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(Bu aabP p1ea habeı-leza a oa 

CUMARTESi 12 BİRINCİKANUN 1942 tdare 4Jer 1 telefonu: 20203 Flatı 5 luırUf 

Tunus ve Libgada büyük Tasarruf Haftası bugün 
taarruz başlıyor mu? Başvekilin söyliyeceği 

Londra ve Berlinden taarruzun 
yakında başlıyacağı bildiriliyor 
Alman tebliQi ı "Tun usta düşman mevzileri yarıldı 34 tank 

· ve külliyetli harb malzemesi ele geçirildi 

nutukla açılıyor 

~··········•••H•oHo•oeeoH•oHo .. oeoeHH••··-, 1 

l Mi 1 Şel 
j Çorumda 

Bugün bütün mektebler, Helkev:eri ve 
Halkodalarında toplantılar yapılarak 

tasarruf un milli hayat ve kalkınmamızd:ıki 
ehemmiyeti tebarüz ettir,lecek 

Jl§••ıı ,J"•kl d b • k t k Milli İktısad ve Tasarruf Haf~ 
~Vl U eJ l er e lrÇO an tası bugün Baıvekil Şükrü Sa • 

1 
1 

' 

Reisicümhur içten 
tezahürlerle 
karşılandılar 

Çorum 11 (A.A. ) - C~· 
huıTeiaimiz MiUi Şef ismet ln.. 
önü bugün saat 11 de tehrimize 
feıref vernıİfler ve büyük küçük 
bütün Çorumluların içten fou
hürlerile brtılanmıtlardır. 

* Ankara 11 (A.A.) -- Af • 

h •b "k r. • • b '"ld • ,. racoğlunun radyoda söyliyeceği 
fa Tl efil ~erllll l lrlgOTlQT bir hitabe ile açılacaktır. Hafta-

nın ba~lıunası münasebetile bu • 
P' ~ gÜn memleketin her tarafında 

[ 
.. 7\ Halkevlerinde, halk odalarında 

ve diğer iktisadi devlet müesse
seleri.nıde toplantılar yapılarak 

/ . . tasarrufun milli hayat ve kal ~ 
kmmamızdaki ehemmiyeti teba -
rüz et~rilecektir. 

Bu münasebetle ~ehrimizin u• 
mumi meydanlarına ve bi.iyük 
caddelerine tasarruf ve iktisad 
vecizeleri as1lmıştır. 

Halkevlerindc bugiin "e bu ge• 
ce tasarruf ve iktisad mevzula. 
rHe . ali.kalı temsiller verilecktir. B~vekllimiz Şükrü Soracoğ lu radvoda öuradan ('<Jveıkı 

Diğer taraftan Üniversite ve nuthımu söyleıken 
Yüksek İktisad ve Ticaret oku ~ 1 tılar yapıla~ak, profe1ö\"let" ta • ı caret okulundaki toplantılarda 
hmda da Milli İktisad ve Tasar~ rafından talebeye İzahat vel" İ )., • memleketimizin harbden evvelk; 
,.uf haftııtsı munA!>Phetil,. toıı!an- Cf•1.-Hr. Onivı>!'sİte ve Yüksek Ti- ... ... - ·-~-r 7 uci ~<r''''"''' > 
..,._ ...... __ ............ ·---·····-·-··-· ....... ---....-·-················································································ ganlıtaın vellahdlnin vefatl do· 

layısile Reisicümhur İsmet İnö 
nü tarafından Afganistan kralı 
Mehmed Zahir Şah> a çekilen ta. ; 
zlye telgrafına Majeste Şah ta· i 
rafından t~ür telgrafile mu. i 
kabele edlbnl§tlr. ~ 

\. ............................................. ~ Bır uçan '1lalenin içinae mitralvözl-r ate~e 1un:rr 11a:ıııyette 

Yurdda !Galatasaray ile Fener 
yer sarsmtılan yarın karş )aşıyorlar 

11 11 
• Şlman Afrika 11 (A.A.) - Res Mütte.fik kuvvetleri, derbal karfl 

D U n k U M e C 11 S 
m"'llrl bl1dirlldiğ'ine göre, Mihver kuv taarruza geçmitler ye birçok tank devam ediyor İki ezeli rakibin bu karşılaşması merakla 

bekleniyor, avantaj daha ziyade Fenerde 
vetlerl, Tunusta 2 zırhlı kol halin.. tahrib et.ıniflerdir. 
de Nedjeze.l Bab istikametinde ta - Berlin 11 ( A.A.) - Resmi 

müzakereleri Sark~~Pbesind;liğb;~~
3 

"ö;iüiü) 
Milli m~dafo~ için topraklar üzerinde 'İddetli 

Dahiliye Vekili 
dün mecliste 
izahat verdi 

60 mılyon hra V 

tahsis edildi i muharebeler oluyor Son Çorum zelzele
sinde 10 kişi öldü, 

500 ev yıkıldı 

ZeytinyaQ fiatlan 
oittikce düşüyor 

' 
Pirinç tacirleri kar 
hadlerinin arttırıl
masını istediler Askeri vaziyet :ı 

!~!·!::;~E:·;:E:~~~: Sark cephesinde bu kıs taarruz 
(Deoam~~:~~aylada) ve karsı taarruzlarla geçecçk 

c 
KİRALIK 
~PAf{TtMAN 

Müsahabe 

Geriye doğru 
YAZAN 

Oıtad 

Halid Ziya Uşakllgil 
Uatadın bu çok güzel yazısı
nı bugün 5 inci sayfamızda 

bulacakınnı.ı: 

Tunus ve Libgadaki son durum 
bize neler anlatıııor? 

yazan : Emekli general K. D. jf"'J ı .. .. . _ 
eh

. 
1 

1 d k" ) { ~ \ Buyuk bır ape1rrımanaa kapıcı Jaire~ 
_ _ . • • ile Vol.ga n ır er ara.sın a ut e / ıı . . . . . 

1 - Dogu ceplıutndlı; l Vol. hali d piyade ve :ı.ırhlı kuvvetleri- . Esnaf cem!yetlerının kongre - seçun nden :-.onra idare heveu • 
Sovy~ batı Kafkas Alr a le n a:tıkları taarruz ve hücumla_ Amerikanm en tipik itndın leri deva~ etm~k~edir. Dün de nin yıllık faaliyet raporu okun • 

ga, Don bölgelerin.de akmanakve y tin' ınuharebelerden sonra her. harb i~isini seçmek üzere bü - esnaf cemıyetlerı bınasında kapı- mu~tur. Raporda kaplclların bi-
::--.c:ı. m v:ıilerlnl yarıtı n1 • rın çe • • . 1 ' . • A 1 b"hl .. 

mlB'cn• e ikl . i ta taraf . .ıildiiTi buna mukabil büyük tün Amerikan gazeteler'nln bır- cı ar cemıyetmın umumı top an· na sa ı· erı ile miinasebetlerinin 
~- ~ıı. t~..tı.ıı..üs eClt en yen ar • eu ..... " · 1 t R' t d' ( ~ ın ~iiİtlildüiü. aYflCa Don (Devamı 3 iincii 6ct'Ylada.J ( n.uamı 3 uncü aayfodı:a) .tısı yapı mı~ •T. ıyaıe •vanı De11amı 7 flcı ıa;yf ada) 
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Hergün RESiMLİ MAKALE İspanyol sözleri... Sabahtan Sabaha: 

Ortada bir "Darlan,, 
Meselesinden ziyade 
Bir "harb sonrası,, 
Meselesi vardır 

Fikir hayatımızın 
Ornek çehresi : 
İsmail Hakkı 
Baltacı oğlu 

,_, ___ BuThan Cahid _J 

Dl ektcıbi Mülkiyeden Babıa· 
A vam Kamarası gizli bir li caddesine göç ettiğim 

celse aıkdederek «Darlam> ilk tarih 1 !Jl l dir. Demek ki ga-
meselesi hakkında hükumerin zetecil~k hayatım otuz iki yıh 
verdiği tafsilah dinlediği gibi o buldu. İki hafta sonra otuz üç 
gün çıbn İngiliz basımda ha~ yıl olacak. 
sürunlarım bu meselenin incele- Bu uzun yıllaır içinde Bab ali 
mesine hasretti. caddesindeki siyasi, edebi, ılmi 

lngilterenin bu meseleye bir hatta mizahi neşir vasıtaları za,. 
tarihin dönüm nokta"ı o'dug-unu B~nim evımın 6acannclan çılıan cılı: duman, benim için •e· /lif İf olaralt bir dilim ekmeği t•mİn etmeyen komfunun ka. b-L . ki . . 

~ ~ ni-:ı evinin bacasını kaplayan aiyah buluta mu"reccahtır. d · b'" h t · · · k l kalır man zaım.an aınar çıçe· erı gı • 
hissettirecek deırecede ehemmi· ................. ·-··•···-.. ·-·· .. ··-······•••• .. ••••• pısın an gıren ore eparsını oua araa aç ·• , ................ bi açık:lılar, zaman zaırnan ha • 

;r~:~:=:~::,ef ~1:;~ğ~~i rl ş e ıı··ı···;OUHUOiiOOO~OOO.OO;-;··i•;HO;U"iHOUUU O l 5~~~~;;::::~:~~'. 
hemmiyete değeri olması icab _ J lenler bu iki ay içinde piriipak 

eder. K d J d ı d H • •ı •dh ı• • • olup gittiler. Taze enerjil ri, 

lan~u'"~~~: ~.~!~·ı,.:::;;: a ın.arı .o an ıran ancten ıam atura 1 a 1 IÇID Olur mu? ~=0!":71e~~::ğ~dd:oş~: . 
kalılar tarafı~dan tutulup lngiliz S8blk811 bf f SftR8Y8 • 11 d ·ıd· K nice gençler eskiyen paıbuçlarına 
ler "tarafından tutulmamakta ol- yenı ıusaa e verı 1 umkapıda günlerce yama vurmak için başka mec;lek 
mzsından ileri gelemez. Büyük mahkôm oldu ışıksız kafan sokak. lere kaçıp g~tiler. Ne semıaye 
devletlerde devletin yüksek men kuvvetinin ne (lfk ve hcvea kud-
faatleri gerekli kıldığı zaman Metbur kadın avcıaı EyüYü Ha-

lid .. _ı.ı elt bıkal V k 1 j Geçenlertl• Kumkapıtla E retinin lbu piyasada tutuırımak 
s:ıhı6, fikir, hatta his ihtilafları- i _.ıde 7 enen bir .. 1 e ô etin alôkadarlara bildirdig"'ine göre ngiltere · 1ı ı h 11 · • · ı.ıı. ı ~ın bi.r lkenMa bııraJulma&ı an·a- ~ aal:ye 8 inıc •• i cesa 'mahkeme • sır ema ma " earnde otu • ıçin yeter var llK o madığına şa· 

h J 
•• -'-- • • rb' . Iİınde ı aene müddetle haıue mah· hariç olmak üzere sterlinğ grupu dahil diğer ran okuyuculurımwan altlı· hid oldum. Bugün de şu ka~ıd 

ne a mı cuınıış sıyası tc ıyenın 1t• edil l,t' lım•~ bir m•ktaba atfen, Ca. kıtlığında piyaısaya sürülen ede· 
b<kşl ca icabkmndandır. Nitekim La~~; adındaki 'bu •uçlu yerlere manifatura ısmarlanab:lecek mi aoltafrndaki laavaga~ le· biyat, fı"kir ve san'at metalarına 
Al L k = _ı - d - ....a. .a.. ı ı · ek · nerlerinden birinin bir ay eo· 

:n nya ıou aaoeye uy ugu "V"- t- ve tem z 1 ymm te, zengın · lbir damla iltifat görmeden çiirü· 
için ir ki !J:H de Rusya ile bir bazı aafdi1 kadınlara kendrni tüc • Amerika ile fngi.ltere ve fncrillzj vapur tonaı'ı yiizünd1m birkaç hafta velki fırtınanın teairile por • 

t 1 ı D çalandıgı~ nı bı·r venı'aı'nı'n ta g-e ÇLkJt·n-larını go··..,meLteyı'rn. 
a:ıl ma imzaladığı gibi, ngil· car veya mUbendia böv yel erile ta- denıiryol'arından ithal edilecek evvel bu gibi müracaatların kabul ' " • ~K ' ' :K 

tere de yine bu kaideye uyarak nıtıp bu kadınların emniyetini ka. nıal:lar için yapılacak •İpari,Ier fİm edilmemesi Ticaret Ve4ca1etinden kılmaması yü~ünden eaa•en Bu akıbete uğrayanlaTtn dilin 

Al R 
~ıhlA f 'lk .. zandıldan eonra kedilerini evlen • diye kadar birlikler ımıvmi katibli..I alakadarlara tebliı:. eclilnıi•• .. de ve çok berbad 11e tamire muh • ~n dökülen şikayet hep ayni 

man • ~ ım .• a ının ı gun _._ ,. ..1'!11 •- .. l · • ~· ı__ 11 • • • ,..... J • t b' ·• .zı· ett~ bulunan 1..u 
1 

. d 3 __ ı_ _ 1 R l m~ Y1Hnıe aanaırıp ev er ne gar • gı -na le Ticaret ve Harıcıye Ve. ni 1reolen bir emirle etki vazlyet ta· aç ır .,a Y "' ., teranedir: 
erın c acrn&J \J'S)'aya e uzat· m~ . ..:11..&... L-flf --L d gw ır 0 '-"'etl · d d ı ... im k ti) · aolıa<rrn ııılcaa kalclı~nı "a.L 

, • ....... • -~. 7 -,. - ..-.a a a • 1U1U erın en o ar-ırı a ıure e d"l ec1·ı :...ı Birlik! • k" .. •• " Ef 'Ci' k.. h' mı·ş ve bızzat Ml'!!ltr ~orçıl o za. lan fl!'Ylerl ~ltp bir dalta göze cö. İngiliz • Amerikan ticanıt heyetine ~l'w i 1 n::.;.{ı: edil ~ ~umı ~- mıf ve bu sütunlarda alaka • - en ım nan or mu 1t. 
man söylediği bi.1r nutuk.ta vlngi~ rünmemddedir. bildlrllmelde ve ancak bu heyetten ıg ne I' en u arara ıo· darların diklıat na.zarını çek· Kıymet !bilmiyor! IJimden, fi. 1 

1. f 1 · · R f l Bu .ı-:.:- -'-2 - d ı ı l r · I·' i.d ali re lnciltere müıılena olmak üzere m:Jik. 1 kı'rden, san'aıtten anlayan yok. 1 
ız men a& erını us men aat e- aç • ..- CIOUID ır c Seçtırı e • geçen aapaT pere a m arın mu· nd' . . . "T-

. ·1 k _.rı_ • • de Kuımpaf&da oturan Nuriye a • kUr memleketlerden eevkine teves-j Hl i9tan ve emaalı ııibi lılerlms Aradan bir hayli zuman ı B ·· } l · t 
n. 1 e. sı ~K çaıtıştılıran mazınınldında bir ka.dıDı bu ıek·lhle kandır- sül edilmekıte idi. ithalatı bu ,ekilde erupuna giren bütün memleketler- 6Sfl 0fi halde bu dilejin elan unu eoy eyen er pıyasayıı a 
·şımd~~ik- bır ke~ara. bu~ı~.ar~k 1 mıt ve luıdlftla bir ıesme esnasın- yapılmak üzere ıerek fngiltenıye den l'etlrllecek manifatura en·aıı i. I yerine wetirilm•dijini oJıuyu- ı ze fikiT, yeni san'at, güzel şiir 
en mu-stacel tdılıkenın düşunul- da: gerekse Amerlkaya verilen yünlü çin mmacaatlar kabul edilecek.tir. culorım.zıdan alclıfımı~ mü • sürdUklerini iddia edenlerdir. \ 
~i lazım olduğuna i~ret et· «- Evde para çantamı unut· ve pamuklu mensucat siparitlerl son Şimdl'ik yalnız manifatura için ve. kerrer mektublarJan f;greni • İşte şu yazıımın serleV'hasında 
mı~ı. tum. giıdlp alayım diye Nurlyedeu zamanlarda çolc artmıtllr. Maama. / ri1en bu müsaadenin genlıletilmeıi yor ve bu itibarla hava,o:i 1 yer alan isim, İsmail Hakkı Bat.I 

Eğer Amiral Dadan meselea ayt'llmıt n uvalh .. fclil kaaının fih memleketimize verilen mahdud 1 de muhtemeldir. iılareainin bu lakaydisine cicl. 1 tacı oğlu bu iddiaları bir hamle·~ 
· d al ıb' h l · evine l't!leNlı kapıya ptirttiği •ra• tlen hayret ediyoruz. K..oca 1 

sın .e y nız ırl ~ ıs meec besı baya kacl'ının ef)'alarını yia<1eylp K 1 11 kk b . 1· S b ''I bir aemti günlerce tfrlısı.z bı· de çürütıen yegane Türk rnüte-1 
bahı.s ınevzuu o muş ols~ydı u ortadan kay'*ılm~r. a in a t ı aya a 1 ıma 1 '-YYar satıcı 1Ça~ a ralt-ak. fekk.iridir. Bu değerli Türk ali·ı 
mesele çolktan halledilmış olur· Nurlyenin tlkiyeti &erine yapı,- lleOediJeCek ar .. 8 8 l~I yaraladı ().,.Ur mu? mi yüzlerce münevverin nankör 
du. lan sıl<ı aramalar sonunda tsmaıl . lükle itti;ham ettikleri Babıali 

Hadi&deri tarih bakımından H*kı yelcaLm.ak asliye 8 inci ce. Altları kalın ~rı_kek ve ka~ln a-ı B=1ıktCl§ta Köylçlnd~ Çelebi. so • _J piyasasında kentli başına bir fi_lı 
:&l.mn 1 ahk • erllml~lr yaAduı.bıl.., lmaliinın meneodıltnesl kağında 22 numaralı evde oturan 

sıraya ~y = . A • u ~ıurı:'e:::bEen bwıian du. iç!n _T~ Odaı~nln ayaıkkabıcı~r ~yu .&atıcı .Akif, dün tramvay K'lrne -t·ıcaretı• kir dünyaS'I kurmuş ve bu fikir, 
Amerıka orduw şımalı Afrı··=-? 1..!!.I." • kArlarına ceımyeti nezdmde yaptıgı teıebbus caddesuıde bır iş meıelet\lnden Ha· '1 dünyasına kendini koruyacak1 k 8 Son · nde alt bu rueması ~a -un ın a le ·· bet · 1 · A k · d · · 'l ka 

aya 'kteşn ayil... __ ıı._ ~iŞ raim~ sucu sabit görülerek 1 11e. --~L muslar c n~1ceti~d şlhır. ~ao. ' yuna ında hı~ m~dvı l eııı vgaya yapan ·u·ç Musevı· stıerç.kin bir kari kütlesi toplamış·., 
trr. Aımerı a ord™m ~~uman· ---".ı.ı-~ı_ .ı_ • JSO 1lrll pa· aa.uıcı eınıye ı are ey.eti · ı torutm~. Bn· muu et 11 e yum· 

ne muuueıue napsme ve d eebab ibe ...;.:... ruk d ed b d.. .. 
de.nımn Amire} Darlanla ilk te- ra cezası ötfomesine karar verilmit anın ib ı nı~c &"""b erehn rapoak: Heva.m e·'\_ u o~~ş sırhasr:ı-lf k 1 d En ileri fikirleri müdafaa eden 

1 O S t . d 1 t r • runu tasv etnııt ve u uaust ı da eyim bıçaılua Akifı mu fe ya a an 1 l 
ma'S,1.. on ~ıl 1e 0 muJ 12 tıır. d'üJüncelerlnl Oda wnumi katibliğl- yerhrlnden tehlikeli surette yar• • esaslı bir mecmuayı, (Yeni A-1 
Katı ?nla~a , yahu ne bildirmiftir. Kalın altlı iskarpin· lam ... ır . .M<iF ~a'O'I altına alınını,, dam) ı sarsmadan yürüttükten 
Son.teşnnde yapılmıştır. Darlan Deri ca1aa bir btrSIZ 8 aya lerln aleyhinde olarak verilen rapo. Hayim ya'kalanmı,tır. Emniyet Müdürlağü memuıları ba~ . çe.tin ilmi ve mil-
meselesi ete o gün çıkmıştır. lft,_ ... 1 ... m Ol'B ra göre vkc* ayal&kaıbılarında altı evvelki gün Balatta ekmek kamesl l" d ylme en .. d f ed 

Aradan g,.,,.en zaman tamam Dl\ D ltöeele ile varıdola denilen kısım a- KonsarYlfl lf Tarı· hı" Türk ticaretine ka•ı,an iiç musevlyi ıya ., ı ava arı mu a aa en otuza] 
"'lı: ı · Y--:tdt--'- -·'- ı k t f' k 11 kalamı•lardır. yalkın eeeri çılkarmak sureti e bir a dırr. Bu bir ay içinde ise, Ali adında bir tac rm .,..-

0

n:&- rasına anc~w a ıyapa ?~ına.. Y 

t 
.
1 

y . D l l J l teki ardi)'•Jnden bir balya den ça- 11 ve kahrıltg1n azamı 12 mıhmet· mUSlkİ kODS~fİ Ba1atta Hızırçavuş mahallesinde başlı !başına lbiT de fikir hazine-
ngı terenın a.r ana yapı an. an- 1_.en yakllllaaıan ..hık.alılanlan Da reyi seçımemesi> kadın a,yakkabı - &o.tan .okaiında 4 numaralı evd~ si kunmuştu.r. Ciddi eserlerin 
]aşmayı derhal prote8to etmış ol vl.d asliye 8 inci ~d• 8 ay müd- larında iıı.e mantar ve mukavva da· KoMervaıf.ıwır T;\orliıi Tlirk mu~~~-sl otur•n ve Da'1d, Leon ve İshak ad . k d'l . . kl 
masma rağmen, Darlan Mar~al ·detl~ hapse maYcôm edllmlftir. bi kullMıdmamıuı İltenilmtıktedir. heyl'l ' ınin hfır ayın ikinci h:ıflnsında. is. larııMla bulunan suçlular, Fener ve kendı en 1 erını yaşa~~ı .. arı. 
Petain n.amına hareket ettiğini 

1 

Cemiyet ra~orunda mantar1ı ve tar.bul haJJıımmn t\ı k&lııyoa ;ctdtitmesi civarında bir~:* kimselere eknıek ,başka mernleıkıetlerde bu olçüde 
-•- ve dıinle)"i!jbilme5t ~!n EmiruiMıi Haı:ıı:.ı-,-ı kıarne.I aatmıılardır. neıo. riV'Rt anıeak büyük 11emıayeli 

ilan etmekle i~ başlamış, mu• mdkte olımaS1ne ka.rş.ılık, yine bhn ka.dın ayakk~ılarının anc~ salonunda s-yaı Y.vd&ın şahe!>i namın ·, J ~ 
valk.kat devlet reisi sıfatını ta- harb sonrMına müteallik lngiliz 2 

1
•Y d~y~~ndll~I~ ve ah~~nl ın.. btr ioı>ııeeır vl'll'meıti temin eüilmiştiT. Evve!:ki gün zabıta tarafından ya şirketlerin haTCW. Oralan:la hal 

a_ F n . d .. d' . 1 . k k ld' cenıeşı .--· e .. erı ve enı- a. 8'rtlıei laOlnMr lG Bin .,, 8 tı ka'anan su~~larrn ü~erlerinde so lbö,·le iken lemail Hakkı Baltacı· 
l{.ınmış, rans'..Z va ı crın en mu ı.işunce erme ço_ ay ırı ge ı· sarrufu dolayıı11e flatların '~ 30 ncı:_( :nun a aded aiır lf'ÇI kamuı ve 167 aded og-lunun teık lba~na böyle ag~ ır, 
rel&eb bir İ8tisare meclisi kur eridir ı..ı~nd. ı w !l · .. ü)' ~ aın,amı S.'Vlı! (Zll dıe<hr. Davetiı - d k ek ı_ ı k t s Y' 

B
. f.ta · ·ı 'da · , -ı""r 11:11-.,....n""'ım ... _. .. Mık e ıebıııT. u et ı ışı ~rması nası a -. 1 cı • n .ueıı e ucur ayaca,;ı erı sur • ..__,__. •-·' . 11 e B e m Karn;os çı mış ır. uç k"lf 1. . . ba 1 t k 

mU-f. ır {~ra. n !lVl ı reyı Ve bu aykırılık o kadar ge· mektedir. J- h·ların bu lcameleri nereden ve na • r-

ele alı.r+ltcn, bir taraftan ela yeni niştir, iki İnıgiliz ~vekili Şimali - sıt t?Ch.Trk ~loklt-rl ehemml1etle dir edilmez. 
bir Fnın@!'Z ordusunun - ~~asını Amerikaya ayak bastığı zaman Hastaileye gi ll:yen imdJı l'k t~drisat inzi~aı l"CIİSi ~~---~1~±.!~~-~:....................... Demek oluyor ki beceriksiz ·, 
•~ d b l b t L l • Bülihevee münevverlerin iddia 
KUT unrruya aş aımış., u un uu .bu hareketi Amerika Ciimhurrte· ..... f. ö o~ aı_tısı 1 
i~lcre de Amerika ordusu . ~Ş· isinin düşündüğünü, başkuman- Sluıl $0 ar I' l( A lJ }'. u ettikleri gibi BabaH ca.dıdem nan: 
kumandanmın muv'ilfıı.katı. ıle danhğın Amerika Cünlhurreisi· Oııtriiclarda bir bastayı ı...ta~e Vilayet ilk tedrisat inzib.t mec. ------------ kör değildir. Fa.kat Babıali piya· 
gi"i"miştir. Demek ôluyor kı 'n·\ne aid ibulunduğunu ve kendisi· cötürmdc için çağırılan n (benzi· llsi dii:n vii.rette Vali muavini Ah- CUl\'IAiıTE:-ıi. 12/12/1942 sasmın yafın kat, yavan fikir ve 

} . d h .1,.. ·· d "k .. im yoık) bahaneılle ıitmek itt'!mi. med Kınıiın re1ıliğinde top1anmıı· ı'ddıa' lanna tah·..........,u··ıu·· gi terenın a a ı w gu.n ~- yu. • nin a.ncak bir muavin vaziye- 7,30: SUıt ııyarı, '7,32: ,.ücudannırı.u saın'at ._ ..... 
ı . A ka yen ilndadı slttlııi ok>mol>iii ,aföri ! tır., h l ~ ttiğı prot--~·o merı uzerın tinde çalıştı~rn· söylemi') olması- lıaakkında· alüadarlaru takıbata Toplanbda ilt ledrlSllt öğretmen pal~, '7,4t: A.ta.ııs haber'l«i, US: vdktur. Bu pazar.da a.rcıa cm 

ele küçüılt. lbit tesir yapmaktan na rağmttl ln-giliz hükum~ini baflanmıttu-. Belediye bu ,ektldP h.al leri lııaıWunda Maarif Müdürlüjüıııün ~Dl& ~ <l"J..), 1!,Jt: Saat ~ıetalar ıgıeçtiği gibi ağır, ciddi 
bil"' uz.ıelk kıalmışt•r. olup bitene itirazda bulunmıya reket eden toföderla Jiddetle tec:zt- Wdifile 'bazı iazib.ti k•rarlaı- alan.. =~r~:"~,:~=1~\a!: fi.kir, san'aıt mahsulleri de raRbe~ 

Eğer bu anıda Amerika Cüm·ı sevketmic;ltir. 7eslnl ala.dariara bildirmiıtir. mııtır. - chıft, ıuo: Anllan. eonb.\blr a.ı nııı- görüyor. Yeter ki bu mahsullerı 
bur.reisinin bir gazeteciler top - Amerikanın en mühim ~si- • • dılımln 'Wunuuert, a,.ae: Ttmıllı: .. şu piyıa-saya "Sunan kaıfa alllme taı-
lantuımda Amiral Darlan mese· yetlerindcın biri ve Cümhuneia- lası ~ır.c~,. ııı•!e Baro uııumi heyeti Paıl:avaıtsızuı ya;plı;rıııı do!nı butuym- 1 - ck~il eadece ve hakikaten 
leıiim:ien. baırn.cdilirken Amiral liğinin müstakbel namttd_ i S8.)'1• ıa•·· ı"kı" t•ci.r cezılıımıı•ı m~?• lS,:W: ıti'yaeetfoiımhor Fi. A~~ı ~ 1 
Darlen ıle yapılan anl8'fl'anınııa:n Willki dört betJ gim evveli il il • • bugün tı•lınacak laırmorılk Ollı.enut k ..... ioin Dl"Ylci a ım o un 

_ .• _. __ ... o1d -u Fransız ida .. ı....ı.::;::.· b' k. .. CA_J 1 T"ll:anlll --.. barlcincle ... - KerıBeırval!u.:ın salon:annıLMı nalen Deş. c.23urhan Ca/,id 
mu.v~.'Kdıt ug nu. . soy~· ır nutu ta muttcm~ e m...ı- --••---~-n d-1--ı yı-~ Şehriml.z avukatları bU&'ün saat Rad dans a_ ..ı.._ı b zz.at ı I '-=- ..-~ _........,.. ~ ~ ri., 18: Saıat aya.rı, lS,03: 10 ••••••••••••• .. •••••••n••n•• .................... .. 
l'esımn ına~:" sonra 1 f ri lıarb gayelerinin bir an evve CM.ı idare heyeti ........ ·ticareti 15 ele birinci lllift'cea aalol}.unda u •• ....._, _ Ber Telden JJl'Qgl'UDI, l&,45: O 1. 
Franısız mılle.tl tarafından kuru• telifine <iavcıt etmiş ve bu ya· yapan a..... Mıatrboilmm 50 ft mami bir top&.ııtı yapacıddafthr . ...,., Çooullc klübü, 19,3t: Saat.,.... sk~dar Ha'kevi ~ersıane-
lacağını söylediğini hatırlayacak pılmachğı takdirde harb 90nrası- Zeki 5a1Nıtını 100 Ura para cellMİle Bu toplanttda baro reisi ve idare ve ajaM haıbelerl, 111.45: 113.tlnıcil Ta- 1 • • k • 
olurısak bu .. c~~~cn ln~iJiz pr°:jnın araya doldurulması imkansız ceZllluıdırmıfttr. heyeti azaları &eçilecektir. !>attu.f ve Yerıt ;\la.lı lla.rt!V>l), 20: FaMI enıuı llllflSI 
tt"St-Oları ıgo.zon~ne alınarak A:mı uçurumlar getireceğini açıkça r 'heyeti, %0,1.5: R:ıdyo r~.. Zt.45: üskıill.tıv Hııılbv\wleı1: llallmriml" • 

1 D ı L k '- 1 r • ~. ll: Konu,..a: (ltendıml&j ta. ..._Jıaınıel!'r kıolunun yıllık topıanıtısı 13/ 
ra ar an m -uı.r enaTa ÇCKI e· anlatmı-ş.tı. Bu cümlelere Ameri· l"STE R l'NAN l"STER l"NANMAf · Is ....... cek yerde Amıral Darlan tar.a· kada «Am--=1-·nın muharebeye ' • , nıyalmıl. 21,15: Dinleyıci tekttri. 12/ılı .Patz;uır _. ıt u t:Jakillar nrıı:an-

~ • • .LL a. ' b l .ı ~1,45: Konuşma: (MesJ.eı~{ l~r konuşu. Olhol'&ı4ri liıa.lloeVl 93.lonurıda. yapııla<-:ıiın. 
fında.n kurulmuş olan ida.ren. in_ lnailtc.renin ısöımül"D'Plerini mu· Anltara bekdı)luı aycr-auı vaziyeti merak etmıf, e ev.iye ~~ 22 30 

G. ·o- ,. ı--.I L ~ • b ,. . tram"ay durag·,·ndan Beya•ıda yOr), n: Radyo salım J. • : ~n 1ııolıa. byıdlı aza.nıa. reı .. ıeri rica. 
hat1b sonuna kadar devam ettırı- hafaza ~mesini temin için gir- laf urUHlla 111t.ar nu • ını ma • ... .. saat qa.n. a.ja.tls hlberıeırı ve borsaıar. 
lec:egw i me.naemı bile çıknrahili • m-'_ıı·g·ı·,, m::..~}-..a.-•ntn aç-'-ça 

80 
.. y ayyen 6ir hadde indirdi. Sebeb kadar uzanan 400-500 m•tre. olunur. 

eo , U'l.Q ,._.,.,, uc olarak da ay\Jkkabmut, aatıf lik tramvay cadde.ainde, son M E v L u"' D ................................................... . 
riz lenmesinden çekinilmediğinit İn yapanlara pek lınla ltciT getir. üç ay içinde, ltem de genif ser Tak'ltm ~ 

Bu vaziyette göze çarpan nok ~...._ere Ba>SVelki1inin ise bu müta de·;;.;..; ileri .ürdü. ma~li, 8 tane lu"L•Jıuntlura ,.,.n -. e-- .,- 111t... PQ<Lr &ünü öile namuımla Be- ı iıxclktnun 12 Cumarteal 19H 
ta, Afri'kada teesısÜ!! eden, yahud lealara ceva'b olara'k «Başvekilli. Bir arkada~ınıız bu kararı mağaza•• açıbmf olduğunu te.a yazıdda (Mercan) cam.isinde mer· Zilhicce 4 • Kasım 35 
da teessüs etmede. yoluna giren ğe f ngiliz İmparatorluğunu tas· olıadulıtaıe •onra lst nbuldtlki bit etmif/ bum giimii!çü Ali beyin ruhuna it - s. lm. GD. ôğ. İki. Ak. Ynt. 

ni idarenin haı1h sonrasına ıetmel elmediğiniı) 1 TER iNAN iSTER INANMAI haf edllmtık üzere hafız Bürlaan ta.. E. 12,48 2,35 7,27 M7 12,00 oı,a9 
ır. a. 6 2H 811) lR,08 1~,28 17,U 19.:ı!O 
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BU SABAHKi HABERLER ı \ Avukat ve . muharrir j 
İ Haydar Ri ~atı 

İtalyan sansörünün neşrine izin verdiği haber 

Romada halk'' Yaşasın 
su .. h !,, diye hağ1rm:ş 

Hödisenin geçen sall günil Papa kiliseden 
çıkarken vuku bulduğu bildiriliyor 

kaybeflik 
Tanınr.ut avuka larımızdan 

ve matbuatımızın emekdar mu
hanir ve tercünıecilerinden Hny 
dar Rifat bu sabah saat 6,20 de 
nayata ebediyen gözlerini yum· 
muştur. 

Cenazesi yarın öğleyin Ni~an. 
taşındaki İnRyct apartımanından 
ka1dırılarak Teşvikiye canıiiııdc 
namazı kılınacak, ını.iteakıben 
Be§ilctaı iskelesinden Rumelih i
sarına getirilerek oı-ada a'le kab
ristanındaki ebedi istirahatgahı
na tevdi olunacaldır. 

Merhum 1877 de lstanbulda 
doğmuf, Hukuk Fakülte~inde 
tahsil etmi ı;. avuk"l t ' • •ı e! n a s•n· 
da da birçok eserler telif, b'ırçok
lıo rını da t erc üme eder ek hasın 

Benıe 
12 

(A.A.) _ Brltanova: çökmÜf binlerce insan ıı yaşasın bu seslerin, birçok defalar insanları •i'e'i arasında yer almış değerli 
kalyan san.örü, Salı günü Romada. suUı » diye bağırmıflardır. Derin blr1 harbin felaketlerind-en kurtarmıya ilim adamlarımızdan biriydi. 
ki Sa;nt Pierre kilisesinde. P~~l!k _.üt içinde yükselen bu ses insan.. teıebbüs eden Papaya kartı göste- K e ndisine Cenabı hakkın gufra. 
ta - ?'!'"'' ti'J ~... .. ·1°5:ne ele taziyetle-

ra_E~nd.n yapılan. ruhanı aymbınl ların bir hitaoı halini almı§tır. Po- rilmiş saygı ve takdir duyguları ol rimizi bildiririz:. 
tefaılatının yayımı açln halen ecne "dah ı l l ~ · ~ ınuhal) ,__ . . 1 bulunmak- Us mu a eye cesaret edemem f- duguna ınandırmaga çalıf1Uaktadır· Çelenk v.e l i:-il rn .. .,,e5 ! mP~ u -

ırııere JDn verın f • Sal .. .. d b . f . fl ., · f d • 1 tadır p tddieeden çıkınca di:z tir. ı ırun~ en erı &flSt te er lar ..,..,,.,, a• esı tara m an r •ca o .un. 

·A~an~ar Şa~~nf er~d sulh T~~~;ta ve Libya da 
cephesinde yeni va akdı ,. rı·n mu··zakereler büyük taarruz 

bu"'yu··k muharebelere " 
b 1 k 

.. başlıyor mu? 
hazırlanıyorlarmış as ama uzere İıD1$ ~f.::.:a;.~·~:..:::•.:::::,~·:.ı-
Lond.ra, 12 (AA.) - Mosko- nız btr kayıb Vc.rC>.ı"ck 8 u .. şm;ın 

vadan dün gece geç vakıt alınan Nevyork, 12 (A.A.) - Skan- j arzusunu."\ tahn!ckuku Noel günü uçağı dtl§urmüşıc1·d
0

r. 
bir mesaja göre Almanlar Stalin dinavya kaynaklarından gelen için mümkün olamasa lıile pek · ı unusta Alnıan • ltalyan mu • 
gradın timal ve cenubu garbisin- haberlere gör~, miinferid bir sulh muhtemel olarak paskalya yor- hareoe gi"up arı dü§ınaıı m evz.le
de takviye kuvvetleri tııh§id et- akdi için müzakereler yapılmak tuları arasında meydana gelmit rini yarmışlar ve 34 tank ve kül
mekted:rler. Üzeredir. Finlandiya, Birleşik olabilecektir. lkyetli haru malzemesi ele geçir. 

Üç gündenberi Kotelnikovo ile Amerika ve İngiltere tarafından World Telegram gazetesi Fin. miş erdir. 
Abaverowo araaında şiddetli bir garanti edildiii takdi,·de sulbü landiyanın milli enuı=yet ve istik Dün gece Bone limanı b::>m -
muharebe cereyan etmktedir. kabul edecekt:r. Blrçok diplamat laline saygı göstedileceğini bildi- bardunan edilmist:r. 

Me.t".kez kesımiııde Ru"llar düt. lar, itçi partisi teflet"i, bankacı- ği takdirde muhıuamata durdu- İneilız, Amerikan hava kuv • 
man hatlarında bir gedik açmı~- lar ve endüstri erbabı, iııtenilen racağına inanmak için sebebler vetlerjne kartı yapılan harekatta 
lardır. bu sulh lehinde iaveç hükumeti bulunduğunu tem:n etmektedir. 1 tlkkinund•n 10 İlkkanuna ka

Yurdda yer sarsıntı
lan devam ediyur 
( Baf tarafı I inci saylac!a) 

ya, K ocaeli, Çanakkale , İzmir, 
Van, Kaıtamonu, Siva.ı, Samsun, 
Sinop, Tokad ve Ordu vilayetle. 
rinde muhtelif şiddetlerde yer 
aanınbıarı .olmuş ve Balıket.irle 
Çorumda fazla zarar vukua gel
mi, tir. 

Bi<rinci zelzele <levresinde Ba· 
lıkesirde 6 vatanda~ ölmilf, 6 ki
şi yaralanmış ve 1057 ev tama
ınen, 186 ev de kısmen yıkılmış, 
son devredek: zel7ele tiddeti Ço
rumda tekasüf etmiş, burada on 
ölü ve 11 yaralı olmu, ve 500 ev 
lc:amilen yıkılmış ve 880 ev de 
haSM" görmüştür. . 

Dahilive Vekili demidir kı: 

nin taavssut etmesinden baht.yaT Vatingtona gelen bazı haber- dar 191 dü,man uçağı dii~ürül
olacaklardır. Alman kuvvetleri- ler, Moıııkovanın, hatta ayrı bir müttiir. Ayni müddet zarfında 
om halen memlek e t içinde hulun sulh müzakere~esine razı olacağı b.iz 45 uçak kaybettik. 
ma.sı yüzünden Fin milletinin bu m da bildirmektedir. Taarruz yakın 

Ecnebi kadınla evli 
olanlar meb'us 
secilmiyecek 

' Ankara, 11 (Hususi) - Bu-
gün Büyük MHlet Meclisinde 
meb'us seçimi hakkındaki layiha 
görüşülürken Rasih Kaplan (An. 
talya) ecnebi kadınlarla evli olan 
la-rm mebus aeçilmemelerini tek. 
fü etmiş, umumi heyet bunu 
prensip itibarile kabul etmi~tir. 

---ı>o----

Zeyt:nyJğ fiat1an gittikçe 
düşijyor 

[Baf taralı 1 inci :ıaylada] 
Bu müracaat •lakadarlarca tet _ 
kik olunmaktadır. 

Sadrazam Talat 
Pş.nın kemikleri 

Almanyadan yurda 
gatiriliyor 

Ankara, 11 (Hususi) ·- Hü
kumetimiz 1921 de Berlinde bir 
suikaste kurban giderek vefat e. 
den ve orada medfun bulunan 
merhum Sadrazam Talat PaJ&
nın kemiklerini Almanyad:ıt 
memleketimize nakletmek kara· 
nnı verınittir. Bu münasebetle 

Londra 11 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesinin askeri mu 
habiri yazıyor: 

Son iki gün zarfır..daki askeri 
haır~etlorden mütten klerin ge· 
rek Tunus ve gerek Libya c ep • 
heleTinde taarruza geçmelerinin 
yakın olduğu anlaşılmaktadır. 
Tunusa mühiın tank ve topçu tak 
viye kuvvetleri gelmİ!tir. Mütte. 
f:klerin hava kuvvetleri gittikçe 
artma.r'ktadır. 

Alman radyosuna ,;öre 
Londra 11 ( A.A. ı - Alman 

radyosunda Alman askeri söz • 
cüsü, fÖy]e demiştir: 

İngilizler, Sirenaikte bir taar
ruz yapmak üzered irler. Şimali 
Afrikada Alman • ltalyan ordu. 
sunun karşısında İngilizler:n 2 
tank tümeni ile fngilizleTle Yeni 
Zelandalıların birkaç tümenj bu
lunmaktadır. 

Londra 1 l ( A.A.) - Röyter 
Tahminlere ~Öre Mihverin Tu

nvata 28,000 aakeri vardır. Ge
neral Nehringin ihtiyatları yok

(Baf larufı 1inci5a)fada) ı Bu sebebledir ki Alınan - ital 
Ooc d ' ~· --' ' 1 

• 
1 ~&'•ı.ue Alman zırhlı teşek- yanlar, hasımlarının daha fazla ta. 

kul~erınm kar§ı hücumları müıaıd cizlni, şimd i lik üstün oldukları ln
netıceler verdiği gibi merke.ı mın. gilizlerin ltirafile de sabit olan hava 
takasında da Almanların batlamış kuvvetlerine bırakmışlar ve en bü. 
oldukları ~~rıı ta~r~uzların ıiddetle yiik gayretlerini bir lllraftan Tunusa 
devanı ettıg~ 9 Bırınclkanun tarihli yeni takviyeler getirıneğc bir tarat-
Aluıan resmı tebliğine bildirilme'k·j tan da El ag 'l ı' • • k" t .d' • ey mev-.ı ı er nı, ıın an 
e 11'. • derecesinde kuvvetleııdirmeğe sar. 

Bu hal, bır .taraftan marqal Ti- fetmeıkte bulıınmuılardır. 
moçenkonun buyuk gayeleri fatih • Gerçi bütün · etl · 
daf etnı::k suretile girl§ntiı iken gon ne rağr:ıen A. ::znunan ve lgtalayr len -
·· l d ·el b. ~ - yan arın 

gun er e. a eta ır duraklama vazi- getirebildikleri takvlyeler!n ·· 1 .. 
yetine gırmlt gibi olan büyük kıı ı h:m ölçüde olamadığı nı:~~~~ 
taarruzunu yeniden hızlandırmak gibidir ve Mibverln Tunusta gec~ 
emelinden ~enüz t~maınil~- sarfı na. ancak 1500 kltilik hir takviye ala: 
zar etmemıf oldugunu, dıger taraf- bilm&te olduğu hakkında 8 tarl hıt 
tan da Sovyetlerin merkez mınta - ı Taymis gazetesinin askeri muharrl
kasında daha ge!'lt ölçü ve tasar - ri. tarafından verilen malumatın ha
larla ibtlya:- etllll.f bulundukları dl- k&aten çok yakın olması çok mub. 
ğer büyük kış taarruzunun da kuv. temPldlr. Bununla beraber mlhve
vetini kaybeder gibi bir hale geldi- rln Afrika kuvvetlet"l son 'zaman • 
ğlnJ açık olarak gö.ıterınektedir. larda tahminin Ü!lünde takviye e. 

üasen, doğu cephesinde geçen dilebilmiftlr ve Mongomery'nin ya
kıt cereyan eden hareketlerle bu kıt kininde Elageyla'ya haJllyacak olan 
cereyan etmekte ola(l hareketler a- meydan muharebesinin kat'i mahi
r~~rnda büyük ve bariz ANr fark 1 yette olacağı tabii olmakla beraber 
goz.e çarpmaktadır: Geçen sene kı - hasım kuvvetlerinin de küçüm~n. 
ıın ilk baskını. kıta göre mücehhez memesine dair olmak üzere Ame
olmayan Almanları p.flrtmıı ve ha rikan gazetecil•rln• "apmıt oldu~ 
reketlerinl büyük güçlükler<? uğrat- yem beyanat üzı-rinde ehemmiyetle 
mııtı. Bu sene ise, Timoçenkonun l durulmasına liyılctır. 
Stalingrad sahasından yaptığı bü - Alman • italyanla.rın bu yeni ha. 
yük kıt taarruzunun ilk günlerdt-ki 

1 

zırlıklarından ve muvaffaklyetlerln 
beklen ilmedtk neticeleri istisna edi- den sonra bilhassa Elageyia cephe. 
lirse kış Alman'arla müttefiklerini sine tevcib edilecek kuvvetli bir Jn. 
gafil avlıyam~mıı ve onların Sov - glllz taarruzunu nasıl karşılıyacak _ 
yetler derec~mde olmasalar bile Iarı henüz tabiatile ınaluın değil • 
gene kışın agır tartları içinde hare- dir. Fakat, Alman _ ftalyanların.en 
keL1er. yapacak, mu~arebele~ vere,· son çarelere bafvura.rak ve en niba
cek bu- kabiliyet lktısab etınıf oldu4 yet icab ederse ·Trablus ve Tunus -
larını m~ydana~ çıkanm,tır. taki kuvvdlenni, arkası Pantellar. 

Onun ~in,, eg~r ~u se~~ k~~ ge ~ ca _ Slcl'ya adası m enzil ine daya -
çen senekı lst~aı tıddet!nı goster • nan büyükçe bir köprübaıı mevzii 
me__z ve tab.lı bir ıekılde geçerse 

1 

dahilinde toplıyarak kuvvetli hava 
dogu cephesınde muhasım tarafla. b·rı !Kler'nin de yardmılle ıonooa 
rın. t~ .. ve ~a11ı ~~arruz ha~eket. kadar çarp•şara'klarını ve kendile. 
lerın~n surup .. g.~deeegıne phıd o - ~ rini ç~ pahalıya satmak kararın -
lacagımızı dUJunmft<lc çok yarılıt 1 da olduklarını e;ö5teren emareler 
bir İl yapmıt olmayız, zannındayız. ı gün geçtikçe çotalmaktadır. 

. 2 - Batı A.urupa ile fİmal Al- K. D. 
rıka cephelerınd-e: 

İl18'İllzletoln batı ve cenub batı 
Almanya ile ltalyan ıehirlerine kar. Ojnkü m~c"is müzakere:eri 
ti olan bombardıman faaliyetleri , &.. a y t.:zrafı ı ınci ,aylada) 
devam etmektedir. Bu ar'tda 8-9 mali yılı bütçesinde muhtelif mü
Birlncllci.nun gecesinde Torino ıeh-
ri büyük bir İngiliz hava filosu ta. dataa hizmetleri adı ile açılan 
rafından tekrar b'cmbardımar. e _ fasla <160,000,000ı> lira munzam 

tahsisat verilnıesine, orman, poa
dilmif, teSb!t edilen hedefler üze - ta, telgraf ve tele fon umum mü.. 
rlne binlerce yangın bombasından dürlüklerinin 1939 mali yılı he
bat'ka birçok iki tonluk v e bir mık- sa.hı kat'ilerine dair kanun la ri
tar da 4 ton1uk yeni bon\balar atıl haları kahul edilmiştir. Bundan 
mıttır. Hasarın büyük olmasına şonra 1933, 1934 Türk borçları 
mukabil İngilizler yalnız bir uçak tahvilleı-in:n ödenmesi için anlat
kaybet~nişlerdlr. İtalyanlar, bay malar yapılmasına dair kanun la 
Mussohnlnln. son nutku~dan. so~a yihs.smın birine\ müzakeresi ya
italya~_ın sahıl ve

1 
san~rı tehırle~nn- pılmış ve mü.stacelen ruznameye 

deki luzumsuz ha kı koylere dagıt - alınan me.b'us seçimi k anun la . 
mak için büyük bir gayret sarf ına yihasının da üç maddesinden 
bP.tlamıı ?lduklarından bundan s,on maada maddeleri kabul edilmiş. 
rakl İngilız hava bombardımanla - ti 
rında insan zayiatının nisbeten da. r.M r Pazarte5 i günü topla-
ha az olacağı tahmin ec!llmekte ec ıs 

- nacaktır. dir. 
Şimal Afrika cephesie gelince: 
Alman - İtalyanlar, Blrincikdnu. 

nım 6 anıda Teburba'da kazanmı, 
oldukları meydan muharebesinin 
neticelerini, İngiliz - Amerikan kuv 
vetlerini ııkı bir Mll'ette tıtklb et • 
mek ...-etile kendi lehlerine daha 
fazla genifletememltler, bilhassa 
bu kuvvetlerin alacakları takviye -
lerle kendilerini yeniden tensik ve 

ŞARK'ta 
Bugün 

Kalbleri teeblr edecek bir ma. 
cera. Herkesi hayran edecek 

bir film. 

~ sU:ette bir aya yaklqan bir 
devre e.nuında yurdumuzda yer 
MU'llntılarından 20 ölü, 24 yaralı 
olmak üzere cem'an 44 insanın a
Ct•ını tlllml! bulunuyon:z. 86 bay -
van yok olnıut. cem'an 1622 ev 
bmtamen barab olmut, 1363 ev de 
hasara uiramı,ur. 

Yer ıarsıntıları mıntakaları 
valileri it başına geçmit ve va. 
tandatlat" felakete uğ1rıyanların 
Yır.rdımın.a kotmuftur. 

Diğer taraftan birkaç günden
beri zeytinyağ fiatlarında bariz 
bir tenezzw görülmektedir. Dün 
fiatlar 1 75 kuruşa kadar inmit. 
toptan &atıflar çok azaJmııtlT. 

İcab eden teıebbüsleır yapılmıttır. 
Na.kil emasında büyük l\skeri 
merasim yapılacnktır. Kemikle
rin Hürriyeti Ebed!ye tepesinde 
abidenin yanına ıömülmeıi muh· 
tıeımeldir. Bir heyetimizin Alman 
ya ıibneai bekleniyor. w. 

T eburba muharebui tanzim edebilmelerine mümanaat 
Londra 11 (A.A.) - Tunuataki edebilecek bir durwn elde edeme -

Alman kıt'aları, Teburbaya kartı mitlerdir. Bu bal, Alman - ltalyan
y..,nııt oldukları hücumdanberi ha. ların Tunus mıntakasındaki lıruvvet 
rebt noktalarına kadar püskürtül- lerinin miktar itibari.le az olması 
miiflenlir. kadar menzil ltlıel-inln de layıki veç. 

OLGI TCHECKOWI 
ALBRECHT SCHOEMHALS 
6AM1 L LA HOR N l'rn Recep Peker izahatını şu söz-

lerle bitirmi.ttir: 
''Bu felakeUen müt•vellid za

rardan dolayı çek:len hu aztıraba 
h.ü.kumetçe ~n derin teessürle iş
tirak ederi:z. Bilhaua milli n .r
lıitmızda en derm yara açan şe-

. hidterin ailelerine en !lıcak duy. 
KUlarla bat şe,ğlığı dilerken bu 
kli:raüdeın mecl=&in asil duygu)a
rına teTCüman olduğumu zanne • 
diyorum.ıı 

Dünkü yer aarsıntıları 
Ankara 11 (A.A. ) -- Aldığımız 

telgraflar bug;in saat S.30 ile 6 ara. 
Mnda Ankara, Kütahya Sivas, Ço -
ruın, Samsun, Kırtehir, Kastamonu, 
Çankırı, Bolu, Erzincan, Kalecik, 
Ordu, Terme, Çar13ınba, Slnob, 
M~zifoa, Tosya ve Malatya.da nıuh 
telif kuvvette ve pddctte ytt sar -
sıntıları olmUJlur. 

Raaadhane fiddctli bir zelzele 
kaydetti 

fstanbul 11 (A.A.) - Bu sabah 
Yaz saati le 5 1 40 dakika 43 sa -
niye geçe doğu batı i~ikametinde 
tiddetli blr zelzele kaydedilmlıtlr. 

Merkez ictünün lstanbulan 550 
kilometre hiıea&fede t>lduiu tahmin 
edllml'4ltecUr 

Alakadarların söylediğine sö
re eaki mahsuHi elden çıkarmak 
ı.t-iyen tacirler piyasaya fazla 
yai çıkamııılardır. Bvnun neti -
ceei oiarak da fiatlar düşmüttür. 

Bu fiatların eski yailar piya. 
-.dan çekilinciye kadar 150 ku
ruta düıeceii söylenmektedir. 

lıerikalılann seçtikleri 
"Mis zar er,, 

(Baı taralı 1 inci •aylada) 
leıerek tertib ettikleri müaaba -
kaıda Mifiısnlı Bayan Barbara 
Ann Clark birinci gelmit ve •<Mis 
Zaferı~ olaı-ak adlandırılmıttır. 

Yukarıda resmini gördüğünüz 
Bayan Barbara mavi gözlü gü-
zel bir ka.dındır. ' 

Şark eephesinde 
(Bat taralı 1 inci •ayiada) li.ki - Luki bölgeaindeki dü,man 

Don araaındaki kesiınde yapılan karşı taaırruzları ağır kayıblarla 
muharebelere i~tirak etnıi:ttir. püs.kürtülmüıtür. 
Avcılarımız 24 düpnan uçağı dü- ı Buzla Örtülü topraklar üzerinde 

türmüşlerdi~. .. • MoSkova 11 (A.A.) - Sovyet 

Şimal Afrika Amerll\an umumi bile tanzimine henüz kafı dere«de 
kanq-ahı 11 (A.A.) - Turuntaki nmıtTl bul~mamı, olduklarını ıös -
Alman kuvvetlerinin pek muhte _ terir. Seknind İngiliz ordusunun EL 
mel olarak, planörler vasıtasile Si • ageyla men:ilerlne taarruz ~in yap
dlyedan takviye kıt'aları aldıkları makta olduğu devamlı hazırlıklar
baber verlhnektedlr. 1941 Girici~- da Ahnan • kalyan kuvvetlerinin 
ferindenberi bu vası.tanın ren-it öl. taklblerinl mu~yyen bir hattan. da
çüde kullanılıtı i• defa olarak taL ha ileriye temdicl etmemelerlnı ıcab 
bil edilmektedir. Albay Raff'ın A- f"ttiren aebebler arasında sayılabi • 

müştereken yarattıkları 

KIRMIZI 
CiCEK 

Büyük afi< ve macera taheseri 

mericalı par&fÜllçület'l Tunusdakl lir. 
Fran1ız kıt'alarını kuvvetle datek. ------------------------ -

ı.m.ı. d~mı -eı.ı..ıı,. 1 B EArT'T yınıGRAB'T. :e l 
Vllimiz Ankaradan 

bu sah- h geldi DON AMECHE ROBERT CUMMİNGS 
Alman pıyade tu~enlerı ile kıt'aları Stal' a.dda bu la ·· tül" 

tank kıt'aları cephemn • m~.rkez topraklar üz:fnde ve me:kezorcepu Vali ve Belediye Reisi Dr. 
k • · d d .. hır hucum • Lutfi Krrdar bu sabah A nk a ra. 

Amerikan sinemacılığının yeni bir film harikRSını yarattılar 

MiAMiDE MEHT AB eaımın e uımanın besinde adım adJm üerlemeğe de- . · .. .. .. . 
grupunu kuşatmışlardır. Kurtul- . . dan tehrımızc donmuştur. Valı-
mak için Sovyetlerin yaptığı bü- vam ~!flerdlr. Garb ~~eslnın miz Ankarada Veka letlerle te
tün teşebbüsler, hava kuvvetleri- bir kesımmde Almanlar buyuk. mık maslar yaptığını, bu tem aslardan 
mlzin yardımı ile püskürtühnüı- tarda tank .. v~ piyade kuvvetlen kul. memnun olarak dönmekte bulun. 
tür. lanarak büyük kayıblar pahasına duğunu söylem;ştir. 

$ovyet tebliği muvakkaten biraz arazi kazanmıf - _. 
Moskova 11 (A.A.) - Sovyet !ardır. Bir müddet sonra Sovyet L....-T••u•••R-•A-•L••Ök•su• .. r•ük•aı.. 

öğle tebl~ğine ek: . k~~'aları tarafınd~n ya~.ılan ka.~ı 
Rhzevın batısında Aıman mu- hucumlar netlceaınde dUflllan pus. İlacı 

kavemet ... i zaptedilmiştir. Ve- kürtülm.ÜflÜI'. 111111113•••••••1•••~ 

Arj:ıntin~ gibi en son sistem tab ii renkler .. . Nefis müzik ... Hari 
kulade eglencdl m evzu ve ~hn~ler ... Büyük mizansen .. . Muhte: 

fEml dans.tar ... Coı.len kam&Jlıran bir güzellik .. . 

16 Birlncikinun Ça~arnba gecesi büyük sinema müsameresi olarak 

M EL E K ve i P EK 
1 Sinemalarında birden 
'- DİKKAT: Numaralı kollulcla.r buründeıı itibaren sa.tıımaktw :ltr. ..1 

' -- - . 
: ' . . ...,,, 

• 
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l!ğ~lliltAVEt ~~ CKitabrar arasında] C TETKiKLER ~ 
En~d·~~l~ba~!!!!~!:~~!:10 se1::c~:~~~-ve Amerikan -Japon harbinin yıldönümü 

;ı.an öyle anJ.&rı olur ki, u.a.Uer. Okuduklarım 
ce iıJw.dükleri halde bır tek U k kt d • h 
:;!::::·:::::.~·~:: lbr!h~~·~oyi 

1 
za şar a çarpış~n ~?ız, ava 

z::a~o:;r~:, Ü•;:et:~: Ka:::u0N::.,. ~uıuru· ef,e~, zk~ıyah9<.G·o·akmalıpz ve kara kuvvetlerıne hır bakış 
le!. Laıııne k~a)"lf veriı· dıye uır ~· 1.1 , 

kaç fiucan ka.hve yuvarlanınız. tan seçme yazılar [ 1],. kitabını ga- V LJ A"' ., . 
ilham per4i sörümnemekte yine yet kısa bir ;aml\nda ikiuci defa .L azan: nasan lı Ed. z 
inad edet". Halbuki, mutlaka ya- bunr11r.ak bıze 'unuyor. Sun-
zı yazmıya da mecbursunuz!.. makla eda, kültüı- yapımıza koy. 
.Eaueu böyle bir mecburiyet ol• du*~ t .. ı bir kat daha berkitiyor. 

-1-
Uzaktarkta, Japonların <ıPerl

Harburl) baskmile Birleş~k Ame
rikay& ve İngiltereye karşı açtık.. 
la:rı harbin bir.inci yılı bitti. Bir
leıik Ameııı"ka ile Japonyanm da 
harbe kanımalaırı üzerine, iki.noi 
dünya harbi, bi:r hamlede lhak
~arka ve Asyaya da sirayet et
mi~ oldu. 

mu&, kıea.dmizi bu kadar sık. Uatadın dediii gibi, Ziya 
ma.z, qi olurwu. bırakır, yazınızı Göka.lp Tü:rkiye<le bir dönüm 
bir ba~ eüne tehir edeniniz!. noktaaı yaratan bir adamdır. Ka-

Fakat bir ıazete veya mecmu fasmda ve günlünd~ Türklük a-
aya, mutlaka 0 aktam veyahu.-d le§İ durmadan yanan ve bu ateşj, 
ertmi sabah yazı yetiıtirmiye " bedence gürbüz, kafac& düzgün 
mecinıru.nız i~ ba~kalaıır !. Ar·ı dü,ünücü» olmasını iatediğj Türk 
tık <ı ıPerii ilham » öbür dünyada .tebaiece'k misin.ı.z. çocuklarına duyurmak, a~ılamak 

.bile ols.a, ona, ta oraya kadaı- Telefondaki nazik mu _ jçin, her tüdü yapmacılıktan u-
giderek ıetiruıiye mecbursunuz! hat!'-bmıın . bu arzu~unu tla zak, fevkalade güzel şiirler ya-

Okuyucuılarmı, tatlı tatlı oku- yerme gehrdim. Tclefon i.bö. zan büyük fikir ustamız Ziya 
dukları yazılann ne şe~aitte ve zes!ni masanın üzerine bıraka- Gök&lpin bu hediaJarını hangi
naaıl yu:ıldıkla.rını bilmed~kleri rak, on adım kadar maudan ay. miz okumadık? Denebilir ki bi. 
için bu onlara !biç.bir şey ıfade nldım vdek!emiye ba,ladım. zim Amentümüz, tıAlageyikı) , 
etmez! •• Fakııt: eline birkaç defa Aradan iki - üç dalcikahk bir «Ergene<ke>nn, « Li~anıı,, «Vazifen, 
c\swı kalem alan yazıcı arkadaı- zaman geçmesine rağm.en kula- «Kızılelma» g~bi şiirlerden ilha
lanm, hiç ,üphe yok ki, bunun ğuna hiçbir &es çalınmadı .. Tek- mını .almıthr. 

Japonlar da, önceleri, bpkı 
Almanlar gibi birbirini takib ~ 
den baskınlar şeklinde harbe 
bql.aclılar, ve Amerika ile İngil. 
tereye kar§ı geniş b:r taarruz ha
reket'.ıne giri.ştiltt. Harbin ilk ay. 
larmda, Japon kuvvetleri, desı :z. 

de., kara.da, havada üatüate bir 
çok muvaffakıyetler kazandılar. 
Malaa-ya yarımadasını, zaptolun
maz zannedilen Singapur den"z 
ve bava üuünü, Birmanyanın bir 
lrısmını, FT"ansız Hindi Çıinisini, 
Siyamı, Fil"pm adaların•. Fele
menk Hindütanını teşkil eden 
Somatra, Cava, Bornoe gibi baş

lıca adaları , Avustralyayı kuşa
tan birçok takım adaları bir yıl
dırım harhi!e ugal ettiler .• 

acısını bi:rkaç defa nefislerinde rar mas.aya yaklaşarak ahizeyi Birkaç yıl, büyi..ik usta il .. bir-
tecriibe etmitle\-dir!.. elime •ıtfwn: l ikte bulunmak bahtiyarlığın" e-

İfle 1reçenlerde ayni hal be- - Allo? !.. Dedim... rişnüı bulun n Kazım Nami Du-
n im de başıma geldi •. Evet, evet Mubıatabım: ru, <ıSeçme Yazılarımı ba~ında, 
hayret etmeyiniz!. Bazan, ayni - Nasıl 1 .. D ·ye sordu. Bir Göka~ıpten biz\! kalan bu eşsiz, 
günde b~ altı yere yazı >·diş- seyler ıistebilni.,. mi?. o. n"s.bette mıınalı yadigarları ni
t:nniye alı,mış olan benim ıibi - Maalesef hiç brr şey i,:te- cin topladığını ,u sataı larla a!l-
bir muharririn de bıışına böyle medim. latıyor: . 
bir ~y geldiğine hiç şaımayı. - Herhalde ılhized•n fazla "Bu yazılar, ancak Türk genç-
nıx!.. ayrılmış olacaksınız! Şu halde, liğine, ii!küyii duyurmak, şuur-

Nihayet ben de · heckes gibi bu dda da lutfen ancak bea ._ 1anna miHi dü&iinceyi aşılamak, 
etten ve kemikten yapılmıf bir dım kadar ftyrılınız ve beni din. Türk olmakt.ak\ eşsrz b htiyerh
insanım. .. Jeyiniz!. Fakat o şekilde oturu- "ı tattırmak için yaTı!dı~ı r.':hi, 

Neyse, lafı uzatmıyalıın. Ge- nuz ki, ıkulağı:oı:ı:la telefon ahize- onların bugün de, yuın dt\ Tiirk 
çenlerde odamda oturuyor, ace- ai ayni hizad:ı bulumu~!.. f'!encFğine gene o vohı göstel'"e-
)e yetiftinniye mecbur oldugum Bir defa bu tecrübe i~ine giri.f- ceğme İnPnmış btılunuyorum.l> 
bir yazı için mevzu dücünüyor- miş bulunduğum için ister ~ate- 'Biz de ayni inımcm yolcasu-
dam. Fafa~t ak"i gib" ilham peri- m.-z yine muh11tabımı dinled:m. 'VUZ. 

* si bT türlü görünürlerde yoktu.. Ah=zeden beş adım kadar açıla
Tahii canım fena halde aıkılmı~- rak i.stenilen :ı.•aziyette otu'l"dum. 
tı. f ate tam böyle bir sırada bir- Bir hayli bek!ememe rağmen 
d enbire odftmdaki t•.!le fon ç•ldı. yine hiçbir ~ey işitmedim. Masa
lsteniye iatemiye ahizeyi elime ya yakla'4l"lk ahizeyi elime al
aldım. Tanımıo dı~ım, b=tmed; ğiın dım. Muhatabım alaka i\.e sor.du: 
yum~k naxik bir ıes: • - !'f uı), bir §eyler iıitebildi-

- AUo, dedi, ZotÇen.ko siz .nrz mı 1-. 
mi.iniz? Bu defa, bira:ı öfkeli bir ıea-

- Evet, dedim. Be:ıiın. le: 
_ saden ufak bir ricamız .• - ~allahi, ~at'iyen hiçbir feY 

vaT: Yeai bir oparlör üzerinde ıfİtmednn, dedım . . . 
tecrübe yapıyoruz: Oparlörün Telefonda~ muhatabım bir 
kuvvet derece~ini anlıya bilmemiz kahkaha atarak: 
için bize hel"bangi bir biki.ye- - Şu halde, dedi, lütfen ahi
nizden birkaç satır okumak lüt- zeyi yerine asınız ve yatağınıza 
fUDda bulunur mu•unux?. yatarak uyuyunuz? •. 

YOkM"ıd.a :.öylediiim eı • Telefondaki muhatabımın ka-
bi, Muı~erdenht'rİ mevzu a- tıla 'katıla b\itün mevcudivefle 
ramakla meJ«uldüm.. . Ka • güldüiünü işitiyordum. .. Herge. 
famı, böyle manastz te • le, ben duyayım diye bililtizam 
lefon konu~malarile meıgul et- tam ahizenin içine gülüycwdu. 
meyi hiç de arzu etmiyordum. Bu had:•e fona halde sinirime 
Fa:kat ben, haddi zatinde çok dokundu. Öfkemden az kalsm 
yurnu~k ve uya&l bir adamım. telefonumu parç laya('11ktnn .. 
Bundan maada, her yenil:ğ'i be- Fakat rica ederim, &İz aöyleyi
ğenmek ve tetvik etmek g :bi niz, kızmıya h kkım yok muy
bir de iyi tabiatim var. Bilhaaaa du? .. s~. m evzu aramak ~ibi 
kei.flttıe, icatlara bayılırım. mühim bir i,imi bırakmış , nrf 
Telefon eden meçhul muhatabı- yen:liğe bir hizmette bulunmak 
mm ricasını kıramadım. I..aa.let- düıüncesile yarım saatten fazla 
yin bir b :kiyemden birkaç satır telefon ba~ında m~gul olmuş. 
okudum. Muhatabım, yine ayni tum .• Halbuki, ~t'Ygelenin biri 
naxik <eda iile: benim işleı-imi düşünmeksizin, 

- Meni, dedi, kafi. Fevkal&- t •..., yuım ııaatti . ben=mle "'"" 
ele güzel. Çok teşekkiir ederim. ediyor, talimli bir köpek ~ibi, 
Sadadaki tannaniyet harikulade. heni ku.,.,ııında :ı,.. nturtun k -,td·--

Avucumdan Okuduk'.arım, [2] 
«ıiir yolundaıı yeni yurunıe~ ba§
hyan, onun iç in de birçok kusur
ları, akaaklık1arı olacağını engin 
b :r tevazula ı.üylemekten çekin
ıniyen, genç fair Selim Aru'nun 
40 aayfabk özlü bir tiia- kitabcı· 
ğıdır. 

.S.yf ala.rını karıştırıyorum, -ye 

görüyorum ki, genç ıair, daha 
&'ideceği yolu ket'iyetle ç:zmit. 
izlemi§ dei"ildir. Bize birçok 
şeyler söylemek istiyor. Konuı
malarından aruıra çakan bazı 

partltılarda, ıiirll rubwıun akis
lerini bulmamıza rağnıen, gene 
d-e kanamayoruL. Selim Aru, h.i.. 
ze tiidü türlü cephelerden g\irü
nüyor. Hep eskiye kaçan bir 
imaj temayülü il~ yeni kalıblar 
içinde hiç te yabancı olma
dıiıınız, yadırgamadığımız maz
munları söylüyor. Bununla bera
ber, <ıSa.hahı), «Selvilerı>, ~<Ak
ıam» ve daha bafka parçal.irda 
yeni buhqlu, nağmeler, ve ha.. 
rikulıi.de süzel ruim kudreti "Yar. 

Genç J&İr, neden serbest naz
ma .-ai'bet etm:ıtir, bunu bir tür
lü anhyamaJım. Ancak Nazım 
Hikmet gibi usta bir san'at ku
yumcusunun muvcffak olduğu 
bu yol, b.a,ka ~zımcılara hiç 
te öyle ümid, tevk verici değil. 

(Devamı 1 ncı •a>fada) 

ı - V:va. Göks.!plen Mi'tne 1azııar · 

~~n: K.Amm Na.mi Dııru, 1~'7 sa.yfa.. 
Ankaı1- Siim« lh&ıme\·I 1!142. 

2 - A~ Okudukla.nm. Ş:ı.irl: 

~din Ar.ıı, 40 s:t.Tt&, AnkaJtı B2sım w 

' Şimdi de sizin• b•ni biraz dinle. tıyordu. Fakat öfkem uzun sür
menİ1i rica edeceğinı ... Liılfen medi. Kısa bir 7a man sonra ~Ü
oclanızın en uzak bir köşea:ne çe kunet 'buldum .. Hatla, iııı:n tuha
kilmiz, ve or.adnn bt"ni dinle· fı, &'ülmiye baş1adım. Öyle ya, 
yiniz !. Baka hm, siz de ben.im ~~- Mantıki düşünülecek olursa, nr-
S;n'!; ,.vn; lruv:vet ve vuzuhla ışı- fD,.•1amı 7 in..:i şavloda) oıııttvf. 

ı 

Tarihi tefrikamız: 36 

AKiLE HANIM 
ve 

•+• 
SULTAN 

"GENC,, OSMAN 
Davud IPAj& kethüdaya yanına 

sokulmamu qaret edip kulacına 
bir şeyler söyledikten sonra yük. 
şek sesle emU- verdi: 

- B.aka Ömer. Aiaların ubi
ndderhı yoğ iıniı. Ahurda «çer
ri.gahan [ 1] gitmiyen er.bler var 
mıdır) 

- Vardır sultanım. 

ıı] Bir -.... ~ucııılar ~ Mer'a.. 
ya, (QO"Jm. 

- An1.an tki «eabi tizin [2~ 
teslim eylen. [Kethüda kapakla
nup çıkarken yeniçerilere döndü] 
Atları ai7e ihsan eylediik. 

tiki yelİçea-i pap.ıun ayakla.
rına kapaklanup bağırdılar: 

- Hay bi2:im devletlfı, mürüv. 
vetlü, sehaverlu efendimiz! 

- !. .. 
BİT iki saniye kadar bir sess~z-

li1c olduktan sonra Davud Pa§a 
•yağa kalktı, harem tarafına ye
meğe ci.decekti. Geçerken yeni
çerilerin önüne relip durdu: 

- Durman oilum, atlarınıza 
atlan, [aız 0dÜJündükten sonra.] 
bımdan Eyübaultana gtderaz. 

- !. .. 
- Anda i~keleye saray «zev. 

rakçe» leri I3J geldiığinde dik
kat eyleraiz. Biri dişlenkçe ve zi
ya.deaile « ziıtru n [ 41 ve öteki 

[2] 1Faı5o&: Oiııs AJ'aJı atı demektir. 
1toşuou ~ gc>llr. 

[3J Bit' b!ılnt eknyucuıa.r ioln : &a.n
Alıl. b.yık. 

Bl Ga~ ~ırtıın. 

taze ve pek civan iki hatun ge
lecek ve doğru Müftü Eaad Efen
di konaima gideceklerdir. 

Kelen.der Uiru:s1 tekrarladı: 
- Beli, devletlü efendim. Biri 

dişlenk ve ziyadeıile çirkin, öte· 
ki tazece iki hatun ... 

Pata güldü: 
- Yanltrında zenci hadım a 

ğalıan veya hotuzlu ve yaşmaklu 
saray cevırriai dahi bulunabHür! 

- Ya, anları neyleyelim sul-
tanım? 

- Nesne işleyecek değilsiz. 
Kimesneye sezdirmeden ardları. 
na d\4ecebiz ve müftü efendi 
konağma gittüklerini iki aöz:.i
nüz~ görüp dolu dizgin bunda 
geleceksiz. [Ensesini kaşıya ka
şıya] müftü konağına &'İtmeyüp 
ba.,ka yere gider1cr ise mıları 
bo~laraız oğlum. 

Kelender gülümsedi: 
- Y:a, biz takib eyler iken 

ba,ka kayık eeliir ve ,, kumru ile 
kuzgun (5] anda bulllftur ise 

(5] ır. ....... 

Fakat Japtmlann bu ba~dön
dürücü muvaffakıyetler:ne ra<Y
me..-ı, Uzakıark harbinin, tıpkı 
Avrupa haırbi gi.bi, sonuna kadar 
bir «yıldırım harbi» .feklinde de
vam edebileceğine, hadiıaeleri 

b·raz olsun derin ve geni, düsü
nebıilen hiç kimae İnanamıycwdu. 
Çünkü mahdud kuvvetii ve nıab
dud hedeflıi sahalarda fevka.Zede 
muvaffak olan f( yıldırım harbi», 
soıuu:t. membalara malik olan, 
,tra.t~fi·k ric'at 1mkanlannı bula
bilecek kadar vasi araziye sahih 
bulunan memleketlerde, daima 
aıkamete mahkumdur. Nitekim 
AVTUpa kıt'asında, parlak yıldı
nm harbler:'le birbiri ardınca ve 
çok kısa 4>ir zama.nda birçok 
memleketler fetheden Almanya, 
•eniı Rus aram!ne, Afrika çöl
lel"İnde klasik narb usulJerine 
dönmek lüzumunu hissetmiflir. 

Ayni vaziyeti Uza~ har. 
binde de eörmektey!z.. Japonya 
da, b.irbiri enlmca birçok yerler 
aldıktan sonra, asıl hayati ehem
miyeti haiz ve harbin seyrini de
i'ift"reibilecek olan Hindistan ve 
Avuatralya kapılarına dayandık
tan soıra duraklamak mecburi· 
y$nde kalmıştır. 

Şimdi artık, U:zakşarkta da 
harb, ba.skm ve yıldırım harbi 
teklinden çıkarak normal bir 
haırb halini aldığı için, harbin 
mukadderatı, muharib devlt>tle-
rin, harb devamınca çıkaTabile
cekleri kuvvetleı-e, malilc olduk
ları iptidai madde kaynaklarına, 
haırb endüstrilerinin genişliğine 
göre değttebilecektir. Binaena. 
Leyh, Uzalqark harbinin yıldönü
mü münuebetile, U zalqarkta dö. 
vüşmekte olan Birlefik Ameri:ka, 
Japonya, ve İngiltereniın kara, 
deınİ2, ıhava kuV"Yetlıerine ve bu 

s ul taııım?. 
Davud Pata takdir eden ba

kışlarla bakb: 
- Aferin, biriniz iskelede ka

lur ötekiniz takib eylersiz ve bu 
suretle geleni kaçırmazsı:r:. [En
sesini k&fımaia devam etti] Esb
lerinizi tutacak iki çocuk dahi 
tutaraız ve iktiza eder iae anları 
dahi kuUanursız. 

- !. .. 
Ke\enderle Altuncu yerlere 

kadar eğildiler, Sultan Oamanın 
halasının kocası d~eme tahtala. 
nnı sarsa sarsa kapıya yürüdü. 
Yeniçeriler kethüda Ömer ağaya 
seğirttiler, Arab atlarına bir ayak 
evvel kaTUJmak için can atıyor
laırdı. 

Davud Paşa huemde dolpn 
bir yemek yedikten sonra hanım 
aukanm yanında kalmadan ae
Iamlığa geçti. Aradan bir saat 
geçım;. geçmem.itti ki Hasan Be
çıe geldi, a&'l"aydan bostancıbat1 
aia tarafmdan gönderilen bir 
boata11C11Un patanın huzuruna 
cıkmak icin miltıaade iatediimi 

lnıerikan ordu•u 
kuvvetleri de~tekliyecek olan İp · 
tidai madde ve endüstri kaynak
larına kısaca bir göz a•a!ım. 

Bir eşik Am1rika, J JPD!IV ı ve 
l ıgi l!renin kara o: Jilsu 
Japanyanın hara vrdusu: 

lstihsalcfe oldugu g ibi lıarbde 
de kat'i rolü oynayan, hiç ~üphe 
yok ki İnaa:n kaynaklarıdır. Aca. 
ba muharib kuvvetlerin insan 
kaynakları ne vaziyettedir? 

Japon silahlı kuv\'etleri he
men münhaaıran Japon halkın. 
dan terekküb etmektedir. Vakıa 
aon birkaç yıl iç;nde Japonlar, 
Çinlilerden, Korelilerdtm d e pi
yade kıt'a.lan teşkiline ' başlaını~
Ludı. Fakat bunlar, umumiyetle, 
az itimada şayan ve harb k abil:. 
yetleıri fe"Vkali.de dıındur. Diğer 
taraftan JaponJıann, müttefikleri 
olan Siyam ordusundan da çok 
bir teY beıldedilı:leri umulamaz. 
Çünkü sayıa 100 bin kiıiyi geç
m'İyen Siyam ordusu, bugünkü 
mana.da esaslı bir ha.rb kabitiye. 
tini haiz olmaıdığı ıçın ancak, 
kendi hududuna c:var mmb\ka
larda, kısmen faydah olabiliT. 
· Şu halde Japonların güvenebi
leceği tek memba, nefai Japon. 
yadır. 

1940 yıb Utatistiklerine naza
ra.n, Japon müstemlcke'Jerinde 
yap.yan 2 milyon Japon da daılı.iıl 
olduğu maide, Japonyadaki Ja
ponların mikdarı 73,500,000 dir. 
Fakat Japon nüfusWlun büyük 
bir kısnunı, 18 yaşına kadar olan 
gençler te§lı.il edtt, ki bunlann 
askerlik çağile herhangi bir ala
kıuı o1emaz !. Japon nüfuaunun 
yansını kadın farzedersek, geri 
kalan 36 m"lyon e-rkek J:.ıpon nü
fusunaın ancak üçte biri 18.45 yaş 
a.raa.mıda olup askerlik h izmetine 
elver~li olmaları iktiza eder. l..8-
km muhtelif haatahkların, bil
hassa Ja.ponyaıda klitlevi olarak 
hüküm 6Üren verem ile trahomun 
yaptığı tahribat neticesi, bu as
kedik çaima elveıri,U 12 milyon 
nüfusun ancak o/o 60 ı, silah al
bna a1,na.1Hli..., ki 7,200,000 tutar. 

ı ~~ btM"ada d"kkflt~ a1ı'"mtt-

söyledi. Şiıman adamın yüregı 
hızlı hıdı çarptı: Demek 11Akile•• 
Hanım &&Taydan kayı~a bindiril
mişti! 

Bostancı iri yllrı devrik bakıJ
lı bir adamdı, pa~anın eteğini 
öptükten .onra koynundan bir 
yüzük çıkararak u-..attı: 

- Boatancıbaşı ağa efendi
miz gönderdiler sultanım. Sarayı 
hümaywı «hadika» sında itirmiş 
ol.cakaız. 

- !. .. 
Bostancı geri geri çekildi, yol

daıın bahşiş beklediği anlaşılı
yordu. Padi§ah damadı bir <•es
diu altmı fırlattı: 

- Ağaya selam &öylen. 
Bostancı yerde geniı bir dafre 

çizdikten sonra kapı yanına dü
şüp kalan altının ardından atıl
dı, sarı sikkeyi çepkeninin iç ce. 
bine atup doğrularak ha, keni: 

- Ba4kaca iermanınız var mı 
idi sultanım. 

- Yoğ, se1am eylen. 
Herif seri geri ç.-.lıild.i. 

Nevyork • ~kakl.arınt/, 
aı lizun &elen bir nokta daha 
var : Japonya ile Çin arasında 
takriben bet yaJdanberi d~-aU: 
edegelen bir harb var. Bu harb 
o~ticesinde Japonlar, en küçük 
hır tahminle, ölü ve ae-ır yaralı 
olarak 1,5 milyon ı:ar.at venni~
tir. Şu halde, Japonların çıkara. 
bileceği askeri kuvvetten bu ra
kamı da çıkaracak olurşak, Ja
ponya, azami olarak 5, 700,000, 
nihayet 6 milyon kuvvet seferber 
edebilir .• 

Japonyanın 1925 yılında kara 
r du,u 234 bin: 1935 yılında ise 

322 bin süngüden ibarett:. Çin • 
Japon harbi başladığı eıralarda, 
Japon ordu~u 380 bine ç ıkarıl
mış bulunuyordu. 1932.1936 yıl
ları arıuıında, Japon ordusu, si· 
lahlaırının kalitesi bakımından 
bir hayli ıslah edilmiş, birçok ye. 
n; ve modern sila hlar, Japon or• 
dusuııa mai edHmi.şti • 

Çin harbinİn uzayıp gitmesi, 
ikinci dünya harb:nin de genişle
me 4tidadmı göstermesi, J a pon.
laTı, ordulıwnru hemen dört-be§ 
misli büyütmeğe aevkeUİ. Bu au
ret:le Japon kara ordusu, 1940 
yılıooa 54 tümenden ibaret ol• 
~a:k üzere takriben · 1,500,000 
k~ idi. Bu ordunun tal<ribf'n ya• 
.. ,,, Çinde bulunmakta idi. Bu or
dımun, o devirde, 8 hin t" nu, 9 
hm ağır ve 24 bin de hafif ma• 
kineli tüleği vardı. 

Artık h&Tbe g:;rmeğe karar 
verdiği 1941 yılmda Japonya, 
orchuunu azami haddine çıkar. m" bulunuyordu. Bu suretle A
merika - Japonya harbi batla. 
dığı zaman Japon ordu•u, 2,5 
milyon kadar tahmin edilmekte 
idi. Bu. Japonyanın ilk ağızda 
cıknrabileceği hazırlıklı, f".n bü
yük ku'Y'Yetti. Vakui Japonyaouı, 
umumi bi-r seferberlikle bir ağız.. 
da 3-4 mnyonluk bir ordu çı~ 
ra:bHeceği nazari olarak Htti aü
rülmekte ise de, tatb:.katta bu 
muazza.ru ordunun teçbiz.c.tlandı· 
rıtma.., ai.18.hlandırılması bira:& 
gayri miimkün görülmektedir. O. 
~un için, nugün Jaı><>nlal".ın ;:erek; 
,t\merika ve lngilizlue, ga-ek!e 

rn,. .. ,.ro->, 7 nci •ay/otla) 

Davud Paıa yalnız kalınca, 
bostancının getird:ği yüzüğü tat• 
lı tatlı gülümseye .. ek yeri bo§ 
duran parmağına geçirdi : Evet, 
arttk eski padişah ' 'e kainbira• 
deri Sultan Mustafanın talih yıl• 
dızı parlamağa yüz tutuyor de. 
mekti. Fıraattan tst'fade ede rek 
,u şeyhislamı bir de fo kaz.anma .. 
ğa muvaffak olabilseydi.. 

Şimdi bir yanlı~lık olup olma• 
dığı iyice anlaşılnu.ok için bir bu.. 
çuk saat kadar evvel Eyüb iske-
ıes:ne koşturduğu Kelender Uiı 
rusu ile Altuncuoğlunun dönme 
~erini beklemek kalıyordu. Onlai 
da saray kayığından çı~an kaı 
dınlann şeyhi.alamın konağını! 
gittilde:rini teyid ettikten sonraı 

vakit geçirmeden u Akile ı) Han11 
mm babasına ko~cak, b~ feY4 
lerden haberi olmayan koca müf4 
tüyü kin ve hırsını körükleme~ 
yolile avucu içintı atmağa çaiıtaı 
caktı. 
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1'1ÜSABABE 

Geriye doğru 
YAZAN 

Halid Ziya Uşaklıgil 
-l -t naanın önünde aşılacak yol 

pek lu.a kalınca, daha yar 
fanabilecek a;ünierin sayıs. aza· 
1-. azala artık aona yaklaımca 
ric' i bir nazarla gözleTin geTİle
re d-Oiru çevrtlmesinde büyük 
bir haz duyuluyor ; bu 11ayede h_a 
Yat teraUıe, "rkad" kalmı~ bır 
~ünya da uzatılmı{I oluy?r. Ga: 
ltba bunun 'için olacak kı ekserı 
rnuharrirlet" hayatlarının sonları
nın sonlerına doifru hatıralarını 
Yazmakta zevk aramışlardır. f h. 
tiyarların da çocukluklarından, 
gençliklerind~n dem urmala::, 
geçmiş yıll.arın arasından ya_dı· 
&ir toplam.ağa uğra"1'ala.-ı yıne 
bu sebebden ileri a-eliyor olma
lrdır. 

Önümde geçilecek mesa~en:n 
• Pek az kaldığına inanrnıtk l~ırım 

gelince bende de böyle gerıl~e 
doğru gitmek, . gözlerimi çevıre
r ek arkada bırakılan hayata. 0 

hayatın manzarala.-ınR, simaları
na .bakmak ihtiyacı uyanıyor, ~e 
ne zauıan bu .eçmi.ş zamanı re· 
n :den bir nefesle diriltme&'e un. 
kan blunursa bundan lezzet.İne 
kanılamıyacak bir zevk duyuyo
rum. 

Bunu dıeet":yet üzere haya
limde yapar1ı111, gözlerimi kapa
yarak seçmiş ömrün herhangi 
bir safhasına dönerim: Mesela 
on yeıındayım, Fatih Askeri Rüı 
disine devam ediyorum. Kendimi 
o yaıta, o halimle, o çehremle, 
•anki e.ki bW resmimi sihirli bir 
nefesle t~1rip canlandırıre<uına 
aarabatle sörüyorum. Arkamda 
mektebin re.mi elbisesi var; o 
ne lfiizel, kül ırenginde, beli büz. 
meli bir elbiseydi 1 Yanımda 
mektebden gelip beni evden •· 
tan h.demeden Ahmed ağa var; 
bir elinde benim çantam, öbür 
elinde sef et" tasım; yan yana yü. 
riiyMuz. Ben ıayet n~'eliyim, 
adeta oynıyarak yürüy-um, Ah

med ağa ,da yanımda tıırıtkan 
yüzile mektebe müteallik bir hi
kiye anJ.atıyor. K~ batındaki 
sebzeciden döndük, helvacıyı, 

saracı geçtik, bizim aandık~ı 
dükkinına gel:yoruz. Burada bı
raz duruyorwn. Sandıkçıyı tama
mile l'öriiyoırum. bu tek e-özl~, 
l'enç fakat ilıtayar görünen bTr 
ada:moağızdrT. Elinde çekiç , ağzı 
küçiik çivilerle dolu, önündeki 
sandığa sarı, kırmızı, ye~il te
neke pll't'Çalıtrı mıhlamkalll ~~'
guldü:r. Beni gi:iriince t~k gozıl~ 

•• 1•• eyerek ağzını dolduran 
gu ums , k . d""k 
Çivileri avucunıı tü ur u ten ' . 
sonra bekliyor: Htt sab~h benım 
ondan sorulacak teYlerım var: 
_Süleyman Efendi, diyorum: 
kümesi açtın mı? Tavuklann 
yemlerini yerdin mi? Kaç yum ur 

ta var aoaba? •• 
Bu dükkanı babam ben~m içi? 

1 · t" Onun b"hçesıle evı-a ıvermıı ı. .. 
mizin bahçesinin duvarları mut· 
terekti. Orada bir bi.iyük kümes 

yaptırılmı'ftı: benim kırk, ~elH, 
hatta ba%tln yüze yakm tavugum 
biribiri1e hiç bıuısamıyım, ara 

""t --k,. ·lcd,.drrek karıla-
sır" mu a".., 0 

Edebi romanımız: 34 

Yazan: Cevad F~hmi 

Bu kadar sevd:ğim ve bu ka. 
da:r saf. temiz ve masum bildi· 
iim, beni sevdiğine bu kadar 
inandıiım kadın mea-er önüne 
gelen erkeiin koynuna g\ren a· 
fağılrk bir oruıpu im"ş .. . 

Göz.ittim doluyor. Ailıy~ mu
yum? Neye, Riçin? Yapılacak 
daha iyi bir il de yok ııaliba . . . 
Muhayyelemin o kadl\r it:na il~ 
ıtıklaındırıp süslediği aşk heykeh 
§İmdi yaldızları dökülmüş kar
Jımda sırıtıyor. A.ita koca bebek 
ağla ... Dünya kurulduğu gün
denberi kadınlara inana•lar hep 
böyle ağladılar .. . Bu 7olda ilk 
değilsin, sonuncu d,. olmavacak. .... 

rile ayrı kümeler tefkil eden J arzu.a~ olacaktı.ed Birbi~İm~i tka-

b. k horozum vardı. nımaga ceaaret erneaıış oıma -
ır aç . "lk 'k" ' - be '- -- b" l L • Süleyınan Efendi beaım ı ı ı - rauar onun ır ara 111. yerın. 

r mülıbet cevab verir, kü- den kaMtıp yanaşılmak üzere 0-

m~i açtıimı, yem yer :J'ını soy· ~ao .... e.~ye ~ı~ga ~zı: ~ ı. sua nne d· - · . .. i l . k 1 '--- ~ h ] d 
l üçüncü aualime kartı da: l'tnı l'Orunce ıçımde bır ınş·rah 
~·Yumurtalara bakmadım, nıek nefesinin yülueldiğini duydum. 
teb dönü.tünde kendin gelir, ba. j Elbette o da mwterih olmu~tu. 
karsın· derdi. - Ne iyi oldu dıı beni tanımadı! 

O ;aman Ahmed a&'a ile be- Demi.f oJ.acak . . . 
raber dükk&ndaıı ayrılır, saraç· Bu kabilden diğer bir hatıram 
hane kapısını geçer, ve bir tara~ var. Son yıOardan birinde, bile
fında sıra ile ıayakkabı satan mem hangi yaztrnı okuyarak ba
dükkanlıarla yokutu tırmanmaia na bir meklub gönderen yine Fa-
baışlardık. t:h Askeri Rütdis.i arkadatların-

Mekteb !.. dan biri. . . 
Hocamı hep goruyorum, hat. Pek güzel bir m ektub. İçinde 

ta ae61erini iıitiyorum. İsimlerini bir de vesika resrni vardı. ismi
unutmadım, li.kablarını biıe b:ti- nin ve bu re.min deli!ctile onu 
yonmı. Hele arkadatlarım: O za. hemen tahattur ettim. On yaşla. 
mana aid .imalarile hepsini ayrı rında., esmer gü~eli, kihar tavur
ayrı görüyorum. lu, biraz: tonbulca çocuğu bul-

ftte bucün gözlerimi kapaya- makta gecikmedim. Bu vesika 
rak tıayatlmın o günlerini t~krar resminde görülen ihtiyar, belki 
yqarken sanki hakikaten çocuk ma'lul, belki mariz adam o co· 
olmuf, mektebe, hocalara daha cuğun içinden nasıl çıkab:lmi ti? 
ryade arkadaşl anml\ k.f!·uuşmuı o da beni görmüş ise, yahud bir 
kadar bir haz: duyuyorum. ye:rde bir resmime gözii ilitmİn'>, 

Burada garib bir lıafliseden elbette, 'kendi kendis"ne böyle di 
bahsedeceğim: Aradan y:rrni, yecekti. 
belki otuz yıl geçmit ti. B"r gün Mektubunda ealci eğlenceleri. 
Boğaziçi vapurundll; ta kar~ım- mizden bahıediyordu. O zaman 
da, akeri bir tabib kıyafet:Ie bi- beniın bat1ıell e ğlencem kurııun 
risini gördüm. Bir eski mekteb askerlerdi. M e k!ebden, dönü~ün
arkadatı, hem pek sıkı goruıu- de onunla beraber bizim eve .ge. 
len, her vesile ile bulu,ulan b:r lird"k. Büyük hir bahçe içinde 
arkadaf ! O zaman, o da benim olan evimizin önünde genişçe bir 
gibi on yaşlarında bir çocuktu. mermer sahanltk vardı. Oraya 
Şimdi belki otuz, belki lm·k ya. otururduk; ben yil·zlerce çetid çe 
~ında, hraıı uzamt~, lüzumun- ,tid askerleri kutularmdan bo~l-

trrdım. O -r;aman Fransa ile Pruııdan fazla ıitmanlayara!< k "nn 
peyda etmi1 n:r adam. Onu deT. ya h_..bi çok eakiınem",ti. O 
hal tanıdım, bütün deği~iklikle- Pr1a&ya aakerlerini ben Fransız 
rine -tmeon hiç t~reddüd ehne- aakerJeriai alırdık, yahud teni
den, az kaldı İsmil4" haykıracak- ne ... Ve böv1e geç vakte kadar 
tmı. Hiç şüphe yok, 0 da beni bir cenge tutuıtul"duk . . . 
tamdı. Nasıl? Nereden? lnsan]l'lr Bana mcktubund.ı bundan 
da deii,miyen b ir ,ey var; göz bahsediyordu. 'leni hayatımın 
ve gözün bakışı... harice aksedebihniş olan aafha. 

Ne 0 cesaret etti, ne hen.. . }arından da takib ettiğini söylü-
Bir müddet 0 bana ben ona yordu; öyle samimi bir lisan ile 

k1 hemen cevab vermek İstedim. 
bakıtbk dırduk, sonra ~özleri. 
ni baık• tarafa ~evirdi, ben de Fakat nasıl? Galib:ı iltiz.ami bir 
uyuklayor sibi gözlerimi yum- sükut ile ikametgnhım ve o za. 
dum. Evet, ce&aret etnaed:k. Ve mana aid ~ıfatını söylemiyordu. 
pe'k de iyi oldu. Ne o, ne ben O mektubu llldıktım sonra nesre-

dilen bir vazımın altına iki !&• eski mekteb arkl\da~ları, o o. 
tırla kend=.ıni da•et ettim. nar yaıındaki çocuklar değildik. 

O çocuklann varlığından büııbü- Ge~i, kendisintt'"n bl'lska 
hi:r ses de çıkmııdı. Ne oldu? tün b&fka adamlar çıkmıt idi, 

ve bunlar birb:rinb tam1tmİ]e B .. ki o da lt>k .. llr bulu,ulacak 
o11''"lll\ o çocukluk aleminin zev

yabancısı idi. Arada geçen yıllar kinden çok u.ı:ak kalınncağını 
iki3inin araıına o kadar cok yı· 

düıii.nmüş ve susmak tarafını iL 
ğınb.rla ayrılıklar koymu' idi tizam ehniı olacak. 
1ci bunf.artn üze!'inden atlayıp 

Ne olursa olsun, onun mektueaki mekteb arkadat'1$Cına rücu' 
bu beni altmıf fU kadar senen "n 

imkanı buJunamtyıı.c::aktı. Beş da- l'eriaine doiru sötür<lü; ve onun 
kika; on dakika içinde o bana, la, onar yaıında iki mekteb ço.. 
ben ona haaytımızın, birçok mah cuğu, b&hçe içİınde büyük bir e
rem köşelerini saklayarak, ancak vin geoit mermer aahanhğında 
nadir noktalarıııı i1aret ederek, kurşıvı askerlerle Franaa ve 
zeçmif yıllarmı söyleyccekt"k; Prusya cengi yaparak akşam IU• 

sonra daha ilave olunacak bir lan karıarıncay:ı kadar -0ynadık. 
seyler bulamıyarak ııu~l\cakhk. Gözl.erim:n .içinde hep o za-
0 bana: - sonra? Diyecr.kti, manı. o hayatı, gördüm; çocuk
ben ona: - f şte b(ivJ .. !.. Diye. luğumun bu ukada~ile o oyunun 
cektim, yine susacaktık, 'konu.- zevkini duyar.ak uzun uzun dü
makta devam için sermaye bula. 4ündüm. 
mıyarak birib;rimi:r.den ınktlacak Ah! Bu gerilere doğru gidiıte 
tık, her ikiınizde de uGelecek iıı- ne büyük bir haz vardır! .. 
keleye çıkea da bu i, h1tse! .. l> •H Z. Vsak1;,;ı 

···· ··· ··•·········•········ ··•·· ··· 
Verd:ğim kat'i kararla aon ha

zırlıkları görmcğe başladım. Ni
lufer kendisini çıldırasıya aevdi
ğime o kadar inanıyordu ki ona 
her teyi yaptırabilirdim. Ara. 
mızdaki mücadelede zafer ben
de kalmıştı. E\."et şüphe yok ki o 
\,enden daha güzel hislerini sak. 
hyor daha muvcffakıyette rol 
oyn~ordu. Fakat bu kuvvetli 
tarafına mukabil çok ıbüyük bir 
zaft vardı. Benden daha ~abuk 
kanıyor, hemen her !eye ınanı
yordu. Onu aldatmtttmı. 

Onunla artık uçuı:ım~ h~tı· 
na kada.r relmi~tik. Bu. ışaret•m, 
~ıimin ufak bir hareketı onun o
Tl\ya yevar\anmaıına kafi ge.!e
cekti. Eğer şimaiye kadar beo·ı;n 

~ L~ 1 htr o1mam..-a, bu henuı: ovY e 
şey İstemediğim içindi. 

Planmun netice.ine aid teıfer· 
rüatı fÖylece tffbit ettim: İhtiya 
dadıyı Sütlüced~ki ahbab9nn e. 
,,.ine . het on sün için mi..firliğe 
göndermek İ•tcn bile deiildi. Bu 
suretle Bevoilundaki apartlman· 

da tamunen yalnız kalacak ve 
Nıliıteor-:i buraya getirecektim. 
İtte facianın :ı>on perdeai bu su· 
retle açılacaktı. 

Nilufer her ıteYe muvaffak ol
duğunu zannedecek ve o anda 
her şeyi, hem de ebedi olarak 
kaybettiğini anlı)•acakh. B~ a~ 
laytf ne müthiş bir anlayış ola
caktı. 
Kwım öleli henüz altı ay oL 

mamıftı. Böyle iken onunla ev· 
lenemeıııdim. Faluıt bana inanıyor 
değil mi idi? Su halde benim ol· 
masında ne gibi bir mahzur ta
uvvur ed:lebilirdi "! Evlenmeyi 
birkaç ay daha tehir edebilird"k. 
Fakat bu birkaç ayı ayrı geçir
mek kendi kendimi7e zulüm et· 
mek olacaktı. Bu esbabı mucibe 
emin:m onu iknaa kafi gdecekti. 

Bi.r taraftan bu işle uğns1rken 
diğer taraftan Babıalideki tanı. 
dıklarım arıuındım beş on ki,iyi 
seçerek hcp&ini birden bir gece 
e•itne çağıracaktım. Bu davet 
gecesi Niluferin bende bulundu
iu R'eceye tesadüf ıedecekti. Bu 

[Edebiyat] 

"Salavi,, nin 
dediği gibi 

YAZAN: 

Halid fahri Ozansoy 

Dişci ihtiyacımız 
l YAZAN 
f Profesör doktor Sadi Irmak 1 

Yakın :za:maııW-a kadar dif. vü • devletin baywlı eli memleketin dit· 
cudin bir nevi tali eğlentisi .. > ılır- 1 ~ ihtiyacını karttlarnaia da yardım 
dı. Bu ıebeble çürüyüp ağrı yapma l etınİf olw. 
dıkıça müdahale edilmez ve mukad Fakat ne olursa olsun memleke • 
deratı tabiate terkodiJlrdi. tin büyük ve iııcil Jıtiyaçlarınt bu 

G eorges Ouhamel, methur Ha'D>uki timdi büsbütün batka suretle de sürat.le karıılamak ı111üm. 
Salavin serisi romanların. türlü dütünüyoruz: Evvela dif ha. kün ohntyacaıktır. Çünkıi Dlı Taba.. 

da.n birinde Salavin' in arkadatı· zım takırn~mızın çok mühim ve l beti mektebimizin kadrosu ve tesİ• 
na fU sözü söyletir: u!i bir uzvu sayıyoruz. Böylece satı timdi.kinden pek fazla dif tabi. 

- Bana çek fena muamele e- hazmın ...tim bir Jekı1de cereyaoın. bi yetlf(irmefe elveri11i değildir. 
diyorswı. daki rolünü kabul ediyoruz. Sani - Yeni binalar kwmak, tedrlı kadrosu 

Salavin fU cevabı verir: yen tlmdiye kadar tethis edilelne • na birdeabire çıoialtnıak da müm. 
- Senden daha fena muamele yen ve sebelıllerl peil aöze batmıyan kü değildir. 

ettiği.m biri var. bir sürü iç hıutalıklarının da dlJ ra. Bu sebeıbılnen dolayı ditçl i.htl. 
- K=m o? hatsızlıklarından doğ'makla oldu • yactnıız için daha umumi ve ~ ... 
- Ben. i'wlu öğrenmİf bulunuyoruz. yoUar aramak zorurulayıL 
İşte bunun gibi, edebiyat sa- Gerçekten bir .ürü atetll ve aan· Bir za.manl• muayyen bir imti. 

hasında bazı muharrirler de ro. cılı ~alıklar, dit ~ök~inden ~ han geçiren difçl kaltalarına permi 
mana, tiyatroya, ,iire veya ten. karııan mikroblar veya ~nlerle verildi ve bunların çaJıpnuıııa mii
kide, herhangi ede~i nev'e el at. meydana gelmektedir. Gün ıeçtik- saade edildi. Fakat bu rnüsaadeden 
salar hem bu nevılere, hem de çe dlfin umumi sıhhalimi:ıdeki rolü daha ziyade btanbulda bulunan bir 
okuyuculaıra fena muannle edi- böykoe ehemmiyet kazanmaktadır. kısım prat:k diıçiler fay<ialanabll • 
vorlar, onlara abuk sabuk feyle~ Diflerin önemini öğrendikçe on.. ı diler. Anadoludakller bu müt.aade. 
okut':':y~lar. F ak~t muhakkak _kı, lartn sağlığını korumaya daha faıla yi öğrenip hazırlanıncır~ kadar va• 
en b uyuk fenalıgı gene k end le- ı~ı- 1 ~ennek ihtiyacını du _ 1 k ' t g~I, bulımdu. Bwm kanaati. 
• l ~ kk r d ~ ·ı ... IU"..a.n 6 ...-. 1 

rme yapıyor ar .. 1 eve e ı egı , yuyol"U%. mizce yeniden kısa bir yetiıtirme 

daha XVIll ncı asırda La Bru- İlerilemlf memldc:et:erde bin nü- ku.:6 u açarak praHk difçller kazan. 
yere, Kankterler'inin bir yerin. fuaa bir doktor ve ~ bin ntifusa mak f~ydalı ve lüz•2luludur. Bu k~
de §U vecizeyi de kaydclmcmİ.§: b ir ditçi dqmekt.edir. ihtiyacı böy- sa tercibr.ı Anadloludan ve uzak 'Y'I. 

<ıBazı kimseler;n şeref ve me- le alınak ~memldletlmizdeki dunı. layetlerdeo ıelecek namzedler ka • 
ziyeti iyi yazmalarıdır; bazıları· il 

mwı idealden "':>k uzak olduğunu bul edl&ebllir. Kursa kısa ve der • nm da hiç yazmamaları. ıı "" 
insan fafıyor. V uinı;iz ve kıt.· derhal ıöreceğiz. Beyoğlu ıibl bazı toplu, sağlı'k bilcisi. mlkrob ve en. 

Semtler : •• :.na edı"l"rse İ.janbulun tan fikri, asepe1 ve antisepsi maliı. fiye.iz ti.kırdı yığınlarile şu bi. AK» R 1 liğ bu 
ç:m aözleri siir diye ortaya si.i. b!le birçok yerlerinde k~I dltçl matı veri İ r . Diıçl · - .n .• ~ ~~ııta-
renler türedi: uSokllkta bekle- yoktur. Anadolu vilayetleTıne ba - )arla b&?rılabllec:ek teknıl' ogretl· 
..ı:.,.,. canım aıkıl.ıyllrdu. Kahveye karsak en büyük vilayet merkezle - lir. İmtihanda muvaffak olanlara 
girdim, l>ir moruk .narrile içiyor- rinde bile ancak 50 bin nüfusa bir kaza ve nı.lıiye nıe.-kezlerinde veya 
du. D~arıda, benim hülyam kal- dlıçl düıeblldiğlni J.:abul edebiliriz. dit ta.bibi olmayan vilayet merkea· 
mıttı. n Yabud ~öylesi: ıı Karpu- Kazalarımızın çoğunda difçi yok· lerlnde çalıımak ruhsatı verilebilir. 
•u:!ı üstüne bıçakla resim yıtptım. tur. Nitekim hukuki lhtiya.çlarımız için 
Sonra iç:.Oi oyun mum d "Jrt:m. Bu vaziyet karıısında halk ne ya. avu!tatlarla dava vckl~ri arasında 
Köydekileri dü .. ündHm. f yid :rı~r pıyor? Berberlel'e. sünnetçilere, nal- da böyle bir it bölümü yapılması. 
1'!ualLJı ! » Şuna benzer şevler k~- bandlara müracaat zorunda kalıyor. na lÜ2Um gösterilnıİft.İc. 
ralayanlar d" var: rr Ali, Veli, Halbuki hu adamlar ekseriya en DlJÇilikte bir nevi sıhhat memuru 
Mın-taza, üc sakallı , bir köse .. . basit sıhhat bilgisinden dahi mah • rollioü oynıyacak olan bu pratik 
Biz hu sakalı değirmende ağut- nımdurla.r. Mikrobu ne bilirler, ne dişçiler Wç olmazaa entanlara mi.Dİ 
ma<l ık ! n de ona inanırlar. Zununla beraber olmak bakımından faydalı hizmet-

B'itiin bunHır bir ha.atalık. b=t- ıztırab içinde kıvranan insanın yar. ler ırörebilirler. Öle taraftan hiı.ınet 
-v*1Mna elan'M'!t,dir. dım umduğu birisine müracaatı ka. sahaları böylece tabdid eclalne dit 

Gelelim ırvmana ... Son zaman- d ... tabii blr,ey yoktur. istediğimiz tal:iWerkıılz için de bakMz bir re
da kluik mevzu: daktilo kızı kadar yasak vazedellnı. Hasla İn • kabet imkinı oıUdan kaldırı.mıf 
patronu battan çıkarmııtır. Ah. san bulundullça hcıklııı rolüne gir • olur. 
bıır, oflıaır ... Mektublar, tehdid- mit veya girmeğe mecbur kalmıt Bize öyle geUyor ki memleketi· 
ler . .. Ayupafada bir toplantı. . . insanlar da olacaktır. mizin bu neviden bazı ihtiyaçlara 
Poker ve likör partileri.. Ara<la lşte böykce en basit bir dit le • için ameli çarelere batvum1aktaa 
bir bcr 1hayatı.. dü!kün kadm. davl.i hastanın kanını z.ebirlemcie bqka çm-emiz yc*tur. Yoksa her 
lar . . . SonWlda daktilo ya ölecek, kadar varabilecek facialara yol aç. sahada llluıdemfk nesli lthafına ~e
ya .kudai bir ülkü ile- birdenbire maktadw. Yahud da kaza merkez- çlrebiimek idealinden henü:z çok u. 
büyük bir saa'atlulr olacak, me- lerinde bile dlfÇinin bulunmaması zağıı. Öte taraftan fU da bir vakıa. 
ıııela bir re.sam, bir heykeltra, •• hastaya tahammülü haricinde mas- dır ki bazı ifler için büy1ik merkez· 
patron da iflas edecr·k . .. Amma ra1tara katlanarak vilayet merkezi. lenle yetl,ml§ olanlardan s.iyade 
böyle biterse 3ene en iyi,icfü. Hiç ne gltmeğe mecbur kılmaktadır. kasaba ve köylerin kendi evladları 
değilııe mevzu, eski melodram- Görlifüyor ki mcm!ekette büyük daha müsmir ohnaktacllr. Şimdi • 
laı:d.aki cı fazile!. ~ağli!b. olm!'z! bit d~i •ihtiyaç ve eksikljp vardır. den iyi verWlerini gö~~z .. ~Y 
ham cezasını ~orur • gtbı ahlakı B ,.._1 , • acın dit heklmlenle karıı • enstitüleri buna nusaldır. Buyük 
b . • b - ı d ,_ u ın. y 

ıır net·ceye ag Anıyor eme.n.- la 1 tabii bir idealdir. Fakat Dit me-rke%1erde ydİJlntlş olanları küçük 
t" Ö 1 d b" ""h' nma.s n-. ve ya, ~ ,. ıyatın mn ım T b~ mektebinin nlhari ol:na.sı yerlerde ta?mln d.meğe yµksek ma-
hir rolü, İçtimai olması değil mi- a . .ı..- A d lud ka.zançlar da kôfi aelm0ınekte .:th·?T d:ılayıslle bu ,.....,..,.,.e na o a11 aı ve • ..• .. 

Ti. . r 1 ancak pek az talebe gelebilmekte. dir. Bunlar da~mı dauuıla ıçına 
vıı\trovll ge ınce. gecen yı 1n '-'-- -"'-'-'-]! d"'_,.,t.•edl 

·· -ltül"" p · · ·· t dlr. Bu mektebin sınıflarında taı.euı: bir nevi rneaıuuou ye ur • ......_ r. 

bguru ....._ ~ a.ra . p·y~sıl nbıusl eşnta, ayısı akrnıı yetml,i geçememek • ler. Halbuki ameli yetlpnif kövlü • 
n aanaıua, yenı nıısa u up a • . büıl" •• l·"-' ·ıe 
·· t k k · · d · ~ ted1r. Bunlarm da bır kısmı Balkan ler ve kasabalılar un var t1U&rı gos enne , umun ıçın e g.ı.e a- . • 

1 
. . • lirl 

ramağa benzer! () halde 1reçe _ me~leketlerınden ıelen ecnebı ta e it}enne bağlanabl er. 
lim. bed ... 

Gelelim tenkide.. . Efendim, 
bu sahada da yeni yeni f e, a li.
delikler l'Öze çarpıyor. A..-rupal.J 
hiçbir edebiyat bilgininin fimdi. 
ye kadar dütiinemed:gi acayib 

Dit. ~abab_esi me~ebl maddi is-' Konyacla f. 1. ye: Haklı ıördü • 
tiı.ba'J itibarile Tabbiyeden daha ca· ğüm arzunuzu yerine getlnneie ça. 
&lo olduğu halde ditçi tubesine l'İ · , J·ıtmı. Alikanıaa tefekkürler. 
ren ta1el>e, Tıl:Jl>Jyeye a;yrılanların ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-
onda b"r"nl ble bubnuyor. ~ 

fikirler ortaya ıSÜrütiiyor. Şiirde, Kazalarımızın hemen hepsi ham. 
romanda yeni tasnifler, nazari· dOlsun bit-er hekime kıwutmUf gibi.. 
yeler icad ediliyor. T.aine'in meı- dir. Halbuki en büyük kazalarırnız
hur Sanat Felse fesi isimli eserin- da bile dit tabibi yoktur. Şu halde 
de biır ırk ve mulıit nazuiyesi ilk akla gelen ÇM"e leyli tıb talebe 
vardır. Sanatlar buna göre t ek&- yurdlarının bir veya ikisini Dit Ta
mül eder veya -sönerler. Şimdi ise babeti 'ubesine vı:rmekllr. Bu yurd. 
bizde yeni görüşler ortaya atı-ılarda okuyacak ve yetiıecek dit ta. 
yorlar. Meğ-er imparatorluklar biblerlnden de Ttbbiyelil~r gibi bir 

( Devnmr ~ irırr davfoda J mecburi hlzmrt istenebilir. Böylece 

suretle modern bir baıskın ttttib 
etmit olacaktım. Nilüfer yalnız 
ümidlerinin, her 'eyin mahvoldu
ğunu görmekle kalmıyac:ak, ay
ni zamanda biltHn fehrin diline 
dÜfecekti. Ve adalet yerine gele. 
cekti . .. 

Aca.ba Fitnatın mı, yoksa al· 
dablmış olmamın mı intikamını 
alacağım? Ne olursa olsun neti.. 
ce birdir. Haydi iı batına 1 
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Yirmi dört saattenberi deli gi· 
biyim. Her şey oldu bitti. Sanki 
korkulu bir rüya görmüşüm de 
bir an evvel uyanmak istiyonr.u
~um gibi odadan odaya ko!larak 
çrrpınıyorum. 

işte yirmi dört saat evvel şu 
yatakta, benim yanımda yatıyor
du. 1ıte komodun Ü7.erindeki kü. 
çük elektrik laınbaaı hala yanı
yor... işte şapkasile mantosunu 
bırakbğı divan . . Halının üze. 
rinde sürüklenerek uzaklaşan b;r 
manto eteği RÖrÜyorum.. . Ku-

laıkıa.rımda şarboş kahkab~ları 

çınlıyor. 

Bir ses duyuyorwn: 
- Bu ak~m onun ,erefine i

çeceği~ çocuklar, o bu aıt!ceni~ 
kraliçesi olacak.. . Açın elektrı.. 
ii ..• Yapıın kraliçemiz!... 

B•n ne yap tanı 1 
Yatak odamda hala onun ko

kusu Yar. Bu kokuyu koklıunak 
değil, yutmak istiyorum. Her :te
yini bana tc&lim etmitti. Fakat 
ne azgın bir ihtiraşla, ne lafkın 
bir tebvetle, ne de hayasızltkla ... 
AyDi zamand• ne aahte bir bi
cab, ne nazüniyaz, ne de Pf'tin 
bir teessür ve pitma:ılıkla . . lba· 
det eder sibi iıl.enmi, bir sünah. 
b bu . . . Sanki bana vudiği vücud 
onun değil, benim kendit'İne ari
yet verdiğim bir emanetti. O vü
cud benimdi, k•:ıkanç bir itina ile 
mubalaza etmi,ti ve üzerine tit. 
reyerek bana iade ediyordu. 

Ben ne yapbm? 
Gülmek mi lazım, ağlamak 

mı? Zannediyorum ki cllttimle 
saclarıma vapıfır, demet demet 

Yurtlda,: 
Bugün bütün milietler, ihtiyaç 

larından daha az sarfediyorlar. 
Sen de ihtiyaçla.rmdan kısacak • 
un. 

Ulusal eltonomi 
ve 

Arttırma kurumu 

yo.l.arsam ferahlıyacagım. Bılmi
yerek. istemıyerek cınayet işle
mit iıuanlaran peri,anh;:ı iç.nde. 
yiım. Her feY olup bittikleıa &OD• 

ra timdi b"rd~n onun masum ol
duğuna İnannııı bulunuyorum. 
Bir his bu, '.'iüpbt.-aiz . .. Fakat on 
bin delikten daha kuvvetli bir 
lris .•. 

Nasıl oldu, bunun imkanı var 
mı? Tüylerim dik enlc~İyor . . Na. 
bızlarım sanki beynimin iç"nde 
atıyorlar. Allahım bana bu ka
dar büyiik bir hak. ızlık işletmen 
için ben sana ue yaptım? 

Karanlıkta binll'rce insan ha
fi &Örüyorum. . Hepsi tanıdık si. 
malar . .. B"ırbirlerine sokuluyor. 
lar ve fısılda,ıyorıar: 

- Niliıfer Cemilin yatllğında 
yalc:alanmış ... Hem de Cemilin 
on ~ arkadaşı tarl'lf ından .. Ce. 
mil Niluferi le~hir için bu iıi 
mahsus yaptı eliyorlar. s~beb bi
linmiyor. Kim b:lir, belki de bir 
nümayİştir. Ahlaksız l<arı, o ka· 
dar erkeğin İiinde yataktan çı~ 
kıp giyinmit... (Arka•: ı.•ar) 
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Nevsehirde 
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1 ı···························· ................... ,\ 
Kara Ahmed koşuya çalışıyor! 

Belediye bütün yiyecek madde. 
leri ile odun ve kômüre narh 

koydu, toptan ve perakende 
liatları veriyoruz 

Altı gençlik klübü birleştirildi, yeni klübe 
faal bir idare heyeti seçildi 

Bu yrf Havza ve ~ 
köylerinde pek · 

fazla pancar ekildi 

------- --
KARA AHMEDIN EDiRNE 

GÜREŞİ 
Kaıra Ahmed, arllk uata:n Her· 

geı1ec.i ~le geziyordu. liir giın da
hi ondaın ayrıılmayordu. Selanik 
güreşinden sonra Hergel~i ile 
köylleriıne çelci!ldiler. Hei'geleci, 
haftada birkaç defa soyunup Çl
rağma iıdmaın veriyordu. Hafif 
Kara Ahmedi biır çocuk ağu-lığı 
ve hızi!lıe tutuyor, onun(a altüst 
ot.ar.ak türlü marifetler öğreti
yordu. Karıa Ahmed, bir gün id
man yaparken hatırladı. Ustası
na: 

rer ve birinci gelirdi. Yaya koş~ 
!arına girer, onda da b irinci o,, 
lu.rdu. En sonra pehlivan güre§
lerine girerdi. Onda da eline su 
dökecek bulunmazdı. Yürk Ali 
de ıiyi hir b~ınrci idi ve koşula'l'da 
da birinci g e lirdi. 

NevJelhİır, (Hususi) - Kaza
mızda yiyecek madeleri ile odun 
ve kömür çok pahalanmı~ ve 
günden güne de pahalanmakta 
idi. Bu pahalılığı gö.zönünde tu-
tan Nevşehir Belediye Encümeni 
toplanarak gıda maddeleri ile o
dun ve kömüre narh koymuştur. 
Fiatlar kilo batına şöyle tesbit 
edHıııiıtıi:r: 

Toptan Perakende 
En iyi kuru üzüm 60 Krş. 65 Krş. 
Duru pekmez 150 » 160 » 
Kuru f uulya. 
kıraç 
Kuru fuulya 
sulu 
Nohud ufak 
Nohud iri 
Mercimek 
Patates 
Soğan 
Baş leblebi 
Orta leblebi 
Şak leblebi 
Kı&ka 
Tereyağı 

60 )) 

70 )) 
60 )) 
70 )) 
65 )) 
25 ') 
12 )l 

90 )) 
75 )) 
60 )) 
25 )) 

Kaııar peyniri Kars 
» Anadolu 

Çömlek peyniri 
Sucuk 
Pastırma 

Odun kuru 
Odun Ya§ 

Söğüd ve kavak 
Mangal kömürü 
Et (keçi) 
Et (koyun) 
Et (sığır) 

65 )) 

75 )) 
65 » 
75 )) 
70 )) 
28 )) 
15 )) 

110 )) 
so )) 
65 )) 
30 )) 

400 )) 
225 J) 

250 )) 
200 )) 
200 )) 
225 l) 

5 » 
4 )) 
3 )) 

15 ı) 

80 )) 
80 )) 

60 )) 

S ırkışla parti başkanlığı 
Şarkıtla (Hususi) - Cümhuri

yet Halk Partisi ba§kanlığına Şar 
kııla gençlerinden 
eski Sıvas lıqe 
müdürü Rulm Çe 
liker seçilmiftir, 
Rasim Çeliker ken 
dini muhitine sev. 
dirm it bir idare • 
cidlr. Şarkı~a, faal 
ve gayretli reisten 
mem li!ket için ha • 
yırlı iıJ.er beklemektedir. Res.im ye
ni rel&i gösterlıyor. 

Edirned~ çiçek aşısı 
Edime (Hususi) - Bir ihtiyat 

tedb"ri olmak üzere Edime merke-
zile mülhakatında bugüne kadar 
27207 k~iye çiçek a1ısı yapılmıt -
ur. 

Havza (Hususi) - Bu yıl 
Havza ve köylerine çok fazla 

Edime (Hususi) _ Bir müddet ve Süleyman Yuğnak, Yurd müda.. :mıktarda pancar ekilmiştir. Ki. 
tenberi atalet devresi geçinnekte faası amirliğine f. Hakkı Ôzkan, losu 30 paradan 5-6 kuruşa yük 
olan Edime spor l§l~ini düzenle. Muhasibliğe Rıfkı Ergut, Doktor selen pancar köylümüzün yüzü
meic üzere Valimiz Danit Yurda- iiyeliğ~ Dr. Aziz, İdare amirlığine nü güldümıüş, bu bavallde bü. 
kul,un bafkanlığında istitare beye- İbrahim Kıtır. tün arazinin üçte ikisi pancar e· 
tinin sık sık toplantılar yaptığını Bölge ve salon çalı'"1alarının kimine ayrılmıştır. 
bildirunlıtiın. bir yıllık prtogramları hazırlancnıı, Üç aydanbeııi gündüz ak§a-

Alınan kararlara göre Edirne salonda mekteb ve ;,cıüp gençleriınin ıına ve gece sabaha kadar köy. 
~eı:!'ezlnde mevc.u.d .6 g:nçlik ku. çalıpnalarına ba~anını~ır Bu ara- i lerden kağnı arabalal'ile pancar 
lubü beden terhıyesı mü!kellefleri- da <1Zindanahı,, sahaı.ının etrafı ka- : çeki'mekte ve pancar tartı kan
nin ti.mdllik merkez gençlik kulü- patılarak burası futhol sahası hali. i tarının önünde yövmiye en az 
bünde çalı§tırılması ve bu kulübün ne getiri'lmlştir. Bu ~uretle birkaç ! 600 araba beklemektedir. 
«Nüm~ne Gençlik Kulübü » ş&line yİldır yapılamıyan futıbol ıesııni mü E Buradan Turhal şeker fahri. 
kalbedılerek Beden terbiyesi ve s~ı da ya.kında batlıyacak· ; kasına hergÜn içln 25 vagon 
spor itlerinden anlar yeni bir ida- tır. Uzımgelen spor malzemesi de : pancar sevıkedilmektedir, 
re heyeti tarafından kapalı jimnas. getirtilmiştir. ~ ı 
tl_k. salonunda faaliyete geçilnıesi BUDldan ba:Jka Atıcılık federa.syo ................................................. . 

gibi memleket &poru bakımından nunun kararı olmak üzere merkezi ,. d 
önemli ve bayı ıılı icraata geçilm 1,. bir vaziyette bulunan ( Küçük<löl- Z m j r 0 
tir. Edime numune gençlik kulübü lük) köyünde biç atış yapmamıı 

- Usta!. Hani ha-na Rüstemin 
yıaıptığı oyunu Öğretecektin!. 

Hergeleci, hemen: 
- Peki. . . Sen bana sarmayı 

vur. . . Bek~ beni!. 
Ded1~. 

Kara Ahmed, Herge)c::iye sar
mayı vurdu ve bekledi. Hergele
ci., Kaıra Ahmede vazİy>!t veri
yı ::ıırdu. Öne doğru vaziyet verdi. 
Ondan sonra ayağını İçeri doğru 
büküp çelkerken kıçile sıkı biı· 
ham.le yaptı ve, hunları y:ıpaırken 
de haısmın bileğinden Çf'kti. Ka
l"a Ahme-d, hu hareket1e.r üzeri. 
ne Hergelec~nin onune dürtü. 

yeni idare heyeti §Öyle tetekkül et- köy çocukları için bir atıcılık kur. 
mittir: Sa§'kan Ahmed Özgirgin, su açıhnı,tır. Kurs iki ay devam 
U. Katib Hamza Turgut, Bedıen edecek ve teıkm il a.tı§ vazifeleri 
terbiyesi amirliklerine Ziya Atlet yaptırılacaktır. yafında bir gencin de Hergelıed, üstüste oyunu tehar-

evlenmeleri yapıldı la:dı. Ondan sonra üste kemli çık-

Bir ayda 124 çift evlendi, 60 
yaıında bir ihtiyar kadınla 28 

( KOÇOK HABERLER~ Trakya umum müfettiş h ve sarmaıladı Kara Ahmedi ... 
_) k·ı· . f ff" 1 . İzmir (Hususi) - İkıinoit-rin Bu sefer Ahmed, latbika geçti 

ı Ve l lnl0 e iŞ eri -.,. kt'lçığa. O da muvaffak oldu. Her * zmit Maarii Mtidürlüg- Üne il . ayında İzmir evlenme dairesinde ge1ednin Kara Ahmede gösterdi-
tayin olunan .Bay Fahrettin Alp Edime (Hususi) - Bölge dahi- 115, Karııyakada 9 çift evlendiril- ğıi nokta hu.mm durusu idi. Bu 
gelerek V&2ifesiııe ba~lamışhr. l~ndeki vll~yet ve kaza merkezle - mİftlr, Evlenmek üzere müracaat ... ibıi ince oyunı!t,.~ı bas.mm yanlı~ * Edirne Halk~vi köycülük rınde teft<ıJlerde bulunan Trakya 00 iftl d d" d"' bılla.ha duru~1ıaırile olurdu. Bu, c!heti 
kolu wnumi müfeUislik maarif umumi rmüfettit vekili Salim Gün. l en t erf en or 11 

. 
1 

d' re ev· · enme~len eragat etm IJ er ır. Ahmede aınlıaıtb. Kara Ahmed, 
müşaviri Fakir Erdemin başkan- doğan Kıı<klarell valisi Kazım De- Tetkikl b • 11 ustasiıle köyde üç ay kadar kaldı. 
lığında bir toplantı yapmşıtır. mlrer, umumi: müfetti~!lk zinıat t ere nazaran u senenın Bu müdde t zarfında giıreşin grr-
Bu toplantıda fakir köylül~rden m•i~aviri Servet ve ziraat müdürleri, ayında znılrtle evlc:nmeler arlml§ • d• · • k ...,. ısmı çı tısını öğrenmişti. Sonıra 
müracaat edeceklerin işlerini ba- arıcılık ve fıidancılık nıütehass,ıs - tır. Doğumda da artma vardır. Ev- Hergeleci, Kara Ahınedi habire 
ş.armak gibi bazı tedbirler al. ları olduğu halde bütün zirai, ikti - lenenleritı ekseriyeti az ı:-elirli !§Çiler ko~turur durm-du. Ahmed 0 vak-
mıştır. sadi ve t'İcari işlerle ilgilenmişler tefkil etımekıtedlr. 

te ka.dar koşu iıdınam da bilmez. * Şarkışlada mulıtaç ve mah- ve bu tefltlşlerini bitirerek Edirneye İzmir ve Kar,ıyaka evlenme daL di. ffal!.buk~, eıdki pehlivanlar ko-
sulü zaıraır görmüş çiftçiye 50 ton avdet etmi~lerdir. resinde tesçil edilen nikahlar arasın suya çok dikkat edeı lc.rdi. İyi 
tohumluk buğday tevzi edilm:ş- d lm k • • fi l f da bir hayli enteresanlarına da rast· koşma.yan .. iıyi atlayıp sıçrama-
tir. ım 0 a. açın ucuz ata 0 ısten lanıırı.aktadır. Bir muharrirlıniz ev _ vana pehlivıaın d em ezleroi. R~v-

* B 'd H lk • .1 k ı uaı venlmelktedlr. İkincltetrln ayına lki 1 ı l • d • d b l k 
uı- an a evı temsı o- .1 k . ve · gün ev enme dairesinde 60 ya. ıe en mey an yerm e ça u < e· 

1 b vl Ç k t" l b. mahsuben verı ece un tevzıatına :11• l d' E ki hY' I k una ag ı « ocu ıya ro•u ıı ı · J b 1 B . . .,1nda '-'ir bayanla 28 y 1 d '- • sı~ ır er ~. s pe ııvan ar, 0-. · t .
1
. . ,_ d k' 'lk a' anm·Ştır. u tev:ııata ılam, ıera.. :r 1.1 aş n a ~ır 

rıncı eınsı ını Kazamız a ı • ı. . mil maaıı alanlarla tekaüdler dahil- gencin nikah muamelelerine rastla- sarlar... Koş.aırak dağlara çıkar-
mekteb çocuklanna vermıştır. d' mııtır. Delikanlı az kazançlı bir ıaT, bu sureıtl~ nef~ kabiliyctle-
Çoeuk t!yatrosu bundan sonra D"*. K Orta kul ..ıı kt" .• adam olmasına Tag-men kadın var. rıini arttın.Ylardı. Ayni :L.amanda 
her ay yeni eserJer vererek ilk araman İ 0 0 re oru l ıkl 'di da ıaıyaklan, kalçaları çevikleşiı.". 
mekteb çocuklarının tiyatro ih. Cevdet Baykal negöl ortakul :mü. 

1 1 1 d. Yürük' .. Al' K J Al' K 
tiyacını temin etmeye çahşacak- dililğüüne, Türkçe öğretmeni M. Son 1 yıl içinde yapılan nikahlar. ı. · 

1
' e •ço, ara· 

Ali Genç oğ1u fzmlr Bölge san'at dan biiyük bir lkısnıında servet me göz Ali, Çolak Molla gibi pehl~ 
tır. ,,__,._ - ti · . vanlar müthiış koşucu idiler. Ev-

olcıtl TürKc;e ögrebnen ğıne tayın seletll 1101 oynamıştır. Gençler YA§ * Sivas ticaret ve sanayi odası. edilmilerdir. farkına ehronmiyet vermiyerek pa. velldeın Kırkpmarda yalnız güreş 
nın 943 yılı bütçesi tanzim edilerek Orta okulumuz direktörlüg-üne .. ,L_,, l yaıpmazlard1. Güreşlerden evvel 
V '-"l t .. d ilm• t• rası, mu.uru veya ge iri olan kadın· a:t lkohlluları olurdu. Bir .. ok pehı.:. 

e1La e e gon er ışır. Düzce orta okul müdürü ve Türkçe Jarla evlenmegıw• tercih edıy· or1ar. ...,. "' 
S. H Uc • d C 1 vaaıJ<ar atla~le gelip ko ... uya ..,.;_ * ıvas a evın e umartes öğretmeni Ne§'et Yelcaı tayin edil- ... ..-

,.__ 'b il il l rerlerdi. Sonra yaya koşulan o-
günrerl terti ed en a e top antla mif ve vazifesine batlamıttır. Burdur mektubçu.·ugwu 
lar d t ekledi lurdu. BunlaTa da pehlivanlar 

ı evam e rn r. * Sıvasıta menıur, müstahdem, 
"tıirak ederdi. Mesela; yirmi ye-* Sıvas bölge san'at okulu mü- mütekaid, dul, yetim vesaireye altı Sıvas (Hususi) - Mektubçunıw: di sene Türkiye imparatorluğu 

dürü Halil İdeıneın tarafmdan Halk aylık buğday tevzii başlamıştır. Agah Yüce Burdur vilayeti mektub. 
başpehlivarnlığım üzerinde taıı-

evinde «Teknik okullar» mevzulu * Edirne - Yarından ltlbaren ç_uluğuna tayin edilmiştir. Bu değer mış olan Kel AJıiço, Kırkpınara 

İşte Hergeleci, çırağı olan Ka..; 
ra Ahmede bu koşuları yaptırır
dı. Üç ay zarfında Kara Ahmed, 
dağ keçi:iıne dönmüştü. Üzer:nde 
es.ki halli kalmamıştı. Ne kadar 
fazla yağ varsa hepsi dökül
müştü. 

Okuyucularıma şunu yazmak 
İsterim. Belki sonra hatırımdan 
çıkar. Kara Ahmed başpehlivan 
iken Kartalda güreşe geldi. Kar. 
tal gürei.nde Y aşarla güreJti. 
Güreşte Y aşaırı bozuk düşüTdÜ. 
Güreşten evvel .. yani bir gün ev
vel k<>§ular yapıldı. Koşulara İs
t&nhulun en sıkı koşan külhan• 
heyleri girmi"Sti. Kara Ahmed de 
k[)şulara girdi. Hepsini geçerek 
altm saat kazandı. işte Kara Ah· 
med, ustası tarafından böyle ye. 
tl)şıtir~llmiışıtıi. Keç.i gibi koşardı. 
İstanbul külh'anbey]erinin elin· 
den !koşuyu almak kolay bir İ.§ 
değildir. Eski İstanbul tulumba.- • 
cı1lan ki, bunlar İstanbul külhan· 
beylerid'ır, müthiş koşarlar::lı. 
Meseıl&, Aksaraydan tulumba 
kaıldın-Lr'lar, Rumelikavağına ka· 
dar koşarak ya.ngına giderleı-di. 
İstanbul tulumhacıları içinde ne. 
fessıiz kosaınlar çoktu. İşte Kara 
Ahmed, bunlar içinde koşarak 
bwinci gelmişti. Ahmedirı kosma
smı ben de gördüm. Y etlstim bu 
kaıhramaına.. . Kadirgıod~ ko~
mustu. O vı.kit Avrupısdan yPni 
g-elmisti. Y1h: on bes okkalık bir 
~övde id:. Ne de miithis ko,u· 
yordu. En zavıf adamlar ·yanında 
va va ıkı. 1ıvorou. 

Hergeleci, Ahmedi dağlara 
kota koşa çıkararak.. bayırları, 
hendekleri atla.tarak tam bir peh 
livan haLiıne getirmişti. Ahmedde 
ne ka.rm, ne bel kalmamıştı. Sü
lün g~bi safi adale olmuştu. Kırk. 
pınıar gür~lerinden evvel ve s.oo
ra Edirne Saı-ayiç.inde güreş yap. 
mak adetti. Kırkpınar güreşlerin· 
den evvel seçi.J/İ pehlivanlar E· 
dirne Saıray'çi güreşlerine gireor. 
lerdi. Bu güre'Şlerm hediyeleri 
boldu. Pehıliıvanlar bu, hediyeler
deın istifade ederlerdi. Sonra bol
ca parsa toplarlardı. Daha sonra 
da Kırkpmardan evvel o :rbirle· 
rinin derecelerini yoklarlardı. 

f ~tıe Hergeleci ile çırağı Kara 
Ahmediın Edirne Sarayiçi güre§· 
ler1ıne gelmelerinin sebebleri 
bu~lardı. Kırkpınar güreşlerine 
hazırlıktı. Edirrne Sarayiçi gü.. 
re~leri biır de Kırkpına.rdan dö 
nüşte olurdu. Bu güre~ler iddiab 

bir konferans verilmiştir. memur, ey'tam ve müstahdemlere li memura yeni vazifesinde de ba- geld:ği zaım.aın üç müsabakaya da * Deniz1ide memurlara bir yar- ucuz ,eker tevzline başlanacaktır. tarılar temenni ederiz. ırir•en .. ,H. Atile. aıt kosul~rıına gi- ( Arl:ınaı Vff>') 

================;:========~~~~~~;;,,;~~=========~~~~ 

idi. 

<&n Poıta» nm edebi romanı: 171 - Oooh, beceremem Vedad tutmuı, zorla piyanonun yanın. sıi, diğer azalar, yakalamışlar, HalkevLilerin sualle.rine cevab 
Bey!.. dan ayıra!l"ak rampın önüne ka- istirahat etmek üzere, odalardan yetiltirmeğe çalışırken, Füsunun 

Erkeği kadı o 
N~W~~~Aec>>KUN iYaratır 
Füsun, hala Vcdadın piyano

nun başına geçtiiini görmemiıti. 
Halkın arzusu üzcriue, son par
çayı, arkadafile beraber tekrar
hyaca.lclarını ıı.amyordu. Fakat, 
halkın nazarlarının kendisinden 
ayrıhp, sahnede başka bir nokta. 
ya saplandığını, f15ıldaşmalar 

ba.şladığını görünce biı mana ve
rememİftİ. 

Vedadın elleı·i, tuşlar üzerin. 
de hafif bir gezinti yapınca, de
i'ifen nağmeler, elin ustalığı ve 
san'at hayretle başını geriye çe
virtti. Haykınn.aroak için mendi
lini ağzına tıkadı. Gözleri büyü. 
rnü~tü. Hayal görüp görmediğini 
anll'm.ak için üstüste gözlerini 
kırp•5l:1:rdı. Ona doğru bir adım 
atm" k istedi, muvclff ak olamadı, 
Nih11yet kısık bir sayha çıktı ağ• 
zınd..,n: 

- Vedad Bey! •• 
Vedad, sakin olmağa çalışı. 

yor~u. Baıile se:am.Iıyarak, hafif 
bir sesle sordu: 

- Neyi söyliyeceksi.n Füsun?. 
ft. .. kolu reıisinİn sahneye fır

la ..... ~ '\1, onları bu gayri te.bii va
:ı:!yetten kurtarmıştı. Ar kolu rei
si, sahnenin önüne gelmiş, heye
canlı bir sesle konuşuyordu: 

nızdadır. Bugün Samsunumuza 
gelen kıymetli san'alkarımız 
Halkevimize şeref vermiş, büyük 
bir tevazula., Filıun Hanımı akom 
panye etmek üzere salmeye çık· 
mıştır. Ha1kevi adma değerli 
kompozitörümüzü selamlamakla 
ıeref duyuyorum. 

Şiddetli bir allı:ı~ salonu san
mıştı. Bu alkışa sahneden ar ko
lu reisile Füsun da iştirak edi. 
yorlardı. Hele Füsun çılgınca el
lerini çırpıyordu, 

Vedad, hu tezahüı•at üzerine, 
ayağ.a kalkaı-ak, nıutach veçhile, 
elini piyanoya dayayarak halkı 
uzun uzun selamladı. 

Şimdi, sahnede Füsunla yalnız 
kıalmış.lardı. Genç kız gözleri 
parhyarak bakıyordu. O da sev
gi dolu gözlerini ondan ayırmı
yordu. Bu geceye kadar, İçten, 
yo.rubna<lan çalmak arzusunu 
pek az duymu*tur. 

Sandatyasına müsterih ve neş'e 
Li bir ~eıkilde yerleş~rek, piyano· 
nun bir başından diğer başına 
kada,- tuşları tarayarak «Doı' ya 
kuvvetli bir darbe vurdu: 

- Haydi bakalım Fiiııun baş. 
lıyoruz. 

Genç kız heyecandan tıkana· 
caktı nerede ise •• Bu karsılaşma
dan anbalıe olmu~tu, üstüste ne
fes ahyıoı", göğsü heyecanla ka
barıyordu. 

Ne söyliyeceğim Vedad 

- Muhterem misafirlerimiz~ 
size, bizint de asla be-klemediğ~
miz. hatta tahayyül bile etmedi. 
ğimiz bir sürprizi söylemek için 
huzurunuza çıkmıs bulunuyorum. 

" iik üst.ad, kompoz:ıür Vedad, Bey? 
-----------~~=-=::.::::=ı...:;;;.;;;;~.:.:::_...::.:. __ ~..:.:_..:.ı._.:....__...____.~-= t 

- Mıeırak etme yavrum! Hay· dar getirımi§ti. Genç kızın bara- bm-ine süriiklüyodardı, her ağız- birini. aradığını farketti: 
di cesaret l •• retli elini avucu içinde sık;yordu. dan bir ses çıkıyor, teşekkürleri, _ Kimi arıyonun Füsun? .• 

Füsun, piyanonun önünde he. Artık bıi'l" an evvel kalabalıktan, methiyeleri, işibniyordu b:Je.. _ Teyzemin oğlunu .• Galiba 
yecanına hak1m olmağa çah§a· gUr;ltüdenk 'uzakla~ma,k onunla Bir an evveıl, Füsunu alıp çık- salona gitti. Döndüğümüzden ha 
rak vaziyet almıştı. başı &fa almak İstiyordu. Fa. mak, genç kıza müjdeşİni ver. beri yok galiba! 

Vedad, baıını önüne eğmiş, kat, halk ve kulis ualarını dol- mek :..rın çırpınıyordu. 
d H lk 1·1 k ] k 1 ...,.. Biraz canı sıkıldı. Eve kadar, başlamak üzere •• Niçin Ave Ma- uran a· ev ı er, 0 ay · o ay _ Nasıl oldu bu y-..ıad Bey? 
b "-- _ v b ~ Füsunla yalnız kalmak j.stiyordu. 

ria'yı seçtiğini d~üııüyor. Schu~ ır.a·K>aıCaga enzemiyordu. Fü- Sahnede a1zi gördügvüın zaman ' 
b t A d vı d aahn-..J kil • . Şimdi pe ... lerine bu delikanlı da er ı vusturya ag aran a ge- sun, :ooen çe mış, onu pı. kendimi rüyada sandım. Sizin "' 
çirdiği bT;r yaz, ruhunda bam• yano ile yalnız bırakmış, kulis a- takılınca doğru d•ürüst .konU§&• 

nd .. ft_ k Samsuna geleceğinizi rüyamda mıyaca.klardı. ' 
başka duygular bularak, sada. rası a _.,,4 arşısma geçm;ı, 

dinleuıecre '- -zırlanmı•.h. Çala- görsem inanmazdım. Bu ne bü- Genrler, Füsunun teyzesinin kat, feragat gibi hislerin tesiri 0 u.a 0 "k baıh • ı k "' 
ı Cakıtl' ona bak• .. ak, onun hatırı yu tıyaır ı • ogv lunu aramag~ a r itmi•lerdi. f"ır. altın.da, bu tarkıy1 yazmı§h. la- - ., ... 

h A 1 · • 11.• ı'çin.. Genç kızın boynuna sarıl- sa.ttan istifa.le ayakta laf atıyor .. 
1 nağme erını n.ıeryem anaya ""' 

*hırt eden bu musiki. dahis~ Ave Elleri ga.y11i ihtiyari Liııt'in so- mak: lardı. 
Maria'da ne kadar değil}ik bir na.tının notlarını bulmuştu. Baş- - Senin iç;n gddim! - Mektubumu aldınız değil 
'-- akt Ali h d laır ba,lıamaz, sul'atına atılan no. Diye onu doya doya öomek. mi? aıa1" er taşır. a ı Ü§ilnür, 
genç kıza, müşfik anaya dua et- tayı, Semaha.ti, daha sonra Gö- kıoılla.n aıra'llında haSTetle sıkmak Füsun soruyordu. 
'tirir. İlk defa, farkında olmak- nülü ikaırşısında buluveı·di. Bir• ibtiyacile yanıyordu. - Hayır, almadım i Mektub' 
sızın kendi de, şu mes'ud daki- denbire yüzü k.arı~ıştı. Bir eser- - Burada olduğumu nasıl ha- mu yazmıştın? 
kada, piyanosundan ilahi sesler de, bir seste bile bütün mazi can. ber aldınız, eve uğradınız mı? - Ben aldımz da beni bu gü.. 
yükseltmek arzu$una kapıldı. laınıY'e>r, haıtıTalaır etrafım kuşa- - Evet, tey:ı:~n söyledi. Seni nümde yalnız bırakn1arnak için 
Bu, bütün saadet kapıları yüzü- tıyofldu. Ba§mı kaldırarak, dal. bir müddet salondan dinledim. ko~up geldiniz sanmıştım. 
ne kapandıktan sonra, nihayet gm, vecd içinde kendisini din _ Afe.ı=çın Füsun, senirale iftihar e- V edad, Füsunu konserden bah 
kederini tahfi.f edecek, kendisini liyen Füsuna baktı. Göz göze diyorum. sediyor, sanıyıo·rdu. 
tekrar hayata bağlıyacak bir ha- geldiler. Genç kız, hafifçe başını Şiıruli, odada Füsunun methi 

Yat arkadao0.1 bulmaktan müte- salhyaraık gülümsedi. Bu ~ebes- başlamıştı. Sistemli ve enerjik Fakat! •• 
" ' .. " d l al d H lk · d k' İki dakika oonra beyinden vu• vellid sevincin Allaha ... ükran sümde is.tikbalinı ı;oruyor u. Ar- ça ıım arın an, a evın e l 

"' · k h 1 ·· "] ~ ı· l · d b h---.ı·1· d rulmuuo döndü. Bu son darbe hislerini sumnak ihtiyacının bir tık mazı yo , atıra ar gomu e. raa ryet erın en a ~,, ıyor u. ...-
• b' h d l F.. k d' · • • b' k' hepsinden feci olmu,.lu. ÇüıtkÜ,. ifadesiydi. Arlık, her defasında cek, yem u- ayata a ım atı a· ·usun, ı en uıne ıyı ır me-v ı ., 

h k h" t t Ik' me~ubda yazılan fevkalade gün. 
kırı~dığı a,kın lhamlarile mey da- cak.. yapmış, er ese urme e ın konser meselesi deg-ildi. 
na gelmiş bir eseri çalmak ve Üm.idle, sevinçle ıçı titredi. ettirıni!?tİ. Genç kız, göziindc bir 

· · Fu"'sun·a b!il" defa daha candan kat daha büyümü~tü. Biraz sonra Füsunun, teyzeza.-
söyletmeık istemernıştı. 1 ı · · B h 

d d 
• 'k bakarak içten konuştu: - Yorgunsunuzdur, sizi daha de&i yan arına ge mışh. u mi\ • 

Elleri kıpırda ı, eğ~şı ve · 1 · l' h cub, oldukça sevimli tam bir A 
k Ad l b"' .. - Seni seviyorum Füsun!.. fazla ışga etmıye ım, emen eve 

hari ula e nağnıc er, utun sa- • Ved d B ! nadolu çocuğuydu. 
lonu urp" erterek dolaştı. O, bütün Bir defa daha piyanonun önü.. gWlelını a ey .. 

F 1 F .. ? B' Füsun onları biırbirleırine şöyl6 
ruhile, yüzünde mes'ud bir te- ne oturmamak için, sonat biter - ena o maz usun ır 

h 1. ! tanıttı: bessümle çahyor, Füsun, bütün bitmez, halkı acele acele selam- ay 1 yoırgunum 
h d O 1 k k d t • d - Sana daima bahsettigv im Ve. ruhile, eserde, bir mağarada dua lıyarak, koşarcasına sa ne en n arı apıya a clr eşyı e en 

eden genç kızın bütün saffetini çlkınıştı. Ha1kevliler, Samsunda birkaç dad Bey! 
temessül ederek söylüyordu. E- Füsunu kolundan yakalamış, gün daha kaldıf(ı takdirde, müs- - Vedad Bey, size niıanlımı 
ser bittiği vakit, alkış bv türlü kala.balıktan kurtulmağa calışı- takil bir konser verm~iDi .ıı.deta tanıtıvnJ"um 1 

· ' .. nıt elfodeu yord~. Ne mümkün? Halke.;i rei- yalvarıyorlardı.. (Ark~ vcır) 
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MONOLOG 

Benim ne kabah·aum var k. ! 
Benim için, konı&fnlHlnı bilınf. 

for, diyorlar. Annem de bu fikir• 
de, babamda, ablam dıı, ağabeyim 
de ... 

Ben 

, /L -

SON 

et ikler: Anı rikan -Japon harbinin yıldönümü 
( Bt11f taralı 4 üncü •a)llada) Ameriluuun, muntazam ve da. na sevketrni§ bulunmakta.dırlar •• 

Çinl'Jıeıre kartı elinck bulımdur- İmi ordusu miktarında ayrıca bir Amer.ika:hlann yaptığı hesabla
duğu ordunun 3, nihayet 4 m!l- de nn.ilia ordusu» mevcuddu. ra nazaran, Amerika, seferber 
yoma geçemiyeceği kabul edıl- HM-O yılı, Ameri.kahlar iç7ı deceği kuvvetle.-in en aşağı üçte 

ediır. Bu ordunun bir kısmı- bir döcıüm nokta.aı oldu. g Eylul iJcisini Avrupa harb sahnelerine 
nm ne olur ne olmaz, U-zaktaırk- 1940 tarihinde kongrenin bir ka- sevketmek niyet.indedir. Şu hal
taiki R hududu boyunca mevki raftle Amerika.da mecburi asker- de bugün, Amerikan ordusunun 
at.dığı, bir kısmının iae, gerek !.ç l lik hizmeti t<abul ed:lıdi. Yapılan en af&it 3 m?!yonhık bir kadro
emniyet, gerekse ana vatanı mu. kıami aeferberlikl« neÜce&ind&, su, Japonlara karfı kullanılmak. 
ci fa.a ~ç.İ:n nefai Japonya.da alı· ı 1941 yılı Ha-ziranıada Amerika. tadır. Kana.da, Avustralya, Bü
ltonduğu da he$aba katılmalıdır.! nın kara orduau 1,400,000 ki§iye yük Bdtanyarun kuvvetleri, tabii 

Birl "it Amnikanrn kara or- •çıkarıldı. Bu arada, ordunun en bundan hariçtir. 
yeni silahlarla teçhiz edihnesi de Gerek Amerıikan orduwnu teı-

duau: karaT altına alındı. lo!ı eıdeıı feTdlerin teknik kültür 

Amerikanın nüfusu .. JaP?"ların Amczik_ara . !eca· seviyelerinin yülcaekliği, gerekse 
132 :H d Bu nüfusun erkek vuı:len sıra»nda (7 llırıncikanuı:a Amerikan harb &ana.yÜnin fevka-

k 
m yıon204ur4• f araamda oLa- 1941) Amerika ordusu 1,700,000 ti.de kudretli °'u"1, tefkil edil

ısrn.mın ya miJct nd ğd' J 1 h b mekte otan Amer'ican ordusu. 
nı 25 mİlyonu tutmaktadır. Kül. • aırıl . ~ 1: apAon a'".11~- ar e b'lh 

zerme,, m"' KA m mm, ı assa telmik bakımın-
tür sevi..,e.i Japonlardan çok da- g~J:~~-ck .

1
• -~ı u

194
u
2
- d 

J M:ll" ~· ı an ctt ve an, bütün diğer ordulara f sik 
ha yu""k-&ek olan Ameri.kahlarm, mıh lk' !:'l_a d ı . J · ıAanunun a yanı olacağını göstermektedir. 

~frer'ek sıhhat; l'erekse kalite İtto- yı ı__ mch rb •.. ' d '--~-
L ·ı d b ....::'L eık bU- ordu çı. ponı.aT&n a e ırrtlın en t&Krl· Harbin daha ilk günlerindeki 
ııouı e a • y..-a 1 L-~ b' A 'k ht "if • 11 d l liM"Ubite.rekler:i ok 8-fİkardır. ~ ı.r ay sonra,. merı lln ~r- mu eı' m.ısa er n aabit oldu-

H 
ç d- ,_: Am 'k dusu 3,600,000 mıktarınll yuk- ğu üzere, Amer' an ordusunun 

azar zamanın ~ «ı • · • M' R • d J d aran sef.cli. Bu mifitar, ıster uzvel. manevıyah ve mücadele ruhu da 
oır usu, apon or usuna naz • La.d • t ~ yüksektir. Amerikan ordusuna 
bü bütün ba.x.a bir prensipe gö- ünk ~~~b· ıgı P ~~ 7na~1aran, ,, ____ im o·· ço - .. zamang,a mı )'Ofta gönüllü yazılmak için vaki mü. 
re 'l'i.unı uştu. unyanm en zen- "bl& v ed:ı-.:.. olmak lizım gelir ra-cnatlar, gittikçe çoğalmakta ve 
.,..;_ be.._ ·~ı · ol A '1- 1 1 1 g 1

1..lll01\i' •• ;;~· ıır mu eti an. ~~-..a 1 ~! Nit im, aonralar:ı salS.hiyettar 1917 yı1mda'}a: müracaatların sa-
uı.r zamanmda, lngıhz.ler gıbi ~ Amerikalılarm sözlerine yumıı geçme.-ktedir. 

ti 'G lir ord1l bul ndunnakta 1942 yılı sonunda A- G-elecek yazımızda, lnl!iltcre-
i il B _ .. ı 1918 1 d nazaran, · n_ r. u gurcıue yı m an erik d su 9 milyonu bulmu, nm "Kara ordusile, AmeTİka, Ja-
1938 yılma kadar, sübaylar da İ .;bor u ponva, f:n~ilt~renin deniz ''e ha. 

• olmak Üztte, Amerika or- 0 ac r. A ik lıl id olan va kuvvetlerini 11özden gecirece-
dusu, ancak 150-160 bin ki~i ra.d. Yalnız mer da ra .. has - z. Hasan Ali Ediz. 
de.."1nde ıidi. AmeTikalılaT ~ncak bu mua'ZZam or unun mun lm ı· ı 
1940 yılının baılangıçlarında or- ran Japo'!l6:.ra 'l<art~ k~!lanı a.. AJ 1 A 
uıcııl'ftll 230 bine çıkardılar.. yacajı qikardır. Çunku . ~erek man arın Vrupayı 

Bu dev.irde Amerikan crdurru. Amerikalıl~, .gerekse fngılizler: müdafaa hazırlıkları 
ttun teçhiz 1ı orta derecede idi. en kuvvetlı Mihver ortaiınm Al 

POSTA 

ergin 

En ceaur, en vakur, hrrfirn, 
kör, ve §Om haykıran 

Son erkek baykuf clahi ürk
müı te bu t.:ırladan, 

UsmUf, gitmif bir iklime ki, 
yok orada yaratan. 

Ahretten yÜh•elcn scaai:r. bir 
«Ah!» dır •clviler. 

Çarpık taı: Konu,an dindir a. 
dem korasunda; 

Ôlüm kokar aclvirıin kozalak 
hurtuunda. 

Hayat: Böcek o diyarda, bir 
leş kutusunda. 

Mahferdcn liiten aiyah bir a· 
lcvdir aelviler. 

İhtiy :t 5ili.hlarına gelince, bun- ya olduğunu, harbin Uzak- Nevyork 11 ( ~.A.) - Birle -
l' kötü idi. Bu · ~hların fn!nkta değil, fak&t A .... rupada ka- tik Amerika haberler bürosu, Al Rüzgan yiy.ın aefoilerl 

~-~ı;·"~~ıı aeıçon ditnya harbin. uı(m.lacağını mıüteaddid defalar manyanın, muhte:n~I bir laar • Günefİ iten scloilcr,1 
den .lı.alma modası geçmi~ silah· söylemiolcdir. Nitekim daha ruzu kar§ılamak ıçın Avrupanın Sırtlanı tepen aelrıılerl 

' :o devirde Amerikan ~iden, \Amerikalılar, eUe'rin· bah iluyauıın müdaiaaaı için ge- Gövdeyi emen aelvilcrl 
'Q:'~:su:MJ:n y kıulrosu dal, deki bu büyük kuvvetin biT' kıs. nİf ölçüde ha.zır-lıldar yaptığını ı "Avucumdnn Okuduklal'ımn ı 

i ·· lük ihti.yaçlara tcka.bül ede- mmı İngilterey~ Ya~mıa~a, I bildiren bir raporu buaün neuet her snn'a.t severe hnraretle tnv. 
(celr bir ı\evWNIP.> bulunl1'uyordu •• L5ıbyaya, Fıran&ız garl> Afriku1- mdttedir. s.ivc e.deri.m. lbra1tim Hovi 

Sayfa 7 

Galatasaray ile fen rba çe 
yarm karsııası urlar 

it 

.. (Baı taralı 1 inc:i 6a)·fada) rakki liseııını yenmişlerdir. 
ıçın §Öyle bir hülasa yapmak Mekteb rnarl··rı 
mümküDıdür .. :r .. 

F b 
• Bugun Şeref sahasında Vefa 

ener ah d h · d 1 • 
1 • çe a . 11 1 man ı, Ga- ş·şli 1 crakau, Galatasaray • Hay. 
atasar~y ıse_ ~c~luz ol~un bir ha- 1 riye, DarÜHaf aka - Iııli liseleri 
J~ gelmiı degıldU". Demek oluyor maçları yapılacaktır 
kı bu maçı kazanma şansı daha Mckt bl · 'lk k. h 
ziyade F encrbnl.çe 1 hinde .. e erm ı ır oşusu 
rünmektedi s··t·· b k go- Mekteble.r arasındaki ilk kır 

r. u un u no talar l·oş M .d. .. .. 
her halde Galatasaraylılarca da ~s~ y:rıl~k b. ecı ıyefkoyun?e 

1 ~ d V · b"' 1 c re \ ır mesa e dahı • m um ur. azıyet oy e olunca linde yapıla kt 
.. . d .. I b" ca ır. 

oyun uzerın e \>OY e ır çerçeve Pazar g - -· l k b h 
çizmek mümkündür: Maçı Fe • unu yalpı ı;ıcu o s 

b h -· "kJ' k C 1 - maç arı ner a çe suru ıyece , ıı ata • 13 Bı"n· "k• p .. .. 
ncı anun azar gunu 

saray da bu akıntıya kapılmama. lstanbul ekip:I k ı k 
~ d:vı_ı_ d k . lk' • e arşı aşaca o • 
ga ~at e ece tır. ı tarafın lan Ankara boks t k b ·· 

. . b'" l ld • . . d" k" a ımı ugun 
vazıy:ı oy e o ~·gu b!çın ır ı şehrimize gelecektir. Ankara ta. 
mak çhe ey~anık ı. Eıçk' ır. zaman kımında Rıdvan, Kemal, Oktay, 

ay tm·yece tır. s ı acza 1e- Z 'ya Hikmet Nı"had K . • , , enan ve 
nı tad verecek olan bu maç her Kemal bulunmaktadır. 
bakımdan entcresa:dır. İstanbul takımı da Con, Hali<f, 

umcr Desim Adnan, Necib, AH, Hüseyin, Cev
det ve Şeriften müteşekkildir. 
Tepebaşı Şehir <tiyatrosunda ya. 

Vela - Hilô.l pılacak o!nn rnaç larn saat 11 de 

Vefa ·ı H'I l d k" başlanncaktır. B ütün maçlar e. 
ı: e ı r. .ırasın n ı ma ... 

t bi• l 'b. 1 1 V f çer ravund olarak yapılacnktır 
çın a ı ga ı ı o ara < e ayı A k d · 

·· k ı · d Ak · b" · n ara a yapılac; uli basketbol gorme ıızım ır. sı ır netıce 

ancak mühim bir sürpriz olur nıa~ları 
S 

.. 
1 

. • • Ankarada yapılacak maçlara 
u eymanıyc - Halıç iştirak edecek uln.ıı İstanbul bas-

B~inc~ ligd~ ~uluna~ Süley : ketbol takımı dün Ankaraya g;t-
man yenın Halıcı maglub etmesı miştir. • 
lazımdır. Halicin bir fevkalade • Serbest gÜrCJ müsabakuları 
tik yapmasını tahmin etmek güç. lstanbul Güreş Ajanlığından: 
tür. Müptediler arasın<.! tertib edi-

l.Spor - Kasımpaşa len güre, müsab h:aları J 3.12. 
Birinci ligin bu ik; takımı ku. 942 Paz.ar günü Güreş KIUbii Fa. 

pa maçlarının en mühim karşı • tih şubesinde yapılacaktır. 11 
l&§ma-sını Şeref sahasında yap • den 12 ye kadaır tarlı yapıl11.calt 
mış olacaklardır. Ligde müaa....i .... e saaıt 14 de mil&a.bakal ra baş
kuvvette buluııan her iki takımın la.nacaktır. iki kilo tolera.n var. 
maçı üzerinde durulacak bir o • dır. 
vun olarak göze çarpmaktadır. lstanbulsporun acnclik kongresi 

Dü ya ı lan v leybul mıclan tstanbulspor klübü b kanıı-
Kız melc:tebleri aruındaki vo

leybol maçları dün t::minönü 
!Halkevinde yapılm.ı.stır. Neticede 
Cüınbuiryet liaesi (9-15), (15. 
10), (16-1 l) &ayılarla i&tanbuJ 
kız liaeaini. Çamlıca ı:aesi de 
(JS-5). (12-5) sayılarJa .Şifli Te-

Apartıman kapıcı lan 1 

top andJlar 
( Ba, taralı 1 İnci •u)'lada) 

tanzimi için yapılan teşebbüsler 
&nlabhyor, m-ahtac ve hasta aza. 
ya yapılan yardımln-r ).'ılıyor, 
kapıcıların ağır ışçı sayılması 

için girişilen teşebbüsün akim 
kaldığı bildiriliyordu. Yıllık faa
liyet raporundan sonra hesab ra
poru okunarak idare hey i ibra 

olunmuftur. ~unu müteakib bir 
kısım aza mu.1telif dileklerde 
bulumnu~lardır. Bu meyanda 
kendilerinin nğır işçi sayılmala
rının temini i~in tekrar mÜl'acaat 
yapıhnaısı, binalara giriş ve çıkı§ 
saatlenılıı tanzimi ile ist'rahat • 
ferinin temini ,.e bn arada bina 
sahrb1erinin keyfi muamelelerine 
n=Juıyet verme]c: ve haksız bir su
rette iıılerinden olmalarına mani 
ohna'k için kapıcılar!a bina ııa
hiblcri arasındaki münasebetle -
rin tanzimi, kendilerinin kiracı-

lar tarafından utak gibi kullanıl
malarının önüne geçilmesi, ka • 
pıcı olar:a.lk i§e hnncak kimse • 
lerin mukakknk aurette cemiyet
ten İstenmesi hal,kında belediye 
nizama'tı Tasına kayıdl r kon • 
ması İatenmiıtir. 

Bundan sonra fazla varidat te
mini için İstanbuWaki bütün kn
pıcılann cemiyete aza kaydedil. 
mesi ilef'j ıürülmüş, polisin 11ağ 
kohı &ayı n kapıcılar için bir 
kurs e.çılmaıına karar \:erilmiş ~ 
tir. Müteakiben yeni idare heyeti 
seçimine l'eçilmi ve idare heye
tine Haaan Ören, Haydar Üner 
ile Ömer Ta1"an İntibah olun • 
mu~lardır . ---.o----

HiKAYE 
(Baş tarafı 4 üncü aayfoda) 

tada sinirlenec k ne v rdı? Bu 
biraz d.a benim lehime olınuştu. 
Ben aaatlerdenberi yazıma mev
zu aramnkla meşguldüm.. Mev
zu kendi aynğilc benim ayağıma 
elmişti. Öyle ya, bundan güzel 

mezu mu olurdu? •• Pekala «Tele. 
fon muzi.bli.klerhı ismi. nltında 

ktuel, mizahi bir hikaye yazn
b .Iird" . u , yarım saatlilt tele
fo O.) u bana yirmi ruble ka. 
undınıııı~b •• 

Ne yapalım. hayat bu!. Her 
kötü · in nrntlakA bj\" İyi tarafı 
da bu1unur. 

ğınd : 12/12/942 Cumartesi 
günü saat 15 de Eminönü Halke
rinde klübümüzün .aeneHk kon· 
gresi yapılacaktır. Ekseriyet ni. 
sabı olm dığı takdTde 19/12/ 
q42 de ayn.İ mahal ve r.aatta ya• 
pılacağından alıikah ve ukay
ved a:r:anın t~rifle:-i rica olunur. 

Tasarruf haftası 
bugün Başvekilin 

söyliyecaği 
nutukla açılıyor 
(Ba tarc:tı ı ı. _,ıau..ı) 

e harb aonNuı iktua.di durumu 
bilhassa ilmi bakımdan tahlil e
dilecek ve fe\~kalıide vaziyet do
layısile bütün dünyanın iQinde 
bulunduğu harb iktnadiy tının 
mukayeseli neticeleri. izah olu -
nacaktır. Haftanın devamı müd
detince şehrimi.xdekı bilumum 
i ve orta tedrisat olmll rında 
da toplantılar yapıl cıik ve ıta • 
sarrufun milli iktisadiyatımızda
ki lüzum ve ehemmiyeti tebarüz 
ettirilecektir. 

Bugün ,eıh.rimi:zdek..i bütün o
kullaırda .birinci Jers .a.aat!nde ta
lclbe bir araya toplaııa.cak ve öğ
retmenler tarafından t uarruf 
haftası hnklunda kendilerine iza 
hat verilecektir. Bilhassa bugün
kü dünya vaziyeti karşısında 
Türkiyenin İk.ti5Adi durumu ile 
imparatorıluğu mütcakib yeni 
Türkiyenin iktisadi kalkınmaaı ü. 
zerinde durulacak. Ayrıca bu il(
ti&adi meırbalcleri ı:österen fı'ra . 
fiklerle de talebeye izahat veri
lecektir. 

Hafta İçerisinde okullarda 
talebe tarafından bu mevzuu can 
Jandıracak müsamereler tcrtib e
dilecektir. 

Maarif Vekilliği Milli İktisad 
ve ~ rruf Haft 'il münıısPbet1-
1e okullara, büyüld~mizin seç. 
me .özlerinden mütesekkil liste -
tel' gönd~rmi$f:ir. M ekteb idare • 
lt!Ti bu listelerden muv11fık bul . 
dukl :rı vecizeleri k " ğıd vr bez-
1,.,. üzerme yazdıl'P-rak tal,..hen:Y. 
-~ .. o:ı..;1 .... ~: ~...,.] ...... asmıl'lnrdır. 

...na·vnT'i'Tii'.vü ... s.E'üE···f .... 
İhl f~da.h k. tQ:b çıktı 

DeterlJ ru1odı,<.ımıl% Ônıff Rı Do • 
rnıun C:ı 'dan, ne-fts b ir tmlrm~ 

çevı'"rc ı ki 

PARLAK BiR iSTiKBAL 
ınsıL H ZIRL IR? 



8 Sayfa 

Bulmacalarımız 1 ( Bulınacamız : 25 (17)) 
Sanlardan 30 taneaini h'lllederek 

15 inci devre bulmacalarını bir aradq yollıyan okuyucuları. 
doğru halledip hediye kazanan mrzdan 80 kİfİye hotlarına 

okuyuculacımızm isimleri gidecek hediyeler vereceğiz. 

Birer roman kazananlar · 

(Evvelki nüshadan devam) 
17'1 - Buna: lioc.?. A:'rde c;tddesi 

(Cami ç.jı:mıaı&ı) Xo. 9 Ca~J ÖzkuL, 

1'18 - Aııbra.: ~ekel" şirk.eti Hami 
Amo. 

179 - BW'dur.'l'eıiennı. Kı.r mil.halle 
AU Y~n 1\lııs&.ala. 

180 - A.lııkara/Yc:ınlfe,hır: Koca1ıepe 
Geçld ~ Xo. 6 Owan Akfı.r, 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

~ _1==/-1.ı-ı-1.-
3 -•-.•-ı=t-ı== !----•.-••-
6 -.--.'---· 
7 ~·--- .---
8 -,.-,-,~---
9 -ı---ı.---ı 

181 - ftunja.: Posta havı&le ıMmuru 
~ti Unun kuı Miıbecceı ıı1,un. 

182 - Samsun, esa.ı dettıP.rdar• Jrnrı 
Lemıa.ıı Suzısur. Soldan sah Jotru:-

183 - Edime: Vilay~ J . ı..omuta.nı 1 - .B1ır nf"Vi b:ı.;k.uılı.k (91. 
Brib. AH Rıa .ı\IJJIWl, 2 - Bir Wm (41, Bir renJı: (2). 

l84 - AlpuUu; Kol\Hll evleri No. 198 3 - Halk <5>. 
Muatfeır Dıllıımtıııııi. 4 - 'Tersi ıeç~ büYiik harbdıe ismi 

115 - İanlt: Du.ıııı.ı.i muhasebe, ma... reçen blır YtT (4). 
ı.ıti ~ konk-oıöıu Sakıb Şen e.$1 5 - Blöı- nevi b.ı.I (81. 
N'eıclbe $m. 6 - Tersi bir harf 12), Bir isim m. 

186 - Kon.ya: B~JJıekl.m l\lılh. 406 7 - Çevik (4), Olmamış (3). 
IPOkak No. ı Nezaob""t Yükc;el. 8 - Bil- emir (2), Kumaş (8J, 

187 - Oefteş: Sıhhiye Gd. başça:vu. 9 - Eı ııe k.or &r.ISI (5), Cild (3). 
şu A.'llc, .... 5001 Abi1iıı Pamir. Yuk:ırubn a5alı:ra dotru. 

188 - Kastıa.monııı: İsmallbey Malı l - Bir dllııh~ör (61, Su (2l. 
İmaret 90b.1ıt No. 16 Şiıktl~·e Çarkçıııtlu 2 - Bir aJ1nsuı remz1 (2), Tf'.rsl 

189 - Aııb.m: Tıln Tfca.ret. BıuıJra.o>ı "llln'at (2), Bir ıslm (3). 
U. M. şubelerıl k.onlırol '.il:' visl Galib Gür 3 - Dofnu .rota ı:-ıtmck, hak yorunu 
ses lem N'Ulban. bulmak (7) • 

190 - EJa:ut: Örnek matbaası _ e_ 4 - FranSlnm :remd l2) , Bir kal:lm 
mddl Yrııb. ~ Bmt eli lıe Türicirı adı <6>· 
Beıiı;, 5 - mr nevi m·ı}ırııkat maddesi (3). 

191 - Üiç: Sol"g'u haklml km Güzin 6 - Cennhıh,k (Gl. 
Güleç. 7 - H1ır renk (::l, 

Birer flfe kolonya kazananlar 8 - A~'.'lmi uıvı (S). 
192 - Fatih: Clftckuıııruıar sokak 9 - Tv:ı (4), Jlini kuvvrt (4). 

N•;;: ~:.!!,°"; _..,,. No. 8 T'"A;;;;;ıık"';;·ı;;;· ... , .. 
Jıl&t: 2 İlldı Er.iş bıa.r. 

l!>ı - Kaıı&lli kız liseS' 505 Sevim 340 fevelJÜd}Ü}erİn SOD 

Ya:~· - ~b~: Genç.1.ürk e.ld yoklamaları yapılıyor 
:sG. ss tioaMb.a. .L\16&1. 

1 - 340 dotunılo. ve bu dofumluıarıa 
197 - P. T. r. ~iiılürJıik &'el<'n muaımeleye 1.i.bi pb,nfa.rın ıııı:: ve .son 

cWftı4 M_. Oker. Yokl&mM!larl 22/12/942 Salı rünli eaat 
198 - F~h: Alt.ay Malı. Müezzin 9 daın itibaren b.aşla.oacalt ve 30/1/943 

.. fil .sdıM No. 11 F~f.rııa Çai1a,an. tar:aı.ıncle ~~ır. 
199 - Oırıeakıöy: Dere.lıora, Tıifekçi 2 _ ATiJrıadarıanu 4 fototraf ile ika. 

Bahri ımr.llt No. 12 Kaniye Keıav. 
met. senedi vesa.ir ll&'ilt ~"CSlkıalarmı bir. 

2H - N~ı Gıizı?tba.hçt. ı;okak ıiJgte C'eUreodtleırdlr. 
~ ~ Ap, No. 1 Ferha Ö~pa.y. 

3 - Valı!tmdıe rcımlyenıer ve zama.. 
201 - it~ caddesi No. 3 A. nııda ma:uıretıeri.ne dair resmi ?CSika 

R. Emin. rıflrmmı~ olan~r halıf11nila ksııı.uni 
202 - BiiJük Pa.rmak.apL No. H u. llaı1dlba.ı yapııaca.kl:ır'. 

man Yesarioil u. * 
203 - ~. Akbıyık Servet Ö*üıılar aAel'liC dalresl başkaınhtsı. 

Oeıııgi:&. daın: 
204 - Rami: 'l'OPOU Hasa.n ıokalt 1 - 340 d.9tumlu mükdleMerln 80ll 

Oımıa 1H.a.1ı. No. 8 Falııa Glik!r. :roklamalannıa. 22/1.Kanun/912 tarilıtn. 
205 - B;;ı.lilittarraa cadılesl No. 264 den itibaren dalreye b:l.fıı askerlik şıı.. 

N. Öıdeıınılr ~. belerinde be~tır. Yo".dama ıiln • 
' 206 - Kadık.ö:r: Ta.lhnha.ne No. 8 !lerl !JUbelerce malıaıl!A.!..\. tebİit edile • 
tmı.t: 2 Seql Erayb.11'. oelt1ir. 

207 - BrlJıllctaş: Yonbnahalle, f'ııen:-1 2 _ Ü!ldicb.r, Kad&k-Oy, Beykoz kaza. 

solıalı: No. 11 Zak.lye Mhı&n. 191'1 dahi.Hnde bulanan r.ıb:uıcııw Ka • 
298 - K.adlkif:r: C&f'erafa Malı. Dacı tltiy yaıbancı ~k: :-Jubeıltne, Adalar, 

Sükrii 80ldllı: No. 8 F'ecld Olcay, 
Şfle, Knta.I laMı3.la.n dahlllll\Je bolu -

209 - 'hlısim: KMAnP.ı Sorma.cır mınklı' da bul.-ıı'iukJaıt!ı ka.z:ııbiıl '11 • 

No. ıt Nwl Sa.l'led'. ~ ~ ~lenUr. 
!10 - Enıllk ltaQlı:.IAı H:ıdlye P;l!.ln. 3 - Gerdt ahva.ıı sıhhiye ve gerdSe 
-!U - Seltm.lye: lt•vakbayı.rı No. 1 ıt.absil clob.yulle 339 doğum'ıulal'ln ııon 

Masffer Bartu. yoiclamamnda aıılte!'Iİlt mer.llftt"e erieti * SOllıflJ'e tımtıdlenlerin ~ lü • 
Bal'°""* .....,.OQ o.-.!~ 4f mımaft. mm ~. Ba Kibil('r Ul !ilerle mil • 

aa Bl()"llll Saadet. adre"1ne cönderıliil. naıoaın eıdeotttlen:Ur. Ynlnız 3311 dotum. 
ımls bir l'GlllllO ı.ıJıe edilıuJf!.lr. Bu oka. lalann !MO •~tarla yokbmaya maı.caa.t. 
JlllCUlllmdao _,.h ailreşlnl bilcilrmeslnl "'" ı'-nıhr. 
r&c.a ecleris. 

Sat.ilk Hane 
Flllllllkh Dereleı ta.et İnönü fiil 0--. 

....,. ...... 13 DQJUl'&fl, bahçe 6olınclıe, 
kiılWT. üo ım&ıı ..aıs OJ1a. her WllJda 

bir malt*, tfftoı n ....., blllloe • 
ıılaıiıe ...-o. lııqyu ,.,. meyva ~ 

mMUd &'llO'e6 1auıı.....,1ı, 8931't..m&n ter. 
•11t•m bir baoe aııbıl*br. TaJlb o. 
.......... blıı& l(ılllde ot.un.o hane l&ht
bine müncıul.lan. 

Gere'e icra ve iflas ıe
ıurlujından: 
Ahmedler köyünde dk.I 13 pa.rça tar. 

ilan on llııUe b~ lılssesJ 15/1/943 Cu.. 
- riinii eaıaıt 10 ile 11 arasıncb. açık 
lllltnna ile dairede J)<6.raya f:('\'!'İlect'ittr. 

Ttıllihlcri memkôr ıün icra dairesinde ha
or bu hm• , mı ve babaıt almak isti • 
)enieır'4ı 15/12/942 tarlhlniilen ltlba.rerı 

MZ/105 No. ile ~ık bahmdmıılaoak 

~l &'örebllecekleıi ve-ya halıat 

15U"'1>i!eoekffri ııa.n olunur. 

* ~ llllmrilk şube.11niim: 
Yd. LT. Ttm. Emm otıa Mu.'htdl11n 

..,. (sott:J) pek aulf' olarak şubemize 

~ ~ili taWilW 1076 -
,... '*"*-' mac1aeı ....._ ... rke 
ıuwıwle }"'Ptlacatı 11ln olunur. ................................................. _. 
( TIY A TROLAR) 

fJ~ ~ı1ı~~Mİ~~KISİyMeI11I u Bu ~ saat. Z0,30 ela 

BÖYVK İllTİL.\L 

r.wıa.n: Romaln Rollamt 

KOMtmt KIS~I 
;vE KÜRKÜM YE 
Yuıan: Robert Neuner 

CumaıJıtesl \'e ruv ıünlt>rl 
15,30 da :ma.tıne 

EL1BBINIZI ve 
TfJZfJNfJZO 

@
oktor 1. . Zati Oget ~ So~ muhafaza için 

~~&!n:U: l ı1' K~~~~~~~ 11.nDl bbal ed-. -~ ,,. ________ ., 

lstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: 
BAWa U3 No. ıa karpux ~isinin mWeoiri Mehmed Medet Yayıntı tertol 

CloUlll& dıQincfıın mumaüe,Jbi.e ~ol• mil&1nhaılllerfn bir a.y sarfmct. 
..... ....... (IZll) 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karıı}Uf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Sabe nı ajans adecl.: Z65 

Zirai ve ticari her nevi ba.nlı.a muameleleri 
~~~llp!!P!I!!~ 

PARA BiRiKTiRENLE;lE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOJi 

7lru.t Banka.sınd~ lı..wWJar&h ve lhbiU's&& taurrur hesabl.vuıcla en 
u 50 lirası bulu.nanl.&r.l &e.Dıede 4 dda ç~ kur'a U. llf&ı:ıdatj 

pa&oa. ıö~ lku.ırıtye da.llWacakhr, 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
ı ()() )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Heea.bları.ııuda.\ıi ııa.ralar bir sene içinde 'SO liradan a.şa.tı 

düıtmlyenlere 1.kramtye çıkhlı takdi!'Je % 20 fa~le verilecekUr, 
Kur'a.lan ıtınede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 E.rltiJ, ıı BlrbıJ 

. • . ' 1 • • • • • ~i . • .· • ' . • _.,. . · • ... ~ 

-:ADEMi ·.ı~JIDAR~e--B~LGEVŞEKll<ilNE;: 
· : - ı-- .:. . •. 'KARŞ. 'ı ~.~· .-·.-'~ ". · , .... ·· ·. •""'· 

., ~ • ~ . ;.: ~ . ~ :-- • . .·!...-· •. 

=F O RTO Bi:N-
5 .... i. MUAVENET VEKALETİNİN RUH SATl.NI · trAİ,zDiA . 
· ~ER ECZANEDE BULUNUR · POSTA KUTUSU 228 .. 

, ,., . . . : REÇ<TE ilE SATIL!Q .'."' ' • r . . . • • , 
. ~· . 

Davlet Damiryolları işletme U. M. den: 

Mııba.mıneo bedeli 3'1500 toı.uz yedJ bfo M4 l'Üll Dra olan 500 aded deri 
oa&et 28/lZ/lHZ l"a.zaı.tesi &'ÜDÜ saat Jı5,30 lıJta. lııapaJı Ul'f usulü ile Anbımda 
iid:ı,re bDasmda toplanan MeıUz 9 unou Kom!s;rortıuıı.ca ili.tın alma.o.ıılttr. 

Bu işe c'irmf:k ı,,tıoyeolerin 2812,50 (İki biıı sdııiz yüz oın iki ıı.ra elli lı::U'r'U4) 
llmlık ~ teminat ne kaounun ta.yiın e:ttıt veıslb4a.rı ve tekl•Cıttiınl aY. 

ııd l'iin ...ı 14,30 r.a kadar adı cepecı Komisyon Rıt&;litloe vermeleri lazımdır. 

Şaıılna.meler 188 Jr.unış mll'Qbilıiude Ankaıra ve Baydarpaş~ v«nel«inıden te. 
min oıı.wr. (!231) 

Muııtellf ıtaıT'llb ft Jstaeton.t.vda 'bulmılll'lll cmn'ao !618) b~nı eşya a.ç* iri. 
....... ..ı.ıaoMıtır. 

AJl:ıtıama 23/12/942 tarihine miisadl.f ~ c-ünü saat 15 cııe Haydvpa.. 
pda b'lrtool ~ komlsyonunc1a yaıptbealdılr, Mvhlımmıen bedıell ll'l81) llıa 

(50) lııurıaıftAır, Mavali.a.t ıeınk1a.t 1133) 11ı1a (60) ~-. Fam izahat a.ı. 
mıı1t 11e ~ cönnek için her ıiin ~ lmMk f.ttdımeye miira.caa.t. .edil. 
mdt3ılir. (2.129) 

8irincikinun 12 

• 

TORKİYE İS BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

,.. 1943 İKRAMİYELER) 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) - 777.- )) . 
1 )) 666 )) - 666.- )) -
1 )) 555 )) - 555.- )) -
ı )) 444 )) - 444.- )) -

,2 )) 333 )) - 666.- )) 

110 )) 222 )) - 2220.- )) -
30 )) 99 )) - 2640.- )) -
60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- » 
334 )) 11 )) - 3674.- )) 

Türkiye lı Bankaaına para yatırmakla yalnız para biriktirmif 
ue lau almıt olmaz, ayni zama11Ja talihinui Je Jenemiı olur • 
aunuz. ................................. ·-·-··-·····-·-·----...... .._._._. ... -...... ____, 

1 

Son Posta Matbaası: Neş.riyat Müdürü: M. Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

Türkiye Cümhuİiyet Merkez Bankası 5 Birincikanun 1942 vaziyeti! 
AKTiF PASiF 

14.61U83 , 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Düllddıi ........ rlel'ı 
Tiir1t 1 truı • • • • • • • • 

llado&eltl mu..&>irierı 
Aıtm: sarı kiloenwn !8.91Ust A-. tahvlli Dbil ııerbes&. dö.. 

~ ... , ... 
Diler ~ıer Ye boı'91u ıtıirin&' 
~elerl • • • • • • • • 

K.ananan 6.8 imci maddelerine 
tevfib.n. HAiine tuahnd ıuı rilıll 

teıil.:Jat • • • • • ' • • • 
Sen«IM Cmıtıım: 

Tlcarl Senetı~ • • • • • • 
F.sh.am ft t.ı:ı~ oüıd.uıı: 

( Deruhte edilen evrakı nakdi. 
A ( 1emn ka.rş1 lıiı esham ve 

( taJni&.t (liib:ui k•YD'etle) 

B ( Serbest Esham V"' T~bvUA• • 

A TILllS la:r: 
Altın ve dövlıır; üserine ıı.vanı1 • • 
TalıvUA.t ~ avant , , , 
Haalneye kılla. vidf'll avans 
Jb.lineyl 3850 No. la kanuna ıöre 
a.çılan al4ın k&rfıhkll n.uı. 

BlmeclaT"lar • • • • , • 
Mllıbtellf • • , • .. • • • 

Lira 1M.95USU6 
» 1ı.23u2ı.sol 
~ H4.ı&9.11 

• 1.215.225.lZ 

Lb H.671.486.69 

il 49.4ıJU91.34 

Lira 158. '148.563.-

J) 2 l.305.462.-

Llra 450.982.237 .93 

Lira 45.162.379.93 
I> 10.500.689.30 

Lira 2.7111.95 

• 13.639.090.87 

» 250.009.000.-

Yeld~a 

Lira 

116.338.464.H 

1.215.2Z5.12 

90.lSU'IS.OS 

134.443.101.-

450.982.237.9! 

55.663.069.23 

2G3.6 ll.809.82 

4.500.000.-
11.207 .664.48 

1.128.138.549.6.J 

Senna.:re 
~~= 

Adi ve fe.lıalide • • • • • • 
B....t • • • • • - . • • 

Tdii&TtildNJ buııknoUu: 

Deftlhle edi~ enMıı nauöJe 
K.ılnwıun 6 • 8 lud maddeler.ine 
iıevflka.n Bulne taraf•ncla-ı 'Mlı.l 

tedf,ya.t 

~ edilen evra.Jtı ~dlye 

'b&k11eel • • • 
Karşıııtı t.ama.meo aıtm olarak 
ıı;.veotaı iıedavüle vuedllf'n , , , 
&eeslnnd muka.bQI lli.ve'ı.ftl t.edıa. 

Tüle yaızıecll 1 en • • , , , • 
Bulneye • yapılan altHı k:arşıl*lJ 

avans mmabill 390Z No. hı kanım 
muoltıtncıe ilaveten teıl.nüıe vaze. 
dilen 

MEVDUAT: 
Ttirk l5raın • • • 
Altın: Saıti Jclıorra.nı 

. . . 
877.422 

3850 No, lu kanuna ıöre h:ı.zine1e 
açılan avans mubblll teTdl oıu. 

nan altın ıa.r: 
Safi kllogram 55.5U.930 

Dövh Taahhüdatı: 
Alt.ma tahvili kabll dövizler 
Dlfer clövlmler ve alaA!·udı Kllrlnl' 

baktyelerl • • • • 

MuMellf . . . . . . . . 

. 

Lira t 
• 15.tot. 

IJra Ul2.I35.73 ,. Glot.lto.- 1Ul2.135.71 

Lira 158.'748.56S.- . 

D 24.305.462.-

Lira 13-1.UJ.101-

1) 45.000.000.-

1 313.400.000.-

• 
1) 250.000.000.- 742.843.101.-

' Lira 102.058.487.90 
lt 1.234.164.05 lOJ.292.651.95 

• '78.1'M.1G7.9n 78.124.Ul7~ 

Lira t -.-
J) 2-1.145263.60 %U45.26S.~ 

149.3'? t.229.4. 

Yek.ün 1.1:?8.138.549.= 

1 Temmus 1938 tarihiaclea itibaren: lakonto haddi % ·1 Altın üzerine avana o/o ~ /'" 


