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Hu··~nwı"n Cahiid El dokuma Ya/nncı şah·z• ıl. MtMARıMuzEsı1 .. 3 ~ ""f ıİııı& [ STM"BUL caddelerinden 

Ya 11"ilD anlatı "~or tezgAnları aritı tutulur ? dikkatle t~~~;~e~::ı:~ıi :~~!~ il~ T g1Szllj1e tetkik <.der mislniz? Egcr 

Bazı tezgah •ahiplerinin hi· nceJc işinf.z yok!'a, he, va.kit gc . 
mayeli vaziyetlerini suiiati· ç.irmek is~erscni.% bunu yapmaus·. '' 220 1 1 1 mz. O zaman farlana v:ıracaksmız mal ettikleri anlaşıldı ira maaş•nı var, sen. n e ev e- ki bu cadde ve sokakların çoğu bi• 

Son yıllar~ Türk k8yıllaünlln bil rer mim2.rl mllusi halindedir. 

::se:ı k::~v ':;~~~ ~::ı:ktm:~~ naceğim ,, diyerek kadrnı kanaırmış, bir ~!!ıC: ::r:e!u~Yi ~~ 
" me~ lÇln yapılan hlmayelel'in blltlln k d b 1 d eyle binalar gördllm ki: 

u Uzan azun uı:tıı:miz bal "'e vabşl 
ba1van er ~rcıında uçilk b r mlca .e. 
leye bl .. e ~a4lt o~ adak. Si a aıillr bel ı 
tasaaıarJlan onlar• vaalt kalmıyor. 

memlekette çok f&ydalJ netıcelert g6, ocasın an oşa mış, sonra a... - Vay canına, burada böytc 

Kon!Jşmayı yapail • Kadri Kav' aba 1 rl!!mll§tUr. Bu &re.da ny.11 zamnn<!.., ~ey var mıydı? 1 1 • İstanbul g.bı bUyUk §ehırlerdo de bu Şt:ref uduıda bir kMlnı, blr ınUddet • Şahidin sözlerinin bw'aeında Ab • Diyt: kendi kendime hayretle 
11:may13den tifade ~dereb. eı u .. gAh. en ·cl, k~ulanııda.n Abd~h ::dında d!tllahm avukatı ~nt.aıın. ka~tırclı sordum. 

Seyahat. en tehli'keli ve mü•ait ıüyor gıbiytlik. Fdkııt bu aucak laTI çoğ&lıtıı§trr. Bu tezgO.!llar kab:ı 
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blrlsllc taıu,mış ve &e\'IJmetu ba~la • ''e muhtelif klmselel'fl alt tıç adet to. Kurtuluş tramvay cadde&lnden 
oluuyun mm:.mla.rda biie muhak· lİ~ ~t ıstirdü. llnvı:ı da tıplu de el dokuma.lan kad:ır mkı kuına,ıar, mı~tır. Ancak Şereı evlidir. Bundıın .uğrllf çıkararak bunları mUba5lrle nğır ağır geçelim: Şurada otwı sc
kak ki zevkli fiCY. llil'ieyin Cılhid rıiz gi'bl, birdenbire değİ,.,İ\'eriyor. hattA k&mga.rn ipUğındcn elb!ll(lJik dolıl)ı mUnaııcbotıerlni açığa vununa. hftktme gllnderdl: ne evvelki Uslflpta muhte~ ve 
l'nlÇ'lJll dinlerken. bende u k4na. Tayyaremiz, o üç Sz.at uslu uslıı >•':nlU meı:ısucat da dokunıa.kt:ıdır mr&larclır • - Efendim, plıiı o.adem ki ht18U5' yedi 1-..;:tlı b:r apn.rtıman •.• Şimdiki 
at hn.c;ıJ oldu: volur.a dc\'anı ed•n tayyare, hu- L&.kn b·• tekilde i§llyen bir takım Abdullııb llie Şer.ate koouandan bo. b&yatmııu bu kadar ıyt tıillyor, her emsaline- g~re ktŞla demek mUm.. 

o, kıtalar ,e Okyanuslar a,ar. tın)ııfjmıyn ba~lamışlı· Sarsılıy'>r, te.2.galı sahlpler1nhı mahdut miktarda ııanmaaı için ısrar etmektedir, halde Abdulbh.ı da ta.ııı:rııcaktır. Bu kUndür; pencereler. kapıiw:, xa.t. 
kel!. ?ıer tı.!rıü tehli."ueyi d~ünU - (''.i ınıyor, iıdcta hırsuıt'lnn titri. im&ltı.tlAnno. muk:"n •:hğer fabrikalar - Ben bugtıııe bugli.n : ... o llıa. maaş fntoğraflıı.rdau hangjsl Abdullahındır, lnnn yUks~liği, çatı balkonlar 
lornu. Faknt bunun onun i~in biç yordu· Hele. bnzı ani nl~.alı5lar oh~· tarafından yapılmif oıan kum&§ ve nlan bir ma.ldn19tim. &ocandaJı derhal ı;Hıtersln. hep başkadır. Onun yan:nda s.ıkL-
hir dıemmiycti ycfıtto . ~ünhii Cı:;e ~·ordu J.i asansörle inerken ge~iri• dokumalan satın &la.rak kendi mamu nyn!Jnwı seııı alır, rahaı ve meaut Milba:ıJr fotoğra11An pblde göıter. §tp kP..lmış olan, sefertasına ben-
taı!, UZlln h:ıyn.tmm her $!lfha:sın• İen iç b~yılUsı gibi, bizi huylacd.ı.• ntlan ,mig gibi Piyasaya çıkartpkla. yaşııtmnı. demrurt.edlr. dJ, Şahit AU eapean kcsllmlı:tJ. Bealm ı.iycn apartmuuı henüz yapılın~ 
da kütleler üzerine tesir ctuıiı, nyordu. Bu bocnlnnmamn b~wa. rı haber al.Inmıgtır. Himaye dolayıst Nihayet Şeref bu t.at,IJ llÖzlerc kan. lerı evirip çev:rıyor, ı:ııp doğru tu • ur. Srkmtılı bir adam bu binanın 
efk!nmnumiyeyt her zaman ali. nm haral"Ctl~e t-Oprıığuı harareti ıe bu tuglhlıınn mamuıa.ımm fiyat m11 ve ne yapıp y.lp.ılıll kocaaı 8tlley. tuyordu. Nihayet bir tanesini göster. bir odı>..stna girdiği zaman y~ U2-
ka.lanılınnıs biriyc:li. arasındal<i fnrktnn Ye bulutlardan ııusuaunda eerbcıat bulunmakta olu&ı • mandan bof&n11111tu. Akabinde de Ab. dl: tUne çrkarılmış mnarcla bulundu_ 

BUtlln dilııytınm kanlı bir cidal Heri geld1'ği söylendi. Oıı be' da ıar.nda.n ıautade etmek iatlycn bu sı. ı!ullııhla nl§anlan.mıetır. Nlpzı maara. - Bu re5lnı, dedi, Abdullahmdrr. ~unu ıonrr; fa.ıik buranm d~en. 
· içirr.le çalkalandığt bil' zamanda, l<iktt silren bu (tayyere • luwa) bı tezgalı sa.hlp!ert böylece vaziyet • fııı. Abdullah T&PDllf, nlıı.ıı.ntıtık dev. Ama, herhalde gentlığlnde tckt,lrdiğı ır.iş olma--ndan ibaret gibidir. Da.. 
de, ha bnb dünyayı gözleriyle l·o~,n1asından 150nro. bir meyda. Jer!nl ırui1Btimal etD1ektedirler. AlL reslııde de Şerefe bir baylı c!Oşk"JnlUk blr resim olacak. ha lltede yangelnlış ahşap bir ev. 
gönnek arz.usu yanında tehlil<~ hi. na indik. kaaar makamlar §imdi bu çok mllbim t"~stermte. tttrlll ttlrlD bediyelerle keıı. Evet,: ceğiz: sonra sivri çault ve hviç~ 
O• iniyor ve onun için bir zevk o.. Jlerhalde ~illtseklorde u~mak iş. mf'tıele üzer.ııde ehemmiyetle <!•.rmak dlslnl memnuıı etmıeUr. - Ha.yır, bayır, dedi. AbduDahm Din dağ yamaçlarında.ki yuvaları 
Juyordn. tııl: ilzerindc b!lyUk bir te~ir yapt• te. ve tahkikat yapmaktadırlar, Ancak ıı1k&b m:.:ı.ırele&; ikmal • • bunlar arasmdıı.kl fotoğrafı Şerefie nl. andrran bir ev gt-liyor. Kimi bal-

Sey8hathıl anlatmıya de,•ant e.. yor, ÇUnlıü; sabahleyin tayyare- • dD1p DlkAh dalreatne ıtdUeceit 911'&. pnlanclıtı uman çektlrd'ğl rcımJdlr. k::ınlu, kuni balkoneuz, kimin.in 
f.!erek: ~·e binmeden en-el az (ok bir knh. Memurlara verılecek larda Abdull&h birdenbire ortaııktaa Şahit ne.recı ıae bayılacaktı. Nlha. Jlencere!i geni~ kiminin dar •• dağ. 

- Artık, det!i, i tilmme!im;~i \•n!tı ynpmıstrk. Böyle i1>t-n, bu kumQ§lar kaybolmllJ ve evlenme 111 de böylece yd ne olursa olaun ..ııyerek rCAlmlcr. da kendi ~ndinc nıeyda:na gelen 
def;i'şlinni,tr.11. Afrjkayı garbc doğ ka..,abayıı iner inmez ilk i' olarak J.1cmur lil sabit gel.ril ı milyon 600 r.aya cl~lita.lll. tien bir tancstnı JıAk1me uuıttı: bir ormanın eğaçlan arasında bL 
ru katedecektik. Oenil Jnmı çol• miıkt-mnıeı bi'r lmhvaltr ·ıtnhn yap bin vatanda.§& yapılacak elbl.ae:Uk ku. Bunun Uzerine Şeref de aallye Juı. - Abdullah budur, dedi.. le bu dUzeruazllk yoktur. 
feri tizerinde en.a~ uçtuk. Heıı tık. ltfaanııı.flh bu !>ah\'altınm çok rc1:ııı tevziatı için devlet fabrikalan lll.ı.k mahkemeelne mtıracaaı ederek. AllııJn, Abdnllah d .. dl~ resim nu • Acaba bundan şik!yetçinıiyiz'? 
aynı 3CY, ajnJ ynlnıziık, uçsuz bı.• ' l ~~1ik bir fnydns:rnı ı;ördııgtlmiızii ne husus! menaucs.t fabrikalannuı booanm&lı vesalJ' itler Aoln yaptıtı maralaodt \'O zapta ıeçtrtıdl. Bundan Gözl:-ıi yoruvor mu? Belki d: din
cnk•!Z çölller •• ni; ~yet Afı·i!canın ~öyl•meliyi.m. Biraz Sf)nra tel•rar lm~tı Uerıemıo olduğundan bUtUıı mıı.sraflann, Abdullaba borç verdi. ısoııra avukat &6z alnnı.kı lendiriyor. K~la. ~nde yahut 
gobcğinde ye1;H U.b<atlnrla sUslu h.:ı. ... •• dığrmız zaman kcııdimiıi l1i!Jyctl~rden bu tevzlattan ıstlfade e. #j parala.mı ve baleldar olaa manev1 - Allntn hal.landa yalan oahadette 1 birbirinin aynı biçim.d-s binalara 
bir J;as:ilia, ..,ör'..!n '!. F~ iıısana llaha ıyi hissediynl'dulc. cll'tck memurların miktarı tat.enmlf • tU!lyetlnin tasm•n•aı latNnJtUr, tak t yaptıracatım- Lfltfcn ev ad. bakmak, değiı;Utlik görmemek biAi 
bir sevinç \'eriyor. ' Dır nıü ldet sonra altımızdaki t:r. • • • n a1nhı de teabltlnl rica ediyorum zı daha çok yorabilir. Bununla ~ 

Tayyaremiz ya\'BŞ yavıı5 alçal. nıar.zam yepyeni bir 'cl<ı1 nlclL !4.o~::,.lar& tevzı olunacak bu ku • Der Ud taraf da mahkemede yoklu. ra ibraz , .en tıç fott>~ftan hiçbiri rnh"'.l' İstanbul da bina yap:na iei• 
dı ''e meydana indik· P.izi g 1mç Mrilmnın J'lt"~!ıur <ırmanlık mın. maııa.rm miktarı 2 •uyon 400 bin dı. Abdullabı bir bayan avukatımız, Abdnllahın de#ildlı'. ?!in son birkaç t:cneye kao:iar ga. 
bı'r fm;:ilız 2alıiti karşıladı. u .. p tnl•asınm Uzeıincle uı:uyor:tuk. :n:ctreyı bulacaktır • Şere.11 de bir erkek avukatmıız tem. l"ek bltklnteoen Alinin ev adresi Yet berbad ve lkontro~Uz olduğu 
bornb?l'Ce 1n~i1iz zabitinin e\·in~ Billlz ~iıkse': __ , ~itti~ıml1 ı~•l1 .ıı ediyorlardı. lıt:ubakeme f&]ılUerfn :rapta yazıldı \O muh:ıkomc u.e"• P m1ı.1';ıkl>aktr. 
gittik. İngiliz zabitinin gent Ye gli Mriksnıu 1nhşi ormanları 87amer f Maliye vekili gitti dlnleııllmeııı için kalmlftı. Evvel& ta. h:tıerin celbi için başka. bir gtlne bı.. Fakat bilelbn ki bu hal y:tlnız 
zet kamiyle oturduğu yuvn rnda, lcrlci kaybedi)oılarrll. llu tarnf Birkaç gUndUr §ebr.mlz:!e bulunan bit Al: ~ğrıldı. Bu orta boyla, açık mkıldı. bizde değilrtir. Bcs altı s~e evvel 
çaypnrzı içtikten ııonra bize kasa. t batakhk~al' Ye sular gGle ı:ar;oı maliye voklli Fuat Ağralı dUn akşam yakalı. :myıf birisiydi.. BM!ayt fGyle DaWCJ Şeref clı,arda. bekliyordu. Amerikanın sinema ~nayi mer. 
bayı gezdirdi1er. 1Jk gördUğUmliz Jordu. lü ekspresle Ankaraya dönmll§lerdir. anlattıı Ş~hlt AU oıkar çıkmaz kl'ndlı.tııı bjr 1 kt-zi olan Los AnjclOB yakınında 
l!CY, geni' bir bııhte lcinclc hulu. Eurud4 ~illllrlerin bile insa""' Altın fiyatları - Şeref blzbn tabrllmam mtabefnıı l\öşeye çekti: Baverley Hı1Is ka.!laba.ema ait re. 
nıın bir katlı ~.argir bina oldu. Bu, ~: t in ı;elen bir haşlınlıklıın ,·nr. Dün altın satı§lan çok geı.1ektl. olan SUJeyman ile evlly4L snıeyman - Ah, ah, diye eöylenmcğe b:ısladı. simlere tcsadiıf etmiştim. Bina.. 
:r.enci im nbanın Adl:ye Sarayı i. ~nn uzun gittiğimiz lınld~ \"ah. 24 l;rada.ıı satıcı \'arsa da alıcı yok. Jyı maat alırdı Bana nnanıı da ka Benı de rczıı ettin, lılc dUısUnnıedln lar hiç birbirine henzemiyor.iu. 
mic;, Fnl.:ıt öyle bir Adliye Sarayı \İ 'ı:ıyyanJar aratJlnda kbı:lik bir tu. :Şlr gram külçe altın 11cı 350 ku. dın rahat ve mllreffeh bCr bayat •tı • ml ''erilen resimler ara •nda. mutıa. (~{lclcn vardı ki bir tarafı ahırı, 
lrl, itinde ne kalem ()daSJ, ne mü• llUeadele)e bile ,:ıbit olma~ılr ruştu • lttrdl. Derlcen bu Abdullah ile tarut-tt im bcfül.13hın da :reronl olıxı t f:'lrt dıgeı• tar:ıfı depoyu, onU Norveç 
ba:şirleri, ne de belcçileii vuı D.• lil• eyin Oahid gUJerdi ilA'·" Liıe ve orta okullardaki ve sevlJ01cte bafladl. Ayni evde 0 t 0 - :roı ayotf lıaT evlerini, arkası Rus kullıbclerini 
''~rlara resmedilen Kur:an &vetle. ıtti: . . • talebeye yemek nıyorlanlı. NtıIAr ŞAZt andırıyordu. İtalyan biçimindeki 
rıııden h.,ikm bUyUk bir kmıunın - KimLııır, dedı, ·~ ımu 
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Partı ı:ehrim!z4e mevcut ıı.ae ve or. Abdullah lfbıdea hezııb Dat 6.1 bir vill!yı t.,gjJiz sistem• bahQe t~• 
mUslllm!ı.n oldnkhın anlqı}tyorda. 9.rc:lıın onlara. vakit ke.Jnuyordu. ta.okullardaki fakir çocuklara ıncak a çıkıp eYe ıeUyor n SUleJDl&D sa. virmi§t.i· Bir Holanda. evinin öe 
A~l!y~ ~:ını.ymın her tarafın: s:ez- l\en de söyl~ dU.,Undtım: yemek verllme.9l.nı kanı.rlqtıl'ıtll§ttr. at 8 de gelinceye kadar Şerefle bera. Bir bqkomüerimiz LUndc b=.r İtalyan balkonu göze 
diğimız lınlde, tok kBa sUrdü, Bu. Ynhut da ''ah5f hnyvanlar, mE• Yapılan tetkikler neUcG inde S46S lx-r kalıyordu. Ama aralarmcla pyı1 vazife bqında öldü c:arp:yorJu. Başlıa bir evin iğrj 
radarı kn abanın pnzanna gittik. l?ni insanlan örnek olırııtlc jçln tafobeye yemek verllmcai muvafık DleQ> bir ıteY var mıydı, )'ok muydu bUğril çatılan peri m~rınd&ki 
Pazards. do1n.sz.n. alı' 'Ve • etlen lrnlanr. snl~ yapmrRfar<1ır! görUımtııtür hllml'm. Den • zh'tıtln vahametini K~köy ba§komiBeri ŞUkrll, dUn barebelerdcn farks.u:aı • 
yerliler. glyah Iillnıel .. r te'lıil e. (De\·runı \'llr) K ' k "h 'k~ kavraDll§tım. Abdullabı bularak: &kfsm saat 20 raddeıerlnde vazife ba. Şu farkla 1 oa!ısettiği.miı kua. 
diycrlu:odL Uzaktnn !dy:ıh bir ha• au~u ı ti un - Şu tşt.eıı n.zgeç, ayıptır, gUııalı. eında a.n1 bir fenalık geçtrmlş ve der. ba ır.hir dr§aıutnda, bizim Bakır. 
lahabğm kAynft§tığı görülilyı>rclu. Gala.tada Yakut ~ıuımaa yazıhane. tır. <:edim. fak.at AbdullA"ı hal kaldınldzı'.;ct u. ... yda.rpa,ıa NUmune kö:,.· ".'c Bostancı ~ bir V~?IHr. 
A hş , er.ıq na.zarı diı&atlmi eel'o l.ondra, M oıkova ve Roma at bulunan L~tt!k Kar&m-:. .. yan ne a. - Sen kan&m:l, ben Şerefi kocasın. h:".ataııesinde lbtlma.ntıa yapılan &eli Oralarda mimari hUrrirct caiz ola 
betti. ('llnl..-ü Batılan nevı .... ;.. ne tt1r:l,.rimiz mezunen 1 dc.mle.rı Sefer, BllAl, Muhsin, YUceJ, dan baoatıp alacağını, dedi • mUdavata rağtnen kurtulamıyarak bilir; fakat aehir içinde asla!. 
iŞe l':tn)abileceklerini kestirmek gelecekler Nihat Algan. CclM özsunun kauçuk Anıdan bjr mUddet seı:inoo kadın ea&t 21 do 6JmU11tUr. KADİRCAN K.\FLl 
rok :zordu. Pn:ıann biraz ilerisinde ıhtikArı yaptıkl&n b&ber alınmıg bir haklknten kocasmdan bopmlr , .. .Al•. Rubu a ... a yaklaşan m~.dalle ta • 
dükJiAnlar görlilUyol'du. Bunlar ..Ukaradan h&bor verildiğine g~re. cılrmUme§hut tertip cdılm~tir. Neu. clultalıla nlpnlandı, Abdullah ao • 1.5 tanbul zabıtası arasında bulunduğu 
lhtlcri açık :zeminleri. döşemesiz ,:e Bcrllıı büyUk elçlmlz Saffet Arıkan ccde 200 kllo kauçuğa ka~ı 7500 lira lira değerinde n!Jan bedlyesl aldı. mcrkcziorde muhitine ve Amirlerine 
içlerl peri~nn b:'r tnkmı k lUbe ıliln Hariciye Vekili Numan Menemen. alınırken cUrmUme§hut yapılml§ttt Evinde yap11an n13aD merasimi lı:ln cafm& kendi.sini ııcvdirme8inl bilen 
lerc'li. Sonra gcı:ç zabit 'z:: • c~ogıu tarafından kabul ed!l~tir • Ancak, tUccar rolUnU oynayanlardan de 4.0 80 Ura 1frlettt Fakat nlkllb ır.uınalleyhln bu şekilde lllllmU arka • 
"- Sizi. dedi, knr;;abantn kuJü. Diğer tarattan Moskova bUyUk •1. b'r tanesinin acelesi yüzünden cUrmU. n ı..ameleııl lkma.I edJllnee Abdullah nı. daglan arasında dertn tcesanrıer u . T raı bahri 

bftne götUreyimı.11 t imiz Cevat Açıkaıınm, Roma bUyük :ru~~hut tnmamıanamarnı,, ve ancak l:tıhtnn imtina etiJ. yandlrmııtır. Cenazen bugün 2312. Bir muharrir arkada' ''Tl'S§ ol. 
Biz. hakikate bir kulübe gicl <'l~ lml.s Hll!teyln Ragıp Baydurun ve 23 kllo kauçuk teslim alın&bilml§tlr - Demek ııence kabahat Abdullah. l•42> saat ız de törenle Haydarpa~a maktn sıhW ~kil" adı altında bir 

tet::ımizl 2:anne~ Burtısı b· '·ae. Lo::ıdr& bUyUk elÇiml.z Rauf Orbııyın Be§ maznun baklanda m.nıı korunma t•. r.Uaıune .haııtıuıeainden lraldı.rııarak maltale karnla.rnı,, isim all1'a o.yan 
mahalle kalı"clerinden bi~z d~~ 1'' f'Zt:nen fChrlmize gelmeleri beklen. n:.Uddelumumtıığllıc. llzımgelen kA .. - Tablt, Uste1lk !Şereften bir defa l Karaeaahmet oehltllğlne glSmWmU} • rlıncr ... Faknl ynııd:ı: "'Sıhl-.! ~-
rncntazam bir yerdi. Kııliip, yer. mektedlr. j mını muıı.meleye b311lanmI§ttr. sıs mJ, 40 nıı De 'Uorç para da aımı,tı. uır. lin tra,. •tmcmck" olchıl1 unu. 

lılc"' tarafmdan idare e<Iiliynrmu •. --lliiZ~mJ----------------ıo:mı-ıı1ı1m---=;;;m-..:.---... -mı••---------------m; .. ~-g:;..!ı tulma~. Olt'lı.kça gtl:ıt>I bir bah~eye kaJul 1 

edildik. Etrafmuzı yerlJ Ecnciler Eir mttddettenberi önümüzde F h b e ba51mız1n fuıtünclen :ı.te5 etmeğe 
:ırdılnr. \wlnrmda uzak bir bir kaç yliz metre ileride bulunan ca•lıyor. İlk hareketimiz kendı• 
m~ r:ıJo.etin ino;::ın!ımnı glSrmek. yolun bir dönemecine b:ıkıyonun. ran sa ar ı mlzj ~·ere atmnk (lldo. Şımıli gtl• 
onları hem ıncmnon ecllyor, henı Çayınn ıuyu bura~·.ru lasmen kıı ıu~ uruz. Falmt Almanların bıl to 
tec~sUslcrinı uyıındınyord':l, KRr• pftmıtt. Yttrüyonız. Muhtelif j,.h., pa e\'ap vermefori '1nln::. muh• 

DcıJgınlar 
Ilir ny itimle tran1'"8ylarch 11. 

nutuln0 e~ynlann nelercfo tba.. 
ret olduğunu merak etmez misi
niz? 

Balana bunlai' arasında neler 
''ar: ~unda oturan bir zenci na-ıan dil{- kam•tlcrde, ip]~ gtbi diziJml~ in. teme) olduğu iı:in, ihtiyntı elden 

l>atimi cel!>etti. Bu, diğerlerine nlar, bizim gittiğimiz no.ımıva Umumi. Se/erbe-rlikten Dünkerk bozJranuna kadar bırakmıyoruz. Birden. anla.:lr.?'' Mahtetlf cins ~antatar, g&ına'1!" 
pek b~nz('miyordu. Daha ziyade doğru yUrttyorlar. ~ Uzaktan, bi'r fırtına hazırlığı zıın• lar, kadnı \'e erkek eldivenleri, 
kcyu esmer bir .renı;ti \'ardı. htan. t"rözlerlm, "imtli' !.!Ok yakrnnul& TAZA.Nı 32 OCvtR.aıt 1'ettiiimiz bu kocaman kara bu- fcadm \"e erkek avakkabılan, eem-
bald:ı sık !Ik tesadlif ettiğimiz tip bn1unduğumuı: yolun dönemeci u. RONE BALBO ~.MUHAT KANIK lut. YM'!ftn D,...nkerqne'den ba3ka &iyeler, ba~tonlr. . ıapkalar, Jraa. 
lerdcn bM. Meralmnı gider!ba . zerine tekrar dU,uyor. Hayret! bir ~ey de:,ıt! Bu '"aziyet blltlln ketJ40r, ziynet altınıar., gftzlWıJer, 
mck ir7n 8ordum: Bunm su ile tamamen ~rtttlöl ~ Ya yolda.n tı.3T1ltr da ka. 1 Kollanmız yüzme huekctleri yap projcJerimiıi değiştiriyor. Kendi· sefertaslan ve sa.ire .• 

- Siz lstnnbul!u ma unuz. Yn Net! Bfzi suda topcnklu! Kor nallardan birinin içine düscr-1clr. ı mağa hazır. mizi yangının içine l'ltınaktA hiç Hepsine akıl ~ret. faka~ zb'net 
ni orada mı doğdunuz': kuyorum. Sinird::m \'e yorgunluk- O zrunan ne yapenz?.. 1 Elli metre sonra yol t~krar yük. bir fayda yok. YenMen bir birlik altını nMJI unutulur, buna kim 

Siyah ad~ tclıcssüm oderek c.:. tnn gelen hayvani bir korku beni "- Da.ha t:abukJ "aha ı:abuk ı•· ı selmefe ba~latb. Allaha Ukii'r! teı,kil ctmcfe çalr~ıl!IA bile, bu aa oloJ crdirebili'r1 
" 8 P verdi: istila ediyor. "- l'npamıyonıın, takatim k:ıl KnTılmada11 <leuın etnıi§ •• Bakı. bu kt\mtklrk arasında. o!P.cctk i!ll Yılb • ı...: 

- BHyttk baham İ!ltanbullo. Arkad~şrma: "Şim-Ji ne YBJ>" :nıad ı•ı ~ • Cifi ~ecuı ~ .. n 
dar. ca~!" d"ıye •"'""'"'"-. c'e ........ p r • 3ıyoruz, '• gUlü,Uyonıı:z... tleğiL O halde, Mıılo lc-s-Balns t:ı. Eflence yerleri sahipleri, :FJlha-

&U< ..,., .. _ _...,..'"" •a ''- B4na elini ,·er. Sol ~af, Son kanalı geÇen köprUye Jm. raf.lru\ gitmek Uimn' • d ....... _ •·-.l--
Ben de Ti •• k Sl\'t'l)mm. Damar· \'ermi.vor. b' 'ki n TA if - ,.._,_ ,, ..... ,lük. • ~· gecesın c geo v .... "111 .__,. ~ .. ır ı ... ....ut e ~ge ~~ıyo. dar hadisesiz ywuu·· Şin!oi ayn• Kundurnlanmın içinde jA-ler tı Ja 1 b"m ı .... :,.• L- ırt· 

lnnmda Tilrk ~anı c10Jncnna'<•"• Darduk. Jljı.. :bir menbaı o'mı t k t Jlju"' u • a ı e e .,.ın ""' •Y•J• 
,,_ - li • r1JDJ.. a at utmuyor. b'ltllIZ toprakta. Bir çimenlik üze. mi ''nr, ~İYİ mi, yok.~ tıra.c bı"ak• bac vormu"la.r .1 ___ ,, TIJı.... 

dır. Y, an, ~va• ~\·a• tıan•rmetre ".ar.• tı-·--" bul h •-- • f ~ .._ :; :.- ~ •• UC"lllCA #' &199
1 ıe.. .,... :; .,- ..., u ,, ">oa.ruua unan ayvıuıwc r;ıt- ı ne oturuyoruı. 8eyyar bir uıgi. lnn mı~ AyRklarnn clchc.att1• 50• ce··• A_ yın' ·ıı.ı --ki...: -· 

Siyah adam bunu ift1°h:ı.Jo1- ö•·. tinıetrc ..... UkseJen T'e "olu &,ı'ttı'k"e 1~- ....;ı ,ft.,..... 1 :ı.. ~.. ":Nnue e e., en~ -•n uıua • 
...,. ., " " .,.. ... ll\Çe ~gın._. • .,or. At ar sağa, so. liz kantini gcçı,,-or. Bize eknıck rette acıyor. Bir ıtsker sc•Jen'ıyor~· nab'l•"e~ du"•llnlllU ..... r 

liiyol'dn. Rendioılnı' di;;.e...:1erı·nd0n kaplayan bu sova. ~~ lıJr'- ha. J ko ı 0"-1 ~ 1 
...... 0 ' " .~v • 6 .-, .. .,-.ı:ın.ın ıa a. ,uı;uyor ar. tr.ı. crımlz ufka \'e peynir ''eriyorlar, İçec~lc bir "- Rom ister llll"iniz ?". 

yiiltsek hissettiği muhalmaktı Af kıyoruz. Geriye dönmek kolny, fa. tnkılı. Büyük, çok büy\ik bi'r knra y yok. Bir çiftliğe gide~ 80 ''- Elbette!". Terzilerle kamClfrJarın 
rı'kanın ortasında, Mr zenci kasa. kat OJ"afla. da Ahnnn'brm eline c. bulut, gölete hareketsiz duruyor. i.'ltiyonım. Orada bir de yıırah "- o halde kolay. Sa~daki toplantm 
basıncln. Ti\ık soyunun bir üst ıra. t-ir düşmek tehlikesi \'ar. Hayır, Bir fırtına mı kopacak! ,·ar. Omuzuna sarclıklan sariı kan tarlada lml'flll\1arla delinmiş bir Ş~rimizdcki terziler, hlDaKl-
~iik sebebi tc41hil cfm~iıı.i mti ıı. ~fntlıık& gC?~elİJ'İ7- Ratakhklar irinılc bir Eaatten . içinde. Patin.yan bir obihtin a~tı- trçr ,·ar, Kendi ken<line nkıyor!'' lnr ''e hanr elbiseciler etmb'eti 

h
ede. etmek, bizi pek ziyade müte• ,._Haydi, gel!" heri lilrii~-oruz. ~imdi her adım.• ğı derince bir yara .. ~1'f~i iradının Gidiyoruz. Asker doğru söylemiş. ~ıllık hongre1Jint, Beyoğlu Hta.lke. 
a'I 1' etti. "- Ya boj:;"U]ursak!" mız su itinde sesler ç&anyor, Su verdiği iki gömlekle nrayı anr. Etrafta 1n~ilizlerin bıraJdıklarr "'inde yapm". 
O ıreceyi ~t Hott!-e deniJe.n "- Doğulmayu, Ör.iimllzdc topukbrnnıza lc:umr yiikseldi. na. dını. Daha sonrn.._ yaralı''l nl'klet b' ·· · b ke Bu • tin' t lan .ı_ -fstihbarat e'\"İnA- ..,e,.ı'i""' .".?· k k' ki ..., " ır suru oş tene lmfu 1·nr. Bir cemıye op tslnai1 uu-

ue " .. •u • nne< e ı7. lometreJik yoJ '"ar. ha ÜC kilometrelik yolwnn? Yar. mek tizere top)al'(lan birİDin nıc• tanecıı'nı· do)ıluru ... ·orum ,... 1•,.1•y..._ !una b"r flhbeb voJd:ı l'&ttla.a-
&.\bah t>rkt'llden kaltct.d· ve •a .. t s bt k d b 1 n·nı .. .. "' u• o·~-:· a ., uıw, 

• .. Q u ı ·a ar ı=n u c yilkscleme11
'. ı en, yol inmeğe b:ıı;kıdr. 'F.lli tôrlü riimor'kunu bize ,. nneleri i. rum. Şimdi daho. iyiyim. Yürüye- ıU411IJ 

8 l 7 15 ~C!!'e tayyn~izc l>tneı'ili. :falnrz. tTl!5'fndD~lm Te ar?lac!a. metre kaı!ıır rUrttvtlnec &ft cJi7lcrl. dn tn~"liztcrle Jtonrı~fa gittim. tim. Ac.a.b:ı snat f<açf Saatimi lmr - Ne bnqtunuz? 
Artılt altmmdaki manzara tumn• S1m8 ıııöyJenıediğim bir ~J" \"Br: milli aı;ıyor. Bu kirli SU'"Dn i"İnde Tr.1dif'!'mi nazikane bbuı ctlı'ler. fm na 1- bı A• mtyle t!eıı.İ'!IDİ'"ti. f'l""IHn ,•ah~t man Je•x. d " " mayı ono u um. J{ilometreleri na 3u eul)a cevn veruı \ 

ö - :ı ..,., ,,.er yol, Unıdilz gfür.cyJp t'te kn·. artık yolu tla ~l'rcn1iyonız. Bir az Bir f!I~ su ile ~ri dönüyorum. birer birer nsıyoruz, Dunkerque - Me\'Cut kumaııla.rzmrzı terzi• 
HrAııımılan ~er kalmamı,tı. Oldıık n&yorsa, 8U ile l5rftUil oldu~na dah" yUrUdiik. Ne!! Boğulacak Tekrar ~ola -ı.mak Ji.zun, Ar• U d' 1 • • • · lb" ~ Y~il ... er~rden "'e('iyordak. Tat ..,ö- yo'.u takip ea-.... "Ok gti,.-1 ... • ~"' m t~ma ıYf:n yıınıyor. ~nmızlll sırtmıua gore e ıte Y•P· 

" ~ :> • .., ~ ,.. ~ • mıyız! YU: uyuşilmüz: ~ok n.ıı:....! l<amııı:c'la bulunan İngiliz topu tam (D .. ) ma'lml. 
Jı J.ir St'rinlik içinde, ~•.a 31\. --------------------~-ımt _____ c_u _______________ _.._ ______ •e•v• •• •m•ı•T•ft.;.r_.,J. •• Bürlıan BURÇAK 
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Guete)'e cöederflen 
SVrall ıeri veıllme& 

, ..•........••.• ,........, 
Dünden ~ 

BugüneJ 

Şark cephesinde 
Almanlar şiddetli 

taarruzlarda 
bulaaayorıar 

-0--

Türkiye hakkın
da oır demeç 
Şark ccphesınde muhaı·ebeler bu • 

:JUk bır §lddet ıtesbetm şt1r. Mo.,ko • 
vada.n gelen haberlere gore AlmRnlEu 
:!!talinsr&dm ceuup tıatısında bUyti~ 
hır ııddetle taarruz etmektedırler. Al 
:ma;: tebliğ, de muharebeler hakkında 

tö31 le demektedır: 

~·· Sekizinci ordu 
Elageyradan 300. 

Tunus ta 
durgunluk 

A.merikan uçakları Tunusta • kr:ometre Uzaklaştı 
hı askeri üslere i>ir haftada j ., 500 t . ~ondr:ı.' _3 ~A.A.) -- ·ı r;ıulu ~g:ırp 

OD bomba ı:s tıkanıctınde ıleri ~ ıiı n~ uşi.ıne uo• 
attılar v:ım eUC'll sekizinc i lngiliz ordu~·ı 

ka~·makt:ı olan ırı ih' e r kııYY~lleri n 
tııkibe devam etmiştır. J,ondra, 23 (A .. .\.) - Tıır.ıısta 

durgunluk devam ediyor. 
Şimali Afrikada dcvrivc fa:ıli. 

Yetinden başka bir şey olma.nu~· 
tır. Fm.n"'IZ k:.J\'Yctleri Keru:ın 
n:ıntakasında ellerinde bulunan 
bn· sehıi şiddetli ka~I hücumla
ra rağmen mııhafaz:ı t;rni~lel'dir. 

I<eruan §ehri Sus c:;ehrinden 40 
kilometre uı.akt'a miihim bir vol 
ve d~:r.ıiryolu kav~ır-:ak noktas:cİ:r. 
Avcılaronrz ileri mıntakalarda ta. 
anıız ve devriye uru!"ları yapmıc:;_ 
!ardır. 2 mihver ııcağ'ını du,..ürdük 
Bir u~ağ.!!lltz k:ıyıptr. · 

!)irn-ıli Afrikada1ci Amerikan u .. 
mumi kararg§h 23 (A.A.) _ s;. 
:n:ıli Afrikadaki .Amerikan l.\ım:~i 
karargahı. goe<:en hafta 12 i!kka
nund:ı. sona eren hafta ıaıfında 
·'"'merik.:ın bomba uraklannm 'fu.. 
nu~taki limanlara gemil~re. ucak 
alanlarına d~miryolJarınıı. ve ~ii
nakaliı.t hatlarına 500 tondsn faz_ 
la infil.lk erlici maddeler atmlş ol . 
~l,ııdarın: bi!cHrmi"ti. Hal~uki 19 
ı lkkanuııda sona eren hafta r.:ır• 
fı!1rla.ki ha.va faaliyeti hakkrnrla 
ı .. ,. ı--: r r"lkam Yı>rilmcmiı;:tir. Bu
nun la benber son haftıı ic;ir.de 
hava faaliyetinin -~e<:cn haftakin. 
~en cok rta!ıa ~idC!etli oldıımı e. 

.....,tı. ; \ . ... ~ı • J·:ı. ··derlilmı?kt~dir. 

Tren llazaıı 

lngliı öncti kun cı Jeri Sirtenı:ı 
tı:ıhsrnda Ageylii ıı ı u ~~50 klloım•trc 

halısında Biiressuıı mc,kiinc ,aı.,. 

ınışlardır. Ilu rııc>vld. :\gc.}larla ı 
zi~. adc. Trııbhısgarha ılaha ~akındır. [ 
Mutıefık hava kun-elleri Hom~ h ı'"' 
va ınc~ tl:ınına ':ıptıkla rı rıkınıl:ı 7 
ınihver ııc:ığını YC'l'ti..: tuhribelıni ·• 
lNlir. 

2 l ıınııremi:r. rlii~ü ~·!llmfl~ i ~ e rlc 
hirinirı ııilotu, bir l'ıy:1:arrmi7. tıır:ı• 

!ınr'l:ın ~·ölrle kıırlıırılmı~lır. 

T erhiı edilmiı a&kerlerle 
gönüllülerden t«!!kil 

edilecek 

Fransız ordusu 
Polonvaya 

gönderilecek 
Frnnsıı hududu, 23 (A .. '..) 

Terek cephesinde Alman kıtalaı ı 
dü.5ID<ln taarruzlarnu puskürtmiış
le:rdir. Stalingratta Volgayı ı>-~an 
dil§man tulwılil:ı.ğa teş-.:hbüs et -
mişs.e de şidddetli ç:ırpışmalardan 

80
nra geri püski!rtiıln~üştılr. Don ~ (Baştnrafı 1 inci sayfada) 

n.chrinin merkez kC"siminde ~arpı~. dtıı;llnu göri.ince müsademeye ma 
ma aynı şiddetl.c el evam etmekte. ni olmak için, fren yapm~ ise de 
dir. Uç;aklarla deste1dcn~n Alman treni durduramamış ve banliyö 
kuvvetleri dü~manın devamlı ta _ treni önünde bulunan yük vagon 

Lnvııl Paris'len Visire l{elmiştir 
Xazırlnr medisim· '\!a.reşal Peten 
riyao;et etmiştir. Umumiyetle iyı 
haherler almakta ohm rnaMellerde 
öğrenildiğine göre, Ş?rk cephesine 
gidecek Alman İŞ!fl! kuvvetlerinin 
:\'erini tutmak üzere Fransız: ordusu 
nıın Polouya~·a giinı.Jcrilmesl llillc.re 
'·actedilmiştir. Ru ordunun bfiyük 
bir kısmı Franseda Hitlerin emri 
ile terhi!ıı t>dilmh 111<111 :kıtalar ile 
llönüllülerden ınürekkcr1 ol:ıcaktİr. 

arruzlarına depm dmi~lcr ve a- !arına şiddetle çarpnuftır. 
ğ:r zayiata uğratınrşlardır Son 10 E,ı ça'rpışma neticesinde oonli
giln zarfında iki 101rhlı Alınan tü- yö treninin ön vagonları bir):>irine 
meni iara.flndan tutul:ın bir ke. bindimıi.ş, p!Atformla.r k.rrtlımrş ve 

Alınan dilter bir hıtbere .göre. 
yukarı Savoie'deki Alınıın kıtaJnrı 
yerine f tıılyan kıtaları ~elirilıniş ''C 

Alman km'"\'"etll.'ri Rıısyııya ReYkcrlil• 

8
;...,de ,, ... 4 So\'Yet hücum a-b~·ı lokomotif ile ön vagonlar birbiri.. . . 
_. ".&\! ·~ = ne girdi1tlerinden, hava'-'~ k~l'·ık _m_ış_t_ır_. __________ _ 

tahrir cdi1mi~tir. Hücum kıtalnrı " •• j\ 

bir çok dflşınan mevziini ve blok. bir vaziyet alnnşll!J'drr. K ~ havzıru tahrip etmi~ler Ye bi.:- "Ole Bu ça.rpr§ma neticeainde banliyö asımpaşa aşocagı 
fsir ve ganimet elde etnıi~lerdir. ~:;n!~~~t~:g;~:~1::ı~: =~~d=~m~; 

•rol"OpeZ l:ı!Slge~indc mevzii c:ır- b,r yolcu de. vagonun ta.hte.ları ara bugu·•n açıldı 
prşme.lar eonUJ'lda. müttefikler btı- d • rt sın :ı. sıkışıp kalmıştır, Tren yağcısı 
lundultlat'I Y~ eri ~~Jrmtqttn!u1' Yedfıtuıe ıstasYonUD& fl'ttb11!1DifıJ v~ ~m Kıuııım.paııa.da. yaptır. 
lardır. 1.ııtanbuldan celbedilen ca.nkurtaran d!ğ'ı aı evi binası tamamlanmış ol 

oııtısr taraftan Röyter ajansının dug- d .... . d b Ü d e otomobill ile hasta.neye kaldırılmınır. un an :uu aş evı e ug n en 
lloak~aki huaust muhabirı· de •u ·~~ T' f..,.al' t k K " "Ç <'nl;cmın ba"ında 5 . 6 santim ur:un_ ı.~'IJa en ·~ ıye e g~ere , a:!Im 
maıtımatı vernıcktedir: ı -··"" h ıı _,. lu~da büyük bir yara vardır. Va • p~a ! u .. ""U.lıtaç ,l m sıc<IJ' yemek 

B
ugün ö~leden so:ıra, Don nAlı- dagı~ ~-ft~a b ................. ttr " gr.nun tahtaları arasında omuzu ııı • ........~ -::•-.. •:: · 

"nl
·n orta Dlecrasından "elen Jı , .. •· Bu aş e,·· '-·en· ,·apt ..... ldıgı~ d ., ~ ,,.ı§arak kalan Sabri de ta.hta.l.ar teste.. ı • ı . "• n an 

herler So
, .... ·et kuv>c~criıııIJ :ıııı· ı10 .. d·ö- rl · 11 nazaı•"''n d"lı rnod " • re ile kesılmek auretilE' kurtarılmıı ve ıı:ıe erı e • 'W G a em 

rovo'a ya.JdaştıJq:ıı daha kuvvetli b:ı~taneye k11.Iciırılmı,tır. bir şekildedir· Bina ir.,in 10 bin li. 
für .~lman Jl]ukavemetini 1 kırmal: Banljyö treııınin yolcuları aruında. ra ııarf'e-dilmi!'tir. Açrlr~ mera9i
zorunda 1:>uiunclukları111 göstermek. çarpışmadan berelenenler yardır. ıı: _ min<ie Krıı1 :n· sc; evleri idare ko.. 
tedir. SekU saat devam eden s '. •l. ğc r banllyö tren~ Kazlıı;eımede te 1 mitesi reisi t~tnnbul rncb'usu Sa• 
detli bir ınuharcbeyi yanılan "~ ar 'ahku! etmeseydi, bu müsademe da • decldin Uraı, davetlilc-r ve gazete
kadan taarruza uğr.ıy:ın hir şclıı-ın .:>a !ee1 olacaktır. ı ciler hazır b'ulunırm!c;tur. Eugiln 
işı;rali tnkifl etmiştir. Vake.nm ta.hkikatına nobelçi müd.. Ka~ pa.,a ::~ oca~ndan 2 bine 

Alman kuV'\·cUeriniıı Stalingr;ıcl dl• umumi muavjnlorinden Fevzı eı 1 yaikm vatandaşa .. rcak yemde da.. 
.,.J:ıri onJerinde tuuga l.lü~ürülm.h l<oymu§, tahkikata bB.§lanmı,tır. nk ğıtll~srtır. 
tuTTetıerıne yardım rütüı·mck içiu t:ı.hkikattan anlaşıldığına nazaran Dıgcr taraftan "'e \ yar aş evle. 
ctarmadan ılelmc b:ır»ketlcrindc ırn .ıı:.:tzaya sebeb olan marşandiz trenini~ l'f için yapılan tec;jsat dıı tamam. 
lundukları. Stalinsrudın cenup Jrı · ı !irJ yönün ~cçeceği yolda bulunma _ ltı.nmtMır. Sevyar ocaklar birkaç 
tı bOlseınne, Rostovdnn nklacc . ı · mu~: lllzımgclmekteydi. Bu katarı bu güne kllrl:tr faaliyt1:e .ge<;ecektir. 

gl)nderllrniş ola.~ diı5m~n tank V '? rc1 yıı. sevkcden!n kim olduğu yolunda 
piyade yedek tumenlerıne karsı , ... ttıl.kikat yapıımalttadır. 
ni Sov) et 'kıtaJarı sc' k<:dılmiştir. · - ---------------

goriıimügtlir. Bulutlarrıı UZerinde ve 
ıır.ık havada dU§me.n avcılar!le ç&r • 
pışmalar cereyan etm.ııtir. En az iki 
düşman uçağı dü§il:-ülmüştür. U~k 

Suikast 
davası 

şlMALI AJ"RlKAD•\: 
Eınıall A.fnkadaki durum hakkın 

da Amerikan umumi .kar~g~hı tara~ 
tı:ndan ne§redılen tehllğ ıöyledir: 

General AyzcnhOV('r ,.e getıeraı Mon 
gcmıerınln bulu§tukle.nna dair verit ~ 
mi§ olan haber reamt hır surette le 
Yit ed lıneınektedlr. • 

Şlmdıki haldC, ;..ımaular b!ltUn nok 
t..ı&r.da sJ<aı:ııete uğratılmlf bir tarzda 
tutuımaktaı.J.ıılar. Bir kere başlıyıın 
taarfUSUn kail ıurette muvaffak 01 
mail tc;ln biltllD tedbirler aJJnnııHır. 

DUnkli 1ıa.ıyan tebl~ı de Sirtedc 
&Z fH.tıyet olduğunu fakat Tunustıı. 
fMülyet"n arttığını. şiddetli çarpışma 
lar neti~estnde ınUttefık taarruzları..'.° 
a.JD pUakürtüldtiğUnli bıld rmektedir . 

Deyij Telgraf gazetesi , Romeııo e _ 
dJıde kalan kuvvetlerle Tunusta N'elı. 
rtıı.ge erl.§.ıl'leğe ıııuvaffa k tJlmasının 
nic de gayriı:nUtııkUn olmadığını kay 
detmekle beı-aber nıihverln mtiteınn. 
dl k et ~ ma.ızeme yetiştirmek 

yen uvv tunab·lme"' 
11cret\le Tunusta tU 1 "e mu 

,..,_.._ --•n uıUttdlkler içın dU~ 
•a .......... oımaıw..- • 
m&n kar)uımda aşağı dll5mek demek 

z.~& bU takviye kıta 
oı.amıyacağınt. ~ıda imna edcbilıı · 
larmm yarmnI " - • ktadrr Ft\zla olarak 
e~klerinl yazına 
• ....,_ önderiJen ber nefer, her 

.• ~ ... ı-Ya g ftU!I cephesinden ek 
top ft her uçak · • 

l!'rnnızdan 12 si kay•ptır. • 
Difer taraftan Amerika,, umumi ka 

r~J1jllhıııdan bildirildiğine göre Ame. 
rık&n uçakları tarafından Romilly • 
S~r .. ScıIJc Uzerıııc ı.ıaza.r gUnü yapı. 
lem akın esnasında 44 dü~maıı uçağı 

lalli iP edllmışt.r. Bu 111;akları 6 sı 
dlı~crck pıırça!anmıştır. 23 tane de a. 
h-vlcı iç.ndc yere dti§mU§tilr. Diğer 

1 ı uçak .havada parçalanmuş, bir ta . 
ııou cie pılotu tarafından terkedllmiş. 
tır 

'Jt:nKnE HAKKINDA Bl D~M.EÇ: 

Maznunlar bu ıabah 
müdafaalarını yapıyorlar 

Almanyamn Ankara. büyıik elçi
si Fon P~penin şııhsını:ı ~uikast ter 
tibinclen n aznun olan Pavlof 
Kornilof, Abdtirrnhman ve Sl.lley~ 
mamn muhakt-mekrin~ bu ;ı:ı.ı.bah 
Ankara ağır C"'Z!t!lınd:ı dewım e
dilmi~tir. 
M:ırn unlar mudafaalaı uu yap• 

ınrıılarrlrr. 1.'Ctidafaa pek ~zun sur. 
ıiüğıindcn ve muhakeme gazete_ 
miz m3.kin~\'e verilinceye kadar 
bihı:ıemi..' oldıığunuan fazla tafsi
lat alınamamıstır. 

't sene Aıısociated Preıııin merkez 
.A •• l'U}>a scrvıslerinl ıda.re etmiş ve 
~ ır cı de Amerıkan haberler aervlııl. 
rı\n lstanbul müme.ssill.ğlni yapmak. 
ta bulunmuş olan Robert Parker. ha. T etekkür 
kn Anıcrikada bulunmaktadır. lfaydar Rifatı ebediyen l<aybetmek 

P k 
• d • 

nr en diln TUrkiye hakkındıı de en oğan bllyük tecıııslirUmilz. evi _ 
rr.eçte bu!unınuş ve demişt:r kj: · nı 'ze gelmek, telefon dmek, telgraf 

"- Bııgün Tiır:dycrlt'ıı. umuııı1 c·ekmek ve mektup gônd~rmek suret1 
riııruıııu, anki bir ıi\atroıl:ı ilk sı. le kederınıizı pa;:;laşmak 11.1flkasını 
r~ kollukl:ırda otur~ıyormuşsunu:r. gösteren ,.e kendisinin cenaze törenin. 
gıhi l:ım ve ıııi.ikcınıncl bir surelt'! d~ bulunarak hıı.tırasını taziz eden 
görebilirsiniz. Sakin ,.e savaşa ha· 1 dl)stJanmızR. m!nncL ve tc~ekkUrlcri • 
zır htılıııwn Tiirkivc lngiltrrc ile !!ti.si ayrı ayn blld'.rmeyc mecal bı • 
ol:ı n i ı ti fokrnıı ve Birleşik ılcvl.ıt- rıı kmıyor. Bu v11.zifeyi ifay: ~yın ga _ 
!erle olan dosthığuna sadık kalmak. zetPnızln tava.~ııut ıtıtfıına nrzerllyo 

Şark cepheı·nde 
(Ba_ştarafı 1 inci !ta~ [atla) 

beygir, 82 mühimmat, erzak 'e le• 
v~u ı.~ deposu alınm!~lır. Pazarle~i 1 
sunku muhıırclıclcrt!t: 700(1 düşnıa!.l 

ce sedi .sayılmıştır. 

Cesaretinizi, 
muhafaza 

• 
neşenızı 

ediniz .Mutat Rus lel.ıli~i. l.ıu ınuharelıc• 
!er lıakkın<l:ı lafsiliıl vermektedir.' 
~hliğc göre Alman.ıır, birkaç gür ı 
dcıılıeri St:ılingradm cenup batısır: Basunıı.a _gelen felaket ne kadar büyük olursa ol• 
da ,ı:::ıyet ~iıldrtli ır.nı abil hücum l su~, bu ~elci.ket~. ne. şeyle karşılamayı bilmeliyiz. Feliket-
Jıır ;ı, apmaklu 'c çetin m ulınrebl"' 1 d - -erın ogn~~c.agı ıç üzüntüleri öyle mikroplardır k; bu· 
!er cereyan etmektedir. Almanla.· 1 h d' delı~etli zayiat pahasınu bu kesim n~n.pa?ze nı neşe ır. Feli.ket,er karşısında neşelenme· 
clC' Hus kunetlcrinı !ııra'l. seri sür•' yı ~ılmıy-..n. ~esaretini kaybede11, ne yapacağını şaşıran, 
mcğe ve bir çif!liğı ele gcçirıncğı! sogukk~~lılıgmı muhafaza edemiyen insan, bu mikrop• 
mu affok olmuşlarsa da dün yen l ların uırı kalmaya mahkiimdur. h yalnız mahkumiyetle 
bir mu\'affakiYel kaz:ınamaınıslar • kalsa. zararınm ~ududu bu oba ne mutlu! O. önü so~k .. 
dır. . kanlılı.kla alınabılecek felaketi azamAı hadd.ıne ula ... ·ırır 

Staliııgradın şinıal J,arısrntla top• b aL 
ç11 mulıarehclC'ri ol•mıştur. Fahri • ve unun ,.. ğır yükü altında hicbir varlık kendisini ucu• 
kafor mahallesinde l\us kuvvcllcrl ruma sürüklenmekten alıkoyamaz. · 
f:ıaJiyelJrrinC' rlcY:ıın el misler ve . F elaketjniz ne kadar büyük olursa olsun. bu felake 
ılıisnı:ınd:ın 10 meni ile 2:; blok· tm zar~rı!1ı. en a,;za .i1:direbilecek olan soğukkanlılığınnı. 
h::ıvzı 1apla~ lrmişlcrdır. cesaretınn:ı, neşenızı kaybetmeyiniz. 

Slıılintıraıfın merkPl kesiminde •--------------------~---··----.J 
Alm:ınların vaptıklllrı mukabil 1ıü• 
cumlnr. neticesiz kRlmış ve Tiusla:
Yt'ni ilerlemerr kaydetmişlerdir. 
Mnl\ezrle Rmlıır. i~"11l ellikleri 
mev7.ileri ~:ı~lamla~tırmı~lar ''C hii• 
cuml:ınn·l rlt'vııın evlemislerrlir 

'rt\rnsıx ASKERİ )'.:PHrnRtnr 
ı 'E DfYOR? 

Lonrlra. 2:\ ( 4..A. l - Tinıes ı.ııı• 

7.Plt>.~inin :ısktrt muharriri n1rlıltı 

hiı· m:ık:ılecic divor ki; "Orta Don• 
d:ı. J\lmıınhır, geri ('ekildilderin . 
saklamak trsebhiiır.iinde bulıınml\• 

mışlorchr. Almanlar. korkunç tani; 
km·yetlerinden ve Rnsl::ırın ess ; ~ 

tuzyikıııdan lınh,ediyorlar. Alın.an• 
lar, Rus ınarnızmıun dunluğun·ı 

söyleınt'meklt>, lechıfiii muharı-hE'lrr 

yaptıklarını söylemel<le iktifa C''"· 
lemektedirler. Bıı hal, acı.kı,;ıı ııö·~· 
teriyor ki. Rus taa'"rl'zu durılıırul• 

maıştır. Almanlar Mtrlişe ''f'rt••ı 

bir Taziyet k3şı~ınıi:ı bulunııvola-. 

nuslar, .l.lman1arın Karka~YaY 
uzanıın mitnalcale h:ıllarına rlıı.. t~h
likcli bir suı·ette yaklaşmı~lardır. 

Ortn Don'd:ıki Rus t11:ırrnrn stralc• 
jik bakımdan , diğer kesiınlerdek~ 
t:rn rrtızlarrlan clalrn (inemliflir. 

cmmcntı.ı.•tN ST\.Llr"'E 
TEBRtKl 

f.{lndra, 3 (A.A.) - R. Chııı·chill, 
fi3 tindi yılclönüıni\ miinasebetile 
U. S!aline giinrlenlii'h IC'hrik telgr:ı• 

fında ~ö~Je diyor: 
"Do~ım ~ününl\7. nıiin:ı sebetite 

samımı lcmennlle,.i•ııle J:ıcrahe,. 
c-andan hürmetlerimi kabul etmen.• 
zi rica ederim. Rm ordu.'ltımın muh• 
feşem taıırruzuıııı bıırııdan havran• 
!ıkla takibediyoruz... . 

B. Statin, cevabında, samimi te
şekkiirlcrini hilrlirmiştir. 

KATil KiM? 
Bayramın üçüncü günü Çengel_ 

köyünde, bir ciçf'k mesd~sinclcn 
dolayı komşusu .Mustafayı av tü.. 
feğiyle vurup öldtircn Nafıa oda• 
cıla11ndan Ahmet ile oğlu 15 ya
~ında lrf anın muhakemelerine 
cürmtimeşhut kanununa göre dün 
Biıinri ağır ceza mah'kC'!l'lesinde 
ba~lanmı!ltır. 

.Ahmet, ifade~inde Mustafa ile 
kaYg~ya tutuştuğunu, oğ:unun 
kerıdısini kurtaramadı•~tnı bunun 
üzerine ko!';up 'tüfe~ :ıdı~ını Ye 
\1'~stafayı vm dıı~ınu ~öylcmi~tir. 
Oglu İ!'f;ı.n el · , Mul!tafavı kenrli 
sinin vurdu~unu, b:ıbas·~ın k:~b;_ 
bati olmadığmr sö•·lemi~tir. 

Hal1'nki dinlenen ııahitlerden 
\fu~tafanın karısı, koca"IllT vura_ 
nın ~:ımet olduihınu. o!!'lunnn va. . 
ı:t kU<'tik olduğu irin az cez.ı ile 
kııı•tulmak m;ıkl'ladivlc böyle de• 
diklerini iddia etmİ"tir. Neticerle 
t;nhitlerin celbine ve bn.ba oğıılun 
tevkifine karar verilmicı, muha
keme b;ı!'ıka. j?'iine ibıra krlm1~ 1!r 

Stalingrad mUdafıi diyor ki: 
~ lll~taratı l lm 1 ı>'S,\ ıuua 1 

lin kendisine sö~·Jemış oldıı~u söz• 
lerın özü şurlur: 

Almanlarm Staliııurad'da mııvaf 

f:ık olınaları yüzde 100 ıııuhtcmc>l 
idi \C harp ıncrli~i kl•ndi>iine şehri 
müdafaa etmek \'nzıfe~ini t:ıhmıl 

ett iı;1 zam:ın RiirC'cC'ği işin ne :ığ•r 
olıiuj:iuıııı anlarnı~lı . Bunun için 
evvela her liirlü hctlhinli:Zi bcrt:ı• 

raf clnıck liıznnıtelmi~tir. 
lıenernl . söyle de\•,11n <'lmlslir: 
Yolı:ın'ılıııı rl:ılıa ıız:ıkl:ıra ri.C'nf r• 

rleınezrlik. Tiic:ıt et n~k idn arlık 

yolumuz k:ılnı:ımıs olrlıığuıııı pckiiJ:ı 

görıniiş idik. A,krri :ık:ıılcın ilrrd.• 

Ji arlık vergısi. 
(Ba~tarafı 1 ioei aayfada) ltı mahalleruıe ıevlredilece.kler.ı -.. 

mektedlr, .Ancak araya yılba§ı tatili .man hutalıktan bahsedenler mlttet • 
\e cumartesi ile pazar tatil günleri tep mahııl!erine gittikten soıın. bur .. 
dl' ı;irdiği Wn bu müddet önümilzde J,ardııkl heyeti ısıhhlyeıerce mua.;ren.e 
ki ayın dördllnde b tmiş olacııktır. .. ('dılecekler ve ıılacakları rapora na • 

HERHANGİ BiR TADİL zat"ar. haldarında muamele yapılacak. 
t.:UKANSIZDilt trr. İli mallallerlııe ııevkedileııler &l • 

Evvelce tesbıt edilE'n ve şimdi a.aılı <..ı'cekıeri yere kadar kendi ıa~e!el'f!lıl 
b ılunan listelerde gösterilen vergi teminle mUkel!eft:rler.Bu müke1leflıılP 
m'ktarları ilzerınue herhangi bir ta.. Pa.io Deveboynu, Zlgana ge(dl, Bitli• . 
dılAt yapınasmm as1a bahis mevzuu ve Vanda yapılmakta olan tren yolV. 
oıruadığınr, esasen buna kanunun mu. ·n f(>selerıe maden kuyularındıı. ctt&f 
ı;ıu:.de etmediğini. her ne ıekllde olur. vrı:lac:aklardır 
s.ı. o!sun menft propagancıa.lar yapan \"JUlGİNİN UMUMi YEK(!NU 
§aluııların flddetıe cezalandırılıı.cağı Diğer taraftan varlık veMstılin u • 
n: hattıı. bunların eUrgUn bile ediıe: mum yekunu hakkında ne!:!r~Uen ra.. 
C<'i;.nı ı..lilııl'U ııayımızda yazml§tık. .kamlara .Ankara.da katı naz.arıle b& 
llıffmff ve ıuıılerz ıaylalar c;rkaranlıı. _ >.rlmamaktndır ÇtinkU, henüıı; vergi 
rın ıtirgUn edilmeleri kararıaı:ıtrrıı • l!ztelerini aıımamrş \j'Ayetler ''D.rdı , 
nu,,tır. Arıfe günü ak:ıamına kadnr ancak 
KREDİ VE El\U,AK SATIŞLARI 4' 'l'iJA.yette bUtUn listeler astlmı:tr. 

Muvakkat bir tedbir o!mak üzere VUAyetlerin mecmuu 68 olduğuna ır11 

tapuda durdurulmu, olan em!A.k u • re hen.Uz 3:5 _ 40 vilflyette ıı.atel.,.; 
ııparma tekrar ba,ıanm.Iftlr. Her la .uı!mamqtır. Ankarada bUyUk mUe .... 
ttven şahı11, emıa.kinl ba!lka.ama dile • IP!e ve bankalardan bugtırıe kıtdar 
diti gibi satmakta serbesttir. Bunda~ borçlarını ödeyen hıısuııl şahısların 
l'a§ka bUtUn bankalRr emtia ürerlne VP.rdlğ'I vergi mıkt;arı 307 bin lirl\dır. 

tpkrar kredi vermeğe ba.şlamıştır . BUtun Bandırma kazasır.m var.ıık 

lBTlYATl HAOİZLER ve:rgili tutaTı 229 bin Hradır. 
Dığer taraftan bir kısrm kimseler Sivas Vil.A.yetinde VRrlık \•ergla! mu. 

1.u inıyet göstererek kaçamak yoluna llell,.nerı.nln adedl 899 duı . Bunlar, 
~ıpmışlar, bu arada t'llerlndeki mal _ 843,223 lira. ödeyeceklerdi:, 
hudan bir JuSmuıı kaçrrmafıl te,eb llük•lle!ler aı·asmda bulunan Nuri 
i:Uıı etmişlerdir. Mesele defterdarlıkça Df'ıııinı.f çimento !abrlkıt.sı 4500, ~a. 
bğr•·nilmlJ, ve bu k&bll bldiıeıe-re ll.h Olgun 11000, Yan! Devletotıu 
nıı:-ydan vermemek için bazı mUS.Sese 10.l'OO, Rakalyon tıya 1000G, evkaf da 
v~ ıahıılann malle.nna jbUyat1 h& • treıı 7363, toprak mahsulleri orı İ 
cız konulmuştur. Esuen yarhk verıt. 42~!1 l!N. vereeeklerdır . 
sı kanuııu da buna eevaz vermekte BUGt)N 00.LEYE KADA.R 
dJr. Bu şekilde bir harekete teveastı; ÖDl:Nl':N TER{lN 
edc.ceğı anl&Jılanlar ıçin !btiyati ha. Allk&dar!ara gelen ına16m&ttu 
c;z konulmasına devam edllecektır . bg"r<nildiğlne gore :;ehrjmizdeki TS.r-

YA."l\iLIŞ BiR ı ELAKIU Hk verıc(11l mükelleflerinin buglin ~a • 
Bı.. arada, zengın tanmmıı veye. çok at ll,80 a kıtdar ödedlklerj \"ergi ye. 

i§ yapmıı veya yapmakla bulunmak, llunu 10 m!lyon lırayı bulmuştur. 
ıa maruf kimseler hakkında çok az BAZI Mt'IKEI.LEFLl!:RtN 
vorı;ı konulduğuna dair be.zı kimseler \ 1EBECiiKLERt MİKTARLAR 
arasında yanlış bir tellkkinln mevcut MUl{elletlerden bıı.zılanna tıırbedt • 
oidı.ğu görUlUyor. ÇUnkU bu kabil •en mlktarl:\r ~ınlıtrdır: 
k: mı:eleri n muhtelit yerlerde imalAt • Şekerci Ha.eı Bekir 3Ml bin. Muğla 
.hı:ne, t.earethane, akar veya herhan j ıııebuııu Yunuıı Nadi 100 bin, Te.n 2.a.. 
~i biı iradı vardır. Eunıarın her biri• zete!!i ~hlplerinden Halil LCtti .Döt'. 
.sl ayrı ayrı mmtakalıı.rda olduğu ıçln <ı'incl\ye 50 bin, 1pekçl kardej.leP (bd, 

ncr bir şubede bu adamın lsm· gö ·Ul tlln mUes:ıe~elf'rj iç'n ceman} 4t'IO bb\ 
U <S-" l I . ııou zaman yanında yazılı miktar 0 ı;ra ödlyec,.klerdlr. 
insanı yakmdan bilenler taruındaıı - --------------

az görUlmektedlt. Hıllbuk! ayni şab. Her akşam: 
.!Jın d iğer bir şubede veya şubelerdek 
1 ıitı-lerde daha bil.vUk rakamlarla Is --- --

(fla~taral'ı 1 inci !ta~ ratJ.a) 
panyol • Porte' .. iz ittifnkı ti.'lt ba· 
l.-ınıdan miln ere bir engel teıkil 
etrucmistir· Uuntın m:rnasl ve e. 
hemmiveti sırf nazariılir 'e ahU. 

ınl görUlmektedjr. Bundan başka bu • 
n1ıı. ticarethane.si oıup da dit!ter vllı\ • 
~·e• lerimizde inıalo.tl:anelerı 'bulunan 
!ar vardrr. Bu kabil '<ımııelerin de [)u. 
rllraki tlca.retha.nelerı ir;)l §ehrimızde 

yaptıkları I§ hacml 'lisbetınde vergı 

koruJmuş, fakat lm'.llA!haneleri bu 
•~rııuı mahallerden ayrıca kendilerin~ 
vergi tar.lıolunmuştur. 

IlEDE.l'oiEX Ç.\LIŞTUU\IA 
TALLlL\'l'NAMESl 

Diğer taraftan Arılraradan bildirıı 

<!'ğ:ne gôre, varlık vergis.nl ödemı : 
y.-ıııer hakkında yapt!ace.k n:ıuanıele, 

r;:ı.iışma mahal ve ta.rzJarı hakkında 

l-nırle.nan talimatname maliye vekili 
h ,.afınd!ln gözden geçirild ik len son • 
ra heyeti vekileye sevkedllecek ve 
bLm: mlltcak.p katı şeklini alacak • 
tır. Borçlarını, bir av'ık mUhletin .so 
rı.nda ödemiyenler. derhal ış merkez. 
!erine sevked lecekıc~ıJir. Bu .sevk iş~ 
ve mahal tayini, doğr udaıı doğruya 

vcı·ginin tarhed ldığj mab&.llin en bil. 
yflk mUlklyc a.mlrlne bırak1lmıştır 

ProJeye gore, verg;ıerinl ödcmcdık. 
:e11 halde ıimdilill i' mahaller ne sev 
'.E"dllmlyecekler §Unle.rd1r: 
~ - Bina, arsa vesairesj oldutu 

hfllcıe vergılt>rint vermlyen devlet me. 

l.idir. 
Me<ielenin nıiittefik~r b:ılutnın · 

ılau ifade ettigi mıına:•a geli'nre, 
.\uupaya bir çıkarma har~keti 
~·aı•mak i.,teseeek miittefldcri" 
Jspanya.dıın yola <•ıl•ma~ ı du~l;n• 
ıneleri akla sığ:nazdı. Onlar İ"lp:ın 
'.\':tnın Porteki1le elcle \ererek sul.. 
İ1ü muhafazHya ~alı~m:.\-.mı. t pan. 
yaya kar.-ı takip etfik!ı-ri h·ırır. 
hah politikanın hir 7.nferi g~bi k• 
lakl•i ederek durunııı hıı so~uk
lmnlılıkla \'e memnuniyetle kendi 
lehleriııd~ t~f~jr edehillrler. 

Ze•z: le te ı;1tet1 
(Ca~tarafı 1 inı j sayfacl:ı) 

vataııC:ı~:n ,j'dı.i iı, 81 ki inın rlc 
yar:ıJ.;.ınd:;,;ı oc,r:nilxi ... tir. y 1 ; • 

ıara srhhi ~ ard'll1 1ar : "rıılnı"'tır. 

Tokrıd (Husu i) Gel n . nn 

atlmelrtedtr • 

Mr.NIB BOMB~J: Al 

bdır. ruz. 

Şefi Reis lnönü'niin idaresinde 
kudretli Tiirkiye, mim menfaatinin 
k~ndislne emretti~i yclu Mkimanı? 
hır ı;nrcttc takip eylemektedir. 

Mf'rhumıın ıtllP"ll Mlmll bize h:ırp hitinı:e hnsıml:ır, hlrhi• 
r~flkası rhıdcn :ıvrılırl:lr rlive iiğrctmi~Jer • 

lnt· rları. 
B - Yatağından trkamıyacak hal. 

Jıa.berlercten Erb::?.ada me\•cut bin 
evden sağlam olarak nncak 10 ev 
kalm!Ştır. ~imdiye k?.dar enkaz al
tmdan çrka'!'!1e.."1 ölli mii<tarı 500 iı 
bulmu..4'ttır, Buredaki hastahaneye 
getirilen yaralıların miktart 80 

"~-m .. ta areıeri diln gece mar. 
4üb-- yy . . bOnıbale.m~lar _ 

~:adi'. Münib eehrilll t bl·ğindc §Ö 
dır. Hava nazırlığtnOl e 1 y. 

ıe deniyor: bUlutl&r·• kaplı oL 
Şehre hava.om ta bombala 

IY l'Hr çap r 
rr nııma ra.,men 8&.:_..-ıar;ı 'ıktılı 
a.t.ılmıl n i@lf Y~ 

Muhakkak ki. Türkiyeclen bah'I 
o~unacaktır. Ve muhakl..ak lci, Tür· 
kıye, Yeni dünyanın kuruluşuna b?l-
1.Ük mikı,as.ta rardım ~decekli.r..,. 

fli. H:ılhıtki Sl:ılinımıfl'd:ı yepyeni 
hlr sev olflıı. nrııda ıliişmanla. daimi 

ZAYİ - 349 numaralı bisiklet pi • tcmnıı; halincfo kaldık, ayrılmadık. 
la.kamı .zayi ettim. Yeni.sın! alaca • fıd t:ır:ırın :o;lperlerl hfrbirlne kan• 
tın dan eakts·nın hUkmU yoktur. !liıyorrhı """ hu ı;fpt"r]er. 1ıirhlrinden 

Sanyer OrtaÇf'ple 9ı No. da 20 11!1 1tl0 metreden ,.e :17.lıml 15tı 
İbrülm BDJin -r_._~ J:!!SZO) 111.tNClen fala _. tfellktf, 

de bulunan a#Jr ha..,taJar, aağtrlar, 
c!llılırJer, ve.ııa.l.re. 

O - Askerler, bunlann ukerllk 
mUddetlnl bitirdikten 10nra h&ktarm 
dP. muamele yaprlmalr. fture meneup 
tılduklan kıt& lmomut..mıklarma ha .. 

.tıer•~· 

dir. 
Erbaaya ba#lı Aladon, Çaltam, 

HoJay, Hosep, Camd..ırrtar 'kö:y1eriy 
le hu mıntakadaki di&er k5v\erıle 
hasar miktan yl\:!de- 75 dir. AY!'
ea, Tokad ve Ss""•1m valilc;ri ~· 
~ 
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büyük davaıarılJ/fısralarrJ.an 
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Tarihin ..----- -

Na/;/eden Bııı·han Burrak 
eren ıra ıçe . -Bo ... .._::;: .... ._ .. , ... ,, .. ,. __ 

D A YET 
löROLUYOR .Kt, haatalık tehlikeli ve sirayet edlcı bir mahiyet r oplayan : M uzatter Esen almı§tır. 'Jelldn hass~. tcs!r sahast, maalesef, hergün biraz daha ge. fstanb'ulun k::ılali1ht içkili lo yarak) - Altı ay sonra mı'! Bu 

,... nl§leyip büyüyor. kanlıılar1ndan biri. İçip söyleyeıı dar da geriye bır:ıkıhr ın1? 
- ı .. 

Rl..5LARKEN: f tki t.arafın da mllna51p gördüğü Yent r.E'Bll, tinünd9 çok korkunç ve çok kuvvetli bir örnek buluyor. miişlerilerin gilrüll.!ilü sohbetleri Ahmet Kara - Demek kati· 
\'iy::ına.da İmparatorluk sara• , bu evlenme 1766 da. kararlaşmıştı, Onları, l!tikballn bu gUzcl ümitlerini, bu yapın& heyecan kaynağın_ arasında dört kişinin oturduğu b~r gelecebiniz? 

~'lllda. doğan, :~.ıo arabalık mtıbte· 1ı fakat resmiyete girmesi için üçse. C:an çevtvcek, bu dejenere ve kolay zevkin e~Jnden kurtaracak işler, mas::ıdan kopan sürekli kahkaha• l\liirsel - Söz \'eriyorsunuz 
~em bir g'elin alayı ile Fransaya ne ~klemek liımı geldi. Bu üç faaliyetler, z.evk ve heyecan kaynaklan. bulmak, yaro~mak lazrmdrr. lar. her sesi b:ıstırıy:lr.. ğil mi? 
.~elen )fari Antu\·anct Itranısa Kı.. ııenelik bekleme henüz 0 1! ya~da Burada :·k tedbir oıarak ceza kanunur.un kumar hakkmdakl maddeleri Mersinli Ahmet Kara, lstanbull11 Refik - Te111in erlerim. 
raliı:e"-i oldu~u günılen itibaren 

1 
olan müstakbel Kıraliçenin büyü. hatıra geleolllr. Her §eyden evvel, kanuni müeyyidelerle işe başlamn.yı Refik Temkine hayr:?tle: Miirsel - Teşekkilr ederiz. l\'. 

~ trafmı ithıu~lar .. '·e. müdafaalar I ~es~ irı"n bırakılan b!r mühlebolle. muvafık görenler vardır. - Nasıl, dedi. Siz Mersini bilıne11 sin eşi bulunmayan hir yerdir. 
ıle sanlmış ~urmuştur, Ona Kıra. gıldı. Bu evlenmeyi ıkl sene siya. Filhal'ika ceza kanunumuzda, kumar oynıyanlar aakkmda bazı misiniz? Ahmet Kara - "sizi, Mersir 
Jj~eyken hucum edenler \'ardı, 

1 
st tesirler ve nttfuılar geç bırak- maddeler vardır. Adliyeye tnt;kaı odeıı kumar davaları bu maddeler Refik cevap verdi.: tam nıııııo"ile yaşatreayı vadedl 

hiçbi'r kıraliçenin i'itmediği baka ml§b. Fransa bu ite bir türlü ka• gözönUnde tutularak görlllür, suçlular cezalandınlir. Kumar davaları.. - Hayır ... l\laalec;cf bilmiyorum. rwn .. Mero;inin ~örmerllğinlz 
retleri jştti, dava .. 1 .-A:rüJiirken bü. rar ve.rem:,..0rcıu, AVU!!l--·a ..... a- , nı adllyey~, zabıta sevkeder. Po!i8 kendisine verilen kanunı salAbi. kalmn.·ac:ık. 
cum edenler oldu. ölt·::nünden tıOJl• yı bu i~ Pmsya Kıralı Frederik'. yetle, arad::t .ı:ırada faaliyete geçerek maruf blrkac; kumarbazın işlet. kab!l mi? Mergup - Size bir balık yed, 

I;" .., ..... ., -

1 

- Doğru mu söylüyorsuntn. B'l 

ra hiicumlam uğrallı, hatta oğlu İn mani olduğu dlişlince4'İndedi'r. tlğl, tanınmış bir ikı tirlşörün ve bundan başka geç.im vasıtaları ol. (Öteki arkadnşıııa) Ne dersiu ceğim ki, bakın bakalım. O ba 
lıile annesinın aleyhinde mahke• F.Tlenmiye kat'i karar verildik. 

1 
mıyan birkaç klmsen:n oyun oynadıkları yerleri basar, birka~ kahve. !stanbulda yediniz mi! Hele Me· 

me hnzu"'"nd • cah"ll k tti.. B .. t,.., - ra b' ._,._ F--sız ,. A Yi kapattr. Bur.lan yaparken, ya cilrmllmeşhut yapar, l'ftk defa .... apa.. l\lürSf!l? Beyefendi Mersini bilmi• ... '• ,,· ı ı e ugun .. ~. ,,..n ll ~ ...... e • ~- J nin rakısı ... (Ark:ıdaşına) söyle 
bil3 o··ıu·· mu·· n . . ıle .. 1 ... tur~ d. l""'"tla ya.nyaı ..,..,. ı:r..az, içlerinde t&.nınnu, kumarbazlar olduğu ı""ln, bir kanaat zaptlle yormuş .. ... , un uzerın ıı yuı; l', • ' .. s ,,a ıp .,,..... r ıa »"~ " \f · ı J h ı ne l\fu"rseı ..• Rakımı~. n.n.~ılclır? · 
da fazl a t•• · h ld h- J k t rif t 1-1--· • ·· ·· mabkeme,>e yolınr. Suçlular, bir .celsede ya beraet ederler, yahut az · ur.~c - ~tt? u ıwr il·· " 

n a. z man geç ıgı a e a. ere °' a mese eıeıını goru5- .6,.hmet Kara - nır kaç gün için zılın rakısını bir anfalıver. 
la aleyhinde bulunanlar ''ar. tUler. DUğttnün en ufa.k t.efarn1· miktarda !'ata cezasilc kurtulurlar?~ 

B 
• t Bununlı>. kumarın önüne geçllebUır mi? Fikrimizce l:ayır! Me.-ı.ine gelerek. bizi şercflcndire• Mürsel - Ol .• Fazılın rııkun ... 

una mukabıl onu mürlafaa e. a ına. kadar tesbit edildi. Eğer ~ . d d" ? bir harik:ıdır. 
ıfeııler de afoJ hmde bulunanlar lranıız Kıralı dUğünün bir M e\'. Bu işi Hüd etm'§, kumarın !enalıklan, ıçumat bünyemiz üzerinde. Cep,111JZ' va e ı~·or musunuz 
kadar çol<tuı-. Kırnliçe ıken taraf- ,.el yapılması için acele etnıelni~ ki zararları hakkında aylarca suren bi::- tefrika ne mUn!ertt makaleler Mürsel - Hiç bir mazeret dinle- Mergup - Beyefendiyi kösen 
tarlan varc!r. ölüme ,'.:iılerken acı· ı ols&ydı iş yaratmakta hakiki mu. yazmış, h:lckll.rları teşhir etmiş, bile tarzlarını anlatmış bir adaın arfa meyiz.. lokantasına götürürüz. En müke11 
;\ aıılnr ''e ağby;uJlar uldu. Borbon rizeler gösteren komisyonlar kim. tUe söyIUyovum, memleketıı;ı:ılzde kumarın yayılmuında zabıtanın da O dakikaya kadar susan Mersinli mel bir lokanta ... 
!ar Framitz tahtına. tukrıır f;•:ı,:tik• bilir i~i da.lıa ne 'kadar sallıya • kusuru vard.r. Zabıta Beyoğlu semtinde bir lkt kahve bellemı,tır. MU. nıer&up: Ahmet Kara - Beyefendiyi bı 
ten sonJ".ı. herkes zavallı KTralieeye caJclardı. temad·ycn ot'asmı kontrol eder. Tanmnıış birkaç kuma.rbazı sıkııtmr. - Mersini görmedinizse, kendi• il Merzuka ile de tamştınrız. 
taraftar ke.,ildi, onu melekJe•niren Dliğön Mrm ve Avnıpa.nın en H"a1buld, bunlardan b.:ı~ka oyun oynat&n yerler ve OYD&tan insanlar nizi y:ışı:ror sayamazsınız, azizim. l\fürsel - Aferin Jıe ... iyi nkhı 
yazılar yazıldı. büyük ve en molıte!fell\ düğünü °"' vardır. Buralarda bo~ntu olur, t\tlş6rlükle adamlar soyulur, duy. Dedi. geldi. 

Krraliçenin dostlanııın \'e düş- Juyordu. Viya.nada buJonllll Fran. maz, görmez, lş!tmez, bildiği, - biraz evvel dediğim 1'1.bl - bir lkl Sonra, içkili lokantadaki seslerin Ahmet Kara - Mersinin tadı 
mnnlannm bu münakacıası ıu. .... un ! sız sefaret bfn·cıı İ"İn mer•sıın' ı'...:n k&hve, birkaç kumarbazdır. çıkarabilmek için en .... ı'kj sy k'" " """'6 _. "' .... ... üzerinde çınlayan bir sesle: A6' ~ 
de <le,·a.ın ediyor. Bı'rblrinln ta. ktlrük go"riildii on bin 1·., •• .,.,. ala. Beyoğlunt!a. ŞlşU~e velha~Jl lstanbulun her tars!Inda, öyle yer!er malısınız .. "' -, ...._... - G::ırson... Diraları değiştir ... 
ınanı;yıe aksini söyliyen ''e yazan bileoek bir saray yapbrdcb. Ver. evler vardır ki. buralarda her gece yf.lzlerce ve yüzlerce paralar kay. Mergup - Bütün mevsim... I 
hu ltiitüpı.--eler -~-ı ·1 ... 1 say ara.....,.- d • 1 boluyor. Ga.1bot, mann, almak, bu suretle kumar t:carett yapmak hır. Dlve haykırdı. ı- . ....., uu oc;u vesı- ar s ,,_ a yenı pavyon ar M i K 1 b 11 un mevsım ... 

·h __ . t k k h h ı k '"·lind dl ers nli Ahmet ara, stan u n ııra-.ıudan hakıK&t.i bulup çıkar_ katıldı. Prense!i kar!fı1ayıp getir - • 81• ın::ısra 3'7. para az:ınma eve&i a.sta.ı ua. e r. En yaman °· Refik - Teşekkllr ederim.. Bur 
mak hayli gü~ bir İ!j.. mek için On &şl:nci Lui kapılan ' yun hırsızhklar· ise, sosyete denilen yerlerde oluyor. 2Abrta eıter ku_ Refiite: pek arzu ederdim .. '-likln .•• 

Ifatta bu 1• .. • .. 0 .. Jugu~ •· mahon a~--dn ·k~ aba marıa sıkı Nr mücadele yapmak Lsttyorsa, faaliyetini arttrrmah me"- - Bizi, sizi bir kaç gün mlsafir 
,,ın ... • "'&1'!1191n· &•o.:an n ı ı ar ya.ıı• Y k Ahmet Kara - Ne rlemek! Ss 

ıl·ı "tarih' bilyük' d.. 1 " · tı-"· ., hur bir kaç kumarbazla, birkaç l.ahveyi kontrolle u,.._nşml\•.:ıp .,.,.niş ebne şerefinden mahrum etınezsi• 
' ın .. va an ıerı• ''"" 1 ı;c " ki hiç istirahat zamanınız yok m· 
"ind~n Mari ı\nhr:aHet cla.VMı:nı Mentsinı Viya.nada ~ladı. On ölçUde harc!tetc geçmelt, aosyeteyml~ aile eğlences\ymiş, demey p, niı sa.nırım. 
ı.;ıl•amı!lH tıile düsündiıın. Fakat üç ya§lndaki küçük gelin !lltloılit ele bu gibi yerlu·i de bMmalıdtr ve ilk yapılacak şey de şu '•lmalıctır: Ta. - Teşekkür ~erim beyefendi... Relik - 'l\lümkün oldu!fu kad. 
huna tabii haklum :yoktu. Onun io • -· .. ·• f':'.lnks.sında takılı dünya.. ' lebelcrı ve genç çocukları kahvelere gitmekten menetmek. Bo.Ltıun i~, Teşekkfir ederim. çalışacağım. 
rin müml•iın oldt!ğu kadar yalım nm en büyük elmuiyle altşar at hergUn, he:- saat kah\·clcrj kontrole t3.b! tutmalıdır. 1 _ Gerçe Mersin, bir lstanbullue Ahmet Kara - Sıınu da vadetrr 
inandır l"e<ıikalara ooş vurarak kotula kırk se'kiz ara~da.n birin.. yu ağırlamaya yeter bir yer değil• tisiniz ... Mersinde kaldı~nıız rnü...ı• 
•n::~nı ve dedikodul!l"n mahiyeti: cisinin içinde lTiyana Mlkaldanru Her zaman dün \·erdlm.se bugün alıron dersin, dir ..• Bunu itiraf ederim. Ancak 1 def{'e bendehanede kalacaksmız. 
ni !l"ıı:ça n;ö,~eı Nt''• hu dnYa~·ı d:ı. ılolar;tı. Akşam yemeğine bi'n be~ m•ndtoı bir timide salıverip &"ldenıln, l\lersin, bir İstanbulluyu eğlendire- Refik - Hayır ..• Bunu kabul e• 
nnlatınağıı. La.,,Jıyorum. Her clav:ı. yüz misafir d:ıvet edildi. Gece be' Zurarını çdlarmak bterken kaybl'dcmn, cek vasıtalardan pek mahrum sa• demem ..• Evinizde "lfzi rahatsız el .. 
la yaptığım gibi bu "Sefer de ıur1 1 tin kitlli'k bir balo v~rildi. O ~ ~~man flP,fll olursun aakm oynama kumar! LAEDRi: yılamaz hani.,. mek istemem. 
iarnya ba}lnmac1an evvel nık'a. Fransa Kıralınoı vekili ile müstak. ' Refik, kadehini ' kaldırdı. Mas::ı Ahmet Kara - Nasıl rahatsızlık! 
rıın kahramanlarr hakkında km& bel K1ra.ljçe karşılaştı, erte<>i gün ı H~ı BMdan evvelki yazılar 16, 17, 22, blrinclkA.nunda çıkmıııtır. arkadqlarının kadehlerile tokuş- Bu benim ve arkadasJanm Jçin bir 
' ·r rnıık<ldeıne bumda. da faydalı kili'ııede nikih ıo~,lılı. Ve bir ~ün , __ ...,!'!""!'-'9_....,, ..... _'"""'!1111·--·-'!'""'--llııiıııı------------' turdu. D6rt alıadan bir anda çıkan: şereftir. Miimkün d~ill sfıl otelde 
'l}ı•<>aktrr. ııonra da Fransaya doğru voln. _ SıhhaUnizef.. yatıramayız ... Bunun imkA.nı yok. 

UtJ(.;t)xm~ lltl'XGVR HONOV-R On teki7.inci asır mera.ctİJn ve u<ftdan Buftdaft Den sonra, bir saniyede, kadeh• Ahmet Kara - Size ikinci katla 
~ıkb. ş Mürsel - Şüphesiz ... 

AGr ... TYAX ntR GELİN: tesrifat a."ndrr. Bu yİİı7den Frn.n. g ~ ' il JP. ill & lerin boşaldığl görilldil. güzel bir oda aymnm. FevkalAde 
.. .. fiız ve A,u.,turyalr <liplomatlar Mersinli Ahmet Kara, aAzıru men• nezaretli bir oda... Orada, evfnb:• 

~IGH •.• Gutun Fransa, neş'e İ· mUşl<ül bir iş karsısında kalılılıu ~mınııı~ıooıııımıınmııınmm~mııı~•ııııım~~:ını•IJOOJlllJm~~~mm1111-1- diJlle sildikten sonra Refik'e sor- de imiş ı:dbl rahat ed~rsinfı. 
ı:e-rıs.inde bir düğün h:ızırlığiyle uğ Fransu Y.•liahdmı~ zenesi Frst~ du: 

1, . Rerik - LAkin beni minnetta" 
ra5ıyor. • ran.sız ,·eiıalıclr, Avustur 6rz toprağında mı re5nten kabul ~· Bir facia - Ey ... Mersine ne zaman gele.-
Ya 1mpaı:atorlçesi 1'tlıır~ Tere'.1;'in 1 cilecek. yok§& Almanya.ela mı? Ay. ceksiniz? bırnkıvorsunuz ... 
.km ::\Iarı ,\ntumnet ıle Hleııe• lar<'a münakaşa me,·zuu olan bu Ecn~ gazete-l~ri, on ~ş glirı Muallim, taleb~rine, uzakla§- Mürsel - Evet ..• EveL.. Ne zıı• Ahmet Kara -Martın blrlle on 
<'eli. biiytik ihtilaf nihayet şu suretle kadar evvel. vukua gclzn acıklı bir ınalarınt söyledikten ~onra. bir man "eleceğinizi haber veriniz. be$! nrıısında sizi bekliyeceğim. 

Ilıı e\·leııme bir a5k e\lenme.ll lı:--ll.edildi: Kabul re<>mi Ren neh...:' hftdiseden bahsetmektedirler. Bu kibrit çakmıcı ve parlayan vere Refik - Pek ala ... Kabul ediyo-
1 -·ıd· z·· b' ·• " "' Refik - Şimdiden ne söyliyebl• b 

f egı ır. ,1rn ır~ı; yıl sonra. On ıi7:~rinde'ki adalardan biri.:;ind~ hadise, Fransarun Dilnkerk vilft.· götürmfü•. Oradan, birdenbire ere• rıun eyerendi. 
\I L · - " lirim ki ... Ne zaman imkan bulur-

tıncı ur umaniy1e Fransız talı yapı!a<'nlitr. Yetine tabi bulunan Ka.sel kasa• niş bir alev yllk~lmiş, hem mu• Ahmet Kara - Rica ederim ••• Ba• 
1 ına oturaca'">< ofan Yeli::ılıt ha.kiki (De\'&nu var) basında vukua gelmiştir. allimi, hem de ep·!yce urıalı:ta bu• sak. na sa<'lece Ahmet deyiniz .... Sami• 
man:ısiyle bir eı·kek olamı .. •a.n ha•ı Mürsel - Niçin yakında .!{elemi• . t 

" Bir muallim, yirmı· beş ta.1-b~• lunan yirmi beş tale-beyi de ear- yorsonuz'/'. ınıye ..• .; 
la bir :.ı:enı;, Marj Antnv:ı.C\et ise K iL.!~ " - h.e • • d Refik - (Sözünü keserek) Azl• 
0;1 Ü" :\. ·a.:şımla Ye bir "ocul'tup a RÜta gene bombalandı sil~, .krrlarda geziniyormuş. Ri1' mrş ve psını e yalmıış. Ahmet Kara - Şimdi tam za~ 

"" " ' • k - zim Ahmet... Önümüzdeki martta 
Uu düğür. siya<>i maksatl~la aç gün evvel, !ngiliz tayyarele- Muallim, bir müddet baygın m::ınıdır. Mersine bu mevsimde do 
· · le l'enı Delhl, 2S (A.A.) - KalkUta rinin attığı bir bombadan husule kaldıktan sonra, a_vılmrcı, ama ~i lm :'\fersine gelecek ve sızin misafi:·:· gurı.i rek yapılnn bir ittifaktır. .._, ·yum 0 az.. niz ol::ıcaııım. Beyefendiler de şahit 

\\"ll"tUr"" tmp t 1 ~ p ~ehrinde dün gece, UçUncU defa olmak o ı n b' .. ı. d gün sonra ölnı;;.,_ Talebelerden on Refik - Bugilnlcrde lstanbutd·rn ıs .... ara or ngu ros• .,.e e . ır çı.[l\.urun yanın an ge.. _,, olsunlar ... Şu bir kaç saatlik mua• 
~. nın Cermen ırknun he,.,""e~on}'a. czere. Japonlar bir hava. akını yap - !:erken, orada, gümüşü renkt~ bir be!}i de aradn.n çok geÇmed.en, :ıvrılm:ım maalesef imkansız. 

nıı•I rdı b. w • •· d "1'' · · 0 h ld rcfenin bence kıymeti pek bil•.n.k• ı-ı:-ıı elinden a]a<'ağrn:ı korkmakta ~ a r. ı;izgi görmüş. Bunu. magnezyum ırvırı arAasın an o up gıtmtŞ• Mürsel - a e vaadinizi ne J'U 
Blrka" bo ba t ı • J i lor. Bunu bir kaç gün daha uzat-'c ~:ırk komsusu Rus '.'ürlı~mm " m a r mışsa daı zaçar zannet.mi:." ve kimseye zaraııı do- '°r. znman yerine set receksinlz? 

-~ h ve huar eh6mm!ye•-ız g"rUlmekte k d" "mh B' ih . -•·•· b l 16 R f"k Gelce k "lkb b d mak ne sa:ıdet ... <·,,nup ,... \ rııp:ı~-.ı lı1•im olmak e. " '"" u • un ur ıye, ı a etmeye kalkış• 1r tıya~~. u suret c, e ı · - e · ı · a ar a ..• 
ıııcllei';'ncıen endişe etmekfedir. dir. mrş. kişinin ölümüne &ebep olmuş. Mürsel (hayretle yerinden sıcrı- Refik bunu söylerken elindeki 
Frnnsa tahtında oturan Bnrbon bira karlehini kaldırdı: 
hnn~~9nr ~~İn=il~ttnin don~a_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Sıhhatinize dostlanm~ Dedi . 

... ,rr ıilke:erde kurduğu geniş im . - Ne o!dunıu Ş·yıla h'lnım? Gayri ilıtiyari ona doğru dön. Bana mfö;aade... Mersinde görüşü• 
ıı:ıratorluğu 1nskanma.kta \"e biç Dedim. Hafif, ndet.l duyolmı - } rliim ve balaşlarmuz karşı~tr. rüz .. All:ıhaısmarladıl.. 
n!rr:az.sa. Auupa kıtasınıla •·ranınz Yan bir ~esle: · ı mtlınek mecburi'yetlnde kaldım. Dedi birayı yuvarladı, lokantıı 
hil.imiyeti tutabilmek •f.'lll bir - Bilmt>m .. deı.Ii. bilmem •• an• - l\"kin böyle si;ylüyorsunur.! arkndaşlarının eJJerini sıkarak çı• 
Jatiıı • Ce~·meıı anlaşmaAını l'iicn• nemin anlattığı rüya, beni Jrorkut f!ö~leıioi, ağır a.iır portreme kıp gitti. 
<le 1.!.etirmek istemektedir • tu galiba!.. çevınlı: (Sonu yarm) 

On sekizmci ncıırda. ittifa.tölarla GUldlhn: - Bııradbki insanın bf'nde bı. 
ı rnu:ULA(felerle eleği!, Krra.llık hnne. - Rüya !i3eycla tınoım, riiya.. e_ raktığı intiba bqb oldu da.. 
J ıl:ı.nlan arasında evlerune1er]e ko~ hemmiyet ,·ermeğa gelmez. g Cevap vermedim. 
f r~lu.~. Milletlerin dostluğu eneli Terli, ko?"tmk bir gttltt,ıe ceçap • fi ~ F47dayı Nedime ile ta. 
~illmmdarların akrabalığından do_ ''erdi: Şeyda beni dilckat1e di'.nliyor, 1 şağı bir gen&tir ki.. dtl"1Jıttn bır r nı,t!1dm1. Bu tanı,ma, keı.kin iki 
gar. - Evet amma, ne de ol'!a.. gözlerimin içine bakıyordu. San• ke-re.. la'.ıcm Yı!kdi{; .. rlne- r:arprua'Jı ı:·bi 

l•'ransa. A\·usturya. ile anla'°1ak - Şöyle otunınuz Şeyda lıa. dalyede fazla ot111'8ma(]r. Dn·arı Hayab t:ımamiY~ mazbut.. "': bir ~yoldu. Nedense. birbirinden 
ıt17usundadır. Al'Ustnrya tmparato Dim. Bu hi5 nereden geliyor bilJ. boydan boya kaplıyan kütüpJınne. handa daimi bir söldman ahengı h-,,ıanmadılar. Ba )ıadrnlar, daima 
riçesi Mari Terez de bu ittifaka yor masumu:! ye yakla,b, Kitaplar tamamen cilt nrdır. Gttrültii!llz, nıUtevszı. .._ IJD'lı ve daima kendilerinıt mahsu!ll 
muhalif değildir. Fakat bu ittifa . (1ocok~oğmnuzdanberi dinleıli~~· lenmi' ve tasnif edilmiı;tJ. Dalıa mimi, güneşli bir insan.. mnh16kbrdır Veffe)im •• 
km r~mi muahedesi mahiyetin • mi:r: masallardan, mnhitimizcle ya4 doğrusu, Salim bana nisbetle derli - Evet ben de öy)e hissettitn. iki. ttç ~ ~n. giden miıı!.• 
rle oian evl!!nme i'si bir türlü hal• ~ryan '"e bizi de ker.di tesirine çek. toplu olduğu için bu i~i o h8"ar. Benim de kanaatinı o •• portresine firler sayesinde, Şeyda ile tconuş. 
l~i1MDem.iştir. mek istiyen t.ell\kkilerden.. hele i. mıştr. bile bunu abettİnnİ!J!IÔ\~· mamn: çok fasılalı ge9ti. 

Kimi e\'lenrlimıeJi? İlk hatıra nanm:ı kabili'yeti fnzl:ı. ol:ınla~ i . Zatc:-n onun ~yı daha. fazla - Kemalde iyi 'bir i~tikbali de Beraberce snkala çıktr~ız ilk 
~elen Krral On Besinci Luj oldu· cin, fal, rüya, büyü ~ihi Şeyler çok ha.rcaması ela yine hwıılan ileri olacak.. • akşamdı. t7ariP bl'r heyecanla !ar. 
\'akla Fransız Kıra1ie~inin ölü. t'!'hJikelidir. Sonra, rüy.ı.larla i~len geliyordu. Şeyda cevap Vf'JUJedı. ilaha sılıyorrlnm. Tramvaya binmek i~. 
mündenberi ya~lı Fransız Kıralı mi' ma'Jallar yok mu, onlar daha. Şeyda, başını sağ tara.fa çevi. ileıid~ benim portreme nkllfh. temeoJi: 
be-kirdr. Ona Alustnryah bir Pren fena .. mesela bu ma.sallann 'knh. rinre Salimin bir porircfi.ini gör. Onu ds. ben yapmıştım. tcinı ~4bi - \"11ya gidelim, olmaz mı~ 
e<ı almak nıiinıkündiir. l'aket ramnnl:ınnm bir yr~r~ gi<leı'ken: dü. llafifce: ka"'1'fc ve karanlık bir portre.."" Dedi. Çok YAknınİıda yürüyordu, 

madam ı•ompa.durdan sonT:t çıl~ın - İşte ~nu s:ze lHrakıy.orum. J(nfif içini ~eker gı'bi old1,1, 9011. Etrafnaa. blJ]dyor, nerede bulundu. 
hir Mkla. madam Dü Barrive tntu. Reni ~önnc:-k fsteıliğiıı;z zam:uı n• - S:ılim! ra yilziime baktı. BBŞDI !:<a\'inlim ~nt11 90royo:r. ÇOcok gıöi sevin!-
lan Kıral böyle- bir e"·Ienmeve tilt'd na bakrn.ız. Onun pnrcalamlığınr, Dodi, ~·akl~t.. ve pencereye doğru ~tbm, rordu.. 
detle itiraz e1tnckteflir. · - • ~olduğunu vt>ya dilştüğijnü ~örür. - Yai:;ir boya .• hem de sizin.. - ~alimden mektup alıyor mue StıkakJaf' kalabalık ve ıpk)ar 

Avnsturya Yeliahılı <ıa. l>ckirdır °'l."!niz. bi,iniz ki artık ben ölmü~üm. az kılsın unutuyordum. Saı:tn ba. sonuz !5eyda hanını? da zayıftı. 
fakat Telialıt .Jozef si~ıı.,ı menfaat llür. na, sizin ~ok kuvvetli bir re5snm - Evet, alıyorat. Bird1t11bire: 
leri hislerinden üstün tutan in . Demeleri ıdhi ~eyler, kafamızda. olduğunuzu söylemişti. Ve birdenbire sözü Çevirdi: - Şe1 - dedi. Saim hey •• ba Ne 
anlardan <leğ'ildir. On Besinci g:ı.rip izler bırakmrı;T:ı.rdır Bunla. - bam etmiş. fakat onon port• - Ba.ns. İznıiıi tandacaknn, de iliJne hadmılatla çoktan mı tmıışı. 

J.uinin ı;irkin kr7!aı:.-ndan biri<ıh-- ra benziyen her h&rlise, o garip iz· re'!linde muvaffak oJdoğumu sa1'ı. ğil mi Sa.im bey! yorsanoı:? 
le cvlenmcğe razı olmamıştır. leri ha~kat~ ı:retirir, bhj heye. yonun. B:Wiyor musunuz Şeyda hn. - Şüplı~iz beraberce gezece• ~- ıı;.et, e)>eyce ıamandanberi .. 

Ortada kala kala Fransız Krra• canlnndınr ve knı",cutur.. me~le, nım, SaUnı o kadar iyi, o kadnr ğiz. bikbtle 1-na balctrftrnrn farkm 
hnm tomn• ile Marf ı\ntmanet hnnt!a.n ibar~.. temiz kalpli, o k:ıdar ipek turno - Fakat sizi srlmıazaam.. da7Jır11. (Devamı var) 
!,alıyor. 

lngilterede, herkes Lavrens 
oluyormut 

!nı;Iterede, bir "'Llvrens" mo
dası v:ır. Hani, şu m~ur casus 
U.vrens yok mu, çok kim..<r.e, ken• 
disini onun yerinde göstemıtk is
tiYonnuş. 

Bu sahte La.vrens•ı,rden biti 
de bir köylil işçidir, 

Bu adam, zina cilrmiyle mah• 
kemeye verilmiş, Tahkikat sıra-
mda, bilviyeti sorulunca, undi• 

sinin "Miralay Lavrens" olduğun•t 
söylemiş. Haltmki evrakından, 
köylü bir antt>le olduğu meydan11 
çılnyormuş. Öyle iken. o, israr et• 
miş \"e Miralay Lavrens bulundu. 
ğunu, 1935 senesinde bir motosilt
l~t kaıasrn-:\a yaralanmakta bera• 
ber ölmediğini, kendisini ınahsuıı 
ölil gösterdiğini iddia edip dtll'll 
muş. 

Mahkeme, mtratay LA.vrensin, 
öldiitılnii gören dostlarrm celbet
mtş ve mil-!drl ile ka.~ılaştrrmtş 
ve ancak, bu S'.ıretle . i~çiyi hakiki 
İ!mİ ile m:ılı'lı:fim edcbilmi'}. 
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Harp ce heleri manzaraları:3 

L. çölOnde ' ~:::..mı: .. :...:=: 
lfvlPARATORLUK TARiHiNDE 
EFELER VE ZORBALAR 1 

dyereJıı gönderecek onyueu1armmuı 

ur vahalar :::r:n:: ~= ~ 
c:J..O Mütelenik 

- ./ . • ( Fizan hanliai, Bingaıinin ce. PUL !ılElU.KLILA.RIA - Dam. 
Harp teJ>liğlerınıl.c .1511li çok sık J n~b?Ddak.i Kufru vahalarma biti. ga.BIZ, d&mgalı Tllrk.lye c11mhurl;re!t 

Sf'Çt>D 1ıerlerden bira de ••ı.·ulo" 1 !Sıktır. l "t- Tllrk hilldlmetlerlle, levan. ecnebi 
dur. . Fiznrun merkezi "Menuk'' dan bUkOmetıerı poata puil&n toptan Ti 

Zeybek aıra 
Havddrla.ır . 

Calo Bingazinlo cenubunda, ua. gıden doğru biı yol, Kufradan son. ya cın. ctııa •tıltktır. Arzu ~enler 
' ••G '~" ı.~ "D hl ' d b hile yakın \"e eey&ü Allsabusına ra a e' en geter ve F.ssiyut'• •&tan uı kız ııseaı le1J\re memuru c. 

D öRDt':xct) Mumd, Osmanlı 
tahtına oturduğu zaman 

memWiet kamıa~ık bir hal
deydi. Yeru~eıilerin rezaletleri, 'D" 
Jemanın rü,,·etciliği, 'ilkctfı. ve r!. 
calin brrsnlıldan alnu yUriim~· 
tü. İdare bozUk, hliküınet i~leri 
düunsizdl Halk ~fil ve per;.,aıı. 
dt. İ~5iıllk bir ate~ gibi yurdun 
her ta.nıfınt sarmıs, mn.1, can, m. 
emniyet? ı.a.Iınnmıstı • 

tO kilometre kadu.r mea ! ede hır I da nihayetlenir. vat Şenmana. mllracaa.Ua.n. 
\"abadır· "Calo'' dıı. ltillyun işı;a Fiznnrn oonup hududunu, Fr n. 41dırınız: 
tinden e\'\·el 15 bla kışı \"ardı. Bu. 1 m garp Ve UstU\n hattı Afrika!!ı tAte 6) <AL.) (Bulun.mu) (C&n) 

gtln, bu ntlfo!I ~pe):ce auıhnıHır. nı te3kfJ eder. lln\•alintn merkezi (~"iddJ) (Canser) (Çabfn') (E.E.> 
na yerin h~susıy~tı, RUfra \'aha. olan Mel'2:tllı, '1 bin nlifn&lu, ı:öl \.t:.N.8.) (Ehram) (E Glll) (P.D.K> 
larmda sakiD .olanların, sahille te• orta~da bir istisn:ı \'Ücude geti (F. Te.z) (Fethi :m (F. G) cGoven> 
ma.s1annı tenıın eden ye.8Jino mes. ren hır '>'aha kasn~sıdır. Bu kn. <G~) <t.N.D) (l. p .~J 
kftn mah&I ol?sodur llu.ruı. \"llha ~ba, ye,illikler ~inde, ber~etli (J<.uımetima) (Kumral 60) (Kaynak) 
lann en oıllhiln sulo~ Yerı olan bır yerdir. (1J.T.) (M.H.R) <JU:. '9> Uıl•hmet 
.. B~ttipal" Jruyularıl'llan 350 kilo. Lib~mn cenubunda her istika. .Bt:"!lll (Nalbant) (0.1) (P .A.) (R.A) 

Gene pndi~ b('lllen faaliyete 
g~erek zulmü, zulüm ile mah\·ct
mek yolunu tuttu. Ve bu suretle 
az zmııanda baŞanlıklann, müna. 
ııebetsizliklerin önUnil nldr. Şimdi, 

metre ınesafededır. Kcr,·aıılar mete gıden ken·anlar, ''Merzult'' tR.T K.) (2 R.U.) (Scmlm!) (Biyab 
Çalo ile Kutra \'llhalnn arasınd~· •lnn ~e-= b"Jdeıi idn, lıu kasabamn .nen (T.A) (Uyaa.l) (Yersel) 

ki bu çölU, on, on be~ giınde geÇer- ı f'~~yeti artını~ ve Su.hrayt Ke. 
Jer. halyaalnr. Kulradaki Sinnusı ı h·n~ bu in mımla bir tİ<':ı'"~t , .• 
1ayam1armı bertaraf ehnek İç-io faalıyet merkezi olmu~tur. 
"Calo" üzerinden o~\ier aevkedcr' MerLuk, bir \"Rhada bulunmakla. 
lerdl beraber, etrafı bataklık bir yerıle 

Son aylarda da, lngifizJer bn h?lunduğu için, pe'k fena lttı.\·nli• • 
havaliye Komando müfrezeleri <lar. 
ı:öndere'!k akınlar yapmışlardı. Pizanda, !Sahrayı ltebirin her 
Bu fngı1ıa miifrezttleıi Mı ırdruı ır1nnd!ın çe"itler vardır. Ara.plnr 
hareke.t ederek çölde s'oo kilomet. ~heriler, Toareıd~r, zenciler ,e' 
reh'k yol yllrl!mUşler, Oa.Jo.da br saıre. burada karmakarı~k yaşı. 
hın~ ttaJranlan basmışlar ve Bin yorl~r. 
gazı yakınlarına kadar !llimale slir * "' ,.ı 
mUşlerdi. · l\lt"n.uk'nn fi)mali f!ıtrbi-sinıl ~ 

Clalo, İtalya istiIAsı ırasında hulnnan ve Akdeniz snlıjJj'ne ka. 
A.nıplsnl! mukavemet merkezi 01• dar olan arazi, Afrikanm en 1,. 

maşta. Sınnusll r. burnda topla • 1ıt1 ~öl kısmmı t~kil edb·or. Bt; 
nırlar ve meshor Om.er .ı•:\Juhtar'. S-<ım ç-ölUne, Araplar, .. Dlimdiız: 
•n. riyaseti ııltmda, sahilde yerle~ Çakyn çölü" manruıın.a gttlttn "Ha 
mıs olan İtalyan garnizonlanna msıda" diyorlar. · 
hürtnd eı:ferlerdi. Fiz:ın ha,·nlMnb, ekseri.si fü• 

Oato vaha!!ı da, !Ulı\k, lıonnalı!: tle\lf olan nUfıısunu doğruca tah. 
a~bıe. b~bu!>at ,.e meyve yeti~cn ~~n etmek gU~tUr. ~öylcndigine 
hır yerdir. Burası da, 1910 enesin ..,ore, burnlarda, 100 bin kbı~ ka. 
denberl elden ele ~i tir. dar ahali mevcuttur '" 

FIZAN Fi.zan h0.\'1'lisin<le,
0 

Merınktan 
Araplar, ~!18·. ''Fezzan" diyor. başk:ı. "Zuı\l", "&hha''. ..rrn• 

lar. Bu mevki1!' ısmi, harbtn ba~. ;:'e~"·. "Zella", "Sokna" "Tes ıı,·. 
langıemcl:ı;n~rı, re<ani tebliğlerde va gıbi güzel vahalar \'ardır. 
eok ~f'ÇDU,ta. 

Fimn. bir \"ııhn değildir Burası 
garp Trablusu vilayctfuin ~nuban 
da çöl halinde geni bir s:-.hadır 
\7'aktiyle, Sultan Abdülhamid, 9~ 
JMI menfilai, b hanlinin mer. 
kezi olan "Merzuk'' kasabacıına su 
~rdi. 

... 
:rı 
::ı 

l 

* • "" 
Bom:ıWar, l\lililttan 1 'l ene ev. 

vel Fi:z:aıu i .. gal etml~lerfli. Me,. 
hlll' B-Omalr • eyyah, burasını "Fa. 
:nı.nya" dire yadediyor. 

Roma'1lıın, "Bernnl!I. ' lar .• hun-

i 
Jar <la A~ı>lnr tcı dettiler. Fh:an, 
1811 ~nesınde Tunus beylerine 

"'-' 
Q 

1 

tabi bulunuyordu. O nıanlı hUkfı• jstanbul sokn'klannda. Yenioel'i\er, 
meti, 1849 ~nesinde, bu bavaliyJ, ne ''1'ııH'.n m ehli kadın ve oğlan• 
ıloğrodan doiruya i'daresi altına ıannı'' Çevirebiliyorlar. ne de me3·• 
aldı. hanelt'rden <lönenleıin nfı.rıı.Jan i. 

ltalyanlar, !911 selJ"!linde. garp ittliyordu. Çiinl.il, her gere Sol . 
Trablu~na ~tıkJan 'l&Jl184'1 Sin. tan Murad s:ıknk•!\rdn dola.~ıyor, 
nusilerin idaresindeki A~plar, bir yumnıkta banlan deviriyor, 
memleketlerini Jddctlc müdafaa .bir hanı:erl~ yere seriyordu. 
ettll~r. Bundan dofayı, İtalyan. OJ)un asn zulUm, istibdat ve 
]ar, 1922 &611.sinde büyUk kuvvet. i~kenee asrıydı. En ufnk bir tmçu 
Jerle hareket etmiye \e Fizanı İ'i. ufletmi.vor, tiitlln '\'e rnln itıt>nlc . 
tila ctmiye mecbur knldılıır. rt bile öldUrttiyordu. Kahnndıt.n 
İtalyanlar, 1922 1enesi11de "Mtj \'e tccTbirinıle Idm'ie lı:urtolaını

rnts." yı i gal edebıldıler!!e de, rorda· Fabt bütün şiddetine, lıo. 
Merzuka, anl' .. ?\, 1930 senesinde ğuYtu~ıgnl2 rnğmt'n bır me:ı:ir• 
girebildiler ve burada tutunabil• 1 yeti '\"arclı: FetYacılara, fı1dıncı 
mek için de, bir Hecin !i~ar ınta. oftfllare Jat'iyron raRf ı;o tenne-

ın teşkil ettiler. Cli. 
Bu St>ne. Fizana, Çat tarafln. Padi~h ~id<letli barcketlerl.vle 

rmdıın iforH,·en Golcü Fnuuızfar, memlekette muvsk~at bir rıUlôın 
200 kilometrelik bi'r Cj(\l ıuıhnsmı tes~ etmeğe mm-nffnl: olmu. tu. 
g~eff'k bi'r alan ynptılat. Yine bıı na Rradn. ba9-rılnn Bağdıul seferi 
muharil' Fran!alann tan-ıınlerl, hakikaten bir bartkadll', Tilrli mtl. 
~ferzulc b.llaba!?nı bombaladılar. letinin istedi~i 1nnuı.n derhnJ e~ 

• ı>tOER \'AH.~LAR :ki' kudretini, c11l\j " r. "'iıxerliğin\, 
Lı~a fö!~nde, 'J\lıs1! ye L~'1ya eski satretini 1"e knhranmr.lığını 

arıulsı dahılını'le serpılm1' dığer göstenneğe muktedir olıluğunu 
\'ahalar t'la. vardır· Çok miktarda m0ydann. koyan btr barili~ 
olan bu ikinci derecedeki nh~lıı.r Dördünr.il Muraa ef;lcnceyc dlis 
ara~m~ • .ı ::na~!"• "D.ahl~'' "Da.. ki1ndii. İçkiyi ve knd ı ~k se. 
harıye , Vıtdı gı"bıle~ .'·ardır. verili. Gece ''e gündüz ze,·k arkn. 
Bunla~,. harp ahnsı barıcınded!•• da~lariyle ha ket sa.falan, saz n. 
J~r •• BizılD b" yazılarda bahıset~ı· lt>mferi ynııma1itan geri kalmazdı. 
Aımı'r ,·ahalar, ha.Tp sahası üzerin. Her gl\n srrasiyle incili kö!öl\lc 
de bulunanlar, veya bundan 111onra 1 Sin"n Paşa köslı\inrle. At me:rda• 
bolanabileeek olanludo', nm'1a Silalttarai:a kö kilncle • iı;lci 
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11~fralnn kurulurdu. Padi~nhm u 8 ,. 

yınei camı liillfnma iltifat boyum. 
eakl:ı.n saatten" evn•I ~arayda, 
k6~k1erde bir tela, başlardı. Ha. 
rem ağnla.n. fpek snh'nrlr, zarif 
erpu,ıo iı; oğlanlan ince seclcner 

ara ına minyatür i~lenmis "ud a. 
ğacından mamul a:nıklnra" 0""'111Rlı 
gilmii!I tep ifer oturturlardı: \'c: 
5onra murassah tabaklara konul. 
muııı çeıııit ~it lllt'~elerle ofra:\ 1 

süs~rler, altın zarflı ve clm:ı J:ı.r. 
la işlcnmi~ ate,. renkli \'cncdil• 
lıi11Urlan içinde ::arap tnşırlıırdr. 

t~ret sofraları lıazırlanırkcn 
hir taraftnıı t'la. ycrdel•i yckp:ır~ 
ipı;:k lıa!ır.m Uzerine sınnnh er
kiln minderleri sırnlanır, arahtrı• 
n~ sedef iskemlelt>r konurdu. Pa. 
dı,ahın oturacağr yer geni,, yu. 
ı~uş~k ıırkahkh ve SMaldr bir sc. 
dırdı: her teline fmdrk bfüiikhi
~r\hıde clıtı:tt;fnr ili'ı-tirilen ;ıir 0 • 

dlr! ~ " 

tt!!tÜJ1e c~mıın renkli iptl; bir 
lrıhf geı;irilmiı; tms tüyilnden hir 
ilte serilir, baş ,.e nynlc tarnfJnrı• 

nıı ipcldi ac;fıklar verıc .. tirilirtli 
Pııdi,:ıh :ımrayn ~ffaf biirünı 

ciildcr ııltındnn , ·iicutlanmn ç!~"İ • 
l~ri görünen gflzel ,.o genç iki ;,a. 
r~::renin knllnnnıb ~e1in1i. l'rzJnr. 
htlnkftn yerine oturttuktan 5-0nra 

~·ii.~utla'?'m iştihıı.yı kam~rlıyn.n 
rn ınal:ı.rıylc i1er!tycrd\ l\a)ll\"a ri 
d_crler, d~nndıı b<.>kliwıı öteJcj ~n· 
ı·ıyclt>ri iı;rri çağınrlardı. o 7.ıı• 
ınan salon, Türkten b:ıska iter mil 
leto mensup ~üzellerle <lolar mn . . ' . 
'ı, sıyalı, e!fı. liich·,.rt ve kn.l"cli 
~özlerini parlicahın gözlerin" '11 
kerel: ittirat beklcrler<li. Kızlnrın 
i~inrlc öyleleri \ 'erdr ki, tenlerinin 
rrnı?i pcnb,.lesmiş hir "eftnli ~ihi 
bPrrıık , .c bııjhılu'.\ du. '1 c snı;lnrı 

ipek bir at .ı !!İbi \ 'ilrutlamn sl· 
nırılı. 
:\n:ıçı> tmpnrntorluk tarihi'nrlen 2 

S.1z. illt 1,ndehten <'.Onra ha lar. 
ılı. :l'\'nyrn, tn.nburun haznn nfln• 
Yan 'c ~ııliyen, ba7.an h\ilhiıllesen 
,.c bir dtmet n~ .. ·e olan nni:.mele• 

-s-

M. S. Ç. 

rine: odun knhk:ıhaları kan m:lı 
Kadehltt bo~alıp dolduk,ça "carı· 

yderin ne,'e '\'e ~ta.retleri artar: 
dt. O zam n iı;lcrinden biri, beyaz 
'il udunu yan ı;ıplak göstere_., i
pekli mıışlahla örtmilıt bir .im, u. 
,_.n l.."tlDlral saçlan pcnbe topuk• 
larmı öpen bir K:ı.fkM dilberi, ""1' 
rap kadehini padiŞabın ağunı:ı. bo. 
şaltırken, i•teden bir başkası ~ak· 
rnk gilliltilerle bi'r geyik kadar ga. 
lak .ko,. r, ötelci kız, yruuı.ktann. 
dan bir erandip karanfiline benı,i 
,fen dud'.l~dannı '',·elinimet efen" 
'Ti" ine UUltmlı. 

Jçti ve saz iılcmlerindc ne pa. 
ıli4ah, ne de olalı diyannda.tt, Kıır 
le dan, H' d d~nirlnd~n, Ru ~"8· 
1.lıın: Mn.car iı;:indcn, 1di1d • l' c. 
nediktcn topJanm15 esir cariyeler 
\'llı-dı. Padi~hlık hizmetı;llik c• 
t d·ı· • ' en ı •k, cariyelik bir tnrnf& bı• 
!'alilhrdı. Burada üstünlük, ~in. 
::alılık 3:oktu, herkes nıUsıwiydi 

l\leclıSe yalnız ne~1e \"e %e'i' 
hakim olur, snlonu bl'r ,.eh\'et hn. 
'~ı .k~pl.arc!ı. Cariyeler, saray nz. 
Jctının \'erdi~ ne,Tasteni~ krzlar 
değil. p:ıdiş:lba hfıltim, bir sürü 
§eu, geveze, snrhoııı, ~ılgın mnhli'ık 
lanlı. 

Erkel; yfü.ü gômıiyen bo sa.rho 
k~duı lirüı;ü, snzı.n krvrak aheıı• 
~aııc ayik uy<lul'op, ttih ka}çalat'l" 
n.ın. r~plan biı;imini, idili öğilsle. 
runn ıl;\ ebaz te,ekl.1111 rini , e §ak. 
lnbnnlıldnnnı göstererek oynar. 
tarken. knlplcrj ynlms 1Jir hi le 
titrerdi: \'UcutJnrmın en gfu:el 
;:\'erlerini t$U birlclk erkeğe göstc• 
rip beğendircre!t ondan be daki• 
J,aJrk idim almak... • 
. ~rdiincll Mttrad, haris ,.e at~. 

1ı ~ozlcrlr ön\indc rnevcelcnen s·. 
~alı gözlü bir ram di1berivle me! 
~ullı~n, öteden bir terke · kıu iı~; 
"nnn söğüt dnllnnnın krska.n; ;öl 
"'eleri altında. hi~ ~ gömıiyen 
,lerin, esrıırimiz bir gtil hi i , ;. 
re.n ~·e il gö:ıleriyle p~işahı kcn. 
~ınc rcker' dcı'ken, bir ~ka ca
r~rc, körpe Sch,ctengi.ı i)ralı, k:.. 
dıfc :e bcn~b·en iri, :rumu~alc gö7.'> 
li.1 hır MP.car kızı muni~ ge\ imli 
lıir ke.di glh:elllğiyfe palli~~Jın nt-. 
lnsırdı. · 

O uman Dördüncü Mura-1, bun 
lnrdıuı, b:ı t!ılgtn, çapkın vo sarlı~ 
ı.Urtıslinden birini ndali kollan a. 
ra ına nlıı· 'e mccli'sten uzakla. 
5ırdı. (nc,·aruı \'ıt r) 

•• ı.. 
~ .. 
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