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Bir tereddüt 
noktası 
-------

us zaferinde 
frika harekatı
ın tesiri varını? 
-----~~~~~~~~·ı 
Şiwwli Afrikadaki hare
katın Cenubu ıarki Av
ruvadaki Alman .urumu
na t e si r ettiği iddiası,/ 
pek deke sin o!amamak' 
lazımdır .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Cenubu şarki bölgesin.de Alman
ların yediği darhe Londra ve Mos
kova kaynaklarına göre talımin. . 
edildiğ!·ndcn daha ağ:r, daha mü
e.sirdir. Filhakika, Berlin <>rfaya 
dökülen rakamlanıı mübal3gah 
olduğunda ve henüz .kat'i bir hü
küm .-ermenin zamanı gelmedi
ğinde musır gürünü~·or. Belki, Al
ınanlar toparlanacak .-e hatta ha
{ıflcdiğiııi söyledikleri Rus taar
ruzunu durdurmı~ a muvaHak o· 
Jaı·aklar. Fakat, bcniiz Rus taar
.-uzıı durdurnlmuş değildir. Ne 
zauıan, nerede ve ne şekilde dur
durulacağı da belli değildir, Mu
hakkak ki, so,·yetler tehlikeli bir 
durum 3·aratu11 şiar, nıevıi'i ka.Jsa 
dahi hasıııı1ar1nn ağır zayiat \·er
dirmiye mu\'af!ak olmu5lardır. 
Hamlenin bu şekilde de\'amı daha 
çok ağır ka).pları \e tehlikeli dıı
rumlnrı da celp ve davet edebilir. 

Ancak, cenuhu şarki bülge•İn
deki hareketin mahiyeti gerek 
Rusla.r1n, gerek Alnıanların rii'yc.t 
zavi)esi bakımından hangisini 
haklı çıkarır durıınıd:ı bulıuıursa 
bulunsun, orta.da bir tereddüt 
n1e\"zıtu vardır. H-emcn hemen 
Londra kaynaklarının ke,ln iddia
sına nazaran, Sovyct zaferine Şi
mali Afrilra<la harekata ba~lan
n1ası iuıkfı.:.ı verıniştir. Alnıan.lar, 
Şimali Afrikada harekat yıuıaliil
mck için Stallngrad rn Kafkas 
hölgesindcn hava kuvvetleı'i ayır· 
ın ya mecbur kalmışlar \'e bilhas
sa l>u mecburiyet Sovyet laauu
zunu muvaffak ctmiye yaramı~lır. 

Hakikatin tamamilc hu olup ol
nıadığuıı bilmiyoruz. Fakat .. eğer 
bu doğru ise ve doğru çıkal'Sa, 
Alman ord!L'iunun harbe başlad.
ğına nazaran, hava i.i.stünJüğünü 
tedricen kaybetmekle bulundu
ğuna v<ı tayyare sanayfi verimi
nin bir hayli azaldığına delalet 
eder. Bu delalet Almanlar hesa
bına bilhassa harbin en dehşetli 
safhasıoın haşlamakla bulıınduğu 

bir ıt rada korkunç akıbet diişün
eclerine yol a~ab:lir. Almanyanın 
Şima"1 Afrikada başl.yao hazır
lık harbine Rusya cephesinden 
tayyare çekip götürmesi Avrupa 
kıl'asıoda başhracak mlittefikler 
harbine kar~ı ihti~·at büyiik hava 
kııHelleri·oe sahip hulıınaınıya

cak derclicye düşmüş olması de
oıeklir ki, tayyarenin bilhassa bu 
liarpte ifa ettiği rol nazara alı

nınca, Almanya i(n Avrupa kıt'a
sında miidalaa harhi dahi yapmı
ya imk5n kalmanu~t.r, hiikmüne 

(Devamı ~a: 3. Su: 3 del 
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Taçlı deliler 
5AR'AL1 
imparator 

Reşat Ekrem Koçu'nun 
cTaçlı deliler. in hayat ve 
nrnceralarını hikaye eden ta
r hı yaz1-!'3rının merak ve a 
!~ka ile okundu;;unu görüyo
ruz. Arkadaşımczın yine bu 
seriye dahil olmak üzere, da
ha meraklı ve enieresan bir 
yaz,s.nı d:ı neıre başladıf.<. 

BugÜR 4 üncü 

sayfamızda 

' 

.J 

'- Gazeteye gönderilrn evrak iadr edilmez , . EN SON TELGBAFLABI . VE BABEBLERI VEREN AKŞAM OAZETESi 

1talya Kttlı Viktor Enı:ınUill 

Fransadaki Al
man askerleri 
alelacele doğuya 
gönderiliyor 
Almanların yerini 
İtalyanlar tutacak 
Fı·arua - !s.-içre hududu, 26 

(A.A.) - 12 Son~şrhıde!liberi 

Alman lnt'aları F'ranrnya geçmd<
te ve Akıdeniu kıyılarına .nmekıe 
acele ed'y'IY.rlardı. Hı::ilyluki bugün, 
aynı kıt'alar görünüşe göre Doğu 
cephesine gitmek üıcre, şimale 

doğru akın etmekted·r. Lyon'dan 
gelen yolcular, her gün cenuptan 
gelen Alman ııS:rnri yüktJü trenle
rin durmadan şimal ısUkametine 

gitt.lklerini söylemektedir. 
İtalyanlar da Fransada Alman

lardan lboşa·lan yerleri doldurmkk 
nıJ<>;adile buralara asker gönder • 
mekı.ı acefo c<liyorlar. 

HiTLER -
Başkuman· 
danlıktan 
çekilmeyi 
kabul etti 

Yalnız bu ünvanı 
muhafaza edecek 
Lonclra, 26 (A.A.) - Daily 

Sketc'h gez.etesi, emniyetli bir 
kaynaktan aldğını b..ldrdiği 
b:r ha.bere göre, Fucıhrer'in, 
yalnız ünvanını muhafaza su· 
retilc başkumandar>~ıktan çe
kilıneği .k~bu:l ettiğini, ha?lbin 
Gener<urma:y tarafından irla.. 
re ohınacağmı ve bunun d:ı 
ıadr!e uğrayacağını öğren· 
mekte<Ur. Ol.ayların, Alnıan
yada maneviyat üzerinde de
rin hir tesir yaptığı nıüşaıha
de dlunmuştur. " ____ , ___ .,) 

SOVYET TAARRUZlJ GELİŞİYOR 

Ruslar, Moskova batısında, 
jevde de taarruza geçtiler 
Don istikametinde 3 istasyon, 5 meskun ger 
istirdat edildi. Yeniden 15 bin esir alındı. 
6 b ·n Mihver subay ve eri daha öldürüldü 

Moskova bildiriyor: 

Almanlar şimdi 
kendi/ erini top
lamıga başladı. 

Londıra, 26 (A,A.) - Rus taaru~, 
yeni muva!fakiyP.tfcrl~ jnkisaf tt.ı'nek.

teı!tr. 

56 ncı Alman tank tümeni 
bozguna uğratıldı 

\>es1<6\Jlk;. 

O ubc ~ '-l 

ltalya Kralı Cenova 
harabelerini g~zdi 

Berberlere 
maksadile patiska ve ke
örtü astı ten dağıtılacak 

Halk sulh istemek 
pencerelere beyaz 

Slalinllrad - Harkof ş;mendlfer hal.
tı üzerind< ile.rliyen Rllı::ilar, yeılden. üç 
islasy<ın ile b"" mtskıin yt'J'i i;gal et
mişkr, ıs bin esir almışlar Vtı 6 biıll 
düşman abktırı öldU:ın ·\şlerdir. 

L;gal edilen lsta•Y')nlardan birisi Ku· 
Jaıı;'ı:ı 30 luoon,etre C.nubunda Ric
kıo\~t't.ur. Di&1.'"r iki.;i Don ne11ri it.olu 
üze-rinde blrib.it•ine yakın ycrlt.We Hci. 
E:.tasyondur. 

Ele geçirilt"'ll mc\·z.lcrde 22 inci dÜ.'i"' 
mrı.n tank tümeni bozguna uğratılmı~

CDev•mı Sa: 3, SO: ~ dP) 

(j ol~ b"ı n 'Sil aya 
5kvorıı 

O ili O it> 
Laondra, 26 (A.A.) - tng:liz 1 

ha'Va kuvvctlerin:n borrılt·ardıma
nına nıam'Z kalan Cenovayı ı'yr
rct eden İtalyan .K:ralı ile Ve"
ahd Prens Humberto'nun ;-ehri 
geıdik'ı~ri sırada Cenova halk·, 
haı'bin b:iınesi ve barşın tcl'seü
süne a.t isteklerini gfut'---rn-;,(",... ı 

maksad'le pencerelere beyaz ör
tüler asm~ş~a:rd~r. 

Toriııo ve Cenovada bombardı-
mandan sonra müt('esısir olmıyan 
bazı fabr~<alar J.-2lm~a da, bun
lar ça<lı~m&makt~dır. Bunun s<'be
b:, büyük sayıda i:ı<;inin ıbu iki 
feılı: rden ayr.im.:.i' o!nıa~ıdır. 

-------- - --· --· -

e ka • 
1 a 

Mütekait, yetim ve dullara 
3 aylık maaşlardan sonra 

tevziat yapılacak 
Belediye ve hususi idareden 3 aylık alanların 

karneleri dLin verilmeğe başlandı 

Karnelerle ilk 
olarak şeker 
dağıhfacak 

J\falmüdürlii'..derinden maaş a
)an mütekait ,eytam ve eramille 
malfıUere tevzi olunacak }"irmi 
beşer kuponlu .iaşe karneler', ta
mamlanmıştır. Bu kabil \'atan

d3*lar•n ucuz ekmek karnesi ala
lbilmek için wmı:ş oldııC;'.arı be
yaıınaın<>ler malmüdürlüklcrince 
.bu işte esa.; tutulmaktadır. 

İ~e karne!ernin kend'lerine 
(L'rv··ır.~ Fa: 3, su ? d.P) 

----
Zabıta memurla
rına ateş eden 

sabıkalı! 

iki ayağından 
yarah orarak 
yaka iandı 

Karagün1l'ük Acı.;<.-ş:ı:e k1r;..;\.Jhl nıü· 
rettı:batmd.:1n Sı'l'l":t-cd:!ln isminde b-: 
pot.s n1eı.nrııru. evve!~d gece Sult:ın 1TI2· 

t0('\'aır.! Sa· 3. Su: 4 dP} 
- ------

ita/yada sulh belirtileri 
· İugiltercnin Vaşington Büyiik i kadar hi~hir barış l<ınayiilü gös· 

Elçisi Lord Jlali{aks'ıo gazeteci- •ı termemişt ir Ye gö•lercmez. Fa-
Jer toplantısında, italyanııı lıarp- kat hu memleket efkarı artık ha· 
ten çıkmak istiyeceğiııe şüphesi ıDevanu li•. 3, Sil: • de) 
olmadığı yolundaki heyanatın y11ı,_ l--------------

kılar uyll'll.dıracağıoa şüphe yok· IK•• ••k ı 
tıır. Lord llali!aks k.saca şöyle de- . UÇU çam 1C8• 
miştir: •Fakat Almanya buna mü-

1d b bahk• 
saade etmiyccektir. İtalya ile Al- 8 Q S8 } 
manya birbirlerini se•·miyorlar. 
Bu vaziyet l\Iihver harp ınckaniz
nıasında gerginliği arttıracaktır 
ve hir güıı İtalyanın işgal edildi
ğini göreceksiniz.• 

Bu haberin iizcriııden 24 saat 
geçmeden, İtalya .Kralmın Ceno
\'a'da bombardıman edilen )erle
ri görıııiye gittiği sırada, "vlerde 
pencerelere harış remzi olarak he
yaz örtiiler asıldığı Londradan 
bildirilmiştir. 

Herhalde İtalyan basını, vazi
yetin miittcfikler larafıodan zan
nedildiği gibi olmadığını ishata 
talıpca.ktır. Gerçi İtal)a, şimdiye 

yangın 
Bn sabah saat sekiz buçukla 

Küçük Ça.nıl!ca suyu altında Hü
seyin oğlu Tevfige uit 2/2 numa
ralı iiç katlı ahşap evden bir yan
gın çıkmıştır. Csküdar itfaiye 
grııpu hemen yangın yerine yetiş· 

miş \ 'e faaliyetle çaLşarak ateşin 
sirayetine n1iini olnıu~tur. Yangı11 
mezkôr ev yandıktan sonra sön
diirülmü~tür. Eşya da ıkaıııilen 

yanmıştır. Evin sigortasız olduğu 
anlaşılarak ynngın :n sebehi hak
J.ında tahkikata ı:eçilmiştir. 

---
Tevziat düklı akların FRANSADA 
sınıfına göre üçer ve- ------
ya birer lop olarak . Hükumet adamları 

y a p ı 1 a c a k arasında geçimsez-
Berber cemıyet: idare lıc;cti 

.uıbıtai bel~i:,'e ta 1.in-ıatnan;cs~ 

ın c ib'nce çalışma sıras;.nda ber
ioeı-ier n giymc1;~ mecbur olduk
ları (;eyaz g-)m'.ekı;.r iç:n Mıntaı:'u 
T;caret Müdür!ü~ü den ucuz 
p~tıska istemişt;r. 

(Yaxı<ı Sa: 3, SU; 4 de) 

Amerikan uçaklarının 
müdahalesiyle 
akim kaldı 

Londra, 26 (A.A.) - Tamamen 
askerle dolu ib'r çok mırhri-pten 
mürekkep lbir Japon deniz teş
kil;; Hint denizinde bir i:hıraç ha
rckeıi yapmaf.< 'skrken Amerikan 
hava kuvvetk·inin lıücumuna uğ
/rarn1~ardjr. 

Hücum netices:nde iki J"1J'On 
mulır ıbi batırılm:ş bir mulhr'p te 
cğır hasara uğratılmıştır. Diğer 
mu'hr'pler i:lır8ç yapmak istedik· 
ıeri mıntakadan süratlc çekilmek 
zorunda kalmışlardır. 

Batan muhr'plerdc(<i ih~aç kıt
a·ları da tamamen ·boğulmuştur. 

lik başladı 
N.::vyoıik, 26 (A.A.) - Fransa

d:ı LavaJ Doriot Deat ile hükumet 

Bu yılki bütün toplan
tılar Eminönü Halk

evindc yapılacak 
Esnaf cemiyetlerinin yıllık kon

grt•:er· ne önümüzdeki ay içerisin
ae b:ış!anı lacaktı.-. İ'.k ol.arak müs
kirat amillRr' oemiyet.irfuı k.on
gre>i toplanacaktır. 

TüVheddki eSnaf cemiyetleri 
merkez b'nasındaki içtima salo
nunda mahrukat ve teı:efoıı!a ı· 

şıktan tt.sarruf ıeıc ·ni için ccnı:
yetlerin büro!ar:~a tahs:s edilmiş 
olduğundan bu yı!kı tekmil i<on
greler'n Em:n-Onü Iialkevi sal.o -
ııunda yapılması kararla.,<tırılmiş

tlr. 

Kızılay aşevleri, 
salı günü açılıyor 
Fakirlere sıcak yemek dağıta
cak olan bu evler, nerelerde 

tesis edildi? 
Hükı'.lnıetimiz:n kararı lle Kı

zılay tarafından İstanbuldaki fu
karaya yemek verilm~ı iizere, a
şağda gösterilen mah~l'lerde aş
evler!, Birmc:kanunun 1 inci Sa
lı günü açılacak \'e fukara~ a aş 
tc-niine başlan!acaktır. 

ı - Ka.agümrük Nişancı Meh· 
met Paşa camiı avlusunda. 

2 - Topk3pı Ahmet pa~a ca

mii medrese<;'nde. 
3 - Eyüpsultan $okullu medre

(Dcvaır:ı Sa: 3. Sil: 5 del 

Resmi dairelerde 
mesai saatları 

A_...A:::"adan bi!diri]diğlnQ göre, ten... 
vir, ~hin bakımın::an ta!arrut temini 
ve rnün.'.lkOJ!e v ... -sl'..l.t!:rlndil izc!ihamı 

önlemek üzı·re şt'hrınılzde ve diğer 

bazı b~yü~ "'eflirle:deki re!iml cUıiı·~ 

krdc mr.saiye sabablsr1 86.at sekl.zıde 
b:;şlaş:p on döı·tı. veya saat onda baş· 

Jay:p saat on altıda. nıb::ıyet \.-erUmrıı 
muh~n1~ldır, B:.ı t~kd~rde rnektep!e:- .. 
d·~ ders saatı~ri yeu:d.:'n te.,,b;.ı. olt1Dt1.· 
caktu·. 

· -J<4laç 

l 

Tunusta harekibn bugünkü mühim 
safhası, müttefiklerin hava hakimi· 

yetini temine çahşmalarıd1rr 
Londra, 2B CA,A,) - Şinvıll .Atı1ka

daki Müttefik Umumi l{a.rarg{ıhınm 

tcbliğ:n:de, b..rınci İr.-gl~lz ordusunun 
hareklb 1n1.:ın.'luniy{'t vt'ric~ b:r 4;1ek.J!ue 
devam etti:! bJdJrilme.ktcdir. 

Şimdiki har"~fıtın en mOhimmini 
ha\·a !aaliyetinln a.rttırılı.1n<ş bulunma· 

sı te~!i e1ı:r.cktedir, 

Pazartesi - Salı 41 ('esl Bizerta Wtı
silı!e yapılan ?.lli.ttcfi.\. hava hCcumu.n.
dı.. muhtelit Yll?JStnllr ('L.Urlhnıştır' i
.ik.i~ci g~e. hücumunda da lim:ını.n tÇ 

kısmındaki ı><. trol depoları ateşe wri!-
mi-'t!r. CDe\'amı. 53: :'i, Sü: 4 dı·) 

1 ç ER ç Ev E I·========== 
Evet, Evet, Evet! 

- İfadelerimi eıı kat'i ve riyazi 
mantık çerçevesi içinde huldukça 
bana yalnız •evet! > diye eevap ve· 
rebilir misin? 

- Evet! 
- Almanlar, harbin başıııdaıı 

bugüne kadar, bütün kemiyet ve 
keyfiyet varlıklarmın en aşağı 

dörtte hirini kayhetmit mid~? 
- Evet! 
- Yine Alnıanlar, bütün kemi-

yet ve keyfiyet varlıklannın hiç 
olıııazsn dörtte birini de (Pir..nc) 
clağlarıodaıı Finlandiya körfezi 

ve Norveç kıyılarınd3n Mora hur
nuna kadar işgal altında hıılun

durdukları Avrupada uöbet bok· 
lctmi)e mecbur mudur? 

- E\•e t! 
- Böylece Almanlar, ellerinde 

NECİP F AZiL KISAK"ÖRER. 

1 
kalan yanm mevcatla, keyfiyet 
ltakımıodan yüksek, fakat .kem> 

yet bakımından aşağı oldukları 

So\'yet kümeleri karşı•ında ez;d 
üstünlüklerini kaybeımi~ midlı-7 

- Evet! 
- Buruı ıoukahil 3 sen<'ılir ha-

zırlanan ve hiçbir Hrdc hiçbir 
kayıp vernıenıi~ olan İng;Iıerc, 
en mükeu1n1el bir cihazleınma kty• 

ınc-ti içiucle en a~a~ı 3 n1ilyonJ11k 
bir ordu kı)·meti arzediyor mu? 

- Evet! 
- İcabında l::? n1iJ~·on ki~iyi s'İ· 

lah alıma nlmak iktidormdaki A

merika, herhangi bir Anupa ha

reketine 2 • 3 ınilyoııh.k h ir kuv• 
vetle İ)tirak kabiliyetin de mi? 

- Eıet! 
CDeva::oı So; :ı, SC: 8 dal 
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llAHICEMELER.DE: ı~~------
• 

HALK FlLOZOFU 

Susamış ınsan 
REŞAT FEYZi 

Ha.re Vaz·ıyetı 
liasreddia il o c ayı D . .., . 
ciddi)& alma ıiıım on dırsegı meydan muharebesi 

Davaıun ıeıl uzaktan 
boş ge lr 

cadele uzun •. 
Aıııerikadan di>nen Bay llüse

ycn C:al1'l Yalçın, hılıbd:ır.ıa gar 
zctccilere an1"lırken ŞÖj le diyor: 

- Ne lngiltcrcde, ne de Ame· 
ril\ada, jp~k çorap giyen, süslenen 
kad n görmedim. Oralarda her
ke~, nıuhareb~ \.'C nihai zaferle 
mc~gul. 

Amerikan ve lnı(liz kadınları· 
uııı sü.slcnnıes~ni, iprk çorap giy
nıc::,İni biz.n1kiler<len daha i~.-i biıl

diğiue elbette şüphe l oklur. Yine 
o kadınların, zevk itibar'lc biziın
kitcrdtn aşığı olduğu11u dü~ün
mek kadar da budalalık y<>ktur. 
Slerling ve Jolar ınenılekctlerin. 
<lcki kad ııların bizinık ı~rdeıı da
}ja c:ok parn -sahibi bulunduklarını 
~Ö) leıniyc bile lüzum yoktur, 

nuş olıııanın olgunluğu vardır. 

Simsi) alı çar~aHan ve kafesten 
) eni kurtulan bizim kadınlara, 
ipek çorabın, lüks, süslü giy'ın 
qyasınııı, şimdilik bırakılması la
zım geldiğini anlatmak ne zor. 

Günlerce çöı.le sucuz knlnı ş b'<' 
insanın, bir vahaya eriştiği vakit, 
dal:ığını ha~ta edinc.İ)·e liadar, 
nasıl kana kana içeceğini düşü· 
nünüz. Iliçb;r ta\Siye -. iikir, hiç 
l1:r ihtar ve rica, onu çcşnıe ha· 
5ından ayıramıyacakt:r. O, bir 
fikri sabit halinde, n1ütemad iyen, 
susuz geçen ızhraph günler~nin 

acmnı hatırlıyacak, w gittikçe 
artan bir lıa~retk, içect'k, içecek
tir. 

MuJıarıir arkado.:mız Bürh3n Felek, ve Vor . R t f d . 1 
g~~rdc. Ni16mfo,n Hocanın !ıkr:ı.. • • one1 • QS ~ emıryo unun 

ı ve bu Uyuk ·rürk mızab Ustacı k • 
1 ve !ilo"'1!ıı:r-:n hayaı;u.u.ı te.-.rlerı h:ık·ı e s 1 m e s •. 

kwda. ck,erlı lıll' ıkonfcr.n}S vcrdl. F.c- • • 
lek. .Nasr,-ddin Hıocayt f.) i tan:ıı:, onu ~· 
tüd \}tır4tır. Bütun fı..k.aları.nı bilir. ve 
lliır.uı di:şt:ütçt, bu fıkraları anı;...tı.r. 
yaz:ır. 

.N:tsrt,G'ClıİJ'i 1Ioc:ınttı iıkralarlt!L bil
~ ve anlatmak o h."13.cU.r mühim b!r 
huncr <ie~ild.ir. !fos sobbct, ıa.tl.ı. dülı 
\'i.' h:afı.za;ı kLN" ... ·etı.ı, hı..r insan bu işi 
yapa.o.:ı..:r. Aıs..l zor o,.ın ~;.ıy, bu f1'cra
ları yeıinoe ve su·a-sıUda a.nlsını.a.k.tı.r. 
Bu t.akcC.n ... t!', ll.:kranuı ku.vvrti b r kat 
de.ha a..1 :a.4 • .l\!Jllcıın, }i()(.;RWll fık:aları.
nı en .yı .şc:k.ilde v~ yerındc ku:lana:ı 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteri 
ŞİMALİ AFRİKADA. 

Lbyada 8 inci !ngiJ;z ordusu, 
r'c'ate devam eden mihvu ordusu 
bakiyesini talöp ederek Bingazl 
cenubunda sağ ceanhile A.geda
bia'y1 ve en cenıı.p cenah.ile de 
Cialo v<:ıhasını şgal et.mi.ştir. M:ılı
ver kuvvet1eri s:rte körfezinde 
Accyla'.ya çekilmş'.eı·dır. Rom
mel hcrke.;ın mer~ı:,la ·bckleiliği 
yeni bır karar verecektir: Ya A
cqyi!a'da dayannı~k veya 700 k:O
l,:>Metrc k dar gcridt bu~uıan 

Trablusga:-p l manına dDğ:'ll oya
ılama \'C r c'at hare.ketlerıne de
vam etmek. 

OOôu CEPHESİNDE: 
Stalingrad meydan mu.hare+besi 

şimalden Don d.reeği içmdeki a.
!'azlye int:ı:<al etmişti:. Şimalden 
taarruz eden Rus ordusu 'bi:r ta.raf
tan Sta.l"<lgrad müda.Llerilc ıb!r • 
leşmiş, diğer taraftan ta.hmin et
tiğ:m' z üzere Bogusa.r - Klets
kaya ara.s;n.dan Don nehrini c~nu
,ba geçmiş Sl1J:ngrad - Harkof 
ve Voroncj - Rostof demiryolla
rım kesmiştir. Sıal:ngrad cenu -
bundak; Rus kuveU'.eri de Don 

Mahkt?ıncdeD telişla, kan ter 
içinde çıktı. Bir o tarafa, bir bu 
tarafa koşlıı. Bakındı, bakındı. 
Tekrar mahkemeye girdi. Tekra1' 
çıktı. Bir avukatla konııştn. Tuk· 
ı-ar girdi. Biraz soma, dnrnşmaya 
çıktı. Vakti geçtiği hnlde öden· 
memiş bir s-enet ınennubahisti. 
MuhlAıvası da, on bin liradan fH· 
laydı. Bazı cihetlerin tahkiki ve 
şahit clinlenilmesi için muhakeme 
başka güne bırakıldı. Yine kan ter 
lah intihar eder. Yahut çıldırır. Ti· 
dorda b'risilo karşılaştı. Konuş· 
maya başladılar: 

Yazan: Ali Kemal SUNillAN 
Şu son haftaların bilhassa S'· 

mali Afrik>ı harek:itı dolayı,ile 
her iki muharip tarafta yol ad gı 
neşriyata bakarak bazı nc!İl·ı:lere 
varmak kabildir. Bilhassa Alm.ııı· 
lar>la Anglo • Sakı.on tarafı ara
sında Şimali Afrikadıı harel.itlıd 
tazelendiği haberleri gelirken bu 
mevzu dikkate değroektet!ır. 

Mesela .Mihver tnrafırun leni 
neşriyat nda dikkat edilecek nok· 
talar arasmda bir de şn vardır: 
Şimali Afrika harekatında Anglo· 
Sakson Uır:ı{ run muvaffokiyeılcri 
üzerine harbin yeni bir saflıo; a 
girdiğini ~öyliyen İngilizlerjn, A· 
merikaJılarıu. nrtık nerede ise kat'ı 
zaferi elde etmiye çok bir ş<>y J.::ıl• 
madığını da ileri <iirdükleri ya· 
z maktadır. Halbuki harbin dahıı 
ne zaman biteceği kcsJ~ri1cn1t Ji~İ 
gibi meosclfı yalnız ş.ıııali Afr1:,a 
sahııesiudcki ınücadelcı~iu ııe \akı1 
ncticclcn<'cgini de ~öylenıP~c değ~ 
mc kahinin karı değil<lir. Ililükis 
lıütiin alameıler gı,sterıyor ki 
J\Iibver tarafı Şimali Afrik'1<111 
elinden gcluı gayreti •arfcdecek· 
tir. Anglo • Sa.l<,oıı tnıafuu:ı <ite· 
deııbcri düşman tarnfuı n km·vct 
ve gayretini hiçe r.aymadığı rla 
ıııa!Uın bir keyfiyetltr, Şimd·~ .. , 
katlar İngiliz askeı i münekkidle· 
~inin yın.ılarmdan da ~·kan mana 
hep bn merkezde toplanr yordu. 
Angln - Sakson tarafımn luulıin 
şu dördüncii sen s:ndc de 1.e:ıdi 
lehine lüwmsuz bir n:kbiınli~c·ka· 
pılmaktaıı sak!nılıi(ı rn Mib, er tı· 
r~f.nı k..;çük görmcdiğı anlaşıl 
m:ıktaJır. Söz;j hugankü \ekay'e 
getirmek lıhım gelirse Şimalı Af· 
rika h3rekalıııda da hal: n !.afi 
neticesi al·~dıi:ı \"C art k zafere 
ul~şnıak içen çok vakit geçıııiye· 
crği tarzınıla bir da\nnın A~lo· 
Sak<on tarnfmda sala11 yet s.ılı l;i 
olô!nlar<:::ı ilcı-i sürülme ine liizu;.n 

Hep jokiur, yoktur amma, gel 
plelim, onlorda, htrscy" çok daha 
evvel j- oıınıış, doyıuuş, kanıksa-

Harbin ba~ındanberi kadınları 
daha süslü ve lük>e daha dıişkün 
goruyor .. nnt7., Luna şaşmayınız. 

Onlarda, çöl yolcusurıun haleti 
rulı;ye<i nrd.r. - ------

ffı~~~~;rril'::trE~IVapur yük Ücretlerine 

KU:\IAŞ 

TASARRUFU 

B'.r rcfİkin1i7.in )azdığJ1ıa göre, 
eğer, krıı,·azo ceket \'e kıvrık pa

çalı pantolon yapılmaSJ meııcdi. 
lir e, senede 2~0 bin vatandaşa el· 

bise çıka~ak yekunda kumaş ta. 
Jnuf edilcbirrıniş. 

Uiz, bir senede, lıülım Türkiye
ce, 2;;0 hın kişin" n ymi ı.oslüm 

diktirdlğine kani defliz. Böylo 

olunca, tasarruf edilen kumaş 

miktarı ile na ıi 250 b'n kişiye 
elbise çıkar?. 

l\IEYHASEDE 

RAKI YOK 

Uakı buhranı malum. Bir ar. 

kada~ anlattı, artık bnzı mcylıa· 

nelerde dahi rakı bulunmuyor· 
nHı~. Bir meyhaneye giren 'Lir ar· 

!<adaş, garsona sormuş: 

- Rakı Hır mı?. 
Garson: 

- Bay;ın, dem'ş. rakı buham, 
ben kendim i~·ceğim, hani?. 

BİR KADJ!li 
ŞAIRl,ıiz 

Genç kadın şairlerimizden biri, 
bir ~İir kltabı yazın~. B>ı ın Basın 
Ilirliği Reisi ilstad Hakkı Tarık 

t:s'a götürmuş: 

- Simrliye k:ıd:ır, anaya ~iir la- ' 
2~1.lar çok olmuştur, ben bir ye· 1 

nil k yaptım, babaya şiirler yaz. 1 
ınnk ç fırını açtım, d miş .. 

Cu, kt:lın §>İrlerfm ziıı şimdiye 

kadar sapın .... t:ıj:ı b:r j~ mid.lr?. 

lJ1i! K.ı'\. "AL 
AÇJLffOl~ 

tieh:rcilik miitehafist~ min1ar 

, .• ıırofcsör Prost, Bliıükderedcn 
I!Jl'ce bir kanal açılmruıını teklif 

etıni~. Bıı suretle, Ilalicio suları 

temiz akacak, Beyo~lu bi.r ada ha· 

l'ne gelecekmiş. 

Yalnız, bn projenin tahakkuku 

içen 6 milyon liraya ihtiyaç var· 

mış! 

zam yapıldı 
De- 70• 1 n ldaı·<' i umıı.. i yük 

ı av!un toıri!e.ını. t.r ml<t:lr zam 
yapmıştr. 

Yeni tarife 1 Kanunuevvel gü

n.;nden it aren !Jmanımızdan 

hareket ed~k olan \'ı>purlarda 

tatıbik olunacaktır. 

Deniz yolları J.: vo ;Jer11tifi 
nz~l.rına ucuz kömür te\ziatı 

Da6ıl yapılaeak 

iDe'\1eı Denizyollan kooperaqi 

azalarıı:n lY' :'.hrukat ofisi ta•afın

dan maoıgal lkömüru satılması ka· 
r.a .. •ırı~mıştır 

lBu kömürler bir, ik, ve üç Ka
r.u.nutvvl ı -gün .en Toph2. •. ç r1h -
tımında, döı ibcş ve altı Kanunu
(,vvelde Bcş'ktaş iskelesinde. Ka
nunueV\"<'Hn sck-z, dokuz ve o

r.uncu günkrı Kadköy iske'•sin
dc •. on ikiııcl günleri Üsküdar is
kelesınde ,on dört, on beş; on al

tmcı günler Ka.sımpaşa iskeksln
de, on yedı, on sekizinde Haliç 

Feneri iskelesinde ve yine Kıinu
noovvelJn on dokuz yiTn1.t fb;,r;nci 
günleri s:rkeci rıhtmında den'z 

vasıta!an içerisinde bultr'durula
caJı: ve me-ıllıur günlerde o vası
talara mürac3at eden azalara sa
tılacaktır, azalar bu ayın yirmi se
kiz:ncl günü akşamına kadar ko
,ıpeatif muil>abebes·aıae norclno 

ı;hıcakiardır. Gününde a!mıyanla

ra ayın y:rm.i birinden sonra ve

ırilecektir. 

Yakında Mahrukat Ofs> !kesil
memiş o'.c! n da <dtucakı.r. 

Bu.gün artık .sektr fiat.i o kadar 
mti.hlm lıır mevzu değ dir. ÇUnkti, şe

keri pa.r ı {'Ok olanlar al:1biJeccktir. 
A.5tl halkin cağı madckler üz.Qım ve 
pckmeıxl:!r. G~zett:'.l~rtn ya:Mh-ğına gö
re, tizDmQn k~u 100, pekmPZıin kii.o
su da l~O kuruştan fızl ya s:.tılam.ı· 

y tl(:a ktır. 

:y "z. cılarıtııJZChandlJ·. 
Hocan..ı.u lıır cok f:kıala."'ı v-aıc:· ·. 

Bir k.ıarr..;.liJn ll'<ıc.ıo·~ rJt ol.n.1::,-._~ı ye 
soıııra<i:an \l'J'G.-Wul.~ §eY:erd~n Jll:.ı.ı:t:t 

bulundugc 'm!! ak.k t:tU'. FL. ... ra...ar..n 
;ı,ç'Lı.de z .1A: o.tanla,· \.l,rdır. Bwıi13.rLn 
Jrocaya. n.4• 01nw.,;d:ı... 1 ruı::::·. Bir de, 
ç,k ıctr/\cl}I oldug h .JP. hoo:ıya ıut 
v d a ....,.,,....t..t <.J.Jt:ult,)'Cn t Vil..-ci;.:. E
ğı::, düşUnU; urz• ve b H<ı<:acın !•·· 
s~J ~ U)'i:Un ~c. bt.ın arı l!ocJya ett 
\L uat rr. • ı:. e!,t.te hu; bt.r . zur 
yok.tur. ı; k'" va.ıdlr. Oünkü, 
Na.sreddi., Boea1 m kkak kr, blr 
e.;wi dur. OUu :iOOl o rak kıaıbuıl e W.• 

c. , bu. ~ h.,u:.;,ı;cr ek kabül. et-
mek ~ 11 • \Te bu mcısclı.ıi~ asıl 

tJlan ark.Lk h dı.,: · 1 fik.ı.ı.:. ve dQ. 

t(mllş Urzı&, ... 
liocarr n <: l btly-J.k ık yrr.ct ye Au'ilre· 

tı, diğer bir taıh:.tü.('; §:..b:;.ı.yetl, amın 
soz.lerinın ve fı..kıraı..armın hiç bir za
man eskimt.unesı r. O, dıaiıma. bze ve 
ytsni o.anık kaJ.m~. Blll>dan sonra 
da ayn1 tcsirina ur.Jhataz:ı ~ttr. 
Her 7.aman, Itocanıa b!r nükteısin1, bi.r 
f;fkrıı.ısını anlatabilecFğiz.. ... 

Eger, b-.ı ıneT"Jeke'l!e tir mlzntı ede
bil ah tarti yazılm..ş o •.Ydı. Hoca· 
yı •tim aozuy.e te:!.k.i!<. ve tahl.ı eder, 
oııa., "U"ık ol<luğu m >vk" '\'erirdi. llo· 
cawn bı.r san ı:.ıı&.ı..-, biı fikl:r .adamı oI
duiu mu.. .ak ··. o; le b.r san atar 
k:, merlt~ O..m.Uyor \'e olenı.tz. O hal
dr, U:Y<m~t .......-ıer b•r2J<mıı:ı S•..J.'ıı.L 
kf\rlaı-c. nas .... <Uhl, WyorJ3k, Nasred. 
arn Hoca. dl kcnd bı ~.ı. da, yarli 
.. ı -z:ı.h ec.c- )·atında b.ı.: k".tttJi>, btr dd· 
hidir. 

Faıtöt, e y~ iti, Nasr.ı!dCin 1-fx>
QOI, bu:L,ne k.ld.."1" c QG.ye uunam11, 
bir tı.im rn \.t u ola • ele a!ırııp tet... 
itik rdUrr eml.şt:::. Bu .. e!bf'l!e bi~ g;m 
yapılaca.kt>r 

R. SABiT 

Atina Belediye memurlarına 
kuru incir ve liikerd11 

!',Önderiliyor 

Atina beledıye memurları.na 
Ankara beTed ye memnrl.arı ta -
rafından hedlye olarak 2500 lira
lık kuru i~cir, lakarda ve tozlu 
balık gönder;lmesi kararl~tınl -
mıştır. 

Şehrimiz belediyesi 'bu müıba· 
yaaya tavassut olunmuştur. 

lzmir umumi Mecl:s 
azalıkları intihabı 
İzimr, 26 (Telefonla) - Vfoiye

timiz umumi mcclıs azalı:kları in-

tl!".clıı dti~ salhıh Ha'~ salo
nunda yapılnuşhr. Part. namzrt
leri itti'akla ntihap ounmuşlal'-

• 
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y,; 942 Ay 11 ıvasa.t! Vakit Ezan! 
S D. S. D. 

2ci teşrin l~~ ~ ~!: 

8 1:ııci İng'liz ordusu, taarruza 
yeniden 'b~,.2reak ve Tr::ıliu~ 
gaııp '.ima r.a f,ad2r bu 700 k.fo .. 
metre uzun'uğuıxhk; çölü yürü
mek çm. geri işk>riıü y<'nr \•azi
yete göre düwrJemtjl<', lblr te\·aJ<.. 
kuf devresi geçirıncğe mecbur
dur. 

Rommel Aceyia'da mukavemet 
etmek isterse, İng'lizler bu mu -
ka-vemet, önce hava ve topçu 
'bomtıa.rd.mıan'arılc eriıet:c·k~er, 

ndan wnro taarruza geçecek1.er
dir. 

Tunusl:> mlıver ta.raf !;OU üç :m
fr:inı elde edebildi: 

1) Şimalde B'zcrte ve Tunus 
şehır~r.nl müda!a;, maksad le 
kuvvet!. bır cf'pbe kura.b!l<li; 

2) Cenupta Tımustan Tra<bl'tı~ 
garp [ m " na ı(dcn \"C Gabes kör
feı:lle El!cı·"<l gölü arasındaki nıC 
dafoavı: çol: c;vc. :;ı. kor:tloru i· 
[erden ktpatt:; 

3) Faıııla hava kuvvetleri geti
:rer-ek hı.va harbine girrştı. 

lMüttef lcr şiır.a'de de, cenup
ta da ciddi muha.relbekr vermek 
ınec'ı:nır'yetlnde bulul"uyoJ>l.ar, bu
ınun için rnüttefil:!'.re önce hava 
llıakim;ye>t!ıni elde etme~; i~tiyor -
ib:r. Göırü1ıi.l)"Or, ki: mütlct ki)er 
Tunus harekııitı için zaman ve me
safeyi iyi a.ya.rlamamışlar, bu yüz· 
de+n işi dıı:ha bti'Y'iik tutmak va
ziyetine düşm~lerd'r. 

dir~ re ya.n~~-; ve d::;.'ıa aşa
. ğ:da Rostaf demiryohınu kcsm ~ 

tir. 
Mqdan mıılıarcıbes:n;.,.. Şima•r 

den Don di.."'lCt;• ç-"ne int k·' et- 1 

mes; ve cenup!Jr. a~a.ğı Don neh- 1 
ri lboyu'!"ca batıyn dııığru ı.za.cma
sı Don dJCseğ:nde ve K~T:as) ada
ki Alman ordula.nnı c cfdi Surette 
tehdıt ctmckıt•<:Lr. 

Airnan:ar, vaz'y.etini. mümkün 
mcrtelbe düzelltik1erin~ ve c:ı.:rhc-

4ere motıörlü takviye kuvvet!.~ri 
sevkett"k.ler!ni söylüyor:arsa da 
geç kaim a benziyorlar. Üç Rus 
ordusu, ya.kız Stal'ınıgr<.dı fmr -
tarmak makısad ı.e değil Aimcn or
dul<a.Tırn ÇC\"iıımek veya Don hav
za.sma. doğrıı büyıik m·kyasta 
;r.c'ate medbur l'tmc\>:: m:.k.<cdile 
taarruza S<1V·kcdilm;şt r. Tı:bii Rus 
itaozır1ıgi da. buna gı;r-e yap:l!n'Ş
tır. Bu it'barla, Rusların ş. ~ • den 
yapt.kla.rı kuş;ıtma ta~'1'.'ı..zunu 

B~)gu-s:ır ·veya \Toron<'l'e l:adar 
geniş'etmelcd ve Rosıof'a doğru 

takfüe dwam etrneLeri rınuhte • 
meld"r. 

Bir kız ve bir erkek 
evlatl!k istiyenler 

Yedi ya•ındaki kızımla üc !bu
çuk ya111daki yct:ın oğlum~ ba· 
kscak hal<W olmad~ğ>m için 'bun
ları ev%tLı.k wrınek is1'ıyı<>r<Um. 
Arzu cd•:ınler Edimekapıda aşçı ve 
b'ramanecı Şevki vasıtas:lc lütfen 
ve insaniyet namına 'bana müra
caat etsinler. 

Anneleri: MELEK 

- Oooo, Jl.luhlis Bey.. maşal· 
lah! .. 

- Maşallah beyim! N861lsmı:ı? 
- Teşekkür ederim. Bu ne hal 

yahu, Muhlis Bl'y? Yüzün gözün 
k'pkırmızı, Dertli gibi duruyor· 
son ... Canın s<kılıyor gibi ... Hal· 
bnki, Allalı ve,.in, gün sizin. Ta
cirler, üç kuruşa aldıklarını yüz 
kuruşa sat.yorlar diye kıyametler 
kopuyor. K!içiik esnaf, giınıJ.c otuz 
kırk liraya para dem·~ orınuş. Ar· 
tık, sizin gibiler, elbette, giuıde 

beş yüz, bi.n, belki daha fazla .. 
Allah versin .. gözüm!iı yok aın· 
ma, neden olsun?! 

- Ah, ah az·zinı! Dnvulun sesi, 
uzaktan boş gelir! Herkes sö~·ler .• 
söyler anıma, iş ba~ına gelince 
öyle değil. Şurada gelip de, de
minki halimi görseydin! On, on 
iki bin li ·alık b'r senet var elim· 
de ... Vakii geçti.. o da l>ir tüc· 
car. Ödeyemedi i~te. Onun da 
vaziyetini biliyorum. Biliyorum 
amnıa, ne )·apayını? Beninı de Ya· 
z'yctiın kötü ... Ilir de, tüccar ka
zanı)·or derler. Şıı aralık, başka 

birisi benim ycriınde ol~a. Alimal .. 
lah iotlıar eder. Yalınt ç.ldırır. Ti
caret, verenı ;]!etidir &zizim, ve· 
rem illeti! .. 

- Haydi, haydi, Hnlisciğiın!. 
Sen de, sninc r.den ağlıyınsun. 
All:ıh ,;ersin. Aparhm•nı yaptır. 
dın! Kö~kü aldın. Dü~d:"ın tezgah 
yolunda ... Ş'mdi de )·iizde bin beş 
yüz kar .. hfıla ağlıyacak ne ,·ar? 

- Dedinı ya, a1.izim: Davırlun 
sesi uzaktan hoş gelirmiş. Onu, 
bir de davulcuya sor. Nasıl k:ıfa 
patlatır. 

- Ben, .enin gibi dkvııku ol
mıya dünden razıyım. Ra:ıı değil, 
gônüllüyüm. 

- Ah! Kcske sen benim yerim
de olsan; ben de seuiu yernde ..• 

Haydi öyleyse.. bu akşam, 
(DPv3.mı Sa: 4, Sü: 4 de) 

( Bu harbin geni meselelerinden:) 

Ordular ve teçhizatı havadan 
nakledilebilecek mi ? 
~~~~-~~~~~~~ .. !-~~~~~~~~~~ 

Beheri 70 er tonluk nakliye 
tayyarelerinden 5000 tane 

teklif edeıı bir proje • 
ınşasını 

Yazan: 

görülmemiştir; d<'ll~cek. 
Malumdur ki bu~~r.lculc Aıı· 

glo . Sakson tarafın n sıılahiyct 3· 

bibi olanlıırıoca ,·aki olan lıqa. at 
nmuıni sutctte artık harbin '\clJi 
bjr !-:1:tfhaya ;:::irdi~i {'.kri iiıe.1"413•· 
toplanm:tktadır. Bu •afha ise nrf k 
Anglo - Saks.on tarufın n lttl ... füj 
vaziyeti bırakarak taarruz vazi· 
yetine geçıiğidir. HurlıiJı b ,ı~· 
danberi Alınonja ve •onra İtalvo, 
el.aba sonra da Japoı:ıy a gibi · liç 
kııvvelli :\olihver devlct'nin elin· 
de bulunan üstünliik gitgide An· 
glo · Sakson tarafına geçmekte 
olması pek mümkiindür. Her iki 
mu!İarip taraf arasında roller de· 
ğişmektedtr. Alman tara(ı teda· 
füi vazi)elledir. İ~le son haftalar· 
da Anglo . Sakson efkarında be· 
llren lıu kanaattir. 

LaJ..-in söylemi) c lüzum yok ki 
tedafüi vaziyete geçmiş olmakla 
beraber Alman tarafı siliıhını e
linden bırakacağa ve yakında bir 
mütareke isti) ec-cğe hiç benzemi
) Ot. Bıı hususta ı!a İngiliz ve A· 
merikan taraf n<la hiçbir lıulya 
be•knnıemektedir. Sonra )rlnıL 
Almanya ve İtalya değ;(, uzak.lor
da bulunan birde Japonya va.rdır. 
Bertin • Rvıııa • Tokyo mihverı
nin daha )·apabileceği lıarekell<'r, 
sarfedeceği gayretler ve ilave et
meli ki kazanacağı mııvaffnkiyet· 
ler de vardır. Harp he)'eti omu· 
miyesi itibarile 939 sonbaharından 
942 sonbahar.na (..adar Almanya· 
nın taarruz vaziyetini alınası • e 
muhafaza etmesi demekti. Bu se· 

CDc\.·a.m.ı Sa: 3. SU: 5 a\,.•) Şu hale göre, Haliç suları u,. 
m·zlenemiyecek, demektir. 

Üzüm ve ııek-mn fiat!cri Qzerin·!.e 
Ç-9k d k:kat ve tit~rkı.e dunnti.k lazım
dır. ve bu tr.add(·ler~ &ima aı.amt dÜ
~ü" fiaUe ı.a~tı~·nıanın yolunu buf .. 
m&J.dır. Çl>n <0, halk buııün bu mad· 
delere çok ·o bet ı:tmcktecı;r, 

26 15 3l İltlndi 946 
17 43 Akiam 12 00 

Her yeni •cadı Amerikahlara 
maletmek :idet olduğundan biz 
de lıuna uyarak orduları, t.edhiz:a
tını ve lbunlann ikmalini y:ne ha
vadan yapmak ~!bildir, d•ye or
taya atılan iddianın sa:lilbi meş • 
hur Amerlkıalı gemi· inşaatçısı 

IHenry Kayser'dir, dedikten son
ra bunun kab:l olup olmıyacağına 
ıbir göz gezdirmek istiyoruz: 

NOzllet Baba 
m'ş lbulunu)"Or. Bir taraftan de • 
lllz n8"'liyaıı mümkün olduğu ka· 

da.r salim bir şekle ifrağ olunu.
ken, <liğer taraftan da harva yolile 
asker ve malzeme sevkiyaıile ek· 
mek işler'ni tanzim hiç te aklı 
selime U)"gunsuz denemez. 

------

AH!t!ET RAUF BURHAN CEVAT 

r Mizahi ve milli romnn No. 40 '"\ 1 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
AZ BİR DE HOKKABAZ 

\. _____ J Muharrlrı: NEZlllE ~WHİDDiN ~ .. ,_ ____ ,, 

- Ben v Jlh! yan:na bıle gitme
c!· a • .Parı: :ııı.mıo ı...cu ı!e bUe dokun-
ıO.":.U l '··• 

FY ım ya.;Jtı 5y!ey e" s.z ac>ylt>· 
~ n F .. b., c H:.ınrm tiz~ ııe yaptı bu 
:?..1 • 

1 J ıı e İ~\"t ı bır ti3klfla R41t.ibi sUı... 

:l~i(. c onr3 

- O.., .a b r ı Y y prr.ııd~! -Oed~ 

- Vı.: h ... .: a .ı.~ • · )y: \·se c:ç.n ağ. 
l yıp e· i l rı ı.ı ••• Aş "'• yazlh.lne

d.. .. r l!•.ı ip c.mu,:a ..• Nl· 
cin ~·1 .. ııı. S y:~y n b alım". 

- S nı Ju: ı1a ~:.!Jıju d'.l .kend~mi 
tu~J.md ,, 

n. tıp r h '"l., b .. ('.' \J.bl!ldln prk 
m un o a:-a...'< atıt 

- Ka :::ı kı ~u ıt~ir1i o!ur Beye· 
ftn!ı. 

• ~- rler nı nyıı:ı • c k b şe-y var 
m 

- .N-.:J YOl< ete::ıd..::?. Dem:ıı .blar 

a.dı zavnlııc:k!. .• 
- Vay dt:nck bunun iQin ha?!. 
- D'2ğıl ıoi )'a e!«!nJım?. Az şey mi?. 

Bendtnıı de utanmas3.rn onun g:bl a.j· 
lıyacıl<tım. 

Nl:: Bey gt>lliltün!l düz•!\ p bıyık· 
lar1n1 kl:-1,tıı-aru dtlşundü. sonra va.. 
J.;.~r~ilı b..ı.;ı::ıı .ka dır.ı~ak: 

- .Msdt~n .ki rördüğUnUz ctza bu. 
k:ı.d:ı.r tes.r ı:trnış, o~n de bu se!erük 
affe.:lıyo:u.n! •.• -Dedi-

- Tı;?şekktlr ed~riı: rfendiml 
- KAi:! •.. 

Nail Bey cidd'1et ni boznıa.mak tçin 
azamet!t:- ddr.erek kap!dan çılctı. B:raz 
d:..ba. durta yu.f:ıtı yUrrk!l patron Fan.i.. 
reden af dıljyecekt:.. O ç1kar çıkmaz 

Rati.p iki kolunu açarak Fahirey 
doğru koştu, Fahire de delikın1 ının 

bu jestıni slnemadakl me4hur arli.ite 
ibı.i t>ü"Cn benzct~rtk kırt.mı.ya. başla

dı.. Taıııı kuc•kla~t.p opü,;tcı:lt:eri ıııa• 

P b 192! Yatsı 137 
erşen e 616 İmsM< 1'.! 3" 

da. Osman Ağa patava1ınzca tçerl ıı;r
di, bir Lı:.psi içindeki küçük kaddıi F&
h:..Ceye uzatarak.: 

- İç bunı.a da sinirlerin yaıt.1($1!\! 
-Dedi- lkye!end} koraqal gönder· 
di. Sinirlere'"birfbirclir .•• Hem de seni 
çağrıryor. 

* Nail Bey odasıri düod!Uıılen -ı-on. 
ra :rattirenln al!amat.•-n kızarm:ş göz· 
Jerinl d;ış!lnerek içı ezl!cı;. Demek kal· 
bini. klrm.zşh?!. :;il!11di tıu &Uz.el geDç 
kadının gönJUnü a'.msk LAzımdt. Eğer 

yaptığım tam;r eıımezs~ bir IUrlU rahat 
edemiyect-k bu a:rce ı:ykusu k::ı~ca.k· 
iL Aacaba no yapmslıydı?... Parlak 
zrklısıl D•rtıal imdad.ııa yetişti. He
men çekmecesini aça~ak küçük kadi!e 
bir kutu çıkardı.. .Kap-.ğını aQtı. jçin· 
dekı inci yüzU.ğil pa1T11:ıklarının ucuyla 
ıtuh:p b3kh vı• n1a.1alı. ıntı.n:ı.lı güldı.1.. 
İçmdcn: 

- Bundan daha kıbar ve ince nük
teH bir hed~ye olsır.~z! -DL'dı.- Kız
(3ğı.zın o güzel göuerınde,n e.k;ttığım 

ın·cilerin yerine bu ıeıym ·tU i.ncıyi tak· 
pim edersem k!rr-..b.:ir nasü e-evınir?. 
.i':lh re de ceker mi ~eke,.r hal Varsın 
fl'da olsun ... 

l\ladenci firması paravanasının ar
kasından Nail Bey b;.ı nazik zamanda 
gizil t;cartt:e bire 3l1z. bann yüz rlll 

(De-vaııu Var) 

Bu işin büyük ölçüde tatb~<i
ne geçilip geç'lmiyeceği henüz 
son karara lb:·ğlanm'~ olmakla 
'be<aber, bır tarafıan da ihar.I hani 
inşa.>t devam etmektedir. Hak'kat 
halde bugün küçük ölçüd~ lat
b:k edilen ve mesela Alınan';;,•ın 
ibır zaman evvel Libya,, ve ş·md, 
de Tunu< üzerine tatbık ett kleri 
havadan asker ve malzeme nakli
yatı pek yabana atılacak bir fkır 
değ:ldir Ve mese!a Tunusa Al -
manlann uçakla on iki tonluk 
tank ç:kardıkları gözönünde tu
tulursa ;ş:n ehemm:yetl 'büsbü· 
tün artaı-. 

Modem harpte yeni silaı!ıların 
oynadığı rol elbette ki askerin oy
nadı ı rolden daha büyüktür. Ge
çen harb: tan'kların•kazandığı id· 
d:a olunuror B'1 harben ilk ay 
hatta sene:crinde, Almanlarn ha 
va üstünlüğü ile muhaı mlarını 
nasıl şaşırttıkları akıllarda oloa 

gerektir. Şu ihalde epey güç g'oi 
göl'ünen havadan asker ve mal -
zeme naklı iş: bugün küçük ölçü
de taılbik edilirken •birdenbire bü
yük ö!çüde tatlbik olunursa buna 
şa.şmamahy.z. 

Davayı şu suretle de izalı ede
ibihız: Mevzuubahs olan yenilik 
denizaltı tehhkes'ni önlemek üze
re havadan yap:!acak nakliyat bir 
taraftan taıh1cJl::ı:ıı11"rler.n k1yme
t:n s.fıra ind.rirken, diğer taraf
tan da onları başka başka deniz: 
yollarına şaşırtmak suret:!e, bü
yük kaiileler;n müdahales z ola
rak seyretmelerini imkan dı.•!ıih· 

ne sokacaktır 
Diğer taraftan şu da unutulma

malıdır iı<ı, O~yanus!ar üzer1nden 
ordular ve malzeme büyük ölçü
de ve yalmz hava yol le naklcdı
cektir, d ye b.r iddia; yıoktur. De
nizüstü nakliyatı, son Afrika as
ker çıkarma işinde de gıörüldüğıi 
g"bi istenirse pe'.< kazasız ve C:ıe

lasız hşarılabılmektedir 

500 gemilık bir kafilenin arasın· 
dan tek ve yarım !bir kul'ban ver
mek suretıle muhafazası kabil ol· 
duğunu arıık bütün dünya oğren· 

Henüz kazanı!madı!;'lnı evvellki 
ki gün Amerika bahriye nazm Al
bay Knoks'un dilinden duyduğu
muz Atlant:k denizaltı llıatlb·nin 

olanca hı zile devam ettiği bugün· 
]erde büyük· ölçüde lıava nakli
yatı elbet:e kı birleşmiş milletleı: 
Jçin çok büyü<. br avantaj teşlcl e
derdı. 

Bu 'babından da 'lın i§C mütte
fiklerin mihverden daha fazla ıbir 
önem wrdik!crine ;nanmak yan
lış oimaz. B:lhassa k. Amcrı.kan:n 
istihsal kudreti en yüksek dere
cesıne vardığı b:r zamanda, rbu 
malzemen.n bır kısmını denizlerin 
d lbıne gödermektense, hava yo
lile nakliyat sayesinde hiç olmaz
sa gönderılebilen mlktmının ye
rine ''armasını km:n iç n, bu iş 
iizerinde çok lbüyiik çah~rnalar 
yine rnüı+efikler tarafından ya -
pılma.ktad:r. 

Hava nakliyatının büyük bir 
avantajı da sürattedir 

Deniz üstünden nakl'yaı daha 
(O ·van:ı Sa: 4, Sü: 5 de) 

• 

f Biri!"i.zi."DE~Di ' 
Jiepımızm 1 
Çaınlıca postahane

sinin vaziyeti 
Telgraf Telefon Merketinin Pa

zar gunlerı ya!n1z ikl şaat miıd.. 
detJe açık kaLrna.s;nı.o. ş..:&.4yet.ı ri 
muc'p olduğu bu sutwıda )'aı>l· 

.l!llfll. Po>.ta. Te)Ctaı ve Tel«un 
Umum Madürü B. N2.kı KO.,teın 
irm~sıy:e gon-dc.rı:Iın bir taıhrlrntta 
mezl<ür yazımıza ıu cevap ve
rilm.ştır; 

- c-P. T. T. Mer.kf'ZlcrJ ır.esaı 
müddetleri rn&h:ı:llın lhtiy:ıçlarl il~ 
beraıber l.ş ve kad."'I() va:.iyetme ger 
re tanzjm edilir, Çaınlııca mt.rkezi 
de rrıesai mıüddet!crl bu e.s:ı&a gö
re tesb;t ectı~cn mc:rkrılcr an ·ın· 
dadır. 

Bu merkf'z kadr06Uında yntıuz 
bir şef vardlr. Şehir i.~. olıı.n bu ye
rin işi ve muba.bı:resl d • azdrr. Bu 
merk-ezin her zaman &(:Uc b"'J...Jn.

d.uruJ.abılmeJI lçın kadrosUil'3 bir 
kaç mcrr.Jr HA.ve etmek !az:nrlır 
ki, buna balen k;dro \'e memur 
vazlıyctimiz rr.Qs·ıit ol>11adığ1 gibi 
merkezin ~ş dururnu itibariy1.e de 
buna lüzum görüımere.eklcdir. sa,-. 
gılarırnla bildir.irırn.> 
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==Son 24 Saat içinde,==I 
ŞEHiRDEN - MEMLEKETTEN - BOTON DÜNY.ADAN , · 

' . . 
ı/ T arilıi musahabe : 

ŞiQJ~J;~:.,H:ASjSJfl~wı,~R 
1 Yenikapı batakhanesi Hadiselere Bakış 

• 1 Fas sultany Irak Forsa Halil Ağa-Esrarengiz konak. 
... 

~malı Afrika harekatı gittik
çe one'1lıni arttırmaktadır, $'.rte 
k;crfezi~de EageyLa önlerine ge
l<>n 3 inci ordu miılıver iler: un -
surl:ırı H~ tema.s bal.~e [#elml:]
tir. M:•hver kuvvet!erin'n ıbu 'hat.
ta artık tuunmağa çai~acakLarı 
ıyid<n · ·eye anlaşılınakadır. 

Fa!ı.at bu müdafaa haltına 8 in· 
c: ordunun ş'md·ye kadar ksirliı 
br" hamı'oe ya'Ptığma dair ha-ber 
...,-r' f"l{"nı ~ır. 8 inci ordur.un bLL .. 

,ı r ur3k!am:ı ı; '<; ceğ' ı:n
iasi yor. 

kat bu .lk.i ordu birleş'p, Stalin • 
grad'daki Alman kuvvetlerini he
nüz çember iıçie alllll§ değil· 
J.erdir. Almanların da çeınlbere 
düsın<.:mck için çek:!Jmeleri !:>eklı:
n~bilir, 

Fakat Almanlar..,n ihtiyat kuv
veı1erini de kullanaralk, mühim 
'b;r karşı taarruza geçmeleri de 
ihtimal içi:ııdedir, 
Staıjogradın şimalir.de mmver 

ccı;hesini yaran Rusların 32 pi • 
)'ade, 8 süvari, ~ tank tümeni ol
duğu zannedniyor. Bu kıt'alar bir 
m iyondan ı;z;a kuvvEı teı;kı~ e
der. 

GI. döGol'ün 
nutku tehir 

edi.di 
U:>ndnı, 26 (A,A,) - Genoral dil Gdl 

taıra!ınd<ı,,, tek.Lif ed'l•n ,ad;ı<> yay!JJl). I 
rwı ntu2lıh.aır bir taTiıhe bu-aklim.as• 
işin<ien baıbıscdcn Ha rici:ye Nazırı .M.. 
Eden. G.Un Aıva.m K~maıraısında, Ş!ma.l 
Afrika muh~rd>a.-i11ın fevkalade mil
hi.m r;,;ir safhaya gi.romiş bı..rlunmast 1 Ü .. 
ziin<lrn, Şı.ır.al Af-ikadaki Müttefjk 
kuvveU<.:ri Başku..'lUlndanı G4.·neral Ay
zcnl-.ovcr · ie rn haLt Jtnı.n:sız ına.llcam

nrı · .. d yap' n anlaş:.na!arı mü· 
~:ı etrı.c:nin h~n~ız zamanı gf'lııh.'
d.ğini .. ·,)' :err.iştir 
~-~~~.;....~~~~~~~~-

Tunusta geniş bir 
taarruz hazırlanıyor 

Dondra, 26 (A.A.) - Fas rad· 
yosu, dün akşam ~öyle demiştir; 

General Andersin Tunus ve Bi· 
zerte'dekıi düşman mevziler'ne 
kar~ sok geniş ölçüde bir taarruz 
hareketine girişmek üzeredir. Al
man kolu Tunusun 39 kil.o.metre 
cenubuna sürüll'T'ii~tür. 

VAf i İET 
(1 inci S:ıh;fcdC'n D(>Vtl.m) 

il'.ş yolıınun tutulması muvafık 
olacağı haklundaki ka.naat:ni ya
~·aş )avaş açığa vuzmakt:ıdır. 

\'c::.zi.)·et •..•.....•.. .-: ...•.....•.• 

Başvekili Ruz- Kesim, biçim yerinde Külhani 
velte bire; mesaj uşaklarla nazenin cariyeler·Baskııı 

gönderdiler 
Beyaz Saray, 26 (A.A.) - Irak 

Başvek.Ji Nuri Essaid; Reis Ruz
velte gönderd ği ıbir mektupta. şi
mali Afrl'<adaki ba.şarıılı hare • 
ketleri toorik etmiştir. Reıs Ruz
V"Clt ~ou mektuiba cevap gönd<'r • 
miş!ir. 

Fas sultanı Scydi Muhammed 
de Ruzvelte <b'r mes~j göndermiş· 
tir. 

On altıncı aSol':ıı son yıllannda 
idi, İstaobulda, Yenikapı semtin
de bir Forsa Halil Ağ.ı türenıİ§tİ. 
Yenikapı ve Langa, bostan ve bııh· 
çel-eri ile meşhurdu. Bu adam Ye
nikapmm en güzel bahçelerinden 
birini sntm alnı~. etrafına .k.'.ıle 
duvarı gibi bir du,·ar çektirmiş, 

1 
bahçe.ııin ortasma da, şahane bir 
konak yaptı.rtnu~tı. 

r;: Yazanı ) 

R. Ekrem Koçu 1 

deri.ne gelen saz sesleri eksik ol
mazdı. 

Tu a da a ıl llruvve:.lel"n 
m \_be 1 enüz. ~ > ı nı '"ır. 

:\. n ' 1 · r rn . m... \ r." t1. k ı e 
ı; t rm rP \•e t hkimat tapır k • 
!< d Mu k ' r d u..a ) r· 
c. n ıkm 1 mrr't.ur yet "" · ı hın· 
du.ıia~ ~" 'vicc h.a.z~r'"'"'mı:~;ın 

c ' l b r t cbbü•e ~: i ırck ı te-

Zencirlcrr:e bir salıt; 
karne işi! 

Kuruı;t' mede fuı:ncı Fazıl Vol
kanın ekmek şube<nde müstah
dem Ahmedin kartsız ekmek sat. 
l ~ından dolaı ı v"rdiği •!< ğı ka· 
pa!ınak maksadıle sahte karne te
darik rtlıgi halwr alınınış ve Ah· 
medin iızcrirde ~·npılan araştır
mnda 120 adet B .-e (5) adet kü
çük ekınek .kartı f'şkri bulun-

Bir f ereddüd 
noktası 

Geçen',crde V-<>liahd Prens Um· 
·bertc. ve GeneYal Batt•~':yo 'fıaş· 
ta c:mak c;zereğ belk. <le iler:de 
b~· sulh unsuru hal"le soku·:ab;-
lecek bir grup teşkil edilll"ek ü· 

• ·J>l\o <''dugu· lb :Lr ;_,:or, 
<R,srntıkJlt <1 uevaın> 

varmamak için sebep ),almaz. Biz- At. o:mıyan ye•<lcn duman 
ce, bu iddia )1izde yÜ• hakikat ol- , çılon yaoağına :;öre, şimd k1 hal
manıak gere ,Lr, Ilelk., harbin de bu ~olirt.i'er sadece 1>kkati 
ilk üs yılı içindeki Alman hava çekmekten ha:l k. 111",yC'• 
hakimiyeti bugfö1 kalmamıştır. Falanj mec':s:nı dağı rak. ye
Belki b:uı ipthl;J madde yoklıık· rine, vn·fesir.i ıam yap!r.ası için 
Jar, Almanyayı bı>I mi.kta1·da tay· Jaz;m gekn vasıCarı haiz 

0

z<·va:-

Ruzvclfn mesajına cevap ve • 
ren Fas sultanı; Arnc:r kan kıt'a
lar·nın Fas " 'anclenne hürmet 
gösterd'kço I • ta dost>luk ,.e 'ş

•birli"i bul~cak • rını Fa.s'ıaki A· 
mer ika" kuvvet'.eri kumandanına 
b.:d:.rd.ğ:n: SÖyJeTTI'ş\:r, 

Semte gelip yerleştiği. zanıan, 

Foı"" Hah! Ağa hakkında çok 
şeyler >Öylenıni'iti: lsfanbula on 
t!ört, on beş ) aşlar.nd:ı bir dev· 
şirme oı;Ianı ol:ır k getirilmiş o
lan II !>I, "'lan lake">!•) alı idi. ı 
Sağlam yapı!ı dü· ~un bir 'i'cuda 
\C hnrikıılıide güzel lıir yüze sa
hipti; sartyda, Padi ll hizmetinde 
bırlım.ı.n l'-derıııı o~Ia:r.ları :ırcsı-

11a v<>r'ldi; Üçüncü Muradın r.u--

.Miliıd:ıı 1595 yıltndıı idi, İstan
bıılda, tanınmış birkaç zengin 
tüccar ve mir.asyedi ile •altın kü
pü, yahut •müce lıcr he> be i. 
bilinen iki üç !ant dul banııııcfen· 
di birbiri arkasınd"ıı e rarcngiz 
Lir surette kayboldular. Kocn .,. 
l·ir, blnbiz dctlikoJu il• çalkandı, 
Bir akşam, alaca karı r.I Ltı, çuk 
tcıniz giyinmiı, samur kür ·lu biı 
adamın, For a Jlıı.lıl Ai;:ı kon•ğın n 
arka k pısından kon:ı ~· gird {;ı 
gürüldü. ICcndilcri iç rı dmarları 

nş:Jnıaz bir kale gibi duran bu ka
ııak üzerinde "t ces.c:üs \ (.> ınerak 
damarları gerilmiş mahal!ef;d,n 
biri, inat etti, bu ard k•pıyı geceli 
gündiizlü gözledi, bu adam dış:ırı 
s-ıknıadt, üstelik, ertrsi n ·snnı dil, 
yine böyle<·e alacn karunhkta ö
nünde Halil Ağanın adamlarm
dan biri ile İ<onağa yin: temiz pak 

ve kalantor bir adam dnha girdi. 
Ve )~iııc o günleNie, fal&n :nt"~hur 
zenginin, ortalıktan birrlenbiro 
kayboldıı~u i~itildi, Forsa HalH 
Ağanın konnğ nı ı::öı.le) en de .ı> 
luğu dh am hümayunda aldı, gor• 
düklerini anlattı. Ueınen ertesf 

m >Ot ' FıJkat du: l mzır 
' ld• n Jı. :ıılamak in, e · b r
' kle.~• çarp ll"a'•'M dev~m ed 
yor. 

nıu~tur. 
Bir h !xre l§ÖrC', miıt:di.k.!er 

F~ 1 z ... 6ı.fr k2 >L fn:a,..\_ rrıa , eni
( n kıwvrter ç;karmı_Jardır. i k 

r:11; hnrt ket ııde 150 bin t<ad:ır 
.. r kl.!'V\•et karaya çık"'Mıkları 

zannc>'.! lrekkdlr. Bu defa ne 
kadar 1mv-vet ç:1·ardı.k1a.rı ına • 
tım de. ld:r l ı.: .1sa at'i neli· 

c .. T· us I:' ~ueb<><ı 'ç 1l d.ı:Jıa 
1JCk. mek .1z m "e'mek• dir. 

Yapılan tahkikatta suçlnnun bu 
karlları l{uzuçeşmede bakkal Os
ıuandaıı todarik etti;4i, o~manın 
da a~ ni yerde l.öftcci Fevzi Gü
iıcrki:nd• aldığ. ani. ıI.ııı}tır, 

yare imalinden mahrum etmek!<!- tan mure1'l<ep yen> b:r meclis ku· 
dir. Fakat, Almıı:nynnın Şinıall ran Gcn_r:ıl Frankor.un da bir he
Afrjkada dö\·ü~ınek pahasın11 Knf- yetle Portek!:ı:e ge<lere1<, Fransız 
ka~ları, Dı>n h•vzarnıı, Stalingrad Afikasındaki ı.ıon vaz'yo:•en öıü
b;;lgeı;i.ni bo, lıacağına. inarı.nıak rü bu !kı memleketin vaziyetıni 
güç.tir. Cenu!,u şarki bölg ·sin:ieki Portekl'z rica); ile görüj'('Ceği ve 
Rus galebesi <4ılıa ı.iyade Sovyet. .Kat'i [<ararJ,ar, alınaciğ;nı b:J -
lcrin Lüı ük ölçüde bir taarruza dimlşl;, İtalyan basını bu Jıaıber. 
ba2'.rlar.mı~ ve iyi dövü,müş ol- memer.uniyetle karşılam.ştır. İk. 

Stal"ngrad'da 
300000 iman 1 
çevriliyor mu? 
ı kO'\·a, 26 (A,A ) - Ceııo.ııptan 

denuyolu t:oyımca l!e: 'l'ıl y,ct 
A V\cLı..rJ, Ş'. n .... lden g en QTuular . .a 
b. (.., t9-n aıncak 30 .j~ ib mc
.sa.fc ka r:-iye nucburdtır Büy· ce 
Sta .qgrad c:ık~tw..ıd;> buh.111~ n 00000 
-:._ Lk 1\1 ~ r ;r; ı·r.in c ~ .a.. l 

çcr.iber.ı.a ta.ıneın y1 k :uını.ıı~ı bl'k· ı 
le!lm<~~r. 

dcl..-ri111lcn biri o.tı'u, külhani meş· 
rep hir gençti, bundan ötU:ü •For ... 
sa• l.ikalı nı aldı, foka! yıiz bul- 1 
dukça şunsrdı, arkadısşlnıı a.ra~ın· 
da uygunsuz holler;, tahammül f 
edilme. lı'r dcHc<yc vnrdı. sa
raydan çıkarıld , i>ir ra cebeci- 1 
ba~ılığa kadar ~ükseldı; bu me
muriyetten aıli üzerine dede! ka
pısından elini eteğini çekti. Yeni· 
kapıdaki konağ. yaptırdı, İstanbul 
dvar uda bir cic kıiçük ç'.rtliği 

rıı 

B r h ere fôre .!r üt tef <'c ı Tu· 
rı 40 ::mtre u •k!a 'l:ıu' n· 

·ı ' r S ', 1 bo unca R -

F z. n e &ııh,tc ~ ne1cri 
da T •l.ı .. u::ır so .ağında 

110 00':-rLI ı ma!:b::ınd.a çalı
"n c "l A ı Pe .&.ıner'den 

tcd:ır::ıi. etlı~ ted>ıt ol ~t • 
1 I "111~ alı •!\ r n 

"ı..~.~ ı ın ~ba · da .k<"t 
t .ıi ra:;J ('ıtrn.i~ \"e bu k 

nıalarından doğmuştur. Ru.~lar, ibrelik dev1eıinin harp kıvılc:mı
bu tnarruzu dört beş ay hazırlan- nı üze !erine sıçrat.Yiaırak !kay • 
dıkt.n 'e Alınan ordu•ILDun bu gusuıı.da bulund~kları şüphe g,;. 
kcsilnde iyice yorgun dUşıneshı-

Z vyet ta rruzu 

,·ardı; çiflliğinin g lirı ile )·ata· 
mıya başl dı. 

ü".' r"ne yurıi.,,~k~"o1 an İn-
7. 1 11arı ı :ı.nca~~ ('f ~7" ıy{ lcr
Qrı: rr k •....ı. r 

~ c.•:-kt'1. kı.t':ı.n kl.İic 
<.a ya ~ -ı'l rL. 'tişlı s 
C' tır1'1Vet Mü<ldt' llJt 0 

! tı 

ı] • 
tes.. 

d türmediıg" e "o· re, "--•,ek"' konı:ı<- ıı >ccı S hı • •ı "a ı en son,ra tanı \aktindc yapnu~lar '-' rur ""' 1' 
1 a o ,. ·• rr. 

ve lilh•ssa ha\a şart!nnı dan da malarının da eJıem-nıyetlıi. olaca - tır. Tan:ruzım b J<iı4ı 19 s teşrn-ı 
faydnlaııını~lord r. Eg" er, Almanlar ğına şüphe yoktur ak .,, ,, .!od r du. nan .ı;ı bın o:u 

v .. .,,ur. Lw,, sr..ıQ • lolOO top \C SJOQ I 

Yen kapıda yerılc~tigi ~ıralarda, 
Forsa Halil Ağa, yaş kırkını bnl
ınu• bir adamdı; faknt ruh ba1.ı

mıııdan Lııderıınu hüı:ıayundaJU 
hep o eski aForsa. idi: Yirn1i,) 'r .. 
mi be~ y aşmdaki bir le\ end ı;:ibi 

gün de, konak ba'1ldı; ve buras;. 
nın, korkunç bir bafakh ne ı>l 

duğu görüldü.. birkaç ot!n ıııda 
işret sofralara kurulmın., batak· 
l:nneye yeni düşürıilmi;• ham \O 

he,·esin<> düşkiin kadınlı erkekli 
cıı, on beş kişi kızlar!;. 1e\ kin· 
ce eğlenmede .• 

l ~ oluwnUtŞt.ur. Cc .. rrl t"I b1'd~r c, 
::, r pa:::. üt.;ıi a1 ayı m•v:ıt 2"kre
d n ven mlılı ın b < u~~f< alan nı 
·~ •ı.... rn " erdir. 

1 şe karneieri 
(1 tnc1 Srohifcr, ?'l Devam) 

tevzıı ilç ayl;k maaşla. n ®ğı
ııJması ıkmal olundu1~tan sonra 
yapılacaktır. 

seri bir JUa!ll'\'r:ı ile ileri )1a.rekcti . • - c. r. f J. ffiOl,,)rJ. l v~ lll iğ~ m e<fi}-
tevkif edenıczlcr,ı; Ru.lar belki 'Şimali Afrika harbi m.şt.ı, 1 
daha çok da mm·nffa.ki,vetı r elde . / Şemalı Garoı m ' asm a •sıal n-

d ·l"l . ld dir Fak b''t" (1 IDC' Stblte<lrı. D•v•cıl 1 ı;raco.'m r.1>1Jtalar n. :ıl.-noc c~ 
e c .ı ece_ er • at, u un Amer .. kan tayyarelert tı· :va l~!-\imi- m:ın :n ıtc. ı m... ıl n bır :.kına' zo. ı 

ı;iyi.n;rdı: !inde l:ınr.ızı ,:ı.ı ku· ı 
ş:ık, sifahl g1nda çifte yatsgan, nıa
'i Londra çulıasından k: a d'z 
ç. ğşir~, b<'.ılcl. !rlarıudıı ;~Icnıcli to~· 
luklar, ayaj;'!nda guuıuş k !:aralı 
kunJuralar, ce-pkru, ekseriya o
ıuuza atılır, be)az k:ıdi(e klilfth 
ü,tüııe kenarları biber yahut ka
ranfil oy·nlı kırın zı grcp sarıl

nıış .. , 'Bir elinde, sapı fildişintlcn 
şişli asa, öbür elinde dokrnn do
kuzlu mercan tesbih . ., 

iBer'"n kayna.'<Ja..., Tt:Jl'l'sla.1ti 
Jıa1tk5t !.akk_nda lıiç .bir ş«y ,fp 
c.mcmek((-0 r. Mütckıt, eytam ve eramWe ma· 

liı1Jere de memurlar gibi i1k olarak 
ucuz şeker dağıt.ıfocaktır. 

bunlara bakarak, yet.ini ttm:ııe çaı~k'~dl Iar. Dürı rti%1C:a kaln ~:u·. • it 

- Alman ordusu çözüldü, lnhi- :Y~~ lL:ı.~•n naJi.Ye t.ıı":f"'<Sı daı:u / Rll6 h.ı\ Jnrvyeti. cJz;; , 1 ı, ne'-/ 
zama yüz tuttu.. 0~,T1'1Ck ltı6e~-e 14 ~':1&.n layya:rosl dıı- k~ kıtalarru boınLalanuştı.r. Dukuz 

Demekten henüz Ru lar dahi ~imllmOştür. l._1ailad2.n hartket edC'tl •v taı-yaıes• <l.ışUr. ,nuı ve lı.r çok 

Forsa H'.l.!il bn kın günü çiftli
ğ>nde idi; bütfuı koıınk ı.alkı tcv• 
kif edildi. Halil Ag.ı da çift ğU>
dc yakalandı; catİ) eler ile oğlan• 
fardan birkaçı cellatlorn el nde 
bülbül gibi di.Je geldiler: •Efendi
mi2in eskidenberi hu) u \C hali 
budur!• dediler; şö~lc ki: Güzel 
oğlanlar ve kızlarla giiııülleri re
li.nip kon.ağa düo;;iirülen zen.rriıı ho
varda erkeklerl~ zen~in lı•~ıııılar, 
b;rkaç gün eğlendırilip parasın n 
'\'e ınüCevlıe-ratının bii~ ı 'k bir kıs· 
mı sızd:rıldılotan sonra, öldiirülü
yor, ve k-0nağın L:ıhce~inde bir 
J;ö~c:ve gömülüyordu .. Bu korkunç 
şe.'·leri anlatanların gö. h:ıdi1.lcri 

ku~·ular ve çukurlardan onil.tn faz. 
la !,adın ve erkek cc0<di çıkar l
dı, !{anlı konak tenıellcr.ine kadıu 
yıkıtd • Foroa Halile ı rlliıtlık den 
üç nefer uşağı i~i:..cııcı.: ile idam 

edildi, Öbüı !eri, l"Ot'1 IIaLI ile 
beraber zind na atıldı 

A!\'TİLLERDEKİ FRAl\"SIZ 
FİLOSU MÜTTEFİKLE'.RE 

tt..TİHAK h"Tli 
A1m~n rady!OSu, Ant:'!icrd..:ki 

Fransız i'iloounun Viş'ye da.nışma
dan mütıefk1ere illlhf< <:ttiğ:ni 
lbi1d'rm~tir, 

Bu f !onun için.de, Fransız dev
let haz!:nes!ni AntiHere kaçırmış 
o!an 5586 tonluk cEm'l, Berten• 
kruvazörü ''e Barn uç<ı.1< gemis' de 
Lulunmaktadır. 22 bin küsur Kın· 
luk olan Fransız•ann bu b;r'cik 
uçak gcmlsi 40 tayyare taşımak -
tadır. 

M1\REŞAL PETEN TULQ~A 
GELDİ 

A•ll"on r y oLnu:ı hlld.rd l. ne 
gör , Marc a1, Pclm Salı g~nü 

Tıı'on:ı gelmşi ve orad yüksek 
rü oclı Frnns z sı/ :ıyl· rı le gö . 
rü ,,. " \ür, Aill'ral ı'' -· d dıı Tu.· 
londd'~i hu müzakcre'crde hazır 
lbulu'1mu•lur. 

R!Jry A HARBİI'-."E GELt:-;cg 
Stal:n6ro.<l'ın <.:İtna ındt~, ve ce

nuburdan harekete geı;'<n Rus 
ordu''.annın, A'ınaniarı müşkül 

lb:r duruma soktuk'a ·ı ş ırdi d • 
ha ;y anlarlıyo• Ş"ına;-ı., Ruslar 
300 kilometrel•k bir ya•ma ~<;·mış· 
lar ve irleri kıs:rdlar Şıg ır nrnği· 
na dayanmış',a.Tdır. 

Cenuptan taarruza gt-çe-rı Rus 
ordusu, daJıa zayıf olmakla lbera· 
ber, Nov-0ro0,;ıık'tan ş:ıral doğu 

istüamelinde uzanarak Stalın -
grad':a 'bu ~dıir a·as;r.daki de • 
minlf.l:mnı b:r kaç noktadan 
J.:c.mı.ş1erdir. Bir halbc•e göre, bu 
cenu;:r odusu .ş m:ı"k~i orduya 30 
k 'oır.etre kadar y •r. Fa· 

Zirat Bank~ından maaş a1:ınak
ta. u:an İstanbul •belediyesi ve hu· 
susi idare, müteka't, eytam ve e
ramil ile Kantar >andığ tıdan ma· 
aş alanların cİaşc karnelcrı. nin 
tevzi otu!"msına dünden ıti'baren 
•baş:.anılmıştir. Dün Beyoglu, Be
§iktaş, Sı:rıyor Beykoz ve Adalar· 
da oturanlara verılm'ştir. Bugün 
de FatiJı ve Eyüp kazalarmdalki
krin ve yarın Em!ııönü, Bakırköy, 
Üsküdar v·e Kadıköy kazalarcnda 
oturaıı!ar.n iaşe karneleri J3eya· 
yazıttakı be:e<iiye zat ışlocr' mü • 
C:ü:- 1 ü~~ndc~ te .ı ouna<:nktır. 

çük Ha terler 

+ Ren'.zl: Aij Eı-s~y v.c Eıtrcnı. Bur- 1 
g~ z. ı...rr..:ndc ika mftte- iıh.it hfr".i.tlrr.rte 
a-:t biL· çeltik işlna.e binlerce llra ilıti
klır yaµ '..!ı&.T..L. rd.d...::ts ye Milll K;rrurı
m.."' l\~ .. h. .~eGL--ıe ,.e • _Uşıerd .... Bu!l.
lar>den Ekrem Eı.:..gi.lz tc\·k.i! olun
muş1ıur. Fit"Br -tıclt"n Rernz.ı Ati .E1-say 
aı:an.ı!.mak 'tıdır. * Z<>.ıııuldD~t~ vccat '<lrn T!N>iyc 
r.1.·:ce.,"!E.11.: 'ndcn ~!<i.llr Kcr·;n SL'
b~rE Gilıı;i.~n C'C'ı!:a.1e:- bugün şehrimi'.".(' 
getirilıı.1ckittiJr. Yi.rıni c.ört yıl Tıp Fa
'd\lt""''":l> profesörlük. yçan bu lkıy.. 
1nctli il'.m adamJ111Q crtıazasi rner.asiın
lc tl:dı o.lıınacakt.ı.r 

+ ''i:aytt bu ~&b:-ıh r..f't"I'tcttiği bir 
teb1'ğic ,»emur ve nı;..~ı:.hdemlerr• a
ğır isçi k<ırne.si verilmiyecef1inl tebliğ 
etmJş~r. 

+ YPnı ekmek ka11ıotlerl, takljd e
c.li n:< e e içf:ı D~ .nga M:;~aa~ında 1 
veyo D:lorptıanede bast•rıl0ııca.ktı r. Di
ğer tıınit'ln HR.lk Birliklrr·nco. ..:11w. 
CU't kn .ı<'~r ko:ıtmı edllcceJ<l.lr 

• , • > . hava kın"\'etlen, 80 :ı..ker tı;şıyabl,(n boırJ>a tzJya:o'.cn yeı'Oc tahr:p eG.'I· 
lııeııdılermı maııeylemem~cdir- bÜIYi1k bil' <IL'T-n:ın r . .ıc:'yc tcy~ares! m.~!.r. 
ler. Alı~:ınya, muhakkak kı 1943 ,ı., bir Yun..\;CTs la,7a1·es!.ni dC"Şiirmü;- Kaik:ı>yada N"k•k ın Cenubu şa~<i-
k~ına gırcrken evvelki harp yıl.. lıein:lir. • ainde- iki Alman hücumu pUı.;kurt:il· 
larına nazaran daha çok müşkül Lood.ra. ~ C:A,A._) - B. B. C: Mal- nvllotür. TUapsc' n ıtbn. ı toı-ekat 
d d d B .. küJ't b'lh t:ıdan ıı<;an l\Hlttefok tayyareleri denlız olmc~lu< 
unım a ır, umuş a ı assa evırı gidip gplcn d1l/man nakıllye tııy. • , 

1942 harp plibı ııın altiist olması 1 ! . ' M""kova. 26 (A,A.) - !llilıur ku.v-
• . yare er ne h~m ctm.ışıer ve tam tı~c-- vcllcrı ekscı iya ht .r t : m~tlcr. 
ıl<ı çok artmıştır. B.lhas..a Tıuıus- hiza~ı sek. m O<>ker t"'':Y•~ak kad:ıc d 1 b b h .. d b 1 .. - . . e a:m 11 OZG-..n unue ç k me.kte 
.• şa·ş ıy'o!ııAfve 'ker geç muttrilfiklo- ·b~~d<.~1:3" y~nı.}.'P .'nbd,ı;" t:cy-yare- ı.c d • \lmumiy~t .t,bJriyk, S<>\yf't to. 

rı~ ımı:ı.: . r ı. ayı tamam· c te- s~~ı..ı.. ı.:..,~ırmuş,eıu.ıı~ :'{, , u 1..1pten, ~ arruzunun verctlA-ı ilk ~ kınlıklnn kur· 
ınızlemc;,ı ıle bitect"k olan muh...-ı-- f'Lırulı'fl ~lk ltı:yıyaro1ı te~~l _etm ·tecUr. lttJ.m.us g•\>ı blr n1anza a gU3t<'rınrkte-
rebMtin b-itınesind~n ve Avrupa MiHVER. ELAGEYLA'DA cir. 
karasının yer yer zorlaınmı)a baş· TC:TU'IACAK Alman .l<uw•ll<.ö, e'.lerır.dc k··lan 
lam:ısınrlnn sonra da bütün biitü Lond<ıı, •26 .<A,Al_-:- •B,B, " L;ı,.. fopçu 'le r.callerin, örtm•#e çab&la-

. •. n :Yad&n yeru bır J.11WJU(' .• alın.a~m.ıetı.r~ ır..ı:lt.t&dır. 
artacaktır. Fakat, Ru~lar da, mut- Bl.:.inrn mn vaı.;yt..--t Ml:J.1'"Cl"Cil{"-""' c~ ..... ..-- KCrtik bir ıMııık iiene.rınd '::ıpıl&n 
tefiklor do hoııiiz Almanyaaıın da~ya n Ellll!•Yla or"3:nda lak,,p 0 --~-........... ça1ı ma, tank.nr r ında b r ç:ıı pışrr.a 

bu kı~, golecek ,Jl<bahlll' ,.e yaz duo"u.dur. DUQlllallLll E Oi! Y1 •eıı bir lıo: n• a'.m,~. bund n s<m"a Alm ar 
nlC'\si111ye.ti içinde daha bir hayli ce!ı nrı c!:!D.iZC \'-O bir ccn ıtl'!:':L TuzJ:u lıüyu;., .s y· a c-sır ve "Ti '1ir ıı.ktarda. 
·ı;:ılı bir l';ı~ını lıalbde çrrrnşahi- b:ıt:li..: ... \!: 1'a daıyn ,a: tutun.nıy ç ... - g nJ.:,-eUcr hıra· 1. 6 11.:lrr. 'a"dı.:-. 
1 • . , 

1 
lı~ı . ho.: k .. .d J :r.. ;ı ...,.. !ar bi.. ş -al K•f'· y A ı• .__ 

cct:g ne •tan aı• nı muhaiaza edi- ....,birine mutai:nk~'l.r-> ..... .. -... ,,.cm.r y-0 .a-rı ....... ...--.ı_n... 
yorlor, Bu defa ınuha.k.knk ki Al- <la 'r Ka muk ll kırlarında Sqvyat 

' 1 it kL.. , :tıteli:t 11,., .. _')')C't...)er;?.~ Al· 
manya 1911 harJı'nden \·e nctice)ı>-

B b 1 k 
n n ric rr kes t ıbii'Un su atıf'rl-

riııdeıı ders nim" olarak dövüs- er er ere pat.s a le 1 e.:"' k NJ;,_ 
ıııekl«fo ve son d~utla k:ınıııa ka- VC kett"n Bu ÇC\ coe 3 A 'l '1 alay k 
tiar da dö\.üştcn çc!;infcc.k değil.. nı •r COı:lm :..lir. 
<l'r. B~lld, bütfuı bu ga)·ret mu
kadder dnJı nc:t'ccyi değ-:_tıl~mi
yecck, deınokrasyalarııı zaferini 
tahakkuk ettirrniye mimi teşkiJ 
cdeıuiyccektir. Ancak ve muh•l<
kak k', Almanya •aicri dcınokr&s· 
yalara tcrkcderken dahi onları 
.kendislııdeıı daha az yaralı, daha 
az yıpranmış hulmıya ve görıniye 
müsande etmemek için eHnden ge
~ebilen hcrşeyi yapacaktır. Bu iti
barin, doğu ceph"5indeki hare· 
kahn müsait safhalal' ına bakar
ken ne bunu Almanyanın ge,·şe· 
digine, ne de doğuyu hoşallıp 
garbe ve Alrikaya te\ecciih etti
~ine h'r delil s•yııııya iınkan yoJı;-

(1 lnci 3•h lrd.-,,, Devam) 

Haz,rlanan ilhtiyaç !Jstes'ne gö
re birincı sınıf berber dükkanları 
:çin üçer top, ik:nci sınıflara lkı· 
şer top ve üçüncü sın;f beı:''oer-
1ere de birer top patizka verile-
cektir. • 
Diğer !«raftan her beıi:><'re dör

der metr<c gömleklik beyaz keten 
verilecektir. Bunların tevzi :ş: ya 
Süm~lbank Yerli mallar puarla
rı veyahut ta büyüı< bir illıtill"al· 
le berberler cemıyeti idare heyeti 
tarafım:lan O:ıiZ'Zat yaı:ı.Iacak,tır. 
Patiska tevz'atına gelecek hafta 
;çind~ başlanılması kuvvetle mu.lı· 
temeld'r. 

Kızılay aşevleri 
(l inci S f d.P.n Devam) 

ses nde. 
4 - Be ilktaş S'nanpaşa camii 

medrescs•nde, 
5 - t'sküdar Ahmediye imaret· 

r.ancs"nde. 
6 - Laleli camii· imarethane • 

~inde. 
Bundan başka KaS!mpaşada 

K.anur.u~,·velin ilk haftasında; 7 
aşevi açılacaktır. Bu aşhaneler-
den sıcak yemek alacak olan fa. 
kı.rler te9lı' t e<li lera~< kend !erine 
kupon te\•zi olunmasına lba~lanılr 
rnı~tır. 

Lııı::zııc•aımır.ıl\ola:ti cankınıvor ... Tarih 
fT A 

tıır, Almanya ~arkta da, ı;arpte de 
deınol..ros) elar iç:n lıcııüı kunetli 
bir hasımdır -e daha lı'r hnyli 

~uLlanıyorı:ııımm•mm:ı~I\ kndrelle JövU~...,ek inıkfınlara \'e 

1 kt:dretlere sahipt'r, Bu itibarla 
vakitsiz i~ 'mscrl:gc dü~nıck, ha-

Zabıta merr.urlarına 
ateş eden sabıkalı 

ilcadele uzun .. 
(2 lnci Sah:teden D~vamı 

ııcnta sonbaharından itibaren ar
tık Anglo • Sakson tarafıdır ki Bu akşam t\ .... incmcsında 

Ciat!dette 
Eli sa 

CEClL B. de '.\IlLLE 'in ynrattığı 
TÜRKÇE 

Colbert 
Landi • 

a at 
- Charlcs Lauchton 
Freder:c March 

ı:(bi 4 bıiyu'• y W z..ı en büyük zafori ... Neron deuinin çıldır
bn g,izellerı ... Ba, dönı<~:en muhteşem eglencckri... Kalb!eri 
t t• ten kudurmli~ arshnları arasında yaşanan en kanlı bir 
tarihtir. 
Numaralı ycrl~rin:ıi li'ıtfen erkenılen kapatınız. Telefon: 43595 

IDİl\J{A'l';-Bı-;fiJm ayni zam anda İzınirde LALE ve TA1'1 
"'~.,...,.! sincııınları.ıda gösterilecektir, ••' 

zuL kd:ı kif:ıyebiz bulunmak dc
mokra.'~ al~ra zafer ) criı..., feliıkct 
gct'rir ve oııdan öteye Avrupa 
l<ıfası iizori.ııde lıc.r ti~rlü tcc
rülıt.:ı.l'i ve ncti,:c a.Jnıa)'ı nkinı kı-
l r. o· hnlde, şin1dik.i , a~iı :ıe So\'
yct nıu\Sffakiı e: ni iyi h~z rl:ıııı
m~ üstün b'r taarruzun tabii saf
hası saymak, inkişafları beklemek, 
propagaıı•rla)·a ka;ıılmamnk ve ken. 
di kendiui i-nandırınaınah, Şinıali 1 

Afrikayı bir an önce tem ılcmek 
ve Anııpa k t'asmda yer yer sıkı 
'e esaslı scl<İtdc harbe hazırlan
mak ıniitlefikler için birinci şart 
say ıl.ııolıdır. 

ETEM iZZET BENl<:E 

f 1 i11ri ~ lııff><lE"n D"'•~m) 
halll'si ch·e ında va .. ~e g1.1 1 n, u
zun 7.@m '%:' _t.bl·r· ;,:ı m4 t"' bı:uu1an. 
&aooıka1ıla G. .. n Saöı:.h .. t:':i~ne tcs-adllt 
etm;;ş1 k d :u :r-.ıa<ı nak 1.Slemiş-

ı·r . S. 1 ::'"aCC:in. Ylk2. 1yı tle vrrı.:ce&ini 
~nLır ,ı.arı ta ı~ııo::ı.s·na çık mı~, 
m ı r z.u:ı r ne w'Ç el a.• ... ;ı; et. 
m tir Fak t Ç1 '..;: " k C: y n ,.. p:>l!s 

n crrur ka ntn kur: .m r nd.arl 
ketT..ıi-slnl 'V k .. yr el .:n ş. sikr'at c k ç
mıya başlı.van Sc.. ah., d !l: t., ·ôe \ro
yulır.udur. Silaıı :t: r., 1.. 1 cı.ığer 
polislf"r C.c ~e ınrOC ' e c CK, zor
ba ::.bue. ;ı bir 90ı\.ak:a s itL§tınn~
lardır, 

S s.tratlıJ;n bu • •r de si h kul. 1 
l nnı- , mrn1UT1.p.r da muk .. 'be.rye mec~, 
bur k&.l~ ':ı"d ... .. ~ t k · ia'.l sa~ 

b !t~lı iki y1ğın '1 yarala--ma~ &U· 
rct.y.e y ~!'l,anm~tı.r. • 

, taarruz vaziyetini alnq oluyor, 
Fakat müdafaada knlaeak taraf 
için daha başka müracaat edilecek 
çare yok değiklir. l\Iİh\'er tarafı 
bundan 'onTa bütün gayret ve faa
ı:yeti ile. düşünmek ,.e ieat etmek 
iıııkiınlarmı toplıyarak dövüşecck

tir. Harbin çehre>i soğuktur, .Mu· 
bariplcrdcn lıi~birine ne sabın.ızli
ğa, ne de yersi1 n:Jıbinliğe ınü~aa
de etıniıor • .Mücadele daha uza
}·acnk. 

ZAYİ _ Fen Fakcl:l'f!!nd<n aldı· 
ğ.m 631:.? sayı!ı hll.vıyet ,.e te-hekemi 
ka:> brlt m.. Yenisini al::.cagı.rndnn es
k.is:n;n lıukrnil ~iıc:ul"'. 

•,-'- "AGLAM 

Forsa IIaJil Ağanın adaınları da 
kendisine uygundu; u'aklarmı ve 
ırgatlarını, İstanbulı.:ı-., eli ayağı 
düzgün, k' sı gözü ve k.-im biçi-
11~~ y~~inde baldırı çıphkl:mndan 1 
duzınuş, koşmuştu. 

Bu külhani ;:en~lor', tc1H'den 
tırn.a~:ı. çiçek gibi gl) J.rirdi. 

Forsa Halil ı\.~a koıı~ğının ha- f 
rL•nı takıntı da. Isıanbu1un •naıe- ı 

nin• han nılaruıdan idi, o.n, on beş ! 
tane cariye~i vardı ki, soknğu, nıa- ! 
,.i. cflfıııın, yi?şil, pen1Je kanarya 
Slı~ı!ı !crateler, gaL Jaşn .. coklar, 
boncuklu ~cnı i~ el rl~ birer telli 
turna gilıi ~ıkar a.rdr; yaı.ak.laruı. 

da liıdrn ben, gii J, lrnuu' lu 
sUrnıe, ka~ta ut:iii rast~. gbı ""li· 1 
züp )l!züne güldüğLi eıke"'.-j !ii'c-
den çıbbrtrlnrdı, 1 

Yaz kış, Forsa Halil Ağa kon:ı
ğındau l.emcn her gcc~, dcı-"nden 

ÇE ÇEVE 

Kc di.,"ııi, gençl ft nden tn11ıy p 
da -.ha\a \'C hc\cf;.i il• aludc bır 

.asılacak hah .ı.iıınc{ ki~ıd r d ı e 
şah.dt t ddkk i I or>a Ha•.! c!c 
zin unda boğuldu, 

R. E~rrnı J OÇt: 

Evet, Evet, Evet! 

- Demokrasyalar safında kay
hedilmis bir Fransayı mukabil 
dört Fr~nsalık Aınerikanoı ka
zanılınn••ndan ba~kn. yine Fnın· 
sanın butün İmpnratorluğu eski 
Htüakına <ltinmü~ ınüdiır? 

- Evet! 
- Mihverin herlıang; bir saha-

daki 1 viıhidlik istih..'4ll ve imali
ne karşılık dcınokrnsyalann ayni 
sahada en az 5 viıhidlik istih al ve 
imal kudretine malik oldıığu bir 
bedab•t midir? 

_ !llihv<>rin ikind ortağı ltal• 
yayı top)<>kün hesap dı~, kabul et
mek gerekme~ mi? 

- Evet! 
- Mihverin üçüncü ortağt Ja

ponyanın da Uzak Dc~da b••güne 
kadar yalnız kendi hesabına bir 
(Solo)ya ~alıştıg, şimdi bu (So· 
lo)yu fals<>lara boğnııya basladığı, 
zaten h.rbin siklet ııırrkezi iize
rinde birbir faaliyeti olmadığı ve 
olmıyacağı, harp A\'rupa çerçeve
sinde nihayete erince de onun bir 
da,1a teşkil etmiJeccği a~ikUr mı
dır? 

- E\'et! 

NECİP FAZIL KISAKfRlôK 

- Mihverin minik peyklcrine 
celince, bunların ilk riizgiırda ku
ru yapraklar gibi havadn savuru

ıacak hafiClikte varl k'ar olduğıa 
malum mllilur! 

- Evet! 
- Harbin siklet merkui kat'i 

olarak Avrupa kıt'as111d. çiv;ı._ n1i 
dir? 

- Evet! 
- Şimali Afrika ve Kafka loı 

vaziyetinden sonra Mi\,, erin Asya 
ve Afrika kilit noktaları üzerin· 
dC'ki ntlaına, çevirnıe ,.,. ku!}atnı.a 

sızıntıları kökünden l,urutulınuş 
mudur? 

- Evet! 
- Bütün bu vnz:Jcllerin !mt:ı. 

sası clarak, .. Iih'\ı.:r J\\·l-:.ıpa tloJ:u· 
suuda ytizdr yüı tr~bit coılın "" 
izami mikyasta kan ,·ergi5ine t3bi 
tutulnıuş; A\·rupanın crnup doğu. 
su, cenubu \'r §;,". 1 nde de- apa· 
çık kaim ş ınıdır? 

- fü·et! 
- ö~·ley-•e bundan böyle de-

mokras)·alar zaferindt·.1 süphe e
de bilınek için in..,an1n deli ohn:ıiö.l 

ıazınıdırı 
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\_ Ya<an: R. EKREM KOÇU _..} 

Sarayda ·bir kumar salgını, lüks ve 
sefahat düşkünlüğü beiirmişti 
D?h Pe1rodan evvel, Rus kadı

nı, b:r l:ıarı·m hay ah yaşardı ko
CSMl·rınuı roırasına b:Je oturama1..u1; 
Petronun b r formanı Rus kadını
rı~, geniş bir hürriyet verdi; ·· u
J1a ra~rr.cn, Petro Rus ırc;ıd.rına 
h_rr yctındcn islıfade etmesi ıçin 
ooo'r kuTianmağa mecbur olmuş

tu. 
Gar.ptir ki, Rus kadınının hür

r yetine rorla kavu•t u bu Mır
da, Ru!-."Ya Çar!ığı den lE:n muaz
zam ırr.purator1U!,'11 birb r arkt
s.ndım altı kadın h-k.ımdar ida
re ttti; hem alt müsteb:ı L<-.dn .. 

B'.r tekerleme vardll': .Kad.n
lar sahana! sürer•e erkekler hıi
himdarlık eder• d<>rccr. Bu teker
lemeyi açmak ·stiycnler: 

• Başında kadın hükümdarların 
bulunduğu memlfl'.<et'crde asli 
nüfuz ve kudreti a~1klarrnın elin
ded r.• 
Dem~lerd!r. 

Yalnız ikind Ka!Rrina, 'bu yüz 
kocalı impa,ralor'çcdir ı;ı;;, çorap 
değ ştirir g"bi yenilerliği sevgil'
krini saltaııat kudretine ortak et
memişti. Bir Rus Prensi, Kate
ıinadan bahsederken: Güzelliği 
ne kadar :k:sa sürmü~ olursa olsun, 
Kaıer·nanın her sevdiğ; delikanlı 

Rusya hazinesine mFyonlara ve 
muhakkak ki utan•:·ı.cı b'r ha
tıraya malolmu~tu• diy,ır. 

• Zoriç'in zamanıncia, ~a!"ayda 
b r kumar sa)gını başladı Pot.em
k. n, alab'.ld'.ğine bır lüks dü~kün
Jüğü ve se! hat get'rdı. Korsakov 
devrinde her ~~it fuhuş ve reza
let açığa vurdu. 

• Kat.erina rr,üJahar.<'dcn, dal,. 
kavuk sözlernden pek ™"ılanır

dı. Bu şclı.vetperc-si ve muhtaris 
kad;nın har ;ccti rrıa:.)cti tarafın

can. taklidi zaruri olan bir örna< 
g:bi alındı. 

• izd.ı..~acının i1k doku~ yılında 
~«ukları olmamşıtı; bu uzun •nti
;~ ırdan s:ınra ndıayet 'oir oi(..an 
doğurdu, B>rirci Pol ünvar..le. 
Rusya tahtına oturacak o~aıı bu 
Prens hakkında Katerina , u sa·ıı~ 
!arı yazm.ştır: 

uyuyamazdt. Bazı geceler, yata
ğından dil§tüğü olurdu; uykuso 
ağr olan sütninesi ve lıizmetçilc
rı, gürültüden uyar.mazl~r, d<Sc

riya çocuğun c>ğlıkları üzcrine ve 
pek geç olara;.;c gı;~~rin açab:Jır
fordi; bazan da sabahleyin prens•. 
yerde, uyuya l.alm•ş bulurlardı. 
Eiizabet çocuğu ı;ötmejie günde 
b'r kac defa gelird:, gariptir k', 
pol· n"nesinden korkar, onu gö
rü "':ce t;trcmeğç. baş:ardı. 

• Pol Pctr ıv'ç'n ~'Ocı.k!uğu çe
l'msizdi senenin bir ç<Js. günler.
n, hastal.k:a bcç·rirdi. 

Sekiz ya§ında ıkcn oldukça ağır 
b:r hastnlığa tutuldu, öy'.e ki, ana
sı Kaierinanın taç giyme me
ras:nılnde .bulunamadı. 

Katerinanın bir hükumet dar
bl'.s:Je ;ktidarı eline aldtğı zaman 
da h.ç bir seyden haberi yoktu, 
had:se l«,nclisine ani olarak uy
kudan uya>nd:rıl'p •oJdirildl; öyle 
k?, oturduğu yazlı·k sa.raydan ana -
sının bulunduğu k•şıık saraya, ru
ya1.et'ni tamamlanmasına mey -
dan bırakılmadan. yarı giyinmiş 

ıbir !halde get:r;ldf; öyle .ki, hUssa 
alayından b"r kıt'an:n mu:hafazn
snda getiıril'ıf.·en so{:t•k aldı ve 
'bir haHaya yakın yatağından çı
kamadı. Bu, csa en yarı mevkuf 
saj ılan prens ıçin pek le fena ol
madı. 

(l} Katerina Birhıci Polii, preııs
Jiğİ.llde doğurmuştu. İmparatoriçe 
diye bahsettiği Çari~r Elizabet
tir ki, lıa~·atını, Son Telgrarda 
•Deli Petroııun deli km• tefrika· 
sında okudunuz. 

(Dı:vamı Var) 

(İ~ arama, iş verme ili\nlan bu 
sütunda p:rasız olarak bir .kaç 
defa neşredih. Mü~küllere ve 
suallere cevap verilır ) 

Bir genç iş arıyor 

leuLMAci 
12345 6 719 
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Soldan sağa: 

1 - GulcHiı en iman (iki kclin1e) 1 

2 Te.""Si ııarrt, ~ki ı;;'.1h. Nota, 3-
Fa ano arkadüSJ., Ta!ie lJakm.ak, 4 -
üç, ı:;ı,~ k ~~k FOo<lııly • 5 - ilk iki 
hartı rnkam, orta iki harfi bt~yrız, son 
i.~ı har{İ f..ırnı.lZl, 6 - Ne ben, ne 0 1 

Fc-:-yat, 7 - öt k değil, 8 - istikbal, 
Fa.Lın., fl - Vuıeı.ıdc rr.uısallat p1s bir 
t •!t·yll ~!:ılü:t, l\ct:ı, İskambilde 
b>r!l. 

:I:' ıık.ırıdan aşağı: 
l - Y.e"ti:J1r, Elbisenin ak!amından, 

2 - E·ki bı:- Yunan Şairi~ 3 - ~f! <ıfc 
ö1c;tile<ciJcn, Ot, 4 - K~lT ik, 5 -
B~:,·Jk ('V, T~rab1'.J;Sta. bır Wlgc, 6 -
Btyaz, Tena.l im.ın, 7 - Eskl mt:kteıp. 
lcrd~ ctnyak wu:ü, &-BiT kavinı, x_oz 
kuıı...~. 9 - Kuz.u:>un :sı'Slerunesl. Js
ıkan.b::de birli. 

Dünkü bulmacanın balledilmiı 
,ekli: 
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İsta.r.bW. A.aliye 12 ıhıci Huıkuk HÜ· 
klm.s;ind1.n: Do!ya No: 9-12/Sjl 

Da\·acı: Hat.:ce Pa.!"<:şUt; D~vuıtpa~:t 

Çcşıne so!u:..k 48 No. 
D:wa4· Abduilnh; Ortaköy Ş'fa 

YurJ.unda :;<ıı!ör. 

D"vn.cı H.Jlice 1'a:ra'}u tara!ıırıd<ın 
Jooca.ı:;ı Abd:.L:a.h a·l "J~hi.ne i.katnf~ eylc
d-~i ihtar da.\ lıllJ.rt rr.-0.dde:.O!ıLyhın 
ikanıetg!ih:nı.n n~e.,,·.hul'yclinQ binaen 
gr-,.ab('n \'e fl.1.nen ynpllar mı:hakP

n;,• sonunda l\!ed.enl Kam.mun 132 in· 
Cıi ı11addes.i hükmüu~ k:v-t:.:<an ıevif'.c 

a't·a.C!:t içın iıhta;-a.t yapılm.<tSına ve bİ'r 

ay ıçi:::ıde d'O".lınıQsf lil:zu.'11t.nıa. dair vC· 
ri.ı:n 6/11/942 '\arilı \""1 942/5'!">1 numa· 
raiı hi.akmi!tl. mıQddelaie-)'41'\Jı ikamct
gab.ln:n n•.eçi1.ılyctlır.~ J:> ın..arn i:ancn 
tci>; gat lfaı:;:n:ı üli"ar vtıilerek hi.1-
kC.. l ilk:wıı:ı.n b;r sı.:-rftl tebliğ ye!'ine 
gcçınck üzeı e ınah6e:n.e d.ivantıancsi
nf' ıA,f,k cd-!tlmi.;; o:duğtınd11n ittRı i~!.n 

ta!ta:nde!l .tibıırcn on bı.-, gün içınr 

de teıey<z )"Ohuıo. müıacaıut <Ülm<ıdiği 
t.&kdird~ hükmün kat't.:<-occeğl belli 
o:..,-.ak iiu-re i~fın olunur. (31J) 

,Q!.:lumu doğurur doğurmaz, 

İmparatoriçe (1} adını Pe>l koydu, 
ôoeyc çocuğu alıp kend:sini td<ip 
E-ylemes ııi emretti, beni, lohusa 
döşeğimde acı',arımla yapayalnız 

bıraktılar!•. 

Hurdan•t. na'•bur·1·e ve elektrik 
p"yasısınrlan anlar, muhuı;ebc, 

anbar ve müoayaat :~!erinde ça -
Jışımş, vasat blr ticari büroyu i
dare edebilecek kaıbiliyette bir 
genç öğkden sonr.:ı dolgun b'r 
ücretle çalışmak isieme!d.ecfü·. Re
ferans verebilir. Bonsrevisleri 
vanlır. (P. K. 1100 - Galata) mü
racaat. 

ı----------
• Bu prensin masumlu.k çağları, 

ilk yılları oldukça karanlıktt. Ba
zı hatıralar, pek o kadar itina gör
mediğ ni gösteril': 

Saray.dai'.<i odası, basık ve kas
ven' idi. Beşiğinin üstüne siyaıh 

ti'k' postundan bir örtü örtülmüş
tü; yorganı, içi kürklü pembe ka
difedendi. Yavr~ağm küçük yü
zü, Mmen dalıruı nohut gıb> tçr 
taneleri ile ı.slanutlı. Öyle, bü -
yüdükçe, en ufak ,bir hava cere
yanından soğuk almağa 'baş,ladL 

Etrafında gördüğü yüzl.er l!ıeıncn 
daima, bir talkım ihtiyar kadın 
yüzleri idi. Bütün 'bunlar, oğ'lan
cığın vücut gelişmesi ve ahlak 
yapLSı Iıırkımından kötü net'celer 
doğuracaktı. 

• Prens PoL on üç aylık :ken 
yürümüştü. Çok erken yattrılırd'.; 
gece yansı da uyanır ,.e bir daha 

ZAfllTA RO:llANI 

Huwıi derı veriyor 
Orta ,.e ilk tahsil iç· n hususi 

dersler verilir. Beşiktaş Uzunca
ova caddesi Ç~me s..ıkak 20 No. 
da öğretmen Mustafa Atabeke 
mür:ıcaat e<i"lmcsi rica ~ıunur. 

J, arıyanlar 
Ticaret evlerinin, müsait şart

larla muhas<.'bekrini kurar ve i
dare ederim. Bu hususta nazari ve 
tallbikl malı'.ımatım vadır. İstekli
lerin Son Telgraf ha\lt sütununda 
İZER rumuzuna yamaları. ----

Şehir t iyatrosu 
KOMEDİ KISi\O 

Bu akşam saat 20,30 da 

ASRİLEŞEN BABA 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yazan: S. TRUSS 

- Allah Allah! İlaç çalmak! Bu 
da yeni işitilm;ş bir şey! 

- Dünyada her şey olabilir. 
Belki de bu saatte sizin dışarıya 

çıkmış olduğunuzu b!l'yordu. Ben 
kendisine, ncza.i<etle muayeneha· 
nede ne aradığını sord ııım. S zin 
muayeneha.ne ka;ıısından geldi
ğln;zi zannetmiş :miş te, oraya 
g rıniş. Ben bu söze inanmadım. 
Sonra l;pcsı bu kadar değil... 

Man:ı'l manalı başını salladı. 
Anlaşlan, <lokt.orun 'bu sözlere a
liıka gösıermesini bekliyordu. 

Fakat ~ktor Had<ion sfalonu 
geçerek, ço<: tehlikeli i!ı.'içların 
ibulunduğu dolaıba doğru yürüdü. 

Bir müddet raflarda mevcut 
~İieler> tetk:k eti!. 

Çeviren: l\luaa;uı~r aLATUR 

Tefrika No: 26 

Kadın sordu: 
- Eksik var mı? 
Doktor dolabı dikkatle kapat

tı. 
- Ben şimdi baş rahibi görmc

ğe gidiyorum. 

- Fakat doktor şişenin 'biri ek-
sik ... 

[)oktor hayretle: 

- Hangi şişe eksık?. 
Kadın doktora d;k dik '.baktı: 

- Siz <le bil•yorsunuz W, şu 

raftaki Prosya asidi ş'şesi ek.sik .• 
Bu şişeyi alsa alsa her halde Al
bay Detmar almıştır. 

- Ben s"tl~ bir şişe e~iktir, 
d:ye söyledim m:? 

Mis Bag adet.O keıııil>iııi tuta
mıyordu 

,.. DOKTOR-OPERATÖR 

ZEKlYE TEMİZEL 
Pa!"is Tıp Fa.ktiıltcslndrn nıczıoo 
DOGUM ve KADJN ~rı 

Birinci 3tnıl mi.i.tt•ha.s_ 

Pazaala."\ nıaada saaı ıs - ıs 

Çnrş:ın,00 iL'<.araya. bedava 
Koolk&y, Moda U:elesi 2sı 

TELEFON: 60918. 

ZATI - Ta11(.ik Mülı~irümü kay-
betlin1. Ye!n!ısini ka:1.dı.rcajıır.c!:an ki-
sin'.n hük1nü yoktur. 
OL'~öy ltür.~ıırrih SadetWt rok:ık 

~'<>. 10 Sal>ri Karanlıkoglu 

Mühim konferans 
Bugün Emin&nıil ıı~:kr'vinn te'('tip 

ett;_ği Scrbe.-:t Koınre~·ar.._!ardzın dör
dünc~ü Ord. Pnof. D:. F:ıb:rcddin Ke· , 
r:m Gökoy \ardından saat (18) dp J 
<Sosyal ftmille:rin sinir eüml~lne tc-

1 
&iri> llle\"ZUUn<la V1!1°•l<'<~~ktlr. 

Kan!;!ransa gir:ş .serbesttir. 

- Peki, siz bil"rs'n.z, ded', o
• ast 'benim iş:m değil. Fakat va
zifem de s•z teşekf<ür etmeseniz 
bil~. b'ldiğimi söylemekten i'ba -
retti. 

:Mis Bag hiddetle odadan çıktı. 

Doktor tekrar otomobiLne bi
nerek, vazifelerıni bi tirmeğe çıktı. 

Baş raıhip kendisin! uzun müddet 
alıkoymuştu. Hep Ri~ar Kosdon' 
dan llıırhsetmişlc:di. Anlaşılan bu 
ha.p'slıane lkaçkınımn ayağı ro -
matizmal idi. 

Doktor v;:atcltrini lıltridiktcn 
sonra, geç vakit öğle yemeğine 
eve döndü. Albay Detmarın evi
ne uğradığ• zaman d:ı saat üçü 
bulmuştu. 

Yorgun yüzlü 'bir hizmetçi kız 
kıı.ı;fyı açtı ve kendisini salona 
aldl. Ve çıkarken: 

- Geld'ğiniz> şimdi Allbaya ha
ber verey:m, dedi. 
Beş dakika sonra, bu sefer bii.>

ıbütün yorgun bir halde geri gel
di: 

- Affedersin:-.,, dedi, ALbayı 

"'ulamadııı:ı. Biraı. ı;onra l.e$<i·! et-

'· 

. . 

Lirn 

1 25,00L 25,000 

3 10,000 30,000 
5 5,000 25,000 

20 2.000 40.000 
60 ı.ooo 60.000 

120 500 60,000 
800 100 80.000 
800 50 40.000 

2.01!0 20 40.000 
8,000 10 80.000 

80.000 3 240.000 

91,809 'YEKtiN 120,00lh-· 
Tam Bilet 3 L:ra, Yarı!l1 Bilet 

Açık İ§ ııe memuriyetler 
iHıoıriciye Vckılletind(! on !birinci 

dereceden münhal olan memuri
yetler için Kiınunusan'nin 14 ün
cü•Pazartesi günü bir imtihan ya
pılaca.kttr. Sümcrbankın Sivas çi
mento fa:brikasına elektr',k usta
başıla.n alınacaktır. Devlet De -
miryolları idaresi Ankarada çalış
tırmak ü:zert' yüzer ];,alık aylık 

ücretle ve iıntilianla mütrnddit 
kalorik:cl.ler aramaktadır. Göl
cı.:..<t<>ki dcn:z fabrikaları umum 
müdürlüğüne 260 lira aylı.k üc -
retle bir muhas<.'bC'Ci a'anı!makt:ı
dlr. 

Ankara fişek fabrikasına san

atsız kad1n ve erkek 'şçiler atı.na

caktır. An.karada a.c.k<>ri faihrika

lar umum müiliirlüğü tcaret şu
lbesine en az orta mektep mezunu 

olanlar arasından kadın ve erlrek 

memurlar aranllmaktadır. Talip o
lanların önümüzdeki aym yedin

ci gününe kadar müracaat etme

leri icap etmeHcd'r. Devlet Ha
vayolları umum müdürlüğü 70 -
80 lira kadro maaşlı yüksek mü
h<"nd sli klere ilü mühcnd.isğ 175 

lira aylık ücretle 'b·~ telsiz 'başma

kinisti ve 150 li.Ta aylık ücretle de 

bir telsiz 'baş memuru aramakta
dır. 

Mahkemelerde 
(2 inci Salr'f«l<•n Devam) 

sen çoluğu çocuğu topla •• bizim 
eve göç et. Ben de toplayıp sizin 
eve... Apartımanı, köşkü, mağa
zayı bana devret. Ben de maa.51, 
memuriyeti sana devredeyim. Za
~arı yok .. borcuna, harcuıa da ra
zıyım. 

İld~i de birer kahkahayl& gül

düler. 
Malıkemedeıı ~ıkan tacir, 

- Aman, dedi; mağazada da a· 
cele iş vardı. Şuradan bir otoıno. 
bil bulup atlıyayım da, gideyim. 

Öbiirü, 
- Gördün nıü azizim, dedi. A· 

ramızdaki fark bu ... Sen buradan 
Zindankapıya otomobille gidecek
sin .. ben, Fat"htcıı buraya kadar, 
ağu ağ:r, yürüyerek geldim. Hay
di, gülegillc ... Hanımefendiye hür
metler. Küçüklorin gözlerinden 
öpeıim. 

seniz ... 

Haddon cwap vermeden evvel 
şöyle b:r düşündü: 

- Acalba dışarıya mı çıkti? 
- Hayır, yemin ederim iki evde 

idi. Dışarıya ç:ıktığin' görmedim. 
Fakat bu eski .ıronakta öyle köşe
le r, bucaklar var ki .. . 

- Öyleyse ben biraz bekliye
yim, Sizin de lbelk1 bir çok işleri
niz vardır. 

- Hak:katen çok işlerim var. 
Çünkü burada adam az ..• Bütün 
konağın iş:ni lb;r a~çı, lbir de 

ben idare ediyıoruz. 
Haddon saatine !baktı: 
Mis Meri 'burada değ'! mi? 
- Hayır doktor. 
- Pclı<ala... Ben biraz lbE'k-

lerim. Eğer albay gecikirse, ıken
disini ziyarete geldiğimi lütfen 
söylersin'z. 

Yirmi dakika sonra, pencereden 
dışarısını seyreden dokııor, aMıay 
Detmar'ın ~a'hçc kapısından gir
d.ğini gördü. 

O n dakika daha bekledi. An-

l ,50 Liradır. 

Bu harbin yeni 
meselelerinden 

(2 inci Sahifed~n Devam) 

büyük ölçüde yap:labilmekte ise 

de, yavaşl>ğı ve tehlikeliği yüzün

den her halde hava nakliyat. ka

dar znmanır.da ~etişemeınekte

<lir. Hangi tarafın bava na:kl'yatı

na elwr}ıli vesait dah" çe:buk tc

m!n edeceğ·ine gelince; ·bu işte 

Amerkam ve binnetice mütte -
f'iklerin daha müsait bir durumda 

olduklarına şüplhe yoktur. Ham 

madde, imali vesaiti ve ı.:ıç; duru

mu, şimd.ki hırlde en müsait ~lan 

rn<>mkket Birleş·k AmerikadıT. 

İhtimal .~i gemi inıaatçLll Hen
ry Kaiser'> bu ;,,e sHked<'n sl'lx:-p 
te budur. 

X'.aiser"n teklifine göre Birleşik 

Amerika 70 tonluk nakliye tay

yarelernden en aşağı 5000 tane 

inşa t'derse, denizaltı ıe'hlikesine 

bu suretle en kestirme cevalbı 

vermiş olacaktır. 

Havadan naKl'yatın diğer !bü

yük ibir avantajı da gönderilecek 

eşya her neden c.bareısc 'bunların 
evvela şimendifer yahut kamy>on 

ile limanlara, oradan da gem~e

re yüklenm"k gibi uzun bir mua

meleye tabi olmadan hemen u -

çaklara yüklrnerek aradan da bir 

uçuşta maıhal.i maksuda vasıl ol

ma.la ıd.ır. 

iBaşka lb:r avantaj da sekiz on 
bin tonluk malzeme yüklü b'r ge
mi torp'llendi mi hem gemi llıem 
de hamulesini bil' elden kaytbeonek 
yerine nakliyat için kullanılan 

uçaklardan 'b'rile taşıd1ğ1 yirmi 

otuz ton ma12cmenin kay;Q,1 ar:v

suıdaki büyük farktır. Fava nak
liyatı dil§man taraiından müdaha

le meselesine karşı da oldukça si
gortah sa·yılmaktadı:r. 

Hangi lbaklm<lan mütalea olu

nursa olunsun hava nakliyatının 

diğer vasıtalara bilhassa harpte; 

!fik"yeti mu:hakkal< bır' Fakat lbu 

işin 'büyük ölçüde tatıbik ıolunup 

olunmıyacağmı önümüzde aylar, 

hatta yıllar gösterecektir. 

cak ondan sonra bir ayak ses'nin 
salona doğru geld:gini duydu . 
Kapı açılınca, Haddon albayı 

karşılama~ için biraz yüürdü. Fa
kat ev sah:.binin yüzünün sapsan 
görünee lıayl'e!e düştü : 

- Vay oktor Haddon! Buraya 
geld. ğin 'zden haberim yoktu. 

IDoktor dikkatle kendisine lba
kıyordu. 

- Neyiniz var? Diye ooı'du. 

Has la glbi görünüyorsuımız. 

A\bay. Detmar sinirli sinirli 
güldü. 

- Hasta mı dedi, galiba lfıtifc 
ediyorsunuz. Fakat ziyaretiniz be
ni hayrete düşürdü. Ben burada 
k'mse yok zannediyıordum. IHi,,,. 
metçiler de 'bir şey söylemedi. 

- Her halde eve döndüğünüzü 
iş'tmemiş olacaklar. Çünkü öyle 
sessiz sadasız geldiniz ki. .. 

Bu son söz albayın üzerinde 
!anki 'bir elektr, k t.esir, 'bıraktı. 

Doktora doğu bir adım atarak: 
rak; 

(D<,.·amı Var) 

- . • 

Oıtlet nenizynlları isletme U. Müdürlüğ~ ilinlırı ) 
Deniz70JJ..:ı.rı U .umi yi\k navlun t.ı.--ife.--t, >·apıJa:ı zamlar dok:.yl' ile tldiJ cd·: .. 

mi$'"!'. 
1 İ1k.kıanı.ın 943 tarihinden tt.baren İs'taıilbul<Uın barcke-t pdecok o]~-. \·.:..ıll.:ır• 

!arla yapılacak ookl;yıatıa yenl zamlı ltı:ri"• tatbik olunacaktır 
Aceırtalardaıı ··bat a!ın<>!>lcr. (1706) 

Mı~ıammcn ı.e.1.-ıli (106000) lira olan 6-00 M3 mcş. d:ınw v• kalııs 11ıı2, 
11)42 Cuma günü '"1at 15 de ktpa!ı zari U6U·lü ıı,, AnkMada ioare NnaJr,da. 
tıaplaı~n l\ferkcz 9 "Uncu Kom!syonca sat·n n!L'laca.kUT 

B~ı iş.c girmek ~t:nle'!"in (GQSD) lir"'l:k muv.axket . .;unı!rı..at ile kanucıun 
tayin ~iı:i vooikala.rı '\"t! teklükrini 3.yn.i glin &aat 14 dP kadar n.dı Ct~çf"n 
Komisyon ReııJiğiııe vernırlc-ri Jlı.u:mdır. 

Ş.,rtııamler {!) lira mukobilinde .Ankarada l\'!Prkez ve llayd""P"I• v<Dl .. 
s::ıdc:ı lt'oıin "'lu:lu:. (1693) · 

l\foha?J'.m<:n b• deli (6500) altı biıı be.5 yüz Ura o'aıı (5000) b•ş bin ndt4 
ll:lkır Su M :ab.sı (2 BirnciMnun 1942) Çarş=.i:ıa giloııü s:ıot (14.30) O!I 
drirt otuzd..'\ llaytlarp:ı,ada Gar binası :lahlli.::?drki koın;:.oı-on tarn:f:ndan ı:a.. 
za-rhk ıınul.iylc satın a·lınacaktır. 

Bu ~e girmek h,tiyen1er!.n (9i5) doiru.1. yüz yet.rr -ş beş iralık kal't terrint1. 
• knnun1ın byhı ett'.~ vcsailtl(' birlik~e pa.z.:::r!~ gün-.1 6" tine k d~r k?m Y'' 
na rntincaatıan. 1.az!mdır. 

Bu işe ait şa..-tnamelt.~r lromi~a!'l'()arıı.s:z olar* dağıtılma\tadır 
(1729) 

, Hayvan sahiplerine: ., 

1 
İstanıbul Vilayeti Çı.:l"ÇCVle'..:>indeki İnc.lt, manda, koyun ve keçi ra· ı 

hiplcTlnirı hayva..r:ınn lçin yem aıkınt~ı oJ;ınlırın br hafta zn.ilnda İs· 
tan.Dul A'flıknra caddesi 00/l rıu:ma.rnda &.sınalc1!ar Ccın1'f'lin·e mUır3-

.ıımicmonmtlamniıiııiiilfu>iıiiıııiol~i.iurS. ;ıDlllllmı::lllZ ... lllllm .. llllSml:lilllll ... mıl .. 

Muhasebeci aran.ıyor 
Gö!<-ükte bulunan Denılz FnıbrikaJarı U1nunı r.~üdilrlti!r.i l'm.rhı.de 16-ı:hdam 

olunmak Vl'k-'lnu.nt c!urumıma göre 260 liraya kadar ücret ve,·Hmek Uz.~re bir mu. 
ha:ebı.•ci uıınac.:ıktır. 

:i...-tcklilerln Ank.arad!ı M. M. v. Deniz M-ideşarlığma ve İ&!anbulda .ı,, De-
ıiz Levazım Amlt·lğne hemen miiracaatlan. (1568) 

---- ·----------- -

Denizcilere ilan 
Devlet limanları işletme umum miidürlü.Ç>iiıı deıı 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

Rımıell Feııerin.:n 13° haJ<Ud c'het:aıo \'e 11 mil mc.:.ted~ ve 
A. 41°. 24'. 35''. SJ 
T. 29°. 00', 3-011

• 3- G. 
C<.•ğ:".:ı.fi rnevk:i.r.L~ bı.clunan \·e asetilen g:?zı ile yan~ h<'r 10 sıtiyecle tek' 

b(yaı ş.in;şcl< gö· teren Ka:-adaniz :eowıu.1 ha-T!cinCrki ziyalı ıamıandır:ı 21/11 / 
942 larJ.l:.ındc esen ı.idrlt. .. li fırtın.:. ~'Sifi ile Yl'ı·ir.ıden kıopn1u.ştu:;.·. Baee:nwayc~ 
ne tekrar ayni mevkic konulacak olan mezkür ,:amandıı.":"n:ın y ·ioc: k.onul-
.duğu ve yn.kıJd,~t ayrıca ilan edilm(yee,kfa. (176()) 

ı•SAGMALCILAR CEMiYETiNDEN :~ 
30 Sor.ıte:.t·ın 942 Prızartesl güı'l(l aaat 11 de Enıir.ünfi Ha!kevi Sa- ı 

loo\.lflda ida:-e Hey'eti c:cçi.mi ile bir ,sw:-('1Ik muvakka!. bütçenin t:ınzhrJ 
yapılac-;ğmJa.n Sağmalcı "600!ın o· 11\in o saatte hnzır bu.uıııına?arı 
r~ca olı.mur. 

--------------
lstanbul Defterdarlığından: 

Muha nen 
Dooıya Ne. Cinsl Bede; Temlncıt 

82/9-053 Fatih Y~diku~ Ilac: Hamza rr.ı:h:ıll<ıSinin 

~sk.1 Ağaçkn,kan yeni Hacı Han1z.a .M<.k· 
t.lıi sokağında eski 42- 50 yeni 50 No. lu 
15-0,70 nıetre murabbJJ arsa. 

51217-1114/45 Mecidiycköy(laı.dc 3 p:ı.tta, 17 ada, 12 pa:r· 
:ıel No. lu 1932 metre mu:-ahbaı a?'63. 

16/8363 Beyoğlunda -i Tataıvla yeni Hact A:lıınet 
m.uhallesinio. C"..ki Kand..lli ypni. Devşirme

ler sokağında ~ski 31 ycı.ıi 29. 31 No. 1u 
.53 mttre murabbaı a.rsı. 

51317-1114/39 ~cidiyeköyündo 3 paf'a, 17 ada, 6 par!<I 
No. lLt 3288 metre rr.urabbt ~1~11. 

126 

579,60 

280 

3~88 

10 

44 

21 

247 

YukııL·ıda yazılı gayri menkuller açık artl:.rn~a ile satışn çıknrı~mış ise de t:ı
lip zuhur etmed.iğ:.ndrn 16/11/9.ı.2 tan'h·ind"n lhbarcn bir ay iç;llf!(> pazarlığa bır:ı

kılmı.ştır. İsteklilerin muvakk;,.t tcm:.nat ınarihuzları ve nü!Js h·fN:yet ~ilı.danla
riyle birlikte 5/12./942 taırihindı•n it.ibaren 16/12/94:2 tarihi.ne kadar haftanın Pa· 
zınrte31 ve Çarşanı.ba günleri saaıt 14 den 16 ya Jt.ad:ır Y...lilli E.nliık :\tilıdUrlüğün~ 
11\'Üracaaua,~ (1591) 

Dokuma fabrikaları haşit ve 
aprecilere m ü j d e 

Nişasta ve un bulunmadığından üzUlnıcyiııiz! .. 

•• 

Kuru tu tkal, yani % 100 jelatin olmak ii<crc kilosu 100 
kuruşa tedarik cıiebiErsiniz. Adres; Fatih popsta kutusu 30 (306} 

~: ASETİLOPİRİN NEŞ'ET : 
I~ GRiP - NEZLF • BAŞ ve DIŞ AGRILARI ! 

SOGUK ALGINLIGINı\ KARŞI TlSlRl KATİDİR : 
~ 2 lilı: zarf ve 20 lik lücılc:ri her ecU>nPd•n arayınız. ~ 

lll~G~~~c~ --Z-F FTI ~lill!-~!llllll:S:~:;'..11 

Kömür ve odun ihtiyacı olanlara 

Erkmen Cep Sobası 
Alıncağ!llz bir Eı·k.rnen. Cep sobanı: ılt:. oc!an ve köı..1lir \"(' E:.ektrrk'e ih

t()·&ç oiına<lan ör.:rrün Uz ll"!ilddt'tince 6\de, yatakta, &''!~1kta, d.ı.ğ.:la ısı.:.ır-1 
s!WZ. Boıt..B!nıaz 1 Tükenmez. ~ 

İktısat Ve~etind=n 2963 .n.uır.ara ile 29/Iı9il tari.tıiı1C:e .lıUra brr;..· ~ 
tı alınmıştır. 

Sat:ş Yrrj; I-iasan D(~pıosu ve ŞUbrle;i. Fi.ıtı 250 kll:~tur. 
Taşra· bayiler;nc i.1Lyaç vaı<IJ". ı.~ ............... ~ 

lsa;1ı;p ve Başmuhnrriri Etruı. İa.ot BENİCE - N•~riyat D;"'"'ör(l C•v<l•" 
K ARAB!LGIN SON TELGRA~' MATBAASI 


