
Senelerdenberi teveccllhtİ~ııze m . 
( • b h len bab rleı- a bctl sayfamı dadır) 

SAATLi M~A , 
Duvar takvimlerf".çıktı 

Tarihin en ınnhim h11.disele,riili, firtın ra~ 
ve hava değişmelerini, resınl ~l•ı't! bay nzel 
ve kandilleri doöru olarak gösteren, g di 
lı\tife ve lıikd'-·eı';,rile okuyucularını eğlen • 

. '1 . · dır Aldanma-
ren bu takvımın taklıtlerı :aı: · dikkat 
mak için (Saatli Maarif Takvınıı) adına 

1 etmelidir.. . . h nesidir. 
'-. .Merkezi: İstanbul Mııaril kıtap a 

= Yuı ifle!'I telefonu: 20203 SALI 15 BlRlNCIKANUN 1942 
Sene 13 No. 4438 

idare İf}erl telefona: 20203 Flatı 5 lnırQf 

-=-

İngilizler Elageylada 
Rommel_ kuvvetlerini 
ric' ate mecbur ettiler 

....... ~,_- - ..................... ~~--~ ---......-.. ..... - -- .............. -- ----- - - - ................ .......__......_......___ ----~~ ,.._....... ~-----------~"-----~--·••n••-~ ~ ) 
Varl1.k vergisi 

Mevzilerinin önünü mayinle örten Rommelin 
600 Km. geride Misurataya cekileceği samllyor 

Vergiye tabi olub da bu mükelle~ 
fiyeti yerine getiremiyenlere 
nasıl muamele yapılacak? 

Vergi borcunu ödemek için para yerine gayri menkulünü 
verenlerin bu malları Emlak Bankasınca devlett ~n ahnacak 

Ankara, 14 (Hususi) -
Varlık vergisi vermekle mü
kellef tutulan vatandaşların 
bu mükellefiyetlerini yerine 
getiremedikleri takdirde hak. 
larında ne suretle muamele 
yapılacağı ve ne şekilde am· 
me hizmetinde çahştırılacak
lan hakkmda bugün Maliye 
Müste~rının reisliğinde ala
kalı Vekaletler mümessille
rinden mürekkeb bir komiıı
yron toplanarak haztrlanacak 
talimatname esasları üzerin
de gi>rü~müştür. Diğer taraf
tan öğrendiğime göre, vergi 

Maliye Müsteşannm riya
setinde bir komisyon ve, gi 

terilmi~tir. 

Edirne merkezinde varlık 
vergisine tabi tutulan miıkeL 
lefler•n en mühimlerini bildi
riyorum: 

Mihver tebliğlerinde harekata aid bir k:lyıd yok l 

• • C:S:fHH. AKD'A~ 
8JNGAJ.l 7.n'~/l//feıf>.'-\ ,. ........ __ 

$QLJ.tll< . ·~·~ 
Aıte9e/l_~ . ..,roı..u ", 

:.t\: • .-,,,,. 

G•QA.ayA ~ zAVIA u. A4A 

-~ 
Harekat aalıaşını g:;•tnir harita 

borcunu ödemek için para 
yerine gayr~ menkulünü hazi. 
neye arzedenlerin bu gayri 
menkulleri Emlak Bankasın-

mükellefiyetini yerine 
getiremiyenlere yapllacak 
muameleyi tesbit edıvor 
ca devletten satın alınacak.
tir. 

~ir.ne, (Huııusi) - Vila
yetimiz varlık komisyonu on 
b~ gündenberi Vali Daniş 
Yurdakulun başkanlığında 
geceli gündüzlü toplantıları
na devam f.Jtmit ve mesaisine 
nihayet vermiştir. 

Her mükellef üzerinde bü. 
yük bir titizlik ve itina gös-

Tüccardan Kohen Elye:zar 
60.000, Haıfon 50.000, Neaim 
Sarfai 30.000, siitçü Marko 
Kohen 25.000, Ömer Koman 
15.000, İsak Doğanyaz 20.000, 
tuhafiyeci Mustafa Sedad 
5000 lira vergi verecektir. 

Mülhakat hariç almak Ü· 
zere Edirne merkezi 700.000 
lirayı aşkın bulunuyor. 

Mersin, (Hususi) - Mer. 
sinde varlık vergisi verecek 
mükelleflere aid listenin bir 
kı~mmı daha ver; yorum: 
(Devamı 3 üncü sn)•f ada) 

( Şark cephesi JI 
Stalinorad cenu
bunda Almanlann 

Amerikan_ tayyareleri Tunus ve 
Bizerte üzerine muharebenin en 

şiddetli hücumunu yaptılar 
Kahire, 14 (A.A.) - Saat bir-

de ıneırediJıenı reıı.rui tebli.ğd.. 
Rommel kuvvetlerinin Elageyla.. 
daki müstahkem mevzilerden a
tıldığını bildirilmiatir. Daha son
ra alınan haberl~rden Mihver 
kıt'alarının batı istikametinde ge 
ri çekilmekte oldugu anlatılmak
tadır. Dün sabah kuvvetli keşit 
müfrezeleri faaliyetinin arttığı 
da öğrenilmiıtir. Roınmel kuv
vetler.inin mevzilerin önünü may• 
le. ppladıktan sonra ric'ate bat" 
tadığını ıgösteren belirtiler val'
dır. fngiliz hava kuvvetleri ve 

Ticaret 
Vekilinin 

nutka 

J Ay başından itibaren 
herkes semtindeki · 

bir muvaff akiyeti Behçet Uz bugünkü 
iktısadi vaziyetimiz 
hakkında izahat verdi 

fırından ekmek alacak 
Büyük bir "Rus ~u~
veti mağlub edıldı -
Moskava ise Stalingraddı 

ikinci Alman müdata.a. 
hatlmrn delindiğini bildınvor 

1 
~ 

f ! Ankara 14 (A.A.) - Tasarruf 
' hah.ası d.olayısil.e Ticaret Vekili 
Behçet Uz bu alqam radyoda bir 

İkincikanun ve Şubat aylarına aid ekmek 
karneleri hazırlanıyor, tevziata ayın 

21 inden itibaren başlanacak 

nutuk söylemif ~zcümle dem.iştir İkincikinun ve Şubat aylarına Memur, mütekaid, dul ve ye. 
ki: ' aid ekınek karneleri Damga mat- timlere aid karneler Toprak Mah 

- zırhlı keşif kolları iz'aç hareket· 
. Berlin, 14 (A.A.) - A1::i,~ lerf ile düımanan ric'at hareketi... 
oı-duları baıkomutanlığının ni de 1büyük zorluklara 1naru::1 
liği: .. bırakmaktadır. Rommelin vakit 

13 üncü tasarruf haftası müna. baasında hazırlanmaktadır. Dam sulleri Ofisi Umum Müdürlüğü 
1 ! eebe-tile Ulusal Ekonomi ve Arttır- ga matbaası yahuz ağır işçi ve tarafından Ankara, İstanbul ve 
~I : rna Kurumunun hazırladığı bu kıy. balk büyüK küçük karnelerinden İzmiT şehirleri için bir tip olarak 

Kafkas dağlarının yülu:k te- kazanmak için yeniden bir oya
pelerinde birçok düşman hucum.- lama muhu-ebesi vermesi muh· 

ı metli fır&attıan istifade size bugiin- 755 bin aded tabetmektedir. [Det1amı 3 üncü 3ayfada] ) 

la.rı püskürtülmüttür. . k . ~meldir. 
· · d'-er unm-Cenub cephesının ıg . k Meydan muharebesi 

1 · l' b' düşmana ar aı-ında. kuvvet 1 .~d. tl devam Paris, 14 (A.A.) - Radyonun 
Jı muharebelet' f 1 e de ub bildirdiğine göre Elageyla mey-
~tmektedir. Stalingra· ıkn tcenden• dan muha.rebesi bütün şiddetile 
b · den hare e e . 
atıat çevresın 

1 
. b .. "k devanı etm.ektedır. 

'~Ü l'kıtisad.i durumumuzdan kısaca 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Ziraat Vekili 
Parti Grupunda 
izahat verecek 

Hükômetıaıat Paşa hakkmdaki 
kararile Türk gençliğine yüksek 

Alman zırhlı ku~e! erı wıA~y:t.. Roytere göre Frann:z: a•kerleri Tunus cephele-
bir dü,man kuvvetını m~~ u la- Kahire, 14 (A.A.) - Royte.. rine gitmeden evvel Ceza)ıirde 
nıi~tir. Düflllanın karşı 0°~~ n rin husust muhabiri bildiriyor: Amerikan a•herleri ile 

• w tr uşma . n akamete ugramış .1 •• · (Devamı 3 üncü aayfada) vedalafırken 
bir fazilet telkin etmiş oldu 

yı. • tank lı:aybetmıştır. 
rrnı .. I J. J istihsali artırmak iÇ-iİı 

alınan tedbirleri 

r····································································································-~ .. 
(Devamı 3 iıncu say a a 
~ 

Alman orduları ı:: Askeri vaziyet :J 
Sark cephesindeki son 
durumdan cıkan netice 

i Bütün talih11i:z:liklerine rağmen kahraman olduğuna §Üp.'ıe bu.. ~ 
İ lunmaya~ bir ıehidin kemiklerini vatan topraklarına getirmek E 

lat Cak 

1 

kararı, •ıyaai terbiye ve gÖrÜ§Ümüzde yeni bir olgunluk ~seri- ~ 

·grubu kumal!danı 
istifa etmış 

an a d' B .. ·· · ı ı ·h · · ır. u .11oruf, mşan arı ta ı ve kaderlerıne göre değil, niyet- : 
A lenle ölçmek ve bu niyete göre genit bir toleran• ile : 

Ankara 14 (HUlolW) - Parti hareket etmektir. : . 

Moakova 14 (A.A.) - ~tok
holmdan S~vyet haberler aJa113ı• 
na gelen bir telgrafa göre, Al- ' 
tn.an · Ol'duları grupu k~andanı 
G~r.al Goth istifa etrru~ '"!eY.a
hud vazifesinden el çektı~ 
tn-. 

grupunun yarınki t.oplantısında zı. \ • _: 
rasıt v ~ .. ~ . eti • '·································································································-··" istbatı arıttı;:ı& v~_; h~~ Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 

Yazan : Emekli general K. D. 

ıılımnıı ve alınımrakta olan tedbir
leri i:ı:a1ı edecek ve bu münasebetle 
geııİf beyanatta !>ulunacaktır. 

B ahmetli Talat Pa§anın 
vatan toprakları dı -

tında yatmakta olan ke • 
mıklerinıin memlekete getiril -

1 - Doğu cepheainde: ohnut olmakla beıraher süratle ken- Devletten maa~ mesine •karıar vereıı hükumetimiz 

k 
Bun.dan evvelki yazımızda clahi dilerlnl tıoparlıycadiler ve yer yer Y Türk milletine v~ Tiırk tarihine 

Berlin Büyü ka ,0 ve ifaret eylem..İf okluğumuz yapımı, '?1<1uld ... ı sık• karı• taarruz I I g·y·m eşyası olan sevgi ve saygısının yeni ve 
~ Abaınlarla ım.Ut.teflklerinln larla vıazıyete yeniden bakim olarak a an ara 1 1 güzel bir örneğini vermiı oldu. 

El ı • ı • r ~ alib bil' ihtimalle kıt icablarU16 Timoçenkıo taarruzunun hızını kır. 1 ? «Biz Türküz ve Türkçüyüz» 
ÇlmlZ ge IYO .. fl ücebh«ı olan&Wı yüzünden d1ılar. Şimdi, yağmur v~ çamurdan nasıl venlecek diye İ§e başhyan Saraco~lu hü-

, Arık 14 (H , Berlin goreb anı doguw cephesinde başlıyan soın:ra kar ve soğuğa bakmaksızın 1 kUmeti, Türkçülük kelime ve 
ara, ususı.. - u sıeoe la Tırır--•~ ı ____ ti ' ı . J • A • ·~ fh b 1 k 

~ elçimiz mezuneıı Anka.raya k mevônl, ne Kafkas yamaç rı- vıe ~"'"' ,,.UYv_e e:ın °. f!aye atanbul Vılayetınden teblıg e. "?e .umunu u meın e ete ge • 
"""'"hn..1.... (b .. ) ......... I! ]--'-- nd ne Volga _ lerlne u!apl:>lhneJen ihhmalmm her Jilm:-'İr• lıirmış ve bu uğurda bir dü .. man 
,.... """edlr Yarın ugun MaU" 'ilin yolsUz a cw- I a, ·· bi dah azald ~ .. ""Y• • · " 
bulcıa ~ uhteımeldir. aha.sının engin ateplerinde, ~ r parça a ~ ıgının go. 1 - Umumi, mülhak ve husu- kur!ununa kurİ>d.n gitmit olan 

1 m Don s We!iki Luki • Rjev ınınta - rülmekte olma.sına raı-ınea muha- si bütçelerl-e Belediye bütçelerin... Talat Pa~ya vatan toprakların. 
,----BUGÜN ne de b" k buz denizi haline sım taraflar bu mıntakalarda he • (Det1amr 6 ııcı sayfada) da hakkı olan yeri verirken, bu-

Müsahabe 

Geriye doğru 
Yazan 
Vstatl 

Halid Ziya usakllgil 
(Üstadın bu nefis yazısını 

bugün 5 inci sayfada 
bulacaksınız.) 

kası~ ; ~ vdurucu .ıenlşliğin.. men hiç dunn&imızıaı savaşmakta - günün ve yarının vatanseverleri. 
Wcı ;'° k: Alınacların da dırlar ve etd'e ettikleri neticelerin y tt • ne taze bir ümid ve heyecan aşı-
d: ~?.et:.d' eki ..:eri hareketle!' le- kendileri için daha müsald olduğu ur aş . lamış oldu. 
büyiiık olç~ olaına.dt. A]manlarla ldd.la.sından d~· sarfınazar etm~mek • . ... • . Ta~at ~a!a bi.r harb kayb~t : 
'~!na fiklengl tk' itefriııin on tedırler. Mesela, Almanlarla mütte - BALIK YiYiNiZ mış hır hukumetm sadrazamı ıdı. 
~' ~e;' r:1ı(; sahasında filderi KUkaslarla Stali.ngrad, Vol- Onun bu felaketteki mes'u1iyet 

.;llm.~ ani olarak ga. Don arası ve büyük Don kav. en ucuz ve en kuvvetli hisses-i üzerinde münakaşa edile• 
mar~ muhtelif .,ek11 ve suret. sinde Sovyet taarruzlarını tamamı. .A. D bilir, fakat her münaka~nın Ü&• t1 ~ vda tenıadi ettirmeğe ui· le kırıp d~durara:k on~ard~ ~ G 1 D 1 R t~~de olan bil' hakikat varsa bü. 

ğ büyilk k" taarnızucıurı ilk an vıe takriben kaybettiklerınln uç· Ba.l~ılar Cemiyell yük bir vatansever oluşu ve bu 
~ blru ,.,ıımıı ve olduk. le l>Jrine :vaıkılı esir ve malzeme aL "" memleket için en temi:z dilekler· 
~bul ..,latııa cWçM' (llco41lM 6 """ aa)'iad«) (Deoamı 1 od ıoylada) Rahmetfi T afat Pata 
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2 Sayfa 

Hergün 

AJmanlarm Afrikayı 
Bırakarak Avrupa 
Sahillerini korumaya 
Çalışmalar1 

SON ·POSTA Birincikanun 15 

"'----------------------------------------------------------------------r--------------R ES 1 M L i MAKALE = Y 0<1:.amadan sönmek istemiyorsamz = s '°' 
•v----~-e==:-----.s1---~---

~ abahtan Sabaha: .... .. 
~erhum T alôt Paşa ile 
ilk mülôkatı nasıl 
Yapmıştım? 

"-ıı--- Burhan Cahid __ 

«Mütareke yıllarında Berlin 
soıkaıklarnıdıa vurulan merhum 

'- Ekr""1 Uıoklıgi.l _ _, Talat P~anın kemikleri vatan 

1870 m~n.in zafer tc· topraklanna nakledilecekıtir. ,, 

İhtimoft artıyor 

· ede ·ı""-1 · al zl Bu haberi o'kudug· um zama.r1 mm n sı an an mıtr yö e l 
1 

göz erim uzun bir tarihin derin-
se.ri ateş i toptu. 1 kl 

1914 mu!haırd:>eei yenilik ola • i erine gömüldü. Talat Pasayı 
ak tanıdığım zaman daha mek'te.bde 

r tayyare ile tankı getirdi. idim. Biz sokaıklarda hürriyet 
193!) muıhareheeincle ise göze marşı okuyup intihab sandık ları 

çarpan hususiyet bilruğimiz si • · d 
!ahların tekemmül C'll:m.is selcille- • . F~"' ihtiyatla fazla enJiıe inaanr ilk aalhada mütereddid, Tereddii.d, korku, aciz, hayatla telif kabul etmiyen mefhum· peşıl e riderken ° kabinede pos 
ri ile bu şekillere göre kütle ha· rluncı _ Mlh"!'a korkak, B~cü aılhaJa i•e kuvvetini •arletnıe. larrn b'lfmcla gelir, ya11amak iatiyor•anr:.ıc ceaur olunuz, hendini- ta te gt"a nazın idi. Ayni yıl için 
}"-_ı · bir den tüketmıye mahkum yapar. ze itimaJ ediniz. Ayni zamanda da tedbirli olanaz. de gazeteçiliğe ba.şlamışt.m. 
ıı.ocıe yepyenı . tabyeye uyu • Günlerim mekıteıble (Yeni gaze· 

!7:.ak !kul1amlımalarmdan ibaret· .( ................ - .... -.

5
-......... :·~····· .. ······-···-·-·r····· ..... -.................... ~·-·:ı;-·C .......... r ................... e .......... :: .. ·

1
:·-········· ............. l:.. te ı 8~,~:da ,;Z:;\<:Idiğim 

Zaman i]e zaman içinde dur· .., ... A zaman garzetenin sahibi Abdul· 
maclan ilerliyen fennin hart> san- ., J la.h Z"ı_ ·· L h · M h uın.tu, oaısmu arrır a • 
atinde vücuda getirdikleıri deği • • ( *") mud Sadık rah~etliler beni ça• 

ş~likler ne derece ~üyük ve tc· Otobüse ates lstaObUI bahçıvanları bU yıl M .. 1 k .d ğırdılar. Şu haberi verdilea-: 
sır bakmırud.an genış olursa ol- • emu r, mu e aı ' . -.- ~afıa n~ırı Hala~~an efen 
sun muhaTd::>e~ıin esasL bir un- ederek 3 yolcuyu . dı ıstıfa etmış. Sebebtnı anla • 

suru vardır, ıkı o aeırlarca evveli • b ti O/ 50 dul ve yetımlere mak lazım. Hemen git, Talat 

~:~~ü·g~:ifn~.i't 1~:0ıtı~0~~ yaraladılar gecen seneye HiS e e o şeker tevziatı Pa~~u~~;:ımoo.ıc;;~~:; k?'.ŞI• 
:::;::_';:'!,n:'!':f:.ı:ek:t'şti<.IM~···• yolund., .. ıör !~' olm•· fazla ekim yaptılar :~".:: J:~y~ ;~im~~l~~ 

Askerler bu esaslı kaidenin 1 dıgıntlan. ~urnıayın~cı ~kı k_ala- Ucuz f.atla tevziata· Paşa yolk. Dediler ki: 
adına eskiden düşmanı bekleme ı d~rdcın .. hırı atef ettı, curetkcırlar ı•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• ..... , b 1 N f 
d

•w• 'f . .d ak bır muddet şonra yakayı ele • \ yarın aş anıyor - a ıa. nezaretine gitti. Ora· 
ıgı, en zayı yenn en vurm verdiler : Dün yıllık kongrelerini ya.pan bahçıvanlar derdlerini Parti ~ da bulursun 1 

derlerdi. Şimdi tabiri kıısaltara'k ~ rei•ine açtılar ı::e reiı Partinin mü:ı:aheretini temin edeceğini ~ Memur, mütekaıd, dul oe Ydkuşu tırmand.nn. Nezaret 
sadece «sürpri:zı> kelimesi ile ik- Evvei!ka lilqam7 Maslak yolunda i · ıöy~ecli ! yetimlere ucm: liatla ıeker odasının önü hayli kalabalık, 
ti fa t>divorlar, ki en son tesirini çok eiir'etkirane bir vak'a cer-an • i tevziatına yarından itibaren k-""" L _ _ı tt 

h k I ı_ = -ı1 '·············--·-········-· ... -·······--·-·----...... ··-------.-......·-··-··-' b ı k M G.1 ~1.unı 11C\Clenıeye uza ım: simali Afrika are et eri esna • etmt,, iki adam 1U1r otol,iUe allet . .• • • Cif anaca tır. emurlcır ko- T ]" '--· 
· d öst 'sti ı edeS""ek 3 yokunun yara~wı.a Esnaf oemlyetlerı taayyun etmiJ miDeti ve Türk vatarııdır. İsmet operatili bugün Seker Şirke. - a at paşaya verece.K"5tn. 
sın a g e:rmı. r. . . . sebeb olmıqlardw. A.lüadarleııc:lan gi.inlet"de kongrelerini. akde devam İnönü Tüı4ıı:iyeslıdw. Milletimi:ı:e ve tinden ihtiyaca kafi miktarda Bir dakika sonra içeride idim 

Almanların kend1leııne tevcıh aidı " tmız uıaliamata öre hadise u ı etımektedh-ler. Dün de ekmek yapı- valanrmıza bu nim~, bu SN(feti feker alacak ve bunları muh- Halaçyan efendi Amerikaırı ynzı· 
~ilecek en ş~etl~.d~rbenin Af· surt.~e olnqtıur: 1 

f ıc•lar emaf ceım.lıyetleri ~asınd~ top yarat.an ve y~ lnö~.ünün b?yiik telif aemtlerdeki bakkal ve hanesine dayanmış ayakta. Ta• 
rıkadan gelebılecegını nasıl olup I Şoför Yusuiun lda.res.indek& 3177 ~·fi~, ~akat ebe.nyet te~ e. kahraman~, Loozanın yu~ dıp_lo. ıekercüere tevzi edecektir. lat Paşa bir maroken koltuğa U• 

da düsünmemiş ona göre ted • numat"alı otobüs evvelki ~ sa- dilemedıgl 19ln konısrenln alcıdı a • matı Mini Şellmlz kJyımetli Re11l. Memur, mütekaid, dul oe ye. zanmı:ş, işaret etti. Yaklaştım, 
b. ı · b. ı ' ı 1 ı .. l 18 45 de aldıcrı vnk,ularla Ye _'yıaı 24 üne b1rakılm1,tır. cü:rnhurumuz İsmet İnönijye karşı timler ekmek kart!arrnın kö- bı·r"''"' -1'-"-a ....,.ı_:lmamı an.v}edı·, 

ır ı u unmamış oma arının se ... • • .J:- I D-L __ 1 ..J:.. E'-:-·· .. Hal ı__n_1 _~:ı.... h · et ..,_, cıan <7VKU "°"J 

b 
ı._· :_ı_ı_ _ı_ •1 ıl nimahaUeden hareket ebmlştic. o _ DMlÇlva.n.aac ~· .c.ııunonu . - JUlllOAenllıu er zaman mlllD ve feıi mukabilinde kiloıu 155 k ld 

eoı CtaıJCn meraa ı e araştır • _L,,_ ... __ 1J.. ~ •• •• kevlnde toplannuılardtt. Kongrenin .:~an his.lerıile doludur. Ona kal'll huru-ıotan 500 gram ıeker a· so u um. O da başını kulağıma 
..ı..-~ . _1 b. ese}- _ı· l!oc.ıu:J tan> ,~,.an g~ ... eo onu· . . • ruw .,. Hal" f d ımya ~en O'fan ır m ocıır. ne Ki kiti çıkınıı ,.oföre elledle idaresi ' içın nyasel divanı geçimi olan sarsılmaz bağltiığımızı bir da- lacaklardır. uzattı. açyan e en inin işite· 

Hmusile Anıglo-Sakson alemi • 1 «dıa-I» ifaretl v«m'itk?rdlr. Otobüs.. yap!'ldıktao eonra cemiyet reisi ~ıza ha teyid eder,. kendil~hıl hürmet- "- ) miyeceği bir sesle: 
nin Ahikayı bir pereude tahtası te bot Yf$ buluPmad•ilnda.n fOför Y etılWetı tı.ırafı.dan yıllık faalıyet le ~iz.» B b • b - Niçin geldiğini anladım, 
gibi kullanmak i&tcdiğini göste· Yu.uf bu Jıa.reti dinlonıemif, yoluna raporuR ~~I • Buncbın lfOnra bir yıllık hesa.b ra. eya na ta 1 ne af j dedi. Sen Malunud Sadık'a söy·'. 

d l ·ıL d k d"ld' d etın'~ apol"Ua v t" ~ zarfında yapı· • !L ren e ı ıer e yo e ı ı. eva.m .....,.. la . 1 ılmakta bu nd poru cılwnmut idare heyeti 1Ura e. le, şunu ıbiraz looltuklayrversin 1 
Anglo-Sak.eıon aleminin bu ha Fakat bu .ırada bu iki adamdan "-' ıter PıY • ' ~a a dihnlJttr. ~u miiteakıb &'e~k yag .. lar hakkında Ve gözleırile Halaçyan efendi· 
k 

. Arn ik h ••. 1 biri eliıı.i cebine aıbnlf, tabancuhll bahçıvanların ilan edilen :ııraı ıe - n __ 1..:--. ı 1 __ .J_ ı__L l edil j 
~e etı er a cum urreısı ı e elcec-s bi&aç metre ileride yolu. fer.bediie ~ geçen yıla :nis • "':ı-" ~ ve ~osu aauu • yi işaret etıti. 
lngiltere başvekili arasında Va.~ dev.m. etmekte olan otobüse betle bu yıl% 50 dafıa fula ekim~ '"/Z:mT! ~ Y.;:

11
• vı·la"yetı•n tebıı·nı· Çıkıtı~ .. b~ bir .satı:_lık (müla-

şin.gtonda yapılmış olan konu.ş- , at.ete baılaımıytır. Ç•kan k.ı.ırfUllların yaptıkları biJıeflr6nekt.e idt. nıiık ' • idare heyeti hn • U ıkath şışımuye ımkan yoktu. 
ma esnasında 'kararlas.tırılmı.ş ol· lsabetile otobütıte bulunan Nuhar, Bunu nriileeıkıb dünyanın ~çincle 1ard yenı. ne ayrı 19 

• l.stanbul Vilayetinden teblii Talat Paşanın cümlesini Ma.h -: 
duğu söylenrn)ş'ti. . Vuil ve Zübtü a.dlarlftıdaık.i üç yolcu bulunduiu hug\inkii darum. anla • il'. • • edilmi~tir: mud. Sadı.k ırahmdtliye aynen tek 

•. L lif erlerind yaralanmıtlıaı-· tıldtktarı ıııonra §Öyle denibnekte Toplantlda Parti relslmız Suad "' , 
Aradan geçen zaman zarfında mLU.Kte Y .._ ~~ nd otobüs idi: n • .....::.... clörıd.üncü yılına buan H.,ri ÜrgilMü de bulwmıut, bab - 393 aa,yıl.ı kıoonlinasyon heyet~ rar ettim, oturdu, Halaçyan efen, 

l . l k. dır. Bu vaz.J'et 1Uil'llM a UUB ... • 1~ ..J.-JI_~- -'- nd '" •----il 1..- ~Lı d. . . 1 • d . b• yapt an neşrıyatıtan an lyoruz, . ı dumı meçhul mütecavi.ıler k.a • Cih.uı Hami c:Wıryantn elerini kaına, çıvan..-to ~ y-ı an aı.a· ~ e ~~ana ~ t~knllf ~~n ının meız:ıyet erme aır ır ma• 
Amerika harhiye nezareti Afrı- ra.nltk~ Btlhıde ederek kaçmııw. ~rlni Yllf& boğtlıuP-. Bu müt- bdar cı&.* -.ı iflerhıl~ .t~iye- ~agı, pamuk Y~1 ~~ P~~ kale ya2Xiı. .. . 
kanın bir üs olarak kullanılması dıı-. h" ~ kmtulan .~yılı mllet .ı ~ P...rt• müı&abeeünı Y&det- y~ları ba:ktnıdakl Iı_uomı.un tuh·ı Ondan sonra Talat Paşa ıle 
imkanım ilk defa 1Hl4 muhare- Vak'a.ya el koyan SaırtYer Müd- ve meml~n biri de Türk ........ • ~~etıkıb ~eye ~abl ~tutulacak birçok meseleler hakkında mü • 
besinin oonlaınna doğru, ikinci deiumumlsl Fahri ve jandarma.ku- ... •• bilUmum d~. nebatı yajfllll" hak. lakat yaptım. Çok kestirme söz 
defa da 19:IB senesinde Avru • mand~• ~iain yapt~! Kocasının tabancasını Komur tasarrufunu !'aı~a.:_ridr. J:~1~1942 ,,~: eöyliyen, d:alkavıA:luktan hoş 4 

• L _ı_ k A kısa bir taıbkiJi sonunda bu m""P'"" • l k } • • • b } • ren en l . fik. l . . .. 1 . 
pada bır nam çı ması ve me· d lar tesbit edllmiı ve vak'adan temız er en yara ana- temın ıçın tren an ıyo cümte zey1İn pirina ve pamuk yağ- annuıyan, 1 ı.t en111 sus emıye 
rikanın bu muhtomel muhaıeJ:>e- ; ::ı 9aora yablanmıtlardır. Bmı- k ··ı k d f I • l l wının ~e edllmlt olup olma.. lüzum gönn~~en,. ha:cikzı:~i se .. 
ye İngiltere lehine karışma.sı ıh· 1ar Hamdi ve H..an adlartnda iki ra o en a ın se er erı aza tı ıvor ması mevzuUbabs değildir. Susam, ven, merd, yure&lı hır Turk ev; 
timalini gözönüne alarak incele- kifidV. Suçlular ~ılan sorguların. · Bakı~ Zeytinler mahal - Haber .ıdığımın ~öre D. D. Y. h~. ayç.içefi vecaire gibi diğer liııch, zeki, ka-vınııyrşlı bir devlet 
miş bunun üzerine Arneri.'kada da: le.inde oturan Simlnber adında A 35 ldweai köımAir ~u tanin et. bilumum nebati yağlar ı.e tAsirl adamı idi. Bende bıraktı~ inti--' 
tam~mts bir kurmay subay tıara· (f- Otobis tof'Öriine dur dedik, Jatıncla bir bıdın, .iwcası Hulusi • meir ~le banliyö sef~le-rini müt.ea'kıb tMflye ohmdukları tak • baı kuvvetli bir hayranlıkla ifa,. 
f nda . ülı' b" lm dmımadı. K~ durmuı'llı te .. rm tıa.banea.sını t-emizlerken ta:b~ lı&lııc&ıel e!llmege karar vermlfla'. dirde be,ran.a ve binuetice el kon- d d bT . ~ ib bu 'leri gö-' 

ı. n m mı tr eser yazı ı.ış- min mabeıdt1e sillııb atı"', bi1ml - ıil~ a)nı'f n ka.dtu k.albindeo asır Ba bmmıta 9 unaı ve ı inci iı. ma hükmüne tabi bulunduğu tav. .: ~. e ~ ırmı ... ar . ı • l 
tır. . . . . yerek yokuların yaralanmalarına surette ywalanmıı.tır. Yaralı kaldı- ldme nıüdürtuklerl l>lr tarife ha - ziban tebliğ olunur rl.W}lu !;ır1k evladının lu~etlerJj 

Amerika cumhurrıeısı ıle İnıgıl ~ oldm .. ıı ddlllperclir. rıMığı IWıtılköy hastanesinde öl • ztriarn19lar ve Veülete gönd«mİ§.. • ni tıııhl1rle kaı.ydedecakrn. Onutl 
tere başvekili arasmda \' aışinıg • H..ındi 'ft Hasan tmif edi1rn1!- miif, ceeedln c{Jnine nıhs~ ttriL lerdlr. Bu t.İfeye nazaran sabah ma.euırn ve merd vücuduna an i 
tonda yapılan loonuşımalar ara·,ler'dlr. Bevoilu h~ıınesine ~~ı .. ı. ıuift\r. ve aktaın rııelec._ eri .~trl~amıı yaL Üsküdar cinayetinin ca.k mes'ud ve idealine uygu~ 
sın da Afdkanın müstakbel hare· la:n yaralıların sıbhı vaz1yetı ı}idrr. • • • • ,., nn it zamanı hancindekı seferler maznunu masum mu? Türk toprandarı layilctir. .ı 
ketler esna&nda bir üs olaTak .. . Ia-_ı Bır tacır ıhtıkardan talıdid edihnlşılr. nı I C I •d 

k ıla ] mudafaa ediyıor roı. 3 h • t k ÜSküdaııda Kemal adında bir UJutJhalf. ahı 
kullanılmMI veya ud .~l ml:ma Üçünıcü plan ise bütün şimali . sene apıs ya alca. Fotagraf sergisi kahveciyi paraıllna tamaen öldür ........... u ........................... - ............. , 

sından ziyade mevr.u uç P anın Af ·L le . il . .. · Nlko Dllıllkales ~tnda b r tacır mek suçu ile muhakeme edHen Ah- Tasarruf haftası 
~l•- .. 1 . • r~anm e geçır mesı uzerıne • :_..ı .. _1 k ak-1--~-'- K-....._" Ha.ı ..... ..._~den 

s•r? hı.nması gözuc-n geçırı mıştı. k l a.d ih · fahiş f~a 1.'Cl aaıtar en Y aMU--. ~Y _, ... , ; . dullı.h muhakemenin geçen celsesln 
. . • IA A sa1ı·n • uru mu~u. oır an m v~rın mai koruısıma mahkenıesiıre veril- Resım 1'e foto&"ra.f M!ll'gie+nıe iştirak d t b 0 ifaded. bul ak münasebetile üniver . 

. Bmncı P ~~ v~up:ız ~-: ~la- en zayif kolu telakki edilen. ltal· mlş ve 3 ııene müddetle ağır hapse etmek ~ıerı.a eserlerini 9.1-942 ta.. b~ e.;.,e;;ı b ır. edee l>ul;n_ar 
rın~ veb~~rcı a:.·y~~n mik:asta yaya hava lbombardımanlan ya-- 1000 lira para ce-zuına mahklım e- :~ı~ Ha.lkevi idBre müdıüı:'ıütüne söyle~I. 1 

apaaan ugunu sitede yapılacak 
rın an uıne u ·. . . j pılaralk bu memleketin bunaltı!· dikn.ifll... Dünkü cehede, Öıner Mlında sİI'. topla hlar 
asker çı'kar.ıl~a.sı.m 1~:·?da.f edı· ma.sına çalıışılac.ıa.ktı, sonra da · katten mahkum birinin bapisanede, D 

_ı c.. l tedıoı de buy r. 13 üncü Tuarruf ve Yerli Mal -ı 
yıorou . .:na ın ın 19 ~ · ı Avrupa.nın bir yerine» asker • (NAN, (STER INANMAf «- Üsıtriidar cinayetini ben İfle • 
chı. Fa.kat bu plan fngilizler 'çin « ka ılacaktı. Bu plan da yüzde iSTER d'!m!ıı t~ındaki sö~erini duyan ıa ~~:'~ ba~;ı:m :ı.: 
masraflı, ~e~e tehlikeli bir plan· ~

1

üz rAmerika planıydı. Bir arkadaşımı~ ainemalar. - Dur hele, ~lektrihler yan- hidlet- dinlenmltlenlıır. deki Halkevlerinde konierans Te 
eh, t~rk~1'?1 · •• •• Üç beş ay evvel Amerika as- dan birinde gari& ue gülünç aın Ja, benim rinemc:dan an- llk olarak. dinlenen b.pisaoe ıar· müsamereler verllmektedir. Ticaret 

lkıncı plan hiiıtun Almanya- keri ve malzemesi ile dolu bü · bir muhavereye tahitl olmuf: layıp anlamadığımı ben •ana diyanı fUl1laİ'I söylemiştir: ha.nelerde tasarnıf - ha..'tasına vitrin· 
nm ve lbütün İtalyanın hava .. k tr tl" ıtilk vapurlarından Sinema oynuyoı", her taraf gödeririml. "- Abd~Wat hapisaneye aelcl'I. lerlnde yerli maD.~rı tePıfr etmek 
bom1bardımanlarile yakılıp yıkıl- Y~. UJ~~~aı ıı..~~k fil . en·ub .. ı karanlık .• Fakat ön •ırada bir Eyvah, ifte ainemalarda ek. ii eündenberl ben rıı.umum. bo. surel!ile i!tirak etnıektedirler, 

ı mureKıau:u pııc a enın c d l'L l f 0l · l d k' "k - 1 b' k v d h ı..~ t bir ·· Y 11 d Y"'-'---'- İk • d ma-sını bu suretle bu rki mem e- . L l ld e uıan ı ı nırn a tın a r ya- ar cnmayan ır a ga a a ıu ""'9una ya: •yanım, aına ırım arın saat e WUCK tisa 
• ' _ _ı.. • k etl . d Afnka sular.ı.nda cmtırı mış o U· zıları yiihHk $e.le oluıyor ve ltopacak, iki kiti birbirine gİ· adalet kendini ..;:. .. •erecektirt diye ve Ticaret okulw\Cln bu münasebet-

ketın en.ouetrı uvv enn en v h ıt_ _ 1 Aı__ __ , __ _, . . . .....-. . • gunu aoer veren er ml.üılı&a& etralındakılerı rahabrz edıyor. rece'lt. söylenirdi. Bir miidd-et soma gelen le bir toplantı t.ı-tib edilecektir. 
mahrum hırekıima~t. a~ .~a.. dı. Afri'kanın gam sahilleTind.e Nihayet aabrı tafanlardan bi· Fakat ıııklar yamnca bekle. önler de bir lconutma esnasında Toplantıyı okul müdürü Nihad Sa· 
manda dra yıld.ınlmasmı gozonu- Uberya topraklarının Amerika ri dcıyanam~yo!: nen kavga olmamı~. Ôndeki bun ara Üsküdarda kahvecf Kemali yar açacak, bili.hare bir profesör Vil 

ne alıyordu. Bır taraftan da Av· s.k . t af . _ı 
1
·<:KYal edı.lma.ai - Yahu adabı muaferet de. delikanlı yerinden lırlamıf, ce- öldürdüg~ünü söylemHı. Bunun üze _ talebe tarafından bu mevzuda hitıı.. 

IL'ı 1·r h·11 . a en aı: ınuan .-c ....... ·ı d h L • k 7 b' _. b' d Ft z. 'T L-J .• 1 ---'-· . rnınanm m\lime 1 re 1 erme oya h~,_ı· • • lb .. t.. d.. .. nr en fey en a11erın yo mu. ınaen rr e er çırıarmı~, · b t l_ ........ .11_ b "'"- · d .1 ..x: er soy en~ti . · 
·~t' cııuısesı ıse u mı un yanın go- N d' b b r ır.'' • • • LI • . L. rıne :ıa ı u:Lu.m., u usner e ın- p be •. ' ! 14 de 

lama ihrada.rı yapılarak düş;man .. .. .. 
8

, . e ır u e .... "'ea aesın~, arne. yapraR arını çevırmı~ ve 11ıra.z zalad'ı ı erJem gun.ı saat te 
•• _ _:ı,. lb' .. l d .. zu onun e ceıreya.n eıl:ıtı. modan anlama%3ın, gelır, bu. evvel karanlıkta münakaıa ef· n·~· > M-ıt..:..ıL... d .o.L.J __ 1 ._L Oni.vers'lte namına lktisad Fakülte-

~~:;r;ıB r ~ıret~e sıJır ~l~ lırı Alırnanya dü~an iki devlc;t rada herkesi rahataı:r; eder.in! tiği atlama gösfern•İf: ha 1 eger ~M~I e, .. d:b~ın sinin teri:ib ettiği to, lagtıyı Rekitörj 
l~tıt. ıı P anı a ngı ız er şefı' ar_,....,~•'a veriloo kararlan:lan diyor - Gel, gör ... Ben sinema. P ~eye .. g .. ~ - ıun en .ten. Cemil Dilsel -ccl:ur . ................. T······;:·· .. 

1
·········· ............ luıhenı:;:lama.z fakaıt iıarita D~cn münak~a büyüyor, tlan anlamaz mı imipm!. 7 A· ve güler yüzlü oluğunu, iftira yu • Bu toplant;-da Ul.usal Ekonomi ve 

1 

• 80. 9 ID • ·1 hadise Alın~ 'k.urmı:tyın.ın öndeki crktıdakinc, arkadaki ğrutosfan bagiine kadar tam zün en hapiste yattığını söylediği- Artiımı.a Kurumıı Reisi Balıkesis'. 
1 incikAnun ı~ Salı tl)H 1

: l ... iIDd d . bö l ld w öndekine aöylüyorla•. Nihayet 120 lifm gördüm, tamam 41 li- ni ve öınerin bu cinayeti ifledlğl meb'usu gener&l Ka1:1ID Özalp da 
Zilhicce 7 - Jrasım ll8 hg~-1J:rı Aoı; ____ eyya 1

' A::i-~ .. ';
1 

oAfurıı·~~ öndeki karanlıkta bağırıyor: 7'a para oerdim. bah,lkındaki aöıyferliklerlni duyduk. hazır bulunacakttr. 
1 

t Ö lkl Y a.K11C trn.a.n y•maı ~ J I laruıı aöylemiflercfü. Rektörün .... ,. nt1tkunu müteakıb 
S. m. G11. jt. • Alı:. at. ' iSTER iNAN STER NANMAJ ~"' 1 E. 12,50 2,87 7,28 D,18 12,0<1 ot,89 sürprizine neden uğramıştır? , , M~ cdznlıyenı bit- '8ıhidin. 1ktisad Fakiilt-esl Pekanı ve profe"" 

L!!:. 6,31 8,18 18,09 11),29 17,41 19.20 Bu ısualin cev?~1ni Amerika l ..) celbi iÇtn bazı ..._.ıs1-ın tahkiki 1. sörler tarafından iktisad ve tasar 1 
- w ... ~ ı:... ~ ı---.~ ·-- : ~ ~/ ~ te~u konferaııılar ,,.erilecektir. 1 
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( Telgraf, Tele on Ve Telsi~ Haberler·] 
za:znur 

BU SABAHKİ HABERLER Herkes semtindeki lngilizler Elageylada Rommel 
tırın~':ca8kknıek kuvvetlerini ric' ate mecbur etti 

I.ngı·ıı·zıer Rommelin ,s., .• , ... , ..... ··Y'""·) 
ha~ır~~:ı:~ıu&ad. k.rne ~~d~:''iı~::~i':y~:~:~eki 

T hl da muharebesı•Z :::~ı~J:~w.:ı,,~:;e t:: ~~~e~~~;m~:ı.at~ic'aı:ii; r a usu ~~~~.i~u;e2ı~:cı:d b=;: ~~.at~i:.:ı. ~~:~:.n~·;~~ma;~:: 

terketmesı.nı· beklı·yorlar ::~~J~~ı'::~J,;~::z~ !:i:: =~~a~~~:~e~r::n~ikrn~·i~~z :~~ 
!İle meısul olacak.Ur. Belediye cumu karşısında kaçmıştır. 
lktısad Müdürlüğü 50 den fazla Alman hatlarına nüfuz 
ağır İKİsi bulunan müeueaelerjn Londra, ı4 (A.A.J - 8 inci 
hangi güııleı·de karnelerini ala. ordu nezdinde bulunan lıarb mu-

R u si ar: '' Rom mel yenı· rı·c'atı• ı·ıe Lı·bya mu hare- bileceğini ıösterir bir füte hazır- habirleri, daha fecir vakti Rom-lamıştır. Her müesıese kendi &:Ü- melin batıya doğru ric'atinin baş. 
nünde müracaatla karnesini ala· lamı§ olduğunu öğrennıitlerdir. 

b 1 . ,. kaybetıı·u" ;nı· ı·ı·ıraf eyledı· dı·yorlar ca~i~er taraftan, halkın yalnız ~:;ea~t~ •• ~ü~:c~t~;dbue:~ı~~~:~ e erin j ' ' otuı-dugu semtin fırınından ~k- ve çok dikkatli lopçu hıızırlıkla-
mek alma•ı hakkında verilen ka. randan sonra Alman hlltlarına 

alı:! rarın tatbiki etrafında hazırlık- nüfuz etmeğe başlamış olduğunu 
Lon.dra l5 (A.A.) - Moskova yet~cle olması ihtimal dahilin ·ı~n~ı Libya.da devamlı }~le J.ara devam olunmaktadır. Buna haber vermekte idi, İngiliz kuv

hlenafiline söre Elageyladan dedr. 1 aktadırlar. Pazar gunu 300 aid talima.t projesi hazırlanmıt- vetleri, Libyada ilk defa olarak 
Jr.açmakla ROIDlllel Libya muha • Bununla beraber, bu if, fimali d~JJ fula çıkıt yapmıflar ve bil- tır. Ay baıından itibaren tatbiki- batıya doğru ilerlemektedirler. 
r•etl!.niı kaybettiğin! itiraf et • Afrika jba.rb sahasındaki deniz h.aae.ı. mihver nakliye vasıtalarını ne batlanacak olan bu tekle göre El Agheila, Bingazinin 280 kilo-

• ve hava kuvvetlerimizin göster - t&hrib etımiflerdlr. mevcud 200 fırın 800 birliğe tak- metre cenub batısında bulunmak. 
nu;:~elin ric'atl timali Afr=i - mekte olclukları faaliyet ve cür'~t Birinci orduda aeuinç sim olunacak, bu •uretle her fı. tadır. Rommel, Musrata mevzii 
ka«aki umumi vasiyet ile alaka- karlık karııamda pek kolay bır Lonclra, 15 (A.A.} _ s inci rına dört dağıtma birliği iaabet müstesna olmak üzere İngiliz i. 

dardır. • teY olmıyacakhr. __ ..1 •-- ld w L edecektir. Hı!r birliğe 1000 kici leri hareketini durdurmasına ya-B h"d" I . T h k t 'O'r'U\IOU -zanmıı o ugu muvafıa.. " 
Lorulranın lcQltOCti .. ~. a, 11

; ~111 k" u1nu~ h aı-e he 
1
- kıyet Tunusta blıfmci orduda büyük kayıdh olduğuna göre bir fmna rayacak müstahkem hiçbir mev-

Lonch-a 15 (A.A.) - .R?yter lerı uzerı~ ~ 1 a ıs en e~. 8:: bir sevinç uyandırnııfttr. Birinci 4000 kiti düıecekt:r. Ancak fı- kie malik değildir. l\Iunata, El 
ajaruının a.ket"i münekkidı ya. de pek mühım olacaktır. Ç~nku, ordu bundan büyük bir cesaret aL rınlar ~endile~i~e bağla §Ubeler Agheilanın 480 kilometre batı-

Tunuaun cenuh hududuna kuv - mı,tır Onl dahi b"' .. k b' 1 ve tevzı yerlermı muhafaza ede- undadır. Kuvvetli ordusunun ia-
21~~l yeni.den tam bir ric'at vetli bir ordunun varması ve 1 ~d arak . . uyul ar .::-ı ceklerinden fırınlarda fazla ka- fe ihtiyacım Monlgomery'nin 

a.k d O Trablusgarb liman ve hava ala. rlet e Ll. -~f'ımı Tıçın ıı,.a karını ha - labalık olmayacaktır. 1200 kilometre mesafe üzerinde 
hareketinde buhınm hl. ır. ' l · ·ımic olması müt 81ll t:1K1Kbv.r.er. unusta ara re- M - . • k 1 • .. h f . . d . . . 
Trablwgarb yolu üzerinde veya nınm e e geçırı T • - k" . dilik k 'f f l' . .. emur ve agır lfÇI arne erı uç a ta ıçm e ıtmam etmesı ı· 
bu şehrin varoşlarında, or~usun- tefiklere, B:zertc ve Tul'US do - ~I "::1 linaklt ~·· aa ıyetıne mun- de birliklerde toplanacak ve bun çin b;r letkilat harikası göster· 
dan ceri kalen kısmın ımhası laylartnda bulunan Alman kuv- ır a a ~r. lara da halk karneleri gibi birer mesi lazım gelmit ir. 
nıubtemel olma.sına rağmen, çar- vetleri üzerindeki baskıyı fazla- Eıırler numara verilecek ve hangi fırın- Kahire, 14 (A.A. \ - Royter 

Libya cepheainden alınan son 
telgraflara göre, düşman ric'ati
niın devamı anındanberi mühim 
hiçbir çarpıtma olmamıftır. 

Rommel nereye çekiliyor? 
. Londra, 14 (A.A.) - Royter 

ajansının askeri muharriri yazı
yor: 

Rommel uzun zamandanberi 
hazırlanmış olan Mersabrega 
mevzilerinden çıkarılmııtır. Rom 
mel §imdi kuvvetlerini 600 kilo
metre boyundaki sahil yolundan 
geriye Misuratayn çrkmektcdir. 

Müttefikle .. in tebliği 
Londra, 14 ( A.A.) - Şimal 

Afr:ka müttefik umumi kararga
hı tebliği: 

Dün kuvvetlerimiz Mecdelbab 
simal doğusunda bir düşman mo
törlü kolunu top ateşi altına al
mışlar ve dağıtmışlardır. Baska 
noktalarda faaliyet dP.vriye hare. 
ketleri ne inh ·sar etmiştir. 

Alman tebliği 
Berlin, 14 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
Sirenaikde yeniden canlı ketif 

ve topçu faaliyeti olnıuttur. Al
man şavaş uçsk'arı Bingaz; li. 
manmdaki gemilere kar~ı şid
detli hücumlarda bulunmuılar· 
dır. 

Tunusta Alman sava~ uçakları 
birçok düşman tankını imha et
mişİerdir. Alman ve İtalyan u. 
çakları Bon,. limanında havuzu 
yeniden ş' ddetle bombalamışlar. 
dır. pıpnak mecburiyetindedir. w !aştırmak imkanını verecektir. f.ondra IS lA.A.) - Dün Ela- dan ekmek .ıla\;l\ğı bildirilecek. muhabiri bildiriyor: 

d:==~~~=e~~~~ h~~h%~~~~lu~~ ~~~~~~~:~~:~~~~~:~:~:~:ı----l-.ı-c_a_r_e_t __ V __ e_k_.ı_ı_·_n-.ı-n ___ n_u_t_k __ u ___ _ 
lusgarbi tamamile terketmek ni.. Londra, 15 (A.A.) - Müttefik İtalyan askerleri esir alınmıştır. bilecektir. 

Sark cep~ esi n.d .. ~ih~U~1~fm~8n~Ya~-:~ffa~fy"'V"V'8nıara hava Şark Cephesi (Baf taralı 1 inci sayfada) ımızın da 28 milyon lira fazla olu-
(BGf taralı l inci •aJllada) bahsetmek lstttlm. fu bu bayırlı inki,.afların canlı bir 
Son 8'ünlerde Kalmuklar boz- Harb aenelerinde umumi fiat mü ifadesidir. 

?.:ırında düımanın 8'e!"ile~inde ya- vazeneslnin çePfli ıebebffrden bo - Hepimiz bilmeliyiz ki, memleke
pılan bar~ketler netıceaı~e çok zu1m .. ı bilhaaa~ bı.hubat yetlıtlr~n tiınizin bugünkü lktsadi varlığı he
aayıda ear almmı} ve dutmanın mü9tllhall aleyhinde oldu. Bu hal ı.&- nÜ2 bizi tatmin edecek kııdar lnki. 

ı İafNİ hiaaedilir derecede aekteye tibsalin azalması tehlikesini ortaya p.E etmern•lr. 
Aı~::~~~e::~~!~~sü müdaf aasmda yardım etmemiş 

neler söylüyor? ngiliz gazeteleri: ''Eğer bu yardım vaki uğratdmııtar. çıkardı. Darlığı gidermek için en K B lg lstMı bu~d . 

- ı Kalinin - İlmen ıölü keeimin- yeni çare, latlb&a.11 tetvik idi. Hükiı. t~L--~ ... u baar 1Hl5 k ııt aly ldıs-
olsaydı talya üzerinde bu kadar az tayyare d uh b 1 d k . . • • • ..-.ı uauar ıına en a o u 

Londra, ıs (A.A.) _ Sovyet d.ir~ m r:._a:_e 
1
e ~ evaı:n1 ~tmbe 1

te- metçe, fiat müvazenesı :ı:lraı ıstihsal iu halde, memleketimizde ancak 
RU&yada merbz cepbfflnde yeni. kaybetmezdik,, diyorlar · k~ "t erın k ç~rı mı~ ~ !'- lehine iade edildi, Bu suretle ~~- 1 ı kentaldir. Bizim üçte birimiz 
den taarruzi hareketler yapı\mıttır. nan '-!~ a arını urtarma ıçın leket ~dl .Yld~zde l~ınalın kadar nüfusu olan Avu&tralyadaki 
V _..ı. •• -d birk ma. yaptt ..... rı taıırtma ve yarma te- emeği değerıen n ığl iç n, i&tihs fabrik '-- dedi b' d 10 . li orooej•;n cenuuu- a aç Londra ıs (Rııdyo) - DailyJ nutukta, <(Şayed Avrupada bir bb" 1 • k t - t nd • b' al --'-' a.uu-ın a ız en mıs 'L:__ ._...ı.J_ ı alınmlf t te uı en a ame e ugramı§ ır. sahası a ye111 ır ç ııma ıe~• f 1 d F' 1• d" 1 lt d b' . 
~n tepe A!lmanıanulll ger Telecrwoph gazetesi ((Neden tal. kimse aç kalacak oluna bu her B .. b I 'd 31 d'' L--t-..1 aza ır. m an ıya se, a ı a ırı. 
t Stal d fab "-alar nıa.hıalle. ··- 'k d h ld u munase ete yenı en U§- ~'· • k d !'.L.. 1,..ı ğu h ld b' lr, lngra ın ruo. . yanlann ka· fı" mı tar a tayyare a e Alman ınilletı' olmıyacak- · · · mız a ar nwU3U o uu a e ı:ı: 

L "'~ ıı man tankı tahrib edılmıştır. AJmakta olduğumuz malumat, d .. . il f la t '. 
•inde Ruslar tetehbüiü ııW e er,:;- dafi topları yoktur» baılıklı bir tır» demİ§ti. Moskova, ı4 (A.A.) - Rus- bu sene ekilen arazinin geçen ı~ - enal"'~ mıs a~ vapur onaJına 
de tutın.kta<lıriar. Ruslar Rjev e bumakaleainde ezcümle ıunları Şimdi anla_şıldıcma göre, Gö- S ı· d h · · · d h' m unır 

, ..ı 1 e kl$1lten ~ ar ta ıngra fe rı ıçın e ıç kı'nden fazla oldugun-un göstermekte .. .. .. 111 , ned • • ve Vellklluki'ue aarı an v . yazmaktadır: ringin bu sözleri yalnız gıda me- b kl ·ı · b' k"ld Büyük Türle m eh ı enı a -
L..--ıı'-- Almanların etrafındakı Almanlar e~er arzu etmı'• ol- selesi hakkında deg· il, orduyu ~ enı mıyen ır şe ı e taar- dir ki 1943 yılı geçim vaziyeti ha- 1 d l" k 1d - , vki 
"'"'tll .aa:ıı Al n • T ruzlarmı ,.jddetlendirmi .. ler ve k 'd b ı-ı.:. f k .. 'd em e ayı o uaııı me e ve re-
çenberi daraltmaldadl1'1ar. ma • salardı bu husus\11 İtalyan mütte- techiz etmek hususundat da &Öy- ... T '" ımın an u •uuga ço umı ve. fah • ..:~1,. l dk · · 1 k 1 kl 
•-- -'-- L. b:.. bale gel hücum kıt'.alarile. '.'e.hr.in cenub rı'c~..ıır. İstlL--lm' ... tır.ın nı'sbet'ınde .. a .JVAO>e. m ıç!n ça lf an ı a 
INY'ln va.ftv.aıj d~ ı-c:na ••• • eı-lerıne' yardıında bulunabı'l'ır • lerunictir. Kı IlNI - ~ """- t...ı..:ı tın lid -,,..w .__, na T mahallelerındekı ıkmcı Alman d 1 d d f ahi k .. om~ ~ e e ır. 
mittir. Bunlar lıurtuimak ıçm ....... lerdi. Fakat Göring, ellnde mev- İtalya üzerine yapılan akınla- ··d f h d ı k b"' ··k e geç m urwnumu:ı: 11 er 1 go yük Mill" Şef' · ı Cihat • _ ..ı '-·· . 1 mu a aa altını e ere uyu rül" --~•..&.!- Bü · ı ıınu n cı etin 
tııldane çalıfltlaktııı.ulrM3'·· cud silahlar!• Almanyayı konı • rın Almanya üzenne yapılan ar f d ı ld t · ı d' ~. -'1. d ·· ·· d ki d 

A - 1-~ aha1ına olarak AL - 'h kt d' G" ' ı.;..d "dd ti" lm••ına rag-men ay a ar e e e mı, er •r. Kud~'-lm, vergisi \'._ ağır ır» ao:ı:un e e. 
gar zay - P u R la magı terCJ etme e ır. orıng n.a ar fi e ı o - • ...,...,.. 1 d _,_ 

nı.nı. cenubda bir nıaha-e us ltirkaç hafta ünce söylediği bir kayıplarımızın pek az olmuı hal Birçok milletlerin bayatı ti.zerin· m ımana üzerinde dikkate urm-
1'1 reri atmağa .nıuvaffak obnutbı'- yan müdafaasının ne kadar za- Var ilk ve ro i 8 i de fllhlUllü tahribıer yapan barb re. ve her husuSta bilgimizi arttırmak 
dw. 

1
• d L 1 yıf olduğunu ııöstermektedir. Yal liketl, meml*etimlzin iktisadi bün kutsal bir vaZifemizdlr. 1 

Lonöra ıs (A.A.) - Ber ın e ava nız ftalyanlar bu vaziyeti düzel- (Baı taralı 1 inci •aylada.> yealnde de menfi tesirler icra et - Bir cfiier mühim if • de, 
L.u._.n a•ker"ı ıaünekk;d Gehne- tec-k durumda deX.:ldirler. Pamuk Yai T. A. Ş. 24.840 mdden bili kalamazdı. Bu aebeble 1_.1 • ha -" zd hvaz .. emız icl 
-.oıı y- .. • ç 6' • • • itlıaliıl ilıtib ı·t 1 v- maı y-ımı a ergun çıet -
twııl Dittmark Rusyadaki ~u a- dedi ••ı •. Sanayi bölgelerini koruyabil - lıira, Ah_med1 Rah!11ı Tunç~ılek rnuka~= v~ni ~; ın ilı-;(" mı:,ına li tezahürlerini ıördiiiümüz ııİlnf» 
l"el.eler bakkaAda Alman mılle - A mek için muhakkak surette Al- 15.000 lıra, . brahım ve Halıl E- m .maaad ~· ~~çk ı .. • dan kaçınmaktır. Jı yerlerinde, ev-
dai h" bir yakit h•yale ka.pıl- manların yardımına muhtaçtır • aer ıS.000 lıra, Şevket Bozcu ncudın M'tm:ı!.ıy ibi ba .. 

1 
~ v~- lerde, mia.Eir olduğumuz otellerde 

• ..:_ ~lduiURU tebarüz ettır - lar. Fakat Almanlar •imdiye ka- lS.000 lira, Cemal Okçuoilu e get gı g u vu ye en .._ • elektrik Iimbu }"' 
.,. ı R 1 rın aııyıaız 6 'Al 1 f ı ı d t ı 1 d tm" 1 ıS.000 lira, Yuauf lamail 10.000 tlfadeye kallıf&Dlar da oldu. Bazı- bİ1" tekakm ak hl ınekı uzum1 •~ ~tft.. Gener• us. . el man arın za erı n 1 ar ta yan ara yar ım e ıı er l' Abd" ç·ı· . 10 000 )' 1ar da _..J..J.l • • L yere y am • r t mua ugu 

t 
tankları eldujunu vt!' 'kS

1
tal!"!;: midir? Gayet tabii, hayırk. Belkki ıra, ı ı mgır . ıra, anın, gı m-~erını ve muu.. bot ık b ak ak b' 

tla 'bici.yelle elde ettı erı • SfÜnÜn birinde yardıma oıaca - Gaziantep mensucat ve mahsulat telif emtiayı banka depolarında ve- • 
1 
~~aç. ır m:;:; ter ~ 

1'a.ffak-...tlerin Y, ab. ana ablamı arzu edıryorum f,,, lar. Fakat bu yardımcılan Al - Lt. Ş. ı7.SOO lira, İshak Aranof ya giinviik anlrepolarınd• beklete.:.' 'iT~ ve ç.oc arımıza te 
.,,- t • 1 d l t k'b d k 10.000 lır" a, Ali Erıir 10.000 lira rek piyasada aun'i darlık yaıratmak il\ .e. mı .. e Y z. • , , J!lııcaı:..DI söylem•t ır. man ıtca or u arı a ı e ece - Şef 

•• • vPrecekl«dİl'. 1.tedlklerl görüldü. Bunu önlemek Biiyİi( ve azız ımız etrafında 

Meclis ecnebi kadın
larla evli olanların 
nıep'us olmamaları • 

~teklifini kabul etmedı 
Alabra 14 (A.A.) - Büyük 

l lılinet Meclisi buıgün Dr. Mazhar 
~en' hı bqluınlığında toplanrnlt -· Toplantının açılmasını müteakıb 
~ cel.ede ıneb'us seçimin.e. a.ld 
"-nunuıı verilen bir tadil taknn ılıe 
t~ilatı esasiye endimenlne ~ön • 
~iinıi§ olan 1 O uncu ınadden bak· 
ltındaki te§kilitı e.aasiye encümen 
hl•zbatası okunmuştur. 

Meb'us aeçlm:ne mani ~bler 
""-stnda ecnebilerle evlennıenın de 
ili.'Vcslni istihdaf etmekte o1an bu 
tadil hal&ındaki enciianerr maL 
~ı, bunun tefkilatı esasiye ka • :nu ile tezad tqkil eylemekte. bu. 
dl lllası dolayı.ile reddi t-eklif e. 
lnıek~ idi.Ma"Z.batanın okunımU10 

ıcl.tn tıonra söz alan ıeneral KAsım 
ıc_-ı,ei[Jı. ve diier meb'nalar mü" 
~ini ıö,lem.er, uzun mü~_:-

elerd.en sonra l'ekllf r.,.e konuı • 
~ kizım K.aırabdlir ve arbdat-

1 tar.lınd..n verllnıİI ol..a tadil 

"Darlana acıyorum,, 
Vichy, 14 (A.A.) - Vichy 

rady~un\ID bildirdiiine göre M. 
La•al ıazeteciler.a demiıtir ki: 

Hiçbir tüpheye mahal bırak. 
madan .CSyliyebilirim ki A~a!'
l "' zaferini ve memleketımm 
~ildik tehdid ve afetine 'bir 
dan; indirmek fıraatmı kazan
maamı utiyorum. 

Viti l s ( A.A.) - Dün Laval 

tecileri kabul ederek beya. 
ıa:ıe E .. 1 d 
natta bulunmuıtur. zcum e e. 

m~tir ki: k 
Vaz:fem Fran~~yı • urlar -

kt Yolumun uzerıne çıka -
rna ~r. d • 
cak bUtün maniaları evırece .• 
w. Bugün karımızda ba_şka bır 
gırn. 

Laval vardır. • • d ka 
Fransayı ne çamur ıçın e -

tanlar, ne alçaklar yükseltemez-

ler. 5 k tu fc
Darlana acıyorum. u u 

ddir. t ·1· l A.merilmhlar Fastan. ngı ız er 
de Cezayirclen atılac.e kJnrdır. 
kldifine zıd te,kii.tı esasiye encü. 

. mesJ.et•ının 4 reye karJI 
ınem • --L--1 .-..ı \cMx..: anbf &l • 296 reyle ........ ..,..ı •• 
na..-

-tT ... »iiiiiiiiı••••İıl•••••llİİ-İııİ·iiİ--İll••••llllııiji- İİİİiiİİİİİİİİİİ' üzere bankaların emtea mukabili derin bir inanım ve ba,Ianıtla M>ll • 
.4111 • av~ v~melerini, verllmit a • ıauz bir aevgl balesi halinde toplMıllft 

Rencin UIGDdi .•• Tekniğin h•ikaısı ... San'lllın tabeeerl ... Afkın vamları aüıratle ta.afiye e~melerini ve asil memleketimizi parlak bir istik.. 
zaferi olan .. , gümrilc entrepola,.ındakl malların bal bekliyor. ÇalıfAlım, bilerek ve 

«BAŞTAN BAŞA RENKU n kın zamanda piyasaya çıkarılmuı inanarak çok ça1ıtalım. 
butnısıarını temin ettik. Bir taraftan --------

ALOMA 
Bı Persembe ekıamı LAL E'de alkıs'aıacak 
DOROTHY LAMOUR - JON HALL'ın 

Bdyük kudıretlerile yaratılan bu flbn bütün dünyaya bat eğdiren 
qaiz bir mucizedir. 

DiKKAT: Numaralı yerlef' timruden kapatıL.bllir. Telefon: 4359S 

,- TAKSIM SİNEMASINDA 
ÖnUmllzclckl ('uma CÜ nü ıınatdnelerlnden IUharen 

l HAYRAM SEREFINE: Senenin en büyük Türkçe filmi 1 
.&ıner.ibJı ve l\lı.;;&rh &r.tlstleı- ta.rafından muş~ AmO(ikada 11e Mısırda 

l~ırkmmııştll'. 

, __ 
Türkce sözlü ve Türkçe şarkılı 

da ithalatın arttırılmasına çalıftı~. ( Ök .. .. ] 
Bu tedbirler çok iyi neticeler verdi. T U R AL sürük 

Son 4 ay içindeki itbalitımızın İlacı 
geçen MDeden 40 milyon, ihracatı. ._ _ 

1 
Senenla en ıibel. en mükemm"1, CÖ'Eler ve Jculak'l;v ~tn hakiki bir ziya.ret 

olan Sah~ler Ş~ 

MiAMiDE MEHT AB 
na., rolleılıe: 

BETTY GRABBLE DON AMECHE 
ROBERT CUMMING 

Yarın akşam saat 9 da 
İstanbul un en buyük iki sinema oıan 

MELEK ve iPEK 
Slnema.t:ırın c1!a b :rden 

DİKK.\T: Yarm gecı: için l\IEI.EK'tıe loca ,.e mnnaraıı koltuk kıa.lma.mıştır. 
İPEK'f.e mımarah koltıuk sa.talma.ktadır. 
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POSTA Birincilcinun 15' 

Yazan: Evechancer Çeviren: lbrahim Hogi 

1 

( TABiBTE~~iBBETLEB) 

Bir mekf ub, iki idam! 
Kuvimo ~elm.~ ~-iirii ~u~o ata.it bir yı&arı ~a§tı. Gıenç kızın olup bittiğini sezer 6ibi oldum. Ba. 

Ve.letto bew l'eç.irmek .~·ure bırlik-1 b!r bakıtına, lHır feyİnl feda edip, ı yan Maç }'ÜzÜme baktı ... sonra hızla 
le rtbtıma sdcti. Bir kötey~ çekile- br tayfa bUe oılacaiı muhaldteSct.ı. dönerde, ar.kasından gitmemi l§ai'Ct 
rek v~a ç~ı .. '°:!re keyu,1 • 1 Güvertede ııiindeSt d&t kil•o - etti; ve geliruz .. dedi, ıimdi aı: bu
duk. ~~~e eözlü!Pu iki Japon ıneıb'etik yüriİyÜf idmanıoı yap.ar • Çltk lylcedir, Sizinle koDU§mak isti. 
taleheai ile birkaç tane Afrfblı tüc- I kaı., iki kadının lıııonU§-lll.alarına ku- .rorum .. . 
car ve brrları val'ldı . Blnien boş bir lak kahutmaktaırı. kendimi alama - * 

Fazıl Alımed Paşa, sarhoşluktan kızarmış 
gözlerini açarak celladlarra haykırdı: 

''Bre söyletmen şol haini!,, 
'~ .ltts yaıııırrulodaa sel.erek geçti, 1 dan. Bayan Maç. ceaç kıza, bütün Güverteye çı&ıtım. Buruna aittik 
lsmn~v Uly. &-'d olduğu:nu son. ~ile h.Mtalı~ınd~ babsedl - vahfi rüzgar kırçıl saçlarını savur~ 
ral&Tı oırendim. .. .. yor; ~ ~a, tıb f~iin.de m~i savura, genç kız koıa koıa bize doğ 

Tombul, maıvol cozla, lepıska saç· t~lrı. diıa:liyen bir talebe ~~t ve nı c~linceye kadar. Bayan Maç ha
lı ve mun topqlı:lu bir ıenç kızdı bu. aliıka.sile .karfıstnıdakloj dınlıyordu. na alup bitenleri anlattı durdu. 
Buen06 Airesden, ÜmiclburDUaa ka. Aradan iki ~u geçli. Bir sabah, Genç kız ~ınc.a.:' 

[Tarihi bahisler muharriri
miz bu yazı.sına mev;ı;u seçtiği 
vak'ayı bir müddet e'1vel bir 
başka YO.ZıMnda kısaca ele al. 
"'!''' muhtelif ncktalardan talı. 
lı~. ve muhakeme etmişti, Bu
gun ~ı:ı fayanı dikkat vak'ayı 
kendıane haa üsliib ile tafail 
ediyor.] 

lerden birıydi. U vezir olunca 
k.eınaı keılnucıaııguıın eJden gıt· 

m~ıııınaen ur.ıuıyordu, F azıı An· 
med l"a.şıanın tt:reddri.d ettığ.nı 
görWıce sapsarı KesıJdi; 

turmadılar, el bağlayıp ba~larını 
önlerine ej'diler. )' nrı lof kubura 
l>ir dakika. aüren bir •esaizlık ain. · 
miıti, 

Köprülüzade sarhoştu. Akları 
kızaran gözlerini kaldırarak il
kin çavuşbaşı İbrahjm ajaya, 
ardından muhasebeci Gün:ü e· 
fendiye bakh: 

dar tek batı.na .eyahaıt edifinin ma- daha yatakta .ikeı.ı bir h)'fa ıetenık / - Ah Bayan Maç, diye bağırdı 
naa.1111, sebebini, dojnı90 anlama • k~tanın benı beılded : e-ını söyledi, timdi duydum .. ne müdbi§, ne müd 
.hllftrlll. Gtmıiye a-elaı son yolcular gı::tirn. Kaptan kö;wfa\in e çıktım. ili§ feY!. 

- He.m:m devıeuı.ı efendim. 
İbrahim Paıanın başı ahnmadın 
cenabı terıtınize istıraha.t • yuzü 
yoktur l Şami efendı matuh bır 
kulunuzdur, hayat v.e mematı 
nesneyi müfid olmaz! 

Eno Maç ile karlıN idi. Tuhaf ve Kaptan, bilinen Japoo deniz kurd- Yarı ağlar gjb' 'di Öyl 
Karun kadM zengm bir adaı:mdı larının tam bir mo&lrası idi. Ameri görünen mavi ~~1. ~1d h~~~ 
Eno. Otelci doctum, bu karı kocaya kan ılvesile kırık d.ökiik bir İngiliz ya,ları topla.mnııJ dı e 

1 
goz 

dair çok fe)'ller biliyOl'dtı, Bayan ce komtfUYor, fakat yü:ı.ünıd-en biç Ba M ar; • 

Maç, bl-d<aç balta bizim otelde ka.. 1 bf,. fey anlamak mümkün olamı - "'Cll ~an .. ~-~ ~ı. ve bir an, 
larak '-----ını 1.......l....l-m1••i B; .. 1!•-"'-- yordu .. _ ç 1~1 ~-..ıyacagını sandım. 
~ peaıc ~ • .. ı.ıııa:... ' F .ıc..t bWcl · d ·· d ·· 

yo'larınıa. dev .... ed-ec:eklerdi. Bir dokroır omam ııfe.tile. fikri.. ıa, erdi.. Ul ren OD u, "Ye uzak • 
Arjantinde clıeıdirodu pek çab~ mi almak İltİyordu. Zira bayaın ıv 

ya.yılır. Otelci doebon, Eno Maçın Maç hutal..,mıjtı. Ada,ıklığına Genç kız l:ana döndü, ve inledi: 

. «~yvar» . kalesi önündeki ye· 
nlçerı metrısle-riade yanık sabah 
ezanı okunuyordu. Hava bulutlu 
ve ayaz vardt. Veziriazam Köp 
riilü Fa.zıl Ahmed Paşa §afak 
aydını vuran hususi « kuburıı un
~· [ ~) kethüdası İbrahim ağa 
rle dört 'rekat namaz kıldıktan 
sonra Üatüste serili ihramlardan 
biri üzeme ç ekildi. Yüzü &arı 
gözleri kinli bakıyordu: ' 

Ve;ıı:iriazam yanında duran gü
müş tara.b testısıni kaldırıp dık
tikten sonra akları kızaran göz
lerini kethüdaınnın yiızünde ve 
gözlerinde gezdiırdi. Dudakları 
titriyor ve sesi kısık çıkıyordu: 

- Durman, Kadızade İbrahim 
Paşa " kuburuna var!n, lı kendü
ye nesne aezdirmedin anda inti-
zar eylen! 

- !. .. 
- Göreyim sızı: İbrahim Pa. 

~ayı ahn&k için ardınızca bir, 
«telli çavus1ı [ 4] gelecektir. Pa
,a amı-ıl11. b;ze gelmek için aynl
dıkta hazne ve 1"1" lına el koyup 
" llebti d.-fter ıı f"y)en. i 

maden mımaJua.sına yalnız beşın~ göre, kadnıda peker butalığı vanh. - Ne var, ne oluyor?. &yan 
gitmediğini , ve geaaç, rimel bir kt:zı Ve ~ tam miktar insuiln al Maç neden bana böyJe bakıyor, O· 
beınt.berinde götürdüiünü uzun vza- mı ya alıııktı. ORUn için de berabe- 1 ~ bayatta tut~_ ~ın kaylx~ldu 
dıya anlatmıftı. Bayan Maç tuhaf rinde bolca m~a hu ilaçtan ge ıunu tayfadan oğrendım. Şlmdı ne 
ahliıklı 'bir kaıd ınclı ve fek« h-.. 1 t.irmqti. Fakat l>Wıece evvel, nasıl olacak?. Ne yapacak kadıncağız~. 
tııl ğı va.Mı. O ~lar. bu tal-el- olmuı ise olınuş, }:.ütün iı.&çlatı slTra Genç kız fe~~e rol yapıyor
iZ.ta biç eb•mımö-et veırmemiJtinı. kadem ba.santt, ~.izin anlıyacağın12 du. Artık ~ulan ilaçlarını denize 
Bindiğimiz OsaSQ gemisi ikinci çalınmtftı, Kadın ~sı;ı; yapamaz. ~l~ kendi&iııııclen bafka kimse ol. 

günü yola iroyuldu. Bayan Maçka. dı . ÖlürdU. ı m ıg~ .~esenkes ınanmıştm1. Bu 
maraaıına kapandı. Dlf&l'lya çı.kma. * ma~I gödu taı bel>ek bir katikli. Ga 
dı, deniz vanlı. Onun için eh den~%_ Bir iskemleye çöktüm, ve Yuka- yesı de Eno Maç l~e par~arına ~on-
l e 'batı OOf ohnıyan}., bu :rolcu • ma kaptanının yöziiue baka kal , ı maldı. F~ bu ~yet~ k~dt$lrıe 
luıluan y.ka sllkew~rdi; d-Oılayı.ae dım. Bayan Maçı d~ünüyordum. yarıy~ı fUpheliydı. Agır agır kıo-
o eec-0 yemtıic salonunda, Eno Maç, Kadının bir cüın evvel, gepıç kıza l 11Uftunı • .. 
iki oenubi A&ikaaı V!' ceuç kızla hutalığını en ince noktasına varın. . - tlaçların kaybolması, elbette 
benden be .. klmee kalmamıttı caya kadar anlattığını hatırladım. ~Bayan Maç için çok acı . çok müd 
Mesele apaydındı. Genç kız, b.ayazı Konupnaları da :ı.ihnimdeo geçirin- ~JJ bir fe'Y·· Fakat onu lrurlaraca • 
Maçın ortada bulwmıayı~andım ı.e.. ce insulin ilaçlarıcıın nereye gltmit gımızı sanıyorum. Oınidbum:una va 
ree-ı g-1ıi iııstitade e1mı,, meyde.nı @L:Wiuuu kqfettlm. Bunlar çoktan rı.nea,.a kadar dayanır ümidin<le -
Lıo, bularak <l 'lediği ~ibi atını oy • denizin dibini boylaınıpardı. yım. 
natmıftı. Evet, gözhri ~in mil. Kaptan bir miiıdıdet gözkriıııi ka. Genç kızın twlumu tutan eli ya-
yonların<la idi. pattı. Sonra a,iır ağır açarak: nına sarldı ve güzel ağzı hayre tle 

... - Telsiz sabıa.yım, ecumesiAde açıldı: 
Y cmektea sonra iÜv~lı-ye çık • lmulhı stoku bulumın bir gemi ile - Ve • d emek. demek ... Bayan 

tı nı. Kuytu n olduıkça kapalı bir temasa çalı,ıyor. Cenubi Amerika J Maç ölmiyec.ek ha .. . diye kekele • 
yer bularak l:tlr açılır kapaıHr iJoem f)e cenubi Afrlkadan ayni bef gi.İll· di . .. Ne iyi. . . Ne iyi. . . 
le çekerek oturdum. İlk önceler~ lük mesafede uzaiı:z. Eğer bw gemi 1 - Evet.diye onu ta.selik ettim .• 
biç de etrafıma kulak vermelc nl. ~e temas edemezsek aaYa:' Maçto Bu da, bll81!1 taUhlc ortaya çıkıp 
yetinde deiildim. Biuı mırı?tıJar ip· ölmesinden hıorkarı!ll .. ded-t: insan oğlunun adaletsizliğini baksız
tiyorum. Göreıınedliim lakin seJe- Üç dakika ~ar austuk. Deniz lığtnı düzeltmeeiaden ileri aelir, Er. 
rini ı.:uiiim kimaeler yerlerini de- kurdu. t~ar JC~nu.pu: kek 111ey~ud d'I · k.atll ıbir anlı 
Aı'rip de l>ITaz da bağırarak kOIJU· - Benim.le brllkt~ ~~Maçın yapntlf, böya~ evdıe&Q ~ ~ 
fWl<:a ihtiya.,&ız kuak lıcaharttım. ~~arasına l'~;"tır:1 ıatlyorum. flya u7manıı~ır. Zira~Bayan Maçın 
Kon•...uınlar Lily He F.n.o M•...tı. Du. Dünyanın en tecrübeli doktonmun L ___ t_ -~-J'e g-"=--ı.... ld v • 

-y- , ""'ı' bil !_ __ ..7, ' h't '- • 1 uef'llOICll'IDQ c .. ~e o ligli ınsv-
yabi Ciklerimden anladığıma cöre e .~•mn r ~ y~ya.cag • 1in il&çla.rı bir 4ıdp için depd' b\ın. 
Eno Maç ile madeıdere ııidea cenç nı biliyoırum; fakat bıç ohnazaa '-- !'11.ı ı.:.: ı_u ____ ___. E ~ 

· • · l dle l-.ir ~ bulundu - .... ı MM . ..,. -.w:wuuyunıu.. vet, Ba.. 
kız ti. k~ndl&i İdL Adaanın. karı-&ı~t ~tını m, . 1 , .. Maçın kıoc.uı, Eno Maçın ka-
bof aylp om;nJa evle;:ıt :eğine daa gunu bl~ oınıda hu- huzur, emın -
.. --~·· · -•ı-ı.. b!n _L • yet ha-..ıısı yaraiaıb&. nnnd.?n daha beter ,eker hastalığı 

roz vcru~ V&1 ao ıwuı yenıın • ı..... ardı V Etıı> M da k . 
ecfiyor. üstl!Jik de, bu vadini yut Kadını, kocasıaın ya~IM; ~ r . . e J döırt a.ç net Yfl ki 
ile de tekrarlayıp kendisine verdiği- ucunda ayakta duı:'"'rlbu} • 'b' .~d~ l'Z ymm _1_.__ .. _s;tten aza ya-

. ·· l" ord yirmi yaş daha ibliya amıt gt ı ı ı. pmamıya m~ ur. 
nı :r: ~ bu taraflarına ya- Kocası, yüzü dU"Vara dönük yatı • • ................................................. .. 

natmıyor, karl$ınııı. bofannnr• ~ yordu. Kaa:. bize d_öndüğö ~~n Matbuat teknisyeo!erinin 
razı olmıy.caiıoı, çi.İllkÜ dini bir yü~de acını:n·. yeisin en derm ÇAZ· yılllk kongresi 
tal.un diiıtünceleN sa.bib olduiunu, gllerı yer etrnifti. .. 
faka' kendi batana buynık kaka, -Bir vapurl.a temaaa gelıdmu Time Mathmt •.re!mJl>yen\e.r.I Birfl_ 

iılk yapacağı ltin minil' Uly ile e"f' • mi?. diye f1 sıldad ı. 
lenmek o!acağıını t«rar ve tekrar Kaptan hafif bir sesle c:eıvab "er-
sa~lıyoırdu. di: 

Bu ağı2:1ar, gmç ka<lını bi;oaz yu.. 
mu:tatır gibi oldu. 

* &t~ s.baıb, oldukça geç yap -
tığım kahvaltıdan s.onra g'Üftrteye 
çı\(tığnn zaman geoç kızla ha.yan 
Maçı harM'•I hararetli kol'\lfaf bul 
du m. Biraz lllOllT'a bay Eno Maç on· 
1an. kat ılınca . genç kız. adeti uta. 
nırmıı gibi bir tav' .. aldı. 

Bay Nl Maç, gsııç k):lı bütüa giin 
yanındNı ayırın.it. Eno Mftç da 
kıT.gm bir ııanind ~il>i rüverlede bir 

-Yazık iri ha.yır bayan, dedt 
Te-bn su:bayıtm, dört günliik yol 
dahilinde hiç bir gemide lmulin 
buhmmadtğmı billli'l'dt. Ma.klnel«i 
m izin tabıti ntsbetin.de bir aiiratle, 
Omidburrnma uI.a.tmıya çah,ıyoroz. 
Doktor Kitlltten 9'zi muayene etme 
sini rica ettim. 

Bayan Maç, yatağa eilldi. KocHI 
y01'pDI 'baiına kadar çekmİJ, sanki 
uytr grbi idi. 

Tuhaf bf r manZM"a idi bu.. Fak.t 
kalltnın yantna yaklastnea, neferin 

27.12-942 P azar §"Ünü saat 13 de ea.. 
.taıotı1lllllCJa. F.m4nönü HalRYİtlde umumi 
bir iopJa.nı!ıt ya.pa.ca!"ınu.ı;d&TI. Mltün a.za
mal:Bt fre'lm~lerini rica. o.:lıe~ .. 

Miizatır.ere llWQ'l<ımesl: 

1 - 941-Hı .ııuıi SıCIV'Si ht-sa.baıtıını 

ve aumkıııblar ra.ııorunu ~k ve ta8.. 
vibi. 

2 - N l'l:llUlnamlll!n bMı madlr:Iıelerin

de bdiıi.~ tddifi. 

3 - Nlzaımııa.me Jn>U(:ibinl'le ta.:rin o. 
,,....,.. 3 hUııemln s~·ibnesi. 

4 - İ~ heyeti n.ollsan a.zaımını.n 
~ asa. ?e :redü an seçfünesi. 

- Baıka İbrahim, namei hü
mayun üzerinde midir? 

Dedi, aordu. İbrahim kethüda 
genç ~ ~arab dü~künü veziı-in 
en mahrem adamıydı. Koynun
dan dörde bükülü bir kagıd çı
kararak uzath: 

- Buyurun sultanım. 
- Ya, ~vketlu padişahımızın 

anı bize göndermes ine ne ders:z? 
- « Dilediğiniz v~hile ceza 

teırHb e yl n, benim vezirım ıı de· 
mek is terlet" 1 

Fazıl A.haıed Paşanın sal'arık 
yüzünde geçici bir kızartı beli
ri.p söndü: 

- Doğru söylersiz İbrahiın 
öyledir. [Mektubu uzatup Ölekl 
elinin tfaret parmağı ile mühür 
yerini göster di] o:kkatle tefah
hüs eylen, bu mühür Şamizade 
Mehmed efen<linin midir? 

Kethüda bakmadan cevab 
verdi: 

- Beli sultanım, aııındır. 
- Ya, bu adem bu denlü ŞU-

unuz mudur dersiz? 
- «Gözünü hırs bürüyen ye

minüyesi.rini seçemez)> derler e
fendim. [Mırıldandı]. Deve ku~
la.ın gibi sultanım. 

- !. .. 
Fazıl Ahmed Pap. ses çıkar

madan bafmı önüne eğdL İatan
buldan padişahın olduğu gibi 
1'endisine gönderdiği mektub, 
parmakl'.arı arasında t'triyordu. 
Nameyi, «Reis.ülküttah ıı [2] Şa.. 
miza.de ya:JCmıf, saraydaki taraf
lıları elile gizlice Sultan Mehme. 
din eline verdirmisti. 

Şamizade Mehm:ed efendi da
madı Kadtzade İbrahim P~anın 
n:ı.inazam ed ilmesini tavsiye e· 
diyordu. 

Fazıl Ahmed Pa§a &esi titreye 
titreye bir daha sordu: 

- Ne ders:z İbt"ahim? Name 
Şami efendinindir. Ya, anın tes
vilinden damadı İbrahim PaJA 
:-:ıice tAz'T ecJjlebilür? 

Kethüda, jurnalcı kayınbaba
da.n evvel, en te hlikeli gördüğü 
daım.adı lbr.Mıim Pa.-mn O"'tadını 
kafkmaaınt istiyordu. Kadızade 
fbJıahim Pa'8 gün "'örmüs ve 
ttt.rübeli hıiır kum~ndendı, V t>z;. 
.. i.azamılrk içi.n en iler:de nam:z:ed. 

rı 1 Zemtnı11t. 
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- Kadızade Paşanuı veziria
zam ola.cağını kestirir misüz 7 

- Beli sultanım. Taraftarı 
çoktur. 

- Ya, saadetlu paditah bize 
terciılı eyler mi? 

Kethüda güldü; 
- Anlar pndt~ahtır. Nefisle

rini her Jeydcıı azi'?: tutarlar :oul
tanım. Şimdi hu~w-u şE-rifin :ze 
irs.al eylediği name gibilerini ya.
rın İbra&~ Pa~ya dah' gönde
rirler ve lbrahiın P84a dahi ce.. 
nabınız gılbi dütünmez idi ! 

- !. .. 
- Padifahlara güvenilmez e· 

fendiın. 
- Anı sora:r isen, adem oğlu

nun h ·rine güvenilme.c İbrahim. 
Y &, sen biızi 1'a.fil mi saııursın? 
Budıin [3] altında «Yankı> cen
ginde yarım saat mesafeden İb
rahim Paşaya iındad gönderme
miş değil mi ıdük. 

- Beli sultanım. 
- Ya niçin imdad eylememi§ 

idük? Mağl\ıb olsa idi oradıt. 
katli musammem idi. Var imdi 
bana çavuşbaşı İbrahim ağayı 
çığır. 

ibrahim kethüda, rakibini 
meydandan çıkarmak için Tül'k 
ordusunwı yenilmesini kolaylaş. 
brdığıru ağ zile söyliyen efendi si
ne cevab vermedt Sevjnçle ye
rinden sıçra.dı. crKubur» dan çı
karken, Fazıl Ahmed Pa§a ar
dırKlan aeslendi: 

- Baka İbrahim. Muhasebeci 
Gürcü Mehmed efendiyi dahi u
nutman. 

- !. .. 
İbrahim kethiida «muhasebe. 

cİ» adını işiti:nce veziriazamhk 
naımzedi Kadızade İbrahim Pa
şanın başına erelecekleri anla
nıalkta gecikmemşiti. Muhasebe
ciler, idam edileceklerin mallan_ 
m zaptedip listesini beylik def
ter.ine geçirmeğe gönderil;rlerdi ! 

Çavuş.başı ve muhasebeci Gür. 
cü Mehmed cf endi ile veziri.aza· 
mın yanına geldikleri zaman Fa
zıl Ahmed Paşayı emred bir 
içoğlanı el;nden tas tas şaırab i
çirken bulıdular. 

Oğlan çavu~ba~ ile ketbüdayı 
ve muhuebeciyi görünce yer Ö
püp çekiMi. Fazıl Ahmed Paşa 
başile İsa.ret etti : 

- Oh•TUn ağalnr . 
Üç adaını, ~deh göstererek o.. 

Tarihi tJrikaınız: 39 nım? Maddeten o ve lafzen da
iniz feYhülisl&m delil miyüz? 

[3] şimduden dolmUJtur. Bir 
«Emri hayra» [ 4] mübaderet z:İ· 
yadeeile UıUı ola.bilür idi. 

dahi Ömer Efendi mi 
lemiş dersiz? 

telkin ey. hıttası t<Sudanaı> tayin olduğun, 
dan olacak! 

KiLE HANIM 
ve 

•+• 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMll 
- Paditah on dokuz yaşında 

olup her aklına geleni yapmak 
ia.tedüğini bizden eyü bil:ürsiz. İğ· 
raya [1] çabük kapı1urlar. Elha-
1eti h.azihi yalmz fetva mesaili 
lle mefiul olchıtumuzu daJıi bi. 
fürai2. Kadı ve naib ve ter'i mah
kemeler memureynini Ömer Efen 
di tayin ve azleylemez mi sulta-

rı J Bil- lı;'m:nı okU,J'ucaıar Jçm~ fa.b
rik Ye luşlı:ntı,a. 

Davud Pa.4a gözleri parlaya 
pırdaya. yerinde ~an.dı: 

- Sukan Mu,bfa.y1 mazlum 
seriri saltanatta kalsa idileır böy· 
le olmaz idi. 

- ! ... 
Burada Pa~a ciddi ciddi hoca

nın yüzüne bakıp sesini kısh: 
- Recec [2] ulufesine tunda 

ne kaldı? Sipa.hilet- fevç fevç 
asitaneye gelürler. cıElçi Hanı» 

[%] ~ kısmı """1)"1le411111' için lrimıl 

lmb e*rtm: YeniÇttı ve slpahilere ve
l"ileıı ~ aylık taksitten Re.biüla.Mr, 

Ccımmiıenıeı, v-0 Cenı.ıuilablr ayl•kl9n.. 
mn ftlnl.llİıdll'. bu a7lann ilk badkı:!'ill. 

Esad Efendi birdenbire gözle. 
rini büyüttüp bir elini yan kaL 
dırdı: 

- Elhazeı- ! Paşa hazretleri 
kanndaşım. 

- Ya, Paditahın Arabistan 
ve Mısırdaltl as.ker dev~irip yeni
çeri ve sipa.lıı ortadan kaldırmak 
niyetini b:ıw- misiz? 

- Beli, anı geçen gün. Dilaver 
Pa.şa<lan i§ibniş idük. 

- Ya, «Haccı şerif,) v~silesi 
ile ortaya çıkmak isteyeceğinden 
dahi habir muiz? 

Müf.ti bir daha rözJerini açtı: 
- Çok ıey ! Padifaha bunu 

elen~~. l\Iuıha.ttenı, Sa.fer, Re. [3] O ııaıman ~$hlll' «Vaflde HMm 
blülevvel ~ıı adi tlılısır» dır. mev<ıaıf oın.dlıtı JoJn en biiyiik ban bo 
Reoeb. Sabaın. llAm•QD. a.,Jan iQln Re. Jaa-ndı. mnıe y8km oda.sı.ı vardı. Sl.pa.hi,, 
dfıe Şlııbamn W& har fleri Ye Rama.za.. )e.ı. uYıfe &lmak ~in bu hJllY.l lc.o.ş:u'lar. 

._ !IMl JalııdI a.ımara.k «ıltqeo» deıı*- ıh. Sipahilerin İstalıbolda ~alan yok. 
dl. Ş:ilmı.1, Zilıı&ıla, Ziıhiı:çc ~lannda Cıu. 

Şa-V'Y&fdeD <L ~ v-c Zillıicçedıetı [4] Saf.fan Osmam ba.l'e.dlp llvsta. 
«Z11 bMllerl a.Juııanlc ~ ılenlr. f.ıavı ~ıım ~k lefJyor 

Davud Pa'8 Esad Efendinin 
hoca Ömer .Efendiye zihin taka
n.aklığına az daha g-ülecekti, kel" 
dini zor tuttu. Şeyhislam ne i~i

tip duyana.: ·ıMutlak padişahın 
hocasıındaın» biliyordu. İnsan oğ. 
lu kendine rakib sandığı adam
lardan ne kadat' vehimleniyor· 
mu~ meğer! Esad Efendi, ((Aki
le» Hanımın geriye gönderilmesi 
meselesini de Ömer Efendi ye yo· 
ruyOl'du. Baıkalnn hakika:t böyle 
miydi? Akile Hanım işin İç yüzü. 
nü babasına söylemiş miydi?? 
Sonra kabahat Sultan Osmanda 
mı, kızda 'mıydı? Bunu da zaman 
gösterecekti l Davud Paşa bir an 
fçinde bwıl.a.rı zihninden geçirdik 
ten aonra sırmalı yeni kaf taJiının 
iç cebinden enfiye kutusunu çıka 
rara.k bir tutam enfiye aldı: 

- Ho~, ÖmeT Efendinin telki. 
nini bilmeyüz. Kızlar ağası ziya
de is.tek gösterir idi. 

- 01a.bi1ür [güldü] Hicaz 

- ı. .. 
Davud Paşa yoklamayı bugün

lük bu kadarda bırakmayı müna
sib görüyordu, hemen ayağa 
kalktı: 

- Duadan esirgemen Efendi 
hazretleri, e-ski s:::raya kainvali
demiz haZl"etlerini ziyarete gide, 
ceık idille. 

- Sultıan Mustafayı mazlum 
validel.eri Kadın efendi hazretle. 
ri canibleı-ine mi efendim? 

- Beli, az nami:zaç idüler. Ke 
rem buyurup mübarek hatıl'ı şe
rifleri.ni ia.tif sar eylen. Dua ve 
senadan fariğ deii1üz. 

Pa~a ses çıkarmadan umudlu 
umudlu .ada kapısına doğru yü. 
rüdü ! Şeyhislam tahttan indiril
mit bir padişahın, Sultan Musta
f anın an asma selam ve duala!' et_ 
tiğin.i söylüyordu. 

Üc silahşörü kapıda hazır bul. 
du; bu ziyaretten çok umudlu ve 
memnun dönüyordu. Sultan Mus
taf a.nın validesine gidecetini 

Çavuşbaşı ile muhasebeci hat 
kes.ıp geri geri çekildiler. Fazıl 
Ahmed Paşa tarab tasını kenarı 
alnına ~arpıncayl\ kadM sü :r.d~ 
ardından gözlerini kethüdası Ih. 
rahim ağaya döndürdü: 

- Durman lbrahim, siz dahf 
Şamizadeyi ihzar eylen. [Az du
ralayıp manalı manalı gülüms& 
di] Celladları dahi kubur önünf 
davet eyle n! 

ÇaVU"Şba.şı lbrahim ağa kubw 
ağzından eğilerek çıkınca, mu. 
haseheci Gürcü Mehmed efendi 
nin koltuğuna girdi: 

- Ne dersiz efendi? 
- Hayf ! f brahim Paıa bir y.» 

ğit idem idi. 
- !. . . 

.. Gün iyiden ıy•ye ağarıyordu. 
Uyvar kalesi önündeki dü~anl 
ı< tabur ıı [S] larmdan bir yaylım 
ateş gelai. İki arkadu Kadızade' 
İbrahim Paşanın «k.uburı; ~ 
götüre'l'l sıçan yollarına kapak..ı 
landılar. 1 

Paşanın bulunduğu yer, bir 
kaç yüz adım ıraktaydı. Yanında} 
bir kaç k:şi vanlı. Sabah nam~ 
zmı taze kıldıkları için sofra ba.I 
şına geçmisler, tatlı tatlı kabvalJ 
tı ediyorlardı. 

Fazıl Ahmed Paıanın adamlao, 
n selim veriı> yerden temenna;.ı 
lal' ettiler. İbrahim Patamn l~ 
maaı ağzında kaldı: 

- Ha.yrola,.çavuşbaşı ağa. 
- Hayırdır inşallah efendim. 

Ziyareti şerifi:ıize gelmi~ idük. 
- Ya, devleth\ vezir karında' 

~ımız bizleri istemedila- mi? 
Çavufhqı İbrahim ıığa ren~ 

vermemek için sükUnetle gülüm.j 
sedi: 1 

- Yok sultanım, Kuburdan 
aynJ.dığımzda sabah namazmJ 
yeni eda eylemişler idi! 
-! .. . 
Kubur önünde bu «telli divaa 

çavuşu •ı belirdiğini gördüler. Dı~ 
farıda «balyemez» gümbürtülerJ 
<• ş.eşhaneı) tüf~ği çatırtıl.arma kaJ 
nşıyordu. Telli çavu, Kadıza.de 
ibrah.im Patanın önüne gelip se' 
lam verdi : 

- Sahibi devlet pafA karında 
(Devamı 7 inci aaylacla) 

[4) Vt>7İria2aınlık divanı pavuŞU. 

rsı sı,,!T, tstibttam. 

<ıBakahm şeyhisla1n ne diyecek 
ve ne yapacak?'' diye mahsus 
aöyleuıifti. Abna binerken Kelen 
der Uğrusu'na dö.n~ü: 

- Bugün Cuma olduğunu SÖY"' 
ler idiniz, g:deceğiniz yerden ab.. 
şama kada dönebilür miai:z? 

- Ahşama kııhnazuz sulta• 
nım. Şunda varup dönecek idük. 

Pa.şa bafını kaldırıp gök yÜ• 
zündeki güneşe baktı: 

- Kanda ise ikin'<li olacak. 
size guruba kadar izin. [Az dü.ı 
şündükten sonra] geceleri orta• 
lara mı gidersiz? 

- Beli benim sultanım. 
- Ya, konakta taam eylemel 

miaiz? 
Badetlaam. EtmeydananAl 

gideriik. 
- Ba'dezin konakta gP.celiye1 

cek,iz? imdi z:debiförsiz! 
D11.r sokaktan ana yola kadd 

birlikte cıkblar. Ke1enderle AL 
tunc11, köse baştndaki çe$me Ör 
nünde paşayı selamlayıp ayrıldı 

(Arhan var) 
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1 

batta bir bre arabmuo ~~-' ml,tlm. Orada on iki yaıımdan ylr
den clae bana: «Gelhı diyen bar mi dördüne kadar dolgun bir ha 

On a&llldeıı yiıcni dördüne ka • l'enç, beniiz çocuık ıaraylıaıta dave.. tıra rinciriie bir bayat geçlnnİftim: 
dar h:oıinle, 1-terıl.elcf~ ~ kal- tioe ~p~f, oraya bdar ~~, Hele bu eiizel tcbrfn büyiik yuıgın
rnııttrm; fM:at ber ye.&\e ..hur 6l- mıı, kimblMr ne bekleyen elıını u- j nından IK>DJ'a ne olduiımu ya 
tikçe .bta:nhu!a .. -. ablamda _Y• - ıı:atmıftım. o zaman ~llD'l.wı içi : ı nan eal mahallelerin yerine, kuru: 
laud qabejiande ~ baE\a, bir ay ne bir teykr diifıtü. Araıba ıler~ı, lan güzel yeni ıehri görmek yan 
mulr kalarlık ı.tanbuluu bavuını l 'ben çc4cilıliı\l, avucuana blıldım, ae. ı g•ndan kurtulan Türk ma.haİlelerin: 
leneffüt ~ Ye iter cl~uın- klz on ~e ieibleM.... . . . de de d:ılaşarak o zamanMna aid ha 
da aaıl bu .....,-ı ~CUIJXJD Bu bir ttllat mı W:lı, bir istihza -yatımı diriltmek için bir ibtl 
aeçnıİt ytllwtna ald nı~inde a • mı idi; berha1do l'eJ\Ç ve eiizel bir duyuyoNum. Bundan sekiz sen yaç 
rar, IMır.Lıırda Wli ~ edl_yor aarayhdan Pkn bir tc)'d.i; düfilıı • vel bw1. fırsat bWdum. e ~v-

[Sinema.] 

Emil Yaninos yeni 
ve çok güzel 

bir film cevirdi 

Sayfa 5 

fJ TİYATRO& 
Şehir dram tiyatrosunda: 

Büyük ihtilal 
Yazan : Nusret Safa Coşkun 

b. «Nuh >> u~ .t~si.lini müteakib, 1 Hadi, ihtilalin bu büyük · 
ır gazabı ılahı ııLi, Şehir Ti • nı arib . aıması-

yatrosunun danıile beraber hid:eti . ~ızacı, .. o~u~~ntılığı, 
«Kramptonn u da sahneden alıp J •iyetl '·ı ıstihzası .. ve bulun husu.. 
götüren karayel fırtınası 22 oün dırd erBı .e)hpek mukemmel canlan 
eh · t" ' 0 1• ı assa mahkem -L f rı ıyatrosuz bıraktı amma sind · e SAJıne-

bu müddetin &onunda dram ti ' kıa e, vdakur sonra adaletsizlik 
. • rtısın a bedbin "'k ·· b" ya.trosunun sahnesınde san'atin çocuk "b" • ço muı, ır 

1 k gı ı aglıy b " b. · ı ı ve tatlı bahcsrını da bulma- iki h I' . d an, ır ırıne zıd 
mıza yardım etti. le .'! 1~ 1' uyarak,_ duyurarak öy 

Romain Rollandın «Büyük fh- ke:~zseı.neYafafttdı ·ıkı, emeklttinin, 
·ı ·T . sar e ı en ga ti . tı a » ı, san'at hayatımızda bü. biç de boıa İbn •• • . yre erın 

1 

yük bir hareket, tiydromuz, dü§mana da gk bedi ıg ~ 1 ~oata da 
' tk" l · · k ··h· a u ettırdı sana ar arımız ıcın ço mu ım Hüseyin K 1 b" • .' 

bir ba~rı yaratmı' bulunuyor. de 0 muhter" ema' ırıncı per~e-zaııınile aıld du1,.lar1n iyilikleri a.. meden o leblebileri aizıma atacak fiköncc bir otoon blll ki f k J;;mil l' anıng• yeni filminde 
._a_ __ _. kaybonnut ba- d b ötür-el.. k k.. o e es ren 

rasıacla a-- '° yer e urnwna ıı awn ve 0 mahallealni Runı mah u · ı E Büyük san'atkar Emil Yaninga 
yatla teiaar y~aia çalıttrdım. ladım. Buna er-kekçe bir lbtiyacıa meni mahaıı ı · b"~t••Psın ' r • yeni bir film çevirmittir. 

B·ı . . b . r· b"l"IJ" ıs, zaman zaman ı ı mıyorum, enı, •ae ı ı ah Şe- ,,: zaman zam "d 
1 

. 5 n-
h. t• d"" l k1 . ' an ı ea ınsan ola ır ıyatrosuna uşmarı ı a ıt - Robespiyer d • "ld · F k . • ~ 
ham edenler, çatmak iı:-in esile perdede haki~fR~bes a i at .ıkı_ı;ıcı 
aradığım kanaatinde olanlar, bu tün san'atil , P yerı bu -

• .1c1 r......ı1 ı _..ı...:1 ~...;::.:u: b ki es nı, u un yanınıı 
Bu muMt Beyaztu an. ~re: aevıu e yapıyor uoq ........ nı; u ın. yerleri d.o1• .. ım· b nJ b · -•- Şimdiye kadar birçok tarihi 

l _.ıı __ 'L--1 ak Vezne«:L bilir ka 'k b" ..,.. , u arın epsı YOK 
ar kaıp&slIRHD ~ıyar • c-}tsa ç sen

1 
~ ~ ı;y~a1ma "'I o'mut ve yeıl?Tlne gcniı güzel cad. aıimaları temsil etmiş ola.n bu bü- d f d . kl ? O l e Karşımıza çıkardı e a ne ıyece er. n ar ne Bir.İnci perded k" R b • ' 

derlerse des•nler, ben rı Büyü'k nüz hamur hal~ dı o espıyer he. le.dan Direkleraf'Ufndan, or • duy8"llnun P fU1 uıır dll•s:sı o • deJet. .ıworlm ı• b dd ı d .. yük san'atkar bu ~eferki filmin-
, _-L.___. a<fan 1 d ~ n u ca e er e ınus-

d:ebattndan, Sar~e ft or ıy ı. . takbel biır iımnı.nın mukaddemelerl de b;r sınai teşekkül sahibi ro _ 'h ·ı·ı ' ·ı · · · h ın eve yumuşaktı 
1 ta a ıı m temsı ı ıçın "~ eser~ Fakat ikin · dcd k. R .' h .. km.. .. k b 1 cı per e ı obespı· 

u unu verere yazıma aş ı- yer bize kit bla l ~ 
v. af'!ft<nm. ' a rın an attıgı a. ,... damdı. 

Es~r : Talat, şair Kamil Demulen'i 

Fat.lhe lnıd• ~r, yahud cene İzmir ikameti 90Dll enp de artık ni t-t.U ed b. 1ar • .:.:.-. .ı 1 lünü yapmaktadır. 
tkaralr Dök Ltanbuld l 1 . . d.. ~ en ma von;uua ıe -

BoyasMWan Mercanalarta kad ' d :..:/1 ?..ı~· Yll'ml ort ;_a.. rnnğ· bır,hınu,tı. Eski hatıralarımın Filmin ismi «Güne+ batarken» 
meclere, ~ • ar ıa: ırm an ~ıya.-, cene ara.sıra uu yatakları y<*tu f&k t \ti · 'dl dir. Filmdeki iamı Mathias Clau· 

n __ 1c.__:ı_ bet- .-ı .. L.!• - ..ı_ •• ··ı" k-ı- • a nın va e. parch. oaı-anaa ceser, ve -r-,, ! m ........ e ugr"ar, oraa.a ıromuau aı"ııılf rile doıu yepy · bl · b" ıerd.h-. Mathiaı büyük bir frıbri. 
laer nuınurayı, Jaer lcrmayı yttlı batıral•ı torlarından silket"s ttc-k- ı dana çılcıyord enı r •!'rı ıe D' mey- kad.a İKİiikie hayata atılmakta
yerinde bulunca sanki bunlat-ın Ü • rar y&Jllbnak'taa zevk duyardtm. B and u. dır. P'a.kat öyle bir i~i ki mu _ 
z rlnden hiçbir zammun nefesi üfii. Daha sonrallll'I buralar.dan i'mar b" u ııeyr an sonra ertesi giin hakkak surette yu"'kaelmek arzu. 

ne nefis bir şekilde temsil et
ti. Ölümden korkan, fakat ara sı
ra bir ruh deprenmesile ideali 
için her §eyi gozc alan, ölümle 
karfı kar§ıya gelince, telaar deh 
fete düşen, hauaa, mütereddid, 
korkak fakat ateşli şairi, bilhas. 
sa son perdede &an'atinin §ahika. 
sına çıkarak bize gösterdi. 

e . 1 b"rden ı - . _..ı_· L-'-1 •. u araba tuttum ve Türk mahalle 
rii'nıem~ne hepıin 1 • 

1 
• sağnakları l'eçıp eaaı ~ıuw' arı w. le ı · dol ,;t Tllkilli!c • sunu taşnruıkta~ır. Ayni zaman-

rurna cröre a~" UZ&ıt1 yıHutn ıe- ..Mirerck yerlerine gtnlt cadduer, r nı a j".rm. "' • Yoktı§ha- 1 ı_ d 1 k 

.. «~üyük ihtilal» ; insanlığa, 
hur.rllyet, adalet ve müsavat gıbi 
üç büyük nimet aunan ve meşa -
lesile bütün düny:ıyı, bütün ka • 
ranlık kafa ve loş ruhları ay • 
dınlatan Fransız ihtih'1inin, ta • 
rihi hakikatleri tahrif etmeden 

rl 
• ': k~~~· de &%Çok ..-,uk r:"hı:ı L..I • d"Ll. !. n}arl kalJlrlp flna,. Ça]QtnarkfJrlnlna uğrlyarak a araa aş arını 0rumak, onla. 
:ne ••iP enu•u•I -:ı-- • ,ILO e ve nr".nr wus.a benliğim" ocUkluk ''k l"k • .. yardım etmek gayesini güt • 

yahwl genç bir ya.şta oralat<la eskı yerlerine yeni ve güzel lnnalar ko -
1
.,,, 'IJ • ~bç 1 _. v~1_1 genç 1 .nektedir. 

d laJ H"<l bu d -· . hl . . i d ,..,._:o ennı ura aı-ıua t~rar ya~t -
dırygvJarı•nJa ıo !'.ır ım. yunca ~llJ mu tın ıç n e tı-m H tunl .-J L 1 ı. T"'ki Azmi, çalı'1canlığı ona ynrdım 

.L '-- ·-- !ı? Ve on- _ _....! . ...ı.. •• L--•-- ld 1 .. ,. a y"""en vaf ıyarax ı - di Y""k 1 
Na~•l natırauq- uyanını. · cwu muu ti ~ııu o um. llw k d b·; ük b" d -· lklik . e yor. u se e yüksele patron 

lar uyandıkça ben ne derin lezzet- Bu yeai aok&klarda edd dü!d<an. d~e B a,; ky d" ~ b:8ıJ bur. oluyor. Fakat bu sırada yatlan-
leı1 mest'Clumum. İpe ~ • !le, ların ye•lerlnl bulamıyorum: . Hani- ~~; ~-~ ~ ~a.z Y

2 8i:c~ maktadır. Evlenmiş olan Mnthiaa 
g&riiyocum: Bir RaıınlUllln Uciudısı ... I ya k~ckl manav, kartı kö,edeki I bl lk .. 

1
' • o.s-; lm r şle r ~ .~ıeç rt~ iki kı:ı: ve iki oğlan babıısıdır. 

Beyazıddan baflıyftf'ak v~ dönüm 1 sebzeci; daha ötede Jnahallebici, •1 r Of~:nel>I 1 ıuJ.' ~ m~ urpb~ • F abrikadalti işleri onun ailesi ile 
noktasını arada baı..k a:dm bir tekerci ... Mahallebldde ben ne ta.

1
~. e~ı r v~ ~n ~ l ıraz "Tle!fful olmasına vakit bırakma. 

halka ~ Şelu:a<J-ebafına doğ. vuk göpüleri, ne kazan dlbleri ye· m • m, so:nra ar~ ıgını u ama.. maktadır. O yüzd~n kendi&ini 
l'U _..n ar- '""'T"-· . . . ;nuu.- v., mqt ; f'<"""ercıaen ne KA ar eda. Ç . .1 çocu arma sev ırmege muva . 

bize, hikiyeı;~ni anlatıyor, 
yalnız bu k11darla da kal. 
mı yor, Roma in Rollandın, 

_ 1_ _L_ ......-.ı •!!I-~ ... , • (m ·-t..---~-1 •--d k Ollf bir auamı f<~ntlt tekrar araba- kl d" - f 

sükUn içinde akfam kararttsına ka· ~tekeri, iki bvru1mut badem ıe- ~a b~ndlm .~~. Ot'~~Y~~· e5kı 81 e fak olamamıştır. 
dar d~ edetl k1beır, vakur bİıı' l 1u:ri Mınıttı.ml .. Hele tat mddeb? • onzı.gının onune çe. r ım. Günün birinde karısı vefat e
seyran !.. Bu araba1M'll1 arasında ba.- Çoculduğumun siihyan mektebi? 1 Burada duyulan h>eran ı>dt acı der. Karısının gaybubeti onun 
ris gÖ2l1erlıe do&.,ı.ua yayalar olur41u; 

1 
Mercan maha!le meklebind.en kaça. oldu. . _ üzerinde büyük bir tes:r icra e

hu cöderin titr* llıol Y~• rak bu yeni tarzıcla açı!an mektebe Dedemın l<o?agı, ~ta'<l.ların es.. de-r ve istikbalini karanlık gör
alttnda blçıblr ~ ~Uf- nutl ciriverrnl~! Onu kaç kere ki yurd~~ Mısrı dergah!".'" kar4ı~ı- meğe başlar. 
çaıtı.t byıd.ıs ~ 11!11.t _.. lrii- aradım bulanıadmı. Bu mubiUe na tc.aad&if eden " ,he~ı muha ._ lainden bezginlik gelir . . . Bu • 
çile minııiları Wç kaç1ır1ntyan m~. yeciıne 'kalan dükkan tü&iincii dük- za .. e~ ~le beraber bu taraf da öl- nunla beraber hunca senelik di· 
ye,lt, kara cVzler'e 1'dYak 11e dolu kinı. Gene tütüncü müdür, buna hll9f gibl)'dl. dinmeden sonra vücuda getirmİf 
nazarfarı gidip eaplanrr, baBfçe tit.j d.ilduııt etmedim. Bu dü4&in köıe Dedemin irtihalinden sonra tür. olduğu eserini orta.da bırakın.ağa 
reyeııı dudaklartn aede adet clkı b,.. batında, ellclden kalma, bir kubbe lü dolqık ve çapr~ık miraa iflen· gönlü bir türlü razı olam~ak _ 
panarak Mt- tela ıfJımfht ~a akında, liernedl bir kirgir düldlin nin te.viyesinde bu konak varisler tadır. Mathias etrafındakilere 
~ıul bın&mak 'tltemeren ya Mis.. 1ıcli ki bir deGk kadar küçüktü; on.. arasında deii§e deilte nihayet bir göz ıezdirmekte ve kendis=ne 
ran & s0\nut lııce, yal.od zapedll- da bir Rum tütüncü vardı ki k.anar-1 misafirhane Jekline konmufhı; bu. halef olabilecek birisini aramak
mlş tıeYeslerle tif1tiD dudaklara bu. ye bed«dl ye mütemadiyen bir- cı-ı nu işiterek öğrenml~tim: fakat bu tadır. 

kudretli kalemi, ihtilalin, u - • 
mumiyetle ihtilallerin havasını, 
psikolojisini, İnsan denen mah -
lukun bütün biletlerini, insanlı-
7ın en büyük kalkınması telakki 
etmekte ula mübalağa yaptığı· 
mızı sanmadığımız büyük ihtila· 
Un aafhaları ~çindc bize mu -
vaffakiyetle duyuruyor. Hürri • 
yete, müaavata, adalete snsamıt 
bulun.an inıanlığın, birer birer 
zancirleri kırarak, monarf yı, 
köhne müeaaeselerı devirerek ye. 
rine inaanlıia, in:.an:ık hakları. 
nı habteden yeni siilemini kurar 
ken, müe.uisler arasındaki "hti -
laflar, prensib ve görü, farkları, 
ihtira.alar, bir cüml& ile, hürri. 
yet ve adalet ialiyen insanların 
1rene iatibdad ve adaletsizliği bir 
va11ıta olarak kullanııları eserde 
çok canlı bir ıekilde tebarüz et
tirilmiıtir. 

Sami, ııöze d gil, kılıcına gü _ 
~~nen, ihtilalin muvaffakiyeti 
ıçın, avukat hançeresine değil 
haşin asker hamlelerinin lüzum~ 
nu belirten, sert, enerjik Vester
man'ı, belkide t.an'at hayatının 
en muvaffak rolü olarak yapttı. 
O, << Düşmana acıyan ihtilale 
zulm eder» haki-ko.tini Danton'a 
bile Öğreten haşin, zalim, fakat 
insan Veatennan'ı hazmetmişti. 

Mahmud Moralı, mimikleri, 
a.kin jeştleri, hakimene tavırla
rile aoğukkanlı ferat ruhunda 
yanar daglar tutusan Fi)ipo'yu 
kendiainden beklediğimiz gibi o~ 
nadı. 

s~ ~adıktıu'I Waedllrdf. zıltı He çalınan bir küçük kurma 1 ölü cephe.inin karıısında aankl ye- Çocukları içinden birini aeçe-
Bu ,..anbırtn en CU'lbl ~ı- ile.de kuflarıra «Kalkın e'f ehli va- ni bir ölüm maınzara&ile karıılanmı4 memektedir. Onları havai tellık. 

ı hl ~ c.li>a c.ntaWı bu tan! .. » türküeünü öğretnıeie çalııır. kadar san.ıldım. Harem ve s~li.ın. ki etmektedir. Mesai arkadaşla
har ?kanı bir bü,1lt parçasrnl ..... y dı. Ben ~ bir rün 1'•~ san'alki lık dairelerinin büyük kapıları, ga. rından hiç birini bu ;~e münasib 
aabeız:ı t.qki1 ederdi. $altanal ta- nne yapılmıı, pirinç kupıık.larla süs- liba bir daha açılmamak Üzere ka. ıörem~mektedir. 
~I i n.asd bir d~i kll ki aa- lenırnif ~ bir fıçı ıötürd.iim ve palıydı . Ara.bacıdan sordum: - O. Böyle dü,ünürken aklına bir. ;l n kup arabeJartnda, yanla. buna mukabil bana kutl•ıod.an te4ln bpısı ne tarafta"! .. - Basma. denbire genç katibesi Alice Pe
randı ar~ ~ılı barem ağalan- bıtrinl vermeelini aöykıdim. O; razı hane caddesinde! dedi, oraya çeke- ten gelir. Mathiaa genç kızda a. 
~ı ~ aıılare iftirak eanek için olmuı, yalnı'Z: «Kıq daha tiirküyü Um mi? r.adığı mez;yetleri bulmuştur. O. 
e,.. dseıyr o)unmdu? Henm istibda.. iyi öğrenmedi, ders tamam olsun cLt Baıımla «evet!» dedim ve bir nu kendisine en yakın mesai ar-

musaa e · • k l 1m! d ;.....: F - 1 d'''· !...__L:__h 1 b --1•• " l k 
d k ~--nM ber!efi ıaup ver r .. » em_. ıçıyı iWlp ua nı~. ane o an u ~' gll%e o. kadatı olarak seçmiıtir. Günün 

in Si 1 uu«:uc;-··-- L~- •• t -L _ _. hl-1,: • • k k nd k ~f# ıuuıln on ar .. ına -ı ve ~ır :ı.a- nagın yenı apısının aqısı a a. birinde bütün işlerini ona devret 
a 

1
'.. ,.özleriınln içinde o man tüıküsünü öğrenmemlı olan rabadan inerek iki adım attım. Ye. mek üzere hazırlıklarda bulun _ 

~n bua:'°1' inde pırpır daigala- kut bana 1remıedi. ni bir yolcu zannıl.e beni i~tikbale maktadır. 
arabai.r~ lır kapanlr teffJ Bu diickiııNlan b~ orada ayak. kO§an katibe hi;ıbir feyler dlyeml - Fakat Math;asın çocukları a-
nan ve . . llÇ~ birer almaya ta kalan bir de rnesçMI var. Bütün rek tekrar arabaya bindim. licein baş dü'1'flanları kesiliyor • 
bir sis içinde •.: türlü türlü işle. i'mar değipldltclerl aruında eski - Musalla.dan geçerek Baıdu • lar. Genç kızı ınüthi• surette kıs. 
çeviren Y-:!"1~ r~ r'f"llk fttace- yerlerini muhafaza edebamq olan rak, Şadırvanaltt, Arasta, Hlaarca. lcanmağıt ba,lıyo:-lar. Kendilen
rne1ule! süs!, ~et ÜZet'e sarı bu dükkanla o nıeşçi.d.den bafka bir mli, Yemltçarıısı, Ke.neraltı cad • ne mev'ud mirasın ona g.-çece • 
ler, çefİd çefl~. _ m Ben de, bakiye bulıımıyorwn. Hel"fe)' d~ğlı- desi. .. diye arabacıya emir vere - fi!inden endite ett'klerinden bir
sarı saÇlar; ~ belki uyan. mif, her fey yerini kaybeaniı, rek sanki bu aile yurdunun i:zımih· birinden feci entrikalP..r çevir -
IClmbilir nasıl hır ıs e~eıvi tteiili hatta bu meyarıda Kıztaflnı bile es. lal manzarasından uzaklara kaçmak mektedi,.Jer. Bu hali gör .. n ihti. 
mata veei~e arayan, d~ bu man ki yerlndaı kaldırılmıt da ba§ka istedim. yar Mathias gene ortaya atılır 
bir duygu ik, Y~' ~ lan be- bir noktaya dikilrnq iAnlyon.-rı. El- Benim o k:mMda ne hatıralarım ve fikrrlerinin v~ arzularının ga
zaranın güzdtiğme ın hu~ 0 

•n ara.. bette böyle değil aınnıa herha'~ vardı! Onları k!onağı eski halinde l~beıri icin t":abalamafuı. başlar ve 
di'i bir inbimn'kle ~(nd a ;amçılar. ben ist~anli!ltles"I P:fU'Mlf bir hal • bularak, ~çİlle girerek, her kÖfeı'İne munffak o1ur ... 
sına du'hırdum. E 

1
/ ük çocuğa deylm ve bu yeni muıbitte ne edci •okulanık ıtdaar Y&f&mağa ~ ka. Emil Yan=nıts bu iflmd"' fevka

la harmı ağa1arı bu duç la..-dı muhiti ne de onun tçinde elkl ben- dar susamı,tıırn. Buna muvaffaık o - lade bir nlT',.tte bir isçi, her şey. 
dokunmak lÜ%\llTlunu uymaz ' llğimi bulamıyorum. lam.ayınca arabada sanki b1r Hna - df'ft e-vvel isl~in,. ,.ı,,.'""':yet VP.· 

tarihi! * zeden dönüyorcuına derin bir hü. t'eTI bir patron rolünü if 11 etmi~ 
Uzun yıllar fzmiri te&uar &'örme. üle sanıla sanıla ilerledim. t: ... 

Ya~an: Ceoad F11hmi 

naatinde samimidir. Her yerde, 
her zam.an bizi &örmeye hatlar. 
Şu geçen Şişli tramvayında yan 
yana oturan, şu tenha M>kaktaki 
apartımana dalan kadınla erkek 
bizizdir. Bizi bir gün beraberce 
otornobilde, erte5 \ gü~ ain~~ ~°: 
casında, bir baqka gon Bogazıçı 
vapurunda yakalar. Artık ~u 
kanaatinin aksine Allah btl~ 
inandıramaz. Bu kanaat aankı 
zehirli bir mayidir. Evvela onun 
"cim yakıp kavunır, sonra etrafa 
;~fl1l&ya başlar. O kadıom •i· 

d 
_,.;_,e mektub yazar, o-

zın an ...... ~·· 1 f ed 
• • ı"le karıma te c on er 

nun ır.rnı bbabla 

mek iatiyorwn: Necla fenalık et. 
mek için fenalık etmez. Hare • 
k«lerinde ıaye kendisini müda
faa kay1ruaudur. Amma bu mÜ· 
dafa.ayı İcab ettirecek bir tehlike 
varmış veya yokmuş, onu siz 
bilemeuiniz. Tehlikeyi onun her. 
keainkinden değitik olan mantı. 
ğı tayin eder. Onun membaı 
meçhul ilhamları haber verir. h· 
te onun hastalığı budur. Para -
noia, kıskançlık cinneti. .. 

AvUkat Hayri bu sözleri aöy· 
le!"ken pencereden dıtarıya bakı. 
yordu. Birden austu. içini çeke • 
rek bana döndü: 

man tahammül etl:ğime kendim 
de şaıanm. Alışkhn1ık diyeceğim 
batka bir izalı tekli bulamıyo. 
rum. Nasıl kolumuzda mütema. 
diyen işliyen, kapanmak bilmez 
bir yara çıktı diye bu ko.Ju kesip 
atmauak ben de Necla ile mü· 
nasebetimden onun bütün fena -
lığına ı:ağmen bir türlü vazgeçe
medim. 

Sabrınızı suiistimal ediyorum, 
sanmayınız. Şimdi size benden 
aöylememi isted:ğiniz sözlere ge· 
l.iyorum. 

insanlık tarihinin bu kanlı ve 
şerefli hadisesini, fikir harbin;n 
bu en tipik örneğ:ni Romain Rol
lımd ne kadar nruvaffakiyetle 
gösternnif ise, Şehir tiyatro unun gÜ 
zide san'atkarlan da bu heyeca
nı bize ayni ba,arı He duyurdu -
lar. Son sene1erdc e$erle bu ka
dar atba.sı giden bir tem&il seyret 
mPmic..;k. 

lemsil: 
Eserde, İhtilalin, şefleri bütün 

karakterlerile canianıyorlar. hep 
ai ayrı ayrı k~ndi başına birer a
lem olan bu şahsiyetleri yaıat • 
mak, kolay bir i, değildi. Eser, 
oynak ve vahş.i biı· kısrağa benzi 
yor. Üzerinde iyi tutunamıyan ak 
törü, kaldırıp yere vurur. 

Endişem bu noktadaydı. Çok 
şükür hiç bir san'atkar yuvarlan 
madı, bili.istisna hepsi eserin 
kuvvetine, kuvvetle mukabele t . 
t:ıtt, " Büyük lhtiiah sahnemiz
de bir san'at ihtilali oldu. 

Hadi Hün, lam mİlnasile kafa
""'Z~,. le\ ve pİvesteki Dantondu. 

- Fakat bunun imkanı yok. 
Necla ile biz sadece iyi bir uka
da,ızdır. 

Muhatabım müstehzi bir tebes 
sürnle gülümaedi. Fazla. izahat 
yermeme lüzum olmadığını an• 
latan bir el hareketi ile: 

- Bunu aiz söy1üyorsunuz, 
dedi. Çünkü böyle düşünüyonu· 
nuz. Fakat Neclanın kafasının 

içindekileri biliyor mugunuz? 
Hangimlz hangimizin bütün dü. 
şüncelerini bildiğimiz iddiasında 
bulunabiliriz. 

- İyi amma ... 
- Beyhude yorulmayın. Hel" 

c•Hayri bu kadını görürse b?· 
ienir mi, beğenmoz mi? Sualı~ 
'levllıbı nıüsbet olursa artık yenı 
_.ir facianm temelleri atıldı d&
hlekt.ir. Nereden nereye diye -
celuiniz. lstanbul milyonluk bir 
tehir. Ben bu kadını görmek de
iil, belki otwduğu 30kaktan bile 
R'CÇmemitimdir. Fakat onun ma.n 
tığı yoktur. Sadece engin b~r 
rnuhayyeleai ve şeytani bir zeka. 
aı vardır. Evveli 1tya ben bu ka
dını görürsem ıı diye düşünür. 
Sonra nmutlaka görmüştür» de
ıtıeğe 'ba,lar. Aradan çok. zaman 
Eeçnıeden cısenelerdenberı tanı • 
fıYOTlarn hükmünü verir. Ar!ılc: 
onun nazarında bu kadın henım 
.tnetresimdir. Buna inanır. Ka-

ve beni arar. }(a_rımınh:klomız~~ 
na onun ve benım • 
dedikodular yapar. Bu vası:ret_:-
lerde Neclidan korkmak, !:ıtü 
bacak bucak kaçmak lb ır. 
Neda bir akreb ıihidir. Dokun-

- Şimdi bana bir sigara lütfe
der misiniz? dedi. 

Sigara 'kutu:ıunu uzattım. Al
dıiı sigarayı çakmakla yaktım. 
Uzun bir nefes çekerek dumanını 
tavana üfledi. Ve nasıl sustuysa 
gene öyle birdenbire devama 
ba§ladı: 

Necla son zamanlarda birde 
bire iyiLiğe yüz tutmuş, artık be
nimle uiraşmaz olmuıtu. Ne kıs
kançlık buhranları, ne mevhum 
sevgililer, hiç biri kalmamıştı. O. 
nun ba.stalıgının geçmez olduğu· 
nu biliyordum. O halde bir tek 
tık kalıyordu. Necla bir baıka
aını seviyordu. Benim metreaim -
di, fakat bir başkasına göz koy
muştu. Bu adam s1zdiniz. 

ıeyi biliyorum. Size §U kadar 
söyliyeyim ki eğer Nedi aizı 

sevmemiş olsaydı ne karınız inti. 
har eder, ne de Nilufcr size bu 
kadar fenalık ) apabilirdi. 

L-a.. fakat sokunca 
mayınca soıuu .. , h 

h •rt Şu farkla ki akrebe a· 
:z:e ı er. H Ibuld 
kikaten dokunurı.unuz. • ~ 
Necli dokunmadan kendıaın~ do 
kunduğunuztı zanneder. .~"a:ı 
kanpk bir tarif. . . Şuıra 90y)e -

- Bu kadından çok çektim. 
O kadar çok ki ıuıma.n zaman 
na11l olup da ona '>u kadar za-

Hayret ve dehıet itinde aözü. 
nü ke&tims 

- Ne diyorsunuz, demek o . .. 
Avukat Hayri acı acı gülüm. 

sedi. Baıını aallıyarak sözünü ta
mamladı: 

- Evet o. hepsini yapan Nec· 

Samiyeyi, Şehir tiyatrosunun 
kadın un' atlcarları içinde en te.. 
miz konuşan, bu ahenkdar sesli 
kızımızı bilhassa tebrik edece • 
ğim. Erkeğini tehlikeli olan idea. 
lfne yiirüme&i için teıvik eden 
sonra korkan, nihayet bir kadı~ 
kalbi~~. muztarib, teredüd iç· nde 
çırpınan, ihtilalin kadının, canlan 
dırmağa muvıı.ffal.. olabildi. Bil • 
hana çok sembo:ik bir hareket 
olan, Robespiyer'in kucnğına ço. 
cuğunu verişi pek mb.nalıydı. Bu 
manayı tam mıinıısile kavradığı 
iç.in ayrıca kendis:ni tebrike şa· 
yan buluyorum. 

Avni, Nevin Aikkaya, Şaziye bi 
raz silik gödündüler gözüme. Va 
lna Avni müslc!sn.a, diğerler'nin 
mühim rolleri yoktu, lakin piye
sin havasına pekala girebilirler. 
di. Avni niçin bu derece müte -
reddid? 

Kaniyi nasıl unutabilirim? He 
ro dö Sefeli büiün asaletile ıri • 
yinm:tti, temiz vakur konuştu, 
ince ve hesa:blı oynac1ı. Müfid, ne 
se'Y'İmli, ne soğukkanlı ve ne ka
dar müstehzi?. .. Aynen bu 
rolün istediği gibi .. z:hni, Müm. 
taz, Nes'et, Necmi, Celal vazife
lerini, diğer arkadA~larını çok iyi 
bir şekilde des.tel.liya-ek yaptı • 
tar. Mahkeme, Ş~hir tiyatrosu • 
nun ıtenç ve orta ya,lı kadro,unu, 

rn .... ,. ..... 7 nr; <nvlnd") 

la .. . Her §eyi tert.ib eden Necla. 
Kendimi tutnmıyarak: 
- Fakat i:ı:ahat verin t diye 

bağırdım. 

- Şüphesiz vereceğim. Hem 
de istediğiniz ko.dar . . . Buraya 0 • 

nun için geldim. Ancak bu ka. 
dar heyecanlanmakta devaın e-
derseniz sözlerimi kavrıyarnama 
nızdan korkarım . Bana biraz da· 
ha soğukkanlı olacağınızı vaJe • 
diniz. 

- Ah bilsenh . . • Olanları bir 
bilaeniz, çıldırırsınız! diye mı • 
rıldandım. 

- Ben anlatacaklarımı anlata 
yım, ıonra isterseniz bunları ba
na nak~ersiniz, beraberce çare 
arqtırırız! diye cevab verdi, 

Aramızdaki yabancılık bir an.. 
da zail olmuıtu. Şimdi daha a1 .. 

c~k, da.ha samimi konuıuyordu. 
Bır ağabey edaaı takınmııtı. Ve 
iıin tuhafı ıu ki b~n de bu tavn 
ye.dırgamıyordum. 

( Arka.n vor) 
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Yurdda Nebati. yag"'lardan alın ca .......... , dıklarını bildirdikleri haldıe Sovyet de son günler zarfınd d cep ;:m 
25 d 

.babe.ı:ler bürosu 12/ 13 Blrincikaaıun hava barekctlerile m:vz~v~ ı: 
yaş 1 n a bir ana gecC$lnde. ';ıetr~ yeınl bir tebliğ- reketlerine zaıninıeten m~a b& 

Vergl·yı· aynen verecek kazalar ıo yaşındakı· ::~~=~~~: :~~~~~r, ~;: 
Belediye rei.i aeçimleri devam 
ediyor, Bigada, Hav:sada ue Siua 
ltcıuılarınJa yeni reialer vazife • 

lerine kfladılar 
O.., 1 f 1 d • • ~:.~:?4~ne;~ :~ n~~ :~le 1~~~a:~~la~~ 
O unun a eş e 1 g .. ı rindenhel'ı alınan eşır sayısıııın panlıfiitçü müir . • mih k 

Bip (Hmımıi) - Yeot belediye Her 72,000 e çıktığını ve malzeme mık v~eri tarafını:! ez~~nm .. .~er uv· 
müessese istihsalini bir ay içinde bildirecek sı·la"hla o··ıdu'' tarını daha 1 --' kab ~ an uç gun suren ma.. reisi ipe baflanut ve 600 kaogram n .z YIMle . ~dı~ını harehe!en:len soma kuıatılımaaı ve 

ekmeğin 41 ,20 ~a actılmut, • melbz cephesınde de 25 Ikinciteı- 29 suba·.1- 200 en · l _._ 
t __ ı._ (1.1.---") inden 11 B' . :ıı_~ r- n es11 a ınm- au 

yobul Dalk i;çin aiır bir yük oldll. u:m.- .n~ - Yağ i.tlhaal l Vergide kilıonun tutarı matrah o- r ll111c-nuna kadar Al- retile imha edlfmiı olmasıdır Ay 
ğunu clüfünenık Bdadiyeff:r Banka. eden mlıntalıı:Maı- llnlıStnda nebati 1arak kabul edilml.,ılr, Hu müeae. Ban-adan yazılıyor: Alaçam manlardan 2100 eşİr alındığını ve rıca., bir Alman deınizalıısının 'or~ 
stndan 30,000 lira iaükru etmif, Ylli'lara aid muamele v~inl a>:- ae, istihsal ettip yağlu-ın mW:larını nabiye&Bnde on y&§Jarında İbra.. ayrıca 200 Alman layyaresile 416 limanı açıklarında bir Anıerlkaıı 
bununla za..bılre alana.rak uc:uz ~ nen verecek olan le.aralar te.pl.t edil ertesi ayın on beıine kadw bi.iku _ hlım Turan adında. bir çocuk Ahnan ~ı:°ın ve 541 muhtelif muhribini batırdığı da 12 tarihli 
temin edeeeilni aöylemiıtir. ~le_ mifdr. Bu yener Barba.niye, Erdek, mete bildimıqe mecburdur. Mü • duvarda asılı bulunan babasına top vesaırenm tabrib edildiğini ha- Alınan tebllğble bildirilmlıtir 
cek ay batında halk ucuz ekmeie Edrdnld, Ayva:lık. Bandırma. Bur- kelleiler veıyl miktarları bildirilme- aid av tüfeğini kw-cala.rken si- ber vermeıkh!ıdlrler-. Fakat, buna karıı .Elageyla. 
kavupcakttr, sa, Mud..,.., Gemlik, İnegö~ M. detı önce vergiye tal>I tutulmıya _ 1ih patla.mıı, çıkan saçmalar o. . Bun~ ~ber, d•oğu cephesi. heüııde 8 inci ~iliz ordusu~= 

S' k ,_ -~ Kem.alpa,a. Oriıana'azl, Yenİfdı.İr, cak 1"e daha önceki imalattan vergi cak batında dlı:İf dHunekte o-lan run hakiki bır med ve cezri andı - beklenen büyük taarruzuna bql 
ıvcu CU«&Qll'"tftCıa Manita ~ Soma, Akhisar, aynen alınacaktır. Tahakkuk ettiri- 25 yaflarındakl annesinin kara ran ~ mütevali ~et"le~i a.ı·~ında mıı olduğu tarafeyn tebliğlerin:~ 

. Sı~ (Hususi) - Zara belediye Kıdcaiaç, Ay.dın merkezi, Nazilli, len vergi mile.darları bir haftada ciğerine aaplannııf. kadıncağızı son gunhre ald bir tanes1 vardır, ki anl&1ıldığı halde bu ilk t 
RsaJ.iiine ~ub T~, ~oy.la- Söke, Çine, bmW merkezi, Ödemiı gö.\terllen . yedere teslhn edilecektir. elinde dlıkif makarası olduğu h~ blrandönemle ~ne alın- neticesi henüz tam olarak =~ 
lıliaaıra Roemıa Od)'<>hma, DiYnj'e Çef?Dey Tire, Ba,.ınchr, Kar.banın, Teslim depoları müessesenin bulun. halde camız yere sermİftir. m~a f&Y ır. 12 Brrıncikanun ta. mamı,tır. Gerçekten 12 tarihti 
Tevfik Kundtan, Gürüne Hüsrev TocWı, K.updaaı, Urla, Dikili, Ke. doğu yestden en çok 25 kilometre \.................... ; rltıli. Alman resmi teıblikiode bildi - Kahire tebliğinde E~eyla çevre • 
.Moiolkoç, Yıld..ıJne Remsi Ya • nudpap., Seferihisar ft Foçadll', u:ııUla olabilecekt.ir. 

1
• . .......................... , rllrnıt olan hu haber, merkez mın - ıinddö lnk~ların d~ üda-

~. Hallk'e Veli c.ıtan. SUfebrine zmir' de takasında Trope:ı: • Weliki _ Luki halesi olmaksızın plan BW~ de 
ömer Topnık, ~ıtla1a Niyasi Kı- ( J[u•• çu•• k ~ ~esinde faz.la bir cür'etle ilet-le - vanı etmekte olduğuna d lr olE 
h91ıaya eeçitmH'a' .. :daldra. Haberler MJ! bulunan Sovyet tüm«ılerinln mübhi!!m bir fıkra görülmesm: m~ 

.,_ _ 16 yaftnda bir iocuk bir aile kav- Alman kuvvetleri tarafından evvela bil i tarihli ih tebı:::.leri Mih 

* K n..._ - gan. enıaaında 50 Yatındaki çewfl.mit ve aoınra <!a bunların bü- ayn' mi ver &.l6 
H.na (Hmuai) Bdedlye •. ~J ~n bölge ıefliğine * Biga inhiaaı·lar idaresi mu- amccuını kama ile .. 1d .. d"" tün kurtul t--Ll..·· 1 • _ ver kıt alarmın ngillzlerln tankla.r-

anedDi tıopleatıMnda ..-.&ie 1ttifa-~ Beaım ~tal~y ve ~uha bak.....,..t memuru Avni Gürdal !zmir (H A) 
0 u~ u "'! ~us erme ragmen la yaptıkları bir taarnn: ve hücum• 

L u_uı_ r--:.. .. ___ ,.u_ aibltğe de Hayati ta.yın edılerek Di,..n,akır muhalcemat memurlu u:susı - EvveUU gece daha dar bir aahada sıkıf'lırıbıııt püskürtıtükleırin. hah mektecür: 
.. ~1 ........ , encuıınen -.-ıl&.Ul • -ı-:... · ba ı ı d saat 2 0,30 '14 Tepecikte Yeni ma- olduklarına dairdir. 12 fuihll bir .. ı A er ver . . • 
rına da Yusuf s.llm Akın" Meh- •~ve. ıte .' amıt ar ır. iuna, Yenice mWıakemat memu- hallede bir cinayet lflenmift" B stokbol ~lgraf da b b"'lged ler. Royterln Mkerı muharrm ise ge-
__ _. ._ ___ ~,,_ı.l ..... 11.. Kat -.bil aıbbıye memuru Hak ru Fuad Tonk...vul Biga muha _ mahalleci ~ı · __ ,_ak ır, u m 1 u 0 • e çev ne 12 tarihli bir telgrafında ElagC')'. 
U&C!U l'UIBI" ......,_.,,~...... ,____ M . k l e ~ ncı - ta 59 n.yılı ramı, olan Sovyet a:skerınhı 200 la'd-'-! !1._ '- ti 'nd - -'· H_._._1 r--:... walll yıilarcl-'4) ıuıuııı anuarıse tahvili haaebile enıat memur uğuna, Gönen mu~ evde oturan canbaz Kiz 1 _ b" ı,:_: ld - .. 1 mu mxıver KUVVe erı e e _, 

-... ...,._.. aııuer b "f h A 1 .. L _ b ımın "'arısı tn a.ar o ugunu soy emek sure b" L-- k flk' d 
C. H . PmtİIİ idare beyeti az;Mıfında u vazı e a em llWnu.al ulun - hahza t~ilabnda bulunan Cev Zekiye, Kazımın karde~ Ethernle tile bu haberi teyid etındde oldu~ ır ...... !'ı oyma_ ır ve .or usunuaı 
~. bir çok yıllar me:ıtıw'I - maktadll', det Bit.ar Biga inhisarlar idares.i b~. ağız aniinakl'f&slna ba§la.mıftır. cihetle Ahnan tebliğinde bahsi ge- m:vcud ol°?'a~_ıgının sezilmekte ol
yet ver.m1lı tecrii:bell bir zattJr. * Bi.a'a kaza hyınakanu Hik.. aatıf memurluğuna, s:ga sahf :1,.,..ı,.fa kavga teklini al.nılf ve çen tümenler adedinin pek az ol _ := 1~:" =~tled~~~ Kıaa ... ?lr 

Belediye reili yeni vuifai ~·- met Arann batk.anlığında te,ek. memunı Sabri Gökkaya da İstan ~ ıırMla eve gelen Kiu:Jm lcarısile maması ihtimal dahilindedir. .. ın ıze go erecegıne 
na ııeçıer geçmez ınernLıketln İIDM' kül eden Yariak ver&"iai komiıyo- bul inhiurlar ida.re.i memurlu . bırllkte F.tbeme le.artılık venneğe Almanlar, kıt, kar ~'e buz arasın. fÜphe yoktır, 
'Vle umran ~ine fazla önem nr. nu heraiin toplantılannft devam iuna tahvileın tayin edilmişleı-dir. baılamlft_ı.r.__Daba sonra can.baz Ki. da ~ ettlt"ebildikleri bu ye. ___________ K_. _D_._ 
meie befknıl§tır. etmekte, miaclında iflerini ikma- Biga mahkemesi zabıt katible zı ... m Öro~ on altı Y&flndakl ni çevirme hareketini eğer netice -

le çahflD.&ktadır. rinden Tahain Dnman Çanakka- oglu ~ezır .~e ~e gelerek amcası- len<lirebillrleree yani çevirdikkıri 

Edl·rıede parti• kOOgfet>i yapı(dt *Ka.t Zir.at Banka91 müdürü le <adliye encümeni tarafından ~m. so~agl 90
zlere fena halde kuvvetin büyük bir kısmını esir 

Devletten maaş alanlara giyi11 
eşyası nasıl verilecek? .tt 111Dl~ış .. ve k.ama.sıaı çekip am- edeıbilirlene maretaI Tlmoçenko -

Yusuf Bulut tedavi.de buhmduğu Ba.yTam~ zabıt kitiblfiine tah- caaının onune ve arka.sına saplama mm cenub mıntakasında bir derece. 
Edirne (HlMDI) - C. H. Parti İstanbul hastanesinde 1nırhalamı- vil ettTilm.İftir. ... ha ı (Baf taralı 1 inci saylada) 

ıra ~amıfltr.51 yqında bir adam ye kadar mevzii kalmı, olduğu d 
m.h vllayet lrorıcrealıaift tona ermesi yarak ~at etmi .. tir. * r~~ Halkevme' menıub ol r...1._ _ ald v v la en ve 3659 sayılı kanuna tabi 

"' Y'" ........ 8:-1. ı:.uı;m ıgı agır yara rın görünen son kıt taarruzwıdan ır:m -
do:&ayıaile parti müf.ettiti:ml:ı: Koca- * Bisada bft- fincan kl\hYe okullu gençler tare.fından hazır- lesırıle bıraz .onra ölıniiftür. ra barb tarihin.in :tahifelerl arasına lmküesslaesel ve teıekküllerden •Y-
eli meb'uau Ragıp Akça Unfından k Zeki · ı a n ara 4306 snyıh kanun 
b,..n-. L_t_.ı...,_..ı .. -.:!t--ııef bır' z!- on Unlf& çıkmıttır. Bazı kahve. lanao «De.rim yolcul3 n\} pİY'f'sİ. A ye, oirlu Nezir ve kocası yeni bir kıt im.ha meydan muhare- b""k'' 1 . .. h .. k . 
-o- uclM!U._,cıu .. ~en ciler, çekirdeksiz kuru ü-::m0•• e. t Kazım katUden mamun olarak tev L-1 _..:..,..,._ı_ı_....!t.......ı_,. ---Lına-· u um erme ı;ore u umelçe vo-

L..... -.. le « nıan ıarrafı ı> komedisi tem ~ •-ı-·"'~CKaenını~ı..... aacı - rile<:ek g'yım· t · 
yafd veırlliUlqtlr. Ziyaldt.e Trakya z'rp kawn•tar k b' • ıı'l --'ı'lm:..ı'r. kif edihniflerdir. Kaztntın öldür. imha edllece!< kuvvetı'n Sov·_. ~r' ı eşyasının emın ve 
U. nıüf_.•;. veklii s-1:........ CiindnG..n, _,_ a ır nevı ıurup eu 'T~ r~ ••""' tevzi auretine dair talimatname. 

. ~ .....,':' ~.~ yapmakta Ye mU..terilerine bun- me esnasına oğluna yardım ettiği kez ordusuna mensub obnıuı dola- · tb ·· h 1 al D Y---'-'-_ı !ı_ '-- * T '---t h • h L_ •• d '-'dl ecf!1-• 1 M l .ı nın ma u nu:. a arı ile her me-
v ı arış ~ ıac &0nl_"eye dan vennektedir. Çokları da be' o&a usuıı mu aaeue mu e JU< a umJ1t r. aznun ar a~ yıslle doğu cepbeeinln umumi du - mu.r tarafından doldurulması l&-
r.den <klegel« ve ın.ıbuat a:ıGmea kuruta sade kalın içmeie ba:tla- dürü Hanm Eriin kanani müd- liyeye verilmişlerdir. rumUl'lu yeniden ve ehemmiyetli hir zım g e len beyanname ve cetvel-
Mllerl ~~ mıthr. deıtini tlıı:mal ettiğinden maa11 bir Ed' .,.. f . k tekilde kendi leblerlne çevireblle - ler hazırlanmıştır. 
-~~- v~~ ·H·~~:.:, . * Tokat husu~i muh~aebe si- derece artbrılnuttJr. ırne VI aye partı o ı gresi celderdir. 2 - Vilayet merkez ve kaza-
H~i bqk.anhğtna Dr. Sezai Ko. c~l me.muru .Te;v!ık ~~mrrel t~: * Açtlması mukarrer olan Ço Edirne (Hususi) - Halk Parti- 2 - Batı Avrupa, Akdeniz ve larmda umumi müvnzeneye da. 
nukarll ~iea-cHr. Hw iki arkada fian K.a~ vılayetinın Dev~~ rum laz •an'at okulunun bütün miz vilayet konareti toplandı. Kon- fimal Alrikada: hil daireler bu talimatname ve 
f&llltZI tebrik eder bap.rılar di1aU. kazası .n11f~ m~~urlaluA& terfı. hazırhklan ikmal edibniftir. Ya ~~~umi müfettif vekili Salim Mütenazlren İngiltereden ve ti • cetvelleri almak üzere memur ve 

an taym edılmı ş.tır. ~....vian, Trakya mıntakası parti mali Afrikad.an hareket eden kav _ müstahdemleri adedini gösterir 

Ed. d k k ( * Sf.ras muhabwimiz Ne,'et kında tedrisata batlıyaca.k olan m.üf.ett1'i Ragıp Akça. kaulardan vetli lnglli:z ve İngiliz • Amerikan bir tez.kere ile vilayet mektubt 1rne e lf aşa art Nafiz a..kerlik vazife.ini bitire • bu faydalı müeısa~en Çorumlu ~ delegele!- bulundu. İdare ~ hava tqe1driilleri 11.12 Birincili- kalıemine. 
Edirne (Hususi) _ M~nim kır rek vazife&ine tekrar L-..lamıfbr. ların duyduğu sevinç sonsuzdur. eünm meaa1 raporu okundu, hnab.. oun 6ecesi esnasında Torlno ve Na- 3 - Bu talimatnameye göre 

koıularına ~anmtştır. tik 2.000 lar t~lk edilcü, meı-keze bildirll- po?i tehirlerin! yeniden bom.bardı • Belediye ve hususi idarelerle 
* Slvaaııı ekmeklik hububab- Samsun Halkevı· temsı·ııerı' ms ~•dilekler tesb~t . olundu. man etmlflenlir. İngilizlerin İtalya- 3659 aayılı kanunun fÜmulüne 

metrelik koıwa lised~ M fa bu ru temin etmek üzere tüccarlar ..e venı idare b eti ld ., 
mesaf ı dakika ' ed k "' ey .eçı 1

• ya kartı bay Çörçilin söylemlı oıdu. giren müeaae.'le ve teşekküller 
ey .

9 
. • 

32 sanıy .e. ~ ualarında bir hububat birliği Samsun, (H11$U5İ) - Halicevi Bir mısu tarlası yüzünden ğu hava tedhiJ hücumlarını §lddetli beyanname ile cetvelleri kendile-
faJ'a.k blrmcı, liıeden ~an .. ikinci, kurmutlal"Chr. Bu birlii'e beledi· temsil ıu}>esl san'atkarları Vedad b"lf adam o"ldu'"r:ildU" bir ~e devam ettirmekte olduk- ri tmi.? edeceklcrind~n yalnız bi-
llaeden Salih Bayram uçımc:u gel • Y Ye Yilİlyet müzahİl' olacaktır. Ürilnin «Kamın Adasnı » piyesini u ları g~e<lir. Bombardıman. rer numune almak uzere keza 
mlf]er.dlr. * Çorum Halkevine menaub üstüste Üıç cece temsil etm!Jlcrdir. Baha (Hususi) - Alaçaılll nabi- lar, ağır iruan ve malzeme zayla - bir tezkere ile ayni kaleme mü-

3.000 ~ik kopıda li.teden tehrün.izin yüluek ta.hail gençleri Kongt"eler dolayısile tehrlmi.zde bu. yesloln Koz kÖyÜnnden Mecid oğlu tına &ebeb oldukları halde İtalyan. 
Cengiz Altay ibrinci, san'at okulun- Şehir .ginemaaında bir <lÇorum luoan kaza cklegelerlnin fel'Cflne Ali ayni yerde oturan Pa.za.rlı Meb.. ların diifüreblldideri tayyare adedi ~~ 
hmdan .Tacecldln_ Atael. ildıııel ~ edebiyat gecwn yapmıtlar Ço _ yapıl.mı, olan bu temsilde gençle med oğlu Ali tarafından tabanca bq olmak üzere peık azdır. Ayni Yurddaf: 
mlşkrdır. nnnlu tairleri eaerle.-ile tamtmıt rimiz çok muvaffa.kiyet gös.tennqler ile öldürühnÜfliir, Hadise yerine gi- gece zarfında Almanlu da çok kuv· 

• • • .ı_ C M U Pekmez de tekerin yerini ta-5.000 metr4 aıon "°"ıda da Janlır. Halkevunızın ar tube&i ve seyirciler tarafıodan takdir edil aa. • · . si Akif Salman tahkl. vetli uçak savar müdafaasına rağ. 
Halkevinden lbrahim Kıtır 22.26 meosublan tarafından da mahal. mlflenlir. Bu hafta l'Çinde iki tem- kata el koymtqıtur, Suçlu tid~le men İngiJterenln Sunderland lima- tar. 
Re birinci, liseden Ali ikinci, liteden li türkii)e,. ve .-rkıl&r ~ylen:l - sil daha v«ilecek n plyesler- Tasar. ..-.nma1tadır. nına ,lddett bir akın yapmıflar ve Ulu•al Ekonomi vı 

Vahid Arı üçüncıü ve 58D'at okulun mit ve mahalli oyunlar oynanmıt ruf Hatta.. :mün.Mebet.ile sahneye Cinayet bir mıeır tal'lası yüzün- ehemmiyetli hasarlar ve byıblar -. ____ ~r~ı~~ ~~u,:!a 
da.n Salim dön:liincii ıehniflerd..... t1T. k.oaulaaıldır, den vukua gehnlflir. husıde getlr~erdir. ~~'•"·••.--•n•~ 

«Son Poatım nm edebi r..-ı: 

Birdenbire, içüı.den tıkaç C"ibi 
bir feyİ:n fırlıyarak gırtlaianı b 

kadıiıru hiMetti. Eier kapanm Ö
DÜR~ çıkmamı,, aydınlıkta kal -
11Uf olu.lardı, reng:nin küflen.i -
Yerd'iini, yüzünden ter~._ 
imı, dU.,.,ernek için tutunacak 
bir yer araıdığını göreceklerdi. 
Dünya batına yıktlnllftı aankt .. 

lara rajmen, otomobilden inme
di, anlan eve bırakarak, kalbi 
p&l'Ça parça otele döndü. Şapka... 
anu bil• çıkarma.dan kendiaini 
yataj-a fırla.ttı, yüzükoyun kapa
n..-ak haçnka h..çkıra ağlamaia 
'baf.b.dı. 

Ertesi gün .• 
Hayatındaki ..on ıtık da .ön - Ha.ta m1M1Ua? Renciniz 

nıü,, artık bü.aOütüa karanlıkta öyle korkunç ki ... 
lGahnl'flı. Füsun, sabahleyin erk.Dden o.. 

- Çok iyi, çok iyi, Allah kh- t~ ı~lmi,ti. 
dyar etsini Ved.d, aa.baha kadar yatağı· 

Diye m:rnldandı. nın tçinde 1ovra.nmıt, soyunma. -
Şimdi bn a1;. evvel, ellerinden dan girdiii yataktan, bitkin ve 

kurtulmak, kendini otele atmak, perişan bir balda kallanıfh. Şuu. 
yalnız kalmak ~~İyordu. Boğu • runu kayıbetmit gibiydi. Hiç bir 
la.cakb. Bu akla gc l\r miydi? Bu- teY dütünem.iyor, hiç b.iır ,eye ka
raya, yeni Ye 30n bir darbe daha rar veremiyordu. Bu darbe c-nu 
yemek için mi koşınu.ştu? Füsun, öyle aenemletmİ4t.İ ki... Odada, 
onu ote le bu-akmak .iste-ıniyor, e. bir afağı bir yukarı dola~ıyor, 
ve götürmek içiı.ı ıs,ar ediyordu. bafı:ı:-aaını toplamaja, bir karara 
Ooh, bu azaba katlanamazdı. vannağa çalıııyordu. Evvel&, ~y 
Göz ya'1anna rah ctça yol ver- le dÜ§Ü.Drnüftii: Nitaftla her it o.. 
mek, ka-ra bahtına doya doya ağ. lup bitmi.t ıayılmu. Füsun, nL 
lam.ak ihtiyacını duyuyordu. Oto- ha~ ümidsi:z kalmca, mütevek
mobile bir külçe halinde bindi. al, karpsma ilk çıkan kısmete 
Ftisuna ortalanna almı§lanlı. O- «peki (,. demek mecburiyetinde 
tomobil sarsıldık?- Füsunun diz. kalmıt olabilirdi. N.aad tahmin e. 
lerinin temasından fu-periyor, ya- deıbilinli kiı bir ıUn Vedad, kal
kın bir zamanda bu taze "Ve ha- kıp kea.da.Ue evlenmek üse
raretli vücuda sa.hib olacak deli- re Samsuna gelecektir. Genç ku, 
1ranlryı laıka.nayordu. Bütün ıaar bu aaadeıd. Wr diya oıu.k 111"ku· 

l suııd.. bile Y&.fıya~~.dı. .Binae~-, Füaunun iç!ni çekmesini~ ~ ~ ı -. ~n.unla mea'ud olacaiına \birine karı,1ıyor. Zaman zaman, 
ateyh, ona het" teY' aoylemek, nL dere bo~n egmek mecbunyetin- kanı mıım~ fUurunu istila eden arzı.lar onu 
faili bozdurmak lazımdı. FüMı - de k~gını ıöylemeaini beyhude - Eveti hemen yanıbaşınJa duran' gent 
nua buna can Ye gönüldea razı bekledı. - Bu ife iatıiyerek mi muva· kızı, kollarının arasına almağa 
olaeaiı muha!·kl'I ktı, arhk hod - - İyi bir çocuk. . . Bana çok fakat ettin 7 vahti, haf İn bir ihtirasla, karye> 

•mdı, yalnız kendini, yalnız bağlı ... Ondan iyisini nereden - Eveti laya doğru sürüklemeğe, 
kendi saadetini düşünüyordu. bulacaiım. Benim gibi bahtaız Kararından vazgeçmİftİ. Genç. _ Sen benimsin, benim ma • 
Hayn", baı defa da, saadetini bat· için bu saadet çok bile.. Artık lerin ıaaderine mi.ni olmıyacaktı. lnn, benim karım olacaksın! Kiıw 
kaMıaa. kaphrmıyacaktı. Ne olur- tamamen İyi oJ,dunı Vedad Bey l - Bahtiyar olmanı isterim Fü- seye bırakmıyacağım, çünkü ha· 
sa olsun, bqkaıının ı:dırab pa. Za...Ulılığ'ımı, hiçliğimi diqün. sun! · yatta son desteğı.m aenıin! .. de. 
ha-sın. da ol•, bu )ti bozacaktı . meden büyük hayallere kapıl _ ~ titriyordu. meğe sevkediyordu. 

Bu lııarannı peprçinlemeye, mı,tım •• o~mıyacak feyler tahay- Genç kız, hayretle doğrula • ç . b' 
lurypapk hiderinin yokuşundan yül ebn1ştım. Yava, :lavaş, cür'et ra.k, Y'&Dına yaklQfh. Elini omu- için:!~~- ır mücadele batlamıfb 
qağı en küçük bir m.al\İde yu • ki.rlığunı, toyluiumu, aıla tabak. zuna koydu. 
Yarlamamağa ahtederken, Füsun kokuna imkan bulunmıyacak ga· - Neniz var? 
relmi.,ti. Genç kız, kapıdan ilk yeleri dü,ünmiec hakkını oltııa- Y ll%iyetini bozmadan ceva.b 

Y umruklanm sıkıyor, başınt 
sallıyarak bu mel'un diqiinceleri 
defetmek istiyordu. Bafmı kaldı· 
rara.k, bir ara g1:mç kıza baktı. 
Göz göze geldiler. Füsun, hayret 
ve endiJe dolu gözlerle ona ba· 
kıyordu. Vedadı, hiç bir zaman 
bu derece gayri tabii vaziyette 
gönnemi,ti. Zaman zaman göz. 
lerinde vah,i parıltılar beliriyor, 
wnra bu ısıklar sönerek, çukura 
kaçmış gözleri donukla,ıyor, sa· 
bit bir noktaya dikil\ kalıyordu. 
Henüz taranmamıs an~ları yüzü. 
" e başka bir perifanlık veriyor... 
du. 

admımı atar a.tm.az, dehşetle dur dığını •nladım. Kendi kendimi verdi: 
muf, ellerini yüzüne götürerek teda.vi ettıim. Şimdi çok iyiyim. - Bu kızını evlendiren bir ba. 
haytıanmfb: Ukhı, ırz bu defa daha büyük banın göz yafları, bahtiyarlık 

- Huta mısınız, renginiz Öy
le korkunç ki .. . 

Bundan rlJtha tl'lbii ne olabi -
·,:rdi? Sabalıe. kadar uyumamı,, 
kıvranmı,, 1t.2ab çekmitti. 

- Hastayım FUaun ! dedi. Bu 
gıece uyuyamadım. Belki yerimi 
yadarıadım, yol yorgunluğu, za
ten athhatim pek düz.glin gitmi-
yor, 

- Bizde kalmalıydınız, bura
da elbet rahatsıı: olacaktınız. 

Yilzüne bekmağa cesareti yok 
ta. H~n zafa diifmekten, g enç 
kızın dizlerine kapanarak, Sam
suna kad:ar ıırf k endiaile evlen • 
mek için ~eldiğini itirat etmek
ten çekiniyordu. Pencerenin ö -
nünden, arkası ona dönük, sokağı 
aeyrederkeD sordu: 

- Nasıl me.'ud musun Fü \
MtQ! N.ilM>hm aıeıriTor n:waun? 

olar&k kartıma çıktınız. Küçük. duyguları Füaun! Evlenmedim, 
lüğümü daha iyi anladım. Siz be. çocuğum olmadı. Fakat torunu. 
nim hiç ltir şekilde akhmdan ge.. nu kucaklıyacak çaidayım. Ken· 
çiremiyeceğim büyük bir ideal - diıni bir an baba olmut zannet
siniz. Ben naçiz varlığımla naaıl tim. Bana bu saadeti duyurdun! 
olur da size yaklaJmağa cesaret Mes'ud ol çocuğum! 
edebilirdim. Buna nasıl cesaret Hıçkırıkları boöazında hapse. 
etmiıim. Çocukluk... Söylemiıti- derek, genç kızın alnına dudak· 
niz, bir devre bu .. . Geldi ve g eç. lannı değdirdi. 
ti. Şimdi ni~nlımı sevmeğe ça· - Kocanı çok sev yavrum. O 
lıtıyorum, aevİyorum da. .. Müs.. da seni sevecektir. Bahtiyar o -
tenh misiniz? tun. Füsun da, bu şefkat karşı • - S iz çok hastasınız! Burada 

Vedad, göz yaşlarını göster - sında, eğilmiş, Vcdadın elini öp- bakılamazsımz, bize gidelim! 
memek için arkaya dönmüyordu. müştü. Vedad, gözlerini kapadı. - Biraz i viceyioı çocuğum •• 
Zavallı Fü un! Tahayyüle bile Ooh, bir komedyanın h\r p erdesi Bugün gitmek mecburiyetinde • 
cesaret edemediğini söylediği d~ha kapanıyor. Rol daha bit. yitn! 
saadet ayağına. kadar gelmi,ti de m edi mi? Ya bundan sonra?.. - A, nereye? .•. 
ha.beri y<Yktu. Bu defa tersine, o, Bir de netice lazım! Ne olacak - Trabzon.a kadar uzanmak 
müsterih, bu kabustan kurtul - bu son! Bu ıztırab ne zaman bi· ;stiyorum. Burnnın ha vasile i~ 
muş, fakat Vedad bir azabın dit- tecek? tizaç edemedim. Birkaç gün de 
leri arasına kapılmışh. Kafatası icinde bir ihtilal ha$- .,rada kaldıktan sonra dönece • 

Kupkuru a.izından madeni biı- lıvordu. Nefret, hayata karfl ğim. 
aad.a çı1'ta ı kin, talihe karıı isyan hisleri bir· ( Aı kaa ru:ır > 



15 Birincikinun 
.SON POSTA .)ayfa 7 

Tarihten ibretleıı 1 Askerlik işleri 1 Hükômetin Talat Pş, 
giile;. p~kuı tatkuı bakman 340 doğumlular ve hakkındaki kararı 

'!:~:."E:s.:.b~:.~:;_fr E~=~~·r::-t~2 28 lkinciteşrin bilmecemizde kazananlar bunlarla muameleye :~.b::~~~:..~~~fh:Y~~~:·: 
İbrahim Pata tAfBl.adı,. so a ~ Reaalüllah &anca81 gi.. -- tabı• olanla inandırıcı ve ulvı olanı bir düı. 

bafın.a çöküp aeuiz sew:z kail- 4-r id.i padifabtm: Veair Ahmed 2.8 İkıi.uıciteşrl..ıı Wibli ~ ~yctaıu '6 own.acada Arkut iıknb.. ra man kurşunile şehid düımeaidir . 
.,altı etmeje bathyan çavD§b&fl P&§& kilçiik bir yiii.ttir, hiçbir it lrpqıaneg oQıyucWanm.ızın i&imleri tıp. Küçük muhtıra defteri ~ini &. l;iube=.ı ~k. lııcınıbn: Bir harb kaybetmek felaketi, 
hııra.him qaJa baktı: , . a~r, mübiire [8J layık tada )'allllııdır. istanıb111d& buh&.naa o - AllJuYD fdrer fabnkım lııolcmi e\·terl ı - 340 doiıınuu ve bunıa.rıı.ı. mua.. Talat Paşanın bu vatana yaptığı 

- Ey.a ! Hah«dar rnı.sı:ı:, btJıJ ttU•UD c:ıeaı.ıWiı-. Damadım Jbra· ~ hedqel.eriniı PMı"'e81, 111 ournarada "Ülker Gençl.ial, Çorlu ıneleye lııl.b.i olan mi..lkıelleflıer.in ilk ve hizmetleri maalesef ikinci plana 
niçin iaterle;r? . bim Pqa kulun müain ..-e tecrÜ· Pel1jCID.be ırünıerı ötıeden llO.l'.lll'a. biaat ~ mı: olcu.lu. aı.nıf 5 den Arziye oon Yoklama.ta.nna. 2zıı. Kinun/9t

2 
~ dü~ürmüş, hatta onun ismini bir 

Çavu:tbq1 soğukkanhhğını ltiç bel.üd.iıı- ! Hakka ki, mührü büma- ida~ialm aıma.ıa.rı l&mııııdıar. 'lıMJ Dllıiean. :istanblll tislcUda.r ZO inci okı.tl ~ pe Şuba' 943 n lha.yeUnde nevi nikbetle ~rtmüstü. Hakikat-
bezm.adı: ywı.a elyakdm> deyü ya.zmıt i. raııb balUD&Dların hediyeieıi posta ile 5/A dan Hil5qin Akbulııt. oon veriJeceJı:Ur. te ise hürriyet inkilab:le müste. 

- Valkh bilmeyüz sulta'B'?'• din? Mkesıerim &'ÖDderilir. Albüm 2 - 339 doğumtuıarm yoklaınata.rı hid ve hasta bir hükümdardan 
AH h biiiir, .biz. anda ~e~. iE~= Şamizade bir daha elini kal- Bir fİfe kolonya l:l;jışehlr Seyrek cıı.ciılesi 21 numaracM yapılırken ilaa'Sildc oldukları tesbi.L oıu.. memleketi kurtarmak, Türk mil-
tergon» zahweeı ahvah soy ~d dırıp gö_z.lerA A ~ni açtı: istaııbuı .Kal."agümrük orta. okul amıt ş.jye ne.-icloflu. Ankal'3. <..eıbtci Tan,. nanıa.r 340 dotum ıuı&rın ilk ve !'!On yok. !etinin maşeri tekıimülünde hiç 

· liur· ve merhum Seydi Pata. nın a 
1 

- Pil l et.m ı d. bir ·h 1 d"l · k f - Haıaaa... 1/A dan 861 Ned:iet. bdi ilCf.!.lak '71 n'IDll.ara.ıl& Sami em.e, ~ ~ eJettk er ır. Bantann er. zaman ı ma e ı emıyece enılur i-di. Ol sebebden SlZ e IV~~- VezmaZ&m kubur alzında Bir Atatürk tablosu .._.,Dl Çarşamba. 15 lnel llk oka! 1/A ıtesi seneye ~ muamelesi 9ubece y.ı. bir hamle idi. Bu hamlede mer -
dimi iatetmiş olacaklardır. u- bekliyen celladlara döndü: :İisfıa.uboi l(aQmplllf& orla oiıul _. ıhn 88 Yiisel Aka.im. pıtacaJııkr. humun rolünün en ön planda gel. 
bare'k kal.binizi ho_şça tutun efen.. _ Bre kaldırın funl&n! !}C den Hl nıumua.ıı f)era.feWn K.u • Kokulu aaban 3 - Lise t&teıİ>e>•uiıwn bi' lrıme mı_ diğine fÜpheıniz yoktur. Tanzi-

dim. Sekiz cell&d birden yürliyilp mlımı. (Son Posta hatıralı) 11ba.nılıannm biT ;;rupunda nınva.tfa.k o. matta ışıldamıya başlamış olan 
- 1.. · k 1 La bir zemberek botanmA$l hızile Bir elifi ka.ateti Maıpa&a.n oıQ. okul sınıf 2/C den bmayantarda.n nw!lwkıbe ıttva.rn e1ımlş garhhlaşma, millileşme cereyanı 
Telli çavuş devrik bibı:ai:"im ikiye ayrıl.dılar: Dördü., Şamiza. BaJlıiııelıbo liııııe orta kıam aııuf l/G dam 6'73 Sa.lih Akipa.ea., Ankara Ha.m.ı.mönö gibi haöıı baia oı;w ıar mekteb idare~. sönük bir kandil gibi yanmakta 

bakıyordu. Kadı oğlu üs- denin -..ezi.ria.zam yaptırmak is- 1'910 AYJıaaı tin.ftl'. ~h sokak 3 numMaıh Faniki Om.n. ria:ıden 1'ttileeek veslkaluıl gore ertesi iken hürriyet inkilahile mukad.. 
Pa'fll elindeki lokmayı dofra ted iği İbrahim Paşanm yaka.ı1ma Mürekkebli kalem ts!adııuı C&Plotlıı eıkek orta okul ı?/B seneye terlı:edileceldir. des bir alev hai:ne gelmiştir. Ça-
tiine bırakıp ayaklandı: ve kollarına sarıldılar. Dördünün İmılr ~ Donanmacı mah&I • (len 100 İsnd. ' - LJseyi bi.Urtp ol~mlı.ık imtihanın. nakkale destanını yaratan amil -

- Varalım imdi. de gözleri c:llinük ve Üzeri mavi le9i. NUbbey l!IOb.k Si IMlmaMda. Jııl'Mlft, Alüminyom bardak da muva:flaık olııma.yıuıarm se~1tlt-ri bir ler arasında, ruhlara sinen bu Çavuş.başı İbrahim aga ile mu: dövmeli pençeleri kerpeten gibi İstanbul Taksim Iİ8Cei lllDllf 10 talebe - (Son Posta hatırah) sene &"eri bu'a.lula.cakt.ır. alevin hissesini inkar temek ak. 
basebeci Güt"cÜ Mehmed efendı !..11•• v -dızade İbrahim Pa"-a sil- sinden 705 numarab Tmiıaıı, 5 - 339 l"f: bu doğumlula.rl4 muame.. lımızdan gerem""z. k t 1 hemen Ki ~ "' E.Rklşeh.r Gıad ltlıı okulıı sınH tJ./ A dan " ... biT-er yapmacı yap 

1 
ar, kinı·p homurdandı: Dİf lırr-•ı le cörenlerin sıhhi a.rı~ıa.rı dol'a,)'19ite M l k 

T.... 34M Nuran Şener, tsıanbnı·KMJmpaşa eme et umumi harb içinde 1t•lktılar: - Yakamı boşlan. [Celladlar (Son Poata hatn-alı) ~ oloolılıan HO ~ur Kural. İzmit Ye.. ~ seneye bıraltııan ı a.ruı roktama.lin iken ordularımızı arkadan vur • 
- Bizlere izin sultanım. zorlay• ...... a Fa•ıl Ahmed Pa.~aya --- enrdtli ...-.... ~ı:l:ırdM mllti tım- 3tO ııı-ar üe yapı.lıa.cakhr. 0

ki J"l birden --- ... " ~ .,_._ ni Tıraıı flit fttd sırW 1 ~ 69 Güner maya cür'et edenlerin hain mak-İbrahim Paşa 1 
e 

1 
e d:.:...A•p acı a.cı •ylendi] Baka Ah· tik memur1&nlı.dan l'rieömecl Hilmi Er. 6 - 339 n bu dotumıuıar ı a son yok-

• ........ 114lmr. sadlarma eri~eıncmeleri gene o i~ret etti: med p 8 ....,. Bugün bize ise yarm şen, İsbıılılı<ul Nurıuosım.niye taddıesi No. lıLma görerek sı.bhi arızalan dıola,yısile h" ,_ • b d Alı h b T. hatınını:ı.ı 3'- Kitab vatanperver ızoın atın a bu • - Yok, a 
1 

ur aız" _..ı.:-. El_..,.. çekmen. Kendüye 29 da. Mdımed Özca.n, İsfanbal :s:- ertesi sıen-·t' b .. a.ıuı aıı lar 341 doır-n ıu. 
· B d yaban t:JU... -~ --. bo 11•- okul tf s d«n 250 "' ·~ lllllan Talat Patamn eserlerin • rencide eyle.-sı:ı:. un a d. ·ı h • name...-i aize 1Jtamıoük oır1lıa. olcul ımııf 3/E dıe.n 598 Hayra •u • Mn ıarıa. muamelle .rörmek ü;ıen yoklama.ya 

yer değil, sizindir. Kerem ~yle: gön en en U.iU<>l ., Jliiıııey:in Sercenıl, Eskişehir "ÜBtü okıala dendir. Bu sayededir ki Mi!li Mü 
k l Varır "ım.dı yollamaık hakirli.ğ~ gös~er~n pa- Fahrıl Er. :t.ambtd Ba~·e llw.ei amıf - 5 -"- "61 •--an Canlm, İzmit P~ g-elmey~dllerdir. cadeleye ba,Jamıya metbur kal. 

yüp kahvan.ı ey en. ' ~ dı" _A ı. bir aün sızı dahı hır bat- 19/ A dan 474. N.l,iıad Şa.fma.ız. - ....,... " .Lr.ı. 7 - Y<füama.ku'ı yapıl9eak miikel ıet. ... d .. · 'f"-D• • mııllalleısl BabriiJ., p~zı 55 Memd'ııh dığnnız zaman Anadolunun gÖ· onerı:ı:. ka.sma feda eylemez mi ıanuraaz. Dit macuna ter şu.o ye nüfu:s te-ık~ıılerl, ikmne-1.gah 
Muhasebeci Gürcü Mehmed e- -~ d. . 1• k . + __ ._. ~~-olu 243 nu.ıuanda Mı.. A.ml, çJne blrinol okul sm1f 4 den 110 98Dedler.i ve 

6 
k.ıt'a Vt.'Sika fotoe-ralla:rilc beğinde hareket aerbeat!iğ 0mizi 

d Şevketlu ""en ınıze ayı ve:zır ıl2.lllllli ........... , 11...ı1- X-><-- :lıri:a.nhıtı 39 mıcu ilk o- uh f d b'!d'k V d l 
fendi nazla.p ı: . t lh k . b t eyle ınM llA1llıdli J)eıiıeır, Bahkecir NecaU'betr ""',,.... "LlilC~., miinl.eaaıt edeceklerdir. m a aza e e ı ı . e or u a. 

_ Sahi~iz kuhurda niıleye- olduğwıu ~ e e " ıs a - • .....,. Gtiner ... kJr,. b6anboı ne,iiııtaş .. lmızın arkadan ~ur.ılmasına im-
? M ··ba.rek cemali~ din. [Kahkaha ile güldü] Sen ötneıfımien q}ıııfu smıt 1/C den 10!7 Gür •"--Jı- -~4r Neden caddesi Zl ıııımna. 8 - M~en mWıtlet znrlmda yok_ kAn olmıyan Lı"r vatan toTJrag-ı lmı sultoMnm • u "d "k Elbet daha «Estergomı da bizi çeke· baJi ~ lstımbnı tl'ııkiidar b6rlacl ,___."" _. .._..,,_. x.ı ıanıa.ıa.nııı ya.pt.ı.rına.ya.n mükellıefler " •-

nizi görmeğe gelmiş ı i.ı • V b. • d.. e _ _._ ....ı.....ı sımf ~/A dan 2G6 ~url ÖııdaJ, rJlfıta Mıeıs'ıoıl ,..~o. u. ıbıalııl,.,.&. aelrer"ILk k.ıınurmnun re.aıi hü. üstünde sava~a devam ettik. 
mez idin. e ızım uşmanıa y • ..., ..... ..,.... Kartpostal Umumi harbi kaybetmemi -gideriiz. nı·lmemiz kin yarım saatlik nıeıı. • ~wuılbd ots UJ1Cll ok.nidan 11' Sadi A.. ~ taıblk e.i'llcceııı ilan olunur. P ta.~11 tatlı baktı: T bin - SO uııeu okul sınır 1 Cim ll21 340 d - l ı LJ l zin bi--n.k me .. 'um neti0celerı· ara. •ta ' . · • zilden imdad eylemeyüp bet l'UJl• '°_.._ ogum u arın )'OH ama arı • r-- :r 

_ Beni sever isenız meclısı i dJ • Nftdmııı Yetim, Ba.yrabolu llt olrlıl sı... ~ ~.rerlik şube.il \BaıJlmınh. sında hürriyet inkilabını 1retiren-
bozman ve şu kahvalbyı boıla- yitit kanına. gi.rm.İş idün. fle Biiyült Muhhra ten Dil ı detı 199 Saliha KUl't. tmmlr Misakı tmılan: lerin İyi eserleri bir talihsizlik 
•an! meramın kendüliğmden huaul ' ~ c!emlr ft tahta fal>ribtan .._ <*ınt sm..r r,/ A dan AYha.n Çulhıa.. k- gölgesile örtülü kaldı. O inkilabı 

- ! ... 
F aztl Ahmed Pa'8nın adamla. 

n durumu aezdirmediklerine iç
in-inden se.mi1orlardı. Sofra ba
Jlna na.zh nazlı çöktüler. Kadı
za.de İbır.ahinı Paşa kılıcını ve ai.. 
f.i.hlarınt almadan telli ÇAYUJUD 

önüne dütt\i. lkı yanlannda kös
tebek yuvaları gibi topraklar ka.. 
ba.rup b&Jıık s1rtı olan sıçan yol
larına daldılu. 

Fazıl Ahmed Pa.,a veziriazam 
kuburunun ortalık yerinde dim
d i-k duruJ'Ol'du. Gözler:nin akları 
da.ha kısarık, yüzü daha szu:a· 
nktı. Kaşla.rmı çatnu~. İbrahı~ 
Paa durumu bir andll ka..-radıgı 

'iç· · hapı ffnti?> gözleri lnıırar~ı. 
Sitahlaruu ku'81ttnadığoma lun 
d f · •.n•n eluyat'"du. BirdenbL e a Pir·- • d. 
re g~ dönmek t&te ı. .. 

yazdı: 1 KubUY ağ:zı kanlı ıoz-
.... • • yan t"elladlarla tıkan.. 
ıu ve sn .• 
IQıftı. Ş...kmhkla yezırıa.zaına 

dönüp •kekeledi: • . ! 
- Bizi fet'lllan ey1emışsız -
- Beli, a.z sabreyl:m, çoga 

vanıaaız anlaf"61Z. 

B 1 ·.i~ 'ki cellad, ak sakal
ı- W:~Z·' üı:aet"inde yelpazelenen 
.... ı roı. .. o d" , U..e-

Renülkütt.ab Şami efen 1'!1 -y i 
tiye ite-ledilel". Şaınfa:adenın ~e! 
lcir keeilrN~ti. Dudakları tıtrl-

eç . · . .. kapakları 
Yor a:k kirp kh goz 

' du ~nk sık açılıp kapanıyor 
1
: 11" ce-

Faz,J Ahmed Paşa se a 1 

lalli çıkıştı : 
- Aik sakalından dahi utan· 

tnaz mı1111~ • 
Ş.aırni2&de kekeledı: 

1 
H d •• ~ı1ah sultanım. 

- ayır ır ın~ dan 
- Beli hayırdır. [K0rn1; b 

hleıkhahu çıkarıp göst~r~ı] • 1! 
hlühür senin dejil . nııdır? sakallı 

Seksen yaşındaki ak kları 
Şa.rnizadenin eJJeri ve •Y;. aha 
titriyordu. İstanbula, J?a işAh.. 
Yazdığı gizli mektubun fazı 

d .. d iJdiğini acı trıe Pap.ya tron er S l 
D h ziyade u -acı anlamıflı. a . • . . ... k h-

tan Mehmedin yaptığı buyu a. 
l Ak _ du Birden fil· a sızlıga yanıyor • "b" 
fırıp . '-~ karan suçlular gı ı 

ıtnK.ATa T • .. ..k jh 
bit- elini kalchrıp fer~ ~n~. • · 
tiyar ve ye~il gözlerini degırmı-
le~tirdi: l" 

H ,. AA.. Ben;rn devlet u - aşaaa .. 
~e2ir oğlum. itimad b~yurma.:ı• 
dii~ınan i,idh·. ['Kendim az da . a 
topıu-Jadı] Miihriimlizii takhd 
eylevüp yazdıtmı&lardır ! 

Köt>rülüzade bir ayağını yere 
\>urdu: 

- Bre o.nı saadetlu p.a~i,aha 
•en gönderdin anlar da.hı saa
detle bana red,deyJedilerl _, 
. - Y~· bir tobra [6) •Ri§i :· 
fid'laıdm [7] dahi utanma n 

b" dım lllı? [Şamizadeye doğru ırak 
•ttı, titreyen dudaklarının b.e: 
l'I 1 k.. .. .. ı..ı] Ya, ızı &l" arı opuruyora• 
böyle hıiJ.Af inha -ve arzeylenıc:n
deı_. 'k· d" 'dı' [Kahkaha ıle 11:1 as ın ne ı • 

b uldu! B 1 Yaicloilu. Anbm. Caı*ll'l c.aıt. JU.,n u ı - MO dıoğuml ıılarm ilk ve sıon 10 
ena. ..... , -:r.. ... ,.J_....._, Ba.yri~ lısesi sıtıll '7 dıen ._ __ ....,_ b . .......~-""'- ... , , ___ ,..._ getirenler, yig~ itçe dövii•tükten Veziriazs.m gözleri yuvaların- ehli ~ a~uı 81 ıramanl. .... ?!8 .,.. • .., .U1R11ıUJVU ........,.... ır ...,.. ......... y..,11 ~-. • ~ 

l K:~. Rüda Tuteu- ,. v~'"ı ı.,/I Kan /94" Sah !K)nra harbi ve imparatorluğu d.,.. uı-rıya ug- rıya haykITdı: ı c1e Fdııml 'Erriin, sıt.anb~ ....._.. N - ~ ...... ama.ya. .. • · • .. 
..... ..,.. p t.esl ç----ı... kaybettiler, fakat geı ide kalan _ Bre aöyletmen şol haini! günü ba.'l.:ı.nll('.-. t aı:ar • ....~ • ._._ 

CeUi.dlar ibra.him Paşayı dı- B 1 doğru çekildiğini ve gerisinde Owna) ıüııleıi ö~teden evvel saat (9) 
d 11 er ' D lalar il d 1 b. --1.. a dan (12) ye kadar devam etmdL iızeft &a9"1ya aüriidül$. Şamiza e e e. mayn tar ı e o u ır saaı 

:ır--. 15/S'lltJQ.t/943 dle mb.ı_vet bula~. rini uzatıp ya.lvardı: 00-ekarak zaman kazamnak ister 
3 

_ 
339 

dotumıuıarıa bcnı.-bf'r erte.-ııl 
- Gelin J?ra.hinı ır~bi yiği.te (Ba11 tarafı 2 inci •ayla~~~ gibi görÜınlclüğünıü söylüyorlardı. llE!Deye tcrkııdllıen tn.lebelerln 3U clo. 

kıyınan. [Celladlarm .•~mden 81ıl- hariciye na2llrı tarafından eoyle- Filhakika Agedaıbyadan Trahlu- tmıııuıa.rta. yok:Jıa.rnaya. t-lbl ola.caklaınn.-
kinip kurtularn.k vezırın ayak al- nıen 60n nu'tlk.un. bir cümlesinde R __ ..ı lan f d r - L 

·· ·· de yeri dizledi. Ak aaka - · sa &C:War o mesa e en 'SOK. dMı bu giıt1!1ıer 341) doğ'umıuta.rın yokla.., 
r~:

0

;z:rine iri gö:ı:ya~Ian yuva.r- buluyoruz. Mis.ter Cordel Hull fazladır, ve lbu mesafe dahilinde muın:ı ıeımey.oo..,.k1erdtr. 
lanıJ'(>rdu] Anın gi~i .,y~rükıı bu cümlede: ((Fransız ~uba.!ları· oyalama muhare'beleri yapmak 4 - 338 dokum ı uıa.rıa ınu:ı.mele ıö
,..iiit bukı?1ma:.ı: ve h_w dahı zor nm yardım.ı olmadan şımah Af- ı suretile zaman kazan mark nıüm· rerek sıdıhi •ır&alannda.11 clo 1a.yı ertesi 
yeı~İıfİır!. [Boğukd khogduk "d~eyvamt- rika hareketinin başarılamıyaca· küntlüT. Fakat kazanılacak olan ~ retkf:di l en t eır 340 dotumıırtarıa. 
etti] Bır .erha ur u ı ı. e w • • l . . .. yoklama.ya gel.f'cek l.trd!r. 
mu edi cenk vırup yetmif iki. gınn! .soy .. emı{'tlr. . . . ·-· ,zaman esasta mevcud olan guç- 5 - Yokla.maya gelenltt nüfus cm-
• ~ ~a:nnmış idj.! Bızım otedenıberı ıdd.ia eıtıtı~ı- jlüğü ortadan kaldırmaz. Olsa ol· mm. ~ aded nslka. f(lo!.ogra.fı. ııoıis. 

91'11'1- r... miz de budur. Alımanyanın şı ·,sa neticenin. tahakkukunu biraz 6!11 1Ja,,ıdikli •.twneııaıı 6enedlıerin1 ae 
İhtiyar adam kôllarını uzath: mali Afriıka sÜTprizine uğramış ! ~"-:tir• r Almanların neticeyi lbfnıber gO:.b'ecekıerdır. 

1• k k l ı a d geçü: 1 
· Th. ti t erıcriıı yok.lamaları ya_ - Ge rn anı a sa a ım z olm.asının da Franısız or usunun dıe-·stirecek '.bir harekette bulun- 6 - ya . . · 

L _ - al-n t • alA Af .k h h . b. gı. pılma.yaca.k ayrıca •lan .ıd'ilecıeMir. oa~ı~ · . d cevaL d şun 1 n ayı er angı ır te• malan açıık söylivelim Anglo • ' ş-... · ... n· Köprüliıza e u verme en .. .. w. • ,. • • , • BeyaınI As. ...,rsınue . 
aırtmı dön41ü .. . şel:huse !karışı mudafaa eıdecegı- Sakıson planını tersıne çevırerek 340 cloğumtul.al'ın i lk ve son yoklama.. 

ne inanmış, ayni zamanda asker Anglo·Salkısonlaın ~iımalt Afrika- ıu:ı bizden yapılacıaktcr. 
[8) Vedrb:zımıhk mührü. Bir k16UB ]i'k işlerine politika İ·~lerinj karı.ş da.n 1 tımaları mümkıün müdür ? ı - Yoklama. hf'r;,:iin saba.bl&n ~ 

o1atıyueulu iı;ıln izah er.Hyoırıız. Af dl. tıımıl.IŞ olmaısmıdan ileri geldiği 1 kenı:ti hesıaıbımıza bu imikanı gö· 9 dıMı 12 ~ ka:i.a.r d.ı.>>'Mn etmek sııttt.He 
J«fz. de artıık ısa.bit olmuş bir hakikat- remed'iğimizi kaydede lim. Al • 22/ 12/ 942 Sa.lı ıünü ba-s.tan~cı~ ~e 9~~ 

· ·1k ·· · · · · .. .. Afr.k seoesi Şubatın.111 15. cı runii n•ba<J.,. 

C ) tır.A1man.ya ıı .surpnzm tesa.rın manların erıgeç butun ı ayı '.ııt.ır 
~Bulnıacamll : 21 (17) ~ den :kuıitulur kurt_ulma.z. derhal bırakarak Avrupa ~i~leri~i ~o- lbu~~ s:aıbi clu.rumtan dol:ı:yısife 338 

• . eJr tedbir almakta gecıkmerrnı~e de Turmaya calışmaları ıhhmalı bıze doğumlularla. er~ "'-'rll'Yt> ~enler 
Banlar4an 30 tane.,na htJlleJer bugün çdk zor h?r dunırnd.adu. da'ha gali!b geliyor. de bu yok!~ :-eırecklenllr. 
bir arada yollıyan oJtuyucularr. z· b. .. t... d T -1..ıu ... hu- Ck Z4 t 3 - Yokla.ma.:u t""..!"rekier nüfu:s hij_ 

_..ı 80 k. . L l ıra ır ,~ara'l'rnn a raıo ... ! 'l · 
mı;NICUI ıfıye 110f arına 1- ld w ·ı..· .. b.. reı'1 a. L"]I. viwı& cü:.ııdlanla.rwrıı ve dörder adcl fo. ·a L h-..ı· l -·. .J~·dunda sı~..,..lırı ıgı gıoı o ur . 
tf1 ecCK cc;ıııye er uerece11ı- cru "'1'· d .... u ............. ::···::·"":••"•••••• .. •••••••• ıoı-rarıa. wıi~n ıte:<dlltll tltame'ttih se; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 taraftan ~ . Tunus h~dudun a Halk turkıılerı kursu necfl~rini blrtik~ getlrec:-eklerdir. 
kuvveti gı.tttıkıçe l"lrtacagı muhak 

~ -ı---.'-------.--: -'•--.---. ---.--. .-
5 ••---= 
~ -=-1"1= 

- -- 1 •ı : .--.ı--ı-,__ 
Solia.a. sata J.oı-ru: 

1 - Başv~limlz l9). 

2 _ Keder ((), 81.r ~ ~ı (~!· 
3 _ 1'1da (:!), Tersi bızi bıze göste. 

nm <'>· 
4 _ Yeeilnne (j). Ka.biıisei, ~ 

(3). '") 
5 _ S<Jm ckl (2), Eı'W ~"' • 
6 - Mıe$UI et (5), Gökıten yaiıa;r 

(3)7. - B ir ırevl .m.otör (4) • Bir isim 

(t~. - ~ıa.ıünıa.truruş (5), Tem is.im 

(3). lZ) Bir şairimiz (5). 
9 - &ın'a4 • 
yuıc:ını:Ian a.şa.tıya doiru: 

1 - Blr sebze (8). . 
ı _ ~ renk (S) , Bir elb•se parçası 

'~ · · ~ 3. - K.untutıış (4) , f.-ad r;eiittn 111~ 

{4). . --·"' (3) ,._ _Emreden (tJ.), Bir~~ • 

5 - IBcmber (2) • Nida. (%) • 

6 - o y"el" <5>· 
7 - Bir isim (,1)' Dik (f). 

kek ola.n bit ordunun tesiri al
tındadır. 

l~Iizler dün sekizinci ordu
nun -Trablus hududunda taa.rru· 
za ge<tiğini halher verirlerken 
Mareşal RommeHn T rab1usa 

Faaı HalkıeVlnılen: 

Erlmlzdt> mllli hali{ türkütcri n! ı.a.z 

elemleri kıu:rsu a.çılm1' lır. DcNlcr tanın. 
bl'9 ve öğm!ın)l'tlferden l\lünlr Eteırüo 

ta...l'.!ın.dan veırıı~t.ır. A.vrı.ea ~Jt 

oynnla.rı da. ökretiıeeekUr. llc\'e.~i.r 

l'flllÇlıerLml~in Ev bürosuna. ıuÜ'l'a(:a.a.t ı ıı.rı. 

, 
Almanyanın meşhur Sileyzişes 

., 

Strayh Kuvarted heyeti geldi .. 
·-

Bu ayın 17 ve 18 inci Per§em. Stahlberg gibi dünyaca tanınmıt 
be, Cuma akşamları Eminönü m h r büyük san'atkarlar bu-
Halkevinin Şo.rk ainemasın~a h m ktadır. 
zırladığı büyük müsamereye İftİ· Heyet dün tayyare ile şehri. 

k edecek Alman heyetinde mize gelmiş ve iki konser ver
rFa nz Schatzer, George Alxson, mek üzere Ankara:va hareket et-

Şubeye davet 
Emiuıönli A.s. Şu.be.,i.ntlıen: 

.Aşa.ğıdlöı sicil ve .ka.>.ıd numaralan ,-a. 
zılı yedlek wba.ytıı.rm 6 gün za.rlmda 
şılbeye miıra.cıaalıl.vı ilan olunur. 

106 43t4Z 4~965 
42279 
506(2 
45352 
4299, 
41888 
49226 
U677 
4535Z 
477'Z 
42025 
44655 
50469 
46090 

·10434 
u-'136 
38625 
39107 
tJ.581>8 
tJ.6104 
41650 
41864. 
44091 
42998 
43576 
·CU1'1 
46ı63 

Em.İlıllÖnü As. 

,ı,020 

2:ı22s 

48631 
411156 
37243 
U796 
4i899 
39287 
48703 
39470 

4C699 
fl'70') 
42235 
13306 
38':77 
417!19 
4.1649 
41!!33 
31300 
3S7!l5 
426 lıJ 

311 .. 20 
42948 
43090 

'14!>45 
U3ö0 

* Şubesinden: 

3U>04 
tJ.2318 
39296 

41660 
395Z7 
45365 
4'479 
4HM 
46002 
fl424 
4'376 
35195 
39081 
39291 
335.84 
3G4'78 
42618 
40404 
35C35 
1':0906 

42409 
46036 
39222 

45347 
~8249 

~J:L sicil ve kla..> ıd nuın.ıır.a&t J:W. 

la.n yeddı: stt'hıa.}'111 6 1 iın ıı.a.rf ında şu. 

beye ~ ilan oıumır. 
461.40 

asıl vatan parçasını millilettir -
diler. Tür)dettiı diler ve her ~ey
den evvel ideaiist ve tem•,; bir 
nesil yetittirdiler. İstiklal SAvıt
tında bu ateşli ve temiz gençler 
bu 'V'atana ol.an borçlarını gerek. 
tiği zaman kanlarilc ödemekten 
asla çekinmediler. 

HükUınet, bütün talihsizlikle
rine rağmen kahraman olduğuna 
şüphe olmıyan bir sehidi \•atar 
topraklarına get:rm~k kararın· 
verirken siyasi terhiye ve görü 
şümüzde yeni bir olgunluk eser 
yaraıtmıt oluyor. Bu görüş, in 
sanla.rı talih ve kad«-r lerine gör~ 
değil, niyetler:le ölçmek vt.· bu 
niyete göre geniş bir toleransla 
hareket etmektir. 

Türk ve türkçü olan Talat Pa
şanın ruhu şüphcsi:r: en ziyade 
vatan topraklarının hasretini çe-
1"yol"du. O hasreti dindirirken 
Berline giden her Türk vatanda
şmm yüreğini hüzünle dolduran 
bir manzarayı, bir Türk şehidi • 
nin yabancı toprakbrda bırakıl
mış olması acısını da gidermiş oa 
lacağız. 

Türk gençleri emin olabilirler 
ki bu memlekete iyi niyetlerle 
hizmet edenler ellerinde olmıyan 
talihsizlıı1dere urrasaln bile hiz. 
metleri unutulmaz. Esas olan ci
'ıet, memleket Ye millet işler.inde 
nefis enditea;le değil, hizmet 
afkile ~lışmaktn·. Bu hizmet &J
kı, millet düflllanlarınm kinini u
yandırdığa derecede ulvidir. 

«Türküz ve TürkçüyÜzıı düs
lurile hareket eden hükUmeti • 
rniz, bu karari1e Türk gençliğin~ 
vük~eık bir fazilet telkin etmiı 
oldu- Onu minnetle karşılıyoruz. .......... ::r·ı·v·A·:r·R·o ........ .. 

(Ba11 tarafı 5 İnci •aylada) 
bütün imki.nlan ellerine vererek 
iıntıihana çeken b1r sahneydi. 
Burada san'atler, kabiliyetler ya. 
rışb. Ben halk jürisinden bir ferd 
sıfatile, kendi payıma hepsine 
ayni notu veriyorum. 

Sahneye koauş: 
Dekorlar güzel ve aslına mu

tabıktı. Bilhassa luhsin Ertuğ • 
rul, mahkeme perde&inde aamii i 
seyirciler arasına karıştırmakl~ 
isabet etmiıti. Bu suretle, ;ahne
ye lüzumu kadar kalabalık çıka.. 
ramamak yüzünd en, sahnenin 
zayıflaması önlen ıiş, ayni za • 
manda, piyese ha Ka bir renk ve 
hareket verilmiş -0ldu. 

Şehir tiyatrosunu rıBüyük İhti.. 
lalıı deki büyük nı •vaffakiyetin -
den dolayı tebrik etmek benim 
için hakiki bir haz vesilesidir. 

.l"a Mül" l • ' Emil Kessinger. Albert er • m~b•. S.12.0S, 8 - Uır* (9). 
[6) Toıtba. 

9 
_ JtıUS)'aıh l•lr l"eT lSl. Kata.na. l5) • 

.._ ___ r_,_l _Ak_ 811.kaf. ~I ------~~_!_~-==~:::::...:::_:~-=-~~~~~-~-------~-~----------------~--~~-------~------~------------___._ 
Nuıret Sofa Coıkun 



8 Sayfa 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

. Bu genç gelin 

GÜZELLİK VE 
j_R_A_D_Y_O_j 

SALI 15/12/19!2 

.SON POSTA Birincikinun 15 

Birinci Kanun 1942 de çıkacak olan SİGNAL 72 büyük aahifa ve 8 renkli 
çUt nüsha olacaktır • 

• S 1 G NA L'DE 
Bütün harb safahatını gösterir resimler ile diğer artistik resimler ve birçok 

röportajlar bulacaksınız. 

Almanca, ltalyanca, Fransızca, İngilizce, Rumc-.a nüsbalart çıkacaktır. 
Şimdiden bayiinize ıiparİf ediniz. Fiatı 30 kuru~ur. Bayiiniz yoksa umumi 

vekilinden tedarik edebilirsiniz. 
Umumi Vekilin Adresi: 

JOHANN BAYER 
Eski Gümrük Sokak No. 38 : Galata • lstanbul 

Posta Kutusu: 1580 

BAHTiYARLIGI '7,3t: SaM a.yan, 7,32: Vücodumusa '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r ~ıra.ıım, 7,4-0: AJıuıs hıLberleri, 7,55/ 
8,30: Sıllnfonıilıı pa.rça.lııı- CPI.). 121.3!0: , _________________________ ,lllııı. 

S6M aşan, 12,33: Kan.şlk Procmm (Pl.), v 
12,4a: Ajana habttleri, 13/13,30: UŞ$lk BA ANLAR BAYLAR bulmuş 

•AJhtnln çirkince bir uzvu 
tel!kld olunmaltla belraber, 
bütUn QmldlmJ kaybetml.4-
ken otuz y&4lanmda evlen
dim. Zevelm diyor ld: Mu
vaffaklyeUmln H onu ~
hlr ediflmin 7eglne A.mlll 
f&ya.nı hayret tenim oldu. 
Onu da evle~eden blr kaç 
hafta evvel kullanmağa baı· 
ladıtım <Be7aı renkte yat
sızı Tokalon lcremlne med
yunum. O çirkin ve donuk 
clldlınl Adeta yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vlmllllt bahtettl. Tokalon 
kreminin cUdlm üzerindeki 
tMlrt ldet.a mucizeye ben
zer, 

iLAN 
OSMANLI BANKXSINDAN: 

Kurba.n Ba.l'n.mı mlina.sıebeUte, Os. 
ma.nh Bıauka&uun Gaıa.1ıı, Yenlcaım.t w 

Be:Totlıı Şubeleri: 

18, 19 ve 21 İlkkinus Jık.2 
fiinleri kapalı bul~lr. 

Or. NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
1 llRlr«:J lllHIJ' llltJTAl'IASSIS) 

Pazar tt Pırı••hdu •Uı ~srıı11 

14 .. "·-. llıMa4" l<ıbıW V!l6r., -tı ıı.riol Hın l!""'mu "-· ı ı (T.,....., .,_., 

~'e Hilı9eyınl makamlUmdacı tıarkılar, 18: 
Saat ayan, 18.03: Ra.dyo sa.tin orkilB. 
Craas, 18,45: Fa&ı!I heyeı(I, 19,30: Saat a
Y'lltl ve a,Jan, ha.berıerı, 19,45: Kon'l.llJ
m&, 20: K~ proC!'Qm (Pi.), 20,15: 
RaAf(ro ~~. 20.45: J:o'iim milzitl 
(Pi.), Zl: (Evtn 111aa.tl), 21,15: Halk 

tiirtı:ıil~. 21.30: (Posta kıt.usu), 21,45: 
<ha ırn.iiı:ıiil konseri, Slezya yayb kuar. 
t.ıetf, 22,30: Saat ">'an ve ajans ha.bu. 
lerl. 

Japon radyo•u da türkçe 
nefTİyata bafladı 

Yeolı Tokyo Ra.Uiodlfa-Lyon Postalara 
3.12-1942 ta.rihlndm tuba.ren a.şatıda 

yuıh prognun muclblnce türitçe neşri. 
yatta bıaşlamıştu, 

Türkiye i&'rı Ma.ıiı: Ko/S 
Hinıdi.ttan 

içlo 17.50 JZl 9535 (3U6 m) 

JL02 9505 (31.57 m) 

:ıı » 18.40 JL02 9505 31.57 m 
Guıbt Asya 

için: (Çar. 

eııwnba • ou. 
ma • Pasııl' 

ıünıeri) 2UO JZl 11800 (25.42 m) 

Hlnıliıltaa 
Te Garbi , 
Asya ~={ 
lÇaqıamba . 
Cuma ve Pa 
,... l'Ünlm 

JLT2 9645 (31.10 m) 

için) 7.00 .JLG4 15105 (19.66 m) .................................................... 
(TİYATROLAR ) 

htanbul Belediyesi 

i~
UIJI Şehir Tiyatrobrı 
O" Bu akş:ım sa.at. 20,30 cJa 
k, IJR,\.'I KISMI 

BOYOK İHTİLAL 
Yazan: Romaln Rolland 

{KAPTAN) 
Hayrebo:u C. M. U. liğinden : 

Dumınbey Asliye Hukuk Ha- Hayra.botu a.sıJıre ce~ mahkem i • 

khnliğioden: ııln 3/6/1942 IUn Vt 1942/78 saşıtı ta. 
D~ bmsının İndtolla.r kö ,. rarile f:ı.zb fla.t.b. buğday sa.t~ 

rülJdeıı Hüsrev tan.fınd•n kar1S1 Bun;a dolayı Hayrabolwıun Dambaslar nah! • 
Veleclisam1 mahallesi Çiçek sokak eg\j 1'8i m~ B~n kaı Aziı.e mtııt 
Çılcma.s 15 No. ela lk:lmet edip lcı·ybol • lWıılmma bnun:ıınu.n (3:?/aı bcnd~ ~
ılatu anlaşılan ll3.bl!MI aleyhine ikame ı&uıe ayni kan:unıun 59/3 ma.d'lle:.i mu. 
tılitiği lhlar ~ me'Zburenln td>. o!binrıe 10 lln aiır para ceE'11!11te fec-ıin 
ttcaLa saNı adreai oın12.ılıfıruhn lllneın edilmiş ve hükiim de kıat'l~tş oldu. 
lirbııl.-aıt yapılması.na kıuw \"erfldftin • tmıdan a.::Jni bnunuıı (631 ünırü mad... 

tim 13/1/943 ıünü u.t 15 te mahkeme-- cle!ııl mudblnce ~fly~ neşrolunur. 
ae huıır balonmaaı wı ~rdf! d'IJl"Ut.. 

manın giyabınaa. ~,.sn edrıcetı llinen ============= 
tıeblli' o ımmr. 

ZAYİ - btanbuı tlnlvl'!l"Slte ta~ 
.,....,. a1ı1ıi'Jm tnmny ~ pasomu 
lıla:rt>etüm. yenl!iln çUracafunı1ıan ee • 
ldWnin hükmil yokMır. 

tlntvenııitie Edeblıat FaJaiil~ tarih 
pbestnden 1784 1\laammer uru. .................................................... 

lstanbal Banası 
14/12/1942 açlhş • bpaNş tlaıiıan 

ÇEKLER 

Açıl.ıe ve b.pauLt 
Londra 1 Se~Un 5.2' 

ew.Yortt 
~ 

adrfd 
tok.holm 

Bir alim 

100 Dotar 
100 inlçre l'r. 
100 reçel& 
uo tsveo Kr. 

lira. 
24 ayaı"!:t.c bk' "r.:m k.ü ı çe 

132.-
30.675 
12.9375 
31.1325 
38.90 

Mt.m 4~5 

Esham ve T bvlllt 

% 7 934 SiTas. Er.1.unım 2.7 19.
% 7 941 Dcmfryoı.u 1 19.
Cfo ı ~ ter.Ub I\tl 111 

:ımt;1araa 19.-
% 5 ikm.miyeU birinol 
1lr:dit> Mili Miid-.faa 19.-

2.9 Jlirilı:ıclU.nwıda.n itibaren 

SALI Te CUMA giiııtwl çaacall 

BABACAN 
Gcılzı:{ldf.-i ı:lhnırol. Rmf<r.- !'Hbnlıer, 
ödü ,aalaı', ınımılt*ri ve cllinya haber. 
leri, horİ Nıratar, romanl:u' ve desi.anlar. 

-
BABACAN .b&ltm ve köylünün 

siyasi ıraze1ıesldlr, -
ZAYİ - ş~ kartımı Jı:aybeWm. 

YsıJslni ç~&fımdan eaiıslnin hük
mü yo'iltıar. 

Hukuk Fakülte.sı bldrıcl sımt taJeıbe. 
slndm 8165 ?tlübaba;. iıenglz 

ve 
Müeffesemfzde daima kadın ve emek 
Ko~ Cep, Masa ve duvar saatleri, Al
tın ve platin NiJan yüzükleri, kıymet. 
li tAflarla amlü çiçek ve 
pli.'klar ve yeni f(ivaliye 
yüzüklerinin zengin çeşid 
JetinSı bu\ındurduiumu. 
zu b.ild,lmıckle teref da • 
yari%. 

SIN GER 
SAAT MAGAZALARI 

.l.tanbul; F.ırninönii 
caddesi No. 8 

iLAN 

MAARİF VEKİLLiGiNDEH: 
ı - x..ıaıı Jl3.l'f usulü ne yanlao. ekıdliııneıle tstdtli oıkmamaa dola.yı.sllle, 

e-490 ayalı lılıaonmı '0 aıoı madd't:Sl hülıımüıne rlift puartıkla. lhalıeslnıe karar 

ftlflen u:uss lira. 75 kurt1$ M-şif bedem Anlııan. Bölce ısan'at Okulu Elek
tlt •ıJ'CSI bi:ma IUŞ&Mt puarllida tallbılnıe llıılle ecııaece\ı.tir, 

! - Plllı:arı•ıa ihale 2S XU.1H2 Çıatpmba cü.oü aat 15 de Anbı'ada bö .. 
,-. Evbıf a;ıııariıma.ıuncb Mesleki ve Tdmttk ötretim Mü.:;t~hğınm topla. -
NlıCClk Vdııll~ ihale lııocn isyooıusıda fapılacMıtr. 

3 - Bu inıp.at için liiıumbı olan çlmeırl.O ft dıemir Vekilllkoe temin edile .. 

e&tfr. 
4 - Bu tnşa&ta alet projen ıp.rimmeter, U lira 80 kura.s muka.blliaıde Ve

lı:fllfk. Yapı İşld'i l\lüdürtütiindcn &lmabBr. 
5 - PMıarltia rirebllmek için, 

:1.) 23436 lira 27 kuruştan !bu·et muTao1dlııai tentlna.ttn, US.O Bayılı bnun 
hükümlai da.lreshıde veriJmlş olma~ı. 

b) En az 300,000 llratık benzıerıl in,aatm c..hhüd edlld1ğinıe ve taa.Jıbü. 
c1iin tt-. otuırdııl'wu. dair wslm rfü,terlhmel. 

e) İhale tari.Jılnılen üo ribı evvel Ctaııı ,;mteri h:ill'lo) 11.afia Vekilliğinden 

~ tıhllY'ltı veslkasınm ibrat edllmeeıl. 
ki> 194t seue;lnc ald Ticu•et. Odasınd:uı vesika &lmırus olması pritır. 

(~2)1 

Belediye Sular İdaresinden: 
1da.remi2lln muhasebe dail'esl ıoın barem kanıınıu hükümleri da.lreslndıe ve 

aza.mi 75 lira. ilcrell~ biır memur a.lmaoalırtıır, 

;Miit;Qhalia lmUha.nı 25.12.942 Cuma aiinü eaat 14 de idare mei'ıkıezlnıte yap._ 

~11'. 

tm4tlhaına ,iı'm~ isteyenler mekteb §ııh.adet.namelerf, askerlik v~kala.tiıe 

beraber Wr istida ite idare mel1t<ezindıe muaımeJM teflll'lne müracaat eimeleıi 
lli.n ohm.ur. (Z319) -

TORKiYE iS BAHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır . 

'" 1943 iKRAMiYELERi .... 

1 adet 1999 Liralık = 1999.-~ 
t » 999 )) = 999.- .{ 

1 )) 888 )) - 888.- ~ -
1 » 777 ıJ - 777.- • -
1 )) 666 • - 666.- »: -
1 )) 555 ,, - 555.- •. -
1 )) 444 • - 444.- » -
2 )) 333 ,. - 666.- m -

10 )) 222 )) - 2220.- )) -
30 )) 99 ,, - 2640.- )) -
60 )) 44 ,, - 2640.- )) 

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

ıı.. 

Türkiye lı Banka•ına para yatırmakla yalnız para biriktirmiı 
oe laiı almıf olma~, ayni zamanda talihinizi de denenıiı olur • 
•unu.z:. ................................. ·-·-··-·········-·--...,_--·--·-···· ..... -··--

Son Poata Matbaası: Neşriyat Müdürü: M. Sami Karo.yel 

SAHiBi: A. Ekrem UŞAKLlGİL; 

T.C. 

l\RAAT 
BANKA.si 

SENEDE 28,800 LiRA İKRAMiYE 
Ziraat Banka.sr da kwnba.rah ve ihbal"slz iaarruf besabla.rında en 

.. 50 Iİll'Ml bu1wlanl~ bir sene lçlnde ~ ptlııa röııe laam~ 
~ ltt.ıektir. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Kur'a.ta.ra senede 4 defa, 11 Ma.rt, 11 lla:xlr.:ı.n, 11 J:ylill ve 11 Blrlncıl. 
kanun tarihlerinde çeklteeektlr. 
DİKKAT: Heb:ı.btarınızdaki ~ blr ııııne fçlntlc 50 liradan a.p.tı 

diişmlyenlerln Uı:ramiye~ri % %0 razı:ı.ıaştın~auktır. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

iÇKi BAYILERIHIH 
NAZARI DiKKATLERiNE 

~ık ve kapalı ispirtolu içki aat111 bütün bayilerin 15 Birinclki.. 
nun 942 Salı sabahı ellerinde mevcud 70, 200, 34-0 santilitrelik 
İnhisarlara aid dolu ve bot tarap tifelerile gene dolu ve bot bira 
fitelerl mlkdarlarını bildirir birer beyanname tanzim ederek 15/ 
Birincikaııun 942 Salı günü sabahından ayni gün alqamı saat 17 ye 
kadar mensup oldukları İnhisarlar depolarına tevdi eylemeleri lüzu. 
mu ilin olunm. (18758) 

EvvelA dönemeçll şekilde sarıTmı~ 
bir tel tekrar "aynı şekilde sarılır. 

Neticede. 
2.1/'J santim Uzunluğunda bir telde 

1 

3.600 sarg• husufa gellr. Bu da 
tekrar birbirine temas etmiyen yOz• 
efen fazla dönemeci ihtiva eder~ 
Bu amerıye gözle tefrik edileme~ ., 

_Faydası: 

Mümkün olduğu kadar cOz'i s~ 

Outma sathına mukabil azami ışık 

temini. Bunun icin 

' OSRAM. IID-'-AMPÜLLERI 
Az cereyana mukabil bol ışık yerir) 


