aşınıştır. ~lı· 
suı müdafaa İ\İn u~nr:..~an, n1u .. 

vaffak olan İııglll.-renin ~lnrnli 
Afrikanuı Fransızlar elınrlcki i.il .. 
keleri lıugün askeri k ,.e hnrıı i
cabı olarak hareküta s;;hiıe olu
yorsa buna lüzuııı göre't ve o yol
da faali)·cte geçeıı Anıcı kalılar· 
d1t. Liıkın Fransız. imparator uğu
nun bozulmaınası e asında lug liz 
de, Amerıkalı da ııyoi f kırd dlr. 
ingilterenin l\lısırda, Fran nın 
da .Fasla serbest kalma:arına dair 
bundan lıırk ~ene C\"\ ı!l J.>nr 'e 
Loodra hükürue!lcrı nrcsıııda 'e
rilmiş ve ikıi t:uafı birlıırin, ) a • 
laştırmı~ olan karar bo2ulıııanuş
tır. İngıltere bu sefer de M rı 
n1üdaf.ıa ehniş. 15~in §~ınnli Aı.rı .. 
kanın Fran . ..:ulnr ~Iindcki 
ni hcnhn'>enıek g"hi b;r ın!ana \i.'-

rileeck herhangi h r ha• t , .ı 
çekinmiştir. llul3sa bu a ı, .;ı.ı
şında İngiltere ile I· r. u ı 
ıninıi ifıar. ile ba~JıJ.,·~ıı r , t.r 
zulıııanı~t:.r. Harpten ~Cr!rn Fr~.n
sa 940 da uğradigi fcl;jkl·ltl'it s.y
rılmış, kend:ni toplamı} o!ac; 1,tır 
,.e impa.ratorluk::un lı:çb r ta' fı 

bozulmamış olducı111:ı gilrece •ir. 
Fransay, tatn~n :çin ~·ıudi~ c ka
dar Anglosaksı>u alemiıı cıı sala
h') etli devlet adamları bu ~·dda 
beyanatta hulunmaktau geri kal
mamışlardır. Ancak bu sefer İn
giliz Baş\ckilinin nutkuna ,·aka
~i n hiıd . ..at da ba~kn birı kıyınct 
\C clı~ıntJ1iyet verd'rıu1.:!;.tt!dir. 

Bu iıar ptcn e\·vel ı:ran•ızlar dü. 
~ÜllÜ) orlordı ki AHupada b'r kav 
ga çıkar, ~-"ine A1m. n):t ta:raf•n .. 
dan ı-ran a iizer"n ı,:r taarruz o
l~trsa F 1J..1sız i -ı~Jrato lugundan 
getil"lecek aske• bt'~ıik b r mıda· 
faa kıı,veıti tc~I;; c '•bil r. '[\!
hassa ş'm;'i Afrlk r: Fror. ~·o 

askc.~ gPlİrnıck · ı ı r.;rn sefeıı..ı 
harpte edilen tecı ı.1ıclc le çok liınlt 
bcsleııen bir kediye l ohııt!jlur. 
Fakat dal!13. ev\·c1 'hrH'illıniiş olanı 
bir~vk hesaplar ı,,. harple yerine 
get rHcuıfdi. AYrupa<n,kl Frnıı a
n.n dt.niza.)ırı impaı ntoıiı. undan 
a5kerlikçe \C iklı.ı!\• i.I fıdcsi 
temi•ı edlemedcn k. l,nı~ iı.c de 
bilhassa ~:ınali Arr.ko..ıda nıtu-jta .. 
zam, hazır bir halde wiıhim bir 
kuvvetin bulııumakta ofıua;ı nıağ
lübiyetten sotııra da az biı· kar >ayıl 
maını~tır. Fransız İınparı:torluğu 
bahsinde bu lı.uvvet daima d'kka 
te değecektir. 

r a· . . . ' ırımızın-- -· 
J1epimizinDE~Dl1 
Kapalıçarşl bekç.
lerİnin bir şikayeti 
Kapalı Çarşı b , çı "r e verJ

ttek ü:zere Ça~ı esnıafı • asında 
toplooon ,;zy'dlı: p.•anın hayat pa • 
halıl.&.ğı k • v .n artt ıln sı 
m<!zkür =:ı: ta:-.!nd:.n kar rla 
t r ım.ıştır. Fa - t irf..di Y3. ıo·c b ı 

şekdde z"'ınl' olacak top)ar.ı!l'. "' 
t ıkatrür eden par~3r ~a t tı 
cE>nı.:yrti taı afınd.an C r n 
b .. k.çil're lamam n ve 
a.ıylık!:ırı y:.n.ı.ı: 37 :pcr tnı,. ~ 
ıer.:n .... -cn, z.,;.Jll!lz tcd y 
tur. Sani.yrn bl.J para 1a t 3 1-

"'t.hkt>kı üzer-ııdr; t.op 
fakat bu.na r;;ı,tmcn " 
bekıçl me\-cuıl b ur.m. , d·· 'f o· 
:.a.n..ı.n p~ yckUn-ı <w. t -e l 
&:°m edilm yıvek y e on ft 

be-kçl hest!bt ~I -r. ":ti • 1: 
9:.kfı.)·ct vP !ddi3yı a~:ı.itadar ~ r ~ 
rozarı dikkatine koyar.k tahl<>k 
edilmP...;i.ni teımenrıı. ey eriz 

• 

' 



rGünün- siyasi icmau--------· .... 

==Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 

Gu .ün m Jlnn sıy,~si hadisele
<i!.d"f~n biri, l\~areş.ad. Peter. ıtı sa
li>J.ıyetlerim La,.,,k! devre karnr 
\e1'tne9idir. Demek ld Mareşal Pe
'lkn ( ec ha.nı;i nıuıh ~mc' b r va
zi~~·c karşı böyle bir tc~.>.ri al
mış buluı\lıyor. Lava! dıevlet rei
sı sıf.ctile kendi .m-za~ıle kararna
m 1 r n ..-ed$ileceklir. 

Brautırs, Foo Let>p diğer nıUte • 
ı· oosıs generallerin :;ıbais>na dön
meleri Alman Ba,\tumandanlığı -
nm yeniden ıslahı ,.e teŞk:latlan
dınlm"~~ mC\Sclesin.ae ısrar et
mekıctlirler. Bu generaller gru -
punun bir ,,.ri diktatıörliilt ku
rulmı.sı a<'l-Usunda oldukları söy
lmiyor. • 

Çörçil dün bir 
nutuk 

daha söyledi 

Blum, Daladye, r İspanyada müt
Gamlen idam tefikler al ey hine 
mı edilecek? nümayişler 

D' ;-er bir habere ıPı"e, Vişı hÜ

ikiımtinin takip edroeğı s:yacct 
ha!d< nda yakında bir tooliğ neş
ret . esi bı'klenm<>ktedir. Bu t<>b
L.;<le Vişi F'rımsasmm milhVerle 
ıb.r t ği i1Zn ro!'~kt..r. 

Fr ..-,;ı-z k::.b'nesi sık s:k ıçt ma
'lır ) ·'Pl!'aktadır. 

Şh.L\L AFR.1K..\SI::'DA 
• tlJHARIIBE AZİYETİ 

Ş ,,3, Af!&~. ımla mı harc'be 
"" ... tı J.;•tuh .. çc ar.\.'. 1ni arttır -

rrt • ~ dı.r S ıu. 2'4 s:ıat \'.·n6c be
l 11 11 l>erlerı şöyle h ' " e<iobl-

GAP.İP BİR HADİ'SEJ 
Sııokholm'da çıkan bir g~ıcte

nin mul,u·biri, 1ngil~ere n-.ıistem• 
!er na'tırı'1ın oklu M•İIU'r Oon Fr 
rnen'nm ~rlıne gelerek, Adıloo 
otelıne yerl~·i:'tıı bildirırc te<lir. 
Con Emen ~al atında bulur.mı
yan Fran ada omruyordu. • ;,at 
İngttere .•le Almanya arSt;I"dalo 
mı.r!ıarBb n son derece muh4'i
fid'r. 

C'<>n Emer: dUn .ıkşem BP-lın 
r.a yosunda İngill<!rcye hıt.aben 

_!iır nuı.Jt söylem' u 

!· ~ •• 

Lot>d.ra 19 (AA.)- Dün eskitl.eJ> 
oeuduğu Hanro\'" mektebinde bir 
nutuk &iiyliyen Çörçi.l logilterenia 
karanlık bir vailiden ~e~ti!;-üı.i ve 
henüz nı<ovcut olan htr çok tehli
ı..,,,1ere ve inki.adara rağmen ted
r:cen k~ndini kıırtardığını söyle
miş ve ıoodeı·ine ŞÔ) ı. devam et
mişm: 

NeQ·ork lt ( A.A.)- Madritten 
alman ha berleer ı;:öre, Frıııısn fa
ş•st ınatbuatı ihtilalti bir halk hü
kumeti kuruhnastn1 istemekteılir. 
Bu hiik:UıU<>tin alacağı ilk tedbir· 
!er Blum, Dalaılier, Gamelin. ve 
Reynaud gibi devlet 11\!lhpmİa.nru 
v~ V~i lıükılmct:ne ruıılıalcfet e
den subay ve erleri tdam etmek o
lacaktır. Bıı halk hükiımeti, ayni 
matbuatın at'2lll$U1'A ı;or~, Rıı . ada 
çarpışact>k bir !K?fo:i ku\·vetin ha· 
zıılanması iç".ıı en al"'ğı. 4 suııfı 
eliiJı altına alacaktır. 

Bonunl:ı becaı...r en daha bü· 
yiik bir bilgi, bir emnıyet ve l>ir 
kuvvetle bi.raz daha !eri g!tt'ği· 
mizi size temin ederııı.. B!r güneş 
parlayınca bir daha sbıımi;recek 
olan dohe ı:en"ı lıir ı~ığa bflp- ı 
cai;ınuz 'muhakkaktır. B

0

7.im kud •• •• 
rem rn kuvvcm büyük ordul:ın- Erenkoyunde ç k ı 
nıız, lıa\ ~ ve denU. un-etlerimiz ıfeci feci tren az sij 
vard r. İleri g>clh·oruı ve 2"1for or-
'1:ulanmızı tct\İÇ edcrekm. . .. .A.(l lnel Sıh·'edcn loe.k .. mı 1 

tı uç Y u. .. v~nunun yo u aıpe-

t.gnız ı..dyıosuna gö'C. sinci Uç zorba sa. r-
0 .~ ana !,uvvtlle .. Bıngazi- * Iı0ndra 19 (A.A.>- Londra-
Y, geçrnişt r. y~~l P.ummet h Q ş U n eh o,1';-er.:.tl gine gö:e İl'giliz tay

yı: r~kr' dfın gec ;l.l • • ı.iı'1erln<l<>n 

m.ş o.dugıuıw görmü:ş ve hemen 
trer- dur<! ıumaJt iStem:şıe de 
muv.afbk olamıyarak ka,tıar, bu 
yük vagonlarına ş'-c!ddlle çarp -
mŞtl<. 

Q:.. • .i ElaJ.~yJa kesim ud.e mu\""1k- , ... 1 ı;çm~<lı:r. k ı_ tcşeıUbüsie bı.luna~.akt.ır. . yaplıgı marı et ı-.:..-..:._...;._ _____ _ 
K re h !)erler ne g<.>re, 8 ın- A d k• 

c crd .. fü~azye 100 k ... ';r:e!re Fındıklıda oturun Mılımd, Nu VfUpa 8 J 
Banliyö trer,inı.n lokornotiiı der 1 

lhal yoklan çıkarak 'e• r lmi-ş ve 
arkasındaki ibir'inc., ık:11ci, üçün
cü vagonlar da bu ~!cI-~tli çarpış
marun t.csiı'Je bfolr'.ne g~ 
parçıılannııışlıırdır. 

~ .reye gelmiştir .Bır günde ı6o rı , e arô.'hacı Hilmı ad:w:.ııda uç Taraf sızlar •• 
! .• ~r- tre rnes 'fe ka\'cd'!mişt.ir. kafc<iar do.J.n gece Golaıa m<>y"a-

Tuııus ı.wd.ıdunu geçen bu nelerinı dula p ad~ır.akı!lı s~ı·ı<ış 
•~ncıl .. n şimdı bu ş.Jırc 120 olduktan sonra Necat.~y ca<:>uc-

k . ~tre mesafede b unan Va- s·ndc bay ,lik ~ pa I!q' mm 
rau. civanna vardık.an biJ.idrıl- <lükıkiınına gclıui~kr, şara-,> al-
r q.r mak istem "şlerd r 

I dra radyosunun verd ~ bir Bunlar IIaLmın u.•.a ~ı • te-
·"- ri alıruşLa.r, fakat ş-r~ıu... pa:~..:nı 
., bere gore, 8 incı Ordu.'lun ı;on 

~katı esnasında C'iir edilen verm~işlerd.ir. 
k ı:ıitbeli İtalyan sı....0ay arı- Hallın ş·şek"Tin bcdclın •• ste -

n m • tan 8() ı bulmuştur, Mütr yiııce Mehınetie ark«uaşlan ;.ıayi-
t k ordusu hemen hemen hiç in üzerine çullan~l r, :ı:ava!J:ı 
ı., r rr kav~mcıe rastlamamakta • adan.ı fe'la halde di> ııü~erdıir. 

Ilunlardan Nuri cllndck.i ş*lel'-
dr 

1 

RUSYA CEPHESİ 
Rusya c<>phcs'nde biL~.assa S!a

•ad, Volkof ve Kafkaslarda 
~! Y. ... k ve Tuapse bölge!erinde 
nı-hrrtheler deYam ed:yor. 

ı: ,,- mvayaı göre, Stalingrad'da 
A ı1'•nlar yeni b'• i!••t"o!'. iŞ yap -
:r a.~a da, 1000 ölü vermişler -
(!.r • 

Ccnu.pta Almanlar stratejik e
.n. iyetteki Volloof şchr;ne al

tı defa lıfü:ınn etmişler ve 3000 
;;,ş. ye yıa~m telefat verm"ılerdir. 
T~kviye alan Almanlar nföayet 
ycd;nci taarruzda şehrin bir kı&-
1' ına g'mılşlerdir. ın:~n burada 
S"l:ak muharıJbeleri olmakta<br. 
n.~r k<:'S'mlcr~ki muharelbe-

• de kayde değer mil •. m bir i:n
k, :..f olmamıştır. 

BAZI ALl.Ifu'i GEL'IERAI.ERİ 

, BİR GRUP TEŞK2. ETMİŞLER 
Mosl<Dwıdan bildırıldığine gö -

re baş!ar. .. da Mare 1 Fon List 
ıbu ~nd ugu halde, Alman gene
rallerinden mürekkep b;r grup, 
bı 'ar ve salahiyetlerin tama • 
men Alman gener~llerine tevdii 
ve Hitler tarafından azledilen Fon 

den bir'ni Halimin başına vur
muş yaral..nm&>ırıa ~bep o!,m~ 

tur. 
Zorl:ıa saıtıoşlar, kaı;arjaA<en 

polis tarafından yakalanmışlar -

dı.r. 

Yen· Eminönü 
Hallcevi Reisi 

Ankaradan gelerek 
vazifesine baş!adı 

Eminönü Halkevi reisl'i;ine ta
yin edilen Feridun Dirimtckin dün 
Ankaradan gelerek ~kşom vaz·fc
siııe lıeşlaınışlır. Feridun Dirim· 
!ekin ken<lisile görüşen bir mn· 
harririıni'ZC demiştir ki: 
•- Vazifeme ba~ladını. On iki 

sencdenberl azası olduğum Ualk
evinin bu kere rei:;i oim:ıkla çok 
memnunum... Bana yahancı oln1ıyan 
eski arkadaşlarınıın i<lare ettikJc. 
ri çalışma kollarınd3 ~·ine ""kisi 
gibi muvaffakiyet giıstereccğhnize 
em:ninı. Salı günü tekrar Ankara 
ya gidereğlm ve üç gün kaldıktan 
sonra döneceğim.• 

~iiiiliiilmiliiililil----=--------ıımiil---Bir aşk>n en yiikı;ek duygulanıı.ı. .. 
Bir kalbin hüWn ihtinsla rını-

Bir gönliin çılgın m..,eralnrını ... 
Bir sevginin tath balmılarını_ 

en şık ve cazip bir nıenuda ta kdinı eden: 

AŞK 
Reji: TOURJANSKI 

ve H·AYAL 
Oywyanlar: 

BİRİGİTTE HORNEV -
JOHANNES HESTERS 

~arı.nki Cuma ş A R K 'd 
guou akşamı a 

ICI TAKSİM Sinemasında 
Entrika 

Y:ırınki Cuma güuü m:ı.tint>leredn itilıoun: 
ve e&rarlar knJnağı •. Dehşet ve belccanlar 

Korkular kasırgası .•. 
kabusu.~ 

ORKULAR KASIRGASI 
1:1-1. l\IOTO = PETER LORRE 1 

l.noRis KAR!:.PF 1 IBELA LuGOSC] 
ı:;ibı üç bü) ıik cıhan artistin.in kud retlerile ca.ıaand.ırdıkılRn, 
Aıııcr:kanın en büı-ük KAY KAY SER Cazııwı c~turucv .. 

ııaj"meleı·ile süsledikleri. 

<D:s5'11ft'k11.le<!etı uevamı 1 
lwt"Ç. taral..utlır ve taraf9ızlı· 

ğına >11..ısıkı.,·a J,..ğJ,dır. Fakat, 
Alına.o basınıııııı ve b.lhassa rcs· 1 

nıi gazetesi Volkışc Baobabtcr'in ı 
Isvcç hakkındaki ııeşriJatı gözü
nü.ne getirilirse Alman)·a İs\'cçi 
demokrasyalarla içtrn vt gizliden 
bi.r müttefik addeder huldcd>r. 

İkinci cephenın nerede, ne f&" 
kilde, ne zamanda a~ılncııj:\ı belli 
olmadığına ve hatta kaç cephe a· 
çılacağı lıilinmL-d.iğine göre İsveç
le şimal sahilleri bakıııundan bir 
çıkarmıya , . ., Finlandiyayı vunnı· 
ya, Rusyaya yardım elm.iye, Al
man sikletiui bu ce;>heye çekmiye 
yarar bir coğrafi durumdadır. Bn 
endişe He Alnıaııyanın İsveçe kı
sa bir uman mesafesi içinde bir 
askeri ilffak teklif cbne"1 \t red 
cevabı aldığı takdirde lsveçteki 
stratejik mevkilerin d1!m<>krasya· 
lar eline geçmemcsi.ni temin ba
hanesile bu tarafsız memleketi de 
iş~al etmesi ihtiınaldett U7J8k de
ğildi.r. Yine, İspanyaya benızeri 
mucip sebeplerle ayni h'4lin tatbiki 
ihtimal dabilindedir. Filhakika, 

- Pirene dağlan iyi müdafaa 
edcldi.kten scrına Alınanyanın is
panya bölge6inden gdettk bir 
iaarru:ı.a karşı ne korkusu olabilir? 

Denebilir, Fakat, t panya bir 
e•aslı üs halrııi iktisap ettiği tak
di.rdc l'ncııcden b:r gedik açmak 
giiç değldir. Ayni zamanı!<ı, yalnl% 
bu ıü'~·et za\'iyesiııdcn miltalea
da bulunmak doğru değildir. Al
ınan)'a A \-ruııa kıt'~sını her kö~e 
ve buc~ğuıdan nıiidaha eylemek, 
hiçbir noktada milttdikier ihracı· 
na v~ cephe açma ·ıt,. fıırsat vel'
ıncmek, Rusya ile dt> döğüşmclı; 
mecburi~·eti içindedir. Bunun için 
•Avrupa birliği, Avrupa medeni
yt>tini müdafaa• tertipleri iç'nde 
bütün Avrupalıları kendisi ile be
raber harbe sürüklemtk, emniyet 
içindi. döğüşmek ihtiyacındadır. 

Fakat, bunu yapamaz wıya t<>min 
edeıue..se - diken ı;slünde bulun· 
ması.na Mğmen • tın.fsızlıl<'lıı.u 
ihlal yeluna hisleri ve fiillerı ile 

VAGONLAR YAt\,YOR 
Bu e_ada devril~> loıromotiır

ten dökulen ateşler ı.. tazı vagıon 
lan t .. t....,<rtumıuştur. Devrilen ör. 
vagon:aıda bulunan ~oıcı•la:nn bi.r 
kısmı enkaz alhnda .h·lmışlar ve 
ibir kıSmı da ı>tlıya ra k canlarır.ı 
k:urtara:bı l.mişlerdir. 

KıAZA MIAHALLllIDE 
Bu feci ktl'Za dert~! ~lakadar ma

kamlar ve Kad:ıJtöy, Ercn:köy it
faiyelerhuı bildirilm?ş \'e Devlet 
Demiryollan ba-inc' l~letme mü
dürü ile rnüfet.tişlcri, Üsküıda.r 
müddeiumumisi İzz~t. Kadıkıöy 
müdda umumisi Liıt!i, adliye tabl 
'bi Salih Hll§iın, Ere:u:öy, Kadıköy 
itfa;yeleri hadise mahalline gel
mlşlerd r. Yardım ekipıeri hemen 
en~:u altır..da kalanh:ı çıkannıya 

başlam·şlardır. 

Bunlar cankurba.ran ot<ımdbili 
ile Hayda"paşa Numune hasta
!lıanesine ve diğer bir hastahane
ye sevlwlunmu.,..Iardır, 

ÖLENLER VE YA.R.ALA..~ 
Bu suretle enkı>z atlndan se'ı<a 

ölü , . .., on sekiz yaralı çıkıarılmış
tır. Ö:ülerın hüvıycılerinin tama
m le !~itine ça.4ılmakta olup 
lbwıtann hepst erkek ir. İçlerinde 
hrç kadın yoktur Bar yö ~ni -
nın kA:mdü'kıii>"Ünlin de ölüler a
rasıaıd~ bulun.dugu t.cesslirle an
laşılmışt.ır. 

Haydarpaşa Nünnıne hstaha -
nes:ne altı yaralı gönden'mi;'tır. 
BunLardan üçünün ayak tedavisi 
yapılarak dıgerleri evlerine git -
mı~erdır. 

Mtzkı'.tr hastahanede yatanlar 
Nazmı oğll) Sami, Ahmet oğlu 

N ecm ~ Ali oğlu Y ı.ısu.ftua-. 
Dığer on iki yara.J.ı da başka 

bir h~staıhaneye ya !.ırılmışb.r. 
. Lokıoıoot.fm a!evlc.rinden OJÇ v..,., 
tuıu:ımu; ,,. bıJ1>iar l\fa~ t.aratmdpcı 
yarım .e.atıe söadiırülm~. 

J[AZANlN SEBEBİI 

Alfilcadarlar l&raluıdıtn rr..ıtıalliaıie 
sapmak va21'yelinde kalacakt..,. Y"t>•laıı talık.ık.ata gol"l!Jıu rırue...ı! u. 
Alm:ı.nyanın, bıı tarz hu~kefr Ma- za.ya srooı> ~u.:ı...-: 
reşal Petcn F~ansasından da iste- Mal'Şt'ııdlıı ~LG YW< vaeonJıw-"' 
mesi ve Lavalden ınünberet göl'- nın .ç:nde bL>lw>arı canlı sığırlor d& 
mesi de ilıtiınal dahllindedir, Fa- dl'brencwk !1'lv>ierın açıl~ ,,... 

bep olmuş:a.rd>r. Bu 9W'E.'tle uı; yük va.
kat, Fı-anSJz milletinin yardımını &t>nı• ..,.. m••:-,andız l<ataı uıdan k\R"
temin etmek, Fr:.tnsızı. Alman erile tıuıarak zaeerı meyJ~ oıan. yol:C;t son .. ı 
bi.r arada uıiitlcfö<lere karşı dö- sfrr'ai~ tıcr!eoı~ b-"ıl&n\.lardır. 
ğüo;e sevkctınek nı ı:c"'ceye ka- Frcııleruı bıışıoda n-...r bıılunup bu-
dar kabı! olabilir? lu:ım:ıd>et rbemıı"Y e t.:ıhklk ooıl-

. • .. 1 mektedtr BanhyO t.reninan ~9U 
Avrupa karasının mııdafaası ve UIZ<'l'~~e ı."'ieı bu yfi>< vagaııiarmı 1 

Sovyet - Alman harbinin başarıl- gö:'<t ti vııloot İf il;teıı ı:eom.ı bııia
ınası bakımından muhakkak ki, · lJt:'Y'Ol"<I-->. 
Almanya çok nazik bır duruma BİR KEŞİF YAPILIYDR 
gırrniş bulunuyor. Alıran topmk- H.dı.se mahaUmde Müddeiu -
Jarınm ve müttefiki ülkelerin dı- mmr'lık ve alakadar memurların 
şında kan, diken, salı<ıtaj, tedhiş ~tıral<ııe brr ·keşü yapılamşt.><. Ka
içınde işgal kuvveti !•alinde bu- zada manevra ve firt'l memurla -
lunan Alman ordusunun yen< ye- rın.ıı mes'ulıyet! bulunup bnlun
ni işgal ve btilii mecburiyetlerin- maciı.ğı bu suret:ıe ıeSb t edil<>cek
de kalması hıç şüphe yok kı ho- 1ir. 
şuna gidıın birşey olmıyacaktrr. 1 ANKARA TREl•J GECİKTİ 
Bunun içindir ki clliince ittifak ı· Kaza münasabeı.:e yol bpan-

Berlin 19 (T.P.) - İspanyanın 
kısmi sef..werliği hakkında, Ber· 
linin saliıhyettar mehdili atideki 
kanaati belirtmektedir: Kısmi se
ferberlik. İspanya lıükümetinill 
resmi be3 anat.ı ile de tebarüz etti 
rildiği gib1, lıipanyanın ınaııuniye
tini, hükii.mranlı;>nı \"e tarafsrzlı· 
ğııu korumak mak"1dile yapıl

mıştır. 

•TarafsızLk· ile •lıarp harici 
olmak. mefhumları arasındaki 

farka dai.r Jı<r suale, milletler ara
s.ı hukııb."1a yalnız • t.arafsıdık• 

. ruefhuınu m...-cut o~nğu cevabı 
vcrilmi~tir. •Harp br:cl olmak
ınefbumu ise •tnaf>ızl.k. len do· 
ğan bir ka1W1altir. Bıı k.anaate tev
fikan, ispanya falııng•ılieri dün a· 
haliye beyannameler dağıtarak, 

Anglosak.wnla<ın scrnı&y{!(\arlan· 

na ve bolşevizme ka•şı nümayiş· 
ltrde bulunmuşlardır. BeJnnna· 
mcde, İngiliz gizli ,.ja,,ı.arın,n (a· 
aliyetine bilhassa işard edilmekte 
idi. Alman lıariciyc nczarctide, 
falaugistlorle İspanya lıükümet'.ni 
ayni olarak kabul etm~k mümkün 
olmadığı tebarüz ettiı ilmekte ve 
lakin İspaıı ·a lıüküıııctinin bir 
falangist hükftmeti o,duğu ilave 
edilmektedir. 

Gümrük 
hm 

ve liman 
lları 

(l i.-xi s ~'il l:x-...:m1 
\ara ~des:., n tesri ediln· esini llfa
liye Vek'.' .et.n<ien ist.ıda ve istiı-
hı;m etmlşti.r. 

Bunun üıerme Ma>iyc Veki.leti 
25/9/1942 t::ırlh w 2.2124/41Y2-16670 
nırmaralı bı" tahr\raıla İstanbul 
dcft.trdarlığı em-. v-ereırek 'bu 
lhama • ..ırdan hi.:ıım<>t erbabı glbl 
al.nmış ol.an mezkür · ka:z.anç ver
gisinin tek.rin edilerek reddi sı.ra
suıda yeni mükellefiyet şekLne 

naıı:;ran alınması lazırngelen ver
gilere m<ıhsup ve fazlasının keon
d,ferine .ioııde,.; il<tiııa edeceğini 

'bldirrnrş ve bu maoouıbun her ıır 

mele itibarile ~-rı ayn yapıla
rak iade edilecek paranın ye<ile
ri.ne verilme&ini ifiive eım:ş ve 
neticeden. maJ.Umat isteın4;tir. 

iBu em>r üzerine Tophane mıa
li:)"e şubesi ait.lkadar hamaHarı te&
lbi.t ederek muameleyi tekemmül 
eıt.irm;şfü. Pe-k ya.kında bu- para 
!h.ama-~ara dağıtılacaktır. 

Diğer taraftan b'!Utaç açıOCgö -
zün :mikt&n bin k~·i tıxavfüı 
eden bu hnmall.kdı&n mc-z.k•lr ver· 
ginin terkini ;ç·n e~kıe ü<; de
fada üç yüz yirmotşer kurllıj roop
lam'i!j olduk!ıan V'C '1' ı; lb-r teşc'l>
J:ı.üs \'e muamelede bulunmamış 
-0lduklıı.rı halıcl-0 ~c;, 'aoo edıle
cek paranın yüzde on sdlı:!Ziru ha· 
mal.Jıardan koınisyıon oı.a.-aıt iste
dikierı ;ddıa ed·lınışt<r. 

Halbuki bımiarın !lıamellar.sı 
ist'h'kaiklan ile hrç lbir :ı.13.k.ası oı-· 
matlığından emi< mucibin.ce iade 
edilece.1< para her ha.melın ibıız;zat 
kendl"Slne verıl«eku~. 

Kumkapıda 
(1 ınci R:ıhi!edOn. Devam) 

ral< tıu saban adliyeye veri~ 
leıdır: 
Kumkapıda Mo~aş caddesinde 

Heımşerı sokağında 122/124 nu -
mara.ı evde oturan Yunan teba
asından Leonıda oğlu Va.sa K.ara
yanının bu evde sahte Jı:inin imal 
ettığ; emn,yet müdürlüğü ikinci 
~ube memurları urafından ~ 
alınm~ \~ evde bır arama yaptl
mşnr Bu aramada bor odada 
komple loomprime kinın maklneai 
ve su\'at do kinın tarzında bazı 
maddelerle y'mı clöct kilo kinin• 
bulur.muştur. 

3 ŞEYTANLAR 
Türkre ~özlü harikalar fi1mi başlıy~. 

teklıfi, daha sonra ~al sırası ge- mış olduğundan bu so.or.tı saat 9 

l 
leceklir ve .. herhalde, lsveç, is.. ! da Haydarpaşaya ge'rr.cs. lcap eden 
pıınya. sıranlll başında ve topun • Ankara ekspresi '>ır b ıçW< sa.at 1 

ağzındadır. ETE:ll ızzı::T BEı ·tcE t tcahhıır!a eelm.ışt:r, l 

Vasilin, Kumkapıd.a Tü~'keli 

caddcsınde yimn lkı numarada 
oturan Hacı Bogos oğlu, diploma
sız eczacı ka!.f.a.sı Danitr'yadis ile 
berail:er çalıştığı anlaşılarak Di
nutnyad:sin aynı semttekı evin
de de bir arama y~ıpılmı.ş ve cEc
za<:ı Hal;J Samu ibareii sahte e
tiketler ve üzerlennde bu etiket
ler vap~tırılm~ olan sante A -
0,25 sulfaı clö Jcinın. kutul.ln ele 
geçın:mıştır. M e:ılkflr ka tıaarın 
bır müddettenben sat.ıqa anedıi
dtği de anlaşılm!ştır. 

Hf!r iki sı.iÇiu da rorgula.rında 
cürU.m.!.erjnı ıtıra ~ cmı slerd r. 
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Derne ile Bingazi 
arasında 

Cl inci S1h.fedt"n I"r\•am) 

h."ın kuvvetlerle t&arrll%a geçecek 
b;r vaz:ycet gelmedt"r' E'\'Vel Bi
zcrti tutmak için büyük gayı-e'J~r 
sarfetmeh.1.t-<dir. Bir ~xf.-i: vapurlar 
Girid'den, Yuna.ıı.i~1aooa'J,, İtal
yadan ve Trahlus'laJı Bizerte ve 
Tunusa münıkün olduğu kadar 
QOk rr~ktarda asker ve malzeme 
tsışııookrad.ır. Yapılan ta ninle<e 
göre &ınmıel B!:zıert'te ~ Tunll.9-
ta kiili kU'll'\"eller ı.oplayab.lmelk 

ı-çin Trablusu mildafaa e1ınek i>
m;dini bJe terketmeğe hazıdır. 

( mandanların f'Jnri a1tınn gir<"C~1r· 
tir. Yın• •Yni mahfillero güre, bu 

Ccn1.1Ptan ,!erleyen And~nun 
kumandasında:k. koll:ır Tnu.sun şi
mali.ni Traibluı;tan ya.ı;·lacak ta
li'lTuzlara karşı Irorum&k. ıç:n en 
mi.ınhm n<ıkta olan Gabes üzerine 
yıirü:mckt.edirlCl', G;lbes Amcri -
kahlar tarafından tşga.4 edilir e
d • lmez Ande~n bütün ltuvvet -
ltnyle B>zerte taanuz cdecettir. , 

Lotıdra 19 (A.A.)- Ş·ıuali A&i
ka mcıtdikler karargahından bil
dirilen bLr haberde bitind ordu
nun ileri hareketi d~\'am etmekte 1 
dir. ingilh ve Amerikan pa~üt
çü lut'aları birkas noktada Tuııu
sa inmi~ bulıı.nmaktat!ırLırr. Bu 
kıt'aların 1nihvcr kıt'alan ile çar- ı 
J>lşmalar yaptıkları haber veril
m•·ktedir. Külll lruvvetl•rl<> de te- \ 
mas hasıl olmuştur. 
Diğer taraftan uçaıı. kalelerin 

de ilk defa burada faaliyette bu
lıı.ndukları ve n;7,erledeki tayyan> 
alanına dün bir giiııdli-L akını yap
tıkları b ldirilruekte<!i:. 
CeuİT ve Fas Nıdyolan da, İn- , 

giliL paraşütçülerinin Tunus ara
:ıisit1de mühim bir tıın &re abnı
nı ele geçirıliklerini haİıer .-ermiş 
lerdlr. 
TlıNUS AŞA(iIDAN SARILIYOU 

Londra 19 (A.A.)- Britanya 
kuvvetleri Tuıı.usun cenubu şar
kisinde ileı-le.ınektodir. Diğer tıe
raflan sekizir.ci ordu da Sirene 
'Vasıl olrnuştw. Siren Deme ile 
Bin&aııi arasında bulunmakt.adı. 

he,\ et D3kar l'ıuurui '"lisi Bu',.. 
sondan Amiral Darlana hitaben 
yazılmış gi.zli bir ınc-.,iı hıim"Jdir. 

İspanyol matbuatın•ıt b'ldirdif:i
ne göre Almanlar Tunusıı \'t Bi
zerle fİmdiden yerleşmişlerdir . .Ka 
n rih<>Hı111kn Buert iıssünü mü
ıılıafaa {!(\en ispanya lu.lt5İni ele ge 
çilln-Ok tqebbü.üado huluruuı İn
giliz paraşütçüleri •ay·ca üslıin ,.. 
lan Almanlar taraiıudan tardedil 
mişt.ir. 

Cezainlea aluı.an bir habere g(>. 
re, Amerikan k.ıi'aları Twıu:;un 

cemıbunda bir kaç Lıı!ı!nn ilcrlo
nıektedirler. Bu ko!lat Tablusgar-

bı tecrit etmek ve Rnmmel kuv• 
vetlerile bu bölg sasındaki mıı

vasalayı ı...mek vazifes:ni alınıf
lardız. 

Doğu ceph sind 
(J ro $:ı..'ıi.Ccdcn D wınl 

Merkeu Kafta.slarda Alınanlar. 
şimdiki hatlarını tııtmak için m~ 
yin tarlalan ve siperler \'Ücude 
getirmektedirler. Bunıda Ruslftl' 
mesküo bir yere yaptıkları ak1ıı.

d.. Almanlara :ZOO kadar telelnt 
verdirmtşiercür. 

Me:ıdok mın"kasında Almaıı.
lann iki tabtıır ve elli tankla yap
tıkları hücum &eri alılmlf ve il 
Alınan taJJlu h1198 ra otra tılnuJ
tır. 

Volkof 4'cphesinde Ru.ların hi6-
cuma geçtıkle.ri bil<llrilmelı:tedir. 

Barlarda para 
yiyen dilenci 1 

(2 illa s.ıhifeden Devam) 
nQzarı d.ikkatımm ccll>etti de, pe
şınc d~ttlk... Ve biitllJl !oyumıı 
mey<lana çclrardık ... Yalntt apa.ı-
1.ım·amondakı ga.rdcıbooıı:bn ll;('fldj 

~ ait on sekiz kıat elb:SCS. 
çıktr ... Zaten anlatbklamı tahkr 
ka evrtııkındıtı. da yaWıdır efca-

General jiro.nuıı dün seçme FraR 
sn lut'alarmı teftiJ ettiji hal>« 
verilmekteıli. dim!. .. • 
MÜ'ITEFİKLER 3 GÜNDE 130 Reis, tekrv göziukle~lu• 

GEı'fİ BATJR)'IIŞLAR sından ba.~u:ı.... Suçluya, §llh:diıı 
LonilM 19 (A.A.)- B.B.C. Calu a..rescıe bir diyeceği olup ol.mo.

ve Ucila civanndaki düşman nak dığıru oordu ... O hôç iütW'SUZ, bil' 
!iye c<>mileri bombalaruw~tır. -Cç di~ği olmadığını söyledi .. 
&ünde 130 tayıt tahrip edilmiştir. Dırva, d•r ş:ıhitlerin O<'\bİne 

Bingaziniıı. 10 kilometre me~a- ka-Mı. 
fesinde Benina tayyare meydan.~ !••••••••••••1111 
da asker tapyıın 12 usıaJı, tahrip VEFAT 
edi.lınıiştir. Btiıkpuarı tıOOc&ıiarmdan Yatıo 
MADRITTEN VERiLEN BAZI mrrlıum Hacı İ<ımıı.d Et-endi kerimesi, 

MALÜMAT tiicca'l'<lan memıım Te-v(ilc B:ıltk.a!t>aea 
l\la.Jrid 19 (AA.)- Sabah ga- hl'mŞ~, Aıi<efi Tt QI. Sandı!> B·ış

zetdrri hlçbir tefsirde bulunma· kitobi B"O' Ai' Yavı:.nn nıt;ı.am. Re

dan kımıi seferberlik emrini ne•- tik Bokkalba:ının balın. Hilo-
> met Bakkalbavııun ~. Dllı 

zetm•k.l'di:rler. Sôylcndiğine gö- I Doktoru Affan vr.:ıcın büıY1& ıur.ı> 
•c, harp gitt~ İspanyaya yakr vıuıdesi oaltıatl n.ltovand.an 
l11Ştığl içön bitaraflığı temin el ek BEDRİYE BAKKALBAŞI 
üzet<- tedbirler alınması zaruri idi. ıa.a b'r -lıt> -aıı;p dün ll'COI 

Umumi sarette iyi haber alan 1 rtt!ıme~ r-.nn=<ı ~-
İsp.anyol mahfillerinde söylendi- OOn:Hıosl 20/H/M! yn.r:ınlcl C\ıma 
• i ·· Bre il ~- d"' ııür>il ii~ twvel N~~ G l-.g ne gore, x yn~.n <>nen ve 001 Bahçe sok~ SL>b&t ap.'.ll"t '"'I1'P 

Dakarda bulunan Frdnsı:z asloeri rur.ian k>ldorıluak K ııca Ahrr"te-
heye•ı C•:ıair istikanıet:nde seya- ki a.ıe k.abt"ltaoire d<! U)klir. 
haline ılevam etm<-1-tcdir. Heyet Çlelıe<-4t g-rl>lmemesi .-loo. ol' 
Cezairde Am;ral Daıl•l' ve Geno- Oonat>ı Hol<tan k~ rıhne\ dl-

ral jôro ile temas {!(\trrk bu ku- llliılfri<•···~~-~~~~~~-~~ 

' 

htanbuJ yep~·rni bK heyeuına ..• 
Sonsuz bir zevke hazırlaaıyer, 
Dahi Reji,;ör •FBANK KAPR/u cıa yaranıj:ı 

GARY Cooper- BARBARA Stanwick'in 
hayw.t ...... diği 

CiHAN HAKiMi 
Asrın esı büyiik ink.ıl&IK .. Siıııeuıam.. eu müstesna bir 

zaferidir. ,. 
Bu akşam L AL E Sinemasında 

Bn şahe96ri a~lanııya koşun uz. 
DİKKAT: Az kalan nıım.ah yerJerinizi liıt1en <ırbnd~ 

kapa.tıDIZ. Tdefo~n: _:4~3S~SS~~~~~!;lmCIJ 

Bu Akşam 

l S A R A Y ~inemasında 
Güzel ve sevi.ınlıi ideal çnt artlsl 

TYRONE POWER - BETTY GltABBU . 
İlk tefa olarak beraber yarattıkları 

KAHRAMANLAR FiLOSU 
Büyük kahrırnranhk ve ftdal.iırlık filmi ba•hy~. 

'Mtıht.eşeııı ve bisı.I hır mevzuıb, em>ııl>~ ~k Dramı. 

Bn fı1mi mutlaka ı:'dip görünüz, 



f - S O N T E L G R A F - l 9 2 iaci TJ:ŞlliN t&U -
lngiliz ve Amerikan 
hücum kıta/arına 

bir bakış 
Komandolar nasıl yetiştiriliyor ? 

- 2 
Kom andolar kıendi l.-rJne veri- / 

len işlerin mahiyetine göre Çi'Vİk· 
l' kleriııi muhafa'.03 iç;n m ümkün 1 
olduğu kadar hafif giyinmektedir ı 
!er. Kışlall\l'da değH, cıaha iptidai 
kamplrrda yatıp kalkmaktadırlar 
ve mütcmdi antrennıan halinde- 1 
diTler. Dağa tmnanmalı-, her tür
lü koşular, yüziidlük ve gilıeş 
lıoınarulo aotrenman l•r ına dahil-

1 dür. Bu idmanlardan ınrsela )·üzü
•ülük de N<le yaz ayl8l"ına oriin- 1 
ha= dcı;-lidir. Komana o askerle
rini tniimkiln olduğu k• dar c~fa· ! 
ket yeti~tlrmek gay.- ~lduğıından ı 
hunlar )Üzme idıııft nlarını. kış 
ay larında ve açık dc,,.zlcrde de-
\ 'l\!n ~deri.,. , j 

{ - Yazao 

JNCZ BET ' BABAj 
/ 

1 

aılın ı taşıyan bir Am<:>İkab mu- J 

harrN:c göre terteın 'z ve birinci i 
sınrf bir ticaret evi kadar sade ve 
lakat o ka.ı..,. iş zihn iyetile idare 
olunan bir aslı:eri ınÜl'SSC'iedir. 
Kaırargab ve kıtaat başkA>ınutaru 
cn· elıt Anı · ... ı Sir Rog~r Keys'di.

1 
Şimdi lw>trnıtıwı 4'1 yn~mda hir 
hami)~ •Ubay1· olan Vİl&aıniırıı,l 
1-d Louis Mountbattcrı'in elin.
cled:r. l~ ya~ nda deniz" ç~n bu 
~ubay Kral G ıMı Curc ile amca 
oğludur. Cesareti, ınehareti \ ' & iş 
başııır~ılığı ile şöhret bulan bu 
•ubay bu harpte ve e.kisinde ha- / 
rikulade yararl,klar gli~termişt'r. · 

1939 \·e 1910 sc ncler :ııde İngiliz 
ıııulw<plc-rindcn Kcll.v adındaki 
muhrıp ile iki defa torpillendiği 1 
hald-: her iki sefc riN b de gemi- 1 
sini lııı;i liz ı :manla rına kadar ge
tlrmti?,e mu\•affak olrıı ıı §tur. Gİ· 
r itte Al.nan pike b-Oınhardıman u

çaklaı ile gemisi botııktan sonra 
Loıd Louis kurlarılnı ı~ ve niha-
3 et Amerika sula rınd.ı bul tınan 
Dllust riois adlı İngili z tııyyarn gc 
mis'ne kaptan tayin olunmuştur. 
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me vaı;,._., N·"~. :ı - T-> Gün-1 
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,._ 'f ürk Basın Birliği ve Ortakları - -. 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN: 
1staııbuJ sicilli tka ret aaire.sin;n ~873~ sıcil numarasında 

mıMayyed ve lstanbulun büt ün yevn'i gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimizin mukavele sinin 6 ncı maddesiooe şiTketl
mil,;n mevzuu .ştigali; 

Reami daire veJa o hükiim delci daireler in \ ' C müesseselerin 

tic8l'İ mahiyette olmıyan ilin !arın ın ga:ıe!e TO mecmualarda 

\'est ir ilan yapılan yerlerde neşri ~i·ı kaiuıl ve neşir vasıta
lll!'ıoa ~evlltd i11 neşr ine tal'a" suttur, 

Bu it i1>..rla RESMl DAİRELER, bü tün {,o.Zetelerde ve n:ec
mual9rda neşri n i•tedikleri ilanlarını bundan böyle: 

iST AN BUL ANKARA CADDESİ No: 80 de bııluııan 

Türk Basın Bir.liği ve Ortakları 

R e smô IDAn Bar Şi rketi 
ne .;öuc!trilrnesinj ve ilanlaruı glinü giinüne ııeşrini tenılıı 

dtiğinıizi iliiıı eyleriz. 

iş mük ellefiy etine 
tabi kam yonlar 
İstanbul Yil.ilyetiııden tebliğ e

dilm i~tir : 
1 - ikiııcı devre iş müke!lcfi

yet'ne tabı b; l fımuJllkamyonl~.-ın 
beşinci kafiles' 23/11/942 P aza r
tesi sevkedılccı!:<tir. 

2 - Sev~e Wbi karnıyonların 
plıik'l numaralan a~ağıda gösıeril
mişt;r, Bu k·myonlar o gün saat 
10 da SUltanahm-<'l meydanına gc· 

18.03 
19,00 
19,15 
19,30 

1\1'~\<: 

Konu~n1a, 

Dar~ M~i, tPI.) 
~fem'ekt sa. L Ayarı ve 

Aı.lrenm:ınl:mn ~oğu tam teç- 1 

lı i.:ı t!.ı yapılır. Tüfckleıde süngü 
daima takılıdır. ilk bedel dör t 
me tre deıc i nl iifndc telOrgiiJii · ~- 1 
mak yahu t btt telörgü arasmdan ı 
geçmektir. Bundan sonr a daha 
ba ~ka manialar gelir. Daha ileri- ı 

!erde içleri hayvan kanı ile dol ıı 1 
torbolar o karş ı süngii hücumu 
yapılır .. Buna sebep Üzerlerine kan 
sıçramasına alışmalarıdır. Daha 1 
«· nraları d.ar bir boğ3'rian - t iir- 1 
lü engei ler ve enkaz arasından -
ilcrliyerek bir hedefe varmak 1 
ontrennıanı ,·ardır. Fakat bu iler- 1 
l cJİş e-sna'.\tnda yan l~r ı nda İnfi .. ı 

laklar ol makta, dumon >iilunları 1 

havaya çıkmakta ve tür lü gii~lük
ler ıc dol u bu yol k& tolıındu k ta n 1 
bO nra bir tel örgü minia,:o, ı daha ün- 1 
!eri ne çıkınııktadrr. B ıı telörı:ü 1 

dii şııı an ate~ i altında aş ılmakta
d ır. Bundan soııra ya ngın aras.n- I 
da rı geçıne antren ın :ıııı Ju.ıı gın i- 1 

çinden de gcçild .kten sonra kı>-

1 nıo d ol a rın önüne adam b-O) u su 
dol u hendekler geEr. B u da gc- l 
çi ldi ktc n sonra • sanki yetmiyor- / 
muş gibi - sıra dik bir ba~·ıra t.r
ııı~nnıa)a gel ir. Bayırın nı uh.tel'.f 

~erlerinde 3 ine sıra ~ıra tclörgii
J,·r rnrdLr, Bunlar da a .. IJıkton 

Fakat gemİJe kumanda etme,,; ı 
nasip olmadan İng i lterc ye ~ağırı 
la rak !1'Gmando kılaa!Juın komu
t anlığ ı kendi~ine verilı'1iştir. · 

Lord Lou's bundan dört b eş ay 
evvel Anıerikaya da giderek ora
da İngil i z komandolar ının tam bir 
benzeri Glan Rangcrs trşkilat . nı 
da te ft iş e tmi~ t ' . 

-:::::=::::=------::::::=:::::::-" , ~: r ;Jec ekci r. c HALK SÜTUN '\ 3 - .Bugunl' i;.odar yap,'.an i'.iın 
Habı·r'.e:-i. 

- 19.45 &mbıot 1-0 Dak ka. 

Bugün şimali Fransız Afrikas ı 
sah iline ç ıkarılan A ruNikan as
k erlel'inin öncüleri hep Range:rs 
kıtaa tı ıı<lan seçilmiş clra tt ıır . Buıı- 1 

!arın birinci atletlerden, futbolcu
lardan st'~ild i klcri anlr~ımaktad ır. 

On lar ı n da komandoln r gibi çok 
sıkı bir antrenmana til l, i tutu lduk
ları , batta lngili:ılc rin ç 'zdıkl cr i 

preğTama giire yel'~tırildikleri 

-~_) j ' 'e k'bliğata ragmrn gct!rilmeyen 
kamyon1orın sa:hip Hya şoförlerı (İş arama, iş vlr1ne ilan]ar1 bu 

sütunda p.uasız olarak bir kaç 
defa n~il r. Mii~üUere ve 
sual~<.re cevaı> veril;r.) 

Daktilo da bilen bir 
genç İş ~ r yor 

Orta ~ K t{"P mczu ıu, döı.~'1ilo 
ve eski yenı y .. zı b J,,. evve:ce be
led.)ed.e ~a' ~mış bır genç r.,.;mi, 
hususi mu\;~e.;e:er<le ~aupilk \'e-

Milli Korunma muh'k-:eme9 ne ve
rilmekie beraıber bt'nzin karneleri 
ıstirdet dikcl'k ve hN hangi bi.
şekilde çalı.~..ualarına meydan ve
r;lm yecektir. 

4 - Yukarıl]_ ı ar:h, göo-terilen 
günde saat 15.30 a kadar mt:aye
ne n;a:hal"nde bu'ıınmayan kam
y'On'ıcr Cav(:!e gt·;m nı·ş addo!una
cakt r. 

19,J5 
20,15 
20.45 
21.0-0 

Ş::ıı-kı vt• Tiiri~t::cr, 

:RDC::yu ca,,.ı ' !.Csl. 
Mcz··c: CPL) 
Jı.lütıık: &ıhıbı1 tieıı. 

21,45 R:ıdlyo Scr..f(l:ıi Orkf\.<;t..,.a~. 

22,30 ~lı n Irket Saat Ayarı. Ajana 
H:ıbcır·l.e!'İ VL' Bor,._a]ar. 

22,45 Z2,50 Yaı:·-rı'<.i Proıı:;'?:n vr K a.. 

IAÇik iş ve memuriyetler 
Ad. e Vck{ıldı dire:eri· ie 

• 

KURTULUŞ 
Drorlt.t.oıi.o.ı f•. B- : .ıcJ öt K~~ 
hplrı·, !\1.;iht"ndir;!..._~ ve1has}1 
bl\tun rrru•ekkepl! ka:=le 
)'1i.zı yaz;;n:ar• ınürr·takEbitl 

ccp~e·•.ne aık'VO&..tındıın, ku
run1asından v.c ucun ~ul
n~ından kurları n Y"Af:An.e 

H AK i K i 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

Mu•·ıjı!i;q> :• lıalmıl~ :ruı ya&• 

11>ııô< m<'cburlyr t"1de ol.., 
ı.aıa.. h akli<.ıleo bu ~ 
lt ı.ar~.a.muş ht'. 

Uca • •••maz, 
llol mlrellllep 
abr. Kavvetll
ce llaııbrıa 4 
kopya çıllara
btUr. 

B&r..ııaıı par~cıltırın .r1:dı·k· 
l<'r' ~rı1... ..ıc-.. e-ıt ~·n"IJ'n4l.k::l· 

, z:n yP:'Jf' ~f"lf• t:M•hr 

Kurtuluş 
Kalemı s<'kız p:ı·,.<"adan ıbt:r•·l 
o!uıp lwr b:r par<,-ıv.ı ba:u. 
nur. AçlU! bnaki\dıgı halde 
h er n.e şeıki:d~ ciJJ"Ursa dur
~un n'Ürekict;> ak'!raz vt> t 
rumaz. 

Kurtu luş 
~D sa;t!:lm vr en k\lVa.IUflJ 

mil r ~il k<-lemd<r 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

iııTAa: u..-., "''" rıacaı. 
<k!~. ));r ~ :rPa mar
k&lM çu-t14ına n:ı.za.ra:ı . 63-

Y ı.n n\Üı11erl:eriı.niz:n nQrıarı 

dtkkdermı c<'lbı·deı'l<. Ga
ra:nt;Ji o-!arı v;: ln.rz İKTiSAT 
\'EllALETİM;z.iN J>. aıea -
'313 JlUI11:'1t·..:.0.-;.:1n1 ,,1 KCJt ... 
TUIA IŞ lalüııo 18"""'1<1 dtılme 

lııııı:•'ml l»6<ıl-..d:or. 

TAKLiTLEKINDEN 

llAIUHINIZ. 

a.urtaıa, Doıma llalemıerı Depoıa 
İSTANBl1J. HAVUZLU HAN No. 1 

istanbul Defterdarllğı ndan: 

(1290) 

r'-----------------------------, l i5 TAN BUL BELEDlYESl iLANLARI J 

Şt;ın ır Tiyatrosu K(\n . .:d\ Kısrr.ı:. Kaı1öıi !er tf-s:~tırun _tamir ,.c t.Cıdtll açık ek&lt.. 
m~·e kon.ulmu~tuır. Krşi( beqe.l~ 5678 lira. 1'2 kLUruş v<' i)ık. tf'miııatı 4:25 lira 81 
:kurtJtiı'tUr, 

K~t \'e şartnaııır Zubtt Ye. Afuo.rr..lM: rıfümrrlü..gti b!e-T':'~Mf' görüi4•b!!i!• 

İhale 23/11/942 Pa1.aı·t.l1'f:;i güc.u. saat 14 de Da!tnl Enctinı~ıxt~ yspıl.aca'ktı:r. 
Tali.j,J.cr~ ilk teroirna-t ırr..a-k\.nırz "~a mdctup!erı. lhaJ.e tJ!'~h·cı :en tH) 1:;:;.ı ı·vvt>~ 
Be'.<-diye 1'~ İt~'.efi ]l[üeı.,.ıı:lüğ':int• 11Yi!ıracaatla a!aca·klo~ı Ff."'lll'J:i Flı,.y t vr. k~
n.rr~n ~t1rn.2t 1.Uı.aı g•<t•n d:b,"Cr v~·ka.la.r·~·,r Jhal~ &Ülıi.i fTil.!lyyen saatte Do;ıin1' 
üıcihn~cnıc> (' bu !urnnalan. .c 1164> 

istanbul Defterdarhğından: 
"Ta 3 buçuk rnrtre l iıksck J iğİn - I 

de bir d ,ı. ar gelir. Bu da a~ıldık
tan s.onra artık kom:u;rfol:1ra; u
>.al;lJrd .. ki l:o) hoddleı-i::ıe a eş 
etnı~ k sın. ı gel'r, 

itiraf oluna bil i.- k i bu oldıık~a 
~ıkr, herkesin d a3'·an ntnt:yatağı ka· 1 
dor yorucu \'C hatta öldiiriicü bir 
antN""nn1an proğraın ırlu. Bununla 1 
bcrab<>r görülecek işe güre adam 
yl'tişt irnı ek de başka ıüliı olaını
yaca!tı ~ok açık b:r lıak:katti:, 

aula"lmaktad r. ı 
~ıerika n atletlcı İni ~e futb-01-

cular ıu ı bi1enler ltanıer klt'alar ı. 
nın pek acar a< kcr olduk l arın ı tak 
dirdc güçlü k çekm 'yccek tir, 

ya bürxı ~l!'rınd!', fi ·aretlfl.:ne -
!erde bir rnz fe aramaktadır. Tii
Lp olanların '!>on Tdgraf h"lk sü
tununda Ban1'i Yılmaza bir mek
tuplJ. n•ı.irc.caat:.z.rı nlt:rcudur 

5 - Ka-myonlarır. mUtclıassısla~· 

tarafından muaye~<>sı yı.pılaca -
ğ'ncb.n gü:><tnie:ı s~atıe top'antı 

mruhdl'ne ı:"'lırilme1 cr: l:izıır:dır. 
6 - 4'ıu ılan tc-bHğat mahiyc

tin<lccür. 

mün:hal olan maaşlı ve ücretlı 'a
ı.ifelere mut~:ıdd t memurlar a

lınn:ak üzere bir müsı;b<ıka "1l -

tıhanı aıçı'mış':r. İmtihan bu a

yın 2.J u~<:ü Salı günü icra olu-

B k:.:: lı.t IJ-:ı:tteniarlJiı: anbaruırla ve tıır kı.mıJ da Çn.!;.ın;. •. çı .. arda. Ce-zairli 
H ıJ":l:.l ı:nı•vcı..'t {-171) par;a rr.a.tı.t-.!iülcinfi s<v.dalyr, dı:ılap, masa, soba vf'.'Sa.ireı 

30/J l i !M2 P.zorre.i g-Jı>il aaı 15 de !\li.., t En~ır M<lıdtlr.etı;:cınl<? ı ·r~kk;I Ko
Ir'~yo~c.._ knpa~ı r.ı:I ıl~ylı.! s._tılac ;;.tı.r. 

1 ~ı·.;h::ırr.rıYı..n b"<kl (~8'i'()) t• ır.:ın:ıtı (140) liradır. Tu.trk:iJ~t.n UOO ıayı;ı 
k::ıflı'J~ 1 ır:..k·.it·nl"'ı-i da·resJnd.c hazıır]amuış tekli! r.~cbup:.ır1~11 .ııa;e gi.inil aa-aıt 14 8 

1\n tren1nanlar aras ı naa hakiki 
ha•p •ahnesinı nı iim kiın olduğu 

kadar canlan d:rmak iç'n düdük .e 1 
top .;~se l r r, can a\ R C < iıd iı kler i ve 
pik., bc~mbardunan tayy areler.in'. n 
gür iı lt i ı imi de çık arı l ma kladır. 

İşte komando iul•ah bü~le ye-
t iştir•hnekt ed ; r_ ' 

~ ehir !iya trosu 
IJR,1'1 IGS:IU 

n~ ·"~~ın .aaı 20,30 da 
KOl.l. l '. GE KROJiPTOX 

KO;,\llil>İ KIS:.\U • Bu &kş.ım saat 20,30 da 
ASRİLEŞES Jl,\BA 

Cumartesi \·e l'azar günleri 
15,30 da Ma tine 

Sahip \.·ı• Başnıuha1TU-: E!t1m İzzet ! 
Benıce - Ne~rıyJt D·rektOrü 1 

C•'vnrı KAR'<BİLGİN A,lığa, s usu:ı:luğ.ı ,·elh asıl her 1 
t iir lii n.eşakkat v ~ za hmete nlış- 1 
tırılm ~d>kç a ve tn ııı mana5ında 1--------------SON TELGR \ F ~:.\TBAASJ 

•taşdöven• ve •pişkiu ııa b:r hale 
ge lmedikçe komando ıyı tolim 
görmüş say ı lınanı:ı ktad •<. 

Kan1ando akınl2r1nu1 bir adına 
la birleş t ir:Jmi~ kuvvetler hare- 1 

.<al ı diyGrlar. Buna sebep konıan
,ıo kJt'aların .n, den iz v~ hava kuv 
,·etlerile birlikte hareke t et.nıc l e
ı idir. Bu kı t'ala rın k :ı,rargah ı 
J.ondrad ad ır ve Ra3 n.on d Dan' el 

HA LKEVLER1NDE: 

'1t:ırbı Bffi K O-.;IT.RANS 

B ·t..n t (.i.2) c:-? E:n u.."ll! Halk(;- ı 
' Lr.:de P"C·r D • Tı \ f .t< Fı. "lliZ' K.'.:z.;.ıııcı

ı;iı, Hak \'•n"l D ! - !:O, b i.ya't :; e
sln "l t.crt.,, , t ı:i • :\.. 1 '· K· llft>
r:ı.~!an ~l .15 :ı>u ıkir~ ını (Kad.,.... ar- 1 

da _c:n."1 h ya ) rııfvıuı ~d~ vı•ı-ece;;.t .r 
1 K-.~ ~ta J, v1t.~ y~ı:1a r - .~.<-r 1 

11<1" l•'t'd<t . 111>.l< gE!,•bd . 

Lise nıezu .:nı bir genç 
ış arıyor 

Kadıköy Sa;n ı Joseph. besi 
mezuniarında"l m, as~erl"ğimi ik
mal ettim. Ş:mdi gUndüz 'ey.a 
gecel ~ın rnünasıp bir iş ara
maktayım. Dakt'lo da yawbili -
rim. Tal:p o•.n iş sı:thip;crinin llıt
fen Son Telgraf halk sütununda 
Koç rum ızuna yazmalarını rica 
ederım. 

J, arıyanlar 
Ticaret evlerinin, müsait şart

larl.a mul'ta ... ı... bek:r ını kurar ve i
dare eder:m. Bu hususta nazari ve 
tatıb;ki ma:umatım vadır. İste.kli
lcrin Son Telgraf ha'k sü tununda 
İZER rumuzuna :>«:zınalarL 

Hususi ders veriyor 
Orta ve ıl" tahı.>il ıç n hususi 

der. "er \'er:•ir Be~ ktaş Uzunca
ova cad<lt"..--· Çt""me sıvkai< 20 No. 
da öğretmen Mastafa. Atabeke 
n1üracaat ('({ ~.mes1 rica ~~nur. 

PLAKA NO. 
;ı.;~9 3411 3434 3435 3456 3438 
344U 3457 3466 3470 3471 3476 
3478 3480 33{.9 3512 3545 3546 
35a1 3600 3ôUi 36o;ı 3608 3629 
3630 3635 3640 3641 3660 3710 
3i! 7 3735 3742 3741 3748 3752 
3713~ 3768 3769 3771 3784 3792 
:1~·6 3810 3843 3844 3845 3847 
3890 
3915 3920 39.13 3935 3947 3972 
3~1 3994 ;Jli96 401J 4016 4025 
4032 4033 4040 40.\8 4-067 4059 
41IB4 4094 4098 4108 4116 4125 
4128 4129 4136 4143 4154 4157 
4160 4166 4168 4111 4191 41n5 
42<1." 4206 4211 42~6 4227 4240 
4243 4245 4248 4249 4252 4259 
4272 9'273 4276 4281 4307 
43m! 4300 4314 4320 4323 4334 
~335 4336 433·~ 4344 4347 

ÇATALCA 
17 42 7;; 
ŞİLE 

.1a ~:1 

nacaktır. ~ 

A nkar•· be:ecüyesi imar mii -
diirlüğü Ien memurları ve Desi- , 

ıcatörler aramaktadır. 11.k ye orta 

kaOar Korru~-yon Rt•is:ı~~«~ tc\'Cii ı tıı:n,1 .r: r mı.:ktazidfı·. 
F~ızia izah.<ıt ;~;n J.Liii Do--ıJMc Mtk:ltiırlüğli'"·C n!\Jr~catıt. (1382) 

lstanbul Defterdarhğından: 
J.ltthen'lll'llf"n 

D:ı'l)"a No. cır.,. &de Ttmınaı 

~1254;5 \ .. f•dı1tu:O...e Rtlm Has" .... tı.anıeı;; arxr.swa-.ı İ--;

ta~a.l Oı•uı Ev:er. İ~aat Cı poe;ı.~ea n:e-vcuC 
muhlofü bey ve Eb' a.dkl.o: ( 11052'3,676) k.lo
r.acn a,ğır·lıgında 248 a.d<>t puır,I v~ (4 12.6'16 ) 
kıXıg • &n1 ıt;:ı.r!!ğ:ın<'.a 9'3 ""~et tlı tevil tra-
v r· ;,:>I ki l"Cır~'.:ın (110939,291) kilogram ajJıiL· ... 
h~.ıa dı ml:, 99845,;m &243 

mekl<p rıce:tcınlarından gümnl'.t

lerc • !{oicu~ar.. a~ırnak üzere bu 

ayın 20 ine; günJ. şehrimizde ve 
diger yerler<leki gümriikl~rde bir 

miisaba'ka imt'.h~nı ya~ılacaktı.r. 

As.1i maaş on Ere.dır. !ı;füTaeaat 

müddetı bu ayın 19 uncu Perşem
be günii ak~amına kadaı·dJr. 

1 
'\:: ftt:Tıdlı. y;::~ı:h den~·ı·]t- kopa ı ~ wu.lıylc ıııf"J-ı.rrr.a:ya. çılra:rll."lıış J&p de 

--------------- lal)o ı..;ı.11·,rr ctmıedıi~i...'"'drn 16/11/942 tar?hindt·n il:.ba.tı..·n bir aıy • ~ pn2.Br1:ğaı 
Tı\SHİH - 12/11/942 tarih,,., 2914 lbı.r<ıK.ı;_ın~tır'. İt;tı•kUJerin rmıvak.kat temino.t malcl>uzla;ı. \'e nü/113. hüv0yı·t cez .• 

sayılı gaZıC'tl'n:..zb 4 cu s::.h fl-siıxle çı- <i;-rn'.ar-.·ylc bıd k~ 4/ 12/912 tnf"11ı.in<icn itfba.ren 16/12/942 tar.bine kadar h;.ıf .. 
'•an Ey;tip İoro ~fı\nıurl· *ı.ll1tm 9-421439 tanın Puzai~' µ '\'\,.) Pt·rşl"rr..iJe g un~ei.'1 saat 14' ten 16 ya ık.adar Mılil Enl'!Q.k. 1'.1.o• 
sayı!~ il-.5.nında~ ~lı.'i tor~i 3/12ı9-12 Q... • d<lrlf~~ nW.racarııtları. (15::!.6) 

lac·;k y<'rdıe sc·Jn·o!l 9/4/42 chı.rak ya

z!. .. ~tır T"':zlı. eC:('r;z. 

Z.\.Yİ - AdJ'W !\i.°:'!1.25 Mı·uıuıri;-.) 
ğL-Tt..1ar. ahrlf oldugum ıliW ıs k~<'-

"ı n b:rı::ı.~ :l 3<.cıri tı. ·'h~:; ttV..:ı:~'"~ 

zayi ctt.ın, y'(:n!s·nı aJr:.<: gıırrdan e,-~.

:i nl!l hükı.ıü ıyo:ı:tur. 
lf..b.1rr•'ll' Rrbii 

1 

r------------------------. TÜRKiYE CUMHURlYETl 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: ısaa. 

============~~===============~====================~====~'--===========~~~== 

Kvıciser bu fikri beğendi , 

- Eğer öyleyse, b•r taşla iki 

kuş vW'IDU§ oiuruz, <led... Ku•
dı.>n Datmurd.ın buraya kadar 

ı,,,r t.alıde otomobille gelmi~ir. 

Aradaki .rr_esafede ta'kriU>en dok· 

san beş kdoml"\rc'Cl:r. Zaten Dair 

murdaki memurlara da Kosdo

n n kı.çarkcn g(ıya de'Viroığı o

to nboiLn ihtiyar şoföründen ~üp

l -c ct~kt<.?dir. 

DoYam etti : 

- Yirm d.ôrt saa't ~ce-r mın· 

talc::nın t • r taraf nı ar-..d .k. l: ·

'ur. yollar gcc, g ;ndüz tut• ~ uş 

b~ unuyvr, B:z, Kn:.<l n'un P ta 

1 

t.anaı:ni d<' d(4ünHek, buradaki 
pol s ın;kıarını arlt.lmağa da ka-

l 
rar \erd.1<. Ben kendı hesabıma, 

Pl•t ~.alk:r,ın sinır"cnmesinı tıa.ı<

sız gömem .. ~illı:ıssa şu delikanlı

nın, ney~ı i~ın' , Dere'< Rikardo

nun !"-On derece en -~t.:· o.masına 

da h:ik w r:m. 

- Bu delikanlı ş:mdı llacde o
turU)Or? 

Bu,ru.ırLey c<'Vap verdı: 

- cGül ve Tıç. oıebnde ... 
Dünyada aınca,ın.n evinde otur

mak ist<'r;' yor. Mii>evdfanın no

ter• Löprens veraset formalıtelc

r ~ km l'd r et z Derck Ri
kardo'nun hemen L ~(raya dö-

ker.tiısi guzel san'a!I.r akademi , 
sinde taıiısil ediyor ve zanneder

sem Selza n';..hal!ı"sinde oturu · 
~·or. 

Br~mley ciev2m elli : 

- A.bay Delmar'ın da başka 

bir t.b:atı var. Fikr.·mi S{')rarsanız 

Atbay J?etın:ır ix')kı de katil 

Ko>i'.on iie hatt.ıi karş'.aşma·k lıile 

istiyori T .ab;i tabancası da cebin
de o~ıart:k ... 

- Onun da evi civarına nübet

ç rol.s <oydı.muz mu? 

- Tabi ... cGül \'C Taç. oıeli 

c: \'arın:a da bır ı»Ls koydum. 
F .. -kat telıd't o. lır.da bulunan d:

ğer 1..mseler. sınirleıı:.)orlar. Me

!>ela Noter Li>prePs, banka mü
dür~: Dı.k!lburi ... Bur'ar da mah

kemede ş..:hıtl:k elm.ş~erdi. Brn 

döl:ıı şclı.ı o'..rak çağır• mıştım . 

* Lorc·a b 'lkasm;n i"gal eıtığı 

b::oa, ;,,Jyuıı: cadde ·• t.:ı ndıayc-

Lnde idi. Saat üç beş v&rd., 

Durkbusi biraz rahat ncfos ala
rak, da'rcs:ndrn çıkmağa hazır .. 
lrnıyordu. Kııp:cı sağlam kapıları 

kapaınağa haz.rlanrrış\: . 

Du~~buri her önüne ge~ıenc, 

hap'shane<len kaçan bir adamın, 

Jıcır ne suretle o1ur:- o1sun, ken

ôi hayatına kastedeceğine :hlimal 
\'ern:ediğ'ni açıkça sövlüyıordu. 

Banger titredi. Fakat gt·!oı zaı.:n 

Noter Löprens olduğunu öğrenin
c<! ıç' fer~ihladı. Çünkü Lö}lTrns 
s' m:mi a1hibap1arından b · risi idi. • 
Baı,ka rnüdürli hususi büro.;u

nun kap:6Inı b'z:zat açarak: 
- Buyu runuz, buyurunuz, de

di. Kasadarım size iS!ediğiniz bü
tün izahaU \'-Cr' r. geltliğinire çok 

iyi ett in:z. Çok sevdi· im kar·m 

FaJ..at •b r tar<.ftan d:. end'~ 1 öldüğü günder.ıberi, kendimi bu-
c!miyor dcğ•ldi. Mahkenede bi l- nda o hdar yalıız h'ssediyor um 
d:ğın~ söy1emişti. Rı[ar Koodon'a , 

karşı h'ç b:r dü~manlığı yoktu. 
Fakat Ko::- on amcasını z<.1hirle -

m~k t~ctuÜ!>U P:e itham altına 
g:,·ince. Du'uıburi müttcfomin 

ma:i vaziycıı hakk,nrla şaha<lelte 
buluı:ına< üz.ı:·re m Jıkenıeyc ça
ğırılır.ış, verd ği ifade, sL."Ç!unun 
mü<lc:faası a! j~h rıc olmuştu. Ya

ni bu !fadro~ K1J, l<l"'~n para 
sık.nt sı ı\ nd old" ğu ve b~Lki 

de bu )'Üzden c ... ' 
ha'lı-a yol aç-nışt• 

O mracıa ookcl, n 

' ışlcd g l:-

J.<l ısı n._ı'dı. 

ki.,. 

IL! .!'ens Koltuğuna ycırle~tı. Sc-- , 
v;mli yüz!.ü, b1raz ş:~anca, fa -
kat konuşurken pamuk g'.'bi be -
y~z elier'.ni çok sallayan b.r a
dam<ı, Sıkınt:·ya dü;;müş müş • 
teri:er:nı teselli edect k güzel söl
ler söylcmesinı pek ı.)'İ bilr di. 
Ded. ki: 

- Az z dootun1, şimdi k"'Otn.:Ser 
Brum:ey ıle g.:i:-uştüm. ZJıtnJeri

m ir. a=p~er.~.csi ic n. daha r.n
cak bT ka s:a• n k fay~t edrc(
ğini soykd:. 

c OC-v:ırr.ı \"a, ) 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirını 

!:'ube ve Ajam adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka nıuameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bonknsında kumbaralı "" ihbarsız ta<ıarrul lıesnplarında en 
az 50 füası bulwıanlara ıeneda ~ dela çeir.ileccl< kıt~·., ile aşağıd.ıkl 

plana !(öre ik.ranıiye dağıtıl;~ır. 

4 ad of 1.081 l.iralLlr 
• • 500 • 
4 • Z50 • 

~o • ıeo • 
100 • $9 • 
120 • 40 • 
160 • ıo .. 

4.000 
ı.ooo 
LCOO 
.UOP 
5.000 
t.ıroo 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DlKKAT : Hesaplarmdaki ;>aralar bir gene lç.nde M liradan 
cşnğ: düs!1':1veıı.lerc !l:ramiye ('.Jd ı~ takd:rde ~.{, 2' .. frız:asile v~rıle-
cektir. Kur'alar sende 4 defa : 1 E) l(ıl 1 Birir.cıki.nı.:n. 1 Maı ! 
ve 1 Baz.ran t.ı.rihler;nde çekile r.ektir. 
~ , 

r;, ...ı-.p \·c Ba.ş?l1uhs:TTırı .r;'tı"rl"i Y.r~t BF.N'ICE - Neşr,yat D!rektor;J Ccvd ·I 
KAflAuİLGiN SON Tf;J..GRAF MATllAASl 
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