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illi Şef seh.rimizde 
İsmet İnönü Kızılayın aşevlerini 

1 

gezdiler,. yemekleri tetkik 
ettiler Ve izahat aldılar 

Zelzele felôkeli 
HükUmet ve Kızılay geniş 
gardım tedbirleri aldılar 

Erbaada büyük hasar ve insan kaybı var, şimdiye 
kadar 1000 kişinin öldüğü tesbit edildi, yangınlar1n 
söndürülmesi için itf o iye grupları faaliyete geçtiler 

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler teşkil edildi, 
felaketzedelere un, ekmek, giyim eşyası ve çadır gö.1derildi, 

Ladik Halkevi binası hastc..ne haline b.onuluu 
Ankara, 22 (Hususi) - Bura

ya. gelen ha.berlel'e &Öre yer sar· 
amtıaı bilhassa Erbaada büyük 
baaarlara se.beb obnuttur. Çıkan 
yangınlar söndürülmekıtedir. Ö
lenlerin sayısı bin kadardır. Taf. 
silat bekılenmektedir. 

* 
Ankara, 22 (A.A.) - 20 Ki. 

Milli Şel Karagiimrükteki atactyom .ancraını r~~kik eder ve oir aşevıncie pifilirtlt:n yeml!gın • 
ııadına bakarlarken 

' nlmuevvel saat 17 de Tokad vİ· 
layeti mıntakasında ve bilhassa 
&baa ve Nikı;arda bir yer sar-

Reiskümhurumuz Milli Şef Vali ve ~elediyc Reisi Dr. LU.tfi müteakıb saat 9,30 da yattan 
İsmet' İnönü dün sabaha kartı Kırdar, Vilayet "e Parti erkanı çıkmışlar ve otomobille ~eh!rde 
Savarona yatiıle Mudımyadan taraf•ndan karJ?ılannuşlardır. Mil muhtelif ziyal"etler ve t<>tkilder-
teh""'imize avdet buyurmutlar, li Sefimiz bir müddet İstirahati (Devamı 3 Üncü sayfada) ...................................................................... ·-································································· .. ····················· 
( Şark cephesi J 
Savaşlar 
şl e 
de am 
ediyor 

C Askeri vaziyet ::ı 

Son gün erin hüdiselerine 
umı i b·r bakıs 

Yazan: E-mehli general K. D. 
Geçen günler zarfında cereyan Terek • Tuapse umumi hattı üze. 

eıtml§ olan ehemmiyetli harb hadi. rindeki umıımi taarruz inlsyatifaıin 
selet11ni fU swetle hülasa etmek bugiin daha ziyade Sovyet orduları 
müımkündÜf': 1 bafk!omutıanlığının cJlnde bulundu· 

sn~bsı olduğu ve daha ziyade Er· 
baanın bu s.ıraıntıdan fevkalade 
müteessir olarak büyük hasar ve 
insan kaybı vukubulduğu gelen 
haberlerden anlaşılmıştır. Vali 
Deralkap hastane operaıtörünü aı-
larıak Nikw.r üzerinden Erbaaya • 

'tini. tar• ~:rbaada bundan evveıkı zeızereyr aıd hır l'orunıl9 
8'1 ş. • 

Yardımlar r alınan yardım tedbirleri şunlar-r Tokada gelmesi. Samsundan iki 
Dahiıliye, Sıhhat VekAletleTHe du-: doktor refakatinde bir sıhhi eki· 

Kızday tarafından müttereken Amasya operatörünün hemen (Devamı 'l inci tıayfacla) 

"Son Posta,, da çok 
güzel bir zabıta 

romanı 

Karda 
kan 

Albn 26 liraya 
a ıcı bulamıyo 

Bayramda 18 - 20 liraya altın salmıga 
kalkanlar bile görüldü 

Sovyetlgr Don nehrinin 
orta kesiminde 25 

kiiom~tre ilerlediler 

I - Doğu cephesinde: ı ğu görülmdkıtedil'. Sovyeıtlerin, bü • 
Almanlarla müttefiklerinin de bü tün Avrupa Rusyasının garb ve ce. 

yükçe kuvvetlerle yer yer fiddetli nub kısımlarından. geçen s~ har. izlemi Altın fi.atlarında b;,. hafta sü-
karıı taarruz hareketleri icrasından bin daha ilk günlerinde seferber et- a ren bir tenezzülc!en &onra bir iki 

gören ;;,orsacılar ellerind •ki al
tınlaırı çıkarmı~lar ve bu yüzden 
bayramda altın 18-29 liraya bile 
alıcı bulamamı~br. 

Almanlar Stalingra
dın cenub batısında 

taarruza geçtiler 

geri katmama1kıta ve Sovyet kıt'ala- tikleri insanları ve ayrıca tahliyeye ·· d b • b · b' d 1 k --"- ırd __ u_ !~ .ı • gun en en arız ır urgun u 
rına ağır lkaıyıblar verdirmekte ol - m~ur 01 u.ıual'I arazi ıdabllll).Qeki ilk d • malarına ra.ğfrneo uzunluğu 3000 ohallden bi.r kı'Slllını ordularlle bir- .. ~atırı~ an •on aatırıno kadar görülmektedir. Dün nlakadarlar-
kilomeıtreye baliğ oları Rljev • Wo. liL:ıte fA1ka doğra ııötürmeleri, gme buyuk bır. merak ve. ~eyecanla dan Öğrendiğ:mize göre altının 
~ _ St:alinvad • orta ve yukarı ( Devcunı 3 üncü •aylada) takıb edecekaını:. bayramdan evvel 26,5 a kadar ============= dii'1lles-i üzerine altın üzerine iş 

Dün bir Re~ad;ye altını 26 li. 
radan ve külçe 3~0.340 kuruştan 
piyasaya arzedilmi~se de alıcı 
çıkmamıştır. 

• • Berlin 22 (A.A.) - Alman 
orlduları 'baıkumandanlığının teb 
liği: 

Terek cephesinde Alman kııta-

Parti vilayet 
kongresi toplandı vergısı 

ları düıman taarı.ruzlarrnı püs-
kürıtmü•lerdir. Stalingradda VoL d ld s d 
gayı a,;n düşman tutunmağa te- Dün riyaset ivanı seçi i, ua 
ıebbüs etmiıse de ~iddetli çarpı§'" • 1 

rnalaırdan sonra. geri püskürtül- H . U k.. 1 ·. s n tk . . 1 d· 
müflür. Don ™'hrinin merkez ke- OYrl r Up U açt, U UnU SOY e 1 
ainıin..de çarpışmalar ayni tiddet- ,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··, 
le devam etmektedir. Uçaklarla I . d "h" ·bi .. 1.. A 

dest~klenen Alman kuvvetleri ~ Parti reiai dedi kı: «O un yu u gı o u r1atan evladı tafınan 
düşmana devamlı taarruzla~a ~ komıu memleketleri, cansı;z, k olauz, bacaksız, kötürüm in•an 
devam etmi,ler ve ağır zayıata : yığınlarının •Üründüğiinü unutmam.ak, tenkid ve muhaye3 eleri
uğratnıı~Jıardır. Son 10 .~ün .zar· i mizi yalnız iç komşu ile değil, dq komfu ile de yapmak iyi bir 
fında iki zırhI1ı Alb'?akn t~denı404ta- : vatandaıın baı vazile.idir» 
rafından tutu an ır esım e \. 
Sovyet hüc.um arabası tahrib e- "-ı. ................................................ __.._ • ..,. ___ .,....,.. _____ _ 

ditmiftir: Don ceplıes\-?i~ ~li~.r 1 
keıainderi:nıde ve Soukaı.nıtchı bol 
gesnde Alman ve Macar hüc~ 
lcıt'aları birçok düşman mevz•ını 1 
vıe blokhav:ıunu tahrib etıni~er t 
ve birçok es.r ve g-animet elde 
etmislerdir. 

(Deoamı 3 üncü sayfada) 

Tunus cephesinde 
faaliyet arttı 

-~~~~~~~~~~~ 

Bir kısım mükellefler dün • 

şubelere iki milyon lira yatırdılar· 
_Vergi verme müddeti 2 Kanunsani akşamı bitecek, borç'arını 
ödemiyen mükelleflerin bedenen ne suretle çalıştırılacakları 

hakkındaki talimatname buqün çıkıyor 
---

Vergilerin tadil ılu11acağı 
rivayetlerini çıkaranlar 

şiddetle cezalandmlacaklar .. 
Kurban Bayramı tatili müna

sebetile :maliye v..c belediye tah. 
sil ıubelerinden kaldırılmıt olan 
varhk vergisi listeleri dün sabah 
bütün ıuhelere tekrar asılmıştır. 
Mükellefler dün şubelere müra• 
caatla kendilerine tahakkuk et· 
tirile:n miktarları öğrenmeğe baş. 
lamı şiardır. 

Şimali Afrika müttefik mnu• Çiftlik sahih, müst~cirlerile a~ 
mi karargahı, 22 (A.A.) - ~e- ra.zi s.ahiblerine aid vergi ı ; stesi 
deta.El-Bab kesiminde faalı~~t 1 de dün Defterdarlığa asılmıştır. 
kuvvetle silahlandırılmış devrıye Bu listede yüz bin liradan fazla 
kollarmm ateş teatisine inhİ$ar ,· . bir, elli bin liradan fazla dört:, 
etmi~tiır. Fransız devriyeı k?lları . .•, ·,:~'# · 

1 
on bin liradan fazla üç, ve on bin .. • 

cenub ke•irninde başka M1hver ' Dünkü kongreden iki intıtto . , , 
0 li:r~.lık beş ~ükelle! v8:rdır. ~iğ~r llfuk.~ll.~l.~~r brr ~ube onu.nde liısteleri. göz.~en geçtrırlerht>rı.. 

esirleri alını~ardır. .. r • H Ik p t' · r- Kongrede sehrımı:ıdekı mebus mukellefterin vergılen on hın lı. \Cuma gunu ogrenmış olan bırçok \rans "'ırketi H ocapata maliye •u 
Ort Cumnurıyet a ar ısı vı a · . · · .. .. • ·ı 500 ı· d d v' " k 11 fl d'" h • · • ... · · .. · " • Kaıh.ire 22 (A.A.) - a · · d" t 10 8& E· lar Ünıversıte Rektoru Cemı.I ra 1 e ıra ara•ın a egış- mu e e er un sa ahtan ıtıba- besme 206 bın lıra vergı borcunu 

' bl• v • yet ıkongres.ı un aaa ' l p . d 1 kted.ir e ·ı . . v • ta~ miitterek te ıgı: • • •• .. Halkevi salonunda Yfl.- Bilsel, pl'IOfesör er ve artı e e- meı . • • r n vergı erını vermege başla- tediye etmiştir. 
20/21 tlkkılnun geceaınde Tu- ınınonu · (Devamı 1 inci saylaJG) Vml'l miktarını Pertemhe ve mışlardır. Bu srada Milli Reasii- (Devamı 1 inci şaylada). 
Devamı 3 üncü «qfalla) pallnlflrt 
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1. Sayfa SON 

r 
1 ' Hergün 

Varhk vergisinde 
Türk var!tğmm 
Bir misali 1 

'1.. Elcrem Ufaklıgil _J 
D ün .saıbah bir milyonun ü-

zerinde bir varlık. vergisile 
mülkelle.f tutulan büyük bir Türk 
müessesesinin sahibi bayram ta· 
tilini rnütea.kıh yazıhanesine gel
diği zaman il!k iş olarak telefo -
nunu aÇtı ve maliyeyi bularak 
şöyle söyledi: 

- M üesseseım çalışmağa baş
larn.ııştır, elirlde..1 gelen her şeyi 
yaparak kenl::Iisine tarhedilen ver 
giyj muayyen müddet zarfında 
tıoplayıp maliycıye yatıracaktır, 
bunu da bü•yük bir vatan bOTcu
nu ödeımel'ıcten dıoğan büyük bi1 
Bevinçle yapacaktır, yeniden ça -
hşrnağa !başlarken size bunu söy 
lernd<. i$tedim. 

RESiMLi MAKALE Kara cahil.. 

Ba. ~a~ ohımny'! f>afladığımız zaman daha ilk •ayfalarm· Kitabın iyiliği r:ıe lenalıfı bizi aıkıp akmamcuı ile, hatta ilgi-
dan ttıbaren •ıkddıı:ım_ı:z, beğenmediğimiz, kaldırıp attığımız lendirip ilgilendi.rmcmeıri. değil, bize fayda getirip getirmemesi 
çok olur. Buna rrakabıl bu hareketimizin kendi he.abımıza klJ- ile ölçülür, hühi.im de ona göre verilir: Yalnız begendiğini O• 

t~ ve ~.-rarlt IHr ha~eket olduğunu dÜfÜndiiğümüz pek endft' • kuyan adamın kara cahil kalmıya mahkum olduğunu bilmeli • 
.. ~ .. ~~.~.~~!:'! .. ~:':!~ hrç viiki değildir. yiz. ( :-.. ··; .. h-·; .. ·;-·-· .. ···~ er ıe~"i ___ ........ -J 

,.. 

Sabahtan Sabaha: 

Batması, çıkması 
Talih ve tesadüf eseri 

Of an bir devletin 
Macerası 

Burhan Cahid -~ 

lfl ihver blokuna karfl Anglo 
Sak.~on grubu.uda yer aıa.q 

otuz kAdar irili uf.ı.kJı devıete 
Habeı te katıştı. İmparator Haile 
Sel&se miJıver devletlrine h.ırb 
ilan etti. Bunun daha ziyade sem 
boliık bir hare'o:et o~auguna fuphe 
yok. Yalnız Habeıi.n bu hareketi 
harb talihinin ne garib karakteri 
olduğunu bir kere daha belır.me 
•i noktuından dikkate det"er. 

Devletler tarihinde bugüne ka 
dar yalnız Polonyanın hayalı sü
rekli med ve cezirler göstf'rmiı:tir. 
Polonya tarktan ve garbden ge· 
len ağır baskınlar ortasında boca 
layıp giden bir devletti. Bununla 
beraber bu bab~ ve çıkı§lar ara• 
smda gene uzun mes.af eler \;ardı. 
Güneş imparatorluğunun son on 
yıllık tarihi ise bu bakımdan bir 
rekor kıracak öküdedtr. 

Ben !bu küçük hikayeyi çok 
salahiyetli bir ağızdan dinledim 
ve o dakikada üç beş sene evvel 
kerıdisinklen hiçbir vergi isıten • 
meıdiği halde ahnt~ri ile 'kazan • 
mı'Ş olduğu pa.radan bir rnilyo • 
nunu çıkararak hükumete hibe 
eden bir ~a •TüTkil ve uır -
ların araeand.a malından ba.ska 

5 aylık yavrusunu ı Cenkelköyündeki cinayeti az ı 
1 -

Afııikanm müstakil devleti bu 

kuyuya at an ·ı k I I .,,, .. .d.I 
kalbsiz ana ceza 1 e ur u acaoı umı 1 e 

ıkanıını da vatana veren mi}y~n- Çocujunu kaldırılığı 6ihi kuyuy.ı 
atan tuıa, timdi •Ne ettim th çocuğa mı. isletmisler1 

larca ıruı. dü,ündüm. yavruma kı)Jdım? » diye 
Bugün varWc. v~inden bah döviinüyor C ·· h d k 

90Clecdt değilim, bu bah.te biru urmümeş u anununa tevfikan birinci agır 
ec>nra gdcociim, bununlcı. beTa • EYVeU ıüo Şeörem~ tüyler cezaya verilen evvelki günkü cinayetin duruşması 
lber işılllfiiın bu vakıayı hemen ~ bir vak'a olm~, bir ana 
jlta,detlnodcn bırakmağa gön- 5 .,.Jık y&Yn11Jma eYieiu kuyusuna esnasında müşteki ve maznunlar neler söylediler? 

lfun bil ohadt. ~ ~=· c_ Ç U .. !!....!!.... ..1,_ 'llA-~-L 1 * - -.., 'j""lareminiode eoge_,y~ ~~· Tocaa aeai 'lıittmı ve bahçeye çıkınca ko.. 

A
'- .. Deoiaıbdal mıdıalle.ılnde 18 nmna-

1 
adında emek.li bir gümrük mahafa- caını yere serilm.iı gördüm. Bıraz 

ı•H klrlrllbtn~a rall ff'Cle ~an Behiye adancla 25 za mem~un ~ii ile neıticele-ılleri.de çifte ile Ahmed sanki yere 

Ya 1 1 1 
ttf ya,larmde hir lıadıadıt. Behiye he- nen bir cınayet itleadiiini dün yaz.. ça.kılnuı gibi duruyordu. Bu vazi. 

JI il I~ iınl nüz anlqrlanuyan bir ~ do nuııtık. Hiclı.e metfıud 5uç4.r ka -jyet karş•&ırı.da kocamı yerden kal. 
A1man umumi karariahında fayı, evve&I aiin Huriye adıodaki l 0~ tevrWıan görühuek üzere•dırıdım ve merdiven basamağına o. 

yapılan ~laıntı iki gün sürdü. 5 aylık kn:mı ya.kalAdığı gibi ınut 1 ~-mci ağırcezaya 1 verilmiş. ve. dun turttum, evine girmekte elan Ah. 
Kon.~ın sonunda rrka _ baMa ı..g,.l'Wl kuyuya atmııttr. Bu o~lecleın soma kalabalık bır dinle - mede yıetlşeırek yakuındanı yapıı. 

~ fecıl hi..dleıe, Huriyenin ortalarda ol. yıci kiidedi önünde durutmaya baş- 1 tım: 
rılan rcani tebliğ, siya.si ve a3ke· maylflndan M>heleneo k<Jll1'.uları lanıJmıfltr. «- Hain k mı ··ıd .. d" d"-
ri .ı.. - --- ıı_ - l l t d t -L nd d"" ~- •LL edil • D A~L -'-' --LL_L_ O<:a 

0 
ur llll» 

1 

nenı.. .. nı ner op an ı an eonra araıı an un po113e ınaar. mıf ~~ ~ ıneraıuı -.ıuaıa:r ar. ye sarstım ve yumruklarken arkam 
:Ç&arılması adet olan bütün re~ Behiye ya!kalanmı,tır. Behıye kısa zetnıiftir. da bir ses duydum kocaın d". _ 

ı ~ bir .. '-'b H . ,., .. 1 Ia-'--d t • - . yere uş ml teb 1~ıer gibi, neticenin ne IOl'l'Uyu mütee11.ı unyeyl ku. UK.Ollee suç u tanı •1.LiU" an utaSJ. müştü yanına glltim nabzını tut-
olahileceğini merakla bekliyen • yuya .ıttığını ifade etmlf, fakat se. bul Nafıa MUclürlüğünde kapıcı ve tum ~tmıyordu öJmÜ,r· Ahmed 
leri a7JÇOk taıtmin edebilecek. ma- ~I bir tür~ü söylememiftlr. Be- bundan 15 ~ evvel Bebekte ka • zaten geçen sen'e gene ~~ca.mla o. 

hiye bu ifadea sırasında dakikalar. rısını 18 yerıınden bıça.kla yarala.ya- '-- b' ka .. .. d 4 .. h -
;hiyette belirtilerden tamamen ·ı.m nlk ··ıd·· k il R · ' .ıAD ır vıa yozun en gun a.-ıs 

h uımd ca ag l'f ve: ~ed ur:ı_:d ~ ...1!_) ır~ın kdard.~1ı yatmııtı. İrfanın kocamı öldürdü • 
ma r ur. ,,_ yavruma naııl kıydım ... » rtW ag UJD eoml§ ve «nlf- diin. .. dal Ah dl Şe "f . d 

S k k k d' d"" ·· · b--t-- tir ki· .. - r ve me e rı enm e 
. ar ta artı taarruz uvveti ıye ovunmry~ ~11ıttır. cc · .. .. ··- .. buou sıTf ç.ocuıklarının üzerio.e atıtı 

kalmadığı ıbirlkaç defa söykruni~ Bu fecll .. ·~anın !Uıklk~ına . el - Pazar sunu ogle uzıerl bah- yqından dolayı az ceza ile kurlu • 
olan Sovyet ordusu bütün ce he koyan m.~eıumumı muavınlwı.n: çemde bel 'belle~ken ıbahçe komşu. lacağını diqiinereık tertiıblenmif bi.r 
.. "n.d 

1 
b"' .. k ]p den Pevzı dün akşam ŞehremDH muz Hafız namile maruf Mustafa h __ ._ ç·· ,_.. _,_, i 

uzerı e Ç<M. uyu vasıta arla 1 ~ , ___ !_ ı·- ınd _1, L-- 6 .... 1,.. ... er-·'-. Bak . k~ teY o a. g~. unau v- a yer n. 
. . emn Y'CI. ~Cl'. ıg e s.u?u ~ ~ ....., """' ıca. 11.- şenın u. de Ahmedd bafka k' old. 

salıd:ı-rıya geçmı·ştır. nın ~~ .. .,.,ıısunu yapmı.,tır Huriyenln çök çocuğun Orıhao )eylaklarınıı ı . en . m:ı.e 'Y u.~ 
. u~~~da İngiliz ordusu susuz cesedi ;tfaıiye marifetir~ kuyudan ~Y?.r>~. dedi. ben de: ((- A1tın.., ınn8:::.ıra dınlıeoen m.aJdu -

hır çôlu aşarak maresal Romme· çı'karı6nı9, adliye doktoru Ki.mil ları dokülmeıdı ya çocuk o!ıı de - Hed' !L• l 
1
Harlye de hadiseyi 

ı. ~- "b k d" · '"- • t--~·-.ı diın.ıı .&aı ·· loe Mustafa I--!.! ıye gwı an aıtmıt ve durupna ı ta·ıu eıtme. te ır. ~ anuıuuan muayenesi ya. un umıer au • n_._,!..ı Müd. d . i . L"lf' d 
lm für ederek ·· • ürüd"' ac:-.ıı · \AlllO.UUU enununı. sı u ı a -

T h d dl d A ik pi ı,tır. IDerıllle y u, .... _ $l li '--.Lib Sal"b tt• . ·ı 1 ' 
unus u u ann a mer a Bu .. ler .. lcl ak' bend-en CÜ&ileli olduğu için li.lıi yum- unı ı afKD ı e Bey erbe • 

ordusu Ahnanlan bir taraftan d •-'-~I'--..._ udrpert -~··ı • '~d~ln- ruk vurıdu beo sersemleyerek yere yi kıımiserinm celbi içio Pazartesi 

Seyyar aş 
ocaklan yakında 
faaliyete geçiyor 
Kaısunpafa aıevi bugün açı
lıyor, mektebleı-delci fakir ta
lebeye de yılbaşından itiba-

ren yemek verilecek 

Kızılayın Kaaımpaşada ye
ni viicuda getirdiği afeVi bu. 
gün saat J 1 de açılacak ve 
faaliyete geçecektir. Bu a§evi 
diğerlerine nr$betle daha mo
dern bir fekilde hazırlanmıf 
ve bu if için 10 bin lira aarfo
lunmuıtur. 

Seyyar aş ocakları için ya
pılan t:eaiaal ta tamamlanmıf· 
tır. Seyyar ocaklar birkaç gü. 
ne kadar faali;>·cte geçecek
tir. 

Diğer tara/tan lise ve· orta 
okullardaki fakir talebeye 
yemek tevzii etrafındaki ha
zırlıklar da bitirilmiştir. 
Aş ocakları idare komitesi 

bugiin lstanbul, Haydarpaşa, 
Kabataf ve Galata•aray lise• 
lerine erzak ve marhukat tev
:ziine başlıyac..ı:ktır. Bu liseler 
civarlarınclaki okullara tev. 
ziatı yapacak, okullar yemek
leri kendileri pi~irerek lakir 
talebeye vereccklcFdir. Bütün 
okullarda günde 3468 talebe
ye yemek dağıtılacaktrr. Yıl
başından ilibcıren nlektebler
de talebeye yemek verilmesi. 
ne baılanacaktır. 

1 
_JL • a ~ 11.-.. e-vam cal mem>l~ ır. - ·· ·· bırak J ~ 

oya an~.en, dığer taraftan takvi- diiftüm. Bu ara bir sltah sesi işittim. gunı.me 1 mı"ır. 
ye kuvveti almakla meşguldür. 

8
. k b Gözlerimlı açınca oitm> irfanın Toptancıların kar 

Alman "umumi, karargahında ır çocu ta ancayı Mustafayı vurduğunu gördüm.n D. D. Y. boşaitılmıyan h dl . b .. b. 
M -'- s a erı ugun tes ıt 

yapılan toplantı i!te böyle, bir karıştırırken yaralanarak daki ~ dlnlı:nooirf!n J;!10 
• vagonlardan alınan 

taraf.ı.n her cephede taarruza ge- •• ld .. .... çocogu . ediliyor 
çeı:lken, öbür tarafm her cephede o U • •- BaılNımla Mustaf~ kavg~ e. Ücretleri artırdı ilhalat mallarının 

"d f k'ld·- · b" Şişılide PerİhM\ soıka~ıtıda otu • diyorlardı. Ben ayırmaga glıttiınae toptancı kar 
mu a ~aya ~e ~ .ıgı .. , ır ~aman· ran Turan adında 14 ;,ında bir de bu arada Mu&tafadan iki kuvvet. D. D. Y. ldarestnin Sidıeci-Kü • ~cflerini tesbit etmek ~zue bugün 
da tertih. ~ıl~ıştı~ .. Usteh~ . bu çocuk amcasına aıld taba'ftcayı ka _ li ıtıokat yedim; ~una ainirleuerek ~çıekınec~ ba~l?,'ö aeferlerı~I kö • Tı~et ?<I~ı~da ~ .Tıcaret ~.d~sı 
toplantı ıkı gun gıbı bu hadıse - .. 

1 
... 

1 1
_._ t-"- at _, eve Jı:ıo ... lvm, çifteyı aldım ve 9uur- mur yoldugu yuzımden tahdıde ka mi.Jmessıilleırılfiln ış.tirakile mühım 

r< r n&:en .,.,arıca et umıf, ço- "' . . • b" lant ) k 
ler arasında lrnıa sayılamıyacak cuk bqınc:l&n ağrr Jıurette yar;ılan • 1U1E olarak slTf kıorkutmak için Mwı- rar verda'ğmi yıazmıttık. BllbaMa u top ı yapı aca tır. 
bir za"rnanJ almı~ bizzat Alman mıflır talaya ateı etıt'.m!ıı demi.tir: ı;aat 10 ile 15 arasındaki sefer • Toplantıya Ankaradan Vehbi 

devlet reisinin ~~karıl-ığı altında Yar:..ıı, katdırıldıaı Şiıli Çocuk İrf1mın annesi Şttife de Musta - 12e3~ balz8ıla.rıııl ıdn' ,ilal 8:'1lle mevcud KNoçihad• NSö~:!.!alkMa~~~u,dMKersa.ninden 
.. f -ı ··ld·· d··- .. ·· ·· 1 ~et> e n m mıft r --., COJue ar ıan 

yap:lmıStır. Konusmalarda yeı hastanesinde ö!müttür. ayı ogunun ° ur uguna soy eye. 1 ' ı Sa"d Do latanıb 1d · . . . rek: ılare bu hususta ihzari mahiyet. ı ve ı rmen, u an ue 
alanlar ara.sın.da Her Hıtlerden ı~L-} d d _ d sı·~L · · · 1 .. :-· _ı_it te 4 tarife h 1 1 ,. k . Hüseyin Hiisnü Arsan, Cevad A • 

Alın .
1 

. h . a a.Ka an ır ıgı tr. «- .... ses1111 ış o.ugun vo.a . az r anıl§ ve mez ur D 1 .. fi G"" 
son.ra any.anın en 1 en ş~ .51• , • . 'babçeye çılctım ve incir eğac111ın tarifeler dün Valinin tetkik etmesi car, Na~I em rsoz, Vas 1

• ~ • 

yclı olan Rayıh ma~alı Gorın- F ra~a . de-,,.let rem ~are~~! altında elinde çifte He oğlum İrfa. için vilayete ıooderilıniştir. Bu tet- ~eı:· Hulusı ve ~amdl Bekaroglu 
gi, bütün Alman orduları genel P.eterun .şirnıdıye ka~ar soyledigı nl IWrd.Rn ve onun vurduiaaa hük- kık neticesinde ihtiyaca cevab ve- iftrak .~~«dır. 
kurmay lbas'k ın1ı mareşal Kavt~· bırçok demeçlerde bırçok defa!~ mettimn ıeldlnde ıdıa.detl'e bulun- reoe!'.i olan tarife tz.s.d.Jk edilmek Ü• ~ ooplantıda evvelce yaz-

ı. ·· .. · İt l . t ·ı · . tdkırar eıttiğine göre F ransanın DIUflur. zere Ackaraya gooderi1eceldir. dıgımtz gı"bl top~an~ı, yarı toptan-
ı goruyıoruz. a } ayı em.sı e l . w. L_ l .. _ .. . , . J el ve perakendecıle-.rm vaziyeti tet. 

denler genel kurmay başkanı i- baş ıca istegı UtirlŞ a doguş ara - Muhakemeıun bundan sonraki saf Dıger ta.raftan toptan eıya nak. k"k ecfl ek t t 1 ıl 

ı b 
· · d 1ısınıd.a m üıphem bir vaziyette le.al- haları dalla «ltereıan geç.mit ve p· ledenlerdeıı vagoclları boıaltmadık.. bir~ k. 

1 
ec __ -. ~~ ~ .

0

~_ ancı :::cak nta~ 
e a.ncıye na.z.1rı ır. . Lıld lar •- d"-' -'-"'w·· •- ı__ ~•-...1~ al . .• 1 lllt v~egı •OlllJ! ır. . . . zn.alkıtan kurtularak bıran evvel1 u o aıs ını.enen m-1' un aa • ıarı QllKlD.D'Ue •~an «fomaJıı unet 

Alman devlet relSl Her Hit · 1L k ak . __ _ı_ 'rısı Hediye fil f('ikilde ifadede im • bir mis'll artırıhntfflr. Yeni tarifeye 

1 
• l .-1 ) sume avuşm aynı zaımcu:ııcıa 1 .. ek iıllJ la · 8 1 h • • er umuımı top antıaan evve da b ba<l' ede • .. k'" Jd Wllnllfhlr: goıre t ding vagon rdan kilo a cı anı yangını ıçın 

F rane.rz başvekili Mösyö Piyer v u ır n mum un o u- «- Mutfakta balık plplriıil01 başına günde 2 Jira, çift d.lnıllli • b• k "f Jd 
L 

, ı· k b l _ _ı· T l t • gu 'kadar az zararla çıkmaktır. koca:m1a Ahmedin ağız kavgası et. vagonlıudaın 1tıa.e 4 Ura allbacaık • yenı ır eşı yapı 1 
a"a ı a. u ooıyor . op an ı F L ___ k·ı· M'' ·· La L.!11_,_. • d '"''-

d 
-. 1-- .. p· Tanea DöCSve ı ı 05YO • o.&.ICl'.'llll uyuyordum. Bir ara si.&Bn Ur. 

an 90rlTB gene ı~ osyo ıyer l . Alın · f . . . di~. . 
Laval ile bir defa daha konuşu - va A:ıseI aı:1 1:? ,c.rıl~~ _ıste gmkı 

_ ~L l ve manya ı e ısoır ıgı yapma 
yor ve nnıayet top antmın son . . ~ --iL nda F f1k• 

m_ - _} _ fi 1...-~ k·ı· .J ıçın ıcaoı -ransız e an u -
sama:Mıxıa ır1\Jlsız ı.xı.,.c;ve ı ı oe . • . ..11 · • b"l 
h L }u mumıyesm.ın tomayu eırını ı e Harb içinde çalkanan yer. rıya pkaramaını~. 
azı.r uu nuyor. h" v k .. l • -

d h k 
ıre 8ayacagm~ arı ça soy emıQ vii-r.ünde garib hiıdiuler de o- Bunan ÜA:erine ipi ayakları-

Bu şaıtlar alt•n a Ü' medile • ;l__ - ı.._ı_ l ~ · lab"l"" .,-
b

"l ek "Jk __ ı_ l k oıauguna D<U.l mıa ınanı ı ır luyor: na bağlamıf ve knadiırirıl tepe-
1 ec ı ~to top antınm pe L.= F · -'-I · · Amerikada l'eni Orlean'dd ai "fClkı yukarı .rektirmi•; kızı 
""h" ld - 'k" · k da tu ranısanın ıste& ermı en ıyı 3" ,. 

m'U mı o ugu, ı mc1 no ta __ La-L ')- _ _ ı_ h" h · tt' lrüçiik bir kız kör bir kuyu.ya da krzcağına almayıp ellerin-
h 

- ~ 
1 

F . l .• anıaıaıoı eceK ır şa sıye ır. er .şeyocn evve · ransız ış erını f-•- -~ Ahna F . clüpnüf. Kuyunun ağ:zı pek dar den tutarak kurtarmlf. 
.................................................... aılUU' nya. ransanın ıs- olduğu için, çok :ır.ayıi bir er- lkiııi de kuyudan çıkınca, 

T8kV!m ----.. teklerini yerine getirebilmek i · kek çocuk bularak bir iple aal- çocuğa müktilat olarak ne i•te .. 
...- çin mad'ıdi imkanlara malik mi - landırmıflar. Çocuk kızcağızı diğini şarmu l.:ır: 

İSTER iNAN, İSTER İNANMAl 

Bayramın birinci günü Sultanba.. 
mamında Balcı han1nda bir yangın 
çıkmlf ve yangın bina tamamen 
yandtktam 90'Dnl aöndürübnüttü. 

Hadisede kasd tüPbesi olduğun • 
<hn Miiddeiamumilikçe tahkikata 
ebemmly«le devam olmıa:nııkladır. 
Müddeiumumilerden Yusuf Ziya 
&.kenderoğlu öün de yangın ye__.-Jne 
giderek yeni bir kqlf yapmıştır. 

NiŞAN 
1 1 ın:~k:llnnu :ın Çnr.;oamhıı 1 !? dıT? Almanıyanm f ı·ansa ile kar· bulmııf, fakat: huyu dar olda- - Bir çilt kundura verirse. 

1 Zillıice& 15 - ·ıı. ,, 4 ;;... ıç' in kucağına alarak ;yulıa. niz rok sevinirim ... demi_•. m Ya.ııliaş' Rım Tü.mPrln. knı rer•ban 
S 

• G ÖA> İ'"' Ak y şı lkarı~ıya kalması halinde çok o- 3" Y TUmer ile gen" siiba..vwınıı7idan Na.il 

E: ;~ 2;9 7,~ e:;s 12,Öo oı~g basitleşe!bileıcck olan bir vaziyete[ iSTER iNAN, iSTER İNANMAr Alı9o:ran nişan ~enleri enclki giin gü-
Va. 6,3.'5 8,23 ın,ıa 15,33 17,M> ı~.2a pek 8~ ~t axka.aında. ko- :ııldJe "' cıaı.euı humrnnı:Ia yapılm1!Jlhr. 

llH amı fi net .>aJı·fada) "---------------------------.J O:enç *"11JJıaıa -.acJ'dlcr diler~ 
~~~~~~~~~~~~~~=......~~~~..;;.;..:~...;.;.;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=---=-

kısa tarihin içinde ağır bir jstili. 
ya uğramış, iatikli.lini kaybetmit
tir. Habeş raslarmdan bazılan 
ilPtila kuvvetlerine ha• eğmİ§, im
parator'8. beraber bazı prensler 
lniçreye, fngilte.-eye aığınmış • 
lardı. lmparat.onm Londradaki 
hayatı gittikçe fenalaşıyordu. Al 
tın yeınek takunlarını sabhğa çı 
karan İmparatorun durumu neza 
ket peyda ediyordu. Milletler Ce 
miyetinde okuduğu yamk arzu • 
hal hiç bir tesir yapmamıştı. Küs 
kün, üınidsiz ha,metli tekrar İn· 
giltereye döndü v~ artık §ahııi 
hayatını düşünmiye başladı. Tam 
bu r.ırada harb başladı. H"beşin 
acıkh macerasını Milletler Cemi· 
yetinde sıkıntılı bir hikaye gibi 
dinliyen devlelleı· birbirine düt" 
tüler. İtalyamn denizlere hükme 
den büyük Britanyaya karşı har 
be girmeşi pek tabii olarak deniz 
atırı müatemlekelerfoi tehlikeye 
koydu. Uzun sürmiyen ıarki Af
rika muharebelerinin neticesi ma 
lfundur. Birkaç yıl önce İtalyan 
tayyarelerinin İıperit gazlerile ya 
rah olarak vatanından kaçan im 
parator bir İngiliz tayyaresi ile 
Adis Ababaya döndü. İtalyan 
krallığma ilave aıdilen imparator 
luk tahtmı itgal etti, İtalyan im~ 
para.torluğuna eklenen tacını ba· 
tına koydu ve İngiliz silahlarile 
teohiz edilen bir orduya aahib o1 
larak bu defa yahıız ltalyaya de
ğil onun müttefiklerine kar~ı da 
harb ilin etti. K18A tarihin bu ga 
rib macerası fUDU isbat etmi~i~ 
ki devletlerin varlık ve yoklukla~ 
nnda da talih ve mukadderatın 
yeri ve rolü vardır.. Hadiseler~ 
daıha neler ynatacağım ki.m bH 

''r? 

··················································• 
1 RADYO 

OAltS~ ı3/l2/1942 

1 
1 

'7,30: Saat a;ya.t-ı, '7,32: Vücudumu~ 
çalışhra.ımı, '7.40: AJ;ı.ns h~I~. '7,55/1 

8,30: Ra070 salon arkestrMı, 12,30: Sıat 
~ı: 12,33: KM'l!Jdt program tPı.ı,' 
12,45: ,\ja.ns ba.berlel'İ, 13113,30: ltart.: 
şık şaırk.ııaor, 18: Sa.'iLt &yan, 18,03: Fa~ 
bıeıyetıi, JIS,45: RadJo dan& Ol'ltt'sf.ruı 
19,30: Saaıt a.ya.n ve ajan'f ba.br.rkri. 
19,45: Y'llnldan s.esler, 20,15: Rod'Yo P~ 
.,test, 20,45: Bil- ha.ık türküsü i.>ğrent., 
yoom, U: (Evin r.uti) , 21.15: BeeQıo,. 
ven • Sonat, ılomajör (Op. 11}~). ıPI.) 

~1.30: Temsil • Kbngll alesi, 21,15: BI. 
yaseıtieümhur b;ı.rulo<m. 22,30: Saat aya,. 
n, a.jaıns haberi~! ve bor;a.laır. 

lstaobul Borsası 
-····-

2~/12/1942 aç!ılış - kapQ.DlıŞ fia.tl&rl 

ÇEKLER 

Açılış ye kııpıı.n~ 

.onılra 1 seklin 5.2ı 

.~1;w-Yo1*: 100 Dolar ll0.50 
eıııevre 100 tnlçre Fr. 30.U55 

\ladrld 100 l'eçeta 12.89 
c;;t~k.holm IH İ.sYCO Kr, 31.1325 

Esham ve Ta.hvl!M 

ikmmiyeli ~ :; 938 19.
l~eli o o 9::3 Ergaııl 19.-
% '7 9i4 Slvas.Erı:urum 2.'1 19.-
% 't 9U ))emiqolıa ı ıa...

% '1 Birinci terUb Milli 
MüıltııflaA isJ..ikraG 19.-
% 5 llftmiyeli birinci te.-. 
fil> Milli Müdaba 19.-
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.SON POSTA Sayfa 3 

----------------------------,--------------------------------......... --------------------~~:====::::::::: 
Te g~af', Tele on Ve elsiz __ abe J 

• 
BU ABAH 1 HA ERLER 

Londra bildiriyor: "Sark cephesinde 
Aman ar için teh ik., b"yüyor,, 
''Rus orduları . Alman esas 
yaklaşmaktadırlar. Bu t.ıarruz 

e'cveikilerden ehemml!J ~ ilidir,, 

noktalarina · 
bundan 

İngilizler ı= Ask ri vazi•e 1
1 Münihi ~ -

(Baf taralı 1 inci sayfada) sım Alınan hatlarını y d kl 

bombaı ... 'aiılar geçen sene sonlarında 16 : 60 ya. dair bir haber verıniştirar ~arına 
şınd~i harbe elvecişli bütüaı erkek.. Londranın son zamanlard b ~ 
iertl sılah altına almaları, yani to • beri her fırsatta tekrarladı~ ualAa'" 

Londra, 22 (A.A.} - Hava tal = topyekWı harb gereğince hal dur. Bu defa verdig- İ bab g~ m umh. 
l - t bl" - . kı - ı ukar .. d b . d . i . erm nıa ı. nazır ıgının e ~gı: n aşag y ı yuz e on eşın en yetın ıse önümüzdeki günl . 

Münlı1ı şehri dün gece ağır faz~ını seferheı· etmeleri sayesin. layları gösterecektir. erın ° · 
bomba uçaklarımızın hücumuna de brtımez, tükenmez bi:r insan küt- :.ı: - dan Avrl.ip d . ~ 
uğramıştır. Şehre havanın bulut- lesi elde ettikleri ve .Arıglo • Sak • Alrikada: '' a ve fımalı 
larla ·kaph olmasına rağmen ağır sonların devamlı yardımlaııile bir • Büyük bir İngi:lz bomhard 
çapta bombalar aiılmış ve geniş l.lkte meını1eketlerinio düşman aya- t~ekkülünün 17 /18 g . ı~an 
yangınların çıkhğı görülmüştür. ğının varması güç mıntakalarında batı Almanyaya karıı ec~~ ıım~ 

/ngilter~y~ akınlar . tuis eylemiş bulllndukları harb sa. bir ağır gece hava taar;:I> 1~1 ~enı 
Londra, 22 (A.A.) -- Domıer nayiinden de istifade ederek bu küt nun neticesinde 14 Ü d'"zut 1 e .. 0 .: 

217 t . • d b" A' - b l d ı·· kad .. ali b" ı ak .. or nıotorlu ıpın e ır ıman uçagı U- e en uzumu arını nıutev ır om uzere 21 uçak k b tın' • 
gün, İngiltere~:n d~~~ .. kıy!.sı .. a- s!"'ette tesl~h ve ta~ s~etile elle- nıası istisna edilt~ bat~~~ru~do~ 
çıklarmda denızf! duşurulmuştur. rınde eo agır ve fela.ketlı kayıblar. kayda değer başka ehenuı · tr b" 
Yakın bir şehrt"! yapılan akın es- dan sonra bile dıdma büyük ihtiyat hadise olrnamı~tır. Tunus lıye 1l ır 

d 1 k . · "l " ' d bild"kl • '-- - d d b ın ın a • nasın a en az a h -ışı v muş ve kuvvetlerı hulun ura t erı ma • .KaSın a a ava ''e devriy f 11 SOR Rus teb.·ı•gwı• Stal1"1:1gradda Alm3n•arı .:1 ·ııerı'ed.klerı"nı· bı".di(ı, Y '"I beş ki~i de ağır yaralanmışhr. lumdur. İfte Sovyet'er, bugün için- yetlerile anıira1 Darlanın'e c aa : 
11 1 :ı ll 1 U --o d.e bulunduğumuz kış mevsiminin i ve Fas sahillerlle L.akar ve İs~:;ır 

Londra, 23 (A.A.) - Timesin şayan muvaffakiyetler kazanınış f rağmen Sovyet kuvvetleri dayan Varlık verkı·sı·nı· başlangıcındanberı Kafkaslar saha. derıiye limanlarında bulunan veba: 
ask-eri muhan-iri bu sabah yazdığı lardır. Don harb harekatı evvel- ı makta ve Almanlara zarar ver- sile şa.ık cephes~n!n cenub ve ıner- ı zıları tamire muhtaç iki zırhlı ile 
mtık.atede Almanların Rus taarruzu- ki istikametlerde inkişaf etmiş ve mektedirler. 11 d • 1 kez mıntakalarında yapmağa baş. birkaç kruvazör, m-teaddi;f nıuh _ 
iıu aaıldarmılk teşebbüsünde bulunma içinde 8 zi önemli stratejik mev- Stalingrad mıntakasında Al - 0 em J yen ere ladıkları b:iyük ölçüdeki taarruzi 1 rib, torpidobot vesaireden ınürek _ 
dılclarmı ve taarruzun durdurul. ki olmak üzere birçok nokta ve manlar biraz ilerlemeğe ve bir 

1 
k l hareketleri, bil:nen usuller dahilin - keb olan Fraınsı"Z d eniz kuvvetleri. 

ınuhğuu ve Almanların müdafaa mahaller elde e.dilmiştir. Taarru- çiftliği 4gal etmeğe muvaffak yapı ac:ı muame e de bu mıntakalarl«l birinden diğeri- ni:n Anglo - Saksı>nl<1rla işbirliği e
harbi yaptıklarını söyledik1erini zun bu ilk haftası içinde alınan olmuşlardır. '1 ne kuvve~ ~-aydırrnaktan .. daha.ziya. dec.~eri hakk.ndaki .Y~I beyanatı 
yazmıftır. Alırnan esirler:nin sayısı 20200 Slalingradın merkez kesimin • Ankara 22 (Hususi) _ Var- de _bu ~uyiik ihtiyat kutlelerınden harıoıode ehemmlyetlı bırşey yok _ 
- Muh.an-lre göre Alınanlar endişe dür. Bu hafta içinde 48 tank, d~ ~üşrnan hücu~ları tard~dil : lık vergi.si mükellefi olup da bu ~eni! bu- tarzda faydalanmak sur~- tur. . . 1 ' . . 
verici bir hareıkelm karııeındadırlar 1638 top, 2369 makinelitüff!k, mışt.ır. Sovyel1er ışgal ettıkle~ı j mükellefiyetlerin~ yerine getirmi. ı til-: ıcr~ etmekte ve Alm~~arla mut 1 Sekizincı n;ı.lız. o:dusuna gelın -

mevzileri sağlamlaştırmı~lardır. yen kim•elerın" nerelerde ve nasıl tefiklerıni durmaksızın tBcız etmek ce: Bu ordu ge.rçı ıl.!rl hareket!ne Ruslar tehJ.tk li bl ette Al 6000 nakliye ''aslta'\ı, 82 mühim. 0 d k 
e r ııur ·man t · k d t h "b MorJcova, 23 (A.A.) - Sovyet çalıe.tırılacakları hakkındakı" ta te, hırpalamakta ve zor bir durunı. evam etm~ te ıı-e de bu ileri hare. 

- -~"'"" 1 ki alet d 1 ma ve yıyece eposu a r:ı e - - . ~ - b ak _ , .... d l G b b'. ı k t b t" bi t . 'ab"l 
e&as ..-.vctl' arına ya afD1 a ı.- ar. dil • . . . . gece yarısı tebJlgı: ıMııatname son şeklini almış.tır. da ır mıuua ır ar. ene u u. :? a ı . r a zua yapı , , mekte-
Bu yeni Rus taarruzu diğerlerinden m•ş veya ~ı~. g.~ırılmışhr. Yal 1 Stal'ngradıaı ceu'.lb batısında şid. Bu hafla içinde VekiUer He.yeti- yük aded ve mal:.ı:eme üstünlükler! dlr. 19 taıilitl haberLre göı-e İı!lg:liz 
-L--!......ıl:.Jir. mz Pazartesı ~unu Rus hatlarının ı det]ı" ,.,.rpı•ma1ar cereyan etmekte · t tk"k" d"I k · T dola""lslledir ki So\ etler~n Alman ileri kıt'aları Sirte'nin 132 Kın d' 'CIUCll•uı....,...,,......_ •• •. r- ~ • - nın e ı ne arze ı ece tır. a • J , • , • o. 

Londra 23 tA.A.) Orta on~~e 700~ cescd sayılnı·ş~rr. dir. A1ınımlar yapt :.kla~ı {İdd~i .~a- limatnamenin önümüzdeki hafta !arın ~ez mıntakas~ındaki Toro- ğusuna varmı~lardı~. ~i?ver ku;r • 
Donda yeni büyük Sovyet taarru- Dıger kesımlerde çarpışmalar anrzler ve elde ettıkerı sayı üs.tun. iç·inde neşredilerek mer'iyet mev- pez tefır.,ın cenub dogusunda çenı. vetlerl de gen e Sı.te nıaı 54 Km. 
~ ba~hyah bir hafta olmak.tadır. devam etmektedir. Alm~nların lüğü ile ilerlemeğe muvaffak olmuş- k:ine gireceği kuvvetle umulu • her içine alarak sıkıştırınağa başla- doğuunda kain S~l~an nıevki\'le çe. 
Rerliyen Rus.Iar yeni ve d:kkate gayet şiddetli karşı hücumlarına 1 lardır. yor. dıklar~nı nıu~telif tebliğlerile bl :d~: lı k'ln~'.ş!t:rdir. _Sirte. Elageyla ve Mıs. 

Kont Cl·0 n"'0~Y ......... e ..... d ..... 1·-k~u~ı--e-.-.d~e"""* .... b ..... u~s~a~ba h ban ı ·ıyo· · ler!:!":.:~~=~efi~:t~~~in7ü~:~::~ ~:~:ı t~~~ik~~::' s!~~~~m~~~ 1 ~~~ :~ .t~.g~~;::~ : ~~~~:~~e~ 
getirmiyenlerin ne şekilde mua- lel'linden mühim bir kısmını haric- 1 ç'.n bütim şayialara rağmen bu de. 

R d d mele görecekler: hakkında hu _ ten yaptıkları yardım taarruzlarae fa kafi derecede takviye alamamış 

omaya ön Ü trenı• bı•r marsandı•zıe çarpıştı ~:·ki hükümleri ihtiva etmekte. ~:manl~lm~:::.~~ıGe~::~!~iki:~ ~n01::e!::~~ir::~~=ı:t~r::~J8~ 
ır. ropez'in cenub doğusunda kuşatıl - evvelki yazımızda bcJıls nıevzuu et 

!~~=i ve,,i~;;~~:ı m:::~;;~hd::.~~ - ---- Mi 1 n ş f h 1 • d ~~~ ~!:ınS=t ':"Ji~~ri~~dl~~ ~:!=::~~:':7nt~=~a:~u~e :ı;:~ yapılan toplantı hakkında tafailat v e şe rl m iZ e 17 Birindkanun tarihli Alman .remi bileceği hakkınd1'ki ihtimaller daha 
verilmiyor .1 O!CU/ ardan iki Qğlr yaralt Var, (Baf tarafı l ine! sayfada) tebliği bu bölgede sadece 4210 e. da kuvvetlenmektedirler ve sekizin. 

Roma 23 (A.A.) - Har=ciye 
nazırı Kont Ciano, ge.,ıel kurmay 
reiai General Cavallero, Alman • 
yanın Roma ,,.efiri dün sabah lto
maya av-det etmişler ve merasİın· 
le karşılanmı§lardır. 

Roma siyasi mahfilleri, yapı -
lan rçtimam haiz olduğu siyasi 
ve askeri mahiyeti dolayısile taf
si'lat verilemiyeceğini bildirmek. 
tedfrler. Bu mahfillere göre Al -
man ve İtalyan arasınd~ siyasi, 

de bulurunuşfardıc. sirle 542 tank, 477 top, 1000 mo- ci ordunun büyiji;( bir faaliyet gös.. tahkikat İCTQSlnQ haşlandt Milli Şe1ımiz bu arada refa- ttirlü tqıt vesaire alınmış ve Sov. teren hava kuvvetleri, açık çölden 
katlerinde Vali ve Belediye Reisi yetlere ayrıca 1 S,000 de ölü verdi- çd<i.nıekte o:an Rommel kuvvet • 
Ur. Liıtfi Kırdar, Eınniyet Mü. 11ilmiı olduğundan bahseylemiştir, lerine bazı zararlar ika etmekle be. 
dürü Haluk Nihad Pepeyı olduğu ki bunlarla iki yüz bin rakamı ııra. raher bu kuvvetlerin oldukça mun.. 
halde Karagümriikteki yeni stad- sında bir nıünasebet aranamıyaca. taza.m bir surette çe~ilmele.rine nı' 
yom saha&ını gözden geçirdikten ğı meydandadır ve Rljev'in 240 ni olanıamıtlardır. 

Bu sabah, Yedikule ile Balıklı ı nin önüne geçememiştir. Bu çar. 
ar&sıında feci bir tren kazası ol. pış.ma neticesinde banliyönün lo
mUJ, banliyö ile marşandiz ka- komotiti birkaç vagon hasara 
tarı çarpış.mışlardır. Son dakika- uğramı~, iki vatandaş ya • 
da aldıiımız malumata göre 5,58 rıaJanmşılardır. Yaralılar der-
de Küçük.çekmeceden kalkan bal hastaneye kaldırılmış • 

sonra saat 12 ye doğru KızılayıP Km. batısındaki Toropez sabasın - 3 - Uzakdoğudu: 
Topkapıdaki aşevini ziyaret et- da vukuu beklenen ve Alman ve Amerikan • Avu$lralyalıar, ıar .. 
miş.lerdir. Sovyet ordularının karşılıklı durum ki Yeni Ginenin çimal sahil:ndekf 

, askeri ve manevi sahalardaki 
tam mütabakat bir defa daha 

banliyö treni Balıklı istasyonuna lar, hadiseye müddeiumumilik ve 
yaklaştığı &ırada, Yedikulede zabıta. el koymuşlardır. Bu yüz. 
manevra yapmakta olan marşan den banliyö trenleri bir müddet 
dizle karşılaşmış, bütün gayret- işliyememişlerdir. Tahkiketta de
lere rağmen makinist müsademe- vam olunmaktadır. 

Kızılay as ocakları idare ko- ları üzerine büyük bir tesıir icra e. Gona bölgesini zaptdltltleri halde 
mitesi reiai lstanhul ıneb'usu Sa- deceği zannedilen büyük bir kış im- Buna bölgesini henüz Japonlardan 
dettin Uraz Milli Şefimizi ToP.- ha meydan savaşının da bu suretle tanıamile alamamışlardır. Lae şe .. 
kapı aşevinde karşılamış, Reisr. Sovyetler tarafından akiın bır~kıL hi.r ve lim8:?ı ise. ~enüz Japonların 
cüm.hurumuz aşevinin mutfak mış olduğu tebeyyün etmektedır. e~de old~ gtbı Japonla-:, Burnaı 
kısmını gezmişlerdir. Alman kaynaklarından henüz bu cıvarına yemden asker de çıkarını§. bel;rtilmıi~tir. . . • 

Cianonun son zıyaretı harb•n 
güdümü üzerU:de ya~ılan müza
kereler cümlesındendır. 

General Eisenhower 
Ceb~lüttank 

kumandanı oldu 
Londra, 22 (A.A.) - Şimali 

Atrfka mül!tefikler umumi karargL. 
-.. hından bil<lirildiğloe göre, General 

·Eleenho~ anmyet sebepleri dola 
yııırile, C~iittarık komutanlığına 

1 t.yln edilmi;.tlr. 
ıJkl a:swdanberi itk defa olarak 

Cebefüttarık bir ecnebi generalin 
kumandasına verilmiştir. General 
Eisenhoweır, Şimal A.frikadaki müt
t«lk )usvvetlerin başkomutanıdır. 

Moskova, Londra 
ve Roma büyük 

elçilerimiz 
Anka.ıra, 22 (Hususi) - Mos· 

kova, Londra ve Roma büyük el
çilerim;m de yakında hükumet
le temaslarda bulunmak üzere 
fe!hrimize ge}melerİn•.! intizar e. 
dilmektedir. 

Şark cephesi Milli Şef a~evinde aünlük hususta tefsirlerde bulunulmuş ol .• lardır Ş~ki. Yeni Ginenin. şi~nalin .. 
tabldot olan etli fasulyadan bir mamakla beraber bu büyük tehlı - dekıl eski Bısıınark veya "i enı İrlan. 
kaç kaşık yemişler ve yemeği çok keyi bu suretle bertaraf edebi~ı'!lesi, ~a a~~ları Japonların elinde oldu. 
güzel bulduklarını ifade etmiş· esasen Kalinln • Rijev • Vegılılokl gu gıbı Japonlar Sal~m:ınlardakl 
lerdir. Reisicümlıurumuz b;r ki- sahasındaki taarruzi hareketleri he. Guadalkanal adasındakı mev:dleri. 

( Bcq taralı 1 inci sayfada) Sovyet1el"in Sostofa 110 veya 120 fiye ne kadar yemek verildiğini nüz durdurulamamış o!an general ni de kuvvetli bir surette tutmakta. 
Toropez bölgesinde mevzu kilometre mesafede bulundukları sormuflar, bu miktar bir kaba Zukof için mühim bi~ ';lluvaffaki • ~ı~lar. Bu seheblc-, c~ub batı Pa., 

ça.rpıfmalar sonunda müttefikler ve Almanlarm karla örtülü olan konarak kendilerine gösterilmiş- yet sayılabileceği tablıdır. sıfıkteki durum henuz karı~ıktı 
bu:lunıdukları yerleri sağlamlaş- muharebe meydanını lef'keymek- t:U:· Milli Şef günlük tabldota ne 18 Birinclkanun tal'lihli hususi bir v~ her iki t:araf,, ~u d

1

uruanu k~ 
tırmı,lardır. te ve bu meydanda darmadağı- miktar gıda maddesi konulduğu. Moslı:ıova telgrAfl da herhalde bun- dı lehine çevırmex ıçln .ıunıına] 1 h 

Sovyet tebliği nık bir halde silihlar ve elbiseler nu da tetkik etmişler ve aşevleri dan cesaret almıf olacaktır, ki Kızıl zırlıklarl.a meşguldür. il 
Mo~kova, 22 (A.A.) _ Sov. bırakmakta oldukları bildiril.. ha.k~ında İstanbul meb'u.su Sa- ordımun AJma.n kuvvetler~! .!.~!"°.: Japo~l8:rın umumi durg\11'\)Ukla 

yetlerin eece yarısı tebliği: mektedir. dettin Urazın verdiği İzahatı a· pez'in 70 Km. batısına surdu~u rından ıstıfade eden geo~raJ W 
21 İlkki.nunda kıtaatımız, Sta- Son saatta ha.her verildiğ'ine laka ile dinlemişlerdir. ve ,imdi bu b~lt'!'~de ta~mız hal~ • ~e Ark&_? hu~udu~~an Bu-nt~ a ,_ 

lingrad bölgeainde ve merkez eöre, Sovyet kıt'aları, Rostofun Milll Şef hergün a§evlerinde de bulunan kıt aların Aman degıl, C"me dozru bn mufreze llel"l l>a ~ 
cephesinde ilk istikametlerinde 125 mil ,imalinde ve biraz doğu- 16 hinden fada. fak:re yemek ve- fak.at Sovyet kıt'aları olduğunu bil. Akyab'ın 96 Km, ~mal hat~ter 
taarruzi savaşlar1na devam et- sunda bulunan Millerovo demir- rildiği, yakında 4 bine yakın ta· dirmektedir. Kezalik; 19 tarihli bir kalı .Maungado. çevresini tı}tJ~ın~ 
mişlerıdir. yolunun mühim düğüm noktasını lebeye de yemek tevziine başla. Londra telgr~.fı da Moskova radyo- met.sız olarak ı!gal .~lrnti§tlr ve .. , 

Don nehrinin orta mecrası böl- eeçmiş bulunuyorlar. nılacağı ve bugün de Kasımpa~a suna atfftı mühim Sovyet kuvvetle- cak, bu hareketin fumul \> • A._.-
geainde kıtaatımı:z, taarruzlarını Almanların hücumları aıevinin faaliyete geçeceği habe- rinin Woronez mıntakasında büyük yetini anlamak için bir iki ; .. tnahı .. 
muvaffakıyetle inkişaf ettirm;ı- rm"den çok memnun olmuşla.r. ve ölçüde bir taarruza g.-erek bir kı. lmıek lazımdır. ı,..Un bek· 
l · b" h l" d k" d Moskova 22 (A.A.) - Alman- - -.,. ~ O 
er ve ın ızaın a ın e ı üşmn. 1 __ takdirlerini aş ocakları teşkılatı- liiliiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİmilililiiililİİİIİİİİİİıİlııılıııi•••ııiİİI====:::::-..... -· u. nı takib edere!c 2fi.30 kilometre ıar Stallngradın cenub batısında bü nın başında bulunan İstanbul , __ ....._~ 

Herlemi,ler, bir iki mühim ma- y1ik bir fİddetle taarruz etmekte • b' s d u· u v r ç E N B E R L . T 
halli ele geçirmi~ler, ganimet. ve ~':!:-tin·?~:=.t:~:ı:ı"~~~ ;ı:ı~~: R~~ ~:. L~~~i K:~a;: 1 
eair alm.ıflardı.r. l .. . şu kehmelerle ıfade buyurmuş- S 1 N E M AS 1 N D A 

Ruslar RoBtola yaklafıyorlar a arı orta Don uzerınde bulunan tardır: 
Mo&kova, 22 (A.A.) - Orta Bokıhovskaya'd., !öüratle ilerlemek- «- Çok muvaffak <>lmu~u- Bugün 11 den itibaren devamlı seansı ~ 

Don bölges!nde Almanln, kar- le olup M_illerovonın ltm~l doğusu.. nuz, ba.şa.rdarınızdan dolayı çok aro\i. 
makarışık hır halde batıya ve ce- na 18 mil mesafede hır noktayı memnunum. Sizi ve mesai arka. Büyük fedakarlıklarla senenin en güzel filmi 
nub batıya doğru çekilmektedir. :r.aptetmişlerdlr. Sovyet kuvvetleri daşlarımzı tebl"ik ederim.» en hüvük romanı 

Aş 

Kalhlerlnde ~ küçük bir aşkın tatlı hatırası yaşayanları 
ler. Dünkü Pazartes: giinü, Sov- bu suretle Dem vadisinin ıiınal kıs - Milli Şef aşevinden yemek al
yetler yapmış oldukları taarruz mında mevt.al almış olan dü,man makta olan fakirlerin minnet ve 
netıicesinde 15 mil arazi ~cazan- kuvvetlerinin bütün ric'at hattını tükran tezahürleri arasında Top· 

T h muılardır. kesmek tehdidinde bulunmaktadır • kapıdan ayrıLmışlar ve Li.lelide-
00~) cep "Sİ~de faaPyet aruı Cepheden :ılman bir telgrata lar. ki ~ ocaiına gelmişlerdir. MilJi 

gönülden takdir edecekleri ilahi bir eser. ll. can ~e 
Kadınları, erkekleri ağlatacak en büyiik gönül nıaeeı-aj 

ve ihtiras sahneleri. ~rı, atfı 
(Baf tarafı 1 inci sayfada) 

nus ve La.gulet limanlarına bom
ba uçaklarımız tarafından yapı
lan hücum nnasmda büyük yan. 
gınlar çıkarılmıştır. 

Alman tebliği 
Berlin, 22 { A.A.) -- Resmi 

tebliğ: Tunusta dül}man baskısı 
püskürtülmüştür. Cezayirde ve 
Tunus topraklarında demiryolla
rı ve motörlü tasıt kolları bom
balanmış ve mit~alyöz ateşine 
tutulmuştur. Savaş uçakları Ce
zayi.rin doğusunda bir düşman 
8'em'İ kafilesine taarruz ed~rek 
üç biivü'k gemlyi ağır haaara uğ
ratmıtlardır. 

Trablusta vaziyet 
Şef burada da yemeğin tadına 
bakmış, alakadarların verdiği i
zahatı dinledikten sonra memnu. 
niyetlerini izhar etmişler ve aşe
vinden ayrılarak otomob;lle Dol

Londra, 22 (A.A.) _ Rommel 1 tır. 8 inci ordu öncü lcıt'alarının mabahçe sarayına avdet buyur- 1 
ordusu kaçmakta devam etmek-1 nerede bulunduğu hakkında ma. muşlardır. 

d . B ı· d elen haberlere liımat yoktur. Fakat Cumnrtesi İstanbul, 22 (A.A.) -- Reisi-
te ır. er ın en g • 5· · r:o k.l k d ·· h M 0 11· Ş f ı· t t ·· ·· .. R r yeni miidafaA. gecesı ırtın » ı cmetre a ar cum ur, ı ı e sme nonu 
gore, omıne ın ~ .. doğusunda Alman ardcılarile çar bugün şehir dah:linde bazı yerle. 
hatları tesis etmekte oldugu soy- pışmalar cereyan ettiği bildiril- ri gezdikten sonra akşama doğ. 
]eniyor. Fakat Trablustan gelen mektedir. ru, Nişantaşında oturmakta olan 
haberlere göre, hakikat bu mel·- Başka bir takım raporlara gÖ- İstanbul meh'usu Fethi Okyarı 
kezde değildir. re, 8 inci ordunun bazı 'birlikleri ~kametgahında ziyaret ederek 

Matra·tim vadi~inde yandan Elaghe·ildan :!4{) kilometre ileri· [ bi.r müddet kalmışlar ve sonra 
yapılan hücumlar, Afrika Ko .. p- de bulunan Sirtin ötesinde bu- Dolmabahçe sarayına dönınüşler-
aan .ıreıri ha.raketini hızlandırmıı· lunm.• lct.a,.\•~ d\ro. \, 

1 ZARAH LEANDER.•i .• .. n 
EN BUYUK AŞJlJ 

Büyük artist ve muga11nlyenln güzel sesile vücude 

3 

emsalsiz hissi müzikal bir es-er R~tirilıS1 

Umumi istek üzerine ilaveten 

EYT NL4R 
Türkçe sözlü emsalsiz bir filtq 

3 - Matbuat jurnalı türkçe sözlü 
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Spor Konuşmaları: 

Yazan: Pol dö Kasanyak Çcviren:01~~~d:z: ÇF
1
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11
hklra.ri Oko~aranansoveybu·- .. .d ,· n 1 en d ,· ,,· r mı• l. 

Her taraf buz. tutuyor . . . Kll'l Oma unutmak iıatedi. Bunda mu- _. ... _ • r 

beyaz ve gümüş... Gökte de ay vaffak ela oldu, fakat artık, ya • tün .. evinin içini pW.liyen alı•brıl- Buaiin fiür adamlarının, ömrümü y AZ AN L_ _...1_ ~L:_ı __ ...1 k 1 :s blrm b L-~ı denbirfeyler!arfımmecbureden 
Her ıeY uyuyor. zmuna diifmüyor. i'ui• mahkümdum yani k k mataanı satıp areçlnen aydınların A 1§-er111 fek ..nı egı~tırrnek bı.e bır 

ueyaz. .. DJDG&, ·~ uu- aautn görmek ar. DUf arga ar çeviriyot' .. Ben so- asanın aıına uag ıyara.k kala ı · ' . r . d - · . . . 

Şair, biiyük ~minenin ön:jnde SaMiıeti nerede aramalı? ve muhakkak biı· ö'lüme ~n=~ hepsinin bir fikiyeti vardır. Yorul Vildan Acıir ~~ı~:aıd?1Jendir.lcidir . ... Gündelik 
uyuf111Uf ·.re kitab. elinden kay • SaMleti İDHn bizzat kendi.in- l'Üzel v b' ··· ma.k ve dlnletumıecuek T ır m isle~ı.z: Haru paket ta. 
mı,. de tqmıaz. Yo«aa kendisini, ru- ~...Jarenç u adam laalime Öt d nber" ·· 1 • cİ ıırkeo lroıl değiştirmek ıibl 

acunasa,,~ı. · · Demek ki ben sana Ke e 1 &oy tnır urur: ve esirlere okumak için bol bol kl- 1 İster kafanızın isterse ad~İeleri • 
Ba saatte yalnız at•t uyanık: han zemııin olduğu halde böyle :ayaa•ltunı ~~lul ~kum ve sana kar. kat«acafabasaı •ypoorur ~ spdor yapıdınl •>I fa tab verirler de Dle%unİyet imtihanını miz.in çalııınalartnda bu münavebe 

eğleniYQr, raksıııcf:yo.- ve çıtn·da. terkedİlınİf bi..eder miydi? r a nanKor u etnUyeceğim • ı-.ı· a amını nen- hazırla üh d' ı b· dl-' 
yor. Bu, bir meıpe aleti .• Odün· Saadet .. bunu kendi.ine kim N "dil d ' l • · dlrir mi? yan genç nı en l5e Vf'ya ır nıenme şartı olm asa bi e yor. 
lar, kaynayan bir su aiirliltür.fie verecek~ •• Hem bu aaadet, niçin, ~ ;sen 1 

e .• arzun yerıne İlk bakıfla • hl lb doktora kuvvetli bir idman tavsiye gımluğu reçlktirme bakımından bü 
ld k • b re ece · · · . lir msana raz gar . . g~. etmek kimsetı:n aklından geçmez. ı yük bir hlmnettir Ünrinde alı ,· 

rnm anryor YC e&1kJeriadeft kö- d.ir..., meçhulü olan u evi bu- • Tankret daımaı susuyordu. Pe- de amman· a oo~ b~ tanı teaırının Kafayı ve adaleleri a~'W}j zamanda lan etüd m--'-r.ını degı· · • .;_!e n!a·-
pük sıztyor. giin ziyaret etsin? f i ka y ı bedenı mt:s 1 ula 1 " crnuaa __. ... 

Bu ocak asırlarca kim bilir Maamalilı ona malik elan kim rıı ~au 5u a, .onun va rlı tavrı· san nasıl dini a; \~ yor l n. yorucu bir şekilde çalııtımıa.k hiji. t sıl bir nevi nisbi dinlf'llme ise çalı. 
bö•le .. _ k-.:ııar m- --·ttu? Ve - -•er var ... Ona malik olduktan na, .afif ve _aıyah saçların~, ~rı - ini d benıne5 'bazu:n ge ece- yen bakımından çok hatalıdır. An. ' ıarı adele grupları:ıı deği.,.irnl<·k te 

J .. ,,. - ,,-- J- aeı kehrıbar ten.ıne ve u:ı:un kırpık . g n e ceva ı prensı len bakımın trenöder hat.ti eski b l tabir .. j t ı -'·ı lb' . b. b ' "'d ı ' 
k\nı bilir ne bdar adam, cözlef"İ 90nl"• firanna meydan verenler ı · ~ b ·· '"k 'l .. dan hcma:ı hemen a ı ] d r e m:ı. JIA oaun g 1 rua 1 ır n ennıe. 
böyle sat"ı ve menekte bir ateıe et"~n yumutattıgı u_yu . yetJ goz Çünkü •m 1 ~ ~ o ur u .. . saade ederıeniz onların alaydan ye- 1 dir .. Hakiki dlruenıne yolu ise bü. 
saplanmış, bu a.loncla hülyala • va~~fe, macerasını okudugvu 'bu 1-erı~ ~~kıy?rdu. ~ıç \,:r zaman, tdd" 11 :;:zu~ e:ıc pt .. ~.' .. ve ~an't tifmeleri blle sade büyük lL'-iri Ole§ yiJc dimağ yorgunluklarından -tabii 

--:...:1- 1a"kiimd hatta fllrleruıde bıle, buna ben- . J e ırs goruruz kı ne. galelerin d ei!il m anevi üzüntülerin uyku iyi gıda ıartla 1 b t 
nnı tükettiler. r--- \l .. an, ıüneıin ziya- zer bir teshir, bir cazibe tahay • tıce yorgun adamın dinlenmesine ve bile bir atletİın (« forma •> g:rmes' e haili açık hava h e:eıı afı a. so;ıra * ama Uilc:rar kavu"'1Mlan sevcili- yül e~i. Birdenbire, kalbi- oKnuın. -~ını bulmağa dayanıyor. enıel olduğunu tecrübelerll; b:\ir madadır Spor d .. aıl ~r k ~~a nn 

Şairin evi, yamacı.-ı ta zirve - ~. :yüzüne balun.amak yemini nin ta demliğin-de hiue.tti ki p e- uvvcıuı ve devamlı adele lıleri ba. ıe,. • • 1_...1 d."'-'- t t"-tl · 1· ·• u . 0 a~ ve 
•ı'nd Etr f h ti' __ .ı iM ta c...L---eml • d'b' k . -~~..r. ~- • CAmJagv ~~Lka li • s ~eo L<uıa , ı z tina ıste;n.ı..-. .. e. a ını a.pne ı ~r •· ~ erın ı nte a • rı ,. .. -...9t16 .. sev•Yor, tif bul- r- a veya uzuııı ve m~ t T k fi . 1 _.. h". b dtetl ·~·-1 l ,,_ 
ğaçları çcvinniı. Atıai'ıda, ova, dar ıitmek ve orMla Örid.l.'i ara- ma:ı: b-T muhabbetle bütün ha- bir yolu berııün yürümeğe mecbur 1~ ! z?'OJOJl ve IJtyen kaide. ar er! o.,u:ıu.a!"• gezme er de • 
dag" ın kapadı~ı ufka kadar bü • mak ce.aretini •ö.teren Orfe-.. t üddj.:- , . iman da Tanrının ırünu·· k--...11 k lerl i'ibİ basit bit' manhk da bede. vantlı flkır mesaısa yapmak nıecbu. 

6 • ya ı m ~ce aeYıyor ve o • o~ a- in --' • . k c...._ • 1 ·- • etind 1 1 1 ı. cll . • 
tün genİ§liiiı ile uz:an1yo.-. Ne çare ki bu Orfe, yemin!ni tut· kend' • • · b' 1 .. ' fuının içini didik didik eden fikir n '!l'R'l§Tnası ıç1n nı<Ulln dın endıgl r.y e o an nte cıdu er ı çın ea 

V kt k •- ,__ Ö . tt" ğ"ısı IQ~n,tt.1raz eYve tahayyul adamı ..;tb·ı yorulur ve k"'ndl b 
1 

zamanın aN-IJmesini i er. Okulları- İyi dinlenme ve kendini tazekme 
a ile burada bir ıato yü • mıyaea .. -.adar delidir.. r.idıa e 1 " la&Qe ır. • •· '" aş - zd bt-ıı"'. b' . ._..._ __ .ı • d A tk h d 1 seliyordu, fakat o vakittenberi i.e eA>ecii- elind!!!n kaçıyor. .. p . b" •• na bir .,.......,..mluk mevzuu olan • t mı an nz, tr ımumıno.an ev. yo.u ur. ç ava a yapacak arı 

J -·· ~, ır tebeuu.mJe tekrar J -··-· ıs er el b b it h b k d k • 
zamanın tahri.bine uğramııtır. Ah ,lrendiM de Orfe gibi saade- ıöze ba ladı. ' bedeni isler fikri yeni bir çalıpna v çocukları sporla y-0nnazlar. Tıp u as ve .. ~ a ım 8 !'! eme . s ız 

Üstünde güne§ ten rengi uçmu~ tİDin hakimi ol .. idi! 1 • · .. . uzviyete daha evvel ycrleımiı olan kı 5lnıf ın spor bayramına çalııan çal.'pıal~r biiyük f b:fyolo1rk vazıfe. 
lc'ıremicllerile düz bir çatısı olan Acaha aaadet, efsaneler dııın- :::-- ~! 1 "b~~~ ~~ek soylıye. bİl' önceki yorgunluğu eidermez ' çocukları o gün için bir mesele tu. lerı tenbih edecek, u:ı:viyctln atmıya 
bu yuvat"lak ve kahn cüıaeli ku. da hiç mevcud mu? :f.1'~? .. ıç ır 1 ~g!,1' yok?.. Ne Bu yorgunluğun menşei ne olu~ l fanı altında kıvrandırmadıkl.ırı gi.. mecbur ıolduğunu daha ko'ay ve 
ı ··•- 1 l 1 k Hü'-- L :;;. _ ._ k • UJUDUYQrsun, faır • •• '- 1 bl .. . daha iyi atmasını onun üzerine ala. 
e, yuıwe c pencere er e rra ha· .,,., ıat .. ra.x, yarı uy u :.. Tankret anlıyordu ki, hisrni ou~. • · . . . . ı B ·• 1_...1ikle • d . cağını da daha lrolay v dah · i 

kar. Ay, peneereniıı camlarından açıkça aöylese ancak fUn .. ı.! Şımdl derhal }UllU ıoyliyebıliru u aoy.reu rını en heden terbı- , k dl t 1 . d ğ")e d .a 
1!, 

ı . T '-- ,. d •• • •-ı • • '- u soyn- ki • bed l 1 büy" ük' • har-·•- tl 1 1 k fa o ara n .enmes nı e ı a eta vu. şte ıaır anKret ın o a11 ge- aer m Ç'1ÇeK el"lllı o&ıuy(\r ve gü. yecekti: periden asla a 1 agır en ça ıınıa arı ve I yes.ı ve spor c:Ke eı- n n a yor d "rgiil . . 11 • • 1 ni~ ve aydınlık ... Yerde kalm bir ~ ziyası ocağın altını içinde mak ve onu karısı vap:r~,m; : devamlı fikir mesaisi yapmağa mec gunhddarı için dinlendirici olmad ık cu~ ennm ~e;ı· 7nmesını sağ 1
• 

Jıalı; ruhları bizzac evin ruhu o- kayboluyor. kat bmıu aöylenıeö-o. ces aet. da bur insan için dinlC?ndlricl olmak ları manasını çıkarmamalıdır. Me. yal b '~ .... ~un ıçuıl f
1
iklr sernıay~s11• 1 t ih"l h . * .. ar e ~ .. ' d h u· ak. . --' "ı-·· .. bulabil lct-.ı' M n arccuıp yoru an ara gez.mesm • -~ ve .onun ar ı e ma remıye mİyordu Bir tek kelime .. 1 fOY•e ursun a a şı tesır yapar, M:J.e o~uyu me eoU'. • • Cf ed bT lar b ' lkl ' 

t ine tııhid olan eşyalaı-. .. Nesil Gecewn aük\ıtunu bir §ey yırt- kendiarni vecd j..,M.de hı ksoy e~." muzurdur. Kafalarını ç<ı&c yaran in. bur Fransız muhuriri Balzac yazı PYL!-__ 
1
1 ?'?':88 a.lball~eyala ıs e. 

·ı _Jı. k · il • 1 b Bi ~-f ,..... ra an go. ___ 1 h' kulla la d . . , te onwneıennı, gene ıyor rsa me. 
nesı pcn. ço ınsan e erm n u tı... r ...,... a, iki defa camlar riİnÜfÜll kaybolmasından korku 1MUUar onu ıç nbnıyao r an masasının bafında ıy1ee yorulup bu Iek 1 . ldtl' 1 _._ 
-yaya venni• oldug·u kir taba . titredi ... Maamafih, hava sakin _...J • daha az beden harele ti •apmagv D lı h r 1 . alt d b l e erı varsa ııısız o mwı; far. 
-T :s yoruu. ubt ,... lar ç·· k"' çoke J f~ a ncal . lem.en ekın n "velin ~ u u. tile açık hava oywıla:ile yeni b1r 
kaaı üstünde, ate§, hafifçe in'ikas Ye rüz,.ir henüz çıkmamıf... O m a~.ır . un u yorucu ı- nan pı a ır ve o oca go esıne bak 1 v d" i ek k d 
etmekte. Pencereye ümidaizce bnad- kuduizu~~:'bıpi~:re;a;;;::~~ o- ki.- mesaisine bedecıi mesaiyi ilave madan çocuk gibi ip atlarmı1 .. . gulyo~ ~J~ · . a ar met-

Hiç umulmıyacak b:r ~üa; maz N.r çarpıyor. Tankret pencereyi dımek yıpra-tna,yı iki mi$Une çıka. H~ı var . .. Yorgun bir dimağ ını lNl5'
1k verın'm. 

1 d ]'ki . 'L• 1 , - Dur, dedi, ben sana yardım .. • bo _._ d • ı 1 h l V'ld A · ga e ı era gı&>t ıs.üçük küçük yan açıy-Oll": o teY içeriye giriyor, rıp m:vı muvazoen~yı zm- e - iÇ n zararı areket er birden büyük ı an ~ır 
camlardan mürekkeb gen~ pen- hav.Ga dönüyor ve aer'in came • edeyim. Çünkü ben çok şeyler bi- mekfir. . bir dikl'«at ve koordmas.ytOD istiyen.. -
cerenin önünde, bir çekmece ıek- kanı U.tüne dW,üyor: çiçeklerıi liyorum. Sana ~nu ıöyliydili - Yetişkin ve fizyolojik vazlfele - lerdir. Bunun aksine öaceden bili - Yangın baş' angıcı 
1. . ri mki, ben, ayni zamanda hem mde mıuJ, m:niınini, minyatÜT rörmüttüt" ve artık, \qümüş, bur. rinde tam bir miivazene ve ahenk nen ve devamlı bir konsantrasyon Maçkada Mcfl'Ul1yet caddesinde. 
b . k d 'lkb- L k · nl o kadar aevdıg"" im rW.eıklere, hem bu'-- · _ ...1 'dd. d 1 • • ır ser, ı' orfaam a ı _.arın eaın14. o ann yanında ölmek- :r-T ıunan 111sanul\ cı ı ve evam ı istemıyen oyun ve .eğlence karak • 133 numaralı Viktorya apartıma-
ziyneti olan çiçekler açmış. ten b"'ka bir cayesi yoktu!'! de beni kurtaracak olan ateıe bir zihin çalı,mMı, hiç olmana bir terli bareketl~ l'!e kadar faydalı ne nıından düı:ı yanglft çıkmı• itfaiye 

B d • L. B b' bakarak kanatlarımı penceıeone b • d :r ura a, ınce uır camekan al. u, ır .,,_afçuktan başks bir zaman için u müvazeneyı evam 1 kadar dinl:ndlricidlr. HaHc\ dimağı tara'nıdaıı büyümeden söndürüL 
tında, yaprakları sık bir surette şey deiiJ... çarptığım esnada, sen, malik ol- eıt:tlrebillr. Bllirainiz mahpuslara te:nblb edicidir .. Bizi uzvlyetimiz • mÜflilr. 
ıirift olmut gecesafalar, ıün • Tanhet, onu, yava§.çacık elle- madlğın saadeti dütünüyordun... • ............................................................................... ---------·---------· 
düzsafalar, düğUnçiçekleri, ha • ri içine ahyor, ocağa yaklaftırı • O gaadeti ki, ne .senm karşına çı· s o• z s 
nımelleri, li.leler, teberler, karan- yot"; tath sıcaklık twrini göate- kacağını, ne de haniİ tekilde ge- A B A 1 N D A 
filJ.er var ... Tankret, tohumlar _ riyor; ilk önce hareket.iz duran ~bileceğini hilmeksiz;n ihtirasla 
dan fenni bir halita yapmak sa- yusufçuk timdi mavi kanatlarını arzu etmekte idin .. Ayni zaman 

yesinde, öğleüstli güne~in huzme- .ehvetıe açrp kapıyor. da kendi kendine: Uç 1 ak.·r kızla evlenen 0 .. ç mı·ıvoner lerile oktanan ve geceleyin oca- Muanm üatUnde, Tankret'in - Eğer çıldırasıya sevdiği ve 
ğın ılık hararetile canlanan gÖ- daha bu sabah kopardığı yepye- cehennemlerden kurtardığı ka · 
rülmemi.§ renkler ve yeni yeni ni bir çeşidden, kenarlarına be- dını elinden tutan Orfenin talihi 
çeşidler elde etmiştir. yaz basla çevl"·ı-:~. kıtnlı yep _ bende olsa idi, diyordun, onu eü· 

Her saatte Tankt<et, aşikane ·:tklı, büyük bir karanfil demeti n~in ziyasına kadar götürebifr. 
bir tavırla küçük bahçesine relir var. dim, o yet"e ki orada oı ıun çıeh-

Hayatta muvaffak olmanın bfT kibritleri yapan fabrikada çalı,ıyo. &İhaneye ıltmif, atölyeleri geznıiJ 
takım preft3lplere riayette mümkün rum. Admı Elza'dır. Alliını çok ve seıxlhmeden kı.:ıın hal ve hare. 
olduğu muhakkaktır. Fakat ınu • fakir olduğıı ~ çalıpna.ya ve onu kdint kontrol etımİf, Mekiub muh. 
vaffaklyetin ender .olmakla beraber geçindimıeğe mecburıını. İyi bir tevuını yer.inde, kızı ~cl bul • 
~ ~lü. ~ide b~:ıici bir piyango 1 aile k.a~ını olab~lm. Şayed evlen. mut ve evlenmifler. Onlar da bun. 
J&&he.ti &'lbı hazan 8'.&anln karıısına imek ısbyors8nlz lUtfen bana yazı • dan pİfman olmamıılar 

ve onun üzerine eğilir. Koncaları Yusu~uğu oraya koyuyor. resini temaıa e~aneğe n1üsaade 
tayar ve tüveyçleri tetkik eder; Sonra eğiliyor, ateıi canlandı- vardır ;evet, hiç şüphe yok, mu-
koklar, sarhoş olur . . . Bu suretle ray.er. ayyen olan vi.Jedcn evYel sevıi 
hayab, serin çiçeklerilc şa1rin ta· Ve tdct"ar doğrulduğu zaman, limin Y.Üzüne bakarak ilaha kartı 
hayyül ve fantezisinden doğan a- koltuğl.nlda 'bir kadın oturmuı • itaatsizlik elme:.ı: ve verd.ig.im 
henkler arasında taksim olunu!'. tur. sözden dııarı çıkrn•zdırn . . . Ken-* Bu kadın hankuladtı güzeldiı'. di kendine itte böyle diyordun ... 

\lev çıbrday.or, sıçrayor ve Fistanı mavô, yusufçuğ11n korsaaı Tankret: 
odayı dolduruyor. Tankret ve kllnatları gibi madeni ve par· - Çok doiru!.. dedi... Ol 

or ve kitabı tekrar eline lak bir mavi renktedir. Elinde de saadetim kendi elite yıkmak ne 
c. Nazarları batılmış satır- kanlı karanfillerin demetini tut· büyük bir del.ilik! •• 
tc." .Aktb ediyor, fakat zihni çok maktadır. Yusufçuk zarif ba,mı yava~ça 

uza'=:ara dalıyor. Yalnızdı!", * eğerek: 
kendini yalnız hiuediyor. Tankret, hayran, dilaiz duru. - Demek ki, dıye sordu, timdi 

Bir zamanlar dostları vardı, yordu. sen saadetini biliyorsun? 
ı faltat o cJogtlar .ıttık kendisini Beriki, ahenkli bir ıesle: - Hay Bütün cevaba bedel, Tankret, 
terketmi,Ier. Öyle ya, ufKu te • ret etme, dedi. Ben, per.i yuauf - onun ayaklarına kapandı, küçü. 

1 mat•Ya dalan, ormanlarda dola- çuğwn. Hain sihirbaz Angor, be- cük ellerini öptü. Pet<i hiç elle
tan, çiçekler yct:ftiren, eski bi.r ni, ismini taşıdığırn böceğin tek- rini çekmedi. 
kulede yaşıyan ve düşüncesini, ı:ne 'bürünmeğe mahkum etmişti. - Simdi gel, dedi yusufçuk. 
arzu ve hayallerini mısralar, be- Çünkü onunla evlenmeği redde - Vakit geçiyor. Halbuki ben, gün 
::riıtler içine sıkı,tıran bu adam • diyordum. Onunla nasıl evlene • doğmadan sarayıma varmahyım. 

• dan ne beh:livebil~Jerdi? bitirdim 1 Hem çiPkin, hem ihti- Fakat sen, ula avdet etmemt>k 
Pek genç ikan aevmiıti ve sn-- yar; enfiye çekiyor, ve etrafını fartile ben.i takibe kar&P verdin 

ğfi,fiı1l;tJ-t.:u,. kendi.sini aldatmı$h· ı,: .. afüil c:.Y et yiyen, tahammül rn-rınmı 7 nei •u·wada) 

~.rih; t~kaun,-:: 44 y.&l&Jarak H~-za Beye selam ince ve endamla bo.y, fU duruı ve 

4~1 .. LE HANIM ~=dımi:.Az teırif eyler miaiz sul- ço~:~=.t!:r:~!ilerLedi: 
R WLll - Baka oilancık, sizi nerede 

Hamza Bey katlarını çattı: ırönniiflüiiimtiz vardır? ve 
• • 

- Ya neden? Hamza Bey hafifçe tebeuüm 
- Paıa erendim~ isterler idi. etti: 
- Pata efendinix mi> 
- Beli ben;m sultanım. 
Cenç ı;İpahi Kelender Uğr.uau 

ile Altuncının yüzlerine baktı, Ö· 
tekiler gülümsediler: 

- Tefrİf eylen, pafa efendi • 
mizi kırman yoldaşım. 

- Geçen gece Ffllnerde, bir 
meyhanede devletltt ve:zh·. 

çıkabildiği de olabiliyor. Mese~ nız.» _ Bunlardan da.M tuhaf olan hadi. 
bazı fakir kadınların çok zengın ı Danlmarıkalı milyoner bu garib B ·ı d ı · 
ı..: 1 1 • d. çla b k-L "ld se rezı ya a cereyan etm flır. 
ıumse ere u: ıva rı u auı <!il· evlenme telklifini il.mal etınedl. Bir , 
dir. So.ı zamanda nıuhte!if memle- j ·"- L __. 8 . · · 1 ...J • L Vak anın kahramanı çok zengfn m r1M1.U:J yauıı. irbır erınc resrmre. .,,,_.n.ı • l1L ·ı 
ketlerde kaydedilen üç evlenme rlni ~lladılar 'f"e b irkaç hafta son. muz ÇJ•~llıı~erıne ma .. mı yoneıo 
vak'aaı bunun del1lldir. ra da e'1iendiltt. Karrero idı. Senelerce Allahın be• 

Birinci vak'a Danimarkada ol • ŞI d" h k _...1etı • h yabanında yahıı:a yaıamaktan bık. . m ı er es saıs.a erıne fe a • 
mU§lur. Kahramanlerı bir taraftan d t t _.~00. tı, sevkedilecek muz san-dıklarından 
H H d nd b

. .1 e e m~l U'. 
ans ansen a ı ıı ır mı yoner, ·- • birinin İ9lnden bir muz seçti ufak 

dl•er taraftan bir kibrit fabrikasının Bunun bir dıger benzerı Viya • L!- .. • ·-.ı b •-ı _1 ... ub' 
" da et · ti z · b' PU" tup ıç.nue una u r m.:." yer. 

mütevazi, fakat tahsil ve terbiye gör na cereyan .mi? r. engın ır l~irdl Teudüfen bu f kir 
müt bir llfÇİsi idi Milyoner Haosen Alınan kontu bır elbise ısınarlamı,. . muzu a 

hı .. bl •--&-- • · 1 da Elbisesi geldiği zaman iç cebine di hır ltçi kız satın aldı.Fakat Brezilya • 
it' gun r a~ sııgara a ip rene 1 . 

0 sırada ahnıt oldu~ yeni bir klb. lcilmq bir lüğıd bulmııf. Bu kiğıd lı milyoner, meldırbunda, müstskbel 
rit kutusundan bir kibrit çıkarıp ıL 1 bir dikişçl kızdan 'eliyor ve ıu sa.. hayat arkadqından beklediği fey • 
garasınt yakaoağı sırada kihrlt ku- tırları ihtiva ediyordu: leri sıralamıftı. Gecıe tesadüfen bu 
tuM111un içinde küç~k bir kağıd par. Namuslu bir kı'&Jm. Tahsilim ve fakir kızcağız bu fartları tamamen 
çuı gördü. açtı; sıhhatim ~indedir. Fakirim. Fa _ J.....a.lz:di. Onlar da tan ı ştılar, nnla§tl• 

Su cümleleri ~udu: kat benimle evlenlrsenia pl§man ol- lar ve evlendiler. Genç kı.:ı sefalet. 
M&yö mustnız. tm, ml'yocer ise yalnızlıktan kur .. 
Ben on dolnn yaşında bir kızım. Viyuıalı kont biraz vehimli a • tuldular ve iddiaya nazaran muhale., 

Gmellm, s•bhatlivirn ve aldığınız dam iıni, ki bir bahane bularak ter. kak bir saadete kavtııtular. 

Pa§anın gödeı·;nde bir parıltı 
çaktı: 

- Kabul etmediniz mi 1 
- Beli, edemeztik. 
- Ya, timdi bizim iki yeniçeri 

ile ahbab mı oldunıx 1 
- Eyil görüşüı·i.z. 
- Anlara m1 ııelmiş idüniz 'l 
- Beli efendim. 
Paşa oda ortasında ayakta 

duran delik.ınlıya az daha sokul 
du: 

- Sizi çok sevdik. Nerede o· 
turursız ve adınız nedir? 

teri'\:z:? 
Davud Pa§a yana~arak boy • 

nunu delikanluun yı.izüne do~ru 
uzattı: 

- uMah!eden .ı dü~ürüten çev 
reden! 

Genç sipP.hi az daha ger:Jedi: 
- Sehvcylersiz sultanım. Bir 

yanh~hk olacilk? 
- Gel do~rusunu söylo. Sana 

eyÜlikde bu1nnmak isteriz. ,,J,,. • 
kilen Hanımı nereden ve nasıl 
tanıraız? 

Davud Pata çevik bir hareket. 
le genç adamın bileğiui kavı·adı, 
sınsi &İnsi gülUnuüyCU"da: 

- Baka küçük d lgii ! İşte di
lini ukapana» kaptırdın! 

,.... !... . 
- Ya anı tamm!lzaız da neden 

ve ne aebeble kayıdlaııunız} 
- !. .. 
- Havfeylemen. [Hllmza Be· SULTAN 

l"GEHÇ,, OSMAN - t. .. 

- Fenerde nı.i dersiz? [Birden 
bire eFni alnına götürüp baf'ırdı l 
bre bostanı:ıluı ol iki yeniçeri 
yatağanından kurtaran sen deiil 
mi idün? 

Hamza Boy haşım cğ-li: 

--- ! ... 

- Adımız Hamzadır ve Top· 
çularda ikamet eyleriz. 

Hamza ney bir elini kaldırıp 
gözler:ni oçh: 

- Ha~ia.. Adını dahi hilmez 
iken cenabınızdan işittük. 

yin çenesini ok,adı] bizden sana 
zarar gelmez. Ve bunu bi:ı:im hiJ. 
düğ'mizi Allahütaaladan maada 
kimesne bilmez! rEHni delikanlı. 
nın omuzuna kodu 1 elem cek .. 
men Hamza Bey, «Akile» Hanım 
pa<li,aha testim olmam1,tır! ' - Ya, ınüfti efendiyi tanur 

mısuz? 

- Yok. 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Hemen ~lamlıktaki oda.1ına 
koıtu, Haa.ıan Peçeyi kolundan 
kavrıyarak pencereye ıötüı-üp 

f ' • i'keri ile görüşen Hamza 

1 ~terdi! 
S. f ı identi çığır. 

Hunza Bey atından gönülaü:t 
gönülaü~ innıitti. Hayvan1 Ke • 
lende!' Uğl'UsUDl'l tt~lim etlikten 
son.l'a çakıllı bahçe yolundan ge· 
çerek büylik binayll girdiler. 

Danta Paşa. sokağa bakan pen 
cerelenhın b!ri önünde hali. a· 
yuta duruyordu. Kar,1sında ha
fif baş kestikten aonra .elinin aya 
aı.nı lnlıc1nın r(imüş kaplamalı 
kabzasına da}'lyan sipahiye dik. 
katli djkkatli baktı: 1-'akat bu 
deltbnhJl ~erede •Öl'miiftü 1 Bu 

- Ya, fevketlu padi~a.'11 göre
cek idüniz, sarayı hlimayuna uğ
radınız mı? 

Sipahi yüzünü buruıturdu: 
- Beli, ıritmiş idük. 

Paşa az daha sokuldu, gözle· 
rinin içi ~eytan §Cytan ıülüyor
dı: 

- Şevketlıi p3dişalıın anı bu
baaı evine redd,.ylediğ'~ni dahi 
bilmez mi~iz? rs~sini al(ahhl 
anı saravı hümavunıf'!'ln kof:d•lıı.r! 

- Nasıl, nıtr.ıl? [ileriye bir a· 
dım attı] 'koğdılnt· mı buyurur -
aız 7 [Sesini yÜk$eltli) koğdılar 
mı? 

Genç ve ateşli hanım sultan 
geceyi E~ saravda annesinin 
yanında [1) geç\rmeğe gittiii 
için Davud Pasa rP-hat ve aakin 
bit" uyku geç:rdi. (Arkası var.) E. 12 .z anı mı sultanım? 

Vıı. 6
• ) •ahuz anı. Kelenderle 

.J tstemeyüz. 
e aş.ağaya seğirtti, 

e ·1tlıkh &elimlık ka. 
• onup.n üç adama 

- Ya, ıaııdet!u paditahımıı: 
hizmeti. şeı-:if!el'İne girmediniz 
mi? Sizi hô.ı odalular arasına yaz 
drracağını söylemi, idüler. 

- Yok efendim. Geçinecek 
.dirliiimiu Tardır. 

--- -- - - - - ... _ ... ___ ~.... ··-

- Ya «Akile, hanımı dahi 
tanımaz mıaız? 

Hamza• ıeri 1ıeri çekildi, 
lratlannı çatarak sert sert söyle
di: 

- NelerdP.n habaeylenıek ia • 

t 

r IJ Bir 1n.~ otnı~U('ltlıtT tein~ .!'\ut 1 
Beli, İstihfaf ile lcoğulmış. tan 1\111.'tbr:m,m lnz k•~"!ddlr. 1'''f'ı l , 

tır! 
- Ya. sP.behi nedir" 

raıy'1la D~Vll'l l'tLşG.nın rör~~Ü \"a&J\ 
S11lt&nm kut. 
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'ÖSAH.A.BE 

• • 
erı re o u 

CTET!tiELE 
A erika - Japon ha nı 

yı dönümü •• munase YAZAN 

Halid Ziya Uşaklıgil ~~~~~----------~~~~ 

Uza.kşa.rkta. mü t 
du.ları ve motör ii Y&.f&nm, ancak be§ dakika ... Fa- ı .: ... 1 ki hala öyledir. Ond~ 

- 4 - ·ı kat bu kaa dakikalar ne kadar beklenen h ~ane~ l..: 1 r ... n.,ıı: r,pe· fU gerı ere 1 tt O • . . . 
Bende, ara sıra, b. b ka zeYkine kanmak mümkün olmı- re e, pera camtque, repertou·e- Yazan . 'ht' cının ır ._, i.nda ut lm ed l doğru sidiş. ı. ı~~ r eder: Mc~ yan bir saadet Gluyor. • in ~n u aması a~lzu d ı ekn il 

t ürlü tecell»i ıı:u u Bir arahk lzm=.re Gedıkpaşa eser erı ara ııra temsı e ere . • . d U k 
k 'd' B h B ırmcı yctzırnız a, za • la- mus.'kide... ı··· .,a.ahneeinin döküntülerinden mü - yaıatma ı ı. u temaşa&i ın 

- d genç ıgım d ı b" , k A .. . 
1 

tarkta çarpışmakta olan ı Çocuklugum an, r<l • Bun· rekkeb bir operette kumpanyası j o gun ır san at ar zurnresı o • üç büyük devlt:tten Amerika ile 
den kalma tarkı~a~:n :ı·mlda- geldi: Oldukça dolı:un bir rep~r- makla beı:aber tem&il olunac~.k Japonyanın kara kuvvetlerinden ıarı gayet peıt, ıç . • • den tofre He . .. Eserleri ayarında he- eserde harıçten de muavenet gos 

kim eye ıtıttırme . . . • t ·ı · l'' h 1 1 h. bah5etmİ\>tıik. Bugünkü yazım1Lnırca11ına, . • bu dakikalarda nüz Türk ıahnea ne b\r ıeyler ıla- k~ı m~ın; . • uzumh .ası o ıuna .~ da, ingilte.renin kara kuvvetleri. 
tekrar e<lerun ve • e atar ve ve edilemiyen Çuhaciyanın ı<Leb. umetm ıger ta sıııat a an mu- le, her uç·· devietı'n mot:'.rıu·· ı-·uv-

. U.arca gerıy · · H rh A "f' h'J · 1 · d · b d ' tkA ~ a 
onlar benı y:.ı t hassü.lerin için le!ticı o orı>, <ı rı ın ı esın, el ssederın en ı~la'h ek end sana bar vetlerini tetkike devam edece . 
0 zamana •- a «K&e kihya •l, şaheserlerinden ar a oraya ı t• a e er; ve u . 
d e yuvarlar. . . . • :d ba,.ka gene Ged =kpa~ sahnesin- suretle müessesenin temsilleri i zl .. 

b ·kıa1 benı f "" h t " I " k k c! A • Bilindiği ü z ere, Uza'kşarkta Sonra, ı::ır 1;:~' hı:. zi~ed'.r: Gn de o zamanın mc,hur Fransız o- ~r ur u u.&ur ve no ~an ne arı Japonyanın karşısında, Birleşik 
d etle cezbeden ır 'k mamu - perettc'lerinden tcrceme ett:ı-i'e- 0 ur. Amerikndıın maada, bir d e Bü • 

.,.. mükemmel, A.mcrı a :ı ; • rek Pariaten cclbedilt:.n bir rcgİs· Mu'ayyen olan gün ve saatte 
Yo;"'• kt 'k cereyt:.n :.ıe ş • • • t • h • yük Britanya imp1trator 1uğu bu • )atından, ele drı "bi JAmba!arla seur nezaretı altında temsıl ed·- d~ma~aga ınk!genıkş meb~mder mer- lunmaktadır. Büyük Britanya :m 
l ..... ; bir re. yo gı f len eserler vnrdı: Giroflee Girof- ıvenıne ya aşır en 11" en ora-
er . ....,_ ı b' amo ona ve k' d b' k'b k paratorluğu denildiği zaman, ha. 1 · ft'.?lkledef' ır gr la Orphee au:ıı:: enfers «Madam ya es ı tarz a, · r ı ar ona -

a rp . ı·lı: mecmuasına 1 
- d kb- d .. h d·ı · tırımıza her ~eyden Önce, 

p ı zengin b!l" p t- nnn baslıca Anfonm:ı k12:rn v.s. gın ~n ç~.k ~:n{' a .şup b~ e ı e~ı- Hindistan, Avus tralya ve Yeni 
ma1'kim. Yalııız ıgı lan bu &.tet· Bu kumpanyaya aid hatırata- yece k7u e_ e ıy~tte ~rb.~r~ a- Zclanda gelmektedi-r. Lüzumu 
bir avunma ve.sılası o iya•t beni rmıı ba.şk!\ b;r yerde h;ka ye ~t . nın y~·ı adstıg~ndı iOrb~re. ?Y•e ~- halinde İngiltere, cenubi Afrika 
J r. radyomun neŞT · • tt m•.ti:np « Kırk y.lıı kitabına mü· tomou-ı evrın e ır equıp" ge -
e, e,.er edecek bir m e h·ye ,. ..,, • dan ne çıkacağını merak ile b ek- le Kanadanın in~an kaynaklarını 
meınnun t -l le m•,.gul olur, ve ':"aca t. led'm. da s ferbel' etmek imk.inlarına 

fikve Japon 
uvvet eri e 

: Hasan Ali l!..diz 

.. 
l 

etile 
ara or

ak ş 

·ı aa er .... · Burada tekrar etmemek ıçın l:il · F k b . b değı se, • . arb musikisin•n Giizel atlar, zarif bir coupe, ma ltır. a. at. ız u y~zımrz-
hemen daom• • elô Bach'dan, yalnoz • Madam Anfonun k"' » va km bir nr.ı.ac•. Aub• dur • •- da s~d~ce H! ndootan,. Avuotralya "••Uôh ~dola..no Amcrohon kuvvetleri Ç•ka" luken üııtıdlarrndan, mrt~d .. n Beeth:> - eserinde tevakkuf e<leceğim ''e n dan resm"ı ve \: enı Zclandanın ınsan kay - • B 
G .. 1 'd n Moza .. • . . Anfonun kızı vazifeslni yapRn -'\ - ,. .. ac•nın ya •n k] t tk•k .

1 
'k 'f d ı<Anzakv namını alan Avus - unun dışında Birmanyada ~dt e p'nrçala~ çalarak kı.mb'?- Virginie Kareaka§ idi, 0 belki kıyp fctli genç bir uşak atladı. a- ı ~~ arını e · ' e 1 · t a e ece- tralya ile Yeni Zelanda asker - b ir Amer ika general'n in kuman: 

ven en kun' inde ruhanı ır rabanın kapısını açtı , ihtir!'lm ile gız: .. !eri, yüksek ho.rb kabilıyelini dasında Japonlara kar .. , harbet-de sızlarım, l k u•uşurum; kırkına ya.klaşmıt, sel'beı.t hayı:.t- IA 1 k k 
1 

ttı ve a Avustralya: Avustralyanm nu. ,.. 
_ _ .1. 'l mes.to ara J tan ne kadar kam almak m üm _ se am ıyııra o unu uza , - f 7 .1 d A k l'k haiz, cesur ve fednkAr erlerdir. mekte olan iki Çi.l p iyade ordu-

ze-vn. 
1 

e b' aman, yoru- rabadan e lin; bu k ? la d a •ıvar<'k us u .mı yon u::-. 5 er 1 ça • Onların bu mezıyetlcri, gerek b:_ ıu mevcuddur. ve böyle uzun lr·ı·~ bir sekrin künse o kadar hisse ve neş'e top- • . f k ğındakı (18-45 yaşında) erkek 
ktıdar e.. .. lamış, hatta oldukça yıpranmış 1i'yah elbıııelerlc zeyı , ÇP Yl\Ş· "'f 1 5 .1 d B rinci d ünya harbinde. gerekse bu Ayrıca Çin cephesinde Ja 

lunc ya 
1 .• : ... i varlığnrıı kaybe d ha h ·· lanmış t itrek bir ihtiyar kadın ?~ udsu k, 1~! yonl u~· 1. ul nun harb.in Mısır cephesinde her~csçe ponlara karıı.ı beıı. y·.ldanhe,r'ı har: ir.inde ben rg ... k •. ' du"nyanın derin· bir .kadındı; ben e yatı enuz k b d f 1· • t k ıçın en as er ıge e ver-ş ı o mı . kd l -r 'C -

.,.. L!- L- a b' alı · 1 • f ' ' çr tı, ve u e a o c ını UZP "r3 1 l b b bd .. ta ır o unmuştur. • beden bir d e milll ç:n ·d derek ı.n.-- ._, ır s nenın a ayış ve u'unu~ • b d .. 1 . h lb. yan ar a, .şu veya u se e en o· 
8

. d" l' 01 usu 
l.!.·ı-ı • ...;_e dalarım. -- b ı' . dn .. o"te tar~fı <YÖrebilecek kadar ara ıı an gene oy e ıııy~ e ' !\e- •• .. k l'l t . b k l J d ın·· rıstan3a8ge ınc.cl: 1940 yılın- mevcuddur ki bu ordunun sayısı ~.ıı; ..,,. -~· ki - enz .,... ~ b' .1 • • .1 . k d turu aa er ı t en gerı ıra ı an a. 

1 
d B 

3 
.
1 

b. ev'ı yo U<"'& .. hed t ''b fk lerle ır ı r ncı 1 ıtıyar a ına k k . k A 1 a nu usu m • yon u u mı yon kadar lal • d"l k.. ı le 
Lu ır n ~ d bı're muşa e ve ecru e u una ge- .~ . . rı çı araca oiurısa , vuıtra _ h 'b b' d . . b' • .. • ımın e ı me 

f .u d bır en d ya-.ıım cttı. Ikısı de arabacıya d ·ı - h 1 l b ' l k . mu arı ır or u ıçın ıtmez tu- ted" B d • ıet ara:.n a k ı nisJ!k gelmemiş on sekiz yaşın a ru • • . . ya 11 51 a a tına ına 1 ece ın- ,_ b' . k _ ır. un an maada Jap:ınların r~en bir insiyaki hamı: a o bU: genç idim. Biri sahnede şak. bır enur verdıkten &Onra tın .tın, san adedi 1 mılyonu bulur. Bu .Kkenmez kır ~nsa~ aynagıdır. F~- gerisinde hareke tte bulunan bin· ıç . nçliğinıe a ar. rak, hnppa, kıpn·dak bi,. aeın'et seke seke, fakat pek arzu edılen 20· b' d d ' . d . h at gere sıyası, gerekse teknık lerce Çin çetesinin mecmu sııyısı k r 
ve ben• ıre 1 u•ı'ki· ... - . . nun O ın a e nı, enız ve a. • b' d 

1 
.
1 

b 
a ·· sek üst-ad ar m " .. h h''I b r .. eye kavu,.mo.k sevıncıle mt:r- k ll . k A selle •er o a.yı~ a c, u Gonsuz 2 'l k d k ma

n o yük b' ıf uı kir, diğeri ötede milp em u ya- ::r • ,. , _ va uvve erıne ayırırsa , vuıs- . ,_ , l mı von a ar zanncdilm" ıc,,; 
za k b •ka ır sın • k l Mer merdıven.ıer-d..:n c;ıknıaga t 1 1 J SOO b ' 

1 
ını:ln :Kayna K arından tamamen d' ç· b' 1 >''' · • bırnluıra a,. . d nç lar iç:nde sinmiş bır ç.ocu o an ra ya tara or usu ın o a _ . 'f d d'ld ' • . h' ı-r. ın ordusu, sayıca ,.. 

1
;, , s-nı hafif eaerlttın e ge - bu iki unsurun bö"lc karıııla~ma- ba~lac!ılar. ı· k b ı d'I b r . · stı e e 1 ıgı ıç görülmemi}- kalabalık olmasına rağaıc11 1
11 

• 
t dlaraınn tl .... ini ararun: Bu "' " ta.< a u ı e ı ıı. t' h' b k d k 711•, • • 

. . ..,..tıare ...._. 'd' sından doiitnak zaruri olan neti- Bu iki :.!ıliyar l.tadı:ı, muhak. Yeni Zei'.ôndanın nüfu u bir ır.I . . .. . ızat a ımın ıın ço ' ııı.ın litunın .: .. 'lere doğru iP ış· b ki d l b be -r 
da lir turlu geri ce kolaylıkI:ı anlnşılır. Y2rm kıt. kak Fransa aaalct n" mensu ' es. milyon altı yüz b indir. B'r sefer- ncı unya ıar ı başladığı Ancak Amerikanın ::,~~"~ıne ba. 

lan bu neticeyi de tekrıtra lüzum ki gelenel<lere merbut idiler; hiç berlik vukuunda 250 bin asker çı ~8:man Hind ordusu 237 bin kiti den sonra, bu ordu e basla 
tiTj bu 

14
1.rlaro yaza<ken ~ü: aönniyeocğim; yalnoz il.ivn ede- t~"_rld~d tmeden hükmolun~~; - karabilir. Almanya ile harb ha _ •d>. Bu ~«fonun •uh.ay kadro•u, k>mondan kuvveti•""' • • ıtd,.ı · hatora gelen f"Y e ro celim k" bütün op.Örette hatrrala hrd> ko Faubourg •t. Germa•n de linde olduklaro icin Avu•tralya hemen kamolen lngohzlerden il>a_ m"br. ~ on h .. b k 

ünm d~m um· Waldteufel'den ••mm ...... da CD •'yade , • • ., .• n eoki konaklaronon ı..1uklarondan "le Yeni Zel.ind~ İıWle•ik Am retti. 1940 Y•hna kadar Hindi& - Görülüyor, ak·•Tkt a a la. 
i ret e ıyor . M t's fvano.. A r k • k k b l • 1 l . ' T e- t d . -~- ı:r.'"' v a ya nız J)oloreı, yoao ı , bu «Madam n onun ızrn eserı-- çı ara uraya ge mış er, on ar r rkadan çok önce kısmi seferber- an or usunu ar~ırıuak husu$un- tılm~' le etleı-il f ·ı· k 
mMel' T .ıaJıralan Straus5- d b . 1 b b l!'-l . . . . d 1 ·ı· l l h" . d A en'"' e ngı ız uv _..:....at.ıen una • ., • L dir. a enım e era er genç tr..erı • tıklennı yapmışlar ve harb hazır- a ngı ız erce ~as ı ıç bır le • m • Vl"Upa ceph ,

1 
• . ... f 

""'i"' ~ ll bunlar ıı:ıe. k .. k . b' •. . • t k b' l An ak 1940 -vetl,.,.... d c erını za a dan fftr&. ~a La:n.ı ::;'·acılarla ya- Ne zaman onu le ra r gorme ı;ıın •r guneşını tu uşturara o - lıklarını tamamlamışlardı. Japon ır a ınmamı~lı. c yı- -'~ an J apo ku tl • 
} :ı.9 ne - v--iJeai zuhur eltİyae hiç fırsat Dun aydınfıklariJe gözlerini dol- yanın harbe wirmesİ Üzerine lıntn baharına. doğru bu aah~d~ '!~ a.ik kuvvet) ny~k vvb:-J e_,,_ ni enÇ ı,..ını t -tine ötürilr ve ...... t d B k d k • 1 • 'I d 1 ... , 'dd. b ld Hm<> ,.. ı er ç. ara ı eceu 1 nuş ,e r.. l kaçırmadım. zınir e e yan urma , sıcak ıgı e amar arının dog" rudan dog· ruya anayurdları cı ı azı ndımlar atı ı ~e . ,

11 

• - ··~·•md ..ı l , ra annı.a. ahud hı:·:1yaknr bir va. • -- _J b k d k 1 k k" d O b' 'blA - d Jdı • .J• ıtmr at. bahtıyar y •. _ _ıe •anki yenı - kumpanyaam<ıan li.f a onu gene onmuı a.n 8:rı~ı ısıt.n~a es ı tehdide maruz kaldliı için, kıs- or, usu 7 o .rne ı ag :Üı2: e~l-İ • Tan'' ve h k etler·ı 
S:n daıg..ları ıçınok do".,ndürÜr, ....... orada Fransız kumpanyalarında zamanın bir ıkı s atını tekrar mi aeferberlikler'nı umumi sefer ponl&r Amerıkaya tP.CD ,Jıı•" • kı ı ava DVV 
den oanlandaara . kaç kereler gördü-n, hemen baş- ya,amağa karar vermişf ndi. berliğe çevirerek bütün canlı teri sırada, ~na~atan iJ,,.4 A1nd Uzakp.rkta dövüpnekte olan 1 ı · ded:r• ve ço B 11"·.J· k' b l .. "' l ' d d d hıl omıak J l ı .. f kJ · h • hot eder. d e.ki Zil- lıca parça arı zmır ' • • .... e ı,.-...ı _ı un ar . ~o'lu mez, insan kuvvctJ~rim silah altına al- or u a a. or"1u· 

1

• apon ara mutte ı erın av.., 
B ı rın ara61n a cuklarım, piyanoya ça1ışırken cıd çurumez baglarla eskıl klere sıkı mışlardır. Bu suretfe İngiltere _ ordusu. 1 mıly JJİ";"ı ddet kes- kuvvetleri ne haldedir?. 

un a ''-n' de beni cezb d·ı ---ı-r·111 yanında babalarmın k · ' · 'd' l O ı ' Denızalh h•r J arını "d J ı M l vanmnda n 
operette l'I:' V """" ~ s' ı perçınteşmı~ ı ı er. n ar o- nin bu iki dom:nyonu en 'l!Ullg~ 

1 
• t 

1
•
1
;,,, , k n şı • apon arın a aya J " nıanı L- h Lecocq, er • 1 b' t be. .. Je r- b ne Jr4S _ __J S Ca., 

ed . Offen0«C ı • b' gülerek. ya varan ır e &um tomobile binmezlerdı, bir yüksek bir milyonluk b ir o-rdu çık.ara _ e~es:, Jı,.,.,. l ~sına tabi ol- sında, Filipinl=-ve, omııtra, d _ 
er. tt v s luı·eı· ırer ... n\a-• bu eserden tertib edilmi$ b' d b' · t · d · deth bır n""ılt h"'kA va ve diner adalarda kazan ıgı Y Planque e • ' · · · "' ·- ına a ·r zıyare •ıa eııne m~c- bilecek bir vaziyettedirler. doı- d • <> ere u u • a 

ne ' b i on sek-7 y ·rmt fantai.sie'lt:r, pot paurri'ler uzat- b l .. .. l 1 nıa:ı• onun l d seri muvaff iyot:Jcri temin hu " 
gelirler ve henayata türlü emıoller- h 1 ur o unu asansoru a maz ardı, Geçen yılın Ağustos ayında A- ti .ıırlf d' Yt>n ar a, ge. t'' r· 1 vvetle.. y..,ı.nm"' .••... l r hğm> cö•dükçe, em "'"""'ar titriyen bacaklarile uzun merdi- vustralyan•n •İii.hh kuvvetler" #.; ' .n >alandaki harb sana- •?•.unda ~';,';;;7,;~,:'.r :.:ı~" • .,.dor. 
le ko n çafıına ~odtuer~;i: .ve her hem onu lnrmek iıtemiyer~k ar- venl~ tırmanmağı ter~ih eder - 590 bin tutmakta idi. Bunun =~ ,_;T enı~letmek ~oru.nda k 1mı n194nın2 yçıolının ortalarına kadar Ja· 

O zaman zmır h" d zuSl•DU verine getirirlerdi. lerd., hele yeralh denuryollarono bin kadaro anavalan•n doıond r '"ı ıte b unun nehce•mde 1940 nlar kara o..du•u oaha•mda ol· 
z mevsimioni bu güzel ki" "" e Şimdi bu .,ere •'dolan '°n ha- hlç tecrübe ehnek ..,,.ret'ni bu lngiltere, 'Yakmşark ve,::;~ L' nıdan İtibaren Hindiatand~ d~ dpo _ ... ibi motörlü kuvvet aaha. 

ya ! Franıız operette umpan tırayı kaydedeceğim: lamamttlardı. Onun iç'lndı'r k'ı b---L --Lneler'ındc bulun..,., 1• na.rb sanayı"i dev adımlarla ınkl· ugu • ' f 
0

k b' b 1 
geç.tren 1 du ben de bunla- d nru ailıD ço" ""'k f h aında da hasımlaı ına aı r a 
yalaro bu unur "·'maa tô uzak Paris ikamotleMm en obirinde •enç ya,lannm kim bilir na.,J u- idi. Yeni Zelôadan•~ ~:',. •· "' a başlamoo ve hnr;ce mu. taç de idiler . • . Fakat 1942 y•~•nm 

"~nmez yoruı ' h iıdi, y:rmi beş otuz sene evvele za.kta bir hatırasını dir'ltmek Ü· lah albndak· Jc·: ···:t~,, . va.tanın 'llmadan Hind ordusunu.te.chız e- taları-.ıan itibnrcn vnzıyet, n~ u halİelerinden inerek l'~. • ....!L.J 3 b•" d d b h 1 1 t or PO • 1 k .. 
Turlc ma. k n bir sadık mu- aid bır tannve .. • zere buraya kadar eski zamanın '."'dı. Bunun °:rıaı ,, rın e idL e ilecek bir a e ge mış ır. . müttefiklerin fehıne o ma uze. 
tuna kadar oşa Bir gün bir yerde Triy non bir araba sile gelmişlerdi. dı,ındaki h•~!,..~~llatbe &İtmesi İnsan kaynaklnrıııın azı:m:tı re, değitmeğc bakşlnMdı... . . , 
davim1 idim. Lyıique s&hnesin;n haftalık ila • Onların arlc.asına dü .. tüm, ile- Faka.t Ja~;,.-" ~. VUstra1yalılv, nazarı itibara alır.ına, bugun Japonlar anca Aançurın•n ış-hnu b'ır hoalde, gece ya· " ıı~ l d '·~- kt Japon 1930 J d G yo f k nınt gördüm ve bir öğleden sonra ride sahneye yakın b:r yerde o. üzerıne. ')'~"; e an alılar, ana- İngilterenin Uz•~r .a •• k • J'nden !onra, yı 

1
" an 

af oha sokakları aşara • ' A ek~ da.ki L • • k rab·lecegı a. ga 1 d 1 mda tank bir rısmda, te b fardan kalan temsilinde uMadam Anfonun kı- •urdular, ben de arka sıraya, ta ger,. J•'*"P :svvvetler·nın bü. ların karşısına çı a .. ilk de~iJ~ itibaren, or u o.r _ ~ • 
eve dönerken un 'h . d çal ı:u verileceğinıi farkedinc:e h~ - ikisinin arasına aeçtim. Etraf pek ::;:; }7Iı-: • ısınınt, yurd müdafaası ra ordusu hiç ~~ ~uzy laAndag•e likJeri ihdas etme;:e başladılnr. 

-me bakiyeleri zı nım e - . ·ı . • . . . . b 'rn ya- . rı çekfl . B .. d. A uatralya "enı c 1930 yılında Japon ordusunda nag .d yatag·•ma atılır :nen o giın o temaı ıçın yerımı tenha ıdı onların ve enı .ı r ;ç•" • ı eı-. ugun Avus - ır: v "• t ken Japlln • k dd IS3E 
ak er · ' B ka<>

9 
' a 1\ y . H' d' t m.ış ere ancak 120 tnn rucvcu u. kanar sı .' "nde bile onların te'mm ethm. nımda yerler bo~tu. en o 11'1 jkİ• r · d e enı Zelindanın yurd ın uı anın ilerinde bulundU1" - yılının batlangıcında ise bu mik· 

ve uykumun ıçı d B ·· Bu tema,....rrah Pari&in bir dı,. yakın id:m ki başımı uzat••. 0•11• ı~ın eki cephelerde bulunan lara kar'ı e .ıu•unun sayısı k l · 
. . 'ıle rüya görür i.im. ugun ,.-., "' Sl))culmtJ.- ...,_ k l d ki 

1 
kara or<1 ~ tar 700 tanka yü &e dı. 1933 yı. 

ihtia:az k h se ~el.desinde eskice bir b ina idi ve ~inin baıı araaına _.ı·•- J<ctl" ~et eri ınahdud olup 50-60 u ar 'l d·.... 
11

_ .ıa 1·.~, Ja.pon ordu•und 1.J ı_ dinler en ep on • kl ~,... ,.,) ı • • 
1 

S/2 mr von ... • uu - .,, aı ~_;ne..::,•i'~a .. nda TÜyalar gören hükUmet tnafon-lan lah•hat ...,_ caktnn. Çok b; ";' .,.;1•" ... ., •-M•M•ktr<lir. ·• . - unutma· tank saym 1500 2e ç•kh. 194( 
IU~ ~-h-.. ··,_·a __ı,,.lu bir '!ene hayatı ri1erek idare olunurdu. Zannedi- (Devamı n. ..;ı, Alla.ha Ier:iııe ksıpana~ak mazıyı yılında ne bu mikt~r 3 bine yük. 

.. ıııı-v l] v " c:;.ı:a .. • ayrılar•k ev'ım"? dönüyor, fakat 1 t :n 
ru u ed 'ni:ı • .,.. "" - ı iatiyece < 1 

• • ı seldi.. Japon tank sanayiinir. is 42 almıya ka\ktı;;ınız zaman unun davet er•ı · orada ö~hyi zor ederek lc~r~r sınflk .-::-1er e.pıı.rtımanın u;ıta l k d . .ı 
5 

G b' 
Edebi roınanımız: .. . 11marladı1<. lcJ" 'ı''ta Ve hana yol . d'" .. 1 Sanki butun . 8,k tında hayat yalnız b;r tihsa u retı sencue - ı• 

akibetine göz yaşı dökecek iki JhtİYJı.roça J>~~'.r. an&n hiznıetçı' g~n onuyodr~ um. t ve yalnıx ettıklerı. ha' a- ediyor gibi idi. tank olarak heaablanmaktadır. 1 
' 

ihtiyarm meYCudiyetini dü~ndü-- ·· tcrın•f gorund" vucudum onmuş u · odaya ın 15 • Birlefik Amerikaya gelinceı nu .... mu·· ı_: •ı'md·.· b•nden ~ardım ,.os .. ,.pıJ"'' u. "'Özlerim ya,.ıyordu. Ne diz~erım- .. d" ı~ yalnız bu odanın pen· l k d 'l , , 
... ıb "< """ kız ~ - 3 _ • "" d ne mıdem· Gun u::ıı:""' • 1940 yl ına a ar Amerı ta, tanır iırtiyorsunu7.? Sabırlı olun. Nikah Pe-yoPJ. de ağrı duyuyor um, d r erelesi a.çıhyor, gecelcrı yalnız Ja.rın ordudaki r:'llünü pek de ~ 

günü ben ar"!.Ja.'1 çıkacağım· B~~ ...vsab b .. . :.ı 14 T enınıuz 94(} de açlık ve .. n.~ ";ü k~;;: ;ar~.; ~ odanın elektrigi yanıyordu. Bu k&dar takdir etmiyordu. O de. 

- Bu da ayni şey? diye cevab 
verdi. Hayır hayır ne söz, ne 
yazı... Karal"ımı degiştiremenı. 
Kızım niltı1h ı,rüniine kadar yal· 
ntz aizi .?i>rınemekle kaJmıyacak, 
hatta burnyo'l geldiiini:zden ve bu 
konu,tuk1aı-rmızcll\n da h~~r~t: 
obnıyacak. Bn sefer ~!"ım~aıııııı 
duğunu:cn söyliyeceluınız. • ·n 0 - "ki mek ıça f onu Eeliltete suru e : ... di • 

• • ...... le: 
k.a .ı ar ay sııbrettını.,;, .. .., beı • 

v b' k ç SP ,.. 
dilemek için d". dır ,: as•':'.i'ü.:'u··,. 
l • 1 r V ıc ıı • $,,,,. ., 
eyın, ne o u • BeJkı ı 
nıyorınu~sunU"Z• bıJ •tr.f lleye 

t. kıı t onJrk .,. " 
d • dur- a 1·1 v "" "'Un ogru • ··rrnc , s· • 
hemen ııöndı.ı ;,.ı oıor, ı:ı kı:ıını. 
&"anınız. clıah•.,. fııtksıı in .. :karn 
dan h•]&Jı .,,, • 

nunla batba~n kalau.ksınız. orel . 1\ enun gibi bir evin pen- guoluk ... Butun f 'h • • oda her halde Niluferm yattığı virde Amerika oı dusundaki tanlı 
b 1 nlatırsınız. -'i.i lf • derıne dışından bakarak o ev bir noktaya m\.ı1'te,•cc~o.ıl .. ~k - 'ı 7 oda olacaktı •e hastalık belki ay- ıayı•ı 400 zü geçınivordu. Fa kal tün un ,t:t a - vür1i<> ; ç ın e nel~r . . . mı .... ~ - d' d p .. "' 

ihtiyar k1t;>1Y:>. dog~~i ·c1s,..Hl 1 k • cereyar:. ettıgını an- - YaıpyacA' • dimi öl • ni Jiddetle devam e ıyor u. en. Fraıuanın yı lışı ve bu yılcılııtıı 
E ik .. r<od<! duruP g ,,,,.ııle - lYaca hır ba~kl\ adam daha O ölüne ben de ken . cerelerde tek bir inıan çehresi Alman tanklarının oynadığı ro' §ı u~e bemcı1 nik·;J; "om:d e- var tnı? Ben bu fayanı hayret me dürecektiın. Bunıı ~:~=~ ::;r:'~ görünmüyordu. Apertıman mü - Amerikanın gözünn açtı. İ~tc an. 
1 :-- be~hyol·~! ;!~,._/tan hazır lekeyi on il:i günlük bir devre evimde t ... bancamı a bime koy- teaddid daireleri olan büyük bir cak bu tarihten (19t0) sonr dıı desı:: ki 1

i:z J .. e b~i.ifllS tezke.... zarfında ed'nd:m. On iki gün ıa· ıetniı ve d.,1durınuş, c<' k bina idi, kapısındR.n her dakika ki Birleşik Amerİkl\ geniş bİJ eru•• •. ·~· k ' ~· . '-- h k d sa Knrarımı hemen oraeı • • . k d 
hk sörürsıın,,.o 11ıra ınız. Dok - oa tan ak~amıı ve a şam an . rnuftum. . -nünde icra edecek- b;T'Çok kimseler gırıp çı ıyor o. tank sanayii kurmaca başladı 

• • hi:zınetç ,,_ k baha kadar bir aparhnıan.ı~ pe?· ta, onun eV1 ° Eğer bunlar arasında tanıdığım Uzakşark harbi başladığı zıımat!, nıı:ı ._ .. hr•~ •-..,ece diyorlaT k N lufcrın 'd" _.ıd"d -
ı r ,.,.... ,ıa b' • cerelerine bak ra .. · 

1 

tim. 1 Oo simalar bulunsa ı ı tert:'CJ u ııuz Amerikanın emrinde 5 ta 1.. tü • t.or a cır On•l ıze tek _.ı - ın kar.şııın - E. er yaşıyaca '< o ursa .. . k 1 k h d • 
,Ali.afi " kıra ı d rar '\C- oturvuaru apartıman b' - 8 • g _ ...... :ndicn. Yaşıyacaktı. Al . yanlarına &o u aca , asta an menı ve müstakil ol rak d-ı 1~ r!r:9;;:ıı~~~ilc~1ı ~~an ~ ~u. işi bi- daki yay:ı. ka1'h~ımı~~r·. ır k:~ın bun~.,_.._ acıya::aktJ. insanları haber soracak, söylemeleri ıçm tank taburu bulunmakta idi. 
•ı~den sizi ft.d anıle e~ın•-n sey. ca daya:uo işga•. ettı crı ç<h§ın· lah ana onlaı·<lan iyi olmalar::ıı ya.ivat'acakhm. Niliıfcrin babası Kudretli bir sanayie İgtinad e 
;e..d am Yo lıya.rak ha - pencerelel'~nde b.'r ckıımı~d:nışın • ?'a~atan. 's·ınlar gjbi z:1linı, insaf'. bir defa olsun dı~rı çıkmadı. den Bide~ik Amc'!'ik nın, ord 

ar ede.-iın. d b' perdenın ırnı 15t•ycn, ,n d N' y h d kt d b k d lri 
B an, ır 'k l" ba$ınm yıı. er:hnmetsiz olamaz ı. ı- a u çı ı a u çı ış on an sunda • tank bo.şluğ\..nu kısa biı 

k U va11ta ile nikıi.n gününü de dan, bir el~"<~-ı-a :::alar çıkar· ;;:re:e ;:şıyac:ak~ı. Ona kt:n~imi bir haber gelip gelmediğini an· umanda giderecei(i ~phesizdir: ~·•_rl!'thnrn. Bizzat gelme•• - nop ,önmes<> ken ff ttirocektim. On• her ••Y• an lamak Ü2ere benim •vime döndü- Nitekim MisteT Ru>veltin k•buİ nız 1yı olut'. Pacia gec.esi yatak mıban ~~~l\l:~~r\ 'jiyebilirim kid~t rat:cak, ke.-ıdisioi ı:ıasıl k"e. ne Dk~- ğüm. Matlere 'llstı,a:ı.k ettiği harb isHhsalib progT m-odanı•a çaio"d>il•noz ıazeteci ar- .. birkaç •••• uyku uvum~ • dar •cviif;mi oöyhyece hm. oz • .,. "" var) (Devam, 1 nci .,.yfaJa) kada•larınnı ümid ederim ki ni- uste L "'b t roahallnıdcn 
:r d Sabahları u no e kah 2ünü mesarim salonuna a 



SON POSTK 

~ IL./~:-~~~:~~.~~~~ğ• 
"fYOUUD zengı·n Ve bereket 1· izmirde ba~;:ıs~~-salınesine birçok tahe_ lıl ser ler veren Ch. Lcevrq «Madam 

Enfonun kızn. operette'inin ou -

bl·r nahı·yesı·· Sı!llnan Paea gön~:=:~ep:~:d::/:e~k~~~~,siz ~::::re~:~~~~~ h~::!:7a~~ • 'J yakalandı ince ihtizazları, nağmelerin fı -
kı~dak terennümleri bu parçayı 

0 km.fr (Hususi) - Zabıta fe. e§ıne nadir te&adüf edilen bir za
na yvancılık Ve pancar zİraatİ gİttİkce İnkişaf Mrde iki klıiye mektub yazarak pa- rafet nefisesi haline getirir. Bir 
ed • h • · b ·ıh h d ra ~en ve tehdidde bulunan bl aralık, iki karıda~ oldukları zan.. 

ıyor, na ıyenın arpası 1 assa meş ur ur r:Oi yakalamıştır. - nedilen ihtiyarların küçüğü bü -
Vak'anıa kahramanı. Tepecikte yüğüne yava~a eğilerek: - Ahi 

S!oanP8fa (Hususi) - Buraya , bureyı bir kütüphane haline sokma. 11 sayılr evde oturan ve UZUn :za. Machere, dedi; ne musiki! •• 
Sincanlı da dec~. Afyona b~ğlı. ia ırayret ~ v~ halka blrçok ı mandan'be.rl boşta bultman kundu- ~üyük de ona eğilerek cevab 
d&r, M-eıbııin • lgıaetıe, medlllua ::gı; kibıblar okut.. r.acı. ~med· oğlu 323 dıoğumlu verdi: - Ne jyi ettik de geldik! .. 
CM 2300 nüfus ' '. 1 mak ~dcinını buhnupr. Partinin · Eıınindır '.. dedi. 
wınır. N.Hlye. {'I! ik - 1400 azası vardır. Köylerin hep. , Evvela Kuataşta İnönü caddestln Sonra bir araltk gene kü • 
alın köylerile be. ~ ···. cinde oaı& teıkı'latı vücuda getiril. de 319 ınıunıara:lı evde oturan ve çiiık: - Ye revis tout un passe 
rabcr nüfus mik mlftir. ~cula.rda 12 sayılı dükıkanda «bütün. bir geçmiş zamanı tekrar 
tarı 27 bine ha. Nabıiymn en büyük derdi tam tı~ Muiz oğlu Hayim Mal:klye yaşıyorum!» dedi, ondan sonra 
iTi' oluyor, 34 t~lita malik bulunamayıtıdır. Bu hıir meldub göndererek 250 lira jg_ perde açıldı açıldı ve sahnenin 
IİııÖyij vardır. Bu rast günlük muam.elelerile bir kaza j tenıif ve hu pmayı dükkanının Ö· gürültüsü arasında artık onları 
iııöTler geoİf 'bir kad.r dıemJnlyetidir. T•ilat V1! nündeki taşın altına bırakmasını işidemez oldum, fakat arasıra 
..._yı kaphyıor ehman bulunınıayııı yüzünden na. bildiıımılftir. birtbirine sokularak duygularını 
bır: İki yüz ki.. .lııtlye müdürü Süleyman Gökçay ge. Zabııta, Hayrmln müracaat( üze. kısa cümlelerle terceme etti.kle -
bndl'e~ 9:>uJan c~Tli de çalıflllAk zorunda bulun.

1
rlne parayı taşın altına koyarak rini görüyordum. 

lıifr saha.. Bü • makta, bir kısım itlerde merkez tertihaıt alım,, fakat parayı aIJnıya Onlarla aramızda bir müşa -
din köylere yaz Nahi)·e müclıirü muhtarlığının faaılyetine bağlı kaL gelen ohnaı:mıJilıT. reket peyda olmuştu. Ben de on-
lnf ~ ve Süleyman maktadır, neıtice itibarile bunlar yıl. Ertesi gün, Anafartalar caddesin.. ların duyduklannı duyuyordum, 
aaftle gidip areL Gökçay ne nahly<e müdürlüğünce halle muh~ de 385 sayılı· dükkanda Kavaf ben de başnnı onların arasına so-
mek m~. On sekiz ilıöy.d• taç l>ir va:ziyet almaktadır. Nah.iye Talllr oğlu Hasan Fehmiye bir teb- karak: - Sizinle beraber ben de 
otall ve dört köyd~ eğil.men var. müdürünüın vazifeye bağlı ve tec.. did meildubu gönderihnif, E'llf lira gençliğimin en bahtiyar b ir dev
Merkeııde bu seoe büyüle bir mek. rübe?I h1r id.arıeci olması sayesinde iste.mn:İf ve paranın Berber Hasanın resini yaşıyorum! •• demek arzu
teb vücuda &"etİrİhn.İftlr. Bu mek.. iflet- aksamıan.a&d.a ise de bunun dükkanına bırakıbnası, aksi takdir. latıile titriyorıdum. 
teble Sinaopaf.8, Afronun diier ~- Utikhale de tUm.ulü olacağını temin de kendi-sfnln ö1ıd.ürüleceği yazılmıı Onlar kim bilir «Madam Enfo
Lİyelerlnden faırldı hale gelmek im. edebihnek tahl-aôle mümkün de. tır. SMI zabıta araş.tırınalarını art. nun kızrn arasından neleri, kim~ 
kinına ka.vıqmU§ sayılabilir, Nahl.

1 
iildlr. Bu lt!Oarla nahiyeye hiç ol tlrmlf ve suçluyu kısa bir zamanda leri görüyorlardı; ben on sekiz 

Y~ me~e yeni eserler vücuda mazsa bir tahrıirat katibi ile nüfus meyıclanıa çıkarmıyoa muıvaffak oL ya,ında bir genç ÇGCukla o za
pıeirms iç3ı af<L:lt l>lr faaliyet ve memuru verm.ek ve belediye t~ mllftıur. Emin auçunu itiraf ebnlş man sahnede güzel ve laze görü· 
ıa)'l:'e't göze çarplyor. Sinanpaıanın litın.ı vücuda g~lrmek Jazundır. ve: nen fUh ve şatır Cl!tirette'i görü~ 
?lrfkan nahiye müürii Süleyman İkinci d«-d de Sümerbenk malla- - Ne yapayım, ~klanberi ipi.. yorıdum, uzun yılların üzerinden 
Cökçay'ın bu uğprda harcadığı e. rından kÖylünıüzün li.yıkı veçhile is zirn. İrtemiyerek bunu yaptrm. athyarak İzmir rıhtımına kadar 
n1* köçiim.ıııenem.u. Merkez.de bir tılfaıde edemeyi§ldir. KöyUiyü kara Deınifti.r. Eımin evrakile hiflllkte sıçrıyorıdum. Böyle. sanki onlar-
fidanlık kurulınUf, bu s~ne bin iki bmıM.da muhtekirlere mub.taç etme adliyeye tesUm edilmlıtir. la görüşerek, üçümüz beraber iki 
yüz fidan sökülerek tariıafara dikil mek için ~ıı mallardan azami su. saat gençleşmiş olduk. 

I=~· ~..lar:kul ko=~:::~: ;:.4rt~~alanasını gvantl ebndc Çorluda iki muhtekir ........................ !!.; .. ~: .. '!..~?_~~!!_~~ .. . 
meydana getirlhnifllr. Şimdi bir de C'ınc.aplıda ziraat ve hayvancılık mahkum oldu r yeni neşriyat ) 
il.6y konalı r...ae megul bulunul. ile pancar nruti ileri derecededir. Çorlu (Husus) - Yüksek fiatla \. ____________ ,, 
malda.dır. K.öıyler arasındaki bozuk Arpası bilhassa meşhurdur. Bu ar. cam satmaktan suçlu Recep Doğan 
:voUarın laNthına ve köprü!erin ta. panın Bira imaline 9ı:tk elveritll Çorlu asliye ceza mahkemesin.de ya 
mirine venikn ehemmiyet t•dir. olduğu 9Öylenlyor. Normal yıllarda pılan dunıfllladan ScOllra üç ay dört 
le kaydedllehilir. Mukezde tarihi iki yüz vagon kadar arpa sevkedi. gİİn hapse ve 131 lira 20 kurut ağır 
kıymeti oıLıo <c Lala S1napayan camii 1 ~· Nahiye ~yeti umumiye itibari1e para cezası?a ~hklım .. olmuş ve 
• bu imml t~ıyan hama-m tamir uç mi1yoo kiloya yakın hububat tlcarethanesmln bır ay miid<letle ka 
•Ve gü;ı:~l bir hale İrca edihn·ı,, Ga. ı l~l~l e1ımdctedir. Pancar is.tih.sali patı~a.stna karar verilm!~tir. 

Yarım Ay 
Bu ı;eng'm mag.ııziniıı. ıs Bir.incikanıun 

sa,yısı renkli bir kapakla. ve MlJımud 

Yesa.ııilıin, Mükerrem Krunil Sunun, Ra.. 
gıp Şe-vkiıiuı., Ker•me Nadir.in hikayeleri. 
Tiyaılıro münel.ı..kjdleı lınlze dair bir ko-
n~a, sinema. ye dünya savaşma. d!air 
yarı;ı ve res}m.lerle, d'<>lgu:u. biT şekill.le 

inlıi,>.ıaır etm:ştir. Bu güzel maga:zJDıi oku. 
yuour.anınıııa. tıa.vsiye ed'eriz. 

ney köyünd-e m;nareli CÜZ"l bir ca. aıenevı ( 1500) va.gondur. Masmal·ı, Dı.g~r tarafltan tuzun kilosunu 40 m• lınu «umnlJ1bır Bunlardan b9ı Nuh, S!naınpa:.a köylerinde altm r§ k-•r·~"'o satan Rem:z:i Tulı de 27 
IEıa bin-- de y81i l>ir bükUlnet konağı vag<m :mikltarınıda patates yetişti,.ili. llr11. 50 kuru, ağır para cezasile ce 
yapılnu,tır. Bu bf~a, Sinanpafa bal. yor. Fasulye isflibsall de otuz va. zal~ırıhnıt, 5 hafla .. ticarel~en 
kmm yardımı i\e vücuıd bulmut- l'oOn kadar.dır. men ine ve tuzların musadereıaıe Arılııadaşnnız Ahıncıd Emin Ya-iman 
tar. Bu rakaımlıar, Sluanpaşa.nın Af. karıtJr vermnlft1r. döı1t ~arı;steci a.r'ka.ıla..'>lLI. beı-aber Afı\ka. * 

Nüfusu iki bin! geçtJği halde Si- yon vil~yetlne ~aptığı himnd:i ifa- ---o--- kıuriltere, Kanada ve Aıı1erikAya. yaptığı 
oanpaşa baıa muhtarıık1:ı nıare e. de ec1ebilanektedll'. Karş,yaka kız öğr : tmen seyuhaı'.fın ... ():ıa.rıru rorm" forma. k.ltaıb 
dilmeıktedlr, Son 1._,.m anJal'da bura_ k • d · · v • d şekllımie neşı'ellımeğe ba.5I·amıştır. Seya.. 
da belediye tefiki\in.e doğru umumi Hı;ıvşe :tird~ ilk kar o u un a iZCi oc~oı ac. ı ha.t esnasında alma.n reslıınler de alii.kalıı 

t
bk temayül görülüyor. Fakat lı:öy N .-ı..·ı (H A) Bf haf İınıir (Hususi) - Karııyaka kız yerlere ilave OU'llm.~tnr. İlk form~ ba.Y. 
a-~ 1 _ , 1. !Lt' I evlr""u r usuu - r • ... 1 _ _ 1 d . l . . i . · 
~ll'l'lun, mamu in ın ıyaç arın' danberi f ıla l1 d" en a vn~u- ogretnıen o.n.u un. a tören e ı.zcı oca- raınııo lk glfııü çıkuuş111'. Ikinııl forma 
~ekte daha faı.la ~e yaradığı ru nı.üteakibu m ~uiık ~r~ yağ ğı açıhnıştır. Törende vali.n1l2 B. 22 İ!kkinun Salı ı:-ilnü Çlıkııyor. Oııd:m 
YJe bu yii:ıxlen bu t.efkiletın biraz mtftır Yerd.dm-e; karın kalınl ı ğı 5 Sabri Öney, parti müfeltitl B. Galip &onmJd: fomıa!M J.:ı. giin aşırı neşrodi-
chıha sonraya taliki dü~ülmü,tür. ~i bulmı.ıı;tur: Bahtiyar Gö1cer, belediye reisi Re • l·oc~. 

1811 dilfünce, vilayetln.dir. HöikaL sa o fad LebleblciGğlu nazır bulunmuş- H er fomnnm flya.tı 5 kuruştur. 
~ te nahiy-e halkı belediyeyi tercih et. lzmı"rd~ d kuma t~br"ıkası lardır. KÖYE DOÖRU - 59 uneu sa.yll!l'l gü. 
melde ve kasabalığa d oğru adım " O " ' Törene istJlcta.l marşı ile bqlan· zel b'ır upa~ içiı1ı(fa hıtfş:ı.r etmiştir. 

, atabilmek ıiÇln kanunır.ı bu milaaa. İ21nİr (Hususi) - İznılrde bir mış ve sonra, okul müdürü Rahmi F!~t1 15 J;ıwııudtıır. 

Birincikinun 23 
•Son Posta» nın IPOC' tefrikası: 153 

Kara hnıet. 
Edirne güreşlerine 

Kırkpmarda kozlarını pay 1 nun s.ol girişlerine ... Ters gelme.. 
edemeyenler burada iddiah ola- meğe çalış. Sont'a bu herif alta 
r-aık son bir güreş daha yaparlar- dü~tüğü zaman üzerine gitme •• 
dı. Bu, güre,ler ek&eriyetle ağa- Yeneceğim diye çalışma... Sen 
iv tarafından icra olunurdu. A. alttan yenemezsin onu . . . BilakU 
ğalaır, beyler, paşaılar pehlivan- o, aeni açık düşürür. Hem do 
lan içiın ortaya küfüyetli para kendi oyununla... Üste gitme .. 
koY'?"'lardı. Bu, parala,. bol olur- Oyun yapma. . . Bekle kemane • 
du. Taıraflar pehlivanları getirip de ... Yahud kurt kapanı vur 
müsabaka ettiıriırlerdi. Sakın künde falan alayım dem: 

HeırgeLeci, çırağile Edirne Sa· ha! .. Bu, herifi ayaktan bozma• 
rayiç.i giireş.lel1İıne geldiler. Kara ğa çalış. 
Ahmed, büyük ortaya çıkacaktı. 
Büyilk orta pehlivanları belLi iıdi. 
fstanbuidaın, Anadoludant Çorlu, 
Çaıtalıoa ve havaliısinden, Rumeli
nin her tarafından gelmiş pehli. 
van'Laır vanh. Bunlar bu güretler
den sonra Kırkpınara gidecekler_ 
di. Bu, g~lerden sonra Kırk· 
pınM' güreş.ine hiır ay kadar va
kiıt: ol~rrdu. Hergeleci ve Kara 
Aıhıned de Edirne Sarayiçi güre. 
~eın sonıra biraz civarda bee
!enip iıdmaınlıaınnı ya.,tıktan son. 
rıa, Kırkpınaıra gideceklerdi. 

Edirne Saray7çi güreşlerine 
gelen orta pehlivanlar ~unJardı: 

1 - ErenköyLü kündeci Veli, 
2 - Bursalı Ahmed. 
3 - Uzunköprülü Kurd Meh· 

med. 
4 - Çatalcalı Hacının oğlu. 
5 - Tekirdağlı Kara Mustafa. 
6 - Kara Ahmed. 
7 - Samsunlu Ahmed. 
8 - Y akacıklı Hasan. 
9 - Şumnulu Deli Mustafa. 

Bir de Kara Mustafa tehlike
lidir. Yamandır bu, delikanlı .•• 
Şak kündeleri keskindir. Sakın 
şakı vereyim deme ona!. Bir ke. 
re ıak kündesi eline geçti mi du.. 
mandır ötesi... Vermemeğe ça • 
lı§ ... 

- Kazıkçı Ali de berbattır. 
Kazıklal'ı sıkıdır .. , Bir kere ka• 
zıkladı mı basarak gırtlaklıya. 
rak yener adamı ... Kazığa geL 
memeğe çalıf ... Daima budama;. 
ğa ve kazık vermemeğe sava§.-

- Ha, kündeci Veli de ber
battır. Ayaktan te kar kündeyi a
dama. . . Ona karşı sakın yan gÜ• 
reşeyim deme!. Daima dikine 
güreş. Çift ense bağlıyarak dur 
karşısında . •. 

- ..... . 
( A rhcı11ı var) . ................................................... . 

HERGÜN 
10 - Kaa:ıkçı Ali. (Baf tarafı 2 ine;i sayfada) 
11 - Dramalı Hafız. 
12 _ Molla. şan İtalyanın müdahales: fazl asi.. 

Büyük ortaya on iki pehlivan le nazi:kleştim1iştir. Bu sahada 
v.alrdı. Bunlaırın hemen ıheptr ümid verecek tek mülahaza fo 
Kırkpınar için gelenlerdi. Bu, on lak.etler serisi altında iyice bu • 
iki kişinin içinde zm-lu ve seç.'li naLımş olması tabii ola n İtalya• 
olanlar ,un~aırdı: nın geniş emel1erinde im.kanla 

~'iikçı Ali. telifi mümkün tadil!e r y_apmış 
y :ka:ıklı Hasan. olması ihtimalidir. Yalnız l ta l ya.. 
Kaıra Mustafa. nın ımuvafakatile F ransaya top· 
Kündeci Veli. rak IJcayıblarma uğramıyacağ~ te· 
Deli Mustafa. min edilelbilse d ahi sulhii andıra. 
Bu, altı pehlivan okkalı ve cak ıbir durumun d erhal v erile • 

hızla idi~er. Hergeleci İbrahim, meyeceği meydandadır. Alınan· 
bu,. p.ehl~".anların hepsinin güreı· ya, düşmanların herhangi bir 
lerım bıtiyordu. Kaıra Ahmed, . ILIL .. .. ka F k 
fimdiye kadar bu, pehliva"-4larla teşeıoo~rune rşı ranıSııZ ıyı· 
karşılaşmamıştı. r•e olduklarını larını ışgal altında tutmak zaru -
da bilmiyordu. Zaıen bu sefer retindedir, lbu vaziye tin devam 
Kara Ahmed, Kırkpmarda bü- ettiği müddet zarfında da F ra n• 
yük orta güreşlerini kazanırsa sız ıtoprağı karşı tara fın h a v a a• 
~an so?ra ya~aş yavaş ~aşaltı kınlarına m aruz kalmağa m <l h • 
gureşe gıreceklt. Hergelccı, çı · k" d d k l k' F • 
rağmı böyle hazırhyordu. Gü _ um ·~r , ~e o uyor ı ran 

f Mİnden istifadeyi doğru buhnak.. c:ldkuma Ca'!?-rikası .kUrulnıası mu. Ba1aban, olctla yeni giren talebeye İLK ÖGREThr - l\h.arlf 
t tadır1ar. vafık görülmüştür. Bu suretle İı.mir İ.7.c'ilik hakkında izahat verrni,tir. taıra.fınd:m neşreoılileıı b1ı öğretmen r.ı. 

Ve\lll 'ğ-1 

reşten evvel Hergeleci, çirağını sanın ıstedıgı sulha d erha l ka • 
karşısına oturttu. Sayılı hasımla. vuşmaısı mümkün değildir, o lsa 
rı üzerinde Kara Ahmede nasi • olsa ufakte fek muayyen müsaa
hatler vermeğe baş.ladı. Mollayı d eleri elde edeıbilir ki bunların 
çcık teh.li~eli görü~~rdu: . <:ünkü da resmi FranıSız hükumetini 
Molla, ikı taraflı gureşçı ıd•. Ya- . c1·ı~n. t 'tım' t· ,. b'l F ansız 

i v ı 11 .. • _., Ah sım ı JJK a ın e s ~ ı e r n sag ı so u gureş.1yorou. • · k v 

mede Molla içinşöyle diyordu: halkın.ı memnun bıra m aga Ye'"ı 
Nahiyemn Parti ve Halk<><Lısı fa.. ve civarı halkına daha fazla doku - Talebe, and lçtikt~n sonra, izci ıar zef.eslnin B'lr'.'ıncl1di.nun 942 sa.yısı in~br 

~ .ıiyetleri da.lif kaydedilecek dere- ma tevzii midmkün olacaktır.Fab. kıları SÖy'1emİf ve tören sona erm..İ§. etm1şfü. Alakadar ol..-uyueuıarımn·.a mv. 
- Ahmed, Mo.Ua hepsinden ti~iyeceği meydandadır. 

sakardır. O da benim gibi sağlı G I '7 / /zı.,,.. 'L 
ve sollu güreşçidir. Dikkat et 0 • vkıuun l..A.-Ya '--;il l cedeıdir.Oda reisi Mehmed Şi,maıı rikanın yeni ~r. tir. .,·:ve e-ıl~ı-!17. . 

aSon Poatao nm celebi romanı: 175 ta.'.l:lbuldan uzaklaşmı§tı. Ankara tı. Böyle bir gecede ona ızhrab yor, dolu dolu olmuş gözleri, sa·ı Vedad görünürlerde yok. 
Hatkevinde ve Konserva.tuarda vermenin ne manası vardı? Ya lonun giri§ kapısında, Vedadın Saat 23 •• 

Ei L- " • k d verdiği konserler büyük ala·ka kendisi? içeri girmesini bekliyordu. Vedad bala gelmedi. , 

Y~~. gı a 1 D görıııü§, iki konser dörde çık - İ11ıter eski bir a§ığın azabım, - Nen var sevgilim? Pek dur_ Meserret H11.nım ümidıni kesti:. 
ı;; "' :V mı§b. ilk hafta, konser gürültü- isteı• gıizli bir babalığın sevincini gunsun 7 Gelmez artık ... 

OS'IZET SA;A e<JS'KUN l waratır sile geçmiş, hiç bir işi kalmadığı duysun! Hissin alameti farkası Kocasile dansı açmı§olardı. Gül Kocaaı söyleniyor: , 

En büyük yalan! 
İetanbvlun meşhur otellerin • 

cteıı birindeyiz. 
Sa&t 21 e yaklatıyor. 
Yüzlerce mumluk lambaların 

c&ıdüz aydınlığı serptiği geni§ 
bGlden tuvaletli, firaklı davetli • 
._. salona doğru yürüyorlar. Bu 
cec:e otelin büyük salonunda bir 
cMlğün var. 

Gönül evleniyor. 
Daha onu ve koca!ını görmü -

,..-uz. 
~' babası, yakın dostları, 

11eaerret Hanım davetlileri yer -
.-ıirmek ve ağırlamakla metarul 
fer ... 

Semahat, ikide bir Mesenet 
HU\ımın yolunu kesiyor: 

- V edad gelmiyecek mi? 
Meserret Hanını da endişeli: 
- Mutlaka g~leceğini söyle -

di.. Ben de g elmesini sıkı sıkı 
tenbih ettim. 

Zaman zaman, içeriden haber 
geliyor: 

- Me.erret Hanım, Gönül aiz.i 
rica ediyor. 

Meserret Hapım, anne$İni bı
MJtıp, kızma kofuyor. Genç kız, 
'lfJılrli. . . Batının iyi yapılmadığı~ 
~duvağının lüzumundan çok u• 

olduiunu ileri sürerek, söy -

sına.. bulunca, hemen kolunu tu
tuyi>r: 

- Vedad Bey gelm4!-dİ mi da
ha? •. 

halde, sırf İs.tanbula geç dönmek ne olursa olsun, o da muztarib o- meğe, tebessüm etıne~e çalışıyor - Vedad ayıb etti; nerede b~ 
için, ikametini uzatnııttı. Fakat lacaktı. bir türlü muktedir olamıyordu. çocuk? 
hidiseter öyle süratle i11kişaf e- Meserret Hanım kardeşine hak Vedadı arıyordu. Semahat mırıldanıyor: 
diyordu ki, bu uzaklatmaların bir vermiyor değildi. Laki.n bir vasi- Mutlaka onu görnıek, konu~ • - V edad niçin gelmedi~ 
faydası olmuyordu. Nitekim, dön yet gibi, genç kızın, hayatının mak, son defa onunla dansetmek Gönül azab içinde: 
düğü va.kit, nikah işini bitmi,, dönüm noktasında, Vedaddan is- i~tıyordu. Ona diy'?ce.kti ki ı hir - Ooh, Vedad Bey yapmama. Bu 'kaçmcı soruşu . . . 

- Merak etme yaVTum, 
cek! 

gele- onları düğün tcla§ı içinde btıLm~ tediği son fedakarlığın beheme- batkasının oluyorumt fakat kal- lıydı bunu .. 
tu. hal yapılması kanaatindeydi. Ni- bim senindir. Sen bu kalbi iste- Kocası tekrdl' dansa kaldıra • 

- Gelmez diye korkuyorum •• 
Eve t.elefon edin! 

- Ettik •• Çıkmış ... Her halde 
yoldadır. 

- Ya gelmezse? .. . 
- Gelmez olur mu hiç! 
Genç kı.z, yüzünü buru~ttu-u • 

yor. Duvağını kopanrcasına çe
kittiriyor. Meserret Hanım da 
«mutlalka gelir?ıı derken «mut • 
la.ka» nın <ıbclki » manasına gel
diğini çok iyi atılıyor. Vedaıclla 
az mı mücadele etti; o, gelme -
mekte, geldiği takdirde çok a 
zab çekeceğini, nazarı dikkati 
celbetmekten korktuğunu söylt> • 
mekte urar ediyordu. Haksız de~ 
ğildi V edad ! 

Faıkat, Gönül onun düğününde 
bulunmasını öyle istiyordu ki .. 

İtin garibi, Vedadın, büyük 
seyahatten avdetindenberi hiç 
karşılapnamıtlardı. Gönill, ay -
lardanberi onun lstanbulda bu • 
Junduiunu bile bilmiyordu. Ni -
kah yakletmca, Vedad, Ankara
dan yapılan bir konser teklifini 

Semahat, düğünde mutlaka hayet Vedadı iknaa muvaffak o- med;n, vücudumu başkasma ve- yor. 
buhmmasını arzu ediyordu. labihni,.ti. Acaba Vedad son riyorum, lakin ·kalbimi sana sak· - Ne,'esi.uin Gönül! 

Ablası da ayni fikirdeydi. Gö· dakikada caymış mıydı? ' lıyW'Um. Sen böyle istedin, böyl~ - Bilakis .. . Düşün ki, bu be-
niil, mütemadiyen Meserret Ha - Kocası da ikide bir soruyordu: oluyor. Böyle olması lazımmı~!.ı> nim icfn en büyük hadise ... Ga • 
nunı sıkıttırıyor, Vedadın mutla- - Vedad nerelerde kuzum? Ağlamamak için dişlerlni sıkı- rib, insana hem sevinç, hem hü-
ka düiüne gelmesini tem;n etme Merasim nerede ise bafhya - yor. Yüzünde sahte tebessümler züıı veriyor. 
sini yalvarıyordu. caktı. Dört küçük kızla, dört bir gös.termeğe uğraşıyordu. Dönüyorlar. 

Vedad, Anka.ı'adan avdetinin Örnek tuvaletli gene kız, Gönü· Dans.tan 1'0nra, birer birer ma- Meserret Hanımın gözleri on. 
de genç kızdan gizli tutulmasını lün duvağını tutmu~lar, müzik, N.ları dolatmak ona tahammül e- larda ... 
istemitti. Bu i, bir an evvel olup hazır bekliyordu. Lakin, Gönül, dilmez bir a.zab vermifti. Gözü Kocası: 
hiıtmeLiydi. Bir müld.kat, Gönülü, mublatkıa, bu merasime Vedadın g;rİ.§ •kapunndnn ayrılmıyordu. - BirbirlerinP ne de yakıtı • 
bu teşebbüsünden vazgeçirel>ilir_ yetifmesini temin için, yalancık- Meserret Hanımın masasına gel- yorlar değil mi hanım? 
di. Semahatin dediği gibi, Göınül tan bahaneler buluyor, başını diği zaman, Vedadı kucaklıyoı· - Acı acı başını sallıyor: 
bh· an evvel evlenmeliydi. Lakin, bozdurup tekrar yaptırıyor, tiirlü muş gibi, ona hasretle ve candan - Öyle ... 
Gönül, Vedadın babası olduğ-unu kaprislerle etıraEını oyalıyor, ü- sarıldı. Bu kucaklaşmada, iki ta- - Bizim Vedad da ihtiyarladı 
bilmediği halde, düğününde bu - züyordu. raf da ikiıer damla göz ya~ı hı- gittıi, miirüvvetini göremedik. 
lunması için neden bu der~ce ıs~ Nihayet ümid kes.ilmi~ti. raktılar. Gönül, bu sarılma tıra - göremiyeceğiz de. . . Köftehor ne 
rar ediyordu. Bu vah~i bir in.ti- Kocasının koluna girdi. Çocuk sında hemen Meserret Hanımın relerde kim bilir? Acayib bir a• 
kam zevkıi miydi? Romantik bir lar ve genç kızlar vaziyet aldılar. kulağına: dam oldu. İnsan vaktini geçirir 
genç kız kaprisi mi? Müzik izdivaç marşını çalmağa - Hala gelmedi! de; evlenemezs~ böyle olur i~te. 

Vedad, düğünde bulunmağı, başladı. Salonun kapılarını açtı- Diyor. Mesen-et Hanım, Gön\ilün yÜ· 
genç kız hesabına zararlı görü- tar. Bütün yüzler o tarafa döndü. - Gelecek kıztm ! zünün mes'ud bir tebessümle ge• 
ycırıdu. Müthi~ sırrı, Gönül bilmi· alkış ... Genç evliler cıkıyôt'lar. Arhk herkes kendi aleminde - ni.tlediğini, gözlerinin büyüdüğü .. 
yordu. Bu yÜzden Vedadm, her ' Mesen-et Hamm, bir köşeye dir. Kahkahalarm tıpaları açılı- nü görüyor. Başını çeviriyor ka • 
haı-cketinden hir mana ç1kal'a - ç~kHdi. Gözünden iki damla yaş yor, net'e, mÜ7.İk, dans salona pıya ... 
cak, eier onun ıztırab çekmesi dilşmÜftü. Vedada hak veriyor • tamMni.le hakim bulunuyordu. İtte Vedad! 
pahasma düğüne gelmesini .isti • du. Bu manzaraya o nasıl taham Meraısimin estirdiği resmiyet ha- Kravatını düzelterek, ağır &-

yorsa bile, bu vahşi arzunun ya- mül edebilirdi? vaısı kalkmıstı. ğır u.lon.eı 1'iriyor. 
aR'a. azab cekecek. sa'rsılaok· Gönat, zorla gUlmeie ça'lııı • Sa•t 22.3tl .. / ( Arkaaı var) 



5 Birincikanun bilmecemizde kazananlar 
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~ ~"OCUl"ıtnuzm lsirulerl Q6a 

bh y~J.ıu. ist..:ıııbuıd.& buhman oku. 
er.~ h.edı.ycleriw Paa.rtır.Bi, 
Perşembe &1lnJ.eri oglclcn sonra biz~ 

bI:;udw: a.lıınalı....ı ıfJ.zmı:lır. '!'aş ı 
r.ıd::ı. bulınunl&nn h•dl1ecri posU\ ile 
a.ıtresı.e 

~ 6 1111111\aı:':Mla. Ali Gürer, Atlana 
Cihııbun,y~ Meli mu.ııMcıı; yelenıl ııus. 
UalQ Ülk«, is.aınlMıt Niş:uılaşı kız orta 
olmJcmcb.n ot Çeılk. 

Albüm 
~il'.ı Carşı mahallesi Sazı Ali Çık 

soCınk ı numamdıı AJl.cn Çolak, 

Oor.hı Hüa..-ünıd &ddesl 13 n.anıarada 

İs!anb 
aralhalcl ~'7A!!lah otıu Kem:.ıı 

21c 1 IKn.b:lô Us taıe 
t'slu, 

d 5:16 Günu'i Astak. 
Bir dü:z.üne kurfun kalem 

~mı:JMıt 'J.'eıMa.pı or.!n-Okuıu !/./D den 
trer. 

Bir Atatürk tablosu 
ı ıı ucl e.wı ı;mıf • 4u %93 

1 • 

Mürekkebli halem 
Anı.anı. l'~Y malı~llesı İnan so.. 

kak 5 n~ l\lii,tıka, ishnbnl Tl
ca.ret. rnd..-1.ebi on kısım 2/ A clın 188 
Kenan. 

Tom:l4). 

Kokulu •abun 
( Son P0$11ıa Hatıralı ) 
~ Ymı'luın, p~ler 11e&-

rıet cvfn!lli' ~ Yeşilova ı lem:!, 
lmııt Yeli Ahmed ma.lıa.t le ı llııeı Kıı

sun «<6* 11/1 ırumn.rada. Naznn. i~-tnn 
bnt Calatoem eır!aokutu smıf 2/C den 
391 ~n Erçıkan. 

Alüminyom bardak 
( Son PO$Lıı Hatıralı ) 

Dif fırçası Z.ile Oami~blr ma~Hesl Dlspıııser 
( Son PoÜd Hatıralı ) ~ı 5 nuıı:ıarııch Rüşdu Günal, Uay. 

trincl 11 4 ra'bo!u i ı sınai 4 lcbtshıd n Ah-
u.an ort!\okul sı:n1f ıncd Yelldn, istıanbuı birine! llkokııl sı. 

2/< 9'% f'nd Yaacıetıu. • mi 3/A ·eri~ Kaynak, 
;bm eı:taıotkı ~ orbok m 2/C dcıı Kitab 
185 y~ ş -ı.z. ts•nbuı Şmuıleb:ı-

Gellbolu :ııoıt.a tclgr.ıf nt'munı Ke. 
~ nmıli.>"e Çefme solıG 22 n:ıa.ra çı °'11 T~I ettu NeJ il Yeglil, ATW!m 
~ 3 DoPn UaJkılto. 

Dit macunu 
Y4Wgacl ısef~llk :müdürü otlu Do. 

An.r.t. ıtırşelıir orl>aokut 
sıııuf !/B den 961 Adn:ın Rozkunl, İs. 
tıanbul K'ldıkÖY Re 1d dmcti so]aa.".t 3l 

V llA-. is'anl;>al Rt:f.k· 
1aş ~ m! aııesıl Abl1>Pn so-

k z7 Tüı1d\n Kurtbek. 
Bih.>i•k muhtım def ter;, 

7A!I lt~>e do\tor.ıı 1t:ıyti ~-
rıh ·ouk. US'.L'ı Gazi K('. 

8'!.'ltf 3 ck:n T<thc;kı Alt 

Ic;'"ıu.t ... ı 1 49 Riiı!me:ı!dln. 
[{::--ök muJ.trrrr delfr ... i 

u.u...ö ADiar m hııll ı Ka.hrmn.:uı 

lar ısola:ık 11 nmnaı-ad:a. Gülten Bolun.. 
mn. İzmir 427 ine.·• ~bk 78 rımnarnda 

ENl. Bmıs:ı. 17 w,ı okul sınll 4 dt'n 5410 
Atlllıa öaliir, is'.aııltal t\ Ui• 21 ncl 
cık:uld3Sı 283 Orhan Eralp, lstanbu.r Sul 
tıa.ınhmrd Akôt)'* nısıır l!ıolwk Z numa 
raıla 

Kartpostal 
n~ birinci okul sımr 2 den 

282 YuŞLr S~ı;11•. Ba.tıkeslr inıOnü ııW
b.Ültsi Bayram ı;ok k 10 ntmıru"llılh Naci 
El'doğıın, İs'mtl:ntl K.ıı.racfımriit orQ.olw 
lun:dan 197 Rahmi Arda, E klı7ehlr · 
sun( 4/E c!en !695 Nejad 8 :vcı. K~I mahal Gıu;fbıbı 

---==~=-=-~~~~------~---=====-
3 (18) J Hikaye 

( Ba• tarafı 4 üncü ao>fodo) 
mi? Diitün ki bir daha buraya 
biç dönmiyecebin ! 

_ Sen benim aaadetimsin, di-
ye cevah verdi. İns~!' mes'ud .o
lunc da neye teesr.uf eder? Fa
'.lcıet s _ iri böyle il· hi ve bu ka-
dar güzebin, bilmem ki beni is
ter m· in? 

Yusufçuk: 
_ E•et, dedi. Sana hayatımı 

borçlu değil miyim? Hem sonra 
C .. 1 • e ho,unıa · "yonun. uze sın v 

ıair • • Bn da bir nevi ilah ol • 
mnktır. Sana yalnız bir ~art ko 
§&cağım. 

- Hangiıi? 
_ Kolay • ! Ben·. ba ını "" -

lNı ya ç~eden te.kib edecek 

ain. 
- Yalnr:r. bu mu? 
- Kabul ediyor muaun? 
_ Peki.la: haydi sidehın: 
Biraz evvel yusufçuğu içen a!

mak için Tankret'in ~kr! açtıgı 
. bu defa berı ı tama· 

pencereyı 

mile açtı ve hafifçe pervaza sıç-

radı. 
Bir sıçrayışta Tankret te onun 

yanına vardı. 
y u.ufçuk, kolunu arkadaıının 

beline dolayaralf;:_.1. .. de •t 
_ Ey, dedi, m"'ı musaa -: 

de sana Tehber olayıml 
Önünde yeni bir bayatın açı~· 

dığı bu lahzada, T nkret, ~ır 
. ek çakmı' gibi. bütün mazı • 
§~§ •• d... beıı..::ı.ine eiil-
nı te.krer ıor u · ...- 5 

iş olnn anaunı, bab sının va • 
.. .. ·· kendi çocukluk o-ur yuzunu, h-l 

1 "Ik gençlik ynt1nın u 
yun arını, 1 d olduktan 
ya1annı, koca - m • 
eonraki i 1eTİn;, k;tab1arı~ı, ~ • 

kı . • bü"t""n bu ebedı auret-çe er.ıru, u , • 
te arkada bıraktıcı ~eylerı. • • 
' Bütün bunlara: 

- Elveda!.. dedi. 
Ve m zide kendis;ne muazzez 

olan ıeylerle gözlerini doldur -
mak için başını arkaya çevh-di. 

Birdenbin her fey yıkıldı ve 
"haıyetsiz surette boşluğa, ka • 

ranhk ve buzlu bir bo~luğa dil}· 
tüğünü hissetti. 

* Ertesi sabah, hizmetini gören 
dın Tankret'i, apnçık p~ce -
• '.. ··nde öiü buldu. Elınde 

renın onu 
kı sıkıya bir :;usufVçuk ~~tu~r-

ki o da ölmüştü. e gogau us-
tü~e, meçhul bir cinsten, y P -
rakları kanlı, etrafı b~yaz!d çev· 
n1i bir karanf.il dometı va 1f .1 o zamantf anberi ~a !'8~1! 1 

-

lere «flÜr karnnifllerıll ısmmı ve. 

rirler. .. •• 
Şöminede ate~ ıbnmu,tu ve re: 

cenin ayozı diğer bütün çiçeklen 
IS!\:"'Y•• Ü t'" ,.. ourm f u. 

( Bulmacamll : 
Bunlardan 30 taneaini h"llleJereJt 
bir arada yollıyan okuyucuları. 

rrıızclan 80 kifiye hoşlarına 
gidecek hediyeler vereceği~. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 
1 
2 
3 
4 

~ -1 
5 
6 
7 
8 
9 

olciıın uta Jocı ... 

•• 

1 - Yeni bir nr.rı idi, Uzatdu ıııL 
dası (Z). 

.% - Aıame!ıv (Si, G1tmt>. 13). 

3 - Tesadüf ol.mek (81. 

4 - ll imin kısaıuımış 6ekl.I <%H 
Komsu devııet ( o. 

5 - KÖT (3), tık ha~ şehtd1 kmnuz 
(5). 

6 - BiT R.um adı (5). 

( 7 - Ka.şıfın kıırdeşj 15). Bir ha~e 
(3). 

8 - Ar.mUltını lyıslnl yiym 13), Ayn( 
(2), ~ (2). 

9 - Bobbı (6), Btr hart (2). 
Yu!ain<b..ı Dl}:\A'lV'l il?f rıı. 

:ı - Yol \-er! C5>, Bir •bo (3). 
Z - Tdıl' i$W'Qtl 15), Avuç iç! (S). 
3 - Tcn:ıi bir em!:- (3), Ba.ltlye 15). 
4 - Bir k:ı&n itıml rnemıbl) (4) • 

6 - e .com.t_ f9). 
6 - .Fnn.:iu Uımil.llnnı mümtaz b{r 

sim m. 4.1.loıj nidası (2). 

7 - DamuıstdAkl m~yle (6). 
8 - Bir emir •3). Bir ha van (5). 

9 - Bir renıi (%), A'emce .ç.e.kmek

(6). 
TASHlıl - Düıık.h b11!m.-ıcıımıub bir 

yantrşlık oımuşi.nr. n kJılı şe!Ui şudur: 

do4rıı: 

6oıımııa (1.) ilAve olıınuni3 nurla 
n:. ;ıeUr (6). 

C. M. U. liöindeo 
12 kuııuea hlmn.&ı icnb eden bir lo 

twıu 50 k saluıak &aretiıe Uıti • 
kiın'tl.n ıu .Slzlbln Uz.unı,ıa.rşn;m&b 
hilkal ıuusıu.ın otlu 30:> D. ıu ruusfa.fa 
özer ıb.!ıJıtımda. Nlzfp asllyc ceu m:ı.b
lı;ıeıı:nwımillc ımeşhnd iUÇ tnr l1l.lllll'm tev 
filı:::ı:n ;r.ıpll3n mııha.kcınesl nunttı. mer. 
laıımu suou blt ~riııerdı ve a:ııırwa 
tem ··ın teemmül cdlltn:k milli to

i11DJJJ1 31 el maddesinin 
del&lcti ııe 5!l uncu m.ad-

ndi.ne 80 Um 

men'i.ne ve 63 Onoü madd söre de 
Jli:n kamr l'Crilmi.ş ve S/11/942 

t::ı.1'ilh ve 205 l!lltYlh tubn mr bi'll 
._ey eı. Uln ıunur. 

(9WtW 

' 

.50N POSTA 

z eliKe i 
( Baf taralı 1 inci •aylada) 

geleri hazır bulunmuıle.rdır. 
Kon&'reyi Parti vilAyet idare 

heyeti reisi Suad Hayri Ürg "plü 
a.çd'Uf ve kongre riyaset divanı 
intihabı yapıl.ma ını teklif etmiş
tir. Açık reyle yapılan İntihab 
sonunda. reisliğe nvukat Mt>kki 
Hi.kmet Gelenbeğ, ikinci rc=s1iğe 
Refik Ahmed Sevengil, katiblik
lere de Beşiktaş Parti kaza re:si 
Zühtü Çubukçuol;lu ve Eminönü 
Parti kaza reisi Atıf Ödül seçil
mislerdir. 

Reis ve kat'bler yerlerini al. 
dıktan sonrn J?l.>edi Şef Atntür
kün aziz ruhuna hürmeten be§ 
dakika ihtiram vaziyetinde du
rulmuş, mütealuben azadan Yu
suf Ziya Erden söz alarak son 
zelzele kurbanları ve ıehidlerin 
hatırasını taziz için bir dakika 

Anadoludaki aon sükut halinde durulmasını teklif 
zet:o;ele •a'1aarnr gô•t~rır harno etmiştir. Zelzele f elaket:.ı.edeleri 

. (B~ı .tara~ı l ~nci aaylada) idik istihkam kıt'asındam derhal yüz için d:? bir dakika ayaktı\ durul-
b~ L ~ k .uzerınde:ı Erbaaya kİ§ilik bir kurtarma eklpi ile ekmek, muş, müteakıben vilayet =daTe 
gonderıhnesı, Ankaradnn bir o- dotor ve sıhhi levnzım sevkedildiği heyeti reisi Suad Hayri Ürgi.lplü 
peratör riyaaetinde, her türlü gibi bu sabah Samsundnn arazöz kongre ncııı nutkunu söylemiştir. 
sıhhi levazımı hamil olarak, bir ve motörpomp ve mütenkıben sth. Parti reicinin nutku 
sıhhi heyetin bugünkü trenle ha- bi ekiplerle sıhhi malzeme ve fırrn. 

k Parti reisi kongreye şeref ve. 
re et etm«;&i tem:n ettiriımiş ve 

1 
la:-la askeri kıt'alarda rnevcud ek· ren büyüklere, Parti.lilerc tcşek

Kızılay Etırneagut anbail rından mek, çadır kürek kazına bE.llzln 
1500, Am sycı.daki depodan 200 göcıdct1lm~ir. Elr ~a.raftan da Kızı- k~ Jttikten ~onra şunları söyle-

d ik mı~t·r: ça ır, mı tarı ki fi giyecek ve yi- 1 lay marifetile acilen giylm eı-yaıı 
yecek, 500 bnttaniyc ve ilk yar. toplanın ına ba,lanmış ve kurulan - Kongremizi bu yıl da kai-
dıma sarfolunmaJr. üzere 14.000 atelyelerdc imali.ta ha,lanmıştır. natta eşi kalm yan mes'ud mem· 
lira aönderilmi,.tir leketimizin sakin ve emin hava:aı 

• T Yeni lıa.1tanclcr 
Tokad, Amasya Vt" Samsun vi-

1 
içinde tam bir birlik ve kar~ıhkh 

liyetleri Erbaada zuhuı· eden Lid ktdd Halkevi binası muYek. sevgi duygularımızı taşırarak 
yangın dolayısil.~ .şehir belediye- katen hastahane haline ka.lbolun - yapıyoruz. Bu mes'ud varlığımı. 
leri itfaiye kollarını ve Turhal IDUf, merkez müewesalı sıbhıyetin. zın teaadüfi olmadığını bütün va.
şeker fabrikası itfaiye ekibini ve de de genİf mıkyasta hazırlı1dar ya tan evlidları çok iyi bil:yorlar. 
ayrıca bir aıhhi ekibi tam leçhi- pılmıftır. Ha!.kevi &1llonunda yeni • Dünyanın en büyük iki insa
zatla Erbaaya lfÖnderdikleri gibi den SO yataklı bir hastane açılması runı evli.d olarnk koynunda bü· 

· d b l k t ( ' tmnin edilmiştir. yüten bu vatan, bu bu""yu··k Tu-rk 
cıvar a u unan ı aat tara ın- Samsundaki rnotöı-lü vasıtalar Er 
dan kurlarmn kolları te,.kil edH. milleti, aziz ve unutulmaz Ataaı 

,.. baa • Ladik amsın<la malzeme ve 
miştir. _, _._ • I b _ı. I Jl ile kurduğu :ıağlam temeller Ü· 

S . yar~ı t~tmllA ıç n areaı.et ett r - - d d" d"k d k · 
aınsun vılnyeti yetr aarsınlası . Acil ihf 1 . . Of sd zer•n e ım ı urma ta ve cı. 

felalretzedelerinin iaşesi ve bakı- lmf, ve a ıyaç ar ıçr:ı 1 en ha.ngir Türklüğün şeref ve ikba-
. . . b ed ed • 2 vagon Wl alınarak fırınlarda ek. ı· · h ·· ··k lt • 1 ·· 

mı ıçın ıca en t bıri almı§- el< • ıat 1 "lmi • mı ergun yu ~ en e~ı:z no-
br. M~kezden toprak ofisi vuı- m ana ına germ ven il'. nüsü ile saadet ve sükun içinde, 
taaile un ve ekmek ihtiyacı temin Erbaanın nülu•u veka.rla, şuurla büyük medeniyet 
edilm~t:r. SON POSTA _:: Zelzele feli.ke- hedefine hız almaktadır. Gen;~ 

Erbıaadaki hasar ve kayıbla- tine maruz kalan Erbaanın, köyler ainmda çocukluğundanberi zaf& 
rın tesbitine çahşı1maktadU". hanç .nüfusu 6951 dlr. BU11un 36381 rin ailinme:ı. yıldızım tafıyan bu 

Nikur kazası mcrkezile köy. kadın. 3313 ü meUlr. büyük insanın milletin saadetine 
lerinde ve Tokad merkez kaza- Sivastan yardımlar vakfcttiğıi a.ziz hayatının ardsız 
smda haısar ve kayıb varsa da Sıvas, 22 (Huau&i) - Buraya arasız mesaisi ile bizleri mes'ud 
miktarı pek Rzdır. gl'laı haberlere göre Erbaadaki zel- YA.f&lmaktadır. Onun emri altın-

Kurl.arma ekipleri :.rıele feımti çok büyüktür. Sıvas Kı da çahşm k bahtiyarlığına eren 
Samsun 22 (A.A.) - Erbaa yer zılay Cemiyeti Erbaaya çadır ve hük\ımet:im.izi burada en derin 

sarsıntısı haber alın•r alınmaz La - diğer yardımlara b fİa.mt§lır. saygı He hatırlamayı baı ı;azife 

arlı ver 
-----------

(Baf taralı 1 inci sayfada) 
Dün bütün §Ubelenle 2 milyon 

lira kada.r ver~i verilmiştir. 
Diğer taraft~n alakadarlar 

varlık vergiıi münaıebetile bazı 
menfi ruhlu kimaelerin, m~nfi 
ruhları kadar menfi propagan
dala.rıa teveaaül ettrklerini ve bu 
arada listelerin tekrar gözden 
geçirilerek tadil olunacağına et
rafa yaydıklarını haber alm~Jar
dır. Bu ıekilde propal'anda ya
panlar ıM:Wetle takib olunarak 
en ağır bir .şekilde cezalandırı1a. 
caklardır. 

Bazı ikimaelerin de kendileri
ni zengin veya fakir göııtermek 
için ınamlanna tarholunan vergi
leri hakikatin üstünde veya altın· 
da olar.ak ifaa ettikleri cigrenil
m\.ş.tir. Bu gibiler de örfi idue 
mahkemelerine tevdi edilecek. 
lerdir. 

V rlrk vcrgiıini ödemek ıçm 
konuhm 15 3ünlük miiddet 1 Ka
nunusanide bitmektedir. Ancak 
t Kanunusani yılbaşı münaıebe
tile tatil olduğundan kanun mu
cibince vergi verme müddeti 2 
Kiınunusani alqamı bitecekt;r. 

Vergi borçlarını verıniyen mü
kelleflerin bedenen ne suretle 

Ali..kadarhır perakende fiatlarm 
ancak bir hafta sonra toptan fj .. 
atları takib edeceginı aöylemek· 
tedirler. 

Mükelleflere kolaylık 
Ankara, 22 ( H usuai) - Var

lık verırisi kanununun tatbikab 
Ankarada ehemmiyetle takib e
dilniektedir. Henüz listelerini ta. 
mamlayıp ilan etmemiş viliiyet
Jer varsa da bunlar da önümüz
deki günlerde liatelerini asmıı 
bulunacaklardır. Ellerin.de mal 
bulunan mükelleflere vcrg:Je.rini 
ödeyebibnelerini kolaylll-tbrmak 
için MaLiye Vekaletindeki krem
leri tanz;m komi.tesi tarafından 
bazı tedbirler alınmaktadır. Bu 
tedbirlerin mahiyeti yarın anla
şı'lacakttr. 

Ankaracla 
Ankara, 22 (Hususi) - Var. 

lık vergisi ödemekle mükellef 
,ehrimizdeki bazı ticarethaneler 
yüzde yirmi ili 25 nisbetinde bir 
tenzilitla &atı~ yapmak kararını 
vermişlerd;T. Bu tenzilatın tatbi
kine eşya üzerindeki etiketler 
değistirilmek auretile başlanabİ· 
lecektir. 

Sivasta 
çalıttırılac.aklan hakkındaki ta. Sıvas 22 (Hususi) - Vilayette 
limatname de bugün Resmi ga- ve kazalarında varlık verglal listesi 
zetede nep-olunacaktır. bugün a ılıdı. Vili.yette 303 mükel. 

Piya•adaki akiı;ler tefe 393173 lira, kazalarda İse Sa. 
Varlık vergiıinin piyaaadaki rıkıtfada tc>l, mükellefe 1342000, 

tesirleı:.i dünden itibaren görül- Kangalda 53 mükell~e 36300, Gü 
meğe bat'lanmıştır. Bi.lhassa top- riinde mükellefe 25000, Koyulhisar 
tan fiatllU"da görülen bu düşük- da 16 mükellefe 8500, Zara'da 102 
lük yüzde 25.30 a kadar yüksel- mükellele 70,350, Suıehrinde 128 
miftir. Bil\ımum emtiada arz fe-v- 9450 lira ödJyeceklerdlr. 
kal .. de fe.zla, tnleb iae çok az •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nisbettedir. Yapılan taleblu da- ı• • d 
b~ fazla yarıl" smi tirket ve mü- zmır e mensu-
tad':ler tarafmdan y pılmak- cat fabrikası 

Manif tura ve mensuc t üze. 
rine dün biç muamele olmamış
tır. Yalnız gıdn maddelerinin 
toptan fiatl n bu arad zeytin
yağı 160-170 kuru ve faaıılya 
55-60, p" i 110 kunışa kadar 
düflllÜ •· . Diğer ta.raft n SO ku.. 
l"Uf'll kadar düşen üzüme ikanı 
taleb çıcık aTtmı tır. 

İzmir, 22 (Husuai) - lzmirdc 
kurulncak mensucat fabrik amın 
yerini tetkik eden fktısad Vekili 
Nazilliden lüzumlu makinelerin 
lzmi:re gq'tirilmesi için Sümer· 
bank Umum Müdürüne direktif
ler vermittir. Fabrika derhal ku
rulacak ve garbi Anadolunun 

ihtiyacını temin ede. 

sayarım. 

A:ı.iz karcle,lenm, 
Bu vatanı kurtaran ve kuran 

ölmez Ataya, yurdu binb;r feli.. 
ket ve tehlikeden koruyan ıı.ziz 
M;.(li Şefimi:ze dar zamanlarda 
ödenmesi gereken borçl Tıınız 
vardır. Bu borçlarımızın başında 
ml11i birlik, çok çalışmak ve dai
ma dürii6t kalmak gel" • Zoru alt 
ebnenin tek çaresi milli birl:k, 
Par.ti hayatımızın manevi vnrlık
la.rmı f&hai hayatımızın manevi 
•e eın büyük değerleri olan, fazi
let, feragat, doğruluk, aamimmk 
dayanı.ldığile ne kn.dar kuvvet. 
lendir.inek milli birliğimizi de o 
ka.dar ari.tfrmıf ve yıkılmaz bir 
tek kale haline sokmu' oluruz. 

Zor durumda çalışmıınm, en 
belalı zamanlarda boğuımanın 
ve aklın almadığı güçlükleri kah
rebnen;n zevki çok büyül<tür. 
Şerefli tarihimi~ boyunca Tür
kÜI\ bütün kaderi, bütün talihi 
de bu değil mittir? Böyle zaman
larda daha cesur, daha sıkı, da
ha bü-le,ik, dimdik durmak, kötü 
ve yrkıcrlara karşı sert ve insaf. 
srz olmak baş vazifemizdir. 

Bütün •temin in&an nsabmı, 
insan ta.katini yıpratıp perişan 
ettiği bu kanlı devirde biz ken
dimize değil, zavallı medeniyete 
acımak hak ve mevkiindeyiz. 

Mes'ud topraklarımızın yanı 

başında akan kan selini, kam
yonlar ii&tüıı.de odun yükü gibi 
ölü vatan evladı taıınan komşu 

memleketleri, anyısı akıl hesabı
na sığamayan kolsuz, bacaksız, 
gözsüz, haata, kötürüm, inaan yı
ğınlarının süründüğü, yanmı§, 

yıkılmıt harab vatanları unut
mamak, tenkidde mukayes mizi 
daima ve yalnız iç lr::omşu ile de
ğil, dış komşu ile de yapm r:: in
safını elden bırakmamak iyi va
tandaşın baş vazi{esidir. 

Bugünkü boğuşma isbnt et
miştir ki, gerçek değeri olrr. yan 
nüfus yığınları hiçbir kıymet ifo.. 
de etmemektedir. Biz on yedi 
milyonuz, e~i em ali çok ol n u
yuşuk, kötümser, hastnhkh, 170 
milyon yapmak fikrinde de .. iliz. 
Biz, her Türk vatandaşının abi
liyetini, verimini on vatandaş 
değerine çıkar rak 170 milyon 
Türkü en kısa zamanda 1k zan· 
mu ve büyük davaya vermek 
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re an 
yolundayız. Bu da vayı gerçekleı
tirmek için de ruh, fikir, beden 
uyuşukluğunu bir m;lletin bütün 
kıymetli varlıklannı kemiren en 
kDrkwıç biı- haatalık es.yan kta 
ve bunun çok tehlikeli ve ayıb ol. 
duğunu bilmek ve bildirmek mec 
buriyetindeyiz. işte bu büyük 
yola çabuk kavuşmak için sevgili 
İatanbulumuz:un yüz: binlerce 
cencini bir hamur gib; yoğurmak 
··n vazifemiz olm ktadır. 

Aziz hükumetimizin, büyük 
Part:mizin bizden hiçbir %nman 
e3irgemedikleri en geniş yardım, 
te~vik ve kuvvetli yarın 'lmtan 

izmetinin bugünkünden çok da
ha ağırlaşacak olan l<utsal yükü
nü la§ıyacak olan Türk gencini 
çok aert, çok sağlam yapmak 
mümkün olacaktır. Bunlar ileri
de bizim kartılaştıkLarmıızdan 
daha çetin boğuşmalarla karşıla. 
şacaklardır. ıı 

Parti reia; g~nçliğe verilen ö
nem ve değeY, kongreler ve yar
dım işleri, dilekler hakkında iza
hat verdikten, Vali ve B lediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdara teşekkür. 
)erini bildirdikten sonra sözlerini 
şöyle bitirmişt" r: 

- Ölmez Atanın açtığı büyük 
yolda vatanın en bü)'Uk evladı 
aziz ve eşsız: ŞefJm zin pe,indc ve 
eınrinde toplu, iman ı, n nlı, bir
likle beraber yuruyOTuz; a la 
dönmeyeceğiz ve dagılmayaca

ğız. Var ol büyük Türk mil eti!.» 
Kongre azalarına dağıtılan ça

lıtma raporunda iki yıllık ( Ali
yet hakkında geni, i:.ı hat, 
Halkcvleri çalıpnaları, yar .:mı
lar, l'eçen kongrelerdeki u !ek
lerden yerine getirilenler hakkın
da mal\ı.ma.t verilmiş, bundan 
mora hesab, bütçe ve dilek encü. 
menleriıı;n intihabı yapılmıştır. 

Miit~akıbeo azadan Emin Ali 
.öz alarak sevgili Milli Şefimizin 
lstanbula şeref vermiş o!dııkla
nru beyanla kongren:n aaygı ve 
şükran his.Jerinin kongre nyuet 
di1.-anı azaları tarafından Milli 
Şefimize iblağını teklif etm.ştir. 
Bu teklif alkışlarla kabul edilmiş 
ve bugün aaat 14 de toplanılmak 
Üzere kongreye nihayet veril
miştir. 

TETK.KLER 
(Baf tarafı 5 inci sayfada) 

na göre 1942 yılındıı Birleş k A. 
merika.da 45 bin tank ynpıımış 
olmuı lazımdır. Bu miktar 1943 
yılında 75 hine çıkarılacaktır. 
Vakıa bu tankların büyük bir 
kısmı, Alman ve halyanlara kar
fi kullanılmak üzere Avrupa ve 
Afrika barb sahnelerine gönde -
rıllecektir. Fakat bu miktarın bef
te biri bile Ja.ponyı..ya karşı kul. 
lanılacak olursa, gene, bu saha. 
da Japonlara kat"şı bir f aikiyet 
temin edilmiş olur. 

/ngilterede de: Bilhassa son 
yıllarda, tank in~aatı fevkalade 
inkişaf etmiş bulunuyor. lngil • 
terenin tank sanayii kısmen 
f ngilterede, kıımen de Kanada· 
dadır. İngiltere, 1941 yılında 
muhtelif cephelt>re 3 b:n tank 
göndermi,, k.endiai bu müddet 
zarfında dışandan 200 tank al
mıttır. 

1942 yılında İngiltere ve Ka
n dada, ayda 2500 tank yapıl • 
mas1 mukarrer bulunuyordu. Ay
ni şekilde Avustralyada da tank 
imalatına başlanmı,tır. Avustral
Y daki hmk imalatının yılda 
1500 tankı tecavüz ettiği söylen
mektedir. 

Gerek Amerika, ger kse Ja -
ponya ve İngiltercde tank iatih. 
&ali.tının temeli, otomobil ve trnk 
tör aaneyiidir. AmeY-:ka bu saha
da her memleketten ileridir. Yal. 
nız 1940 yılında Am1::rikada inşa 
edilen otomobil sayısı 4,5 mil • 
vondu. Amer.ı1<a otomobil sana. 
j;inin umumi istihaal kudreti ise, 
yılda 8,5 milyonu bulmnktadır. 

Japonya.ya gelince, 1936 yılında 
bütün Japtmyada İ&tihsal edHen 
otomobil miktarı 115 bind1r. 

Gelecek yazımızdn müttefik • 
lerle Japonların hava ve deniz 
kuvvetlerini gözden geçireceğiz. 

Hosan Ali F.diz 

iskeleden d nize dü tü 
Nuruosmaniyede, 82 numaralı ev 

de oturan Şevket ndında bir zat 
dün Köprünün Kadıköy l~eleslnde 
vapura binerken denize düşmü,, et. 
rafta yct~lerek kurt rılmı,tır. 

Kaza esıasında ynral Şevket 
tedavi edilmek ··ı.ere Beyo "lu has. 
tanesine kald.Jrılmışt\r 

Perakende fiatlarda ise henüz 
bit- düaüklfik srörülmemelrtedir. 

~ .......... ""Wl'll ... ._ 
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Gayrimenkul malların açık 
arttırma ilaaı 

Çorlu icra memurluğ'nodan: 
0..... ıılMMl 9.ıhiliD.i.~ Oll&P ~ ~mınlaa .-.rl ~latıı 

o-aoı ..... 
0.U-llı .... 
1Ms117..,..... 

Z5 döaiaı ._. ... 
31 dıöoiim wı. 

~ diaihn Wlıılı 

Tlm•a'A.l UIUIM>. ""' ... 

l(ü Uıa 

Yöıı: ;yirmi lln 

- atıı cıMaCı 
ı.ıa..a .... 

l"l düniim Z evtdt ~ 

16 don.um ~la 

Yta llP& 
Seben lira 
Kırk sekılz lira 
Üd ;yiiz Ura ~ T Alatı ;yola '7~ dönüm Wla 

Adtwpıaaınn ya.pıla.ı:ai'ı 1«, can Te saıııt: 

Ut: t5/J/N3 ~ -'t. H..16 Ç-1ır ... Clıılıresl. 
S.a: C/J/H3 ~8e aa.t H-16 c-tıa ICI'& ~ 

1 - Y'll:I ' va.sıflM'I gösterilen p,.rı merdııal~ actllrma ~aıme•erl 
16/ll/9'2 tarihhldm f.l~ ber:.ıd• p~lmail için açıktr. İl&nda 
1-* oıanıantır.n fasla ma.tıimat aımıak ls4i:Ycınla-, 9U/2H t11111naa te 
...........,.etlmlr.e nıÜI"a('aaıt etmelldir. 

e - AdWm&1a ~ Jcln y~ ,.aaı, kı:rınıeC.'ftin yu'&de '7.5 nLııbedndıe 
p..., veya Mllö bir bankan111 teml.uıat meii'.obu tevd! cdilecekUır. 

a - tıw*k sahiıbl Macaktılarla cJiier Slikadlırlaırm ft> lrlıifa.k haUlı sahlble
rhlia pyrl nıenkul üurrinde.ld h&JıJannı hUllUl.'lile fal:l ve m.'lem.fa. datT 

ola Dliala.rmı işbu ilin ılM'lhJnden ~n yinn~ ıün içi~ evrakı 
m~ıe birlikte mf!rlluriyetindze bllclQımeleri tcab f.der. ,\lıısl hl\lde 
ha!\tarı tapu steıııı ile sabit ohna.:I~ sa.tış bedelinin pa.ylaşmaaından 

hario uıınar. 
il - G~ ~nnıente ~ırma.ya. leUrak edenler, a.rUıTnıa şartnamelerin\ 

olıumaş, ıüum~Q maliıma.tı almış ftJ bunları tama.men kabul f'tmlş ad T8 
ı~ oıanu. 

6 - ~ edlım za.ıll"'4h İayyi menmı ıüıç !Wa baiın\dıktan aenn en ook 
aritaraaa lhaic edlllr. Ancak art'fa:ma. hedefi muhammen kıymetin 3iPıdıe 
~ \ef;hll bulma& ve>' sa.ıış t~n aıuıatma rüçhanı olan cllter 

•J.ıwıeWe.n ve panya !)eYirme :mura.fıannd/aıL tMla,ra çllmıa:mıa en ç4'lı 
~ \A.alıhictü baki &.almak Üftre ~on ciin ıtahl' temdit. ?e 

ıız}tt.3 ~be günü a1DI saatte yapılacak ~rmacla, arıtarnıa be .. 

cW, _.. tı.U1enln. aıacatma rüçhanı olan clif'tt lolacal.ıl.an ve pany& 

~ m.a.sraliann'hn futa.ya. çıkmak şarillıe, eıı çok aıfl.tıram ihale 
edilir. Böyle bft' bedel elde edtlemeıııse \ha.le yaptlaınu ve sataş talebi 

cJüeer. 
6 - Gıa\JTi menkul ~ndl.!ıine ihale olunan klmııe dıerbAI ftya verlıen mühlet 

lçlndıe paır.1.y• -vermtne lh:ıle karart fftdıo1anuak kendlshıdıen evvel ıe.n 

yüksek tıekıirt.e b•luna.n klmıre a1tınia re. olUTS ona. raaı olmu ~ 

bu~ h~n yedi gün ıaücldıe(.ıe aı«ınn&yl\ çıka.rıhp en çok .a.rt. 
tırauıa 111.aıc edilir. iki th:ıı-e ara.ı.ırlıiaki. tıwtt n p:i.cn cunıer ıçtnyü:rUıe 
5 ~ J~ oııana.cak falı ve dili'ft' ~rtar aynca hlt~mc haca kal • 
maksızın me.ııual'lyetimlue ahcıııbn -t'ahsll olunut'. !9"2/204) 

• 
lzmir Defterdarlığından: 

1 : İmolır hüt.ümoC. kouaj;ında. ya1Mla.cıiiı 2'79'78 lira 19 kul'uş keşif bft.Ielll 
tıamırat kapMI nrf \l9UIHe eıaı&4tmqe konulıınu$tuT. 

2 : M~ teminat alı~H~i 1199 lira olup i:ha.Wı1l mü~kitl ihA.le bedeli 

Üiıeilıııdeıı rüzde ıs $e ibli\t edllecekUI'. 

S : Eksiliıme 8/1/9'3 tarihli Cunıa rünü eaat 15 de iRı'r deıtıercı.arlılt Milli 
F.-1'k mıha.~ sak>,._. yapı~. 

4 : Tsllf ~anam ekBll'-e ı-tiı1ii -- 14 d~ mü.r İs.mir defterdarlı,. 
tlUlll& -~it Mlll1s1ont. te'ı!l •1'IDMl!n ftya ı6odttllıaesl lcab e.. 
der. Poe'.ad.alıi r~meler kabcrl etaJlalU. 

5 : &ıwl.lilft' ite., hl-11at hölisa. c~lıl ile hmmi fenni .,...ı.name1l hu rün 
--a -...tt cbhlllıtde innlr. Adııar& 11e t.tanlbal Detk:nları•ıa.rı Mlll 

Em*' Müd&riılikleril>ft röttbSrter. 
8 : n.t'~ l~ dJe<-etc o'.anlar MM ~h k.lıoQnun ! ve 3 nıoil mad.. 

clelerilıde yw.h e,..;.ıl ve Şd'aJ'ti bııJ& bı&.ndıı*lannt rösteN- •efnikl ko. 
nıhrGna ibra& dmei'e mttburdurlar. (2468) 

10RKİYE iS BIHKftSI 
Küçük Cari Hesaplar 

'1943 iKRAM,YE PLANI 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMiYELER) -
1 adet 1999 Liralık - 1999.- u... -
ı 999 999.-

I 
)) )) - », -

ı )) 888 » - 888.- •. -
1 )) 171 » = 777.- )) 

ı )) 666 • - 666.- ~ -
1 )) 555 )) - 555.- >1 
1 )) 444 » - 444.- >1 -
2 )) 333 ,, - 666.- )j 

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

250 )) 22 )) - 5500.- ~ 
334 )) 11 )) :::ıı: 3674.- » 

Türlıiy• lı Banka•ına parq yatırmakla yalnız para hf.rilıtirmif 
_.,,ıai~ Glmıı olma, ayni ~•d• talilaiıaUi de de...,,aiı ol• • 

SON POSTA 

SÜMER BANK ' 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Mağazalar için 

SATIŞ MEMURLARI ALINACAK 
İstanbul harici mağazalarımızda münhal uami 100 .

liraya kadar ücretli sat~ memurlukları için mağazalarda u -
zun müddet &atıf memurluğu yaparak reyyon idare etmif 
bulunanlar alınacakt1r. 
A~!ik hi~etini ifa etm.İf olmak f8rlbr. 

İsteklilenn qagıda yazılı veaikalarla 30/12/942 tarihine ka
dar Sultanhamamında Katırcıoğlu hanında Müessese Zat it· 
leri tefliğine müracaat etmeleri l&zımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdam. 
2 - Aalcerlik YMİkuı. 
3 - Tahsil » 
4 - Hizmet kiğıdı. 
5 - Vesika fotostrah 

MAARİF YEKiLLiGiHDEN: 
1 - K..ıa zarf us11ıü ile yapılan eksUtmede lırtekli ç*mamaı>ı dola.yıııılle, 

2C9t sayılı ka.Danıınun 49 meı madıleıııi hülıımiine göre pwa.rlıkla ihalesine ka. 

rar Yerilen 388,33~ linl )geşif becletli .E!lııAfııılW Bölı-e 8-'at Okulu b~ katlı 
tea.iye ~t,e.ııl binaeı t...,...a.ı (elttirilt ~ JJıario) pazarlıkla. taı&blne llVAle 
dJi~: 

2 - l'aarlıkla Jhafe ZS.Xll.1942 Pasar!esl cWıti aa.t 15 eh ,\nwada bil. 
Yi.İk Evi&f apaıdıQn,a.nuıda. Mesleki ve Teltnt Öirf:tilJl Miisteşa.flıtınd:ı. t-Opla
nacaık Velaillik ibate komi yonunda )'aJ>llacaktr. 

3 - Bu in$U.t 10111 liltumlu olan çimento ve demir V~kıll~kçe temin edtle. 
ceWr. 

Biriaa1dnun 23 

{X]§(:l~\7(}~ 
nın~~®~ 

PARAN iZ iN 
MEYVASINI 

Devtet Demiryolları lşJetma U. M. den: 

4 - Bu lnşaa.ta ald proje ve şartDAmeler, 18 lira. 32 kuruş mufm'billııde 

Vekilf4ı: Ya.pı İşleri MüdürhitüncJ(>n ve Es.1ııl~Je 1'tl.....-rif lUüdürlüifündıen a.ıı. 
na.bilir. 

5 - Paıca.rltp rlrebilmek için, 

l\lubammon bedıeıl •3675) üp bin aıtı yu.z yetmiş bet lrA oıaa (3S0H) o&us 
~ bin .k.11o Meşe oduııu köm\irii {30. birlnctinun. 1942) c;.r,a.nba pnıl --' 
(15) on beşte ll"'>'cWı>"-~ ~ binaılı d:ahilind.ekl kıoımisyon taTaflllıdan "* 
~bme usuıııe satın a.ınaeaıı.t ... 

a) 18405 lira. {0 kuTutan ib:ı.ret muvaıaımt ıtemlnatıın, 2190 a~llı kanun 
hütvilmleıl'i dıa.tresind~ vt>rllmlf olma.<1L 

b) En a.z 200,000 lhıal• benzeri lnsaa.tıa tu.hhüd edlldit ne ft taa.ıılıüdiin 
Ua ohmıtuğula dair vesin göste.rl.1~ 

Bu tşe ıi.r.meıt lıııteyenlerln (275) W :yüz y«mJş beş lira (63) aitmıt iiç ini,. 
ruşluk muvakkat teminat ve kammun ta.)Ln et.Uti veuıkıe bh'ı•ae ebilim8 
&"ÜDÜ sa.atine kadar koınis;roruı miimca&Qa.rı lizlmdır. 

Bu işe ald p.rLDAmeler komisyondan puuıız olar.üı ctatıillınattad.-. 
ll3ZI) 

c) ilıaıe -..ınınden üç cü.11 eneı (tatil riinJeri ha.ıiç) Na.rı~ Vekillliinden 
atmmış ehllye-t vcsil..GSının ibraz etııı~ 

d) 1942 senesine ald Tı.:aret odasllıda.n ft8lk.a. aluımış olması tarl.tır. 
(246'7) 

Mahammen bedeıl (1211) bin iki yüz on bir lir& ol• mahtelif eb'..W. (H) 
ylmıi bir a.ded Bilyalı Torna puntaılt (5.'iıdoctldanu.n.19431 Salı ıünti aat 
(15.30) OP beş buçukta Ha.yda.rpap,:ıa Ga.r b!m.sı clahillnckık! JannlsJoa 4ar&.. 
fmıl.uı aç• eM.sllfme usuıııe ~ a~. 

f stanbul Deniz 
Komutanhğından: 

Bu işe rlrmdc l!ikyenıerJn (90) d()ksan 1tra (83) .... üo • ...,.. ....... 
va\lkıa.t temlnıat v~ ka.nunun tQ.yln et.1.ifl vet'l&lkle birl!Me ebllı&aıe ailnü ....u, 
ne lcutM- lromlsyona. mümcaatıa.rı lizımdn'. 

Deniz T&Sıta.ıa.rında. münhal olan kap'l&nllta yapılan mesleki Lnıtıha.nda. mu
vaf.r.k ola.nlar -75- lira ücretle aıınaca.latı:r. brlıeklileNı aşa.fıd.ı.kl vesaik ite bir. 
I~ kıomırta.nııtunı.za mürac:aatıa.n. 

1 - Dlleiçe. 
2 - Nüfus hiivlyot cüzdanı n askelik vesikaları ö~tı. 
3 - B~a 'Jel'lenleld hlzmetler':ne aiıl v~ euretıeri. 
4 - Liman Ki:ı.p '.ıanııtı şeb detn:ı.mesirlln 'bsıltkll sureti. 
5 - İk1 adeıl ve ika fotogr;ı.fı. (Z~5) 

ELLERiNiZi va 
YCZCNOZC 
Soğuktan muhafaza için 

DERMOJEN 
Kuııaımı.ıız: Her eıc:ı.anede bulun.ur 

Gerede icra ve iflas 
Memurluğundan 

Sülüleriokla.r llö1ilnde MdclıÖmeıier 

ınevüiııdıe vikl &amanıı beıt dönüm tıar

1 
( TİYATROLAR) 

D 
İ~anbul BElediyeıl 
Şehir Tiyatroları 

llR.\:\I KIS'll 

Bu ak:ş."nı ııaat 20,30 dla 

BÜYÜK İHTiLAL 
Yazan: Rı0omaln Rolland 

Ko:mmt Kısım 
Bu a.kşam Mat ~0,30 da 

YE KOR.KOM YE 
Yaıcan: Robcrt Neuner 

Cuınarie51 \'e P'\Zv rünlerl 
lS,30 da ma.t.ıne 

1 

1 

laınm cıo.ı.ıı hlSlietle ki* iki blaeesl --------------
1 

1 
29/1/9!3 Cnna rüniı sut 10 ile 11 ara.. 
Slllılb. drainlle açık artırma ile paınlC,f1l 

oewt~. T&Hblerin ınuk4r ~ün ve 
illa1*e dalrme buır bıılnnma.ıa.rı ye da

ha fa.la lJ'AbM a.ımaı\ httye~n 2/1/ 
H3 tarlbh:ıden , Miba.ren ~ık buluncturu.. 

laoak 9tl/584 No. lu ıartnameyl rörme
tert veya ayni No. ile mUucaatla lzabıwt 
~tlbi1ece4ı;leri ilin olunur. 

iLAN 
Hayrabolu Sulh Hukuk Ha

kimliğinden: 
~ıumm KMlli1e lruyünden Mu. 

nııcl l\bl:Mn ~ayni köyden Bü. 
lleTİn brmt "*1a. a.leyblrıe aol.ıiı Wt.. -9lıın ve tıaı~u da.Yl16mnı 7a.pılmaıık'ta 

Nizip C. M. U. liğinden 
Fa(bl.a flatla mal sa.tmak ft taıum. 1 

bulUDıdıııımama.lda.n IUÇlu Niı.ibin Sa.ha ı 
M. den oı.utp Uaunca.rşıda manifat .. a. CD. ı 

~ ile miitlaril Müslüm otıu 317 , 
D. hı Osmaa J:lll'Clleven ha&k.ıınl.ia. Nl2'> 

1 

asli7e oeı.a malı.k.eıncı.ınde mı::stııd suc-
1• lııamı.nu.oa tuvffiaD yapıla.ıı ınuhake- 1 

me 90Dwllilt aoçlıınun .mllU k•ırunıma 1 

ka.nıamma &Tkn haırc4tet ettıtı 4aha.kkuk 
1 

edrJrfık mC2llıtür lraounun. 32, 5!>, 31, 59, '76 ı 

mıadııle1erlne tevfikan 80 lira ağ'r para ı 

oene~ 15 fii.n dü.\ltlmnın ~atılma
sına ft bG müddet r.a.rfında. ti~ , 
mtın'ine Te ilin y&pllmas111a ve diikk&
n.ına ilin :r•P.-ııma.stna ve 98 metft 
'75 santim Anies> oltl'-lnlu mm.cıett91inle 

1 

Z0/10/942 1arllıhwle 188 sa~n fıe ka"3l' 1 

ver11mıs ve lşbo karar da k•bl kat'~ ı 
e1ımiş o'lılu.tundı\n keyfiyet tıln olunur. ı 

(942/45!} 1 

' 

Bu işe a.ld şartnameler komlByooc!an pcıııastz omm.k ctaplal~acl&r. (2'31) 

T.C. 

llRAAT 
B.ANK~l.1 

.DAc~· 
6iQiKTiQCN 
p~-~D'Q 

SENEDE 28,800 LİRA iKRAMiYE 
Ziraat Ban.li»r da. k:wnbaı'alı ve t'lıba.rıN 1.aaınuf Jı.altlarında ea 

OIMl clıııııQ~.h müddei tarafından 
clıılbtll clıa.va ecf'lten a.yul köyıkın Em!ne n 
ltadri,entn adreoslert m~bul blmasın
cJa.n clolqı bndllerine ilanen tıcbleat 

loraamıa. 1mıra.t' verilefei: dUl'llŞmalan 

29/12/H! Salı .rünü saat 9 ıa ta.Jk e-Jl'L 
m~. Yevmi merrıkfı.rda. dururnıa.cla biz. 
zat buıunma.ıcın ?eYa. yerlerine 'l.ridl 

cönık~lel"l, a.bi halde clırruşm.-ınm 

giyablannda yapı.la.ca~ı 4.cblil!' maknmı_ 
n:ı kaim olmak üz.er" ilan olantır. 

N. · C M. M U ı· ... · d 1111 50 lir'Mı bulunanlara bir sene 1'Lndıe ~ ptıaa 16- lıl'llmiJe 
ızıp • • • ıgın en: ı 

vedıeotlctlr. 

l·LAN 

Fahls ır.a.r n.iısbeU ille diikkanında tue ı 
tasuly_, satmak aW'cUıe OıU~intan suçlu ı 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
Nlsibin Uzunça.rşıs.nda bakkal Yahya 1 4 » 500 » 2,000 )) 
otıu 92'7 D. lu l\Ieıbme-.i (;eocirz. haıdlm. ~ 4 » 250 » 1 ,000 >> 
da. Nlap asliye ceza mahkemesin.de meş.. 1 40 » 100 » 4,000 )) 
hud suçlar kanununıı rüre yaınıa.n mu.. 100 )) 50 » 5,000 >> 
ha.keme 90DUDıda. mcclromun suru sabit 1 • 120 » 40 » 4,800 » 
olduiımıda:n milll korunma kıı.nunuıı:un 1 160 )) 20 » 3,200 » 
32 mel maddesi a:eıaıetııe 59 \'e 63 üncü ı Kur'&ta.ra 9COCde 4 d.'efa, ıı Mart, 11 ııa.ztra.n. ıı 1:1101 ft ıı BJrlnol. 
madı:leleıine ve T. C. K, nun 51 mnı:ldesi 1 t kanun tarihlerinde ~ııeeaUr. 
dleı n.:ıza.ra a.lıııaorak ntıtlceten 10 lira $!' ' t DİKKAT: Jl~!l.bla.rınutlald pam!ır bir 9l'lDle ~lnae 50 linda.n qatı 
pa.ra cezasm&, '7 ıün dW.ıUruıun bpa. diişmlyenıertn lkraJniyelerl " !O t:uıaın.ştınıaaktr. 
tılmasına ve ti.c:atttten men'lıııe ve ca:ıe>te • 1.Ao.A~~_,._,~~~ııııı.-ııııı.-....... ....._-.....~_....,..-..~__..._.._,..._..._. ............ ~ 
ile ııan 7apılm3li1Jı.ll.a. kaı-ar verlımıs ve .......................................... _ ......... __.._. .................... " •••••••••••••• ..._ 

mezkür 26/8/942 glin '\'e 154 Hyılı kn- Son Posta Matbaası: Netr-iyat Müdürü: M. Sami Kara1e& 

Söiüd asliye ceza. hiıklmllthlAien: sö. 
tdiüıı Gümele naJılycslnden bakkal iz
zet Güvenin fa.zla. fla.tla blrııt satıtıtı 

anlaşılınıf oldutundan mllli korıınıma 
ka.numma. tevfikan noı ılım. a.i• ıııaıra 
cezama mahk\iınf.JeUne ve ('1) cün d'lik

kb 9e ınaPaasuıın kai>a.tıımuma kani' 
ftriımlttil', İl iD O 1 UDllT. 

ıw kat'ileşmit oldu.t.und&n keyfly8' 1Jln 
.......... (H!/'51) SAHIQ.I: A. Ekrem UŞAKLIGU. 


