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Gıı<tete,e Jli.nderilen evrak ;..ıe edilmez 
J EN SON. TELOBAFLABI VE BAB EBLEBr VIBER ABŞAll GAZETESi 

eu VATAN BENiMDiR Kazablanka' da büyük deniz muharebesi! 
f-f iıdiselerin geni yeni inkişaf-

lıit::;:n:az,;;:1~r:,,~:::ife .. CEZAiR NAS L TESLiM OLDU? 
«lztırahı azaltmak, millet tahammülünü arttırmak, 
muharebe dışında kalmak ve muharebeye girilirse şe
refle ve geJametle çıkmak için tek çare resmi vazife 
sahipleTine ve en başta Cumhuriyet Hüküınetine can
dan yardım etmektir ... » 

' ETEM iZZET BENiCE 

nünlıü yaz·ı:mzda da i~aret \"e 

ıralı ettiğimiz ııibi diinya ha~bi 
bi;•1iin dohşet ve neticelerile yeni 
başlıy<>r. 
Alınan ve mihver - Rus - Ang

Josak,onluk kudretleri arnsında 
harp bun<lan ökye hakiki inkişa
(1111 bulacak, mücadele bundan Ö• 

te}e tıtın kıvamını alınış olarak 
kafi netice safhalarıoa doğru glt
m·IC başlıyacaktır. 

Yeni devre, Mısırda lr.ışlıyan 

lngiliı. taan·uzu ile açılnuı:tır. Bu· 
uu ş'ındi Amui.kau kuvvetlerinin 
<mali Afr:ka Fansız bölgelcrin
ı.cki bau noktakıra çık.ınast takip 
c~mckledir. 

İlk hedef şimali A.frikEdan ııı1h· 
''\:er ayağının kes:ıınesit tan1 im.ha 
\'e Afrikanın Avrupa~a aç.laeak 
cenup ctphcsine tan1 bir üs hiz.. 
n1ı'i görecek hale getirilmt!sidir. 
1943 ilkJınoh·ıtrı H yazı '!"nı!c mu

' hakkak ki, baııı tamJnı ilc Anupa 1 

ktt'asına intikal etm'ş el-arak, ikin· 
ci, üçüncii. dördünt :i cep~clcr .a- I 
çılmış bulunarak bii:•in ş ddctıle 1 
devam edecek1ir. 

Yine Alınan - R•ıs harbi, Kaf
lm '"daki h<>ğu ına 1943 de nihai ' 
nc-ticelerini alma·k az.ı~~ile en şid· 
detli >afhal.ır.na intikal cdeceMir. 
Sun haftalar içind1'n başlıyarak 
ibad'sclerin yeni yeni inkişafları 
ve bütün bir istikbal <ilsilesi kar
şısında da Türk.iyenin, Türl; ev
lltlannın vazifeleri bir !myli na
zikle-şmiş ve büyük dikkatlere y<ıl 
açmıştır. 

Türk hükiıın&ti ve Cunıılıuriyet 
iktidarı hadiselerin inkişailarını 

adım adım tak;p ederken hiç şiip· 
hesiz kend·in~ di.i~cn hi'Zn1etleri en 
mükemmel bir dikkat ve olgun- ı 
luk çerçevcsi içinde ifa edecektir. 
Ancak, haıliselerin in~afı ile ve 
harbin en dehşet ver"d safl>nlar:
na doğru gitmi'Si ile başlıyan yc-
111 vaziyet karşısında Türk evlat-
1.rıııa da dülen büyük bir dikkat 
ve teyakkuz vazifesi vardır. Dün 
lle bugünü, dünle bugünün icap
larmı arıl·k ölçmiye imkan kal
maınış!Fr. Bugün Tiirk evlatlarının 
c!amarlarında coşan l<anın fikir, 
ıuur, idrak hal"nde tek verimi an
cak milli birlik da .-asına sadak\\t 
ve Türk hükumetinin, Türk ikli· 
dannın gösterdiği yolda tanı bir 
lıii ünlük halinde ) ürümek G!mak 
gerchtir. 

Arıtık, içine g+rdiğinıiz safJıa ve 
dün~·anııı iç ııı:c bulundui;•ıı şaN
lar, 

a- Her türlü şahsi menfaat 
01iil5bozas1n3 

b- Her türlii şahsi servet ildi· 
ı>ap nıülahuas:na 

yet hükum&Uerinin sarfottik
lcri gayretlere iki seneden· 
beri cemiyetim:z tarafından 
hiç yardım edilmemiştir" 

Demesi yalnız acı \e ağır biT 
şikayet değil, bir devrin kapandı· 
ğının ve yeni bir devrin h<ışladı
f:'ının işaretidi~. Dört harp senesi 
içinde dün~·adaki harp1cn ve kü
r~nin temellerini sarsan miieade
ledcn adeta haben;iznı'ş g;bi )·a~ı
yan Türk milleti için artık harbi, 
J1arbin şartlarını, fert \'e 111.ıilletc 

yiiklediği yel!i vazifrler:n önemini 
takd'r ~tnıeniıı zamanı gelmiştir. 

Cuınhurreis'.n1·:ziıı1: 

•- Patlad :ğ ı güntlenbcri dün
ya harbine, n"eııılekctim iz en :ıİ· 

ya de bugün yakla~mıştır .. • 
İ'jarcti her türlü ih.tnıaJi nıüli·· 

haza etnıenin de bir ::fadesi halini 
nıahfuz tutmaktadır. Binaenaleyh, 

- B"zinı i~in harp yok, nıüca
dcle yok, dünya ~ ıkıl,a içinıle bi
zinı ziyaa uğrı~·acak hiç-biT şe)-i· 
miz yok!. 

l)cmij c. serilip scrp!lıniJc, keyii 
edip (lo~urını·ya, gevşcıniyc, vur
patlasııı çal oynasın .. demiye hak
kımız ~·oktur. 

Şef, hadiselerin yooi inki~ları 
ikar~ıı.,ıntla direkt'.fi ,.~rnıiştir: 

~ Iztırabı aıal!nıak, mille.t 
tahammülünü arttırmak, mu
lıare'be dışında kalmak ve mu· 
harebeyc g>rilim> şerefle ve 
selametle çıkmak için tek çare 
resıni vazife sahiplerine ve 
en başta Cumhıı:riyct hükiı

metine yardım etmektir 
Bli!iin eksikleriJe beraber 

en iyi neticeler ancak hiik\ı
mct tedJıirlerin'n dikka.1\i ola 
rak yürütülmesi ik elde edi
lebilir.• 

Bu direktifin y<>lunda yiirlimek 
ıçin, her Türk çoeuğunun tam bir 
kavrayışla: 

- Bu vatan bcnimd: 
Demesi kafidir. 

ETE!rt iZZET BENiCE 

• 
iaşe belgeleri 
hazırlandı 

S a bit gelirli vatan
daşlar bu belgelerle 
ih t iyaç la tını temin 

edeceklerdir 
Sc.·b:ı ge.ltr ~l!et:-e ucu7 y~yecek mad .. 

dt'lı..:n Q, g!tJabi;'tr..es~ .iÇın h<.zı !ana:ı. 

25 Y"Pl'::ı.k : ı iııo» d>ll.t :itrillin tabı b :
m.;ştir. Damga !\.I;.-tb:u.~ı tn.r:ı.f;rı ...ı e.n 

basr'an b~ dt'~rl.Prir Brlediye- İktı
scl 1\-Ii.Jdür.ı.i~üne t.€~limıne bu gab.ıJ-ı 
ba şlollC11JL\~ı r. 

Eefı"<L;)'e de bu 'k.arre'el'i bir k:ç 
güne k--ooıar a'.lıc- reiS..:t r ne dıağıt~rak

tı:. Du k:ıTn~··-e-rc'...: 1 .l tıtr aile reisine 
Uiı~ tane vi-'.l.ıc.:c1•:...t;r. Eu d.:fi:'r:n bi
r:r:ci ~ah;fes-ın...ie- ? aı!{' rı·i.sı.niın re~ni 
ve bes'c11n;yl· n:.t>cbur bu!uıı.dukları 

,o~~vaml 8J.: 3, Sü: 6 d(;.) 

Tunus'ta Fransızlar Mukavemet Ediyor, 
Tayyal-e ile Amerikan Kıt'aları Geliyor 

(Ş'mali Afr•'ka Fransız müs
teınleı.1<eler;nc yapılan Amcr ... 
kun iıhrcaı güoiin en mühim 
askeri hildisesid' r. Har~kat 
gelişmekte de,·am ediyor. 
MııJıarelbe safahatın:ı ait ge
len telgr'rf'.arı sıra ile aşağı
da bulacaksınız. En son da
kikada gelen telgrafları ü
çürx:ü sayiamzdadır.) 

G 

Londra 9 (ı\.A.)- Vişi radyo· 
su, dün alışam şehrin çnrihniş <>l
dugunıı ,.e mıılrnveıııe· l gösterildi
ğini bildirmiştir. 

Cezair teslim olduktan smıra, 

Fransız kuvvetleri silôı.'ılar'Je bir
likte kışlalarma dönmüşlerdir. A· 
merikalılar şeb.re girn1işlcr ve in
nba!ı ellerine ::hnışlardır. 

Bir Fransız radyosu Oranda çar
pışmaların devam ett'ğinden hah· 
setmektedir. 

Vişi kuvvetleri, Atlaırtıik sahi
linde karaya ayak basmıya çalışan 

(Devamı Sa: 3. SU: 3 de) 

Şima!S Afrika sahillerine ihnı 
yapan Amerika11 kıl'aları 

komutanı General Ei.senlıovor 

Peten General Veygand'la 1 RUSLAR 
görüşüyor, Fransız Ameri- Mukabil 
kan ünasebe leri kes· idi Taarruz ,ı 

Yapıyorl 

1 

Şimali Afrikadaki Fransn nıii temlekderi olan Fas, Cnair ve Tunusu gö~terfr lıar1ta 1 

: ST ALİNGRADDA 
da iki bina daha 

geri alındı 
N ·\-yerle, 9 (A,A,) - R _ ~'.P

besm- "1 bi.iıtün lkıc::.:m!c-1. <rl , R • 
kıJ\.Vl tlıct--i k.a:.Şı tı:.ıttJ'"'U7;a.,.-C 1 
ıbu.~~ta~ırla:--.. A1 ~~a ı.e·- l 

(Devamı So: 3, Sil: 7 d~) ~ -- ·-
Cenova tekrar 
bombalandı 

Londra 9 ( A.A.)- B.B.C: İngi
liz tan areleri Cenova ,.c l\ı:Ian& 
;)·u tekrar bo.ınbal2n1ı~l;~rdır. 

Ccno\·a akını tJınrtiki ha\ a hi;.. 
cumlar ·ndan en şiddetE,; olınu? 
tur. ital)anlar şehirde ıııüth", a. 
sar ulduğunu b:ldirruek!edirler. . . . ------- --- - -- -

A atürk'ün 4 ncü 6 İTAL YAN TÜMENİ ESİR! 
ölüm yıldön .,, Sinci ordu taar u-

za evam e • Yarın Yurdun her tarafında 
1 yor matem ihtifalleri yapılacak 

Alınan esir say ıs l 4 O bini buldu '. -r,w;;::;;;;;;;;;:;;;;;;;;.;::;;;;;;1 -;~~~~~~~~;;<:;:"i;;;;•:;:zıs;;;;ı:;:s.~: ;;;;;;
3·=5;;;;u::;. ;:;;;'=N =:ı . 

Londra 9 (A.A.)- r.1ısır çölün· t~ukı tahrip etnıi§ .cya ele geçir- ÇER Ç E VE = 
de ıuihver esir adedi g!•!g:dc nr.t- n1i~t'r. __________________ ,_ 

maktadır, 6 İtalyan tiimeniııin teç sınEds3i rdıard. cdi, 3t'.OOO ile 40.000 ara· y EN ı• DE v RE A ç J L D J '• 
lı.izatı ile birl;kte esir almd.ğını, 
Röyter ajansmıjn muhabir; bildir TAA.r.Rl'Z DE\'A.M EDİYOR NECiP FAZIL. KISAKl:REJ{ 
mek!cdir. Londra !) (A.A.)- Sek'ı.inci or-

•• 

Sek'ı.inci ordu ~00 lop ile 500 (Dova:m Sa: ~. 54: 6 da) 

Beşiktaşta Müthiş Bir Aile Facias• 
1 

72gaşındabir ihtiyar: 

·~ 

Günde 480 
çuval un ta
sarruf edildi ı 1 

Ha11bin üçüncü büyiik devresi 
açılmı!f!ır. Domokrd•~·:.lann kat'i 
taarruz vr teşebbüs dr\'t('Sİ ... 

Harıbio birinci dencsı nıfuverin 
1939 da taarnmı geç p 1941 yazı
n a kadar siirdürdü~tt devredir. 
hiııbir kazancına rağn>en m~ve

rin kat'i hoçbir şeı kazanamad;ğı 
\e İngöltcreJi )·ıkaınadığı ilk bü· 
rük devre .• 

kilde temasa gelip onu b'r vmu;:a 
ezmesi üzerine, Amerikalılar, Ok· 
yanus ve Akdeoıiz l!yılarından şi
nıalı Fran~·z Afrjka<iitna Çllıytr!. 

IIem-en aul!yoru;: lfi, piJan :!::a
meUi \•e davayı k5künden hallet
mek mikya"1nda ... 

tegzezadesini vurdu! !;ehr'ınizdeki lokantal:ıda ek· 
nıek satışı111n mencdilnıesin:n !ey-

Ka f JSlll 1 da demir bastonla yaraladı ~~::tf!~!ı;·;~n b4ai!"~;;:·;;ı~n ~a~ 
Dün Beşiklaş!a bir aile faciası ı 

olnıu~, 72 y2sında bir ;hliyar ka· 
rısını yaralaınış, teyzcz&:deş'.ni de 
öldiirm·üsti.ir. ı 

Dün nöb~tçi mi.idddıır.ıumı si ta
rafından elkoııan \ "C l;ıhk!kiıı ~ ha~ 

lanan facian1n 1.syiizii ye tafslcitı 

§Udur: 

Bt.·~iktaşta fhlamurrla 132 nun1a- sonu! cd'il.cl:ği anlP~tlınaktaJ.ıı·. 
rafı C\' d.~ er:ıek.liler~cu .7.2 .. ~·:ıjla· ı Belediye ı11cruurlaıt diin paı:ır 
rındn lluscy·n adınua hırı a;ı yaş- oln1~ına ragınen bir çök Jokant:ı- ı 
larınua ]:nrı'ı Ayşe ve 34 ~a~la- 1 !arda an• td't'~lcr yaparak ekmek 
nııda ~·cgeni Mu,lafa oğlu A'.ıınct bulunup buluıııııdı;;ını tetkik et- 1 
le oturınaktacl r. 1 111 ~lcrd"r. r .... .,kirlcn crktn kapanan ' 

llıı'nr cnıckl', 1 ~ıl~anbn-i b>t ı bazı f.rınlar da Ş·'lndi saat 21 e 
C\';n iki od~sını işgal eden ~·eğ-eni kadar a<;t!; J;.al.ıuJh!adırlar .• 

Ahıııı>Ur d<ıvalıdu... Su dava' a 1 ~-i'~r.-.ı~t§~~~~ııJ~'-'filı~ 

Darbın ikiııei denesi, mihverin. 
1941 yazında, çabutak tasfiye et
mek cmni) etile S<A Jet Rusya ü
zerine JÜklcnip kılıcını bu hedef 
üzer:nde adamakıllı körleHiği, 

bö~ lece denıokras~ afarla biifün 
anlaşma ümitlcrııı kaybcü-lği ,.e 
saplandı~, )·erden bir daha sıyrı
la ııı:ıd:jı devre .... 

Üçüncü devre, i~lc şimdi, 1~2 
sonbaharın.J.a. açılı;)'or ve oilıa;yet .. 
lcıııne~ile: beraber haıbi de sonu• 
na erdiıeceği vadini ı;rtiriyor!. 

Artık şimali Afrika C:!ıraltaJan 
Süve:·5e kador bütün şimal Afri. 
kası, şimd,den demnkrasyala!ııı 

eliııc geçmiş; \'e hem şarktan gar· 
hn, henı de ıarptan ~arka doğru 
b i: kıskaç rçinde art,k tek metre 
n1urabbal,.k bir nıihver (.zyprnğına 
ve tek n1ihver neferine yer kal· 
DlillJlllŞ sa~·ı l abilil" .. 

c- Hc.r türlü şahsi düşünceye 

d- Her tiirlü şah'i gidiş ve gö· 
riiş !<!;fikam.,ı:ne •Paydos!, dcdir
ton saflın ve şartfordır. llcr har
beden ve~a harp dı~ında bulıın3n · 
millet g'bi bizim de lıayat ,.c ba
kanuz da,·ast bahis mt\'Zuudur. 
Biz de 'bu diinya hercümercinin 

içinde öliim dirimle alitk<ılıyız. 
Artk. hiç bir laübaliliğc, hiç bir 
idraksizliğe, hiç bir başıboş lnirri

yete mahal ve fırsat kalmamıştır. 
Bu bakımdau, artık her Tiirk ço· 
cuğunuu ilk vazifesi: 

( _ _ V_A __ z_i_Y_E_ .. _T _ ,J 
s.tl>cp dt Ahnıedin, llüsey!nc bu ' 
iki oda için kira vernıeın'.ş oh11a· 

sıdır. 
Nilıa) ı>t ikı akraba aras·ndaki 

Hükumetin 
Tedbirl~rini 
beklerken ... 

Okı,~ u"ul::ırıtna. grr(,'ckten mü
saınalıalorına "1i:ınarak, 18 llkl<>ş· 
rin tarilılı (Cçüneü dc\'re) is.imli 
)azımı hatırlatmak zorundayım. 

Bundan taın ~O gıin e\·vel, orta .. 
da heniız hiçb:r maddi alamet 
yokken. biitiin bu tasrdleni yapa· 
rak. lıarıbin demohra~~·ala.r lc:binc 
üçüncü bii~·uk devresine girnıek 

ÜLere h•.Junduğunu ~{'rçe\·elcnıiş
tinı. İ?te btı:ün, bu cle\'renin rnu.h
kşem bir tiyatro perdesi g"lıi a· 
ç.hh~'1nt görü~·oruz!. 

Al'lık kabul ctmen:n günii gol· 
nı:~tir hi, bugiindcn itibaren tla
vanın bir kutbu11da, sadece g.iwl 
saıı'allarla meşgul olm"ktan :ı2r 
ka ışi Galn1ıyaıı bir İt.iı:)-a, l;:heL'"ll 
So,·yet Rusya hedefinde köreltın'ş 
\''f nefesini tü·ketm=~ bir Alman,·a, 
nct~cede demnkrasyaların kar~ı· 
sında tckbaşına kalınıya malık\ıın 
i>ir japon~·a, şnşk n ve ııeri~111 ba
zı nıih\·cr peykler~; öbür k11;bun
da da, körlcW[:i kılıca mukabôl 
parçalonmı~ biı hede[ ~eklinde 
So\) &t Rusya, ve ilç s<!nelik bir 
sabır !n),aınnıül ve ~~yrettcn sonrı 

birdenbire benll:i g:Jıi şahlanaıt 
ve neticeı-e yalnız kendi hesabına 
ula~acak olan demokras)·alar 
ruanzuıu-e-si vard .r. 

- Bu vatan benimdir .• 
Diı erek kendisini btitün büvi· 

"Yet, madde \'e mana inık3nları ile 
ortaya koymakt.r 'e bu de\·ir baş
lamıştır. 

111 idil Ş cf n: 
•- Acı iıe lıalırlamalıyı-ı: 

ki, milletin iaşe i~lel'ini tan· 
ziııı etmek yoltınrla CuıııJıuri· 

ANlERfI(AN İHRACINDAN SONRA: 

Ron.ımel ordusunun vaziyeti 
ş imdi ne o lacak?. 

Mısır cephesindeki harekatın 

müttefıkler l"'hıne buyük ınk,~af. 

la devam ettığı •bır sırada ba~lı

yan şın-:ali Frans;.z .L\merik"~: n
dak. Acmr ı~an ihracı butuıı dun· 

yanın nazarların: dünde:ıföer : bu 

yenı. müh.m teşebbüse çekmiş bu
lunmaktadır 

.Alınsın son ha°tE:!1e~e göre yüz 

(D~\·o:ıını !::i.:t: ; , SU. S ı..iı,;.J 

(Dı •\·a ın! S.; 3, Su; 5 cicJ 
---o---

Şc!cer Şirketi fftüc.'ü
rü Ank:-rayn g ;tii 

Yckiller He)·cti n.omlok<>tıo jC· 

kcr tc\·Ziiatının nasıl ~· apılaca;:ını 

tc,biı etmektedir. 
Şehrimizde bulltnan ~eker şirke

ti uınunı müdUrii dt> btı husu"'ta 
lı".?zı tenıaslarda bulunnı3k üzere 
dıiu Aııkaray a g:tm·~ıir. 

YAZAI\J: 

Falfh ~ lfkı ATAY \ 

Ok~yucular:mız bu şayanı d <
kat maka'.l·y buı;tin 2 i"cı sayfa
mı :d,. bulocakio,dır. 

\ 1\Iısırda İr.gi?izlerin, miktarı ne 
olursa olsun, doğn1dan doğruya 

Ahnnn ktı\'\'Cti ,.e .ı\lınan sevk ve 
idaresik ilk defa 'c !aarruzi §C· 

Demokra,yaların, kendilerine 
zıt her Hrhk şeklini <ağ [,ırak· 

manıak üzere bir s!!indir gibi YO· 

la çıktığı sonuncu de\ re aç.ln1ış

tır! . 
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HALK FiLOZOFU 

DİVAN EDEBİYATI 
1 

1 

"
1.MStll8:rJ8 iiabcı u 

piyesinin Tlrkçeıı 
Rhaycle göre, mıılıarrir L1uıı• 

J ~ bir genç edebiyaı werak.lısA 

müraco.,at etnıiş : 

- Divan edebıJ·atı ı .c dir, Baki 
loiı:ıdir, l'lediın kimdir, Füzull 
k:nı•Jh '!. di)-e SM'mı~ .. 

Uluna)·, icap eden cevapl&n ver 
m' . Geıı.ç tatmin oluwna~. 

- Jy i, güzel amma, be-n dalıa 
foıla tafsiliwt iı;tiyonun. Bu m~ 
ları ol.uyup ~l!kik edeceğim D· 
taplar y <>k mu, demiş.. , 

Lluııay, ha,-.ıflaıuyor. Dang ki
tap, hani kLtı>p, lru gence neyi tav
si~ e edeyio1, diyor. 

Hafüuki, 90n on yıl isinde, clivan 
oot•biyatı \e di~an cdobiyırtı san· 
.. tkarları bal4kında o kadar çok Jri. 
t~p ya7.ılm·~ ve basılm~ı.r, bu Jıi. 
tapl.ıra o kadar fa2la malzeme ve 
' 2 1umat doldunılaıu,tur ıki, bu 
1'adar fnr.las.ının, bı;ı::unkü çoc1*· 
lata IWıınıu olnp olmadığı dahi 
münakaşa edilmiştir. 

, n.ı nAR.r..iRS!Z 
TEFRİKA 

U'T gazete yeni hir tefrikaya 
haşhınış .. Te{r:kanın baı,ında bir 
giriz ,Sh \ar. Altında ~u in1za: Ya
Z.JU muharrir •. 

.. ·e'"'en!<l.e, tefrik.anın mtı:bar.rirj

n·n · -m·ni •<iylcmi)orlu. Söyle
mesinler. nemize lazım .. İyi amma 
Jaz&n mıdıar;:.r ne dernek?. Mu
lıarrir, uteu yazan mana~wa ~
I:U midir?, 

KIBRl:r 

KlTUSU 

F raıısada L;JJırit kutusu SJk.ınt.ısı 
çekili)1>rınıış.. Kibrit ala'lıUmek i
çin, hnkkab, tütüıu:ilye mutlaka 
boş bir kibTit kutusu götiirüp ver
me.k kap ediyormu'!. 

B: Lİııı kiliritlerden bi.r kısmı da 
son zamanlarda yannuyor. Bari. 
b ·,, de boş kibrit kutusu göıtürüv 
, .. er.ı.ek d~ .. daha iyi yanar cinsin
den kibrit verseler!. 

'l'ABLDOT 

KAÇ KURUŞA!_ 

Belediye, lririııci suıü lotlı::ıııta

larda üç kap!Jı: tabldot fi.atını li5 
kuruş olarak teıılbit otmq!. 

Karann tatbikine lıemen başla
nacak galiba .. Aıı.cak, b:r n<>lctayı 
ar:ıedeyiın: Yıne im şehirde, ,.e bu 

karardan evvel, birinci sı.ııtf bir 
lok:uıt.ıı, hem de dört kap yemeği 
115 kru~a tabldot olarak veriyor
du. Hiıla da veriyor. 

\antcnm ismini ya'Z1111)"Ul'IJ.'11t 

<reklam yapıyor, diyecekler!. 

JIARPTEN SONRAK! 

DÜSYA 

Harpten sonra, dünyanın man
zarası, i-da.rtOSi, meseleleri ve saire 
Jı,,.kkında çok söz söylenmeğe baş
landı. Bu, acaba, sulhun yakın ol· 
dıığııoa mı delalet eder?. 

Httgün har.beden milletleri harp 

sourası dün)"251 çok meşgul ediyor. 
Bu ana baba gününde, bu işlerle 

Uj';'Taşmağa nasıl vakit buluyodar, 

n nasıl uğrllfl'Ulk hevesini du.Tu
yorlar, hayret ediyorum. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Ulunaya ruü:racaat ettiği rİ\ ayet 1 
edilen ıı;ence tetel>bıılarıUJ derin· 
leştirecek iJı t:isas kitabı depl, 11-
lerde o.kutulan cdooiyat tarihi 
ders kiat'b.ru tavsiye otwek dahi 
kiı.ri idi. Çü.nkii, ben, şu kanaatlo
yiıu ki, li6e edebiyat larilll den.
Jerilli qi okumııs ve h112JJJetm!~ 
ıı;ençlcre b~ ınirtelıassıs gö:r.ile 
balu3"0nız. 

ı.mcbu. Şehir 'f>ya.ı:oeu, Dnım kJııı.. 

nn, .l)i.c h ltttda:ı:· t.J\..,ı'i.k.>-;,;en &rbe..> 

...,ıı. bor po~ o:rnuıvor Goall.ı. ı:&
zt"'t.ei~~ tıyatıro tbık"'Klen. y.ıtlı'21ll vn 

nuu~ Ol~ L&.uLIQo mu..~ 
.44t· bu. pye~ bJ~•ıcıa l.IZUO mab.Je
leır yam.ıJa t'. 

.Mwııt.ktk.tıle1'10ı begenokd.eı""t. bt-
~-&:. ı·~-! ıaı..ıla.r var. F'Otkat, be
n.im ~<iuırJ:ın ve blJ.dı~Jll\ bu piyesin 
hci'x tarn!tXQO ~ sı·ı..t.hn'la: ve tı.Jt.ul
ln\.l!j o!~OOur. 

Eter, Ulu .. y, &alımet eder de, 
kita.P91..-W.n üç eil:t edebiyat ta
rıhi der.s kitabını &etirtirse, hem 
miiracaat eden ce.n.çleri bir daha 
bOf çevİrıııe., hem kendisi de müs
tefit ollW. 

Bugün, miinevver geçinenleri
mizin yü.zckı doksanı di"aıı edebi
yalını bilmeder. Çünkü, valWle, 
dt>dij;..\m kiu.pları iyi olrumaıııışlar 
J ani der.;lerine iyi çalışmamışı,.,._ 
dır. 
Bugüıılkü gençlere ue ruye .ka

bahat buluyoruz?. 

Deri ve cilt hastalık!.:.rı 
doktorlan cemiyetinin 

kongresi. 
•Deri ve cilt hııstab!dan dok

tcdan cemiyeti> nin yilllk kon
gresi e\•velki gün toplanat'dctı. 

fıt<at usulen bir hııtl'ta evvel ilan 
yapılmamış olduğundan kongre 
ibu ayın 21 iı:ıoci günü saaot 13 e ta
l.J:< oluıını ı.ştur. 

Fatihte yeni bir kapalı spor 
salona yapılıyor 

F<dtfute yrnı futhol sahası ya,. 
nında Bcd '1 Tero·yesı Genel Di
rektör' itil tarafından kııpclı bir 
t;p<>r •a.1cı u yaıpılacak ve wı: aya 
lal-dit Jıwarl::ırı çci<ilt'«'ktır Bu 
işe &l 'nn ha sa!'f.o~u:n~ca:k ve ö
ru~u-ı:dekr ay inşaata ll>a<;lanJa
ct.;rl..r. 

Türkiye Greko Romen güref 
birincilikleri Cumartesi günü 

başlıyor . 
,1942 yılı 'l'üokiye Greko R<ı

:mcn• güreş birindllderi önü -
miizdek, Cumartesi günü şehri

mizde icr~ o.\ınttaktır. Bu müsa
lba.1<aJ.:1ra Ankırra, İstanbul, İzmir, 
Bursa; Eskişehir; İzmit ve konya 
güreş takımlart gitt<:ekk-rdir. 

Mütekait ve yetimlerin maaı 
yoklamaları ba§ladı 

İstml>ul defterdarlığı ma~ yok
ilamalanna 'başlamıştır. Maaşları
nı 'bizza.t almıyan mütekaitler!e, 
yüksek mekteplere deVICm eden 
erkek çocu.klann ve rüştünü isıbat 
etmemiş ol.an ~ların yetim 
maaşlarını ~manında alabilmele
ri için bu ayın 25 inei gününe ılo;>. 
dar mensup oldukları malmüdür
lüklet"l'.>e müracaat €-dcrek 2 inci 
alt. aylık yoldıamalarmı yaptu-. 
m farını .caıp ctme':t~dir. 

Beyoğ:u ııı:.r..rn'ıı.kl evlerde ha~ 
p .. , ~le!..."'<' ~ cidden ~W-:ı:ntı:ı bi.r 
manı:e:ra aldı. H~ı:a!tf', btr l:ıavcıg'ad 
buht'ana. ç~~ zn.nırrt va!' nu
d><?. Yola<L, Hawg-. .el Şiı>k.o•t.e:O:..Mı ilı. 

mal ve iyi o'_, id!:ırusl ~c
ml bu&U:ltü vıvı.fyet <loğm~uır?. 

Gıdin l>nı ııe.atler .ııe ~ 

ydk.llJI'. Eğer, ........ ! '" Jptıidal rnıad
d<"ll>r devidl1llı ve lruvvetli l\!lllt ,~;_ 
ye müsııit dei'll~. gi:nün en arz ıamıı 
ıhbyaç ~ bi.r ib •atiod~. P.· 
Zl i<emı.elı: Wiıılmdır. 

BURHAN CEVAT 

E«>roo .,;ıı Ruınc;.<iı.ı:. A..._ı. blr 
n:ad'taı-n.· tara.:fJlldRn yaztimJC1t.K-. Türtr:
çeye leroemo: ~ dıe A. HaçopıJ:.os 
İll1Wıdıe İ6'\ı:bullu bır lll.Wn v.aıcandat
tor. Bu zaıı gt'OÇ, lw;y metli bir """'""· 
!imdir 

Fııillıl< • ....ı- ııo;·dliigümuz ve <ior>
}00.;g m.iız. bu tıerce.ı.~ıc eocyct .rn.t.ıvai· 
A:.k o;ınuştur. Tüdcçi'-sıi -.gıwn ~}. Euv
\'et.lldlr. AcaOO, A. H;ıçop...ıo., hu 
lk..<i.ı.r i\ilt"l Tiirkçe ya"'1biı..r ıtı<!. Bir 
QOkları, bll Cl.>k.1'i,r1 n.eı·:Jt e.cı.,.,dar. 

D:z, Ukı.:.yııc-.ıl11r· mra tenvir ed.t·J1m... 
Tu< ro~, l!saıım bll lk ar pün:b.;Al:ı o
Jı.şu. br t<>I< W>w ve rrLllctelpı.ı., ~ 
yerli yeı><ıde ltıı!~ı.;ı, "" WJ'O<u..,_ 
de llım lıir o;ıbne d;,...,ın m~vcud>yetl, 

1 lc:mııell\ nwlı<ırnr, da>tırı>uo: ~nııın 
CercaJ Ka.yg;lını,n h1ırrnc1l iıe olmuş..
tur. 

A. H<!.çııpultı6, 0"1:!all Cemal Ka(r· 
G1'l.ı .ıe ·~.,,. ~ .. ımuaıı;,,, butu. 
nuo--orlv. Rum nlf.'GÜ<i.a., e&eri teı-... 
C'(l(T,.• ~ten amıra, e>srıaı. etmoae 
v•>ı""' ve O!ırnıın c .... ı dıe, PVPsl 
lxış!>;uı. boşa ve ha• cüırô<> cümle 
'kış~ etılV"..;ıtU-. Mtl1er0ıtn ıo lisanı 
knıl''Vt'tJıi oımtıkJ.:ıı be-raıbeır, etki ~ 
~ l«ıenı ıdJ. 'I\Ye.i, Şct4r T ~roeu
'111' 8'>1.ürli(l ...uen de yı.ne Qımen Q>.. 
mn'l:lir. 

.llou p·, b:ılık.ıoJa ya:ııı!o.n t~ 
lbıe eeWxıe: Bfr mllll<f"'°..ıt, p.yc> ııı... 
kil. "'""' ctiter bir ırnxıı-. ı,...,,,. 
rr..elodr&m, bc'B;L voeı.,·il '\~oir~:~ 
mı llli 'P b.'T iıeJ'ta d«!>·er 

Hc.ll>ıtt • öu k""' etli ~ ao:ı.ı 
m::h!yeı.J, ııe 11."V\1, ne YO<MI, ne de 
me .>dramdır Bu OO<r, moae-.rn tiı· 
oıımr.::!::". ~, 'Tl <ior:ımın ne olduı;o.ı 
""'· ı.,., ) ~ Ç' le' lndı> dı.."ıi 0-

l<mu:lv.. ll! 'rııl< ~er bu loitap'.o.rot.ı 
'*'1,)-ob'J<ı'!c... 

Bu ~ri E'n iY' tınl.ı,y:.a.catım tc.hrnio. 
ııt'"t"'11 ('.;l.c llaym(!tli t'> :ı.tro .nıii<!cd<kiiri 
M. F•"°""""'" l\!. F•'ı'Ödun, modem 
d:tıımlo.n """"1t p:okJ de IC' lk« ~ 
-'r Fıı!m<, ne ya~ıl< la, bu mP\"<ll (;.. 
..,.;,u, eıı sahfui sıı.l!ıhiyrt olm M. 
Fer4un, bu P·YfU ır.ilila.;d>f<.,yle Y"'ll 

""""- bukınuıroc. 
~.......,,, Bal:>&> pi.)'<'&, hf'T ıı..nn 

dan 1ıaıvsiyoı7e l:ı,ı.ıc bir eooıd1r. G<;r.. 

miyeol.,. ıı · ııöı10.ı<lid•r. ~e 
~ •nu -1 olniu.Nr. :t... 
_. Şdr. T!:yatnıoıu, bılrsh tıae
bir varlık olduğunu her _,,,.., ibbat 
e~r. 

R .. ~A"IT 

Bazı müteahhitler yüksek 
liatla rimento satıyormuş .. 
'Bazı müteahhitlerin ken.di 1Jaı-

~1adı:kflan fhtiıyaç ['steleriıne 

resmi in~aat için aldıkları çimen
tıofaırın bir kısmını farıJla fiatlıaı 
sattııkları görülmüştür. Bunun ü
zer;ne U-kmil re~i inşaat için 
'oaıp eden çITTıento nıtktarmnı ke
ş'f!<>rde lhı1dirilmesi ve çimento 
sa!'fiyatını~ inş:ı.·t esnasında ~:r,n
tro} erlilm~ı İktısat Vekaletıll(.'t! 
vikiyetlere 'b:ıld:rılmiştir. 

~ TAKViM • 
Rwn! 13"·" KASDI lkrt J36l 
L n:ŞRL'I ŞEVVAL 

'.ıi 2 2<.I ' . 
Ytl 942 AJ 11 

2 ci teşrin 
9 

Pazartesi 

Vosatf Ezan! 

~~D.S 
7 4 Güne~ 1 44 

12 58 öııı~ 7 Ot 
15 40 İkJııdi 9 43 
17 57 A.qam 12 00 
19 31 Yatın 1 34 
6 o İa..:.tc 1 '.! 02 

r Mizahi ve ınilll roman No. 24 mı sırtırm. - havlu lıı<ı\Ydurıl,.._ 
i';ım. .• 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

\.., ______ ) Mı>bA.l'riri: NEZiHrı l\IUBİDDi:N l...., _____ .,J~ 

<.:}'>."leli. S:>rgl \ı başını kel.chı'<k. M'Cr- ı 
zu brden bir ~t ltupar<lı: 

- ;:,, oldu s'.l:ın böyle "°"'.lonuın? 
Kt'd:lto,.. ml t:;rımc'ad:.? ..• lk.şhoşla.r mı 
:ı..ırdı :!len· ayol?! 

- C",ö:ilyorsuın ya işte lıMkı,ırn! ... 
~- 1-f J'".a n ı ın?!. .. Dcıha bu rabah 

S(·n. l,ğ g bl ltoş:niı:cn &<n'l'nler olıraış ... 
Na.g 1 'le-•:.ni hep b:ına mı sakin.yor-
sun? ... 

- !'iç le ~~ dtjl.1... ıra.Wıpı 

r." x:... n ~lrct'ği bel~ olur mu? ... Bu 
o h '>•Y<'. 'n .. . Akpm 1l9til b.rd.enb<re 
h3Gl.a lllltV< rdim. ffi;ıi.-n, başım, bojja,
'-l~ r1yor ~. Ot ot' • 

- An.an birdıc:ınlre • nl böyle gö
riı "" yt'-eğ'm ağzıma g~ldl .. Hr:y<ınet 
had r '1l'dir dMı bir ı.ere olam sor· 
mau.sm! 

Rat p ~ ell<ıe d:ıroıır.ık bOraz 
~ lkmdl ve ntf.es nete.o ı..., ucuıdıld 

lyey• çlll.."<'n Merzukay,. baktı: 
- setin ele yüzlin blc'. ı.m.tı ... SJI.-

ıran nu var ydaJa?. • 
- Yol< >'* üsrumd<n ..-. 9'lmtım 
~ :!"k. o.mma ııu.ar dcid'J pJ>. 
b&I ••• 

- Kimin _. değ<j1? 
- Şım<li ~ b3ŞIU ıapa;ıtoon i<U-

§ımB ınuslbet bor he.rı! çj<lı. • .Beni gö.. 
rimıce: 

- Iie>le ıu yürüyiişe bııkJr>! Keltlllı: 
-? A -?. d"""""1 mi, He-
rr.en cllicolerime br ke>.<klolı: ııeliver
d'i. .•• Hleri!•n ~ ~ maaırJaviydi .•• 
Hiç te uğur ı<lj'ttıaın ... 

Rııl'p bir kab1kaba a'lr"8mak lçiı:ı 
kıerullni :ııır tuttu: 

- Neızar .tlal..., değ!ldfr. Hiç -
<*ne! Yorulımışa bem;iyomun?. 

- N;çJ,,. yoruj&yllll?... Y~ ne t:i 
bu ~ ,old&n ,orulayım.. He
ri!iı:ı. ..._.. dıelldl ... Seni de bö:rle ııö
DUnıce ~e<wıWandarn .•• 

- Ya ben ne dlyıeyim?. Vilcudüm 
bOf1Bıı "'i"tı llrperİit <hınvw... Akli&-

- A sıcak lı.a.v1'.ı,ya ne ~ llODD-

~ ... Hrle ııö;y!e biroa.z 11erı çdtil 
de benıı. dil Y!'Or """ ... 

Ral4> yaptığı hal.ının, dlao\•et ettij!i 
belooın bü;)ll.iiol üğlinü anlııromu. Yata.. 
iıa "1<'P«6c: ne va.rm. ""'*\! Ayoıtla 
şimdi pirir..cln taeını OO:ka!mı!. .. 

Ratip •<tal afal. b<intı.nırlten Mer2cb 
~ lkalkmış, OL"V"g\!i·dll Jıti..,eıı>p duıu 
yol'dıı>. P.at.;p ımrı!d<ınclı: 

- fü4....,ığım sam ela seçerse ka.. 
rı:;mam lı<l! Gııip bu .•. 

MOl'ZU!ta bir kıahk.lha a.lank sevgici
.._ yoldzştı. 

- RaıOp bu load1'l' rra.z ve iseli;!ıtaotn 
~ a.nı!am.llYOrum ••• 

- Hastclığım ı-eı;r ccıı: dıiye kıoıicu- • 
:r<>rum da ... 

- İ1!.l\i çoeulc ! .. Geçecıtc ır.ı.,-ta. 
)Jik olsun! ••. P6ra. olduktan sonra ddıc-
1ıor mu ('bôk? Hl'lll bUfl\lo bizim !ıaıı-
cıa.., klraia.r çc,;dı ... Jiepoi de yeni ba-
•Lımı <·lll1oiklı·r ... İ.kı taneMıl a. ..,.. 
~ •• Ay başına kadar~ ml 
söyle bot.ayım nonoşum?. 

İlol fllJj l4ı: laıymenin mü)desd dl>
""""" Rat.Oı> ha&lahğı faJtıo unutarak 
bir sı1,1111;yıı;ta Meıqubye döndu: 

- Nı srıı Hııtır mısın Merrukcl.
(Dcvllmı var) 

tt a r p Va z i y e ti, !s;;:~E~~~::dim, 
ıl 

Şimali Afrikada Müttefik harp 
pilanı ve Mihver Stratejisi 

( Yazan : 1. S. Eski 

Şİ!M!ALİ Arnİ:KADA 
VAZİYE'ri: 

Mı,;ır çölünde h.ilA ricat halin
de bulunan miıhver ordusu, ikiye 
ayrılmıştır. Bu ordunun ı;ırhlı 

!birlikleri Mersa Matrulh ile Mı
sr - Lbya hududu arıısındalti 

!bölgede toplanınaıktadır. Fakat 

ek.serıs'ni İtalyan tümenleri teşkil 
eden kıomı, vaılctinde çe~medi

ğinden geride kalmış ve mi!hıver 
kumandanı şimaide ana yol bo -

yunca ilerleyen zıthl.ı tümen~.eri
ni önlemek veya kendi ordusu

nun zırhh unsurlarını kurıa .. mak 
m"1<saciile, piyade kıt'alann ter
kederek süratie rk:at elmişfa. 

Fakat mJwer ordusunun bu 
şekilde •kıye ayrılması, ne İn.gf!.iz 

sağ cen~ını durdurmuş ve ne de 
zırhlı ur.surların kurtulmooına ya

ra~tır. Zira İrl(;.1:ız ordusu zırh· 
lı tümenlerile süralle ilerlemekte 
ve zırhı. m!h\-er kıt'alarının pe

şini b;r~ıkmamaktadır. Son gelen 
nalberlere göre, İngiliz zııh:ı kıt· 

aları, Mersa Matrııh'un cenıııbun.. 
dan ilerlemiş ve bu bölgede art
çı muharebeleri yapan milhver 

ku-vvellerini kuçatmıştır. Diğer 
tar.ııftan İngiliz ha~·a kuvvetleri, 
Mersa atrulı ile Mısır - Libya 

hududu arasında: toplanmaj':a ça
lışan nı"ıver zırhlı kollannı ş'd

detle boıılbalam~ardır. Yani, ta
kip eden İngiliz Z'l!hlı tümenlerile, 
ricat eden mihver zıııhlı kıt'a>:ın 

arasındaki mesafe azdır. İngiHz 
LrnmanJan bu mesafeye d kk:rt c·
d'yor. !Böylelikle mihverin lbır 
yerde tutunma3ına meydan ver
mlyc•:ek ve nerede rastlarsa der
!ı:ı. taJrrı v ede-ce<lir. Mihverin 
Mersa M 1 uh •a 'b:.r cephe tuta
cağın-gj il! .mal VE"meiştik. 

Kahreden gelen Jı.herlere ıba.

Bükreş Ate~emiliteri) 
yeni hır tabiye oyunu yapmak 
maksad it- bu ~kıilde ric'at ettiğ>

ne ;fılinıal verın~ doğru bir dü
şünce d~iki.r. 

Mm\"Cr or<iUSUınun Libya çöliiıı
de tuıtunmasırun artJl.k ırtrıı.tejiık 

bir faydası olmıyacalıılM'. Mütt&

fikler g .-'..ştlli.eri tıa:rekJ.tı ~ ge
ntş diişünmüş.Jer ve ona göre ta

arııuıza geçmişlerdir. Amerikalılar 
ani bir şı!kikle şimali Afrika.da Vi.
'} Fransasu'a "it Fas ve ~r sa
hillerine anısıı:m .u.'ker çl'ka.ranış

lar ve bu te~üsün ilk .safha
sında mu" aUak olmuşlardır_ Ma

r~I Peten Bay Ruzveltin nl'e A
merikan orUa:,-u kuır.ar.rianmın a

çık '-e samuıri bcj·anatına raJ:trnen 
mudafaa emri vermişt.r. Fakat 

Fas:, Cezaır ve Tanı.uru kim nıl~
dafaa edecek?. Ce-Lairdc 'bulunan 

ve miittcilkJ.tr tarafına gex,-t!{.w 
Han eden General Giraud mu?. 

Bu Frans•-ı: muıkaveme'ti, !her
halde Madaga<ık«rdaki gl'.ıti zeva
hirı kurtarmaktan fazla birşey o~ 
ıyrıcaktır dö Gol taraftar~,.., d3. 

şirr:diden lıareke1e gcçmişt.r. Müt 
tef klerin gayes, Alıınanya ve İ-

1alyayı Afrikadan tamamile ç.'kar 
mak, mihver ordusı.ınu a~ka.dan 

da vurarak yok etmek ve Akı:.:!n.ız 
lıiıkıuniyebr.i ta.ınamile ele alınakı 

tır. Bu teşd:ıbiis, m illwer ord ıısıı
nun 'b.r lhmimcte ugrad>ğı 'oir 

zarnand.t yapılınışt.r. İtalya ve 
Alnan) an "I Ş .Allrikada hasıl o·. 
laıı bu tehlikeli vuıyeti sr!!t"atle 
önliycceklcrine ihtimal venlemcz. 

HuJ&a, şimali Afr&ada, mm
ver strateji.si çok ı.ayıfla.rn .tır. 

Almanya ve İtalya, bu s::atte yc-

ni büyül< k ·rarl.ar vermek rorun
da bulınrwvorlar. 

kılırsa, cenı~ 6 İtalyan timıenı. :•, ----====-=-===== 
tanı ~izatla esİ'r edilmişlerdi.r _ 
500 4nk ve 1000 lx>p ele ııajirilrniş 
ve sayılan esiı:- mjktarı 3~0 bini 
bul;mu.ştur. • 

Bu vaziyette mü~ki milınrel' 
ordlll9U'!lun Mısır • Libya hurtu.. 
durula tutunma.sı da müımkün gö
rünmemekıtedlr. Hele Ronınıelm 

Bu yıl 260 fakir üniuumeliye 
Bar• uailecek 

Üni~ede okuyan taleaıelef'
den bu yıl 260 fakir gence Burs 
verilmek suTet'l.e Cümlhuriyet 
Halk. Partis> ~ndan yardım 

olunacaktır. 

sensin efendim ..• 
Genç kadı·r~ orta yaşlı erkekten 

davacı idıi. Kadın, haylı da gürcel
di.. 

- Erendim, ctrye 9Ö<ıe ba.şla<iı. 

Bu efendi ıt::.iıı.im mahallede, b"3'm 
evtıı ,biraz lerisinde otu.ru.r. Kerr 
dis. bekıirdır. Hanımı, .geçenlerde 
vefat etti. İyi bir efeıx!idtt.' Fakat 
'b .- türlü bi'.'nıim peşimi ıbıraknH.

Y')r. Nereye gitsem karşıma çıkı
yor .. Gözlerini gözlerime ~ 
mü1.emaı1Jyen bail<ıyor. Brr tııiıat 

oluyorum. 

- Llf atııyor mu? 
- Hayır!. 

- O halde?. 

- Anlatacağım efendim. Lai at-
nuyor amma, qarkı . le laf atıyor. 
Sesi de güzel, Ney <le çalıyor. Ney 
çaldığını zaten evden duyarı.m. 
Ben sokağa çıl<ıtım m~ herlııalde 
per.oerede bek.liyo.r. Geçen gün: 

•Bivefa amma ci.lıanda s ..... ..ı;. 
ğim bir taıı.es'n!• 

Diye b r şarkı tL>tturdu. Bu sa
ba!ı da yine k3i>ı.larının önün.den 
geçcrkcr. bir raı1krya ıb~adı. 1 

•Servi büleml.ittb 
•Sensin efendim, 
·Dil sana bende. 
•Şahı levendim• 

D ye. Artık, canıma ye~. Her 
gün, her zaman ıkapınm öı:ııüaıden 
geçerkm ıbir şarıkı •. Utaneyoruıro 
artık!. Hem de, pencereden soka
ğa doğru, yani bana o«ıı&-or şar
kıyı ... 

- Efeı:d,, efendi! dedim. Ken
din' gel:. Ben sen.'n. bıldiğn oo
kak sti-tü'klerinden değıiim . .Aklı
nı başına ropla ... (fü,t.>ı'ir.Jm saı:a 
sonra ... Ondan ~o ·rd da, yenı bır 
şark,y~ "'"ll:ımasın mı?. 1 

•A ıbeninı ruhu re\·anım seı·en 
ölsün mü seni'!.> 

D!ye. Bl....bi>tün kafam attı. Po
lise müracaat L'1Jmi. 

Orta ) aslı erkek: 

- Efendim, deci., ben mUS'.ıki
ş nasmı. Ney çalar1m. Tanbu.r ça
larım. Kanur.. çalarıre. Ut çalanm. 
Keman çalarım. Mu.&iki dersi ve

ririm. Sesim vardır; gazel, şarki> 
9Öy !erim. Tesadüıfen, harum gt<;er· 
h!n de §a"kı söylüyordum. Bana 
hatta tecavüzde de bulundu. Fa

kat, ben, şarbıııa devam ett:«n. 
Kendi,,. r.e sö:z atmış değilıim. 

Ma.lı'ke~, orta yaşlı erkeğin su
çunu sabit gıörmedi ve berae~e 
karar verdi. 

HÜSEYİ.." BEHÇET 

Afrika Ye Fraaıa .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMA."f 

Bir.kaç gündenberi Vi~iden g&
len telgraflurJ oku)·aıılar e!brt,to 
farkına varı)orlard.: Şimalı Afrj.. 
kada sekizinci İngil:L·ı: ordu~unun 
ink~f eden harekıhında görüle.ıı 
muvaffakiyet Vişi t'ransasında da 
dikkatle takıi.p edilmekıedir. 

Şiipi>e yoktu ki ş'ınali Air:kada 
olup bit .. nler Avrııpadaki :f'rausı;,
ları türlü baloı.mdan aliıkadar .,. 
dece.loti. Sekizinci İngiliz ordu>un• 
ela .kan dökı>nler, can verenler a· 
raıunda Fransnlar da var. O Fran 
sular ıa Anupada mağlüp olaa 
memleketlc.ı"ni kurtarmak için 
har>çıe Anglosakson dın asına ve 
eski ittifaka sadık kaldıklarını her 
hareketlerile şimdiy·e kadar gös
terınişlerdri. Avrup:ıd:ık.i .Fra""1.ı>
lar için Afrikada neler olacağ~ru 
dikkatle takip etmege i c sebepler 
pek çok: ller~eydm evvel ,;,na.it 
Afrikanın }'run,anın eliııdt· ";,ulu
nan ceı,hn ülkeleri :~in uzak~a ya
kında ne g 1hi ıi.l11iınaıllcr beliıınck .. 
te olduğu daima merak edıli~ ordu.. 

Yuvarlak bİr hesapla lıundaa 
yetmiş sene evvelkı ma~lubiyet· 

felılk.eti üzerine kurulnıuş bir ri
vayet ,-ardır; maliuı•: O .ıaınnnki 
Almanyanın tacs.ız ımpıµ-aboru "'a
yılan Biısmark nıaglUp }'raru;adn.o 

Alsas Loren gil>i iki büyiik epleti 
,.e milyularca tazminatı al<lıktan 
ve artık Avrupatfa Fransa~, ~özü 
geçmez INT hale getird.kten roDI'a 

o.na ha~ka ufuklar g<i~t~rmiş: 
- Fransa har .çle a rnLi sah iM 

olsun, dem~, i\lüstemleke ediıı.
mek; Af'kada b!r imparatorluk 
kurmak işlerilc meşgul oh!ukça 
hem Anııpadaki derdini unutur, 
J1.,,n de Almany:ıya ka.rşı. 'ntikam 
almak için hazı.rlanmayı .. 

Lllkn söylem eğe lüzum ~ <•k Jd 
Fransa ~er sah~lı ol f nk, n fırz 

elde etmek ve kazaıı nak iç'u Af
rikaya k:ırşı gö>tcrdigi alak~ l 70 
felaketinden daha .,,.,·clki a•ırla
ra kadar ç•kmaktadır. 

Hükumetin Tedbirlerini 
--ı 

Her ne alursa olsun söziin kı.sa
sı şudur ki Fran"3nın bugün de 
mek; Afr ada lıir imparatorlulıı 
ğu vardır. Bunun i~tikıhali be lıe· 
le tarihin şu karışık devrinde 
Fraıısızları yakar.da i1"ret e<likli
ği gibi tiirlü bakımdan dii.şü !ldür
tecek gibi~di. Afrika meseleleri es
kiden İngil;Llerle Fransızların ara 
sıru açtıkça &9D:ştı. N .. hayet Mı
Sl!l'da İngilterenin, Fastn da Fran
sarun nüfuzu her iki tarafça tanı
narak arlık ihtililfla"n önüne ge· 
çilınlşti. Bu suretle Fransa ile İn
gJlere sam.mi birer 00..t ve ııilıa
yet müttefik olarak kalmı~lardı. 

EKLERKE • • • 
Yazan: FALİH RIFKI ATAY 

14 .:Jkte~ı,, tar!h!i La Tritnmı~ dl> 
Gene'\~ gaz; tt~t'k..C bir I\1.rıs maı(). 

tutıu ,11r. r;;~ tınıı:ı 2:lkroc.,lim: 
cKış gıel.yor Ü.,,Uyecrt z, oçlıl< çcioe
oe,;:<. He~ p<tha.ı!ıtı git1.ıb;e "ı1.ı
Y<>r. Kara bor>aia bir kilo terf'Yağı 

7 ,60 l"1'a, bit· k llo ç<i!Y 36 l1ra, 1-ir ır,ı. 
!o lcı.rne 42 !Ora, erk~lt Pllbucu 145 
;l1ra, s..ıbldl 6 Um, et 6 liTa., bir ta
vuk 9 11n>, bior P"l«'t ;.ıO <>Cara 226 
kuruştur.> Bunuala beraber h'!:"kıl
ımeıtlt>n İ.Mçore a:l bot döWz alıp b~ 
nu Paris k..,.,. -ınd& bouhmı.."'11c 
Pa:tık bayatı,, sudan lX'\1Z olduğu
nu söyli)"(!DC~ ydc driı•ldrr. Alman. 
yanın., ,~ ve t:.yml..,. 
~ <'n iyi tatblt etılittcn ~ 
lı:ara borsaya en ajiır ooıa veren mem 
.ll:iııct olduguna Gilphe Y>Oi<. Faika! ~ 
tıe bolluk. ne kıılfi be.9letımc ve Iru!
l:arcnoa <l:'Y""' ~rilc eclebJ.mek, D6 
de k.a.r'1 bo,.,. ol ınııaru>k ıMIB!ı<ın go. 
lir. Btın><'r Taetılatt ıı""""""fndc gı.
k:an bir Bcrm mıi<tubUIDdtın b"'" .,.. 
tırlıır: <H..,üıı: scmOOboT ilren, Jo!ııaD
tal=<D :ıı<'1!11t'va1 kalz.-.ı.dı. zerzevat.. 
çı <lilkk!.r>ları:ııın önüıdc bir dı:>m<>-

• tc:ı ıçon '""'W" kı:yıı.mo< ~r. Pa.. 
~a ıaıy.r..,ı vcri.lmedf~ ;çrn br 
tr:ur.p:ı ~ kurı.tlmU§iur. .A.lıt 
'\•erişte para yerir.c kah:vıe~ çay, t.c. 
rq)'Bğ, c1oın.ciı:. bı1ı twUamrıııok la. 
zım! Korob dilkıkanmde iyi pa~ 
et vaor Ciilll.a, ~·atçı tç1n.. zerzıa-

v:ıtçı da en eüzd 00maiP3Jerıru k.a.. 
sap ;..~""""' · saiclı>m&k<ax:hr. Şarap 
ço., i<endlrıe y:u.ıklı '"gon devrcJ.cn. 
Jtrc d:.:ma iyi şar"'P \•eret>:lyor. 
Deutrolıe A.llgeırneinc Zeiunfg Wtüo 

bir kora borsa §Cbokc:ıirW:ı kcşi'<>lund\I. 
ğunu haber vcım~kıtcdir. Asıl suçlu 
mn <'dılıniştir, Berlfnde her harta 
lkurı;oııa d"'1!'!'1n veya idam olınıa.rı

l'a.Mn at•ş - Jisiıeleı> • görülmektedir.o 
Bor İımçre gaz~slode <*ııtıduğu>. 
na gö~·c tZü.rich'te birkaç me:nur, 
kendi'cri f<ınılı:ıd:m y~~ 14-
zım ı:clco k<l)C kartlarının büyült bir 
I<ıw;ını aşrrmiilardır. ~ye ıca
~ bu karl:or!v. tiaaret edeoı 80 klşL. 
dt'll Jioız.la adam tE6blt ohırnı.ıştuır.> 
İsv'çre, ~erin p:>ha.l•ılılt ys.. 
~""' ~ kıJıyo:ııalt ~ sel'l>C<;t d 

P'.yasaEUll. kar!th·rnıı.şttT. ııer Jty ~ 
yrnı!e.ıııan. v-cs!kxıı:a.aa.n eıyru memle
kt"'.tc dan~ ve S'J1ıe !Qyıt kont,!S.
c ... ğı h1ç J~b'l kı.1:tılırn_: ],JŞU. ll al 

gıdA •rıa.d."cleri piı.ahi:ışl!lı ~ 
dr:.x.e'.c lS'V'Kı; rtde b.:o:'lCa cio;Y'ur.ıcu 
re M.e o1:ınuştu, rfQyJ1111!.aana tı.aıb&
Tin' \.~t•r"C'n g:-~~'er diyurla.r kt: c.Şi.

kio:Y"I<! hakkımız Y'Jk. B= rnmııle
kctlcrrle C:.an<!k_ hiz!nlt:inhı 16l'lEl ka
dar d<l{ıild!r v sut -., ~ 
bile uı:rutulmu,ı.ur. 225 g"'11tt •<tar.ele 
öt<iO ha.'1>ı,ı ;ı!dlğıroız ei<n>ol<tir.> h
viQ..~c-.r, on~a.rda dl!Lhi. b ıca gıda 
maddesa OO!ioe ıl'len <Wn"'IÇJl 223 
llreanıtll.. lıoşka mcml>cioote-re göre 
D>mCt addo:liYQr:ar. Boz 300 gı"1tll

dan - dliıımedUt! 
Iiay<AA mııl'ıığunun ve bu 2:0rlt» 

1ıan dDğ;ın yolouıohık ,.,; kara 'x>l'IS& t>. 
cıımeılinirı, bet' tıımı..ııa, maıloiııırları ıc... 
dL.r murıU.zom cal•- Alıın<ın ı~ 
loilatı !Qİll.d>e ,-eıye. saati kadl< ruc
maksı,zın ;.;!iyen i..vi<;red.e bile ı.a.. 
mamiyle önlenebilmi'sınc imık&ı ol
mndığw. ı;.ör;.yuı= Hacrııt zorluğu 
,.., onOıa.n dk>~ yo!su.zh.ı:lt ve kara 

llıorsa tioarebi ile miicadel- her 
gün cbha artrmuy;r.ı \"(! şidcle ti._ 
<limllyen ~ hiikümet Y<'ktur. 
Ancak şu !aite var: f<ara bc>l'Qs iö>
ca.rlığı ve :rolsuzluk!u, tıal:ri1 z.amenı
d:.?l<:ı y'1rılcWc<llkler ve luısı:zlıklar 
llO, k\ıç~ zlimrclt>r·n n-1ei':)du'. 
Ss.tıcı wya alıcı \.'a~la'I1ll. en 

büyük kısmı, bı> tı=ttan rneıın.o.t
lerun•ye drğJ, bi ';lltis, hü.'cu:r>e<t t,.d

b!r:ctirı.I ffiU\'ati';ık 'kı'.~ çal~:ılo
t:ı.d>l'lar. Bwdın ocş!<a lru vn>taoda~ 
1.a:r d::;:rlığı ve zorlugu ttı.bıi buJırn.ak,.. 

tadı.rla.r. Etml'ınlm b..ıkmız: ~ doo-
. tunuz ve kaç a;ıe, har1'len önoei<i 

l haır~ tarzını <ırrusıı ile 1;Jdil e!ıme.. 
_ğe rau olm<ıştu.r. Bf2 Almany•daid 

1
. orzlıiı: eşiillğiııi a.rıı.mryQrııı:: biz bol 

ve UCtJZ ı..tiyoruz, bo'lulcta. eşiWk 
istiyoruz. Hıastıalığıo b<r yfrı,ü bu, 
ötEicl :v\17'il kaaun ka\)'a.tlamaılııxma 

lr:arı;ı u~dmcı bir lwtın\ll!Jktlr. mı .. 
ikUmMıe blr beyanname vermaı: Ja.
zıın ı:e:diilirıQe ilı.tiyaç!anıruz. a.(:ı.
b:ldığinıe şişinnck için çarP.ie-r• ~ 

ii'<><ıııı:. Yanlış ~ al>t.ına iuı,. 

za o:!rı orun ne kanun!, np QI' nhlAJr.I 
ane< • yet.oı ırıi ha.lı.rıa:nwn.alk i9'll, 
özUı.ı er ıcu-U.ı.d yo~ 

11~:;.ıi: H't \~yo~ geı~ kıldı
ğı ,b~ .. ıı.n t-eıcitbi~·!cı·; a- • .:...canrtır. B1.1 tedı
fJl!rl.cr hit·bır ~t..'.t~a..ına hard:'{(~r. hoş 
gOrul.n~~. t.a10ık edilt·c~. 
Gene ,.Uplıc yo!t Ici im<>tı., Yicdan1 ve 
kıınuıı kQıt<\ısu olm::ya:nlar, 'bu I<:<!· 
bil'iere Gatıl la>oşı ıı:•I- iç'n p!lc. 
tt.daı gelen; yapa caklw. dolı• kö
ifuü, 3'<:.ı.n a.llıa anla.rı ti'.nloidule,~ 
)"ölhuı ""'1:y<ı aJarok. bizı Iııeodi t&nı1-

lar>CQ •·i~- .. ~~. 
Kime yardım l'<i<>xgiz' Ma<cl~ bu· 
,....,.dır. Her l<ayrt.lama OOlm lteT
f'<niz bo~ ~ onu lıııronlt v-e 
l>O'lDr:ıık kı"""!oerfni dol""""'11ı: &~ 
ıer, bi:oom ~ ıridecıtı: bir e
dcb;yat ya:ralmakta g\lçliit ~ 
:rroekılerıiir. Şurası doğrudır lı:i VUl'· 

gıırıcu ıı:r e<mabo ilk •uç mtoııdıofı. 
milş:erisidı.r; ctOLetı.iın il.ıı: ııxmt:rolcusu 
da Odı>r. 

En baı;ta Hükfunettı:n, -
1939 a doğru g•rl atıp, bepirn12i ttı
raba gôtiirPoek Uıdıbirı.:r ~. bub
ranın cfbanı. .....,.P 6lPVW'duiiu. d<>v
rln 1ıedbirlerirrl bettl.qrcej>ı,. Tabi 
scv.m şarı.arını, umum( -~ he.. 
men ..,.,... dahi bul--ğımızı. 
düşüneceğ>z. Bıl<l!'Ck ve istlyrrdc. fc. 
doltiirlıga r""-' okıoa ğııı:, Sılt'°"lera. 
çaıre rua.r:ıık bu ha l<ıule.ı}lr>a< 

<- C&nım, kiminle mu!tı1'rebe ed.,_ 
ccğiz? Bu köda1' mlll möda:tııııa m:ıs- / 
rafma oe lilzıırn va.r? Asıl zorluklar 
bund<m doğt:yor'.> tc'kininl bil-a u,. 

laştırıırılar olmuştur. Doiirudan doğ
ruya t>;.i Jıerlı.:ıngı boyun cğdlrll!ııif 
meınleloe t lcrdcn birine benz<.'lınıcıı: 
aroıusuıı<iarı gel on bu te ltııine. bu mazı 
ldı:ct:e mall(>.aı lar clmııı#tur. Hill<ıl· 
II'.et tetlbirJıerini b('t:krb:ıo, mll1t mü. 
<1a:r.ın h32ırlııda.nmıza asla llCVl'(lklik 
grbnriye<~iıı<. harb.ı <:n ıı.:wıt ve 
lrutır.ın!.ı •:ıflı.86ma giımfo olduğu bu 
cıcv;rcıe ve bundan sonra, bil;;kis, 
milU müOOfaa hııczırlı!darımım büs. 
bütün l»z \"'1'mek zorunda o)du.,"ıırnu
zu cll;iln('oeg'z_ Bioıe kuvvet veraı 

bic no.'ota li;:ıılacak<u-: kendi lkeııdi
m:,. mutl&b besP)'<'biUr, idıırl' ede-
biliriz. FaJih Rıflıı ATAY 

Bu sefer Frırnsanın mağlüp ola
rak harp hacicinc çıkmlcla \'e ni
·hayet V~i Fnıru;ası ile İngillerö
nin uas.ı ibo:ı:uhnu1 olmakla Af. 
rika ııwselesi başka türlü ukay i
in W.irile yeniden taı.elenm~l.r 
Buna sebep ve mahal görmi;1 en 
İngiliz tarafı harpten sonra Fran
sa iJ.c İnı;i.lterenin daima eski it
tifakıl<an ve sami.n>i itilaftan ayrıl
mıyacaklarrnı telı::rarlamakldır. 

Nilelüm 'bucün İngilizlerle b&o 
raber muhar<tbe edenler anı51llda 
Frans12ların da mühim bio: kuvvet 
teşkil etmesi İıııgiliz - Fransn it
tifa.lı:ınııı canlı bir timsa)i göriü
mekıtedir. 

&.kalımı. şimai şimal FranıD9 
Afrikaslflda lıaşhyu herp ne t. 
9İrler uyıuıcbraca!.;?, 

A~ İf ve menuıriyetler 
Am:arada dördiiııcü noter da

iıresine !bir teblirğ meın uru uaııa:Jı. 
maktadJ:r. Türk Hava Kurumu 
Etiıınes'ut tayyare fabriıkas, mü
dürlüğü içıin bir cDepo şefi• ..,.,... 
rulmaktadır. 200 225 lira anı>
smda ayl\k ücret verilecelktir. 

'Bele<liye hesap jşleri müdüı:fü.. 
ğü 15 hııa asli maaş veya elli l:i 
ra iicI\>Ue orta mektep mezun-
1.arından er kakı seyyar memurlar 
alaw t.ı.r. 

Gölıcük deniz fıılbriluıfan mu -
ll:ı!sselbesir.e bl>' ayın 15 hııci günilı 
akşamına kadar müracaat etm:Ş 
olınak şartile orta mektep mezun
larınd:n dıört memur alınacaktır. 

Beledirye fen işleri müdürlüğü 
m mül«hass.ıs motör tamircisi a. 
ramalctadır. 

Edebiyat fakültesi11cle yeni 
bir k'.irsü 

Üniversite Edebiyat fakültesin. 
de yeniden <Bizanıs tarihi. isimli 
bir kürsü ihdas olunmuş ve pro
fesörlüğüne M. Rasum tayin o
lunmuştur. 



rGünün siyasi icmali--------

==Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere BakLş 

Dünkü saytnnzda haber verdi
ğ;miz Şimali Fransız Afrikamıdıaı 
yapı::rn Am~rikan ihraıcı hakıkm
da alır.an mütemmim llıaıberlere 
göre ihraç muv<;.ııfia.kiyetle devam 
etmekte ve FraMa ile muıb.uebe 
b;l§lamış btıulruns>k:tadır. Bu hu
susta Amerikada iUı: ~unan 
remni tebliğ şudur: 

c- Amer'.ı!ra ~ kuVV'etleri 
Oran ve Cezayirde karaya çıktı.• 

Tuoliğde, Ceza(Yirdeki k1JVVet.
ler;n b~şında General Şarles Ri... 
derin bulunduğu ilAve edilmek
tedir. 

Bir İnüddetterlberi İn.giltercde 
ıbulunan Amerikan Generah 
Eıseı ooy:cr de Şimalıi Afr;kada.ki 
ı.rr.um harck.'.ıtın b~><umandan -
hgını i.fa etmektedir. 

ihraç hareketine iştlnık eden 
kuımandalar binlerce millik mesa
feden İnil z harp gemileri ve tay
~· ı. c!ertinin •ruma_yesind.e gelmq
lerdir. Karaya iıhraç harketini 
lıcdefler'nden bıdbırinden yüzle"° 
ce k.:.Ometre uzak olmasına rağ
men ayni d:ııkilaıda y&ıpılmıoştır. 
/ı':'crikan tayyareleri ihraçtan ev
vet $~mali Fransız Afrikasrndalti 
şc.,.rler üzerine on binlerçe be
y "ne atarak düşman olarak gel
mt>(J.>klerini bildirmişlerdir. İhraç 
Pazar salbahı karanlık saatlerde 
:başlamıştır. Bu hususta ve mtth
telif yer:ere yırpd•lll iıhTaçların sa
fahat hakı.nnda alınan h:ıı'bcr!er 
sırasile şunlardır: 

CEZAYİJlıDE VAZİYFI' 
Dün öğleden sonra Vi .. den bi~ 

Cimldi.',"Inc göre Ameri.k n krt'a
larile İı>g!fü harp genı'leri Ceza
yir limanına sabahleyin saat 7,30 

da gelmi§ler ve limanla civaraı as
k<'r cıkarmai}:ı lb31.am.11Ia~. 

Bilhassa amira.llık dairesile li
man civarında bir ç.cık taarruzlar 
püskürtülmüştür. Bu 611'ada hür 
Franstzlar ts;raitarlan yani Ge -
<neal clö Goul'ettlann da bir hare
keti ffe üJ..miiş>e de alk i mkalıruş
tır. 

Ayni saatlerde Oran çevresin
de Oran l.mwı:na da taarruz e
dilmiş ve :ık.i İngiliz veyııı Ameri
kan kon'l!'li 'batınlınıştır. 

:Mare$al Peten'in emrile Ame
rikan a;;kerlerine mukavemet e
den Şimaü Afrika :Fransıız kuv
\'etleri Oran'ın sağında ve soLun
d< ;;.;r çok ~s:rler almışlardır. 
• .ıöraçtan evvel gece saat 3,15 te 
Cezayir şehrinde bir hava tıiılı
l;;c- i§a reli v-erilml jtir. ~at 6,3-0 
cia her Pazar sabılhı oltluğu glb> 
~ıirde mutad hayat 'başlamış, 
ft.•1at bira:ı; sonra, top, mitralyöz 
gürültüleri işfütıneğe başlanınca 
herkes hayret etmııştir. Nihayet 
.J'r ihracın batiadı.ğL anlaşumış
tır. 

1'e1efon, telgraf muhaıberatı der
'.~:ıl kesilmişse de saat 9 da. mu
h;berat tekrar açr1mıştır. 

Saat on bire doğru beş A!lleri
kan uçağı Cezaıyir şah ri üzerinde 
uçarak amirallık daiıeini bom
bardıman etmiştir. Uçak savarlar 
haekete geçerek bir Ameriıkan 
tayyaresini düşümüştür. 

Bir Amerikan mııhrlbinden ka
raya çıkarılan ve amlrallık dai
resine hücum eden Amerikalıiar 
do bu esnada esil- alınmıştır. 

Cezair çeıvreoıde çarpışmalar 
bütün .gün devam etmiş ve saat 
20,40 da Cezalr şebri.,de Fransız, 
AmerJ<an kuvvetleri arasında a
tcs kesilmiştir. Ş e h i r saı 
at· 21 de A.meı'fluır.. kuvvetlerine 
teslim edilmiştir. 
TUNUSTA VE FASTA VAZİYET 

v·şi radyosu Fasla Saftı Fed
hala ve l\Icdia mev'kilerine de Ü'Ç 

sm.da illfiırlle ktrş~ ve Mo.
reşal Peten dün ra.cy.ı rle Ruz.. 
velt'in meBajma cevap vererek 
burada Fransanın şeMın.n mev
zu.tlb•ıhis olduğunu bildirmiş ve: 
•- Biz hiicllma maruz kaldık, 

kendimizi müdafaa edeceğiz. Ver
~m emiT budur .• demiştir. 

~ hıı*>eri Ü2lerine nazırlıtr 
hemen toplanmıştır. Amerika 
He Frecnsa acasında!ti münas~
lere kesimiş nauırHe bakılmak -
tadır. Ve Amiral Darlan da 
hemen Vişi'den Şimaü Fran
sız Afrikasına hareket etm.işt.it". 

Fransn d<ınanması da İng>lizlerle 
lkacşı.Jaşmak Ü'Z.ere dün denize a

çılmış ve Vişi'ye gfue Kôr.Zalbl;ın

ka açıklarında deni<ı ml.lhardıe

leri başlanıştır. 
HITLERİ?\ NUTKU 

Alman Derv:k!t Rei!ii Hitler 13 
yıl evvel öleıı:ı 16 r..azinin hatıra• 
ıu tebcilen diin Müııılh ,~e 
bir nutuk söylemıştir. H;tler 1939 
hari:ı<nin mütıtefikleriı:. basireıts tı:
li.ği yüzünden kq>~ll'ğunu, ken<5-
sirun 194-0 da ..wlıu iade için çal.ıy
tığını, fakat muvaffak olamadıığı
ıu Qlllattıktan oonra sözüne şö-yle 
devam etmiştir: 

•- Onlar bliıim düşmemizi ve 
yuvarlanmamız.ı belkliyorlar. iBi
ııfm düşın~ ııjye>timiz yok. Bi

zim için lbirşey var; O da hazbet.. 
mek. Ruslann biızi püskürttiilcle
rinden !bahsed.ip dumyorlar. De
mek ki biz püikürtüle püskürlü'l.e 
ta Ka.tkasyaya kadar vardt'k. Sta
l rıgradın henürı: ..ulrut clmeme

sine gelinre; lbiz>m hedefimiız, bu: 
rada ikinci bir Verdun vücude 
ge~ rını!k ooğildir. Onun içm kü
çük hücum 'kı.t'alarile lmrasım 

zap1a çal:şıyoruız ve mt?Vaffak o
luyoruz. Çünkü VoLgadan tek hi<" 
gıemi geçemiyor 'Ve mu'Vaffakiye
timiz isa'beti.mi2 gösteriyor .• 

Garp çöl harekatından 'b~ııe-

den Hit\er, •Qöl ilıa1'b;nin seyyal 
olduğunu ht>piın;z iıiliıYoruz ve a
s1·I mesele zaferi kazanmaktır ve 
mU!:ıa;kkak ki biz kazanacağız. Al
man denizaltıları şimd;ye kadar 
24 milyon tonluk düşman ~misi 

batırmışlardır. Bu miktar, geçen 
ha~te batırılan düşman gemileri
nin iıki mislidir. Biıyük muvı:ıffa,,
kiye't.ler kazanıyoruz ve kazan
mağa devam ede<:eğiz. ~lccek 
kışa lhtrı:ırlıkları.mız da:ha müı:<em
mel ol~aktır .• 

.Şimal Afrikaya İngiliz ve A
merikan ihraç hateket;nden 'bah
seden Hitler .bu hareketin Alman
ya veya. harbin seyri üzerinde zer
re kadar müessir olmıyaca.ğını söy 
liyen Ilı t!er söıılerine Ş<Jyle de
vam etm'ştir: 

•- Biu! indirilen bütun dat'be
lere muka.bele edcce.ğ.z. Hiç biri
ni unutmuyorum. Düşm:mlarımız 
C<"Vaplannı alacaık!a:-dı". Bu ce
vap öyle mütıhiş ofaçaktı ki aktlr 
!arını kaytbedeceklerdir .• 

Führer, daha sonra cBu harp 
Alın•<ı milleti ie;n öiüm kahm 
harbidir. dedfkten sonra Luıoher' 
in meŞ!ıur sıözwe nutkuna son 
verdı: cDünya şeytanlarla da do
lu olsa. mut~ka galip gel<'<!eğ'z!. 
MISIR CEPHESİ HAREKATI 

Kahireden a.lınan halberlere 
göre 8 inci İ'r.g!'ıiz ordusu ricat 
eden mohver lrnvetlerini takipte 
devam etmektedir. Müttefikler 
Mer.;a Matru.h'u za.ptetm:şlerdii". 

Alınan esirler otuz binden fazla
dır. 

Düıi 6 İtalyan tümeni esir ed'.l
miştir. 

RUSYA HARBİ 
ihraç hareke'I· yaptldığını lbıildir- Alman orduları lbaŞkumandan-
n:iştır. hğının tebl;ğine göre Kaı"kasya-

Kazablan'kadan bikfir'ild.lğine nın batısında ve Terek kesimin
göre Fas:a idareıi örf ye i13.n edil- de Rusların müteaddit karşı hü-
m~tir. cÜmları tardolunmuştur. 

Ftsla da General DöıgoleülE!l' tllalıingradda harek;}t d<.>Vam et-
bir harekette bulunmuşlar, fakat m"ktedir. Ruslara 'll'Öre ise Sta -
saat 8.3-0 da bu igyan zayiatsıız lbas lir;grad çevresinde Sovyet kıt'a-
tırılrr.ışır. !arı Alman taarruzlarını püskürt-

Kazablar..kaya yapıl~n .. de~irz: .ve ı mü~lerdir. 
ha\•q hı.iıcu lan püskurulmiiştür. --=-------------

Kazablanka şehri şiddı>tD suret- . Vişi kabinesinin 
tc bombalanm!tjlır. Tunus ı.ırounU 
valisi Vi:{ Fraııısasına bir sadakat k•rarı 
roesaı. göndermiştır. Viş:, 9 (A.A.) - Vişi k:lbinesı 

F ETEN'İN CEVLBI VE dünkü roplantıGında Amerikan 
f1RA.:'SIZ DONA.fMASININ hükfunet;nin hsıı<bi Şimalıi Atri-

!\IUKA VEJ\'.l!ETİ k:rya nakletmekle Fransa ile mü-
Şirnali Fransız Afrikasına ya.- nasebatını kesmis olduğuna karar 

pılan bıı ani ihr~ Vi.şi Fransa,. vermiştir, 

ŞEHiRDEN • MEMLEK~TTEN •. BOTON . DÜ~Y ADAN. , 

so~· ,f.IABER.L.E:R 
. . - . ; ' . ,•- .:: ·~ -- . •· .·:' ,._ ... 

Kazablankada büyük! Deniz muha-
deniz muharebesi ~ehe~! 

(l inci S<A:ıir~n 0--'\'3.m) 
Amerikan kuvvetlerine min ol-
nuya yelten~lerdir. 
CEZAİR NASIL TESLİM OLDU! 

Vişi S ( A.A.)- Cczainleki Fraıı 
sız kuvntlerine ate, keıı emri ve· 
rilmiştir. Şehir teslim ohnuş ve 
Ameriknn kuvı.etleri buraya "8&1 

22 de girmişlerdir. Fransı:z asker· 
!eri siialılannı ımıh~faza ctm e
dirler. İ~gal hareketi tama an· 
dıl<tan sonra, rn;ı makamlar va
zifderine avcı.et edec.,klerdir. 

KARAYA iLK ÇIK.iŞ 
Londra 9 (A.A.)- Rô) ter ajan

sı.n.ın muhabiri bildiriyor: Bu çı· 
karma ha.rekctin<k, ilk karaya •· 
yak basan kuvvetler, komandolar 
olmuırtur. Bunların uasınd.o. kü
çük mikya!lla sil&hendaz kuvvet· 
leri de bu.IUDuyordu. 

Bu hı.re.ket, şüphe yok ki, tim· 
diye kadar yapılmış olan bu nevi 
hareketl~rin en büyüğüdür. 
Bir~ok lıava alanlarına havadan 

Mi<er indirilmiştir. Cczair yakın
lıınnda iki ve Oran y;ıkınlannda 
da bir hava alanı işgal edilmişti:r. 

Sahil bataryalar ın.ı.n mukaveıne 
ti lresildik!Aın ııonn harp gemileri 
Cezaır ""'anına gtrmfler ve bo
şaltınıya başlamışla•d:J". 

Bı\REKAT GE'.l1İYOR 
Londra 9 (A.A.)- ş:mall Fran

sız Afrikas1run Allantit.. \'e Akde· ı 
niz sahill<>rine karşı yap•lan çılıar
ma hareketleri plan mu, ibince ge
lişmektedir. İngiliz ve Amerikan 1 
Jruvvclleri birkaç hava ,;!anını iş· 

gal elmlşlcrdir. Cenır teslim ol
muştur. 

l\lüt<efik umumi ka·argiıhı şu 

tebligi ncşretmelokd<' 
Horekat plim mu"minco devam 

etmektedir. Dün sabaJı, kanıya a· 
yak basan Amerikan kuvvetleri 
sür'atle ilerlemişler ve yeni ç.ıkar 
ma hsrelretleri yap.! .nış!ır. 

Yeg&ııi! görül.en mukıtHmet, sa· 
lıiıl to~nsunn o ve bahriyenin mu
kavemdi ohnu~tur. 

Oranda Amerikal,Jp~ iki küçük 
gemi ko)'hctmişlerdir. Bir miitle· 
fik ta§ıtı da torı>illenere1< sakatlan 
mışlır. Zayiat bundan ib~rettir. 

HO BU! KİŞİUK ORDU 
N<Nyoıll<., 9 (A,A,) - Bıır'dda. ,,.,._ 

r.a...-.U.. <l1 ğ·n< r..ö:"e. F~\:!nS~ kuvvetl'cıri
Dn, Şi.ıı~· i ftlill61Z Afr~inda bulu
ıarı lk.ısrrurun mit..l\..t..QrJ. 100,000 i bul-

-~. V'<J[, ş.ma.lt F.;.an!ı:z A!ı'1i!wıııtıQ la. 
acruz eaen A.rneı.·•kın kuv''it·etlcr\.."lin 
140,000 tc;şidıeu ırı.üoekk~p ol<iuklarıııı 
s&y.J.cı.1>1fih.t d1r. 

\'EYGAND DA\'F.T EDİLDİ 
LoOCro, 9 (A.,A,) - DiJın ııab h, M•

Jeşa.l Pet n ile ı:oruş:n<O< u:ıı •re, Ga.. 
I>CI"'1 V<Yı:a.nd V"oş•yQ d3.\"€t edii
mlşt.: 

AMERİKAN IlAVA IO'>filTANI 
Nt'V)"orl>. 9 (A,A,) - T o ,\Yu,Ya k.JC"- J 

fi Y"P lınış oi= hovı a&ıı.-ıını: ı&re 
ı den Gcr.ıer ~ DoP.· Je•·n, :~. ŞL 

n1a!t ı•r~ız Ar md.ıık ~r'~· tn 
!rQl\"8. ku•ı v'1 1 ('1I'lı\J W!'C' et ~-ı.ıı. }{BC"o

b~ N.:.ı.:t'l!i:t b~ nim:- ı:J.ed:r 

Al\lERİKAN DO"IA:\"JIASI 
CJ:.ZAİJlllE 

Vişi, 9 ( (A,.A,) - Dün, C"7A1<r l.L 
.manw""- 35,000 1Joıı•!atoll& bir zırh.il, 
b:r lkırı .. w3.Zör 'V'C JkL mtbripıt.e.n ım.ü~

il ~..k.'.l blr A'f'll€"r.kaın filos:.ı girm:ş1ıi:r. 
S:ıtıil baearytı 'anınız ateşe tuı-u.ım..,._ 

tur. 
SİYASİ MÜN:\SEBETLE& 

KESİLDİ 

Voe;i, 9 (A,A,) - Naı:>rlar ~ 

dün 10pJl:ımnJş v~ Ameri«.anııı ş;m..u 
Fra1- A!r>kasuıa taııırruo: edıel'Ck 

F118.ma ilf\ Aını..r*znın böylel~e mU
:c.aocıOeti k·a rniş olıd:u,rı.tnu b.J.:S:'TTtifUr. 

ALMANLAR D,\ 1111 GİDİYOR!. 
v;.:o, 9 (A,A,) - iı:ailiz H.Wer1"r 

bürosu, ktlonaııer kı.yafet'..ne- b~.;iit~ 

Alrma.n G4{ı-rlerı'.rı;.n. Marsl.'Yadan tıa

rekcıt «ierf·k Ştma' i Fransız Afıikıabt

ıllö gt"Ç(\\:' r=ı~ b l~ rrr.c!'.'.c.teô.:.r, 
Bu halb t , V'fi ''"·t.!il!,•rind.e ya.Jlı.n.. 

lanma.1."1ad r 

KAZABLAXKADA DENİZ 
~lUllı\REBESİ 

Vif!, 9 iA,A,) - K.zah;..ı:do..,. açıl<
~ >kid<•t.J. de.~z çJ:p1<ııfilar< o!
dıu.."" hat> r' ol Tl'.akfachr. 

TUNUS J\IUKA VE~lE°f EDECt:K 
V..;., 9 (A.A,) - Tumıoıt:ı.k, Fı.,.,,_ 

z ku vvctlerin n Ba::."lkt.amanJaru ~-
nıeral Bartte ~ ı:üııl ük emri 1'..eşrct.. 
ıınişt;c: 

cA..~erl var;,::!emiz ba6llıt:i.r: Mareı

şlli.ıı ır.mr!ne ol.aa'I etmek. 
SUbay w e<·lrr, !ıO.e lıaarnız edl>

cdtler. Franaanın namusu biz~ teslim 
('dİ imif!Or. 

DJşınanın bütün ha.rJt<tiPrin.e kuv
\<C·tre mv!mW'!llet ACl<'cr,ifz.> 

DÖ GOL'tN HİTABESİ 
Loncln, 9 (A,A.) ... Sav:·şan Fr:m .. 

sczJa.nn k~ "1 Dô G<>l'le, P.ızar 

.ık.-ı. ~""'"'"' ra.<ly<>OUıJCl>, ş;mau 

~ddti ~·ransı ..... '& h•lsben 
lan Aı;rl\ ID'~lr: 

.-ua- teyıt edıliyor 
•Fnınrarın müM.e!Jaioeri, Şitlwlt 

Fr::ıını:ı:4 Afı-&a&ını, hiırrlyet mtıba.ne
b,.,,.,., ~ r-dt ettimi;<ı laıra~ ve:·dl-
1~. Mün;m mila'..a.rda lruvwtJer ıaı,... 

,.. an.ı.: bomnalct.a<trı". Bur.alan, 
Frııııı!ıarun hü!rriy<>ti ;çin bir çl<ıı; 

nolo>a.<t haline gclır.,><ıor. Bu hedefi 
gö-l Öl'\.Üınıdıe: tutarak b.areke: cbmeJt
y~. Zaırı<m-a ~t.tir. Bi.r ta.otta, Al
tm,, ve İia.l)"üfl}ar bro.guna uğratılomış 
di°"'· la-afta, R"sy:ula A"man ileri ha
Nloe\' Volsa nt-hrindr ve Ko'.1!'.<aslar
da •nrnu·ete uğratılmı.;1ır. 
~rr. a_ r!E-r, baıhri'.y~li,lıe:-, !lnva-

cıla.ı-. hep.mit k ,.}kınınu. Mütt~f~klert

m.lzp yn.n:hm .,r_rıi~ Onlara 1i1.iha.k: -P

dint-z. Sav~q.;ın F.raısa 6i1dcn buırw. n .. 
Oll e&i) -or. 

TAYYARE İLE GELEN 
KIT'ALAR 

Vaşington, 9 (AA.) - Şimalt 
Afrikadaki umumi kara,,gahından 
ib]diri!diğin.e göre, s<J!üz kiaile 
inanılmt<Z bir muvaffa.kiıy.,tle Şi
maLi Afrika'daki har.keat üslerine 
viı.5ıl olmu-ş ve Amerikadan gön
derikn fedaHer, muhtelif strate
j:}: noktaları işgal etm'şlerdir. 
Tayy2ıre ile nakledilen kıt'alar da 
rnuvafa1!:ciyetlıe Jı::araya inntişl.,.._ 
dir. 

AMERİKAN KUMANDANLARI 

KİMLERDİR 
Vaş.ngton, 9 (AA.) - Hatlbıye 

nazırlı!;'!, ş;mali Airikada harekat 
ytıpın.ıkta olan Amerikan ordula
rı şcilerinin aşağıdaki zevat 9ldu
ğunu bildir'!Ilekte<lir: 
!Başkumandan General Dw~ 

D. Eisen!hower. 
Başkumandanın G€nelkurmay 

Başkanı Mo:ojor Gl. Clark. 
Kara ya çıkarma hareketierini. 

himaye eden denl:z kuvvetleri 
kum1ndanı 1Uınrtmiral H. K. 
Hewıtt. 

Aı'.r·knnın garp salltiline çıkarıl
ın:~ ol" n Amerikan kuıvetlerinin 
J.:u~· rdanı MajQr Gl. George S. 
Pot ton 

Oraı;"a çukarılmış olan Ameri
kan !~uv<-tlerinin kumandrnı Ma
jor Gl. Loyd R. Friedonhall, 

Cez<.yire çıkarıl.mış olan A:me
nkan kuwetler;nin kumandanı 

Major Gl. Clharles W. Ryder, 
Amerikan hava kuvvetler> ku-

mandanı Gl. James H. Dooüttie, 
Diğer taraftan ilıaıibiye nazırlığı. 

Gl. Frrnk M. Andrews'in 4 İkin
cıte~rinden!beri Ortaşarktaki A • 
merikan kuvetleri J<-umandanlığı
nı G:. George H. Brett'in de Car
ral~'lerin müdaf.•a kumandan
lığını deruhte etm'ş olduğunu bil· 
dirnı~tir 

AYLARCA SÜREN HAZIRLIK 
Va~ıngtıon, 9 (AA.) - Hafber 

verild.ır ne göre Amer ~a ordusu 
Gene' kurmay başkanı General 
MarShall, Gene: Eise i'-ıowcr'in 
İngi tcıcden ş:mall Afrikaya ha
reke-ti e,nastnda kendisine aşağı
daki mesajı göndermiştir: 

Amerikan.n ümit~rine ve te • 
menn .• erini götürüy<>rsunw:. Ay
larca p!iınlarınızı haz.ırladıruz ve 
bu çok mühim iş için b'zzat ken
diniz de hazrlandınız. Ceııa'lııihıik. 
Muvallfaldyetinizi tesri etsın. Şef 
olarak haiz olduğunuz meziye-tle
re ve kıtaatınızın hücum kallı ili· 
yetine mutlaık itimadım vardır.• 
Diğer taraftan 6 İkinciteyinde 

General Marshall, Ortaşarktili 
İngiliz 'başkumandan ~neral A
lexa<ndeı"e a.şağıd0ıki mesajı gön
dermişfü: 

cSizi sef ven tabiyeci olarak 
haiz old~ğunuz meziyetler, kıtaa
tınızın kahramanlığı ve Afrikada 
r.<azanılm~ olan zafer ben m ve 
Amerik•·n orusunun hayranlğmı 
ce]betmiştlr ve ihtimaL harlbin dö
nemecini teşkil edecekt'r. Tı!brik
lcrimi.C.TI Mon~mery ve Ted
der'e iblağını rica ederim.• 

RUZVELTİN MEKTUBU 

Loudra 9 (A.A.) B.B.C: Ruzvelt 
Petene bir mektup göndererek 
bu hareketin zaruri olduğunu izah 
etm4ofa. Peten cevaben mulı.ave
mde devam edileceğini bildir
miştiY. 

Ruzvelt General Frank.oya ve 
Portekiz Remcumhuruna mesaj 
göuderer~k memleketlerinin taraf 
sız.hğına riayet olunacağını bildir
miştir. Briıtanya hüki'ııneti de buna 
ın~abliı gnranfler vcnniştir. 

V;şi 9 (A.A.) - Resmen bildi
rildigme göı-e, CSBalblanıea açıkla
rında bir den4\ mulharetbesi cere
yan etmektedir. 

Vişi, 9 (A.A.) - Ma~·& ile 
Şimali .Afrika arasında demz nalr.
liyııtı kes;lnriş bulunmıllrtadır. 

Vişi, 9 (A.A) - Maırsi\yada, dün 
saat 21,17 de hava tehlikesi işareti 
verilmiş ve hu tıal takriben bir 
saat sürmüştür. 

BEŞiKTAŞTA 
Cl lnct S<Jhiff'Cı. ~ Devam) 

bu ihtilüf goeçfllllerde mahkeme ka 
rarile sona ermiş, ihtiyar emekli 
yeğeni hakkında bir tahliye ka
rari nlmış, i<:raya koymuştrır. 

Fakat ihti)·ar.rn bütün l6rarlllA":ı
na rağmen kansı Ayşe, Ahmedin 
evden atılm"6Jlla taraftar dq,"1-
dir. Batta o kadar ki bu ylizden 
delikanlıyı himaye ednek k.oca
sile kavga etmek.tcdiT. 

Dün tek.rnT C'\'de bu mesele or
taya atılmış, karıı;ı A~",e, yei!'en
leri Alımet evden çıkankl.ğı hık· 
dirde kendi6i de çık>p gideceğini 
söylemiştir. Bu sııada orada bulu
nan Ahmet de münaka,aya kanş
m ,ş, iı.tiyar emekliye kal'Şl bazı 

ağır ciınıleler sarfetmişti.r. Ru iki 
taraflı lıiicum karşısında büyük 
biz asabiyete kapılan Hiis<»~n, u
cu şiş ba~-ıonunu kapnıı~. yeğeni· 
ne şıddetli bir datbe ''urmu§tur. 
Ahmcd::ı göğsüne İ'31H!t eden şiş, 

ağır sınette yaralı:oın'as.n::a seıbep 
olnmştur. Fabt Dıtiynr emekli 
bu sefor de l.arıswa hücum ebn:ş, 
onu da yarala~ır. 

Ilt'• oğlu lıastan";ino kaldırılan 
prı:.l !ardan Ahmet, dün öhnilJ
tür .• 

Eu facia etrafında zalııta ve ad.
liye gerekli ta!ı.kikata devam &t

melııted.irler. Cürüm aleti olan şiş 
edl.itıp ~!eri müesseo;es;ne gönde· 
rilın iştir. 

VAZIYET 
( 1 9ıO S:ıhi:,,:.;ıoo Deı.-..n) 

kırk bın askerle, İn.gilizlerle müş
tereken hareke'! eden Amr<kaı.Jar 
Cezayiri i§gaıl etmişlerdir. Oran ve 
Fasla da ilerlemelktedirler, Bır 

tarafttırı da yeni ihraçlar yapıl
maktadır. 

Vişi Fransası bu hareketi mu
kavemetle karşılamış ve Amerika 
le siyasi münssı>betlerinl kesil -
m~ addet!lliştir. 

Harekatın il.k b~langıcmda 
Fraıı.sız mu.1 ~vemeti ş:ddetli ol
muşsa da buahare Crnr.da ıbu ha
reket zay;f b:r maihiyet alın.ıştır. 

Haien m c..lı.arebeler yalnız baıhri 
harekata ve yer yer küçük mü
sôdemeiı're münhasır kalmış bu
lunmak\"dır. Du vaziyette, Amc
,. kan - İıı.ıf.liz i"u:acına muvaf
fak olmuş nazariJ.e baJını•,k müm
kündür. 
Diğer t•~attan Mısır ~!ünden 

a!ınan ha'berler 8 inci İngilız or
dwm karşısında ç-c!Ulen mihver 
kuvvC"tlerinin Mersa Matruh'ta 
tutunamadıklarını ve İngilı.lerin 
kırk bin esir ala:rallr mihver lot· 
alarının takibe devam ettiğini biJ.. 
dinnektedir. 

B'r taraf{an bu yeni Amerikan 
İngiliz ihracı, diğ»r taraftan Rıom
mel ordularlllın mütemadi çekil
mesi mllrvercileri yeni müşkül 
bir duruma sokmuştur: 
Şimali Fransız .Alf'rikası Anog

lo - Sl>koonlar taraf•:ıdan i;ıgal 
edilinee bundan sonra m.i'hver 
kuvvetle.inin Akdenizden· Şimalı! 
Mrikaya yardım göııdermelerl 

son derecede zorlaşacak ve Mer
sa Matru:htan geriye doğru çeki
len mihver ordusunun Llbyadan 
~ııt'i surette çıkarılm•61 imkan 
dahiline girmış olacaktır., dene- , 
ibılir 

Ruzve~t Şimali Afrikada başla
yan harcketın cİkinci cephe• va
zifesini göre.:eğini söylemiştir. 

Filh&kika işgal edılen yerler ve 
'bu hareket İtalya ya karşı yeni bir 
ik'nci cephe açılm•sını da müm
lkün kılıNıılır. Böy!e bir netice ise 
'harb;n fıl<ılbeti üz~rine tesir ede
c~ ~ maıl»yette, mühim bir hadise
dir. 

Bununla beraıber Şi?n'"1 Afri. 
kada gel.:şmekte olan lharek.atın 
nc-ticesini bırakmak en doğru v.ı 

bitaraf muıba.keme taru olur. 
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Şehir İçinden Görünüşler : 

lstanbul kadınları 
Kendi güzellikleri için 

Ne harcıyorlar? 
Bu masraf kendisinden sayısız hizmetler 
beklediğimiz İstanbul Belediyesinin 

yıllık bütçesidir 
iBay ıM ... , on ~ s~nben 

cKadın güzeWklerü müstııhzan.. 
!ı ticaretile me;ıguldür. 

Kullmılması. en zaruri ola.n 
maddeler bile, belki, zamanla yer
lerini lbeşkalanna ve benzerleri 
ne terkedeibilit-ler. Fakat, ta Kle<>
patra'dan ve ~ t.ar~ bera· 
lber başla~ zamanımı:ııa kadar 
de"Vam eden kadın güzelliği mal
zemesi ,uıcak isim ve çeşit de
ği;ltirmekie kalmış, devaım edip 
gitm'9tir. 

* 
Bu moda mevzuun milli bir 

dert halıııde devam etmekte ve 
biraz daha müzınink-şnekte oldu
i;'Unu unutmıy&<ak, tı>crüıbel.i Bsıy 
M.. .. in, uzun yıl:arda edindiği 

kanaatleıı.ni dinliyelim: 
.,._ 'l'ürk kadınlarında sin ve 

luks merakı, geçen harpten son
ra h'ç bir OOdise b;ınu önliyeme
di 928 - 930 senelerindeki buıb
ranı hatırlarsınız. Uemleketin 
ekonomisı o\du)<ça sarsı.1mı:;tı. 

Devlet bir çok tedbirler alıyordu. 
Fakat bıze, harıl harıl, durup din
lenmek bilmeden A vnııpadan, bil
'hassa Fransa ve Almanyadan pud
ra. ruj, krem, lo"J·on; Oje; R'mcl 
ve b!E li.n adlı; bin b;,r şeklide 

kadın güzelliğine yanyan mfur 
taılızarlar geliyordu. 

Ru iı;te büyük kar olması, 'bir 
çok husw;l sanayi C'rbr;i)ını, kır 

dm tuvalet maddeleri imaline 
se,rketti. Bu müstahzeratın i.WC 
m~d<leler:ıwı memleket k nde o
!uşu, işi daba kolaylaştmyordu. 

Çok garip b r nadisedir ki, ye
ni harpten sonra 'bı.e İstaooulda 
çeşıtli adlar ve !icmal.ar altında 
krem, pudra, ruj, losyon; lavanta 
:apan bir çok ı.aboratuarlar u -
:ı:uildu. Bunla.rın verdiği relo18m 

parast, ne kadar ~ para k<zan
dttlannı ve ne k&dar 90" sat.ş 
y~ Milat.ar. 

c- İstanbulda a) da ne kadal 
kadsn tuvalet ma~si ssıtıo 

tyor? 
•- Bunu tam bir rahm halin

de iıfade etmek güç olmakld be
raber, geııe tahmin e<Mı>ılir.m: Ay 
da 300 - 350 bin lira, hiçle fazla 
bU- rakım değıld'r. Hattiı, iddia 
edd:>:ı.irim ki asgarıair. Şöyie ı
sap edelim: Bugün istanbulun bir 
milyona yakın nüfusu vardır. 
Bunun yarıs.ı k•<lın ve bu kadın 
nüfusun denilen yüzde ellisini 
t~fot malzemesi ku!Lananlar o
larak kabul eôersek 250 b'n ra. 
kamım elde ederiz. 

Bu kadınlar arasında tuvaleC 
maddelerıne ııyd.. 50 kuruş har
cayan olduğu gibi on bira ,·ereo 
de vardr. Biz, vas:rtiyi, y;,ıe çcılı: 

ihtiyatlı hesapla 'bir bw:;u>< hra 
katbuJ edC"rek 315.0C.'O rırk m• 
elde eder'z. Bir ayda harcanan 
bu olduğuna ı;ıöre, senelik yekün 
dört milyonu aşıyor demc·ktir. 

Zaten bunun daha azı '"1H''d 
o!ıamaz. Çünkü, ibu i~e alakalı tı
caretJıaneler, bu yü:ıx:len kitr te
ıni!n eden sermaye, bu i'§tcn gc:-i
nen ve yckünu o]C:..ıkça kala!ı~'·i; 
olan ınsanlar, ancak, bu nisbette 
bir satış rakamı le tat~ n ei' '& 

.b]irler. Çünkü, kadın tu\•a,etıne 

dair müstahzarı.ar, yüzde e1:i bir 
net kll.r bıraksa da.."ıi, hunun yü:ır 
de ellisinin imal sermay~ .. • olna
ğunu unutmrun;lt lhırndır .. 

* Yalnız il:stallbul kadınlan; 
Yalruz bir tek senede; 
Yahnz kendi gii.1ll'lil:tık-ri ı.,;m, 

giiırünü:z, ~ bel'Cayodar? 
ŞEHtRLl 

- ----------------------
* Mııırsi liya, 8 ( A,A,) - JV.sı.lill 1 

sa<>tle :ııııaı 21,17 d.e l:ıunıdo bir hıLva 

~ l,a!Ui ""~ ,.,,, -
22.lle da ııona NTnişt.r. 

6 ltalyan Tümeni 
esir 

( 1 inci Sahtfedfııı Dl'\'am l 

ATATÜRK 
Yana; Ebecll Şel Atatürkün ö

lümünün dördüncü Y.ıldönümü
diir. Bütün memleket !>&rın 1"' 
acının y~ tutacak v• her taraf
ta matem ihtifalleri yapılarak E· 
ı,,,di Şefin am, unu!ulmaız lıatı

rası tizim ve mi:n.netle &llılacaktır. 

du doğu itıti.kamet;nde ileri h~ Yarın erkenden biitii.n Halk.ev• 
ketine devam etmck1edir. Mihver !eri ve Ballrodalarmda toplantıllll' 
kuvvetleri durmadan takip edil. yapılııcakta. Bu illıtifallenı Ata· 
mclı.tedir. Dün, müttcf:l< kuvvet· m11.·n eheıtjyeote in-tkia.l ett~i aa 
!eri, Ma1'Sa Mıttnıh ile Libya hn- olan saa:t 9,05 de b~lan.ılacakıtır. 
dudu arasında <bir uokta)a. var· Büyük kurtancıya üDmen '1ir 
ın.şlardır. dak' ka ayakta sükut ed.Jıiikıten 

Seki:tind ordunun ileri hareketi sonra Atatürkün hayatı ve hh<mct 
esnasında gerilerinde bıraktığı j !eri hakkında lıir nutuk SÖ) lene
bir kaç mukavemet noktası yavaş erk ve mtileakiben Rc.skumhur 
)'av aş temidenmektcdir. 1 İsmet İnönünün A.taturkün \'efalı 

Ağır ve Oiltıı müttefik bomiba U· 

çak.larJ, cum~ ı:ünü, Libya hu- · 

cluduna yrJdaşmış elan mihver 

tank ve kamyonlarım af'rr bir SU· 

rette bombardıman etmiştir. 

LİBYAYA YAKLAŞIYORLAB 

Vişi 9 ( A.A.)~ Kahireden alı· 

nan bir hare cöre, müttefik lmY 
vetleri citgide Lı"bya hudııdıuıa 
yaklaşınalııtad.lar. 

iaşe Belgeleri 
(1 mı; Sah~ Dewrn) 

aıl~ e.tn.dııııın adedi ~oell<llk. 
K.a~i. .-:.an tLi!e reisi iaarrtıed'e ~ 

zı!an rot.tara göre '- mııddı...ı ala
~- Kanıe lwp<ıll!armd&. lıuDla. 
nn ._ ait oldultu ~tı:r. 
sadece numat'& va:-<lır. Bar9 cuman. 
;ı., hangi p!a m&<ldcısin'n d.ııtrtiEc<ı
ğı. llıN>de :seıe.ıı,..e w.ı-a!ındoan iltn 
tdil~r. 

ÖLDÜ~EN 
BAHAR 

Şaheserinde 

ATALiN UBADY 
Seyredenleri heyecandan 

tmetiyor. 

münasebeti>e millete lr'.taben nct
rett'ği he) amı.ame ok.ıı.narak top
lantıya son veril..,ektir. 

Eminönü Balkevinde ve Üniver 
!ritedeki toplantılardan sonra Sa• 
rayburnuııa gidtlerek Ata·liirk~ 

heykeline bir çelenk kooacalııtır. 

ANKAIRADA 
Ankara 9 (Te)efmıla)- Atatiir· 

kün <ih•dİyete inti<allerinin dliı'
düncü yddönümü münaselıetile 

fltnoiTalya minesindeki muval<
kat malObereleri yarın halkın zi. 
yareline a.çık 'bulıuıdıırulacııktır. 

Tam saat 28,20 de Ani.ara rad· 
y06Ullda Ebedi Şcfin CunıJıuriye4 
bayrıınunda söylemiş oldukları ve 
plağa alınmış bulunan nırtnk dm
lenecek ve bu suretle aziz Atamı· 
zın sesini bir kere daha işitmek, 
dinlemek kabil olacaktır. 

Ruslar mukabil 
taarruz yapıyor 

cı .,.,; SahOtooeo newm) 
1'11'ım'm1şl·oı-dlc 

$b!l,,.gradd:a il<> bina d.aha Thlt 
lwvv<!tlenm r:.ıııe ~-~ 

Tıınprenıo ŞOmJıl Dcı. uoı:la ("tll" 

pıeıon Rus kuv" ileri, •trat j 

ehemmiyeC< halz b'r t peyi düır

mwdan istirdat ~terdir. 

ZAYİ - İstanbııl Trp F iUt'5ın
Oen &'<hğıım hüviyet v""'"""' nı z3,71 
e<:Aın, yenia;n! a l!ıonjlımdan rQ.-ls!niQ 
lııöimı.il )'Ok tur. ( zse ) 

Haı! ıllı: TA VM.ERGE.'I 
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T-AÇLI DELiLER 

DELi PETRONUN DEL· ı Kili 
Birinci Katerinanın ve Çar içe Etizabe
\in zamanında Romanoflar sarayı ••• 

\. Çe\iren: REŞAT EKREM KOÇU !\o. 7 J 
Vi:lza'lıet gelininin muayenesine 

bafay dbelooı1lııden bir:lli. memur e1ı 
ti; bu ıl<ad:r., ~<>in muoayenesine 
l~'mı.m gösterdi. Petro .iı9e, böyle b.i" 
muayeentı !n yaıpılmasma W'.ıı ver
medi; 

Peterı.lbUJ'€dal<ıi F1mnsrz eiçis de 
gönderdioği raporda: •Vet.ahd.ıın 
kıs'• olduı,,'Tu tahakkuk evtıi! .• d'ye 
yazmıştı. 

Fakat, çok geçmedi, Par:tse ge
kn bir hahor, Frar.sırz acp!loma tı
nın yanıld:ğmı göst.erdıi: Prenses 
Katerin g.ıbe id - ve hakilkal&J, 
bu haıber .ııı yapılmosı:r.da_n dıokuıa 

ay on ıgii-n sor..ra tosu:ı gilb" biT 
oğkın doğumu: Prens Pal!. istı:k
br.lin Çar lı cinci Polu!. Düıqyaya 
ge:d:. 

Bu dnğum lı.'ldisesin<den 0\--vel 
~~ küçDı:C bir sahneyi anlatmak 
faydalıdır. 

Petronun maıbeyir.cisı bir Sol
t ı~of vardı. Güçlü kuvvetli, boylu 
lboslu güızel bira-damdı. Hatla. Jro.. 
cası tarafından ihmal edilen Ka
terin.a le g:ızlı gizli meşgul olduğu 
cb ociy lcnirdi. 

B,ı zel<Ji adam, saray helrirnlcrirı 1 
den cerrr.h Boeı1lıar.. le Pıııerıs hak 
kı; •. ıa gür müş, kü.çtrk l:ıır amcl,
~attan sonra, fücn:sin bir çocuğu 
oi~ · :Ieccği r:ıvayet 'llıi de sarayda 
c-stal-:J<ta yaymıştı. Ve nihayet, bir 
~ıc .:.ıem.r..de, SoJt,Jrof ve ark:ıd""? 
ları Prens. böyle koiiçli!k ıbı-;i ame-
l ) ata jkna ctm §!er, cerraıh Boer
~..:ı".'ın raporuna göre, amel">yat 
m• 'af fak)) c•tle neticeleıım'şü!. 
Öyle ki, SoltLW ve cerrah clendı, 
İ!T?1Jrator'çeden bol bol ilhsarla 
dz al_mışlar~:- 1 

D!ın kemcğ. )'Qktur der:ler. Prens 
Polün doğduğu günlerde, l:ıir d. p-1 
lomat, hükiırr.eti.n.e şöyle 'lı'r rapor 
g3nderiyordu: ı 

•Ç.OCuğur., OObası Kont Soltilooıf, j 
anası :ır.paratıoriçe olduğu söyle- ı 
n'.yor! .. 1 

Bir başk.am da şu satıırları yazı
yordu: 

cKater na, <İ§>ğı Solı.ko.ftan bi.T 
oğlan doğurdu!.• 

Fakat gariptir; çocuık, kü~ 
Pol, c.tlrı: ve sıska, resmi ba!bası 
Petroya benziyordu!. 

Prens Polü doğurdu.kot.an az 
sonra, Soltiknf, Katerir.anın gözün 
den dü.şmÜ§tü. Bir külhani taıbi.rı 

ile .bu Rus asili.ade:ı nin pabucu ı 
dama atılmış, veliahdın mai<yeti 
arasında genç bir Polonyalı, Ka
terinanın iltifatlarına nail olmıya 
başlamıştı. Adı Stanı slav Poıııiya
tovski olan bu genç Poloın<yalı, 
Soltik.oftan muılıakkak ki çak 
daha güzeldi, U..telık, Pariste ya'i'!
mJ§, fcvkaLade zarif ve ~bet 
idi. 

Kater na, ll<ıinci gclıeliğinde bü
yük bir heyecan geçirdi. Fa:kat, 
ayya~ kocası, on beş ayl.k lkıen ö
len bu k:ız evladının doğ.um he
saplarını tutmadığı için, Prense
sin yüreğir.e su serp: ld . 

Yjne bu yıllar içinde, Ka1ıer'.na 
ik.ınc bir teılıiiı:.Ce karşısında kaldı: 

imparatoriçe ~ltıabct öldü ve 
Iro::ası Üçünoü Petro ımvaıille 
Çar ilan edildi. 

Ka tcrina, saraydak: iti:ıar ve 
mt"V'k.~ni Elizabe-te borçluydu. 
Ker.disini daima 1-mal e<kn Petro 
icin, bir gün kansını kolundan tu 
tup atmak, !şteJI b.le değ>ldi. 

Prens f'o,'ün bir •Piç• olduğu-
nu ilan etmek ise pek !kolay j.>ir 
şeydi!. 

Şu ılıakfo?! .. Ya er. ağır daI'be
lere boyun eğll".ı:·k lazımdı!. Ya
hut da, :her tdhl~keyı ka~hyacak 
<ledıb.ırlere başvurmrık gerElkt.i. 

Ka terina, bir c Çariçe> olmıya 
karar verdi~. 

SON 

Yakında: İltln.:i Kat.,,.;.,a_ 
100 kıoc:alı İmoau'rıriçe .. 
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Aidatlı Tahsildar 
İ.stıırhul Belediyesi Hesap işleri llfodürlüğünden: 

1 

1 
lh.sap İş eri MüdUr.Aiğü k:aCr~unria rı•..:nhal bı.ı.u::wn aııdıat:ı t<ıtı&ıldaı·ltk- j 

lıür ~ o.ş:llı..:kı yazı!t c..-.n!l haz o.an t..;.l.,:_ ...... 41 21/)l ;142 tz ılWle rr~üsa<i;f ı 

Cır; r;t" g'll.lrur.~ k-:ıd:ır BcJıeti:y·e R\ya.S(>t.r.e ıst.da i.le n.(11-aC1K1t f<Cıerck i:sıte-

]suLMACAf 
1234Si711' 

1 - --1-- ~ .,. -
2 • 
3 • 4 . --- -- - .-
5 ••• --- - ••• 

'~ -- - ---- · 
7 - - - -- • -- -- . -
8 • - - - --, ·- --... 
Soldan 51t(a: 

1 - Bü(rük su a&ır.'Jsl, Etr<ıfl su 
çevrı~ topraf<:, 2 - Bi,gin. bi.r kavUm, 

3 - Çak~e•1 slvrı oemi.r, &yatı, 4 -
K ü~ bir d.mirı.!11Kı.ı, 5 - Cemi edaıt.ı, 

6 - AEal~\Ji bir l&r.ıd.a, 7 - Tenli bir 
ne-;ı çiv'i, ç~iYl ilt! rrııECJhın' bl.r ada, 
8 - B:.r oywı, y.ı.pırdc, 9 - İş;ı<"et, 
Göz rengi. 

9 2nci teşrin 1'42 
1800 

18,00 
18.45 

l9.3Q 

Prol)l'llm ,,. :Me.ıı1lellııot Saal 
A;Jı.rı. 

Müzi<: Fooıl Hey'etl. 
M'Üıl 'i<: Rarl')" DaJıg Oıket;· 
ırosı. (Şef: Mlı<ıd Eset:ıtıin-). 

:Memleket Sa<ıt A;Jarı ve A
jans Habernrl. Yukarıdan ~~ 

ı _ Ba~'1mlzıo. bl !arJ, Bayıağl, 2 -

E!lem veri<>, foBBn, 3 - Bir ~ lıir
iolc, Çeh::'t', 4 - ntc. GCiJl>l'O], 5 - Ca
nııı yong:ı..<.1, 8 - B!ıfı!ıa M. il(ı~yll\ 

:Malc.ar.ı ~n, 7 - Taıbam eder, 

Mıf'k·tup, 8 - TaJ~ (,'llb!nlması 1-A

zırn ge:oı Şf"Y, Hane ım.ıbayaa et ('iki 

ke 1 ıı ·) 1 9 - Kaılın ikl.lfnıaış, İy: 

19,55 
20,15 
19,45 
20.45 

MÜ'ııii<: Şaıı1u "" ~
Rıadyo Goızıetesi. 
seroe..t w nıı1a1cs. 
MWik: Bil' HU!: TVıtiiGü öı-
mıöyoru:ıı. 

21,00 ~ (Gü.niln M"""1eJllrô.) 
21,15 Mii2ik: G-Oıııel S<:aler (Pi.) 
21 ,30 lümlJ"1Tia (K~eııler sa

at;)' 
21,45 Müzik: lla<fbo'o S<n!bni Oı1ııl!s

tras>. (Şe!: Fcrld Ahıeır). Dünkü bulmacanın halledilmit 
,Ull: 22.30 Memleket Saat )oJarı. Ajans 

Haberleri ve Borsalar. 
22,45/22,S<J Ya.-ınlO P~m ve Ka

P"'Ull. 
12345,71!' 

lKULEI MAMA 
~ Els E R

1
!1 İ NE K 

3 DIU T ç. AIR l 
.C 1 L il T A S ıA L 
5 m B A K l R •fil 5ll 
' AL il Kl__I IR IA B 
7 DİN IRll As o 
ı Al v u N •I ş ı ı R 
9 KARA •·AT LA 

Bulana Mükafat 
'I\inel ile N"ıprtaş ....-CO 

m.,...frd.e pırl...ualt bil" K119ı; knY

boldı.ı. Bu,an za1ın Nişıs'1<ışırıda 

Vali K<JDOtı caddM'nde Uiur A
ı»:ırtrmanı 1 I\Wr!a.ralı dairesinr 

get;1-di.,.,xlıı..• memmm edıi!Prtktiır. 
~ :-.: ... :'.il": ~~ 

Devlet Denizyolları işletme Umum Mü~ürlüuu İlanları 
9/11/1942- 15/11/1942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 

ııün ve ıaatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

kalkıt 

Karadcna battı 

Bartın hattı 

J\.lııdaııya ha tb 

Baoıiırma battı 

Korabiga battı 

İnuoz hattı 

A) valık hattı 

İzmir sür'at 

İskenderun hain 

Salı 4.00 M (~\) Ctın,.a 4,00 
de (Al<•u) Gala<t.ı rıhtımından.. 

Cumı:l'rtrsi 18,00 dıe (:K.t.00,ı) &11reci 

Pazartesi, ~, Clln" ... ı. 9,00 da• 
('Maı-a.iıraz) CL>mo.ıi;_.,;I 14,00 d.e (Trnk), 
Pııror 9,0 Oa. (Mara.kaz) Gal.,t, rıhtı
mımiıı41. 

P.ız:L!'tesl, Q;ıırş:>mba ve Cuma 8,15 de 
(Trok) Gal0;~ n1ıtı.m100an aynca 
Qan.<:rnba ve Oumaı~·'-" 20,00 de (A
~{a ı"ta ) Tophan{' rı'htımından. 

Seh \ •O C'ı;rı.e 19,C.1 da (B•:M.:n) Top.. 
hrm~ rıhtırnıı:<l:ın. 

Pazar 9,00 dlı (Antaitya) Tophıaı" 

rlhtın::.ndldl. 

Ç:ı.rşamoo 12,a de (B"""") Ct:ım:ırlı•Fi 
12,0 de (Ülgen) Sti-1'.-oi rıhtıl'T'~ndaıı. 

Pazar 13,00 ~ (İzmir) l'Cq><•mbe 
13,00 dıe (Tırhaıı) Gabaıta rıhtıanı:ıd:ın. 

Cuma 18,00 de (Çıı.nalokıi>e) ~el 
nhtunJnrlen. 

~o 1' ~ 
Vaııur seferleri hakkında her türlü maldmat Rl&lıd.a telefOıD au~ 

traraları yazılı Acentelerimiıdnı öğrenilebilir. 

Baş Accnta: C,ılata Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müciur:üğü binası altında, 42362 

Şube Acent11lığı: Galata - Galata rıhtımı, Mıntaka :...iman Rels-
}1ğl bi-nası altında. (0133 

Şube Acentalığı: Sirkeci - SJrkeci, Yolcu Salonu. 227'0 
(1231) c i.:<n Vt~ .. gt:~rrr.elıt:r. :~<he ı 

ı _ Tüı"" olmak, 2 - Ask·· .. 1:.k yapm:ş obnnk, 3 - Okur, y&zar olm,K, cı_-.ı••••••••••--•••••ıa•••••ml 
4 - 35 ~ın<ian aşa&ı ve 5() yaşından yu}çarı ol..'n&me«, ~• 

İ~!Pn \.'(.Ga]k~ l - Jlüv•ııet cü;txlaaı., 2 - A.Jterl'ik 
et'~ıo.:ıoo ıot.ow-ar. (1:?29> 

,uQı::aı;ı, 3 - 6X4,5 Srabip v-e B::ışmu!Y:-:Tiri Etem I~t Bel!TcP - Nıeş:-:ıyıat Dtrfikto:-u 
1 KARABİLGDI SON TELGRAF MATBAASI 

~ah.dı yalnız ben !bulunuyorum. 
Eğer bcn.m hi:ıımetçim Mis Bag, 
bu saatt.e kalkm~ o'ısaydı, o za
m,n vaziyet karı.'jlrdı. Siz Mis 
B,g·ı hiç şüphesiz tanıroınız. 

genç Kız aşağıya indı. 
- Doktor yav~ sesle: 

- Hiç müşkülat görmeden eve 
girebileccğinize emin mi.sin'z? 

-,,.--

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet- PanBiyonlu mektepler" 
l · U M "d ·· } ·· " •• d alman lakir talebeler me Crı mum U ur ugun en: Viiayet hesabına 'bu yrl pans> 

İ<h>rı ·n-Pz Tnı.m.,.y, Eldctrik ŞebeUsl ve ı.ııı. me:ıi<~zleri lçlııı ııçağıda ;yan}< yonlu ak mektepler<) kız ve erkeılı 
;şiere ait maı,,..,,. mt'iohıpl.a t<kl~r vernııei< sureı;y.ı.e müba.Taa edi~r. otuz kimeeeiz fakir talelbe alm-

a) B'ri 2 ad~I ·100 KVA hl< diğeri 2 adet 200 KVA lllı; tabtte olımak tize.. m1ştı.r. Bunb:ırm bütün ders il:ı-
re 2 şer ı:ruvi'uft civ1' mırerorıii ;ı.ı. yeo:i 1aı11 meı1te:ıjn ~. t1yaçlıarı ve giyim ve kuşamları 

b) M"""u< ik>i tali meıik~ııiıı. ııer f>irine soo KVA ı* ~ birer ıro- vilayet tarafından temin edıle-
nJ(i~ veya rem..,.-;, HA,~!<e tal<Jvi~. cl"ikti.r. 

c) Bütün •le!ııt.rııı: mıalz.,,,,.,.,;,.;,, illtı.sı ruıını dlduğu tııı.lde, mevcut 3 q,ıı Alınan tadelbeler mell(."ll t yedi 
~n ,._ lewı11:ü•l:ıı te.,,; tablıılanrıtn tüd>li. pa;nsiyıon1u okuJa tevzi c·d:Jmi§' 

2) Bu ıibi ;şııe:me ıbt...., sahibi bir tabr!ka:vı teml!İll etıtiklenae dair vesıı.ilkı 1_tir_._·-----------
ihmz <'~ ~rlann İdm'enıılzdıen 50 Iha m\lloabilôıı:ıde 
<>hın ı,ıı<11ımııel.,O alciıl9ll9.l&Tı ve teı.'lt.lı!flerinô ~ ~ 1943 Ş\ıl>at 
lı:ıaıdatr İda.reni0e 't>vdı .,,.:-:.crı !l.ı.. olunur. (1020) 

Devlet Demir yolları Umum 
lüğünden: 

Müdür-

İadrmıi.7rle kUrs v~ sbJ llÖl'<lr<'lı: mal<iııits ve ~st, '<'l<ııllı: büro per
soneli ve ten ~uru yetişlirıJ:ıncıc °"1ere' lÜIZ:ım>u kad:ı.ı- San'at at-ulu mezu

nu e.lınacmtır. Yag>ıl:>cak '.kıatıll! lmt!haııoında. g<isle~ IDllIV~"'C1ıe llÖ

re safl'allkar un\·ıınlyle "3'da 100 ~ ka<la.T üıcret v-eri elecd<ıtir. 

Bir ~ s';a.j II'JÜ<ld~liıli muvatra!tıiyetJıe t:i.t~er 1ıe3cll eclilir. Ve mU.. 

wafk;p kıırslttrd.ald (llYl~Crinl? eQre -·- aılıe!\1'1l ""' doP> ~'k 
ltaıctr'<llSU d.ahiliOO.: tıerf; td.crler) . 

AraJıııJan ııaa<>lar şu:nlardJlf: 

1 - San'at Okulu me.zll'1llJ oln1alf, 

2 - MoorliğlD yaprrtlŞ bıJ1>ıııımaıc:, 

3 - y~ otı.rı>.ı g('Ç!Tl<mİş <iıruılr, 
4 - E.c.'>abl lJıe .,,,,;; olırıııaımsk. 

T:ılipJer;n bir dilC'kçe ilıe 31>/11/942 ~ kader ı:st.anbul ·~ 

Sira~) İ=>i:r, B'1lıkesir, Anlaa.ra, K~rl, Adon:r, Mlltl~ ~i r U...... "'! 
Erz.w-u.rnda İi~ Mi.idürlü\clerJnıP ~ı ~dar. 

D'lekçeyr sa·roh arlres yazılac<:k d\ii3P<Wıi evrak llisti.rioJ""ıiııtlr. 
1 - M<idıep dıiplomzısı, 

2 - Doğrul'4<: ~"' 
3 - Aşı kAğıdı, 

• - A.<l<ıır}>ik: duı-ırmuınıu blllcj;rflen \-eılira ve llÖful dizdonı. 
M!üıı;;bıllm ~1nla.rı Aııi<e.ra<la y<ıpıiaıcaılttıır, Şenıôti haiz ola.nl:ann Aııb.

raıya llı.<ldar .,eyalıı.tılı:-ri ~ OO!dlocE!ı: ve imtil>an IÜDtl -lt>rinP lıi!dlrillı-
"'"'tir. ( l'.M 1 ) ı 

İdır<:.T yoll::ı"1. ...!1.hab!, yeB '1"e eski BELSOGUKLUGU, idrar zoıf.utu, 
:nıesar..e, p:ıcı-.... ~t i;'..-ih.aıbı, Sett, b>.1 si~.ıi.ı::ere, böbrnk rahatısız:l~ıQ!I 
kaırŞt ~n nı.ü..~mnıi·l 1;.tr t:;fıçtır. BELSAMITOL kulla.nıankcr bu OO!ı*J:"r ... 
l>a,r<1an çabuic l<w:-tu"'1claı-. Bütıün Eczane ve Ecm d>epol...-uııdan •nl(f>-

n.17 .• DZ1>0a.ı: Sami A.kısıı. İs Bankası ardcas?. Rah"\-ıa.rıcala.r so.k. Nio. 5, 

\ıs il<lanbu.l 

lstanbuJ Defterdarhğından: 
Cins! 

63/1'5()5 Büıriikdıerede Fıtıtı!ostQ'u 90l<atın<la md 18 
:rrn. 24. oc 90 metre murabbaı a.rso. 

52184/14 A.lrnarayda c<Wi Kalıip Kas.m ,,..... Yalı maha[)e.. 

5l152/L51 

"""" eSkı Ya.lı 00..\Qru Y"ni Kuma! ~ 
eSk 1 181l J"Eıni l 29 No. kı 18 me1ıre muralıbao 
ırrsa. 

Be\Yoğ]uııda Cı*ur molıalllesinin Kar.ıiruıum 
-.:ığında 7 paft<ı 388 ada, 8 parsel e1'kl 53 

--
180 

,..,._ 73 ~ı No. l'u 60 m....-C rmrral:tıeı. ......_ 832,50 
F .3/4258 B•"Y<>ıf.""'"1. <ı9lG Fer:ııroy yftıi Duadıcpe ma11ııJ1.,._ 

,.,,.;n e9kri Rum lıil•:ı....: ;reni !Ja.la Şafıin -

ğı.ı>dG <d<• 50 - 52 ,}'eDi 32 No. lu araanın 1/1 O 

"""""" . 10 ı 
82301 /951 Bryotluncla Kocoıl>epe mfJı&J'lesioıı!n 

•<lltaı,;mda 537 ..ı:ıa., 25 panoel kıapı 

21, 25 nH't!-e mumtt>aı ~. 71 8 

(1, <rn!JU11., ~çl imyenlerın 
mektupları im sü1JuDula p<ı:ra.sız 
olarGk ~rolmııu.r ve yeT tniisa.it 
bulu'1dukça bir ~ defa tcl~riıl' 
ediür. Ayrıoo dileklere, ,,,iişkiil· 

llere de cevap veriür. 1 

8 
Hususi ders veriyor 

Çocukları ilk mekt<' d•\"t:'n 

edemeyen ai1enin yan.nda Kal 
mak ve akşamları on'ara <l rs 
vermek isti:ı-xırum. Şi~l' B<.:edi 
oğlu ve civarı tercili edılir lc•'ı r.
<4 verilecek oda iç'n bi • mJJ< ar 
k ira da verebilirim. 

•Son Telgraf. ha;k sü U".nda 
Aıbdi 0...~',}'a mürf:.caat cxii:ıne-.--ı 

rica oJıu nur. 

Bir Üniversiteli gene i§ a,-ıyc,r 
Üniversite iltkı sınıfına de,·am 

eden bir gencim. Peder;m t.ahsi
llıııe maddeten yardım edemi) -
cek durumda olduğundan haf' .<la 
yalnız 2 veya 3 gün saat 9- .;3,30 
arası müstesna olmak üzere hd 
gün salbaiıtan akşama kadar lıu• 
susi bir müessese, büro \'€'Ya b r 
müteahlıit yanında chYen b'.r iı -
rette çalışmak isüyorum. B.övie 
U>ir kimseye ihtiyacı olan ,., ba
na iş vermek .isteyen muh~?rem 
iş sahiplrinin Son elgraf gczc:ı-<i 
Halk Sütununda K . T. ru,,- uzuı.a 
yamıalıarııu dilerim. 

Bir genç if arıyor 
Ticaret lisesi orta kısım mezu

nuyum. Muhaoo.J::ıe bilin.m. İş a
nıYQrum. Tal.ip olanların S<>n Tcı
graf !ı.olk sütununda .Rrnıı. e 
bir mektupla müracaatlarını rica 
ederim. 
* Fakir bir ailenin çocuğuyum: 

M ali vaıi.yetimizin bozuklttğu 

yüzünden bir yandan tr~ de
vam ederken diğer tara! tan çalış
mak ıztirarmda bulunu)·orum. 
Elyevm lise mn sınıiınday1m. Her 
gün saat üçten gecel-eri s<ıbsıha 

k~dar çalı:şmak üzere heT r.e ış o
lursa olsun iş arıyorum Tali-e o 
lanların Son Telgraf halk sütu 
nunda (S) rumuzuna bir mektup 
yamıalarm rica ederim, 

J,çi anyan fabrikalara 
ve mües•eselere 

C. H . P. Eın'11önü HaJk.,..,·ı. İ~ 
ibulma - Kurtarma Yurdund:n. 

Nuruıosmar.i'Yedeki Yurdu,,., uı.a 

mtih telif işleri an yan va kınd~ 
farımız devanlı suretle mu ra •uat 
etmekteıhrler. Faob6<a vr mucs
seselerimiz:n kenıdherin~· .•;izum
l!u olan işçJleri Yurdurr.uz va ı'>a· 

sile temin etmeleri rica oi unu r 

Şehir tiyatrosu 
KOMEDİ Kf!'i;\tl 

- Ben mi? 
Genç kız bir adım geriledi: 
- Hayır, hayer, hayır! 

gibi başır.ı sa:ıad:. 
Dokuır cie,·am el\:: 

Ger..; kız gülümsedi: 
- :ı.ı:s Bag! Ne korkunç ka

<Ln! dedi. 
- B;]iık:s ... M s Bag, me'\'CU

diycti ile inSanın içine rahatlık 

veren bir kadındır. Gerçi bu ka
dm, benden daha y~şlı olan. eski 
ır.eslckdaş1mdan bana miras kal
mıştır, lıikin bana hizmeti çrık o!.
muştur. Bu hizmetlerinin derece
sini tayin cdeıncm. Ya!nız onda 
voıhim bir kalb h~lalığı var. Bel
ki bugünlerden birinde füO>"eten 
ölecektir. Haydi şimdi g;delim. 

- Evet, kimse beni loontrol et
mez ve hiç kimse ıb ir şey b lmiye
cck ti.r. 

Ve genç k12 sisin içinde kay
lboldu. 

Y~ -..!ı gayri -.ııEm' açık a~ ~ roQşa çıbınlm11 ı..e dle 

ltılip 21Uhıır ~gindon 16/10/942 ~ ;~ bir a,,. ~ -lığa 
lbır:;kıl.'l'C!>tıc. L.ı.JI<Jll<rirı mı.-val<!tat tooıinat mııl<ft>uııl.an ve uülua hü'V« oiJI<.. 

dontoı>yle bir:ok"-<? bir ay lç:.tıdıe haftaıı.ın P~ .,.. Çarşamba ııüu'eri ""3.t 

Bo akşam saat 20.30 da 
ASRİLEŞEN' BABA 

Yaoan: SPİRO MEi.AS 
Tü~: A. BACOPl'l.OS 

Cumartesi ve Pa7:ır grinlerj 
15,30 da Matine 

Her Çarşarr.loa saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

- Suçta hlç bir iştirakiniz yoiı: 
m u? 

- Yemin ederim, 
Mis Detmar kendine bakim o

lam;yor ve titriyordu: Doktor Had 
don yanına yaklaştı, omuzların
dan tuttu. Bu temas genç kıız:ı. 

döha fazı. tıtrctti: 
Mis Dctmar, kcnd'nizc hiı~ m 

o!ı 'ağa çal:şın:z. Eğer polis sizin 
RJcardo'nun evine g:rdiğiniz1 öğ

ccnır~e, slzi de ~üpheli bir şahıs 
o!arak tevkif etmesi mümkündür. 
Ş.mdı vaı.ıyetnizin ne okluğunu 
da.ha iyi anladınız mı? 

Genç kız bir kelime söykme -
melde beraiber, cAnladım· der 

- Ben s.zl po::se vermemekle, 
kendimi d~ suç o'tağı olnrak tev
kıi edıime<. teh"Jkco:nc maruı b1-
rakıyorum. O zamön bu kasabada 
benim doktorluk it.barım da 
mahvolur. 
Acı acı gülümsedi: 
- Şimd.ı ne yapayım? 
Genç k:z C(;Yap verdi: 
- :&>ni b,rak nız, evime gide

yim. 
- Pekala, siz.! evinize götüre

y;m. Bana itimat cdeb:lirsiniz. 

- Çok teşekkür cderım. 
- Yalruz ... 1Ls Detmar, bana 

kkür etmeni:zln hakiki sebebi 
l:ıenüz gelmemiştir. B;r iyi tesadüf 
e<>eri, acaİi! harketiniz.in biricik 

Kolunu ötek'nin koluna taktı 

ve otomobile doğru götürdü. Plat 
kasabasının tenha şosesinden hiç 
lmn~adan geçtiler, 

Bereket versin, sis her zaman
kinden kesiıft i. Ve Haddıon yirmi, 
otuz metre kadar R ikru-do'nun 
ev'ne yaklaştığı ha'.de, kimse ara
lbayı görmü,yordu. Kapıyı açt.ı. 

.Doktor yolun kenarından ya -
vaşça art!>asını yürüttü. İki fe
nerin ışığı sisin kesaiet'rıden yol 
üstünü iyi göstermiyordu. 

Fakat az sonra boğuk bir ses 
işitti, aynı zamanda, sisin içinden 
lbir polisin gö'~i göründü. 

Po lıs ıoe lıfun 1 ad ı: 

- Doktor, öyle müşkül ·bir gece 
geçir'yuruz ki.~. dedi, komşu evin 
önünde durduğunuzu görmüştüm 
demiyeyim. işitmiştim. 

Doktor hafifçe gülümsedi: 
- Ben Plat kasabasının sokak

larında haki yolumu bulamıoyorwn. 

1 
Siz polis memuru Duke değil mi
siniz? .. 

(DE\ .. rıu Var) 

14 den 16 ya loadar M;jJt Emlak Müdüzı!üğünoe müracaaıııan. (869) 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntuaman dişlerinizi brçalayıru:ı. 

• • - J • • • - ' -. • - ~. • 1 '. •, •• -·-- :· -- ·.- ··: .,._;, :" ~,, ·.l ': ; ... .,.~ 1 • ~ .. 
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