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unustaki 
Harbin 
eticesi -Bir çok vazi

yet/ eri aydın· 
latacaklir 
!\faraşa! Prlea - Hitier 
itıifakı 'e l11paııya11ın 
h.u-be mfüf Jıal~i d•bi 

1 

'lunu• ,(: AfrikadaL..i 
harple .. lalı.alıdır •.• 

ETEM iZZET BENiCE 

ş;mali AfN<adaki hMrel.>•I en 1 

nıer..l<lı •~fhasına gclnıişl.T. Bu 
merakı eelp v._. iizcrinde ı ... ksi{ 
e<ien bHlrns'l• Tuıtus suih•sıdır. 
Jki taraf da burııd• harbel.ın<?k ~iu 
humm,.lı bir ga)rel iç'ndcdir. He
nüı. nihai Tunus ınüı:ad~k&i baş
lamamJ~lır. Muhakkak ki, Tunusu 
dinde tıııaıı hanı:i taraf olursa 
nıücadeleuin mii,takbcl saCahatı 
ua tahakküm etmek iktidannı 
licndisindc bulacakt.r. Buuw1 
içindir ki, Tunus'da cerey3n ede
cel.. ınif<"adcle \ 'C muJıarebenin 
sonu btlha~sa nıerak ınt•\·zundur. 
D"mokrasyaJ.,rın Tonusu tam.~

mile ele geçirmek azminde bıı
luııdukbrı iki koldan bııra~a 
300,000 osl.er yiiriitm.,.Jcri He aç>k
ça anla51lıyor. Fakat, Almanların 
ne ;)-apn1a.k istedikleri henüz "1i
:ı.:lı değ;ldir. Yani: 

a - Tunu.su elde mi tutnıak is
tiyorl.aor?. 

b - Tıınusu Afrikadan çekil
mek iç"n mi daha bir mlidtlct mu
hafazaya ral •şıyorlar?. 

Bu ıki nokta aı Jın!ann1.an1ı~ .. 
tır. Eğer, .\lnıanJa,r Tunu'u elde 
tutınak i ... ti.'·'>T·1ar 'e hunun için 
bu.raY a deniz ye ha\"a yolu ile as~ 
ker ~:ığı3 orla·rs.a gayelc-r: bambaş
kadır. Bu r;a~·cdc, lı5la 1942 harp 
pliımnı g<'cikmiş olarak tahakkuk 
elı°•nl<!k arzusu Alman genelkur
nıayınuı içinde ya~ıyor dt"mckt;r. 
Ki, bu plıinın ana hatlı: Akdeniıı 
hflkimi,·ctini ele alnıak, Sü,·e)~ 
sah"p ~lııı.ak, ş;nı:ıli Afri:ka~an, 
Oı ta ve Yakın Şorktan lngiliz lm
paratorluğwm söküp atnıalııbr. 
Bunun için de bir yandan Kaf-
1.asl adan aşağıya iuın ck, b ir yan
dan da Süveyşe yürümek g"rek
ti. Bugiinkü durun1 içinde Alman· 
lamı böl le bir plan pe~inde koş
ma~• a.rtık hayal pe~in<.ıe kosınak 
ıı;ibi gözükür. Çünkü, dem.okra&
yalu Şimali Afrika üzerin-de yer
k-şm:şlcr, Roınmel ordusunu Bin
gazinin ötesine atınışlrır, Ttınusa 
girmişler, Trablusu tchd:t altın~ 
almışlard r. Kı~ Kafluıslardalı 
har:ckalı dıırdurmuş, Rus ordusu 
hakkındaki lasa\'\ urlar tahakkuk 
elnıemi~ıir. Bugünkü durumu ile 
Almanya Sovyet Rusya kar~ısın
daki askeri bi:rliklerini Afrika)'a 
aktaramoz. İlıtiyal kuv\etlNiui 
de bülün Avrupa kı)ılarllla tak
sim H teni ihtiyacı içindedir. 
Bü)ük kuvvetler olmayınca da 
demokras)•aları Afrikada yenmek, 
siirüp atmak arlık nıü~küJl.,.şnıiş
tir. O halde, ikinci şıkl.ı akla ya
kın görmek gerekliT. Yani, Tunıı
su Afrikadan çekilmek için daha 
b "r miidd"t "lde tut abilmek ar
zu•u. Mısır cephesinde ve Afrika-

tDevamı Sa: 3, SU: 3 t!~) 

Am~rika Hariciye 

: Nazırının Beyanatı 

i · Şimali Afrika 
nın idaresi için 
program ha
zırlamak za
manı gelmedi 

1 i eceki Fırtına Bu Sabah 
· ı A ami Şiddetini Buldu 

1 
Yağmurla karışık rüzgar sani. 

i gede 28 metre süratle esiyor I 
j Kara yel - Y ıld12 fırhnası şehirde ve limanda 

bazı tahribat yaptı - Karadeniz, 
Bandırma, Yalova vapur seferleri yapılamadı 

Tunus n Lih~adalô haTi'. kiıt ,,.~ı.alartnrla belliba~lı 
şehirderi gös tır:rir hM"ita 

Afrika Harbi Şiddetlendi 

Sirenaik'te 125 
hava alanı alındı 

Bingeziye şiddetli bir hava akını ya
pıldı, birçok yangınlar çıkarlldı 

Kalıire, 20 (AA.) - Ortaşm-k
ıaki Amerikan ordusu umumi 
karar giı!rnrı.m tobl iği: 

edilıni~tir. Orllı mendi<"eğôn ucu
na bağlı olan iki vapur lim.:i11111 

mc-Lh:ılincle yanmakta idi. 
Londra, 20 (A.A.) - Ş:ımali 

Afr'.kad<ı mü~fik kuvwtlerı i-
lerlemtkıedirlcr. Dü<>mcrıJ.a tema
sa gclinmi~Lir. İııgıli~'er, S.r<.>nai· 
kada, şimdiye kadar 120 hava a· 
lanı iııgal etm'şlcrd.r. Bu ha,·a a 
lanlannda tahr~ roil.on uça:klann 
ud<'di 550 y; a;::nakte<lı r. 

Vr. .... ;nt:lcın, '.?O (A,.A,} - Gazt:tfc· 11 ~ f 
to;>:~lf:Jnt.ta Haric~yc Na:ıırı Ccrc.ı !ı j 
Hull'cf'("n $.ı!naB: A1'rrJu1dQ. ku,.·ta:·1!:u1 
tO(Yl'nklarırı. id.<.tıre.s: h.akkııxi.a Hari.c~ye 
Nczal'Ctinc(' o·r progr;tm h.AZ:.t'iama~ 

üı.•':C ikırn btmcian "\ a.a::..geı;ı!d1g·ne dait 
NC\·yoı-g_ b86ını tar.()r.deı.n vt:rilc.n ha
Ot·ı·i.n 1(-L..;r edilir;.ıe.,, ı.sttıJımic;i.ir. 1Iull 
ş:ıu.3.:i AC::ik:ıtia. n:LU'ıiş b~t· nıiica~le 
('ı'!'f"Y:ln ctU.~lni \le b~ı ır.ücadcie ın.tı-

y~f{~tle !tOP'la t r.fl11~'kçc büyte e
hı rrınloı~'L:i /. n~ic:l: h ' !ckınd.a nıil
n,.il:">;-:ıolflru giı·<şnı.ek i:-W:'!l1'00iğ 1 n, -:.ÖY - ı 
h·ıı1~r. Jiu1J 1 fl.lııkUınet:·e Iiariciye Nıe
z;.ı:'('··ırın ~:01djye .kr.:d&r bnşard .. k!arı \ 

ı <Dc'\·omı S•. 3. Stı: ~ O•'I 

Hükumet dar 
gelirlilere de 

1 

ıyardım edecek 

1 
J 

Şimdiden muhtaç 
olanların yekunu 

tcsbit ediliyor 

Şefrrimiz.de dün öğ)e~~n ba1jla
Y an Yaimu rodan sonra akşam üs
tü Kar~yelle karışı" bir Yıldız 
fırlınas Ç'kmış!.ır. Yağmur ve 
f>rtına bütün g-OC:"e şidd<!U<> de'Vam 
etm~ ,-e bu robaıh saaı doku:ııda 
az.ami haddini l1ı.ıla.N.'k rüzgarın 

sür~ti sani)"eQe 28 me-treye çlk
m:ştır. 

istanbulun helll<'n hemen yıl
lardanıberi görmediğı bu büyük 
fırtına şchirtle ve bmanda bazı 
t.ıhrilbata se.'bebiyd vermiştir. Bir 
~ok apar!Jrnanların, evlerln cam
ları kırılmış. kilemirleri uçmuş -
tur. Müteaddit semtlerde büyük 
ağaçlar da cl<"Vrilmişhr. Bu me
yanda Çemberl'taş ya.nınruı:~ bü
yük çınar ağacı yıkılıruşt.ır. 
Fırtınanın· şiddetind<"!l ve kırı

lan camların, uçan. parçalanan 
(Dr,·a:r.ı Sa: ::i, Sil: ı dt) 

Kandilli Rasathanesi Müdürü ne diyor? 
Bazı evrerin alt katını sular bastı - Bin· 
lerce cam kırtldı büyük ağaçlardevrildl 

iBlrl~k Ameı:ikıı ordUtmnun 
ağır bomba tayy.,<ıre!eri 18 Son
teşrin günü hava kmarırk.en Bn
gaziye taarruz et<ı.~!<?rdir. Bir 
çok büyük y~ngınlar çıkrnı§ ve 
bombardımon sahasında dC'Vam 
etmekte olan yangmları ~-ogait

mışvr. En büyük yurıgının men
a::·ek üzerinde çı.kt:ğı mü~ıhade 

RUSYA CEPHESiNDE 

\Devaın1 S;ı: 3, Sil: 4ı. de} 

VAZİYET 
Ankaradan verilen ma'.:imata 

göre, lrükümet ekmek ve ekmek
L:-; hububat '"'"''r e~ya dağı '.1!
ması tallm..ınamcsi d,şında kalan 
dar gelirli, muhtaç killl5clerc yar
dun ü.-rerindc durmaktadır. 

4 kişi zehirle- j Yağmurlu bir günün sabahında istanbul 

nerek öldü! '-----------
Londra, Almanların 
~üviikv bir h~zi~~te İTAL~-~~~i· 
u~ .. ıgını bıldırıyor ıSEFERBERLİK 
Orllzonllddze 116lgeıtnde Al•aaıar 5000 

611 vermı,ıer, 144 Tank, 70 Top 
•• 2 3 5 O Mot6rUl waııta kıybetmlşler 

Londra, 20 (A.A.) - gece yarı

sı n~edılen Rus tebliği, Stalin
gradda ve Tuap<;enin ~ima\ doğu

sunda Ç<>tpışınalardan balı>et

ıw'ktcdir. 

•bır kes1mde ağır kayıplar balıası.
n,;. iki üç yıkırl: evi .işgal etm"şler

dir. 800 kıişi zayiat \'Cmı:iş'.erdir. 

Bu kes·mln üzcr'.nde 8 dii,•;:man 
uçağı tahrip cdihruştir. 

Bir mııyoa aıker 
sillh altına aıuracak 

Berne, 20 (AA.) Madriddoen 
Londraya gE:,m b>r habere gör<', 
İ-"Panyada kısmi seferkx:rlik hu -
reketi sona ermek üzered,:r. ls -
p;:nyadı:ı, böylehkle, s:Jf;h altında 
ıhir milyon asker buluna.cakta·. 

Kumkapıda ısınmak 
için bir v gona sak-
1 anan gençlerin 

akibcti ! 
Kurnn..&.pl'i.~a dur:ı.n, uz&k ~ re 

00-Ltr:.ınaoan iJa..l « t"'tinl.l~ra ınYiwı.ı:s 
buz dt>Jabı ·tl'!·Lbatı bı..ıl..aıı::.o ''""gıon... 
.a:·can birin~ ı· JnUS oğhı Ali l..mma," 
r.·.J:-ııli bi:r t:En.;!c d ı: r ııki gı•nç gıf!(.-eyi 

gı·ç :'l'"l:Jıik \.!:ık!{: g•."":"T".;..ş:Jf';". JSB1rn.dk 
;ç:n ~n;'2 k<i:ııu:- ya.ka.r-Jt "\~llU 

l(,'('"ldıen k.»ttıoen . r F:MKa.t k~ mn
ra u<yllln:ı.)'a 00,}!ıJŞl~·· vıe iiçü d<t k6-

ınr. c;a.ı·pnı.:ı:-)lltk..n zıt:ıhirl.·neı:rck öl
'G'lllÜŞ!edir. 

,~:.gon İ(t':-ic).:n k!lrti!· ol'dıui:u. lııt;in 

i.Ot,VMlll $.";.; J. Sli: 6 dll) 

Almanların, son mııharebelerdoe !=========================== 

büyük bir hezimete uğradı3darı Feci Tren Kazası Tahkikatı Müttefikler Yeni 
b::=

1

:::::rr;eşrcdilen Sovycı Ginede Buna'ya\ 
:~:~;\~=~~~d~C:~

11

ö1~
0

~;:a_- ı, s u a d i yede ye n •. 1 çok yak]aştılar ' 
di·klerinı bildıirınckted r. Dü,_<m>:.n 

1~ tank, 70 t.op ve 2350 mo'örlü b • k • f 1 d vcısait kayrerniştir. 1 r . eş 1 yap 1 1 Japonlar 5 harp gemisi 
Tuapsrn:n şimal doğın,unda daha kaybetti 

Ruslar me·ni'a'ni mulıafuı.a et - , 
Berne, 20 (A.A) - Yeni Gine 

rnişlcrd:ir. Stalingrad'da Almrnlar M d• t • • " k adasında i.J€rlemektc olan Anıs.
tııarruzlarına devam elmio§ler ve arşan iZ renının yagcısı a- rralyalı ve Amerika]; kuv\eUcr, 

------------- • t} k 1 hedefleri olan Buna üssünün he
A vrupadaki Amerikan zayı sezınce a ayıp açmış • m.~ yakınıarııu ,,..rm;ş <ıu:un -

ma;.tadı.lar • 
Başkumandanlığı Dün sdı.ıh Suadiye - Ercnki.'y saat ~ltıya doğru Suadiycye gel- JAPONLAR 6 HARP GEMİSİ 

arasında vukua ge!d:ğini ·haıber miş ve yolcularını a!dıkt(n so~ra 
Berne, 20 (A.A.) - Gene!'ôl verdiğimiz müc-sısif tren ka= Haydarpa§a istüamet ilde yoluna DAHA KA YBE'ITlLER 

Mili.er, Avrupa harp sahasında bu- 1 cı· , .. ,·ama bo•'anl"'tır Berne. 20 (A.A.) - Şmııı:l i Va-
tahki.katına de\'am o u113J1'1kt~ - • ~ .., d ı b 

lunen Amerikan kuvvetler: ba,..,_ku- · şiııgtıcm an a man :r h~e gö-
dı.r. Suad:iyeyi biraz geç,nce manC'\'· Salo ~. 1 mandanlı<~na t~"·n cıdiJ'"'"'<tir. , re mıon a"" aıınd;., Japoııfar 

~ , ··-~ Son oı.hl<ıkata göre p.,ndikt.en ra yaparkrn ana yo.a kaçan ve 
General Miller, baŞka bir vazı!e- ka!',an 15 numara'ı ban"•·o .. treııı· s 3 S. l 

n u, me .. a:ru ., . u: ~Jel --------------1 ,.c tayin ewlmş bulunan General 
Spaats'ın yer-ine ~J.mc.kt.edir. ' 

3. !:U· ; de) 

• 

Kumkapı sahilinde 
bir genç kız cesedi 
Bir kazaya kurban gittiği anlaşdan 

cesedin gömülmesine izin verHdi 
Dün Kumıaı,.ı; saılıillerirıde bir 

ceset görülerek sanclôlcılar tara -
tından keIJK.?a alınlnl§, badiseden 
polis malümııtlar edilın;şf.!r. 

Deni2lde boğul.ara'ı< ölrlüi;rü an-

Jaştlan cEOOClin Beyazı.ıtta,. Cey An 
at>•rrururnında 5 numaralı daıı-e
de oturan Kadriye adında 18 , ... 
§Jllda bıiT kıza a! t olduğu tc9bi4' 

lD•••nu Sa: 3. Sil: 

1 ÇERÇEVE 1-------------
Ded i -

~ 
- Günün en canlı tıadisel..-iııe 

ait kısa kısa suallerim var! 
Dedimı: 
- Sor bakalnu! İnşallah benim 

de günün en canlı hadiselerine ait 
kısa kJsa cevaplllTım olur! 

Dedi: 
- İspan)ol ı;eferherliğine ııoe 

buyıınıhır? 

Dedim: 

Dedim 
NECİP FAZIL KıSA.KUıtt:R 

den h~ket eden bir de liçünrii 
denwk:ras)·a kolu pe)· dahlandı! 

Dedim; 
- Drnıokrasyalar, Şimali A' 

rikada bir kolla Jeriıa.len G) nat
tığı n Tun usa doğru ~ ınar!adı~ı 
M hHr, ikinci b r kı>l!.ı ark.sııı
dan ka\'Tamak \C ii~iiııtü b'" kol
la da ortas.ndan kesııırk nh «lin
dcılir! Şinıalı Afriku ilnasınJon 
~ana, içi...U, lıiçb"r şüphe '' I<• 
rcddüt buleıne! 

Dedi: 
- (Vişi) Fran..a · ıııın tamanııle 

Mihvere bağlanmak husuSundalU 
tenıayülüne ne ~rsin? 

Dedim: 

--------------------

- Tam yüııdc ellisi l'ltihver ,., 
tam yü..ı... ellisi demokn,;yalar 
lehine tef,iri mümkün bir hatt
ket... Böylue (Franko)nun haJli 
:ı.eki bir idat"ttİ olduğunu anlı)O
nız. Öyle bir zamanda , öı·le bir 
tcdbU, alıyor ki, harbin her iki 

ku.tbuııa da tedbiri onuu lehinde 
aldığ uı ima edebilir. Bugün İs
panyanm Mihver iradesine zıd. 
pilde harekot etmemesini ge
rektiren ""bepler oldui,'ll kadar, 
tlemokras~·alM" aleyhine biT teşeb
büse girişmemesini emred.-n mü
ess'rler .ı.. vard>r. Bu sebepler 
manzwnesinden herhalde biri ö
bürüne galip gelmek üzere bulu· 
nuyw- ki, İ~pan)·a bu tedbiri al
ın1ya lüztlJl\ görüyor. A1nına han
gısi? Ben heniiz İspan~·anın h:ıe 
bu hu,;usta k.at'i b"r karar sahibi 
olıuadığıııı, yalnu karar saatinin 
pek ) aklaşt.ı~ıııı '°"zip şimdilik 
il:ıauıi ha:ıulıga gc\n1enin dvı.;tu 

- Biitiin rran•ız İnıparatorlu~ıı 
\"C bütün kı) metli Fran>ız rükün
leri den1okras~ nlar tarafına gtç· 
tikten ve Pıansada halk umunıi 
, -icdan nın nabzı yalnız d~ınok· 

ras)·alar lehinde attıktan Sc'IHA, 

llıh,·er ar-tık l-"""rg nslz anavat.anın .. 
da Fransanın po asile ittifak iın
kaıunı bulmu~, çok mu? 

YENi TEFRIKAMIZ 

TAÇLI DELiLER 
• 

100 Kocalı imparatoriçe 
Re~at Ekrem Ko~u·uun •Son Telgraf. okuJu~ubrı için hazırladığı 

.... Çar saraylarınm içyiizünden bazı sahneleri canladıran bu ı:üzel 1 

'c ıuerakh yazısLn ı ze'Ykle okuyacaksınız. , 

BUGÜN BAŞLADIK 
Diiııkü çarp ışmadnn sonra baıılİJi.i Lrenindek.i \ agoııların hal: 

' olacağı hüknılinü verdiğini ~n:· 
yorum, 

Dedi: 
- Şimali A(rikada (Çat) ı:öllin-

Dedi: 
- Bulga~ Baş\·ck'linin nutku! 

Ya buııa ne diyelim? 
Dedim: 
- Nutuk. \erildiği znnıeıı '" 

n1ek8n bakanından pt:k 111.ftn0tfı .. 
dır! 

Dedi: 
- • ·e olabil r7 
lkdinı: 

- ltarp, e~cr h'rdrnbi:re oc .. 
ıno-1, ra~~ alö.r le hindt! kazundı;;ı 

hızı l.a} bt:ln1cl'!iC 19·13 ~eu<.·~intl,. 

J.ı
0

hi'l ele t:ı·cL:Hr! 
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HALK FiLOZOFU 

KÖMÜR işi 

Cuı;ün, kllıniir ~inden balı.se
dct:cğ,iın, Aşağıya Y•Zacağuıı sa
tır·larnı en dü.rii5t \e tenNL lıis
JerJ.c u1eydana gcldi::-:ne cnıin ol· 
ıııalarmı kölii ıcliıkki ve lef.si~e 
alı~ıuı~ ufaulardan peşinen r:ca 
ed.._ rlut. 

i ~ liıl ooW\ll /tadar be) aJl'llıllme 
\ cruu.:mi~ olanla&ın.. :rftk ınaden 
l.oıniiıii ala ıyacaklan mali:ım
dur. IleDliz Eyliil . onuna kadar 
be:yaııname \·ermiş clanlaıın kiif· 
fr•i de kiimürünü almış olmamak
la beraber, bunlar:n, hiç olmaz 
'hır ümit •e le. ,,Jl.leri \ :wdır. 

soı1undan ev::s~~~~:.::er- j 
mi} <ılsaydı, sahtekarl'.k yap1D4 l 
olurdu. Çiinkü, bu ş<?ha-dc otur
mu) ordu. Biııaflwıley h beyann11-
nıe ,-ereıneuli. :t:ğer, Tc~ri11isani 

ayı ;ç·...ıc İstanltula diincctj,.;,,,i 
bilse) di, beyanname vermek için 
\'aktile bor teşebbüo yap;ırdı. 

Dula.,., bir vatandaş diişünün 
ki, ketıdi ehıöe olmıyan -;ebep· 
Ier<len oola) ı, Eylül ~•ntUla ka-
dar beyamıaıne ,·erme1>1~tic. 1 

Simcli ne olacak?. Ilemea ilave 1 
ed~yim kr, bıı vat nda~ bıı ~eh
re ın.is.ııf.., olarak gelt ı• yerk~ 

Fantazl eşyaya 
rağbet lazıa •• 

SCa.rıı. amıu ko:yı...u-ğum mt·~n c(l&.. 
diHUm kay1.>t-Jdu1 ya bir yclxle Uf\ll..t

lum, ya-hırt ıa, \rmA-ay<19, pa.llu'>tın <'<'
bindf'lı çaıtlırtjmı. H<r kıt.ç z.aınan, ye
n b~ sıga.<.ı. MtiJ.nı at:.uadı.'11. ı•:ık.a't. 

al-.9mışını, li:a~ ... ..:. ~-..:a ~:..ık-etı ıl~ ya
l)li ffiö'or1 .. --:n. 

Bir arh~tn tl·ı1•*-rle, bu nevı ~
ya a.atın, ıırta ck:recı.: 1e Uir n.aja<!~·~ 
g\rdık. Sl.gara ku'u,a -,rıa, s.ıg.ıroı cu.z
da...91-ht---ı:rıa Oa~·o111Z Üç l~;.:rda.ı:ı tutun 
da, 50 raya ıkad~r c~t.utarı var. Ben, 

SlC'.ıJ"tı. tC()Dm.. Aıac:ı:ım s,.ı.g<..:ra pa
lt'CLı btiy"ı.1.-.çe: oJ.mo.ı l::n az ıç~ı.c .... n ı 
s;gELt:.rı ınralanat>ıL1114ır. 

,.o\rcıd. 0U~ bu nı: \i..t.k'll '.r l,.-\Jrı(:an. 1 

Fakat, E~·lül ~onuna ka4.ar be
~ an.name \Cr.uıemektc haklı oJan 
b.r insaB diişiito.. Bu gi ·ı..r e 
~ aıı nk?. Bir aclauı ı.,,a,·vur e
dln. \"az".fesi JUrtluu diğer b~r 

,k\j~e)lııdcdtr. Ti'~&;ni~nni ayı için· 
ı:l .rdenh e bta:;ıbub gelıni ir, 
Ya n}("nlU•fİ}"cti lıura~a nakle· 
dilııılş \'CYU )'Urdun a·ğer kü,C
Ynıleki \'atnesi nihayH bulmu. 
tur. J::ğer, böyle b'r adam, Eyliil 

Çok 1<.ı,ymeı.,, ilk. .a.rf b•r şey o!rrıı
s:na dt !\l, haı.oo. ı n {d'Z.ia olnın.sı- \ 
1 di "'" oo·yoıum. K:~Wc cüzdanlar 
\':lr .Fa&aıt, bı(•ntth ı~ .']}J. gQrmez. 

hir in~u değildir. Bilakis, ~·ur~ 

dun diğ«*' b:.- k;j...,..i.ne mi.afir 
elarak muva'lııkat hır miiddet için d 
git ıniş ,-c ~imdi İslaKbula dön- ~ .. 

1 
ınii~tiir. 

h.:ı."Yl'lt ıç:ne , k a.r.:l alan 
cil<U.,. tıeı: ld ın. 
Kaç .ı, dry SrOTduım. 
~, ı L>..u;l..k ı.r:ı, dcdıl~r. 

Huliı.- ola k şunu sö ·]emek 
ist;yoruın~ Bi.;J. l<', ıne~ıu Jnazere
li ulduğı.ı tesbit edil ış \atan.ılaş· 
]ara kômür beyannam~i. dalta 
doğrusu küınür \e.rilınelidir. 

rs 

~~~~"~~~W,~~~~I Kızl rdan yardımcı r be en terbiyesi mu-
ı allimleri yetiştirilecek 

Ddetliye İkt~t Müdürii Saffet 
co'in, 1 tııabulumuzdan aynl

ıt"'-k uzcrıı bulımduğunu bü1 iık 
b r tees iirle haber aldık, İstanbul 
Belediyesi İktısat 1\lüdürlüğü ,·a
zil osı en zor işlerden biridir. 
1' lnu ikh t ilmi, şehircilik ilmi 
değH, b:ııuı. ·a İstanbul ilmi liı
zıuıdır. İstanbul 'imi, diye, bir 
ili;ıı ,a.rd·r iki_. bu İlim, bu şehri 
taı mı:ık, meselelerin~ J ıı:sus'.yet
!erini lı'lmck deınekHr. 

J' .\LOP.İFERLİ 
Al'.UrfDtA11LAB 

. Uir kısım aparlıman sahipleri, l 
ltükılnu.•t nıü:ıııaade etn1;~or, diye, 

.kal<>rİfNleri yalmuyorlanuıJ. ı 
Bü~ le htt işe, hük\nndi kar1ş

t rınak da ~·eni çtktı. llükUm tin 

i i wütii :t"* da, •rlık, aparlınıao
la.rın kalori{crlorinin De zaman 

yaktJa<"ai;'t me\<-zuu ile mi uğ"r .. 

cak'!. 

ı) GÜCÜ 
oı..nn:,u ~Aı. 

B r uıubarr~r arkadaş ~öyle di-
yor: 

Tram\·aytara işi olmıyanlar 

binnıi:meli.. I 

Ma;nif Vekalet:, :;a:hr:rrrnde 
Kanurusanide clk<len teı'biyesi 
~ ard.mcı kız mual~m\cr:. yet~ 
ıirmck üzere bir k · rs ;:ıçnıağa ka
rıı r \Ertr ,tır. Bu kurs ı.ı.• ay de
\'am eJccck ve -n ·ers t ::'e gi
dc'l kı~ ta.ebelerle bu y.· J.ls<>ler

::: ı::; z n o.muş, beden terbıyc
tıne heves ı kız aleı.ıcler k:i ul o
Junı:c> tır. 

M~,;rif müdür:c.ğl.Pe dun en i
t.-0:ırctı kayıt \'C kabul .çın müra
caatl.lr ba<;lamıştır. 

Değirmenciler Anka. 
raya bir hey'et 

gönderdiler 
Şehrimizde TDprak maıhsu!Leri 

nam "e hesabma çalı~n değir -
meııcile~ <Kırma hakk.ıt olarak 
of~ verilen ücrette 'bir miktar 
1cnzHat ~·apılmışt.r. Bunu nüzcrine 
değirmenciler Ankar;:ya b'r ~ -
yet ıı,-ündererek ücretin in<liril -
memesil!ı rica eımişled'r. 

Nişantaşında kadas· 
trosu biten bir 

mahalle 
~ ~;,ntaşında TCZ'·ikiye ıııahal

lesin'n ka<lasl'rosu ikmal oluna -
rok .cap eden li.steı.er mahalllııe 

usılr.ışlır. İtirazları olan tapu sa
h.pJeri iki ay zar!ınua it:raz ede
ıı:ıeceklerd.r. 

F:ııka~. doğrusunu isterseniz, J 
ıra "")!arda bu •ıkışık halde se-

•alı t -etmi~e, işi gücü olmıyan lİ~iilİ~iP§ii!iiJ;~;;JePıi 
lı J'J'İ insan ran olur. Bu s'kıntıya ' 
bll:mdığwa ı:öre, dem~k i.si \'ar• 

dır. 

BiR FL~CA."l 
KAHVE 

Ciır kahve 15 kuruşa mı, yirmi 
kur~ ma satı!ıııabdır?, Tesbit 
e-ıhlı:nek isteı>ea fiat en ucuz kalı
' chaaolcr içindir. Yilli, va.ktile, 
f•ntanın.:. iiç kunt.şa ,~eren mües· 
se>eler içi.o •• 

')imdi, bir de şunu tesbit et
meli: Bir fincan kahnnin 40 yıl 

ıuı batın vardır, yoksa yiiz kırk 
~·tl ıuı?. 

AHMET RAUF 

Bizim gUi'lt'de, cn:cl:ci gün 1"11-
çük: b~r haber vardı: 
Bcyoğlunun tğl rn.-e ,..,,.ı ,.;~o 

maral bil" mü6!'&CıS!', !mcarunı 330 ku
ruşa verrli. k.ahV'(..y~ dö:-Lte ilc;U ois
bfıtl:ıde noh-rt ka.n.,<Jtt~UŞ' 

E;!oc:, k:ı!ı'veyi 15 - 20 ~ bl;. 
raz dilıünt>"'"~'z. Du ela, nohut kar~r
mııu:ıa yir.e bir oobtp tq!til etmez; 
ya ... H&lbukl, bu -.elli', bir tlncan 
icııhveye, yanm lııilo hale koiwr tıe
delirıdQ) ciaha f.azia pata ahyor. Bör' .. 
l::l~r4..ıne 111 ceza ver:n .ı:, acaba?. 

BURHAN CEVAT 

r Miı.abl n milli romau No. 3:i 

BİR PAL YAÇQ DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
~----""'- Mooamri: .ı;ı:ziHE MUHiDDİN \.,, _____ J 

~. ı:cl<r.nın' kocası ba..şuıı sollamck- ı 
t :ı ı,. "ldı.nı aJa.rruyara~: 

- Maşoaı . .ıh! -D '<!;
~ Ya böyle işte! . 
- Dok B<'ye!<0nd! içerl 

' 
b'1yurup 1 

b~r tı:ü\•enııze. t(nıeı.zü.l bU)'uourlar mı 
1 ~:ı 'J3. 

n t p 'b1r nn evvel kur1ıuıımak için 
" b ·.-ı:.:..:.uıtp duruyordu: 

_ rı.tdalt'sf·C €c.e-Jdım- D:-')'e cevap 
, _ a.cıe ,, ışinı var... H»taiarıın 

t.ı "k,:.ı)or: 

- Ora ~ ı.at.ı ~!tn.ı.e a:t... Ts;_k,.t 
b nt <'n .•• 

R ~ p oof Jre -f"Slendı: 
- ll~ydi arabayı silr!. 

- GA' ~ • b yEttrxio. İ~aallah 
yır. tt~1·ıf bcıyu'I"\Jr~uD.4.E! 

.. ~ '!'U?ka ara.had. 0 lnm.i(;ii. İht..ıyar 
'k11\:...SınCl 'ro'unda ev:n ka.p1:suıdan. gi

r ı Ratiıp deNl b :- oh ~\;.<el't'k a

f""' ın ıuıreı..et fi\; .,ı CoL-d..l ... Ş'a>-

eli ,·er rIW Bü.lbül ŞadQ-C! ••• 

* Ar.onlm !\laden Şlrkeı,,.,;,, Mudürü 
NJl, Bı.:y sabah saat onda ya.ı:Jıa.n-eye 

ge.d-tı zs.man orla!t!<'a "'nltt 1ıop <>Y-
17'.l')"Ordu. Odaları bıı t r b:rer ~k.la
dı4<1>o ııonra Ra;.ı:ıc:ı ele Cab>tl<lll<l de 
a:rLı."lE'm.ı.ş olduklarını gı)rc!J k hem 
~tı. hem de hcddetltuclt ..• Fo.ı.kat dt
Jresı uzun stl!'IT.ed!.. Jçlll~ bir vesvı:-oo 
dilşeı't'k bu seter de m'll'aklandı: 

--· Ac-•b<t bır kaz.a,ya mı kurban ol
du .,.~ -D,ye dü,.nınwğe b.,,Jadı

f :k.t lk·•"''n bi~ ı>yno ilın. ayni oa
atte btr ft'l ... kt~ uğramaları p·,,:C. tıe o
lacak bir J<:y dctıldo 

OnOOdt"kt zıle baı.nrak hadf·me Os
man Ağ0ty1 çag•Niı. Oımııan Ata yazı

tuıMD..n sr-ss:zlır. ~rxie ~l"' n b1r uy .. 
kuya dai<ıU$, halaa toı:ı ıı.~ ruyöL go
rUyordu. Z•l -esini d ·yunıc.a sersem 
&erseın fırladı. Ratıp 1en pCk hoFl etzr..f
d:g: ~:u içiodQ Ju:;.a iW öfkı·y\ıe on.a 
,:11tı; 

Fa: k ta yok. Fa -:at, ~:Um "ri-
JJC et ~-c tı koy ~r. Etiket. ıtor.-

ımmr.. oı':T'.a.Eından er lt'f\t a ~a • .,..t-~. P::..
zu ıt., y~ıun,. ULJ.trrıyalS'l~, btr lıra 

·gıcıe s =-a m..ıi"'faz:ı ı adını.. 

J,iaıgaza sah.ıi>int!, b•r aralık, buH\l'll 
çok paha t oklu;.'ıihll sll,y:led • S-ı•<i<, 
.ea!.c~l.:ırın yeni. vt.! gao p Weli \iti. 

- Ii:ı.1~. ı:curzd ... :~, ae.m'tyıorla:-. 
.._... Ev- t ~ ... Zi\ıll6n ••• J."3ı•or~ar, 

- N:ı. • .l ınal, iyi mi<i.iı·1 <Lye so.ru-
yu:"Stm z ••• 

- P')'t..33.nlll. mr:~ cudlın en iyisi, d'İ
~vrlac. 

Som--•, a.nl şa.y anı diiak at olaı: aıı:, 
nüC»1e·e ~~bı ;war. ı.öyltd!: 

- E;;kki:cn, yao. barptı>n önce, böy
le ~o·~· -. !a~:a Y•J>llır, ne de !rJa 
~ı:.rdı, .Fakat, şimdi çok y~ılıyer ve 
d ih ço1e. ı 'ııyor. ?diiıjt-et'ilrr facııtazi, 
,.ıks tt>Yle:'C dn:h3 ziyade r:ijbct eci1-
yQr,a., liunuo nwrtıt>ını ()!z. J~ anJ.y .... -

ıyoruz.. M et..i. u utın a!.czn.u. ·• sl
g:rlar, k . i Jrutıt lo.t.mımm lç,nce 
dUTSa r~ el UT., 

~fa.ğ:rz:ı.do.n ç 1:c rY.e!t, br 1baısea bu 

r.ı<>Il cüm:fy! dii:;~rdum. 

R. '°"' "iT 

Elli muhtaç berbere 
yakacak veriliyor 
Ş~hrimiz berberler cemiyeti 

san'at h~yatında elli yaşını bizzat 

çalaşarak idrak eımlş ve hiç bir 
yerden geliri, 'lıa kacak bir kimı;esi 

olmıyan muhtaç clli berbere kış
lık yardımda bulunmak üzere kö

mür ve odun vermeği kararlaıştır
~tır. ·Tevziat.. önümüz<1eki Solı 
günü başlan aca ktır. 

Ucuz şekerl e yaptığı 
lokumları pahalı sa· 
tan bir şekerci adli-

yeye verildi 
Divanyolunda 59 rı um~ra<la şe

kerci Rizanın; şeker fiatlar:ına 

zam yapılm~dan e\-vel imal et.nriş 
olduğu lokuml.ı:m kiloounu evvel
ki gii 300 kunışa sattığı !bir müş
teri tlirafından i.lrbar olunmuştur. 
.Bunun üzerine Riza ihtik~r suçi
!e mUli korunma 1)1.ahkemesine 
nrıl!"A.5tir, 

TAKViM •' 
R ıml 135.R 1 KASIM ll-cı1 ı36l 

%. TE:RINI 13 .ziLKADE 
1 1 

y.ı vu A,y il Vttsatl Ezan! 
D ~ 

VııAOt 
D S 

2 ci teşrin --7 53 Günet 2 G6 
1300 ötı~ 7 ı . 

20 JS 32 İkindi 9 45 
17 47 A.qam 1200 

CUMA l 923 Yawı 136 
61 0 İmsii< p _3 

- Yıııc o zi<ppe oğlan ne 41.iyor a.. 
cı p? K:eyfr rm, C'IY m.ı.? A&ııı bo, du,r
maz :ki 81:)1)1ıanın! ... 

Ça,tilt ratlylc öoo~ Raııtı;n oda k~
pıınnı açtı. Od<ıyı boş görünce bu se
f-e:· Naıı Beyin oda..r .• ua g:rdı. Nail Bey 
haden1(lnin SUTatın.1 bakınca uykudan 
yeuıi. u:yanau.ş oka.:.ğunu göt>el'Ck çı
kışlı: 

- r-tı .. aallah yazıi:::ncy! sa:ıa s.ırt 
S<>Y&a!ar kmısenin hob<>rı olmıyacak! 

Osman Ata Y•>m;-ı;,ğwm k.ıJoordı: 
- Buraya haıolık!~ ay.ak basanın al-

nuu karış1arr.n n~~!'ım. 
- Uykuda mı?. 
- Ne uyku&u bıJytm?. 
- Sen .st-eıd.ıı:ın itOOıır inkar rt. Su-

ralınd3 <ia;.ı-a.ısı Ya.r ..• 

Osman Ağa eli)"~ yüzimQ yoklı.va-
r:ılc ıaşkın ,.,-,kın sôy'end'I: 1 

- N.e damgası". 
- Gıt tıe ; yr.nya bak ... 
Osman Ağa kol!a:-ın1n üs~Une yuzu .. 

nü k&p!O'•Tak uykuyl dald1g' lç.n, ce
kolitıtn koJ<ır•ndakt f'!ritlr.rie •k' dil~ 
mrrun alnına. görnU!e.n ~ı fÖ!iX'l'\..itrOr
du. 

Na:ı Bey lekıd~I !<ifı görerc.lı: wrdu: 
- Hang çocuklac BeyrmT, 
- canım bl-z>m kAtıp!Cr! 
- Ha on'ar rr.t~. Daha t:elnıedi.le.r 

~·7im ve belki d:e, 
( D!:nmt varı 

h v i t i { MAHKEMELERDL~ 
ar _E a Z Y e '.ı Küreyvat mı, 

Şimali Afrikada mühim muha- kravat mı? 
h 

' 
Döğü~n~ı.i~l(:rdi; hen1 öyle b~r 

re el erin başlaması yaklaşıyor . :<öğüş ki, yüzleri gözleri yara, be-
l"•. üslı.:>rı b<:şları kan izler~ i<s·in
d•·;di. İkisi de D:ııocıinden davacı 
.d . Bi1'inci davacı vt· maznun sö-
ze b~şladı· 

(Yazan : t. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

ŞİMALİ AFRlKADA HARP 
V AZİY.E.'Tl 

Mih\·er tarafu., Tunu.,'da gn:~
tigı mli<l~faa tc<ıbirlerine lı<ıkıhr
sa, Şırnali Afr:J<adan çekilmek nl
yet.in.dc olmad:gı aıı,aşılmakla
dır. Alırn:mya ve İtalya hava ve 
deniz yolilc Sidlyadan Tunus'a 
kuv\'et gönderm;ye devam edı.
yor. ş :r.dilik Bizerte ve Trablus
garp mevkilerini müdafaa etmek 
rnak.>adile Tunus'ua müttefik or
dusuna knrşı mırlıarcbcye gir'..,e
c<>ği muhakkaktır 

Twrns'da harıb göze alan Mi'h
\'d rr!~dafaaya hazır an.rken, 
Llbpcıa müıtemadiyen ric'at mi 
edecek• Böyle bir ha~cket, Tu
nus'da yapılmak istenen ır.üdafaa 
harbi ıle tc'l f ed.Jemez. l\iihv'l~ 

rin Ron:mcl kuwetlerile Libyada 
bir hatta durması \'e müdafaaya 
girişır..eS: L'wm gelir. 

Bu it arlı, L\!J)":!da rıc'alt> de
vam d~ m:bver km-vctlc-rin n 
Strte ~ör-fcz;nde EJ~geı1 c "·ar1n
da dnması ve orada me\·cut mcv
zılerde-n iotifııcie ederek ınuka1'<'-

m•t gös~ermesi muhtcme•dir A
caba !tvmn1el k~vvetlcrı, 2. inci 
lng'lfa o:d~sur bu me.-z.lec ö
nünde tlcrdur~. ir mi? 

u.;n oo yal!dığ ~ ,, gill>t Rom
mcl1 geçen srne ricat ett;gi zamen 
Tral.ılıos cöh.i ün başlangıcı sa.yı

:an 'E.lageila'da durarak m kav<;
m€l gosterm~ı. F•kat bu sefor, 
ire:liz yrdu"ur~ durdurması ve 
müdafa:ıdan taarruza geçmes. 
nıümkun görün.meınekted' r. Eğer 
İngiliı.T€r, E!~eila'da taanu;ııa 
yenıden başlıy~cakları zaman, 
m.ih\ er kuvYellerinln ger;sine pa
r~..:t k:l'&ları ndir:rler \'(' de -
nizden ihraç teşob"oii&!er:nde bu
ltınuriaw, nnh\'Cr milda.faası 

Tr~ blusgarba kad.:ır adını ~dım 

uz.ı.y:;maz. Yoı<sa yalnız .cephe 
taarru1Jarile Trablus çölünü a.ş -
l!l&k hiç t.e kolay ,bir iq değildir. 

Tunu$taki harekata geFnce, 
müttefiklerin hedeofi ilk hamlede 

Rzerıc ve Tunus şehirlerini al -
m"k ve Trablusgaı'bc yürümek 
iç~n ccnulba -Ooğ'ru sarknıaknr. Bu 
:rnak · 'a baz.> mütte-fi.k. kuv
vetler; şimalde '.Cunus ve Bi!ıcrte 
~hirlerine yürürktn miiltim nıo
törlü kuvvetler de cenll.pta Gall:ıes 
limanı üzer.ıne ilerlemektedir. Bu 
müttc-fik kuv·vtel:erin mevcudu, 
§ mdi Amerikan, Fıaıı.sız ve İn
g.;.z olmak iize~·e 300 l>.n tahmin 
e lil(nektt·d~r. 

Mütleiikler orta Allrikada Çat 
1 golüM!e~ de ş:male doğru kuv

ve t'.-eı- se Y« ar. "-eruiT. 1 O 'bin 
kı< odu-• siJylen<>n bu müttefik 
kuvvE:tı ·nıı.,yonlara bindirS.ın.iş 

piy. ,2 i!c hatıl tanklaroon mü -
rekkrptır L b ~n:•' ga,,,ine doğ
ru ,c:Ic-d c nt.; ba.k l.ı.rsa, ıp!:ıver 
ku ~tkr n Sut ui ııde 
Llag·'i;a'cJa ruucnn;ı:Lr.~ tı:Jğu;; -
r "Sl .ü ':\Jn o~-nıyacuk g b:li'r. 

H ·c,c, Tunı.ısta vE: Trablus 
cbl < nndc v' ı<ıcn millı:an m ı.>lu
;€ 1 Jı:' ::r b ..;ıam~ı..: u.z(',"C"dir Bu 
•r •• h:r •be:w· 'ltil\tdiklcr'n ka -

n;o, ası ihıimıı d h kuvveti.!-

dır 

Berberlerin m ük 
tesep hakları 

Berberler Ce iyetl 
şeııır M cuaın 
m ilraca t etti 

f 

1 
Bcıtıeı-I~r Cero<Yeti !da.re Itey'ct! l 

·~n bir nn.r '\~"'nnİ'l ,.e butr'.ın tat
b:E, iç·n Şf't.1i: Ml'cl" rıe ~ mim"aca~ 
ean hr: 

Bu kaı'G.ra core ~~·nd ·yıe nclır rhli
~:l('tno.ıme ıı~ru.ş ve B• J~i_vcoc l:"S'C1l 
edilm~ ol-an retY.!!ın bt. l'ıa~iarı mük
tesıtp f'ayılr.(.-aık ve bnde:n.a y211:aı.acak: 

u;,,:ııeror Bert.ı.'rler Md..-; .tı.ı·ı-et
na:ıx-l<"ri Ps.16 lutulac;.ıkt ... , ... p h·.ı hu.., 
sıs oç n Z:ıtJc ,ı Belediyr T•l' .otna
~ b.c ın:JteiOO .ek 1 eo.ınıı: ·ı Şetrlr 
M;."Jt'ilaAxkm :rtca ed.1-J~r. Kl!y{&t>t 
te!.k k. o1ım·nektadrr. 

Beıı 'rnhveciyim. Sabahleyin 
erken kall'\·eyi açtım. Ocağı yak
t.m. Bir de nargile doldurup oca· 
i;m başına geçtim. Suyun fiıkur
damasını bekliyorum. 

Bir iki de m~ri gelrli. Onlar 
da oturdul.ar ... Bekliyorlar ki, su 
l;ı..·ynasın da, çay içsinler ... 

Derken. bu bey geldi. 
- Aga' dedi, çay olmadı mı? 
- Daha su kaynamadı beyim! 

dedim. 
- Sen de. ne biçım kah\'ec' 'n? 

dedi. Bu Y.ıl<te kadar insan çayı 
ya·pmaz Ir'1? Uykudan ycnl mi 
kolktm y<ıksa? 

Kızdım doğrusu... O insan da, 
b'z insan değil miyiz? Uyku u
yuyamı):ncak mıyız? Dedim ki. 

- B.z uyku ı.ıyurrıı~·.:ı<ım da, 
g('Cedcn ır.ı kalkıp çay hazılıya
lım? Sen:ı. damarlarmda J<an var 
da, ben;mk.nde kan y6k mu? Se
~ıır • 'lende b~ kar mı var 

su? 

- İvı amma, dedi senin kra.va
tır.la ben.m .kıravatım kasında 

far'k v r. 
Bey ;-:ı, dedim; !ıeniın kra

•atım yok ki, aranuııda f<l.rk ol
s~n!. Bız, s:zin gidı' asılzade de-
ğiliz. ı 

- Yuf ~ana ulan: dedı. 

Öyle dey.nce artık duramadun. J 
B r iki kötü kelitm da ben si>yle
d,m. Üzer·me atıldı, diiğrn<';,°le 

,b::.şbdı Ben ile 'b'1' ı.1<i VUKdum 
amma, şu halime bakınız b'1'! ... 

İkinci davacı ve maznun da söz 
.J.dı: 

- Efeııdım, dedi; bu, yanılış 
~r.ladı beııim söylediğimi.. .Se
n·n1e ber;de başka kan mı ,-ar?. 
<le)~ncc, .Tab,i! dedim. Herkesin 
kanında kül'cyvat adedi adır. 

Senin küıvywıtm başka, lbenimki 
başk.ı!• Bu. kütey\·atı kravat anla
d.: İleri geri sözler söylemeğe ba.ş
'a<iı. Ben de: 

(Devamı S.ı: 3, Sil. 7 de) 

DJ ş.~P.9~1}f;t~ ..... _.. ..__ . - , -

itaıyada asabiyet •• 
Yazan: Ali J{omal SUX~IAN 

Bu.günlerde İtal)·IHla hau ıır~'fl• 
yat P:ıpalJğın ,·uziyetine kar~ı 11ck 
ı11itnah gürühnektcJ:r. İtnl~au 
birçok ınühiuı !->anaJİ u~~rkczl~ri· 
nin, iskelekrjnju İr..g'Iiı t.a~·~·arc· 
leri tu.ıdm4an IM>ınbanlıman cd:l
nıek.te olrn~ı ~iııirler ü:ıı:riııdc de 
taırhibat Japmukıadır. İ.tikhal içit> 
end4ckr artırı.ak~". ~I: lı Hf in 
nıüşleN!k <leniloo da'"" uğrunda 
İlalyadao d:ıJı. "" fedak rlık Ls
ieneceği soruşturnlmal•acl ı. Ge
çen Umumi Harpte lt.ııl) aııuı İıı
gilıeN!, Franıs.a \'e Rıısya ile müt
tefik olarak Almanya ,.., ,'\vu..
tu ya aleyhine haıbe ı "rdii;i za· 
manlar doğ-rudan doğnıya İtalya
nın nıcnafıine taallül: dm,yea 
herhangi bir hareket ,·e fa<ıf:yete 
girj~uektcn İtal~-:uıhır ut\'.'n uzak 
k•lmışlardı, Bu sefer Almanya ile 
beraber olarak lngilterc \C t"rau
sa aleyhine hil.rbe girdiktcnberi 
iw İtalyanın lıi ~c~inc düş.en iş 
takaLinin ı>ek ü~tündt.c?'r. GcrÇ'i 
İtalyan matbuohnila \'3kit •·akıt 
görülen neşriyatta kazanılacak za
ferden lıahsedildiği ı:öriilmüyor 

deiil<Ür, faka-i şu günlerde l'apa
J,k aleyhiude rıkan bnı ) azı la~ 
harp içindeki İtalyanın ho~nu ı,uz
luğunu belli etuıed<On olm.ı;·or. 
Papalığın b;.taraf rnziyetiui hGza· 
rak Ang.lo - Sa.kson taı,fına mü
zaheret ett'.ği bu nc~i~·at ara~ınd.il 
açıkça wyleruııektc ve ı:e~cn harp
le Papalık ınakamuıda buluııaıı 

On be~iJıd Benua ile ~imdw Pa• 
panıo ı aziyetleri muk~~·ese edil
mekled:Z. Bu mukayese de ma
nalıd..-. Çünkü geçen seferki harıı 
sırasında On beşinci Benuanıın 

( 

Alman tarafları <olduğuna ıl-.ir 
dedikodular çıkouş, bunun i'ze
rjnc Vatikan dipW>ıuatları ~n iyi
si bütüıı muharip devktlcr ile 
münascl>atı kesmek değ'ils.ı b~ 

h!ç olmazsa bunlarıo PuJ>ahk ıı.e;r;

dindeki mümessillerine fazla >lü
fat etmemeyi uygun bulmu~.brdı. 
O zaman.ki İtalya ile PapıJ k ara
sıııda zaten ihtilaf vardı. Bunlar 
birbirlerini tanımıy·orkrdı. Heın 
de İtalya o uman Alııınn) anın ,.o 
katolik Avılsturya - llfacad~t.a .o 
İmparatorluğunun alc) hine har
lıe :-irmişti • .Müşkül şer~it içinde 
V:.likau dipl<>nıatları vaziy.,ti so
nuna kadar idare etliler. }'akat bu 

1 seforık• lıarpte hal ve keyfiyet 

1 

başka tiirlüdür. Bir kere art.k Pa
palık ile İlalya hiikiı.oıeti arasın
daki ilitiliıf çoktan halledilm'~ ol
duğu için h~r iki taraf resme.o 
birbirine dargın değildir. lı.:ı.lya 

Çıkarmalarda Deniz, Hava Silahları 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~:--~~~---/ 

AKDENİZLE BATI PASİFİKTEKİ 

,,,?. ~ri~!~ .... ~~VA Ş! .. ~~ !~~~~.;~~~.İ"~'- lj 
s'ndek! ing'liz ordusu ta.arruzu - ( i ' ı 
nun bı:güne ka.dar verdiği netice- 1 B'.a lJRa IB. AK j ! ~ !.i.zımge:en cihetk-rden birioi 
]eri dde edilen mU\·aUakiyetlc- \ de Ccı.aır sularmd~ bir d<>~ l ha.r-
rile' o.rl ~•te rı:.dyo ve aj~ns fun- ı.çin va:ıiyeLı Şiw.ıi.ı. .4ıfrıKada I.ı.r-'• 11 baş1 .. rr! ş o!<l .ı_,ı..na daır g-c-
bcrleri c~n'i, gür.üne b'kUı:mck- mi'n·~r devletleri lclıir>e duzcnk!- •.en h~bcricere rağmen. İ'U'!}a 
tc, yayrr~ktu..ıırlc.r. yebilın<'k ve lıE-r türlii mukabil doııanır.a>ının, İngiltere ve Br -

Y Ş . ,. •f · 'n F •·•ctbire ıba-•.vurrr.ak... le~k AJ!'<'r.kanın Garbi Akden<z-ine ;n:. ı -"" n " n 'ansa "' 
müste e'·csi saıhill.,rile garbi 1'H.ıver devktlerin.n f<"bliğleri, deki harp gemilerile çarp:ışmağa 
Afrıkanın ve Atıantik <k·n ozinin kendı denıı.alt,t;n1e tayyare•.eri - gön<k'rilmcmış olmösıd.ır 
Fraıısanın Fas müst-cmlekesi sa- nin 'bir s;ıffı'harp geınislni, 14 kru- En fazla hava na~il vsaıtalaril.e, 

- ·· 3 t \r'L" • • • h""a kısmen de der;"'.den Tunustaki h!llerine B'.rle~ik Amerika ile 'in- vazoru, a,,are gcm:sm, - -
giltereden harp gemileri, tayyare ra uğrattığını, batınldi.gin'·liddia ve c'B,zerıe. limanına gönder?lmLş 

'--yaıı ""·lem· t·r B· t nldıg" s"·-,,, olan mİ'lwer kuvveU.ırinin, Ceza-oem:'crind<:ki tayyareler him~ye- '"" -, ı1 ı . a ı ı ,-
b ,_ 3 k ·· ı b. l'k'- ha~ ilıden St.'Vkedılen İn""'z b'ri.nci sinde sefer yapan na:.liyat vspur- ,.,nen ruvaııor e ır ıı "" ,ara .. ~ 

uğratılan veya batırılan İngiltere ordusik· y.tpacağı mııhareıbede 
larından yapılan çıkarmaların 1 k k ret mag-•·'biyetı halinde -''-ver d~·-ld 1 V·~ Bir eşi Ameri a harp, t:ca "' uuu ~. 
verdiği neticeferle e e o unan 1 k" ,.__ .1 '-r 1·çı·n ,·eni ~hlik•ler .,___,,~n!t-.. gemi erinin ye un it,.,..rı e 89 a "' , " ' .,,,""''" 
muvaffakiyctlerden gunü, giinü- u •ı·r. Bunlar da bilb 0~a Şa-'~ • •--

vard1ğı lckiia:,ı me\'(!U ur. " .... _,, ı-.ı nA.: 

ne hıı.bet'dar oluyoruz. ~ilizlerle Amerikahların too- denizde Girici ada.;rna, Orta Ak· 
M'lwer devletl.~rinden Alınan- lığlerinde bu hususta açıık ve e- denizde Sicilyaya, gonr11 da \'eya 

ya ,.., İtalyanın, M1Str ceplıesin- sası. malumat yoktu. 89 rakMn:ı daha evvel Sarclunva ile KQr3'ka 
de bozguna uğrayan, şimali \>e üzerirıdeki 'ddiayı bir taıaf\ı iddia adalarına A1nerika'n ve İr.gtınz 
ııimdi ga~bi Afrıka müstcmle- tarzında kabul eylernke tazımge- deniz, hın·a, kara kuvvet.lerinin 
kelerinde tutunan İngiliz ve A - lir. taarruza ba~l4maları h116uslar1<lır. 
merika müttefik ordusu hare-kat •' * Bu cibcti düşiinen Alman \·e İtal-
aleyh:ne mümkün olan süratli 89 bat:p ve tıcarct gemisi üre- yan kara, deniız, hava kumand.an-
tedıbirleri alanakta geç kalmı)•a- rindeki mfhver devletleri iddiası ı,ıJd;;t':nın · talyan dıonanm"6ını 
cağı tahmin olunmuştu. den;zaltıl.arla birlikte hava kuv- Sardunya, Kord'ka, S'cilya, Gi-

Almanva ve İtalyanın m~kabil veb:<!rinin taarruzlanndan husu- rrtte-n mürekkep ecnebi A\T~a 
tcdbir!,.rini Ü<; kısımda hu;5sa e- le gden neticelere da)'lanıyor. Ik- müdafaasının ileri üslerinde bu-
debılır z: mal l:uvvetleri, levazım, iaşe hu- lun·lcrmal!'ı Qıııha faydalı gördıi..ıc-

1, n • ş· •' Af ·k F leı-• talımin edilobilir. 1 - Akdenizle Atlüntik deni- sus ur• aa ımru.ı rı a ı·aıısız 
- • 1 ' ·ı F ' Atı· t·k Batı Pa><fikte Gu da 1 ~ana! '"' zonde mihver deniz sU.fihl.arııu, m ..... em e<esı e ao ın an 1 ... • 

İ 1 A "k salıil'.cTine ve limanlarile Bırlesik 'l'ulgaı sularındaki deniz ""'·~ neıltere ve B r eşik men anın • 
l Amtr· ka ıle ingilteren;n yetecek rında Japoniarla yapılan deniz 

harp gemiierile aske~ C\'&Z!m, ı;c,·k.yatı yapmalarına denizaltı h;ırbir.e a:t Amerikan wb!ci.ği de 
müh:mmat, gıda ma elcri taşı- ve ta; yare taarruzlar: le mimi <>- neşredilmıştir. 3 ağır, 2 haf:f kru-
yan \'apurlarma hücum ettiımek. lunamaz. varorle 6 mu.hrıp, 12 nakliye ge-

2 - Yıne İngiltere ve Birl~ik 1 ..a ., 1 d 1 mıs· .'cı·n .'·'- Japon zırh! .·ı~ Ame-. n.gilı e .. e Am<'rLI<aLL :.r ati uu ~ 
Amer'.ka gem,lerine, Şimali Af- m:..lıvcr devletler:n:n 13 denizaltı rl!rnn hava ve di:!nfa kuvv tlcrı 

bükiı.mcli ile Papalık ara•willıki 
müıın~tbetlerin i)-i olma~ı için ~ 
bepler daha çok g'ötünüyı>rdu. Yi
ne lıu mü11a9ehetlerin )111ımda ol
madığı 'üylcnmhorsa da Papalı.
iı•n !<.,ııdil"ğlndeıı bilaıaflığa ay
kın ola.rak bir 'aziyet .ıılmı~ ol
ması gazetelere yazdırılmakta-

dır. İtal> a tahribata u;;!racken Pa
palık buna ..e<»İ< "'yirci k.ıı,J,.yor 

di>e şikayet ed:lmckte<lır, İngifa 
tayyarec:leri de tahribatın ~alnız 
sanayi ıııerlrezlerine n biiyük ter
sanelerin bulundıığu sahıl<!eki şe
hirlerin saha.ında kalrua,.na dik
kat ediyorlar. Herhangi b:r kaza
ya nıi'ydan vermemek iç'n İngi
liz tayyareleri lt<>ıuanoı \e Vnti
kaoın üuriwdeın gelip ı:epnemek
tedirler. Bu ncşciyat hubin sini.ı-
ler ürerindoki te;irlerini gii;;t.,.._ 
mekledir. 

Asker ailelerine •e· 
rilecek ucu :z ekmek 

karnesi 
Asker ııile!eriı,e de ucw: c-kme. 

karnesi verik!ceğini yazm«;tlk 
Bunun için icap eden hı>) r:n"' 
ır~elerin tcvz'ine başlanılmıştır. 

Erkekleri a.9kerdc olanl&r 'bu 
";epannamdeıi clolciım:rak &ay • 
makamlıklara iade ettikt "l oonrı 

kcn<liicı .. ne ucuz e~mck kaııı-elc
r \·erilıeceklir. 

B sta e O.çretıerıae 
zam yapıldı 

Eskiden şehrintizdeki Bei('diye 
hastahanelerinde biriııd 300, ikU. 
ci 200, üçüncü yüz kuruş olan 
ücret tariie~i)e ameliyattıan<: ·mas
r fı oı.ır.k büyük ameliyatlardan 

rıkada:.Ci ihraç limanlarına A~man . b t ,_, .- ··'- l•• tara!ı11dan batırıldıg-ı anla•ı:~i .... gem:sının a ırın.ıı5 ını, mı.onte"' .... .., 
ve İtalyan hav<ı kuvvetlerini ta- tipte dü?Jnelerle tayyarelerin dil- tı. 
arruza sevkeylemek, şürültlüğünü beyan ediyorlar. Şi-

1 al. ıan 10 ve küçlık cerrahi müda
'hale!erdcn :beş lra alınmakta idi. 

3 - Hava, deniz yollar;Je Tu- mııı: ve şimai'garbi Afrikanın 
nus:a bılhassa cB zerle• hmanına Fransız müstemlekesi sahillerine 
kuver, tank, malzeme gönderile- bilciığ;miz askeri ihracı yapan ve 
rek Mısır topra:-ı.a.ra><iakı çe-kıl- b~arılar elde ed~n İngilizlerle A-
m~ saiıa;ı B.ngeziye yaklaşan mer'kalılar, mitı.ver denizalhlari-
Rommel kumandasındaki miJıver le t;;ıyyarelerinin taarruzlarını he-
ordus·ı bakires·ni ikı ateş arasın- saplayarak müdafaa, akını bı.-

da kaım .. iı.t.ın irnr;.rmak, ileri.;l rakma s.il:lhlannı hazırla~I.ar, 

Bu vaziyet ve netice, Alms n, 
İialyan, Japon harp gemilerin'n 1 

ayrı sahalarda İngiltere ve Birle
şık Amerika d.onanmasma. karşı 
müşterek ve müttchıt ta.a.rTUzları
nın resaplanan ve bek~nen ne
ticey;, üstünlükle hakimiyeti te
min edErnemi.ş olduğunu .U iiir 
tcr:r. 

Diin ~ehir mecl;sinde ka!bul o
luD>n yeni b'r tari:fe ıle biril'd sı
r..f için günde 5, ikinci için 3 ve Ü 
o .. ncüo sınıf için 2 lira alınacDktır. 
Ameliyat lazım gelen hallerde a
mdiyar.hane masrafı ol.arak 10 
ve küçük cerrahi müdahaleler i
ç.in de masraf o•.:ırak 5 lixa tesnit 
ewln:iştir. 
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IF ener bahçe ile Beşik .. ==alSon 24 Saat içindee:== 

Hadiselere Bakış 
taş karşılaşıyor 

8 
• • d 8 • • d • ıAlmanlar Rusya-

1

r Amerikalılara Amerikalı Gene-
ınkcı ~r unulnd ~ngazılye legır!dan da Afrikaya göre harekat ral Afrikada se- -Fenerliler bu maçta Büyük me uzere o ugu an aşı ıyor k . . ·*lı d ? f b ı·k ·ı" · ~ o.wn: seıll!ı Mu<!rrcr".r AL\Tııı as er getırıyor ne saJ . a a. er er ı ı an ettı Filtreti de oynatacaklar 

Tuııı.s'da ve S•!"<!rıa J·"de mu..>ıa- 1 
rı.ıoclcr azaıru b ... · aııemnüyet •_l- 1 
maktadı..r. Nevyor:..ian gelen bi.r 
ha re göre, müttttfikler Tunus 
topraklarıua üç ana J<oldan taar- 1 
nız eıtnı.şıer<llr. 

3< J,000 kişı talınuıı ed.l~n b'r !n
g lt:o, Amerikan ve •'ransıı: ordu- \ 
,J CewiıJC'ıı h:ı.rekd. ctmış, Tu- 1 
".ı t.ı..d~ııdu".u gc~,11. tir. Da1ha i 

'"-,·el muttefık par~.,L<;ulerı de I 
~r ... ~LL./c 1K' önernl1 u J(.:tc ,in.m ş 

~lunu) .>dardı. Geı . .-r a1 J i.ro"ııun 
nda ındaki ~ ,000 , ı>< 
:ı; k..r • ..,·et.; de b~ h::ırek.ı. 

.._.,"'"""· ~ • cldcll:. . Oı~ ' · ,...r-
lwrck ........ ıduı Fra _,z. kı:·a1Q ı 

ba ~·u bı. Amerikan ~c ef ıat'"
.~. ta afınJ n uğl..r1a .. 1t r. !';c,-

• • :.ı güre, C=rd~ıu F:-nnsız 
• ... \:Ct~t...·:1 "ı..dl.C.ı. 1\1 :Vt.re kat.!
·~ uuL ....... "lla.;:tadır. Çad g5lıı .. -

ülıl şımale ciogı·u hazı., .. ct ~<icn 
s .. ,~a.;ıo.n Fr,uı.sa kLi. ... -~et~c.r~n. tl.c 

1 J bın kı.şı ulduğıı 

r En.teolı. 

t.ı n n e<hl· 

Diger taraftan re•mi bir Kahire 1 
t.;.ı:.;.g<Jıe göre, 8 mcı oı du Bmgıı:- ' 
:ı.inın cenubanda düşrr.ar.la tema~ 
gelıniıjtı.r • .Bingazı dokları >bomba
latınıl,tır. Mutt<.1ik•erı.' Bingau
ye gırmek irl.erc oldulı.1arı veva 
gird;kleri anlaşılıy»r. 
.şblDl SIRA İTALYk'<L'°'!• 
l.ondra radyo•t:r.un \'erd;ğl ma

iüın:ıta gore, ŞJmali İtaı~~ ..ı ~fısır
d~!k harc:tdt 'başlı.ral1öar.lxrı se
k.i~iI•ci d<:fa bon .. ba d.nı.a.n ll<6'1'~

!a1 ın.n to.o.rruLü.I.a ug.rom~tır. 

Hedef olarak Tor.rıo şOOri !le 
1>11c:ıdR 50 b.n amel••nil! ç ' tıg• 
··~,t tc.u.: ve ot.on~OOil b~ 

•'l seç' ~r."! :1L..r, Heo~fi ... ~r iız.c ·ı e 2 
;-;uk ytiz!erce boırlha atı :nı,t.r. 

ç· -.1 .Jr: yanı: rı ar 80 k.imnet.
rt :c gorl, 1müş.tü 
P~ .. !.k harp kon..;cy. dün \"a

şı ' :l.:ı t,;ıpkı~aı·· k, ~mdi ı.ıar· 
uz hedefinin itı.;ya olduğuna, 
k · •'e halinde yap:l~cak ha\a a
;. .,:arının İ tal~~va teV'Clı ed'l -
ı,.csine ka:rar Vt.rmişiir. 

s ah a 
(.1, ı:'l< Sah n D vıı..rı) 

·t n 1ı. • J g 6 'tü d !l ı 
b.. ~K k C l v• "" tr. 1 

-

" r. Ft:t. <tn baz' te -.eon, tt!graf 
~ • r }- m , diı-k..:ıtı ., tı,caret-

raı ~ları, t~ntc .. c .._<..._'J'l.Utr 

T JHS.\'.'I YLRLF.ltE İTl'Ü\'ESİN 
Y!\RDDll 

'F tına ııt bırlıktc nül" uw.li sLtı'E'tte 
r ~n C1\ln yn ıNJ ·dıan. ~(-iıt''f'l.:rz.n 

b· çc! .. .:r ~ıt·mt er nr mı baemcı'IJ!r, 
I· .. l.lf.ı•r..: I~o.s·.1p:..;:ı, ,\· ııy, Ey~, 
I' _ı'. s .ıı!dD, ti · ar, Y m ş, itas
ı "7. ııa p:-zan ~:b· ,.,rıer<kk; bau 
c.. .-:ı n t 1: ,.otlarım ve diik~anları 1 
rı ~ ışı r Buralara hı•mw.'11 tt!;a;ıye 

< {:picr• g~r<'k su!&.rı bo6U~ tl."'"".cy-a, 
) C1 .a w~!~)!ardır. n~ı lllf',YO..'lGa. 

,\. ı· oı,t~..ıJ c.BüyüZ Çu.~ur ll<:n>. 
! 1 >ı'!"L, d3. <KO !<ç!l l!OM ,.p Sir

k \. ck.ı L. ntr. i G ·· \k binası ve 
~~ ş1e baz1 dOkkrtr.ları 1rUliır !ı;tJ;J. 
( ~lt ıi.!aıye taraiındBn sular bo~BJ
t1 ~ tı:. 

DENİZDE 
Fıl'4ı.1'U'lln d<.:<tıı.d~kı ie~rl de bı..ı,,yu:ıt. 

l,~ .. ıs.tur, :\lotör!-erl" I)Cnıi.z Yo!farı, Şlr
J.:..etı. llayr~ varpu.rları iıskP't 1 e-re c:"C'k 
g yan.!l.'i~,d~tl-erindPn ~t·rtcr in-
!tr· ını ka t.mişti.r. 

Fırtın un ın zfddct;ı\dıe>n t Ya-h1'\1L> 
HPUl'U l!joyılkada lskr "-''ne kada.r 
:::n a.ı.fı.tla c-t•.ı.-tbKm4 f""kat r ~ara. 
çek n:w~ b<tluıı:riaJ.,-tıı. olan Büyilita
cu ,:4'3n... ,.~3.ıJ-c.-Y' ... r::ık ırıi."d:r.ı.

e lt 1;.l i l-cı&in,,, ill c..ı. et..""C.1:ıf '\'e o- 1 
ı.da b<k\emi,yc bll>l n.şt:r. 

llu :..b<olı runaıuın.'Z1an s:ııt •~kl:zl 
ç Y"'k gere B:ıınl!rm::ya tıaı ""--« et
" wı .ıcap <.<lıen ~Tı·ak• \"a.P\lrU kalk
ıınamış \"r Oah~ ?şin çdk erken<:ıen 
Ka.!°ft.deni're t1a~rot tden cTa.n• va. 
v1l "U da !:rt:wdan Bop.rl:ın d.ıi•rı 
ç;kEl.lll~-ak BJyükd(!recie drtnirl"'m!~
t.r. 

Hali\.-te \'C d~r yt'rle~1 bazı san ... 
da~.ar kJray& vurm~tur. 

RMATllANE 1'°"f'. Dİl"ORt 
Du ısabah k'cBJisiylf.: görü::f~üğGrnüz 

:Kandilli Raalbaneııi MüdOıiı. Pro!e
Fik B, Fatin bize ŞU !ubo<lı. Wrmittôr: 

- •Du.n ~ baıt!ıyan karayel 
Y:,dı2 iırlıııa.sı bu ııebıılı .ıı.t ôokuza 
dc·.ru aza.mi !~ine val'll\tj \ "e rüzg~ 
rtn _. ~ 6ltt' yirmi 8"k!z ıt.o:re-

:re c1km~tı.r. 

Bu fu<tına hiç te olags.ııüslü 
değildir. Ve hallan bildiği ,y,.p
r&k dökümü• :1'.ırf.ınasıdır. Hararet 
d•c ecesi ondur. Rüııgiırın harare
t nin düşlik olanaması dalı.:ı, çok 
i:-·i havalar göreceğimize delildir. 
Bu yü kış ç<ı1buk gelmiyccek ve 
,, ..;dclli geçmiyeoek kanaaXııde
yi"- Yalnız Ş'Unu da ilave edeyim 
k 'o de elliden fazLa bir ihtimal
le bu yai:mur üç dört gün kadar 
fo,·onı <.'decck ve fırı:na sonunda 
& ğu>< )vpaeaktır. Fa1<at sonra 
havalar y·nc düzelecektir • 

NE KADAR YAC.MUR YAGDI 
Dun sabah saat yediden lbu sa

ob ! saa\ yooiye kadar şehrimize 
Y"~ n .vağmur!arın mi.ktarı alt
ın ş re ';,ne tredır. 

BOCAZİÇİNDE 
Bugün saat on birde aklığı.ınız 

malumata göre fırtına Boğaziçin
dc de çok şiddetli olarak devam 
t: '.·t,'<lir. Sarıyer ve Paşaıbahçe 
ı heles :ıe azg:n denbıden "apur 
3 r.aşamama'ktadır. Pa\'3-baıhçe 

fı:.hrikalarınc!Ja çalışan işçiler Bey
kı za gülçüle yanllf"b.len vapur
!• Be:>'<wza çı.knuşlar ve oradan 

arabL:ıria ve ooot>us,erle i · ,,.,r.e 
ı;.tm!§lerdır. 

TREN YOLCllLAlU HAYuAR
PAŞADAN GilÇBl L)İ? 

Karayel - Yıl<liZ fırtınas; Kadı.

.koy ve Haycia'1>'1Şl< ch•arında çok 
şıddet!e 1ıu.künı silrdilgünaen 
Haydarp~a iskeleı;ine hi<; :r va
pur yana.,<SI11aına;rl.adır. Bu yü:z;
(tell Ani->ara ckspr .. .-:> ve .diğer 

trenler yolcularının bir kıtımı 

Haydarpr;rı ıstasıyo~un.da bekle -
meltte ve b>r k• ı da Kadıkö -
yünden ve Üsküdardan ge~mek
tedir. 
Fırtınadan Rume!ıı!ca\•ağı 'ske

les'r.e de ,·a-pur y-.naşaır.areakta
dlr 

Bu ,...,..ıı saat on b'.rtlc Ça."e k"Pı.da 
b;r !IJi•e cl(>vri!vn! n ki ı.~: yaı alatı
mt,ırr. Mi1nok:a1P b!r müd<l•l dann.t!or 
tar. 

iRİVA DERESİ TAŞTI! 
&y'l©zdaki Riva dere"i yiikr 

~dcrt'k taşmış ve oradaki odunla
r; denize süıiiklem:ştir. 
cÖınerU. \re civa~ır. aki bazı. 

köyjeri de su batn~t.r. 
İZ.MİR VE CİVARINDA 

İzmirden gelen hr.oberlere göre, 
fasılasız surette pğan yağ'-'ıırlar 
dol<ı')-ısile Manisa "e Menemen o
,·a•nrında bi,.,'ken rnlaroan Gediz 
uelıri ıa~xnı~r. Nmre yakın b:ırll 
köylerde lüzumlu tedb'rler alın -
ımştır. Küçük mendcr<'S, Tor -
balda baz.ı köyl;;ri tehdit etmek
tedir. 

Sigara çeşitleri1 
Hangi neviler kalkacak 

Bu sabdı İnhisarlar wrı uıı. mü
dürlüğünden aldığımız maluma -
ta göre İnhisarlar Vekfileti bazı. 
sigara çeşitlerini kaldızmağa ,·e 
buı yeni s;garaıar çıkarmağa •ka
rar vermiştir. Bilhas6a sigara fi
yatlarına yapılan son zamdan s:ın
ra rağbet gören sigarala. teıb't e
dildiğinden bunlar aynen bu·akı
lacaktır. Saınııı.ı.n ir.ce, . Çeş}t yüz.. 
lük ve yirmi beşik paketlede, bi
rine. kalın, Enfıl;J, Hanı.meli, i~e 
Köylü, ince Tiryaki s gar:olan 
ve Er.'8.la tiitiinile Köylü tütüırii 
kalkacaktır. 

Muhtaç Musikişina ~,a

ra yardım n üs~meresi 
Şehrimiz mu~iki san'atkiırları 

cemiyetinin hasılatı tamamen hH· 
ta n muhtaç musiki iıuı,lara ve
rilınelr. ü:ıue tertip ettiği müsa
mere yann saat on jört buçukta 
Bey<>ğlunda verilecektir. 

Bu güzel müsamereye kırk ki. 
şilik kadın :U.... hey'eti ile Ba· 
yan Safiye ve aıkadışla.rı da işti
rak ede.:eklcrü. 

Kumkapıda 
(l ıııci St b:.tedeu D•vam\ 

edüm'şür. 
Adliye doktoru 'bir kaza. eseri 

bu faci.:l ya maruz kaldığı sanılan 
cesedin ı;ömütr..Ef>.r,c izin vremiş
tir. 

Nevy<>rk, !O (AA.) - Şimali 
Afrika müttefik umumi kımırgi
lı.ından aI.aaa bir hah"1e göre, 
miitltfilderin. Bizerte ve Tun.~ 

iizcrine yaptıkları ileri iı:ll'ekde 

mani olr.ıak :ç in Alıuan bava kuv
vetleri toraf,nd.an sıı.rfedikon gay· 1 

rctlerc eııgd elan lnı:iL:ı a\· lay
;yareleri cerc)·an 00.cn şiddL~'? hu~ 
va muhu~bclt'rinde en apg-ı beş 
Alman !ayyare;i düşüı nıü~lerdir. 
Alınan hah-erlere göre 5inıali Af
rikada .-a~lyeti la.ırtarıııak için Ü· 

m'tsiz gayretleı· ,;arledeo JUihHT 
Rus tephesiıı.deu alelacele kıt'a

lar gct!nnckte .-e Jı.unlan ltalya
dan gesirmekt<.'dlr. Şark ceplıe
sinden, :Sorveçlıeıt ve Fransad.an 
da tayyareler getiTilruekte-dir. Fa
kat k•t'aların deni2 yol•ı ile nakli 
pek biiy iik güçlükler a1zelnl<'kte· 
dir. 

----<--
15 Bclçilıaıı ld ma 

mallkuw oldu 
Berr.e, 20 A.A.) - Bı: Alman 

kayn;;.ğ;nd1n alman bir ht!hcre 
göre, Bnr~'.">1.ie a$eri ınakı>rı
l~r ı:; Belç:kaiı71 idama ~C:m 
etm;ş:eraır. 

:N cvyru-k, 20 (A.A.) - Şimali 
.Fransadaki müttefik uunımi ka
Ht>g"J'.h..mdaıı alınan bir habere 
göre İngi!iıı:. :mbl.ı alayları Tuıwa
da Alınanlara tesadüf ed.iln:ıesi 
muhtemel Glan i~ )Gl üzerinde 
ilerl<ım<>ktedh:kr. Alınanlar Şimali 
Afrikadaki Fraıı.sııılar lıakkmda 

1 
pcl< ~ oı.lı~ dü?iineelere kapılmı~
lardır. Vi~ini.n Şi:mah Afrikadalı:i 
F.-.nsızların müttefiklere iltilıalıı 
etnıiJccekleriue dair Almanlırra 
teoıinat verın;~ olması muhremel
dir. Yaull't hesap burada ba h
mq(ır. Fran•nlar çarpıiıyodor. 
Ve miittefiklerle yanyaua çarpışı
yorl•"· Almanlar bo>ş rre ~imali 
Afrika l"ran.sızlarw k<!Tkut:ınll 
istemişle.rıdir •. Fak:ıt bu lıa<reket
leri Tunus seCerinl ümit edilme- 1 

dik bir şekilde inki~af ettinnek 
gıbi bir neti<"e venııi~tir. Ha"-a 
üstünlüğü bütün cft.-rleriıı. :ınah
tarıdı.r. Auıer:kalılar mlWlz:ıa.tll 
ıniktarlarda tayyar .. leri ve ha,·a 
malzcruelerile bu andhl~n ellerin
de butuııdıuınaktaılırl~r. Ç&J1".m· 
ba - perseınbe gMe i Amerikan 
tayya-releri Tunus -ve Bİ1:l'r1'i 
bombalanu.ılarıJır. İngiliz tayyare
leri ise Cuair H' l\folıadan ha· 
reke'ie Anıerıkaıll3n ftıdit etmiş
iczd ir. 

Vişi, 20 (A.A.) - Vışi rady<ISU 
Tanca'dan ali.ığı bir ll'lgrafa at
feıı General Eisenh<>vl!r'in Anglo
Saksonlarm ~li altında bulu· 
ııaıı toprakluda seferberlik ilan 
ettiğW b~edir. 

Tren kazası 
(1 J.nci Sabifeo. '!n Devam) 

durdurulamıy.an sığır yüklü va
gonlarla karşılaşma olmuştur. Bu 
vagor.larda bulunan ) ağcı Hüsnü 
'lıanUyö ıreninf görünce bi.r kaz.;. 
çıc1<acağını anlamış \"C hemen fi- 1 

r ,,:er: bırakarak yere atl3.'.'1 ,p ca 
nını kurUırmağa Jroyulmuştur. 

Bu esnada hava henfiz ka an!lk 
olduğund.an banl·yö tren· maki
nisti üzerine gelen vagonları geç 
gorobilnı.i~ir. Nlliayet; Ç-<"Pışrna 
çok ş!dcfotı: olmuş e ön vııg<>n-
l:ır pa~-ala tzr 

Er.kaz altından o:-ı il<, y.ar<'ı ve 
8 ölü '1karılır.ıf.ır 

KAZA1 iN SEBEGİ 

Bu hafta Kadıköy stadı yôı:ıe ta
rifli bir giin yi.şıy aeak ye memle
ketin en sevilmiş ika takımı olan 
Fenerle ~ karşı karşıya 
geleceklerdir. 

Lig maçlarındak, pırvan vazi.. 
yetir..e göre mü.Sd<baka har iki k.lüp 
i<,->n de çok mühi.ı'.nd.c. Çünkü Be
şi ktaş bu maçı mutlaka na
rak bir puvan üstünlüğünü daha 
garanti bi'.f hale sokmıyo, dger 
taraftan da Fenerliler gal p gel
mek S'.ı.retile b..r derece aşağı olan 
vaııiyctler.:m telfil:ı elmiy" s·alışa
caklardır. 

Dörl senedir İstanl:ıul şampiyon- , 
luğunu ka.z.aııaı> ~t;.şlı.lar lJ:JÇ • 
~l>p'ıe yok ki Hakk,, Şertı[ ve 1 

Şükrü g!b. kıyme:li oyuncular 1 

bulur.an hüıcwn ilıattı n çalışkan, t 
genç mudafaaııi~ meınkketin eı: 1 
korkulu takımlarından l .. 

1 
bir bu\uk saat~.k oyıuıu başladığı 
gıöi 'lıitırnı:ye alışmış 01".n Siywlı
bcyazlılar müiemad: g::Jilıiyetlere 
alışmJ.i olmaları itlb-..rilc ııcr za
man içjn er.<l:;es;z OJ unlar çtkanr
lar •. Beş"ktaşın bi ibass:ı Fener 
maçl.arında olan sok,'llkk.mlılığı 
bu maçın a\·antııjın, kendı tara
fına çekmel<ıtedir. 

hücum hattımı. takY"Ye t<l:ece~lir. 
Kar..ııatiınize 4hrsa Edg aç ;; .. 
Naci, sağ içe Bil)·· · F•lııre-1, •r.er
kezde Melih, sni taraft.a RE'biı. ve 
Halit kooul.rn.ak suretı.:e ruızı.rla
nacak bir Fener hıı..-um hLLı &>
şiktaş müdaiaa-sı · .ıı bu} tı.k r 
toh lik.e haliıı e gır c •• 

Haf kısmı~ E.acLn JUi akı 
eLmş olmast hlç §'CplıE >Ok ,J 
fevkalAde bi<r ka..ııı ' r. Ef; r Fe
r..tıc muavin hatt. Bcşiktı.şw ~-
kulu .rr.ulıacıırJC'r ni ç lJ m~r-

ke edebil<rlersc bu .ı u .ıç -
!arda aksaınakt.a ı.>l""~ c~_, .fu.:ı..l-
filr.. vazi:fcsi ce kola) laşrr.ış olur. 

J.
0

etice itibarile Şlll'"J !il<. -. :rc-k 
1lıı.m k., Sarı-.lac:h·crı.ııkr k uv
\ t:li: rakipleri Be;ıikta,a ka. )"'
pacakları rna~a bü Hın · an 
göı..öı;Un.de tutmak surc1.fe ver r..
de hir t5.b:yc tatb .. ~ cdcrk ~ 
tke ·başka!a§o.lYi' r A ıtk.''..de 

bt gün için faik'.y('t 1 r , 1 r·n
p\yunundadır. 

D ğer ma-çlara t: 1 r.cc; Galata
sa;ray - İslanbuTspaı maç müstes
na olmak r.artilc öbu.- oyu'l:l..r da 
çet.in oloNga b<-nziyor Bi ıasıoa 
Vefanın BC'y kozlJ, Kas paşam:: 

Tunustakl bar .. ,Vatman ve bilet
bin neticesi çiler ucuz kar

Tıı.ltkikala göre> 55 munaralı 
ma.-şandiz tttmnde 103 sığır bu
lunduğu v<ı Hasan Tosun isminde 
b ~ tuccara ait olan bu sığırların 
delbele:ıercl< f.reni açukla" '"' 
dört ,·a.go:ınun )xılun m<ylınden 

de lstlf.ade ederek s:ı,'trla Suadi
yeye doğru kavm3ğa başladıkları 
an~ılmışt.ır. Çarpışına net:ee-:; n
de bu sıgırlnrdan a1tınş sdoz uı
(Jesi öl.mü, 12 t.anesı ->elenm'ş 
ve ~3 ü kurcu:muştur. Zede'cr.en 
12 sığır orada kcsôlmiştir. 

Diğer taraftan Fener ~lcrin de 
.bu :ı:r.iısabakaya Icvkal:ıdc cllcın
miyct n·ı:dik.leı'TÜ işıtiyoruz. Ha
bm- aldığım= t:fuc Bulgar ma
çından soı::ra Ank.araya giderek 
orada Gençlerle Ankara:;ücüne 
karşı s:kı iki oyun çıkaran ıbü
yuk Fıkret bu hafta Sarı-ruc:Vcrt 

Süley:mar.ıyc ile Tak)irr. w1 ·""ı

nın dJa Dıwııq •• 1 v kl rı 

maçlar çok heyecan·ı geçecektır • 
'fürklüğe '\e Tiırk sporcı:..ağu

na yak>şır bir •ek ide ~arp~ak
larıca aaır sin v~r b tiın f 
boleüJeri:re:ızin bu ha{ta da ver
dikleri ııöı,e uyan b ror maç yap
malarını dileyorL~, 

CB<l3tl~akJ.1cdt~ıı lJı.::,•::ı.ml 

da 7 Alman tiiıneni -vardı.r. Buıı· 
ları.n ric'at.i 'ile AVTupa .k.ııırasnıa 
naloliui temin etmek h öç şüph.,sız 
Alınaıt Başlııonıulrur.lıC;l içlu ka
)·ati bir önem ifade etnıektedfr. 
Yine, Tvnus lasılarıadıık.i üsler· 
de )<akılıp kalmak tla !l!ihyer ;~in 
istikbale tahalı.küın \'C Akdeııi~ 

balr.imiyetiı>i ihlal etmek bakı
mından büyük bir ehemmiyet 
muhafaza etm.ıktedir. Fakat, im-

neden istifade! 
edemiyor mu ? 

ÖLENLER VE 
YARALANANLAR 

Çaryışn.a<la birbirine geçen ;lk: 

-------
4 kişi zehirlenerek öldü1 Mütt-c ffkier 

Elektrik, Tram.ay, Tiliıcl ida· 
resi müslahdeınlerinden vatman 
-.e bilet~lere ver;Jm.iş olan •U.Cll% 

ekmek karıııo1eri-nin geri alınma
sına ba )anılm~. Vatman. -.e bi
letçiler idftffye miir.ıcaat ederek 
~k yorucu bir işte ı;e Liitün gün 
ayak-ta çalışarak aldıkları ikretle 
idare od.611ledilderiııi, ıkendileri

niıı de •mahdut g-clirli• zümreye 
idlıal edilip ueuı karneden istda
delerinin teminini rica etnıi:şlerdir. 

Bu sabah Tramvay idaresinden 
yaptığım!z tahkikata ı:iire vat. 
anan ve biletçilerin lıu dileği t~
kik edilmektedir. Ucıı2 ekmek 

üç vagonur. ;çi.n<le bulunanl:ırdan (1 ine. SahifC<ierı Oe••m) 
lrondüldör Hasan Yakup, yn]cu- COtl<IJ.<'r< ı,.r ır.aç a.ı:ı ''at>d" " ;.n.ı.,, 
laroan Gsı:'ayıa.t:ı.piı Mcmo oğlu ı, 6e"'ütı e:.mr,,·e b•j • a .tır, Atcşte.ı 
A.;;. Orak, Hasan oğlu Mehmet, L•cnln Oôıl'md<':-! de kl<ır,•n Y"""'ı.ş... 
Mevlud o,,&lu İsmail, Ker:m og'lu t.-. :-::ha,y.c·t höd'"" .rnl:ı;,· rr!4 ,., T-..bi-

ıı· Adil KiT.ıl Ünnl ~1tr< mn:qe
lımail, Tahir oğlu Abdulla!lı Hü- n~ ~ ııa:ruzı ım~- ZttUr!tın-
seyin oğlu Osınar., Mustafa oğlu '"'" wn>P><k oldiıit!..-4ıi ....ıht "ıım:şıor. 
Mu.>to.fa öbnü~lerdir. 1 İl" koi.n&~ uviY;:<ıkri n!lz ~ a-
Y•:r~lıiar dün de yaıdığnn;.z gi- maımot r. H•rfıstiyan. olo-n b;..ı ıkı kişzıin 

bi Hayd-np~ Nümur..e has!a.ha- re.c•hri hnıM""k ıç"' Ku -Pda 
nesi\e d'i'.,~r s;hhi b:r müesseseye \ t~şh r -~\T"Y.!,.k~n sonra ~öMii ec<l:tir 
kaJ.dır:Jmış~arotr. Bunlaru:ın üçü HJ:skoyde ıı:a.afata l'Cltiltn Murad 

H da h • ha . d 1 •&: bll'·"'1><.l a.lt IJlo >'.'Ôe ""'""'"' ,,..,,.ı_ 
ay rpş aC" il n("S.ı'r c a !- sı.r:.~" )"("lnt"k pişiren ır.o"ti.)!" ~opt;ın~yl~ 

'kıo~~ur. .. . • . beş tııyras~ y<'!ll~tl ~·ed'kf<"n ;,..,, son-
Üs.1<udar nıuddeıumUD1".Sı fZ7.ct ra ••n<:ı'.ımmu;lank. llf.'ıı:J' <i<> Balat. 

(1 inct ~3hifrdrn ;l, .. ·.1.ııı:T.) 

:5 l>ıı.rp g<mıı· · d.;illa kıı.~"lt :ırr .ş r
dir. 3 gemi de has:ıra uğratıhn:.;>
tır. 

Vaşingtondan bJdır.JdiR ne göre, 
Guadalk<ınal cdaa>ı su1.rnd.. ı;. 

ei o<r Japon 2:1rh:ı.smm bat rı!d:
ği ıb"ldirilnıek\N.ir. 3 ;:eını oc ha
sara uğra4lmıfur Blınlar b.r zırlı.· 
lı, l:iır kruvazör ve b.:r mu.'u>pt:.r. 

Küreyvat mı, 
Kr vat mı? 

(2 inci SB.lıi!cd..'11 Devam) 
- Yuf sen•n z'anuıa! d~. 

gü1tüo . •rilan karp~ı.nda bu d:a 
güçtiır. Vaziyet her bakımdan de
nı<A-rasyafann lehinedir. Manba· 
za, herhaıtgi şekil ve netice od .. ya 
çıkarısa çıksın Tunus mücadelesi 
neticesi itibarile birçok va'l.oİyel· 

lcri aydıulataeaktu. hatla Mare
şal Peten - Bitler ittifakı ve İs
ııanya.nın harbe karışması, taraf
sız devlet.lerin çoğnruın ilt-balıar
daki durumları da Tunus'daki t·e 
Afrikauın tamamında.ki nihai ne
tice-ye bağlıdır. 

• kamc>indm iı;tifadeleri talimat
name hükiimlerinc gör<' kabil ola
madığı takdirde keadileriue ve di
ğer l.rıunvay müstahdemlerine 
esaslı bir yani.un Y•Ptlu.aktır. 

Alnıar.lar hiç şüphesiz her tür
lü he:.ap içinde müttefiklerin Ak
deniz kıpl&rındaıı cenup Awu
pasının herhangi zayı:f bir J>Ol<ta
sına taarruz etmelerini önlemek 
bakımından da zaman kazaruyru-, 
belki Balkanlarda, cenubi Fransa· 
da tnlışidat ve tııJı.kimata başlamış 
bulunuyorlar. Bunuıı dışında si
yasi faaliyet ibrazından da geriye 
ka!nııyorlar. Lnnl, v;,;.ı.c ilctidan 
her türılü saliibi}ct!e eline almış
tir. Bu vaziyeti Almao3·a ile bir 
arada •Avrupa birliğ:., •Fnm
sanın kıırtulrupt• gibi iddialar ve 
bahaneler içinde bir fiili Fra.ıısı.z.
Alman işb "rliğinio, halla nazari 
sulhunıuı takip etmesi ihtimali 
.kuvvetlidir. Delki, bu ıeldlde iş
gal kıt'aları •mütterık kıt'alıno 
haline inkılap edecek ve F'nuısada 
yeniden Paris hiikılmeti kurula· 
eak ve Fr2nsn: milleti cephelerde 
döviişe sevkedllmek istenecektir. 
Yalım, Fraasız miHetrnin lıöyle 
bir :>"al.dalı hapı yutup yutma
ması pek ziyade mr..ra.k menau· 
tlur. ihtimaller, Fransa milleti
nin ltatta sulh, haili ittiiırk, hatü 
herşeyi aslına iade vaitlerine rıığ· 
men La\'al .-c Alma.ola.rla tam bir 
teşriki me,ai göste..,.,eğiııi funet
tiremez. Maalıaz.a, İspanyanın da l 
harbe zorlanıp zorlanıruıması da 
dahil Glmak üzere vaı:i)etin ha
kiki inlüşalı yine Tıınııs"daki ve 
Afrikaılaki mücadelenin sonuna 
bağlıdır. Eğ-er, Alma.nla.- Afrikayı 

tcrlı.ebııek kararını vernı.i~ ve Tu
nus nıiicacfolesini bir 1ı.öprü hiz
meti i!a eylemek üzere yapmalı. 
va.ziyetüıde bulunuyoı larsa hiç 
şüphesi-z bundan öteye l alnız kıt· 
anın müdaroasıru ve so,·yct mü· 
cadelesiui başarmayı hedef tut
muş ol.arak Avrupadaki tarafS'n:
lar hakkında da yeni kararlar 
ittihazı arifesinde bulunuyorlar, 
demektir. 

ve muavin' Sılkı dlio geç vakte Hastahane öne ka'.dın!m ın Duular-
kadar hadise m:ı:b:ıllinck m.;'gul dan 1'\.V!.ı A!. nlnı~tur C""'-"-• Moı--
olmuşlardır. 1ÇI &ör.deri ffi~-" l>\grr' ı ICdav1 al-

Bun1ar rbl!vı.ıl:uf.1 tel· kat yap- tınci..ıır, K<ndlı<' -inin kal:ry:ız ı·~ 

t:rm.ışlar ve malıall' G.e yeni bir ere Y'Ome.< Q oi"'1 >" ·tan roı·r-
1 d. !~·.-. &ul.o;.ı.lmıftn" ke,if !er etmış er ır. ICzanın 

1 

K .hr.hat bende ki, sona böyle söı 
:s<iylüyorum. 

- Yuf senın ecdac!ına! .:OOl 
s~n., da, bir sürü hakaret <'<li. 
Dav~namad.m .. giriştim. O · na, 
ben ona .•• İ~-te, ikım z de bu ha
le gc!d.k 

ETEM iZZET BENl<:E 

Elektrik, ·ı ramvay ır.m'ulW:ri henU:ıı tesb:t ed\lır ş •• A , , 

değildir. Fa'kat yük vagonlarının Huhumet dar gehrh-Müdürü bu sabah geldi 
Ele'"ı<trı.k, tra.ırıv•y ,.e tü'Cel .da

resi umum müdüru Must..fa Hul
ki bu saıhah Ankara.dan şehrimi -
ııe oomnü.,<iu. Mumaılc-y~ Anka
r,.da elektrik. ve t~y ücreUe
rine yapılacak .zamla vatman ve 
b'.J.etçi1erin ıerlii ve d•~r hw.u
larla meşgul olmuştur. 

firıenkrni sıkmıyarak osnını kur-ılere de yardım edecek 
ıarmak kaygusıle atlayıp \"a<gmı· 
ları başıhvşfı>tr:ı.kan yağc• Hüsnü- O tncı S•h·ı .! !.' rn) 

niin bu hareke• i muciıbi mc>'u1ı- 1 T.caret 'l kiı.1 e\ valiı.ik'ere 

B•·ndan sonra şaihiUer dinlen:·
cii. Ş.;ıt,tl<r ,:.k's.-ı,n de b J '•

rın. döğ'dü.klcr:r:ı ve biıt.>rkrıne 

sbğ~ükler nı söyk<I. r. lk: · t.ek· 
!:" :ak r~por;~r da okun& ... tıu
sinın, yara'..<:rnun <la, b r kaç 
glinJe iyi olacak ve ·.·ten !;"U•:t n 
a!ıkoyID!y.cak kı.dar sal!hi , c t• 

lı~ın-n!yel<oz ole :.ığu l:>ld riliyQr
du. 

yet goilrü!Mekled.r göııde.nliği bir tam .?r.dc bı; ;;!b:-
Kend:isi soıguya çckilıııi.şt.r. \erin ve bu meyanda vakt.;.11: 10 

Kaz.ada ölen ,·az,(c l<Urbanı kon- senelik maaşlarını a-lmış bulunan 
düktörün aile>ine De\"let DeJniır.- miı~kait yet·m ve dul g;b: muh-
~Ilar• id.arcsince yardımlar ede taçların -..deıı.erin'n kü ilk ,.c bü-
lecekttr. yük olar-.k s.kı b,r k01'lrol :ı!tın

Afrika harbi 
şiddetlendi 

( 1 inci Sah~ IJıl>va.m) 
BİR :MllrVER SARNTç 
GEMİSİ BATIRILDI 

l.ıondra, 20 (A.A.) - Trablı.ıs
garp sahili açıldanr.da, müttefık 
uııaklan bir düşman sarnıç g€mi
sini batmnışlardır. 

TUNUSTA MÜ'HİM BİR 
HAD1SE 01.IMADI 

Londr~, 20 (A.A.) - Tunustan 
alınan haıberlere göre, yeni h:ç 
'bir şey olınamıştı.r. 

Amerika Hariciye 
Nazırı 

(1 inci Sahifeden D~am l 
ve bundan ~onr:ı. b~racokl:ın işlerle 
lk:\;f~ etmelı.ten ~ yüz nı.'llm1lll 
old~·ına. i~a,·e et-mi,)tir. . 

Nazıra, FC'Gnı;an1n yük.~ :i~tatörü 

s1fabyle Lav'al ha~mda nı~ dfı~~dü· 
ğü aoruimUŞtu.r, 

Huii. jJ ceva.01 vtrrn;,tlr: 
Son iki sene itinie bu bwust.:ı bu

raorla b<r koç Jrerı:e söyledia<lcı'm~ ile
ti.fa rdi-)'()Tum. L~va l HltJ~-Grnıe "-e 
Hitler hü4<ıimE·~ oahildir, O d& bun
ların b<>azrridi<. 

------------ -----

TAKSiM SiNEMASINDA 
Bug·· matinc!Ndcn itibaren: 

Entrika Ye esrachr kay r..ağı ..• Dehşet ,.e Jıelec•nlar 
kdhu.su ... Korkular kasıııgası. 

ıM. :\!OTO - PETEK LORRE 1 
isoRis KARLOF 1 IBELA LUGOSi 1 
gibi üç büyük cihan artistin in kudretler le canlandırdıkları 
Anıeril<anaıı en büyük KAY KAYSER ca:zın:n c~lıırucu 

nağmelerile süsledlkleci, 

3 ş EVTANLAR 
1,.ÜRKÇE SÖZLÜ 

Bu h:ırt.ku!<idc rnerak.1 vr kork Jlu fil'lı, mevzuu :ıeı gözler-'ie ha..vn.t 
'kdblı rde beyt'IC"3ll uYandtt'at"'ak, cazın -..-e oı-ke trımın at.r,,li \'t n..~va: 
na,::nt:~e,·i, Ho ll-voot'un C.!.n alıcı diİber!cr.l.n'n rn gil~l tangolar., en kıv
r'...ı:: ~ ıba vP Svinek eri tevr.a1~ "\'Ü vl' cl .... n&Sla ryl~ fôrrillerc %ı1!ıYit ve 

aıs r;Jı 5€rpeC('kt.:r. 

d.a tesp: f.ini , . ., bildirilmet .. r.. iste
:ınişl.ir. Toplanaoak bu rllkaın!ıar 
elde mevcut imkiı.nlura göre ica
bında herhangi bir yardtm ~ıapı- ı 
k.bi~ine e&b le<ıkil e mefı< ü
zere gözfır.iinde bulur..d.unılacak
tlr. 

Mahkcn:e, SÖ{:me>:ten her · ·isi
n.~:_ı cie ~er ay, ha.psıne, ancak, 
svgmek kacyl:k.h o!d -ğu~~a g-öre 
hl~ cc·uılar:n sı;kctur.:ı, ~m<:kt~n 

de her iJtisin:n yixnu ~r Jira 
p.ra cezasına m·h.;cı'.ııniyeUne 

karar verdi. 
HÜSE'-'L"< BEHÇET 

lstanbul Defterdarhğından: 

Do!\Y3 No. c;r,,ı 

75/632& E<iinıtlrap>da A\'cıbfy mwaIJf<omin Tüıbe 

ool<aıiında c,,iu 5 noı 7 kaPı <yılı 160 met
re lrlU!'8Dbttı at'l"a. 

77/326-l Yc·nlk.ôyae Ayamkola mahalk's'n;,. Çif\e Kıı.
sa.p solr.ağınrla eol<I ve yeni ıo ka.,ı &GeyıU 
80,737 metre murabbaı arsa. 

61217-1114 Mc-cl<linJ..(Jy&ıde 7 p.lfta, 51 ada, 10 P"rsel 
No lu 325 metre mırralbbaı .... ...,. •• 

70 
51270/66 5.r.'.J'~ Bfy\&:derede Tep>'..J:ş. sckağ!r.da. 

<'Gki 26 "'1yıJı tr.-a. 
511:;5/198 GôzlR~de ft!kJ Kaylfdağı ~ Dezn;roi F~ 

sıkağınd& eoıki 2! ıy ·ıı; 25 kapı 19 taj No. )u 

alıf;ap <>V. 
ıı.aı7-11.H MıocidlyeloöyiiıldP 2 patla 13 a.da 4 panel 

No. lu 2.f4: m<'lf'f" murDıbbaı a~"$3. 

F .2.12111 Ü küdarda Sf'l;,,,,ı Ali EferJi! rruıhaıl:ı·Wıin 
Ke!1>iQhan-e v~ Doj'raınacı Eok"ağırıd:a .eski 1% 
~ 13 No. l.u 21,5Q m<'lre mm-..lıbaı &nsa. 

100 

39SO 

11() 

soo,ro 

4li8 

4i0 

Yukaı-ıda yazılı gayr; me:-ı!;U::er aıı;ık aıttımııı. U~ oatıııo- tıkan'rn~ 

1ta.ı;p ruhır e~n 2/111912 t>ıihindf n ltlıaren bir 'J:T lçlllde 
bıra.tolınıeıbr. 

18 

8 

9 

37 

36 

.e dl 

rlıta 

İstekli.et-in mt~akb.t tem.inat rr.akb.m!an ve nüfus hüvj.yet ctcıd::mlaiı...fy:-e 

b'dlklı<' :,;,- >..v ıç'.nde hartar.ın Paz0'1eol ve ça.,..amba gn,,~eri sanı H t<ın lG ya 
1Udar J.l;jl! .F.ndk Mll<iıirlüğüne milı-ıt<ıo~l'.arı. (l<MIC) 
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tOt KOCALI iMPAR!TOBiÇE \ ı 2 3 4 s 6 7 8' 
Yaz.an: REŞAT EICRE..\l l~OÇ~ _.,J 1 

~vl"t ~iırynlları tı....- MüdiiTlüğiincıcn. 

Kaloriferci alınacak 
İhtiyaca b .ı .. ~ı Anka delcı 

a1rnacnkt.r 
s tı aın ı:d w.ck l!v.t e 

Halk ve asker nazarında, Çar, bir zalim sefih; 
Çariçe zincire vurulmuş bir melek idi ... 

T&rıl <r. e-n bti;tiK •açl 'E.'rseri
lo.rdoeıı b.r• olan Katerina R<r 
Ml\nofi:;r s rayır.cia tehlike!; bir 
poht;l<a m e<:ra,;.:ı. atılmak ·ç.n 
çok ctü~ıirdu, çok ıhl yat;ı dav
r~r'l'\dı; ... :ı;;t.n-i sabır .:e bl•.<tedi 

Krnd: .. ·r"' yapılanları affeJe
rrk, yahuL unutacak kôdınlar<lan 
degt:-rii. Koca.,ı Üc;i.ıııcil Petro, da
ha \·t'liaht iken· <Karı 1 • Karı'.. 

CPdrum BüyUk Pctronun ilk J.ta
r~sını b:r mnna..,tır-a "tt!rmış old·u
ı.!,ur.u unutma' .• di)·e tehdit edcr

ci 
Kater·ııan:n b~ i<a]dırma'ı< ı· 

ı:n 1:ekl(,d.'ği fı.rsat ç-ok get:ikm~

d:. Krı:-ıs:nın sab~:;~: b'.r aci.7. sa
nı.n Puro her gün biraz d;;h<. 
hoyrat bır ıı.:.ca o!uyordu. 

Bir ai'-.ı>am yemeğ'nde, oo!raya 
hiLm.e! eden kışların güzelliği ve 
~"'.:~t-·n kaınçısı, :rr:p..:ratoru yine 
f"ile1.lt'O ~-;kttrrr·a·, su.ray erlciırıın
<i~n n1Ü~e~lctp bjr ka!aba:ıt;~n Of'
tw;,ıı•d'3. K~ttr~n~ya hak•rct etmek
ten çt."klnnlıetnişti; cKat.c:-:na, 
VoroıMo\· admdaki gr-nç ve giild 
;))'r !<Oray za'o't·ine i<<il)ı pek mül
tefit da>rı ruyordu; Çarıçc afi( 
bir kadır.a benzemiyordu.: 

- Bu kadın, yarm saibııtı saat 
ıkıde babasının memleketine gön
cl<rilecektir! .. 

1 sa h~&;a ordusu ıieferlerin .n de--o 
vam etliklevi meytıanelerdc, sa· 
ray ded kodu•.arır.<lon bahseder -
lcı, l~at€r1nanın Ça'" tlin<lcn çek- 1 

tı.kıerini uzun uıı<dıya anlatırlar
dı. 

• B:r gün, !ıiıı;sa ala;ları kışla

ların<ian b rinde b:r ha-her, aske
ri e:\\·ela kıı.dırdı, Katerin•nın 
easu.s:-arı tarafından kfu...,:..iklenin
ce de, b:·· ısynıa sebep oldu: 

, ;.r, Kat.erir.ayı tevki:f ettir -
mıştl! .. >_. 

A>J;erler: •Hayır!. B:zi seven 
ve b.z'n1 için koccısırun zu~ımüne 

hedef olan bu k~-dını, bu sdihin 
el;nJf-o bLt:ıkamayız: .• dı~"Orlardı. 

i~c. Üçüncü Petroyu de-\•iren 
rhti!f" böy-le çıktı. 

fötiiol.ld<>n, üç oor. saat evvel, 
Rus.vıda, Ka\.erina rn.üstesna, 
Pemıya karşı siliı!ıa sarılmağa. 

h ç }.imse d~ünn·üy-ordu. 

lııgi.i"' el.çlsi, Londra ha-rie>ye 
ı:ezaıetinc gooderd~: raporö 
şunlClrJ yazmı~h: 

.İi!ıtilal, iki saat sürdü; Üçün
<'Ü Pm·o, bir damla J..an dökül • 
me<len sukut et.!'; bu, reı><Jetl<!rle 
oo:u sebhar.e hayatını11 daima 
hakaret ettiği m 'lle! üzerindeki 
t<0sirlerinin aksi<lir .. Öyle ki. sa
ray müstesna, ·koca şehfrd~, bir 
hükümdnr.ın t~ıhtından atılması 

gi'o. muazzam bir deği.;ikJiğin d<>
j;cı,·acağı hcye<!ardan t.,;er :ok ... • 
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Yal'I ac k mUı!\nd ,·at k ,_, anl .. ra I ya.»a oe .. ,.,«:<'1·ıru:- gvt"lt· l r.t; suu{ 
oct.o.-•K tı:: •Jt: .• 100 lı. ı.ıl:L K.otla aylık ucrı ı \f'T rcı klı!'. 

1 A.-Jk'T" n· )Rp:n s ve h~ı:ch l.,. ~i bul rı. ~·;ııı t.:tlıplı •"ın Cı tkç<'. ~rir.e bon-
-("T'\ ~·.e mı, .#1 ytt J.:s.d. r ç:::ı. o;l•\1:ı ı yrı.e h d. ı .. l.:-:a hG. t <:Un lc-rın. nü-

1 
!ll h ;ytt cu-zn nı ı c. ·':tli Ornr~· en ı:.z ok ... yazar 1.x·..g~ ı rın \'e 2 ad~t 

vı•. .a fi>'<ıJ;ı .t.!lar~: ek ~·erk f>n f' c; 30/ ı 14:2 tdı.:.hıoo k .. :ı .. d.ı •. '°ı..nK.ıl';Jd.ıl Cer Dti.-
·rrsı Rt·~, g k' ,oırdcrr-.c.c . {l·t..ı!!.) "' 

lstanhul Mahrukat 
dürliiğünden: 

Ofisi Umum Mü-

OI.s1n· ::. o<:tıın \'(.' k~ karnt:l• rinın kıı.,...;~,t! \'C Df\"'İ. d<.~:it.,1;;(,tğı, OC.un 
ve oJ k&1 ;lJI'. rm n n tl •!\..:t:n n .l fi ·ı~ cağ,J lnıkk1j.;_a !tı1ha!~ B:ri·ıdt•ı·~:-

t.·;.: \'(' h.ıll.4,, lı~ı.-ıl oitırı ~ıre."l:Jiiı~.- ız~:.C ıok_a:dıi)'ıE> ıı~..ogı.:k.ı h:<ıhaıt yazıi'tn-1F,'ll'f'. 

l - Polis rr..ıC.Vk.l' 2 - Çok b.·.1y·iJk 1 _ \'ı',il:yı t:n fm:r Vt.' ie..:t:o:yılP :'.'le t:?-rt·p <J!.ar:dt F'10-' lf'lrlrliJf'rf• (Q·vr., 

kıôırı-1tı;., 3 - K:!"\Tllı.ı, F .r, No~a. 4 -12 t~·r. rrs:ı:ı _c d-.. rıli!) r11ı1 k:i, Gı '-C )'ftimlı•ri' J\fJ.h!.!if.' B rl 'i,Ct'- \'a- ·~as'Y:ot: d~ı
bJ:-n, 5 )·ük::.···h'., •ıe._ .:-.ın, 6 -:fo'ı- f.!ı- .ııl-t iiL .. "'' 2ü B·~·c.:yn (•~2 t rh: ... ?\j~Jı !1 H:· _kl!L·'ııH•rlcg.t;.hna.;.. (}n•

rl, 7 _ KOpr:k, oo.ıu . .,, ı. ıli.ıvC?"-}:l' fa- '" Kr~·ıtn~~ lıl.Jı; .ıra Ni ""il Y~· k ı~Oı· kal'llıt'" C"ı gö :<-1"'.~rn•ştl!I:. A'lıtl'l·udat l:•'t\.ıoel-

11\Jll.1 Ne.ta, a -- S.C.l~ d"'1lt ,,.<'·:. 9 - il :-ı?;'-'en Of'::;(' ı11nü.?. b r t:.1· 8 rre.ı: J~ı...:.~. 
ı .. ) Ociı.ı.:1 >:.a~eı, n ~ ı't'. l rc-.ru ~ir. 250 ,... k•lv!..~r: 4 k\.po•ıi1~i.1 ... &r yapı·ak 

J11lt a ('.~.c · üı. t;:, 1c ıta .. n(' \4' kuron 1 ~ Pt4".1.arı :O:·. Be. 'i'.'t.!C"J" bl·.n ·1< r·} 1 ... k::ı. k"\o·L t t:l'f_'dt: 
Yukarıdan uc~· \\',· .gvnôc;--c •. g ın~ c;_·l ·{·!~ i •·.<:a.sıoo:t1 .:.i l~:."İ~:~ tevJ.karı U> .. hdlP~.up 1.,;," dik f•de-

• • • cuı. \{' il ı.ı...flo a o;ar;..K UJ .. ,. go.'Xte:."t'«..""e.Or·r. 
l - Çö~ ri.ı.zgO:.n, İ··ı hı.ı;rvtıın, 3 - İs-1 C.>:fs fı idı· :-t•;ı ~{'\.'('.'ı"İ{ u~ ccd\.'! Jl<'a ;.r.,l'ıf"ln,-C o bi:hkı''(1f' en y"krn <R-

1;,c,nıb•lt~e lıi:.li, •r, .. :l ~~<ia suy,cnır, 4- fA!.o:lf'~ gOr.of rc.'k '." ı,-v;\<.ı.'Jı~ tat'•h \"C 't't=~:=ırı g;-ı·~f"1'·lı :· 1 ~ı:ı ~lM~t·;c .• 
fil i.:-ç h,a...;, lJ.a~C\' P:·ı ıı.;.;, orliıo&'li.I tlC Ko. ~<' ;:~.ı .ph""l n·1 ıdn t.M:.•·rı.ıt" -0 o.ı•J'loı.1,o..ra g'-.1·('.·ıc. ,t ı,.~ı4ln, \."er-p 00~111-

, ı .. : ~' _.ü!'"k a n.t~· 
hr:!clı elıt'-.i!t~··:C. nı"Mhra2ı.ı'Sl, Son il~ ~r- ! • • 
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?ı.i:eşe bı·ıı.Pr t,<ft.aoqf 890 Kt~J 
Cl:~l?t4 ' > ~.90 > 
K<~t.a"ne > > 7.50 ,. fl.90 > 

E) Of~ ıı l)ı(lrı..ım A()T}TtiTtl ka~tı k.rDr'ıll rtJU~kd,r_ 5'0 şf'r k 1lo1 uık 4 k1J1>0i)\~ 
. da; BLıllı<i .. haı.c:kında d-4! odida.r giıbi mıMoınclı yo.pıla<"8JoBr. 

ori.sıN &.ÖMÜll }'İATLA.ltı; 

F.eki ,B.,;ga-r i .. ınunı 

Yeni ·~" Du~r k-üm~"h 
Yerf,i küı:rJi..ıC' 

10,50 Kur\.lf 
H,00 > 
12,00 > 

C4 li\!M.lert.'ıı <n 'k1t1a ZilırnıaJıUd tiçğruca. OfioSıe göıııd('rnı<:ierı Birl.kh'l'ttl ı·~.erinı.e 

)mı \L'll~ k;~:"llt:leti bir kJ~ ktlJX)na ayır.n1:ık SlU.."t·-J!P d::ıha. ı,.-o~c a•.'-·:re OOı.ın \.t kö

tr.r.· .- vı·m.e:flrl muN'«aıht.ı • Bu tevz=a~tan •o:-ıra ,k:x. tı" ·tip kar1:ele-r göndı>rile
lcrı.f r.~ ;-n ha,ık r.d~nl;.rmı sonra da .-,mlI ec..1<..bJı·eek1;1'. H~ .l.1J1ıız ~f:ıha.l'c B·:-

Ji;.1ı·rine rr.u~·acarı.t;a k<l"TI>P1e!·ni ()!~e gazr,t<- Ilı~ ~·npı~a<:.ık i!J11 tw:e'."inıe, Jı;,:ı-
1 d!lcrlne ait g~M. ı•ı-Cıc ' ı· g\7'' P. !-f•cek d epola:-U.an p.;ıı a... ... tl'!. ' .. 'p bı \ezin OC.l' 

.Di.)<0 emir vendi. Katcrina, o 
gcceyj uykusuz ge-;·irdi. Çar, gö?r 
<icl"r:nden bir.nin ağuşunda sa

~'oh'adı; fakat ,saat ikıyi ça!.ınca, 

CJrice ha·~.kıııdakı sürgün emri
nin :~crası 1ç;n son iradesini a!-ma
ga gelen saray nazırına; 

Çara gelince, tahtan indirildigi
Jlı, ancak ertesi glon öğ1c üwri 
ögrcrdi Şehir civarında bi.r çi:t't
!Jktc idJ, saraya geLlnt.--e, saray na
zır tara1ından, hadise, bir uşak 
vasi!~sile tı:<'Jliğ l'<i'ld'. E' ·~c!·.1 
~aşırdı sonr. ıerinc k'min geçi .. 
r ldıg:ni sordu. Aklın= b!le getir
m~diğ'i Katerinan!n ndını i~itince. 

sersemledi. Biraz soıcra kend si
ne verilen feragat'ntm(>yi, tered
düt eıemede irnzalad:. Boynun<lan 
hü;.ümdarlık k.ordor.unu çıka~:r
kcn. karşısıııdaki z bite : 

:---------------- 've kon:uTlt r.n• a·tr.a 'dır 

1 ~ H ., ı 3 - B•r;ıkılc.•r ar.kSEJın<ia U?!.r...stı ya.zı!ı cedvf'11eı .. n birinci h<ın-C':-iİl!lC kd·tf".~ 
- Ona acıyorum. Ş:mıi'lok dur

sun~. 

Ikdı; Sali t beşle ise h<0r şeyi u
nuır.ıuştu. 

Dürt gün sorua ikinci b:r fırtı
na l~oPtu: Kater:na, ma!.."nazel 
Şaglikof adırıda, kamobur olması
na ra[,'lnen oldukça güzel on yedi 
yoı~li:l.rıncia bir k.ırt.Cağ1z:a evli bir 
aü.ma yakışrmyacak münasebet
lcrıı:i ortaya koyarak Çara haka

rc· etü. Karı koca en kaba 1<üfür
lerlc ilk k.,•galar.nı· y;;p~1'ar. Ve 
a~aiı; fe-.-.k.alooe bozu'an Katerı

na J.astalaıxlı. 
• Çariçe, a. lmda, gebe idi. Ge

h€lii;ini altı aydan fazla yatağına 
girmıyen Petro'dan muvaffaki • 
ye<le saklayan kadın, Ç(X't:ğunu 

duğurabi!mC"k için kocasını <"n az 
obir h;ifta görmemr!ı~·oi. Çariçenin 
piçi, bir oğlon<iı, ki b:!idıare, Kont 
Ebrıru;k.ı ünvanile mc~u. ola.cak
tır. 

• Üçüncü Petro resmi.geçitler, 
ibalol.ar ve operalarla meşguldü. 
Her g>ttiği yere pa;;tahtın en gü
ttl ve şuh kadınlarından ır.ürek
kep bir kalabalık götüriiy-oı:tlu; 
.karısının Çar tarafı.., dan bor ) a
ıhut bir kaç gece salıverilmed'ğini 
€Ören kocalar, her halde çok vo> 
etnfiıca düşünürk>rdi. 

Üçüncü Petro, milleıinden ·b;h
st-derkcn ·Bir ha)~van sürüsü. 
derdi. Bunları, hazan, askerleri
nın •ura·tına karşı sarfedcrdi. 
Fia1k \'e asker naz.orında, Çar, b:r 
zatın se!ıh; Çariçe, zincire vurul
muş b'r melek idi. Katcr'na, hak
fKıneaki bu duygudan azami de
r('(·rde istifade edece-k parl.k bir 
z·!k;i idi. Sadık adam'.ar:, billıas-

= 

- HayaJ. 1 m elinicdc<l'r!. Bili -
yorum! .. 

(Devamı Var) 

HALKEVLER1NDE: 

BİR KOSFERA:S~ 

Üsltüdar Halke\" nden. 
22/11/942 pazar saat 15,30 da E

vimiz Ealonunda muha.rriır B·ur
har. Felek tarafından (Nasrettin 
Hoca ve fıkraları) m<·vzuu üııe
rinde bir koo!erans veı'1lecektir. 
Herkes gelebfür. 

kob 
Manto 
Tayöı 
Bluz 

htiklll C.Cdeıı 839 ' 

r- ZA~UTA RO:llANI "' 

1 ~.!,~T~~rde~.! .. ~~!~!~! l 
Z.>hinlcr mızin arlık dinlenme

si 1ı;.ıı, bir kaç saatin kafi gelc
ceı!'n: söylc-di. Bütün mıntaka in· 
ce<P'l nccye araştırılacak. Eğer 

bll ar<ştırmalar sonunda Kosdon 
n.cydana çıkarılmazsa, bu da 1rn
t· n ya buraya gclmcd:ğini, ya -
hu• geldiyse, dikiş tutturamıya

ral<. git!iğon' gösterE'Cektir. Hiç 
·bır kat'l cinayetini i§lediği yere 
) 3.tt .;~rnak iq'otr.ez. 

B:ıt.ı:-ı: .. rr i··rü bu müta1eayı 
'bey ndi: 
~ E\·et. ('\. t, öyled.r, dedi, 

lıtkk n.z nr. Faka! mesele y'ne 
kar•şıklığm; mu 1ıafaıa ediyor. 
G ~, Rikado'nun buraya geldiği 
: :r.anlti h~Lni görs'') din!l, Çok 
~ • 'mışa benziyordu. Ben de 
!· c:s ri ayı.plamı~ıoıum. 

Tefrika No: 20 --' 

Löprens omuzlarını sHkti: 
- Bu c;ocuk ıs\anmı.ş tavuğa 

bcnı.:yor, veraset iş!eri halledil -
dikten sonra, s'"zden elıne geçe -
cck esham ve lahYi!at hakkında 
malumat istemiycccğinı, Derek 
burada kalmak istemiyor. Hatta 
şimdi bile oturduğu otelden bir 
yere ayrı:nnyor. Ikn yarın Bran
don'un evine g'tmek niyetinde -
yim. Çü~ü orada ~mcasına ait 
'bazı vcsikaları ve kağıtları tel -

kık elmC'k meobur:yetin<leyim. 
Fakat acaba o da bana yardım et
mek için oraya gl'l'r mi? Kat'i .. 
yen gelmez. Bir defa gündüz gi
deceğiz. Sonra ben de orad~., ım. 
ihtiyar Metrdotel Hcter:ngt-On da 
o:sda ... Fakat bugiln Londrada 
n: .. 'ım Pir ra.!'dEvusu oldutjımu 

S a9A verrc.·cı:: a .. rrrin ~!fa nı..ı:r-or.~1·11. d(;·cic nr:.:·.ıia~:t'·ın i.l·:."!·rh.::, hanu; ne 'k ••?:ın ııur.~a-
1 IJ~ft ,. I! ıJÇ.ı ~ rzt· .. 111 1 ücü:ıcti h:l.."'1"':y"' karnı~ nı.:ma~lnı, bcş:rn:1 hanf>yı· li.a"n'.' tılan ai~<'ınfn. 'k.cl<il'-

rıl"I" G __ .. l i:ı !l~ne ııu..."T.3~fl'Ol yaz.-ıc·<r.:Chr 

I>,.~ A 4 - 1'lfntu(":n Koopcrat)firıe d3.'l1:1 o !anlar odan 'ı· :kfırn\ır etlrr..atc i\'ln ınecr.-
,, r'- k(ır ıopPrLL'1e nlt&"r.l.('t..,t eti1'()tk:cı;-o.:r. 

Meşhur bir cltd müt.ehaosısı-· 

tun ,ayanı hayrrt kef!I olan •e 
1 •BİOCEL> tabir ~cıııen layrııeUI ve 
gençleştirici cUd unsuru 4!mdl 
<ll<!mbe renkteki) TOkaloıı kremi
nin terkibinde bu1unuyor. Ona 
her akf&m yatmudan ene! •ü
runüz n bcr sabah daha genç 
u~·anınıı. Gündüzleri de beyaz 

·renkte (yağsızı Tokalon kremini 
lı:utınnmız. Cildi beyazlatır, tatt
leştlrlr .,. kadife gibi yumuptır. 

,... DOKTOR-OPERATÖK 

ZEKiYE TEMİZEL 
Pc<.. np Fa;..üı:tf'. .iTıri<-n n·<".toıı 

UOGI ,'\f \~ KADIN b::ll'.ıı•'.kbrı 

Bi~· ncf !:4:nıt n;ı ·"!.ı•ba...~ı 

P<=ı.-da~ ı:aad:ı .ra t 15 - 18 

Çr.!':';'"!1:b1! u .... :-.. ya. bcıdava 

K~'!:iy, Moda- İ:ık~l('Sİ 251 

TELEFON: 60918. 

!ahır.in ediyorum. Öyleyse ancak 
yarın a:'<şama doğru buraya d().. 
nebil'r. Benim ,,;\ediğim, icap e
den im1:0ları a1mak iç;n kend:
sin: ~Iıkoymaktır. 

L(;prcn.s $minin lwra ı•stede 

yazılı olduğunu bildiği halde, 
hayret e<!Llec<?k bi• soğo:kk.anlılık 
g0steriyo:-du. 

- Siz'nJe bir nokrayı daha açr:;
ça konuşmak ;sterim, dedi. Poli .. 
sin bizim emoniyet'miz bakımm -
d~n a'.dlğı ted!bir!er kafi değJdir. 
Mffeliı b.ankanın önüııdt: her gün 
bir polis memuru nabct ·beld yor. 
Fakat bu memur eğer Ko.sckın a
leıaclc bir müşteri g;bi barıl'<aya 
g.rcrsc, sanki ne yapa·b!Jir? K'm
bil'r, belki de hiç utanmı)·acak 
surc~te kıyafet te de&:~·tirc•bil:r. 
Bankaya girer, jki el ri.uri'un da 
sıltu mı, Oi'dan sor.ra ko!ınyca da 
çı ~ıp gidebiiir. Benim öğrendi!{' .. 
n:ıc gÖrc, bu po!~s memurunun 
üzerıı,de t.ı.banca bi1.e yokmuş. 

Löprel'.s t>: ş.:nı salladı ve gü • 
1ümscdi: 

- A2iz do.stum, dedi, siz lü-

( 5 - İ~~tr.d Ma.:. .. ık:ıt O!r'iı ::\ılı"'tl' Ca:""'I:.Ç• yanırnııioı Maıl<.u.:,,van Jlanında. 3 Üll-
1 cii kO:t•d;r. Te d'cn Xo: ~1329 dur. (1510) 
1 

1 
1 

O. llemiryolları ve limanları İşletme U. İdareli İla~lan 
~------------------~---------!\lı.; 'ı<.ı ıH:ıı bt·del 2;';750 ııı·a olan 25 tıo:ı kloru tutya 3/12/1942 Pt·rş.:-rnbr 

g .... 1 s:ıat 15 Oe Ksp2' ~ La ,, l.tiUıl.ı ot' ."ı.r.~\a•·;ı.da İdare bir:Ofiı.ı-M:i, top]al\3n :\fı• ·-
·kı•z 9 uncu Konı:r:Y'Jil<...ı. ·at.:ı il ·:ı· ca!~ıt·. 

B:.ı ı~ g•,ntk i,sıiye-.. Jf"rln (1781,25 llral?ik O':.;r\'ei:~" t tt'°'r. .-naı e ~anunun 
t..~·n ı·t.ıt:ğ• vE:-.li<.ala•l \.C it:'!'I. .rk•rıni ayui güın f;aat 14 ı• koıdaı· ;..Q. 

yon H.ı'i ;it ne \"C';.ır.•!ic:ı :az.ı:r ........ 

ŞJı·tırı~n-.el-eT pn:-.:'.ı;•z olft'"ak Ank.arad:ı Ma'r.ztvnC D::ı.ir€6Mf'ıi, Ha.rdarpa..~1da 

(1483) 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlü
ğünden: 

İdart.m.aie ku.rs Vf' !,"taj gör·e-ı"'Orl mC>.kln". t_ \'e ba-;·rak.ioi•l tı•.kni·, l1u~·o r-cr.uıı~: ve 
!t'n merrıuıru y(•Lıfı,tiriime'~ i.W~-e '.ü:z.tur.u kad:::.:- s..ın·rt o:tul:ı ınl"z·.ıı~u :.o:!ıı::.t: •• 'kt:r. ·ya 

pı!.aca.it. kabll'l imhharo:'!d:ı. gösıt 'l"Cceklı•ri ma\-f/~iyetc gö!'ı' s ... ıı·at.klr ınwan·~-

lr. aı;cia. 100 l.!-:ıtya kru:Ioaı· üıcrı·t ve-r;}ecekt!I'. 

n:: sent•lik sh•j ımM::dı·~,ıı· .n'd.:'l:atrt'.kiyMlr bılirrnl r tuıcı t.U..:iiı'. Ve m\H.•·a-

l
rl":p kıJ.r.J.ard:.k! ~muvafü:ıA:.y• CL""'uıe göıe ınc:ktz; atfl:Jvı. ,.,. Oeoo t-ckn.iit kaciro
~u d:ıhilırde teı (ı ı ,.<t. .... ·~) 

Aranılan ~aı1la·r ~nl.ırd:-: 
l _ Sa.'!l':tt OkuL1 n1cz~u o}lıra. 
2 - Nk.ı•ı·J~1ni yapınış bulun.-nak.y 
3 _ Ye..§: o1tıru gf~ır~t:mis clm.;.K, 
4 - EC'nf'bİ ilt' tV• O nl<tı . .'llflk. 

Tal:p?tT b;:- d Jckçı• ile 3-0/11/42 t.3.:'ihınr ı::ııcitır İ9ta."lbul (H.,~arpa.şa-, Si.r
,kr.c;) İı.m:!\ B. _ ·;rs..:·, A:lk~·:;ı, K,:J-·srr:

1
Ariana, A1alat.ya, ~ir Atycnı ve 

Erı.u!"".;.'nda 1.;:etnl(' l\l!klt.:T:til'.-::Je-ı·ınr> müraraut edt·cck'.e:-diı'. 

1 

OOe!~·c Qlr•.ıtı :ıdJ:ı'S yaı.ıl"'cajc a(;.._ğıdaı.;:t ~\'r;.,k ı.!iş~riJEC(-":i..tir. 

1 - Me<ı~·p d>plon;aso 
2 - Dol;'. !tıi<. k: ğıd.ı, 

1 

3 - A,:: k~ğ:dı, 
4-A~ı.rl·k duı ltnıtlfll.1 o~:d:rcn vfslka \C n.ülu& cü.OO~nı. 

1 Müı=:ab~ka i:r.tiıh.anirırı Alt\.arada yap~it.eaklıt'.'. St•ıaili bW -0ienlru·rn A.ru<.u-

l :::ıya gaci:ır Ei.f"Y;J\at.erl tt.rm t-<ıiit'O.ık ve t1ntihan g..mü adreslerin<". bildif';_ 

lrc"k "'" (1211) 

zu<msuz ye~e kendinizi üzüyorsu
nuz. Farzedcl'm ki, Koedon içi -
mizden birııi öld~irmck istiyor. 

&nim de· buna ak'.ım crm:y-or 
ya neyse ... Onun O:r Amerıkan 

Gangsteri g'ıbi hareket etme> ne 
imkan yo;ctür. Çünkü bu tertip 

bir r.arekeLtc bulunursa o zam·~n 
sokı:ık:arda bir 2daın ay~ıJığı baş-

1.yataktır. Kendi.si de her halde 
)'1lka1anacaktır. IJ<'nce, bu adanı 

eğ(r vurmak isti)~orsa, ıbu kara
r:nı anca'.< gec":"y n ta6bik edc
bi1;r. 

L<i'preoo sözüne rasıia verdi. 
Duksburi İ!1rc<lı: 

- Eve~ he~ ha1de karanlık!an 
istif de ctmt-gc ça.~ı~acakur. 

- O h~ldc b z yatarke. ka ,,_ 
ları, penct:e c-r; İ) c:~ k-ol~an1alı

yız. Hatı:-l:v" "il k zııva·:ı R -
kardc ğcr ~enci:s:r. miıdaf.a edc
rr. yecett Y&Zij(tte kald y::ıa, çünkü 
kend.si ev nde iht:y;;r Heteı'ng
ton i~e ya,n;z o!ar.,.~ k.sıır:lm:ş 

bulundu. Ha'buk• O!Z •imd' th'ik 
üzerinde butunuyoruı,. Pı./:S t~ 

ı(;yr1c3 bütün ted!blrlcrini almJ.Ş 

bulunuyor. 
Du·'.<.Jıuri yine gülüm;ed:: 

-.Belki sözüm tuh;lınıza gi.de
tek ~mma, sizin hic olmazsa be
ıün btılamadığım b•r teselli var. 

L<:Creııs bankerin yüzüne bak· 
tı: 

- O ha'.d.c bu kasabayı bır,kıp 
gi~!n<1i. Eğer \·az'.yct hakikaten 

ci<kl k:;nc~i ht'm~m kasalhaY1 ter
ketın<·:ı. Az.zim Löprens s;z ha • 

re~iıtınızda seı•lıest ·niz. Ha!Jbuki 
hen öy:e miyirr,? Ben, bank·i.ırun 
es~,.· vaziycıtinde:yırn. 

Lf..prens: 

- Evet. de'1', ben de kaçmak 
niyC't ndeyını amma ... 

- Ha~,r hay:r ov"e d"ğil. Bir 
k<:ı: ;.,ür.~:< mezun.yet almak ka
fi ... l!&ttiı ben de o n:yetteyım 

amrr:.a yıU:k mczu. i,·ctimi yeni 
botird m. Şiır.d. b;r daca mezun'
yet rılmak tu. ar o1e>c~. Onun 
kin buraya bağlanmış vaz;veltc
\ ım. 

-------------------------~ Mücevherat ve Tek Taşlı 
Pırlanta Yüzük Satışı 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk :\lahkeıne•nden: 

Te~· .(J·!erınıe n hk·'iı ·. 1.l ,,, l b. liJ~ ı tı lıh n 3,.1 ,i.ıc-ı \' 
İıt'fr&.t Vf' pı!" 1 ft.ı.!:.Jı )'ıllil YI ~:l 1 C ~Ha-i'..:;::"llle?J'•.l. ki f)!'.(, 1 9c:k ~ 1c 1 l:' 

sı..;ı·ttyle 23111/94::! tar:ı.;ı'I(' n1U:::: •• c· Pau.~'csı saat 14 et.· Jıı::tr. ıbu! B > 
Ç01T"Şı Be 1cd'.-yl' 'l\.1'-A~ rr.ll"mu Ju,gunda. .... :..la<'ak~r. I ~-c !iltr:n yuk 11;-ta 

gOe'I rılen gün w .:-J.ıtlt• ~fezat. :Mf· ğ n<la hazı- L~J.u:rr.a 1an :;.ı 
oltmuT (6890) 

lstanbul Defterdarhğından : 
M;.;ham~noıı 

Do..,·a No. Hed•·l Tem•' 

,6!317-lll4/50 M<'c<~·}t><uy""'1c 3 pı;lta 18 •dıl 3 por
scl No. Lıı 5Gl0 n;Pt~e rırur·~bııbdı arıı.a. 

M.:ci<J;y~r.öytind(· 9 p:ı.11'1, 62 ad•, 1 Pot
~1 :Ne ıu 35'.l7 m\·tre mu. Db.."\ı a:rsa. 
Mı•cid-0<-küyündi> 9 palı.o. 63 iKia 7 Pi""") 
No. u 2"197 r.~·ıae ff~ura.bbjı.t arsa. 

ı 6610 421 

j P8 
53%,50 398 

ı 

1112 

Yt~.:1,.·ı<i::ı y:u.ılı lil!' .. 'l':ll ... ~tıll't'~ 9/12/91-2 Çal"Mlliba .ti.mü :ıı<lat 15 d< M~lll 
En,.ı;l._; 11li:<l\i'l"lü"t~6'> ıı'i..~teşel\ı.'\rl KCln\İsyondrı ka.pah ~ ~u.liy~e ısillhlhctıktl'I~ 

İ-1.<1-..th·.""i :-tt..O ii'.l)'l'• ka~-n htlk\'wr. ı•;i c.ia!rttıru:I•· lN.1.l!':.a:nnı~ tı>kli( n;<«t'rf .. 

l3ı"t,n i, ... -ı:c g,in\J &at 14 Oc kacY.ır Koıniq;ıon Rfie}iginc U•\"<iı e.tıın.,,.,eı:.; \.'~ nuf\Jf' 
hüV\Vft c<i7dacliaı;ını ib:,e.: ,~.le!ı.t'!ııtTj m ~ic;c-. F•7.Jil i.ı. h.at ~..m M•l!! Enı-
:,.µ; ?t1l,;-rt~i.-'.•l'..'iii-<' n~~<';ı.o4ia:-ı. (1569) 

1 fhhiserlar Umum MüdürlUOünden 1 
• ;oa.r ık:" .,,..Jı~• o.ı!ınacaktıı· 

2 - Paz;,.-iilf 21/11/942 krihı~ l'Ull.\141.n s»ı günü saat 
'.11'\ 11.z:n• Şııtır!if:ıı?<'k' Al'.m Koımisıyorn..ıındcı yaı-p.lacaktır, 

3 - Nlkııu~e he-•· l'lill !ıia.:n. &l'<;flll şubfd.4.· aJWMil~. 
~ - i~.:~lcr p;10;;.1•l!!k ;.,,.~ iatFm edil<'n gün ve Mııııt'te % 

ra~ı&rıyie ~·l.Kiıe ~J 11:1 c;en k!omJcyona c~~)o-i ~AB olı.ınur, 

MalCl C.-a 

!A:Mı.. .-.!' •r>lıiıi 

J)(*--1t.e p::·:or.ı~ 

Hu:ci;. 1.ıh~. ıı,yum CYL.mı.~ 

Bıı:. n.ayas: 
T .. ,,ıo: l ı;....-.. ~.ndı\...l;.:--ı jç:n) 

~ :ıc.lo 

64 P<ırço 

600 Kilo 

70 > 

J00,000 > 

1/12/~2 ~ !O 

> !t :ıo 

> }(:1!)0 

> )fı 

> ı f, ·O 

l - , •. ,-.a ·ct:ı ciı1e> vt• n~.uct...r-ı ,.....aı ma.:.ı.cn-:e pa;o ·1ı.k U."U •J'ı· $ ~ 11-.:ı ... 
('!"' ...... ,. 

2 _ Paz<1'"d.it htz:W.sr·nd..ı. ~ı !'.fn "~~ '-e saat:e-rdı· Kabat.J.r~ta l.tıt\;ı.; 111 

Şi.i.ber.ir.d!":.:-. :\t"rl{ı""l. .A.. ''11 Kcr.n yo~l".JITlıda :·01 ~~<'Pkfir. 

3 - ~t;-..kifl• .. p!:ı; nü:ntıl!'lrsi d\.i.k·r.e pı ~ rl:at ' ne : bira n>.a;)-·ası ~ .. -w.~ 
mt·&i hı•:· t•ın Q.gle.clc-n ~.,.r.rn Sll.U:ii geçen şı;;be-dc g~t-'b;lir. 

4 - l::ı::.r.- ,;. r;n J>l'ZJ!'Lk k;in iayıin oJucı.'.;n gün ve ~;:ıUa tı'lk.Jif P<iıt"t-t~ ,,,.ı 

fiat Ü..UC!'inttfıu ~Ô 15 tı•m\tla.t pa::a~i,_'1,~ bı,..Ji~cıtE mt'zkÜr Kar, ·cy'Onıa m-C 1 •• rq~ t-

lar1 Cın o,uılıuır (14~0) 

Amele Alınaca 
i.t.anbul Elektrik, Tramuy ve TüM"I İşletmeleri Umnıı. Ylüdiir

lüğlindeu: 

S:~olh.tar E 1{'' 1ı h Fabrikll6ı için, nı~arlı.lıt. kaz...ın, külce nn)(>}Ps:noc.l htı)&Ç 

ya.·.:..~. Tctı~n-u. ı... ~{ ehliylLe.-.ıe gOrı b;..ın..era 120 - 140 kır.:) y ... -

fni.YC, het• ·~ .:.<.ı<.1U i(in 5 ku uş <acüı"d"· 40 kı uş) pri.m 'e h~ltu.l.k tarta g\l'D 11'·

d ~ ~:ıl!Ş)ıa.r.!1.i,t h;,Ji.W.' ye\tn~l,ar; vıc :ıy:-ıc:J .~,y nitıayı•t1nde ·•·ıt.itıkakları tı.S.ı-1 

üv•rirAi:.·n ~ 25 pcllJ' ılık Z3'0'Wlll k• cemı: g~~.nde 210 - 251) k "!'1.1J g"Jıade k W -

ıri~rct·ktir. 

Dt·nrllı'.lı.4 b:l.fl':<:\ e~.al:t-ri gibi hf r if g:lMJflrl,.· krnclller:ı;;e kia e tn 1 )oruı 

pa!"3G-ız olını-Ulk i.Wı"f b:r kıap ne»; y<'ll'n<'k ıW y~rım M.--n, k vrl'L'. .. \"c· P.-

ğlt' lşc;i SU1Jfln3 dJ.h.il olur. 

AQcıer)ikle al..-lk~ı o!m'!'l•an ta~~lf~.:inn.U!ı:tı: hü·viy,·t t'ÜW.an1 hüsnüb~l }ffj• 

ğıdı, 4 ad.·L ı.·f'tS'~~a !.cdoğraof'ı, ve ı:.in~d.ye k.dd«·r ~ışlığı n.~"""'9,,es~ı<'ı~en ;·' '1''1iıt 

;.y: 11!0-ı"'f ı vtelkiil i.a:-lyle bi.rlik(.e M.etı-o Han.ıuda. Um.u"1 11.!.::dü:-l\iic bioa6: ci.e..1 -

Ji·J)()e Z{mjn katı:nda Zat İşleri Mi.Ktürlüğlm'1 V(ya SJiJ'ı1-:ı .. ı~ Fa.brii<.n ).1, .. 

dü:·H.ii,."ÜJ'lj(I mü~'ilcaa.ıtLarı ı.[a,n oltın:u'l'. (15'11) r ASETiLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip - Nezle • Baş ve Diş Ağrıları 
Soğuk .Jı:ınJığına lıarşı tesiri kat'idir. 2 lik zarf ve 20 li.k 

tüpleri lııer eczaneden a~aymırı. 

....----------------------~ ----·-----
! (HALK SÜTU; "lJ) 

20 2nciteşrin 1942 
18,00 PJ"Ogl oıın v-e 

Ayoı·ı. 

18,03 Mliz:t.t: 

M••nit.;uıl 

18,40 Daıa; Müziti. (PU 
l 9,00 K'()nuşırıa. 

19,JS ~orlı.ı ve Twitü:er. 

Saat 

19,30 Mem~t..kt saat A,}-arı ve Ajans 
llab4'rl-eıri. 

19,45 J'-'i<sik Türk 111ii:ı;iiı 
20,15 Rod(yo Ga.zı·le:!i. 

20,45 Şan So~o~ar~ 
21,00 Konuşma, 

"'.15 Tem6il. 
ı!.00 Ra<iyo Saion 0~"1'.:ıtr:ım. 
22,30 l\lı ml,i<e-l Saat A(rarı. AjK!ll 

J-Iabecrle-t; \'C Bo!"'-'alaıı-. 
22,4.5/2.2,50 Y~·r"'Jlk\ Program vı:: Ka-1 

pcm~ 

(İş arama, iş verme ilanla. ba 
sütunda porasız olarak b.r .~ç 
defa neşredil r. Mü~· ü'.ler~ ve 
suallere cevap veril:ı. 1 
İş arıyan bir genç kız 

Or\.a me'ktobin 8 ir.ci sın f- a 
kadar okumuş. az dakt . .o da b.
len 17 yaşında mütevaz, &ir ".le 
kızı hayatını çalışarak kaz•ı>mbk 

lzt::ar:1e resn~i, huscsi mü<:~"'.f' -
sclerde b~r iş aramaktadır. Ke-ndı
sine yar~naa yazife vt: mcY su -
reli'<' hayat ~-oluna attığı bt >: 
ad•m<i.a tci~: €-~mck isteyen n· ı..;, ı
tercm iş sal-Up!erin;n Son Tt•lgr.lt 
h:ılk sü'unı.:rda ,Jale Cid<li ye 
yc.Lmalar1 ri,·a o1unur_ 

Hususi ders veriyor 
Orta ve ilk !al il iç·n ~ı.:sı.,,; 

dersler verilir. Beşiktaş Uzunca
ova cad<les' Çe~me SJkak 20 :No • 
da öğretmen :\fu>tafa Ata\;cke 
I'!"Üracaat ed lmcsı ric.a o\.ınur 

) ,",~~.~}mı, 
İHTiRA BERATJNIN DEVRİ 1 

.Aksamı, di!usion tar.ki ile k.en
dıicr:ı.e itt.l.'ıad etmiı;. kromlu b r 
tabaka ile kaplama ameliye9 • 
hakk:ndaki ihti:ra içıon İktısaı Ve· 
kiılet.nden alınmış olan 20 svn
t.eşrin 1940 tariıh ve 3000 No.lu 
>Mira bcrat:r.ın mtirn ettiğ.ı hu
kuk bu kere baı;kası:ıa devir >e
yahu! jco.dı T;irk'yede ır.cvki.i f le 
kc>ymak iı;in saı:ıh'yc: dahi ,·eri
kl>ile<!cği ıekfü edilmekte olmak
la bu husuca fazla maliımat edir.· 
m~k istiyenlerin Galatoda, Aslan 
H;ın 5 L'1C~ kat 1 - 3 rtını~rala!'a 
mür~taat eylemeler. il5.a .ıılwıur. 

1 •ı, lüi~ı ' 'il 1 ~1!! • ı: : .. 
1 ili! l!l!!lillb. 

~ ehir tiyatrosu 
DRA~I KISMI 

llu aJ..~~m saai 20,30 d• 
KOl.Li:(;f: KROl\lP"l'O~ 

K0'1EUİ ıus~n 

Bu a!~anı sa~!. 20,30 <la 
ASRİLEŞE'.'I ı;,\B.\ 

Sahip ve Baş:ı1uh ... ;1 ri E. n tz..;.cı 

lJt"tlıce _ N"~~~· y l D .... kt -u 
Cl'Vdl ~ ı< \ \:.iL..GlN' 

liON 'IJ::LGIL\F nıATIHASJ 

l 


