
Senelerdenberi tevecc11hl1n!lze mazhar olan 

SAATLi MAARiF 
Duvar tak\imleri çıktı 

Tarihin en mQhiın hAdiselerini, fırtınaları, 
ve hava değişmelerini, resmt gnnleri, bayram 
Ye . kandilleri doğru olnrnk gösteren, gnz~l 
lltıfe ve hikArelerile oku~ uculnrını eğltındı· 
ren ha takvimın tnklitlerl vardır. Aldanma· 
mak için ( aatli Mnnrif Takvimi) adına dikkat 
etmelidir •• 

Merkezi: İstanbul Maarif kitaphnnesidir. 

( oa aa'J'famı dadır ) 

Sene 13 - No. 4446 Yuı itleri telefonu: 20203 CUMARTESi 26 B1RINCIKANUN 1942 idare iflerl telefonu: 20203 Flatı 5 kuraf 

Don b·ölgesinde 
Almanlar karşı 

taarruza geçtiler 
Moskova ise ileri hareketin 

[ Varilk vergisi mükelleflerine kolaylık ] 
Bankalar mal sandıkları 
tarafından kabul edilecek 

' 

vadeli çekler verecekler 
devam ettiğini \>ildiriyor Birço~. mükellefler kol~!'lıklardan istifade 

etmek uzere bankalara muracaatta bulundular 
Royler bildiriyor: ''Ruslar demirgolu kavşağı Borcunu muayyen müddetler içinde ödememiş bulunan mükellefler 
olan Millerovayı hemen hemen sarmışlardır,, hakkında nasıl bir muameleye tevessül edileceğine dair 

vekalet defterdarlıklara geniş talimat ver"'"i 
• 1 

ltalyaya ı 
bava akını ı 
Napoli ve Taranto 

şehirleri bombalandı 

Kahire 25 (A.A.) - Cuma gün. 

. 

kü Ortaşark harb tebliği: 
Düımanla Sirte yakınlarında te • 

mas halinde bulunan kara kuvvet • 
lerimiz hakkında bildirilecek hiçbir 
fey' yoktur. 

Dün aJqam ~Napoli ve Taranto 
tdıirleri lbambaıdırnnn edllmi.Jllr. 

• • • . Girld aduıodakl Tyınbake hava a. Varlık Vergrsi müke.llellerı bır tahsıl ~uoesınd-. 
IJir harabe halıne ,eıen Stalıngrad ~~akları ve bır fabrıkanın 19 lanına da mu affalci cll" b" l vergilerini öderlerken 

l 1 •• d ..ı:..ı L • ' •• ' • ..:·1 1 D. D b .. l • d . v 1 ı ll aHruz BcrJ:n 25 (A.A) - A mıo:n mvt "-lr.- " ...... ~· :' • • - ur on ° g ın e yen g • yap1lı111.tır Ankara 25 (Hus1Uİ) - Varlık t ...,_., _ .ı•ıl ~· d 1 1\1 ı· V 
orduları b&§kumandanlığınan te m~ş ve ucuma azır anan ~zı ırı ~ a ıye ı a arının yar ı- Londra, 25 (A.A.) - 2S Son- vergisi borcunu muayyen müddetler knleti de~erdarlıklara bu ün eni 

' b 1 ·· h.. h l b t" "l t kv" k t' 1 d r • ' ev ........ uı eu ecegıne a r 1 a ıye .. 

liği: .. kıtalar d~ topçumu:zun ateşıle mı ıle kahram~nca .. çalıtan kuv- teırinden 9 İlkkanuna kadar İn- içinde ödememİf bulanan mükE-llef- talimat venni,.tir. Z g ' 
Terek bölgesinde duşmanın kıamen dagılmıştır. (Devamı 3 uncu aayfada) giliz hava kuvvetleri tarafından ler hakkında nasıl bir muameleye (DC'vf'mr :~ C:ncü snvt fl:la) 

Şimali Afrikada 
yağmurlardan 

her türlü 
faaliyet durdu 

Dün iki 
arasında 
bir temas 

taraf 
yalnız 

olmuş 

mıştır. • 
Fran,ız tebliğı 

L d 25 (A.A.) - Fas rad-
on ra, k.. d 

b C ma gün u yayımın a, 
,-osu u u .. k k k 
im 1i Afrika franstz yu se ~-

t a ~ f dan ne~redıl-
mandanhgı tar.~ ı~. lada) 

(Devamı 3 uncu say -

;;;;;;;;;;:;;;-..-~~ 

VARLIK VERGiSi 
--··---

CIHBif RiLTI 
ınıecmuasi'nda okuyunuz. 

Amiral Dar/anın 
1 katli Amerikada 
teessürle karşılantf.ı 
Cezayirde neşredilen tebliğde: "Katilin 

milliyeti malum değitdir,, deniyor 

Erbaada resmi evrak enkaz arasından 
çıkarıldı memurlar çadırlarda çalışma

larına tekrar başladılar 

Torinoya yapılan akınlar sırasın. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

da, endwtri tesislerile fabrikalar Dev1ıet reı·slerı·nı·n ve atelyelerde en az 70 i tam ha-
sara uğramı,tır. Bunlar arasında 

fiat tesir.terinden 10 ve Lancia 1 h b ı 
tesislerinden 2 si ciddi hasara noe ı·ta e erı· 
uğraJ1lılf bulunmaktadır. 

Bu haberi veren hava nazırlı-
ğı haberler aerviai, tamamen tah
rib olunan ve i ~leme:z: hale gelen 
tesislerin pek çok olduğunu ili.ve 
etmektedir. Umumi hizmetler 
servisi ile 5 kışla dahil olmak Ü.. 
zere askeri binalarda da aiır ha
r.arlar yapılmıştır. 

"Son Posta,, da çok güzel 
bir zabıta romam 

"A ~ VNı -:\' 
KAN ·~- .~·J 
iZLERi 

Cazlbbir 
mevza 
Heyecan 

verici vak' alar 

==-Bugün nesres.b8Şf 8dlk'~ü 
7 inci sayfamızda okuyunuz 1 
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RE S 1 M L İ MAKALE ;;;; Kendi kendinizi kontrol ediniz .. = 

Amiral Darlanm 
0.umünd n sonra ••• 

'9itliiiiiiii_. rr.rtım UıaM.,Pl _J 
A mira) Da.rlan'ın ölümü ile 

f'mnısız tarihçilerini yıl
ıiarca lfi~l -edecek bir sima 
-dirilerin ara<MAdan alinmiş oldu.. 

Arnfral Daıılan • ı dirilerin ara
sından alıp ölülerin <tt"asına gö
tiiren kur~un genç bir F ransı.zm 
tabancasından çıkttıı?tı:-. Fakat 
o taabncanın tetiğine dokunan 
parmağt &1aralkete getiren kim
di? Neydi? 
Ftansız Afr~a'!!mt ha1t edilmis 

bir ilu:zurla, muha<fa2a edilmiŞ 
•bir isti.klMin içinden alarak tck
·rar muhareıbeye ve işgale sürük
leyenlerden biri olduğu sanılan 
.ada.tne karşı yeni fedakarlıklar 
için kan vergi~i verrniye çağırı
laP lcrdım birinin haklı yahud 
1-ıaks:z duyabileceği bir İsyan his 
si mi. yokta yekdiğeri~e düşman 
iki zümreden birinin tııhriki mi? 

Yarın hatlb divanınrn verece• 
ği hiiküm ne olursa olsun tarihi 
yazaPbr ibu sualin cevabında 
yek2iğerinden çok ayrılacakbr
dır. 

* Amiral Darlan'm politikasını 

- Gef'"İf rünforde neydimt - Gelecek günlerde ne olacağım? 
Bu euoli trrö•re herkeı ltendi kendiıine ıorar, bu aualin ceba- Keneli kendinize yalnız kaldığınız zaman bu suali ~runuz, 

bıncla zamanına göre ya nef'e, yahud da keder duyar, fayda sıı_~l.~n .. ~.vabını derhal vermiye lü.zc.ını yoJttur. Dü,ününüz, ~ok 
bulduğu da olur f k t • .. • d . duıununuz, ondan aonra karar veriniz, karar verdikten sonra 
4.efiUlir. ' a " ını•n u.zenn e yapıcı tesır yapan sual bu da seçti~iniz yol üzerinde ilerleyip ilerlemeJiğinizi aık •ılı lıon-

....... h.......... trol ednız. 
_..,,, --........................................... _..... ·················· I ·-· .. ·~··· .. ··--................ ----· .... ··----.... --·----.. ·-·· .... ·-·-· ............................ . 

Sekiz sene 
saklandıktan sonra 

yakalanan katil 

1 

Zelzele felaketzede-
leri için yardım 

incı-1 mi ıolan Fran~ı2lar bu in-
i ı.ı1.. l D i l Eyübde bir lııb,-ihad.:ı miiatear 

ce emiye MJmira aı an İ e o- mmfe ~alıfaJI iıatil, EUaıgJa kız 

Uzak ve yakm hatlarda 
vapur ücretlerine yapllan 

zamlar kabul edildi listeleri asılıyor 
Partide teşekkül eden komite 
faaliyete geçti, yapılacak 

yardımlar, süratle felaketze
de vataıadaılara ıönderilecek 

mrn elefi ve ihale.fi Başveıkil mcnle~rnden iJlr flan kocayı 
Piye Laval arasım:la bir kıyas· mavzerle öldairc,.elr ltcıçmııtı 
lam'-' yapmakla ba~lt'lrlat. - oıo 15 nisbetinde yapılan yeni zamlarla yolcu 

Bu hırhistc 80 •lenen sudur: Şehrimi& .abıtaaı ovvdkl rün 8 .. 1 . . 
- , lkiainin ara11nda' bir me- :":.!'~enberi bndİılİıftt kanunu ta - ucret erı mıktannı gösteren listeyi neşrediyoruz 

od bU- .Q • f k dı 1UD'Hn1 tldemq.e muval1'ak olan Ciimhuriyet Halk Parti•; 
ot • e ıman ~r 1 var r. azılı bir ıketli yalı:a!anlt tır .. .. . .. . .. - vilôyet kongresinde Erbaa ve 

Laval iktidar mevki ine ark"· Sahte Is.im ve h ~ıerİ ... ..ı.ir ~omur fıatlarını~ yükseımesı .u-ı Mudanya bat.tı: Yataklı vapUT" - Nik.ar zel~ele felaketzeclele. 
_ -~ . ~ b' · k 'L!- ._,, - """' • zerine Devll!lt Denızyolları ve Lı - '---" · l inci 3 30 2 -1 2 60 .. .. sımıa "'lyawn ır me21 itaşıyara ~MK ıı;Qy, lroy do&apın katil, Da - aman .. .. .. . .. ~ •• · ' ..... · ' uçun- rine yardım için bir komite 

lm. . M ıı.. _ "-~ • 'l" ' zı-a b..ı:.Jı Siv. ~-.:.--~--- • im Umum Mitdür\üğü liman uc cu 1.60, ~e 1.10 lira. ,ge tşltl. l~nare'oemn ı a
0

nmaan &' ~·.. r~ ~• tabı Har retlerlne, yük navlanlarına ve po6- j Yenilerde ise 1 '-i 3.30, 2 ind teıluli.ne llaraT verildi.tini 
evvel de ıınnhver de'\ letlerıne kar ~ kS~en 2~ yapuınd.. Ab - ta vapurları yolcu üael!eo-ine bir 2.20 lira. )'Q:&mıfltlt. 
~şı bir yskl şına ıpolıtikasmm. ta· blu 'd' 'Dl u Nuıına Ay'bwı adında nııkitar za.'IU yapmı§lardı. Bu kere Bandırma hattı: Yataklılarda Parti vilayet idarP. 1teytdi 
raftan idi. t'S1 _ır; JL.~..ıı 9 1 de tehir b.atlarınıda işleyen Deniz - 1 nci 4 90 2 nci 4 3 üncii 2 50 reisi fCayaeri mcb'usu Suud 

. . ... c'd . . rı • ~an ~e evv"' ay. 1 .tı şl ket' H l i · • ı · '1 Hayri Urgüplüniifa riyas~tin-
Datbn l8e aynı muu et ıçm· nl körden Mwıtafa ile ka.rl!lnl blr'yo a~ı v~ r .ı ayrıye vapura. Jguverie 1.50 lira, yeni vapuriarda de, Parti ltaz.:ı idrıre hey""tı' 

d ~ ı_ • ı· 'k t f l k el . ' r1 yo.cu ucretlenne yapılıması takar. . 1 . . 4 . • .... 
1 e ..ta.ı<Sl ,r:°. ıtı a ar1<ı ta

1
r arı a

1 
ra- ız ..ı nıes esmd

1 
en çıkan kavga esna.: rür eden yüzde 15 miktarındaki I ıseK ıncbiı , have 2 n8~ı. 2 .. so

6 7ın0aa.ır. reisleri, Kızılay, esnaf c-emi-
ı sm,..a te!~me)en o araK ça ışı- sıno~ nu.-ı:ze .: vurarak. ~lıdürnıüşjzamm ı M.;!Dakalat Vek&!eti tasdik .. ara ga .. tt•:. m~cı · .. ' ı · yetleri ve diğer teşekküller 
Y

ordu. ve cmayeıtı muteakıh de ızıni kay _ d tk k .ı..uı -L :-· z ., t • kıncı 5.40, 3 uncu 3.20, guvcrte mümessillerinden tefekkül e-
b t Mıtl O _,_ı e er~ ao """ın.,.ır. amJI arı - 2 10 d 

!J40 Ni-sanmda Laval o za· d~ ~~ · r. ~·&Kı t nbaı matema.. f.n:n tasdikına ön:.müzcleki ayın ' · 1 en komite ı,uıründcn ihbtrren 
rnan ikıtidarı elind .. tutan Rey- ! ır sureıtt~. ar~~akta olan ka~- bil-inci g4:n-:inden it:'bar~n b~~1ana - İm~.,~. h~ttı: 1 i~~i 9.80, 2 nci çalı~malarına boşlıyar.akhr. 

. . İ l .
1 

lııtı buadıın bar m ddeıt evv l ,Mırı. caJdır 7.90, 3 uncu 4;60, guve71e 3.20. Komite İstanbulluları zef.ı 
naud k~~nesmde ta Y~ ı e an- miu e-cBiti ub taya J.bar cd'lmlt, .; . Ayvalık hattı: 1 inci 11,10, i . 1 zele felaketzedelerine yardı-
lasmak ıçın sonuncu hır teseb- 2 nci "Ube tneru.u ları 1 DıDer taraf-tan uzak hatların yenı k. · 8 80 3 ·· .. 5 30 " _.... d t d L d l · · ~ suç nun a. l lf . d V kal d'k 111cı • , uncu . , guv .. ne ma ave e eceR, volan "' a-
büste bulunmasım ti'ivsiye eder· rawr.asıoo. ba•lamı,lardır. zanı 1

• t~,. .esı e e e.t.çe tas 1 3.50. rın nakid ve mal ol.ırak yapa• 
iL D J ••!_ ~ L b l' j_.. '--cJ J' • • L __ f 1· • k &dilnı şhr. Ll d l • 'Ken ar :n yu~seK rıar mccu· ~a .ı....a P '5111 n iN aa ·eh ı. Ön"' .. . . İzmir lbattı (Sürat): 1 inci 20.rGO caH. arı yar ım ar ıçin liMeler 
sine Be1çikanın işıgi'\l altına alrn- sa bir •e.muıda ~mMes'nf verrn;,, umuz.deki ı('ll baJtndan. ılı - 2 nci 16.60 3 ürıcü 990 gi.iverte açılacaktır. Tebnrülerden te. 

kl'f )' d H ''-' iki canıı kıyan ka'il Eyübde Dahari- haren tatlık ed ecek olası yem ta - 4 70 ' ' min olunacak para v~ efva 
ımasmı te ı ~o yor;. u. er hl· ye cad<lesiooe Nuri Abdürrahrnana rife ıu ıekiıdadir: · · . l d Kızılay vasıtasile en kıaa bir 

r------"' 
Sabahtan Sabaha: 

-
Yarım Türk istemiyoruz, 

Tam Türk olmadıkça 
Bu toprakta yaşamak 
Zordur 

\... __ Burhan Cahid _ 

V arlık veııgisi bir ruh ve ka· 
tak.ter imıtihanı idi. Bu 

toprağın çocukları için devlet 
buyruğu baş üstündedir. Tam 
Türk bu günedek devletten ma
lını, mülkünü değil canını, kanı. 
nı esirgemiş değildir. Bu topra • 
ğın serhadlerinde zaman zaman 
dağ gi'bi yükselen kemikler tdm 

Türk olan vatan cocuklarının 
kemilkleridir. Bu devİet hazinesi· 
ni en sıkışık zamanda dolduran 
altınlar çelik .kasalardan, banka 
kofralarından değil Türk kadı 
nının başından ve göğsünden: 
gelmiŞtir. 

Bunlar yetmediği ve devlet 
~ dilediği anda tam Türk, 
ocağındaki bakırını, ahırındaki 
inegını, amlbarındaki rızkını da 
vermişıtir. Aç da kalsa, çıplak da 
kalsa tam Türck ıiçin devletten 
bir ırnan.gır, bir buğday başağı. 
bile ealklaımak yüz karasıdu ve 
tam Türk tarihi boyunca alnı 
pak, yüreği pak böyle y~mıf• 
tıır. 

Dünyanın bir mahşer yeri gibi 
kan ve ateş kaynadığı şu devir
de ışı'klan, baharları ve her tü~ 
lü rahat yaşama imkanları ile 
yabancı gözlerde bir (Arz! m~v· 
ud (Ferre promise) gibi tüten 
bu vatanna bugün pek sade bir 
ruh ve 'karaldter seçimi başlamış· 

Itır. Devlet varlıklı vatandaşları 
bu imıtihana davet <etmiŞtir. Bu 
imtihanda her mükellef devlet 
emrinin bir vatan davası oldu • 
ğuna iman ederek kendisinden 

isteneni gözünü kırpmadan öde
diği anda tam Türlk olduğunu is· 
bat edecektir. Fakat yıllarca ve 

yıllarca, yetmiş iki göbek bu 
toprakta nıal mülk sahiıbi olup 
vatanın yalnız nimc..tlerinden 
çöplenert!ik külfetlerine sın çevi-
renler için bu fırsat en büyük 
ruh ve karakter d~nemesi ola • 
caktır. Onlar eğer yarım Türk 
olmadıklarını isbat etmek is.ti • sinin de ıhedefı F ran~ıoz va'tanı- ald 'Cf 31<,-m fa.bırikasıında Ahmed . İ&tanb~idan Hopaya. kada.~. ~. in.: da.r~e~i~ ha:rJ ~e~ie';;'~ok:: zarıanda zıel:z;ele lelôket:ı:.cde· 

na faydalı olmaktı. mü tea" naınlJe çalı .. ırl..crı ev.,elki cı mevki 26,20, 2 ncı 21, ı:ıçuncu .. .. ·.. ' • • ' lerine aönderilecektir 
d 

Y 12 5 ·· · 7 30 ı· runcu 10 30 guverte ıse Z 90 lira.. .., · ] · 't k d'l · · · 1 F ransanın yıkı]m;ısın an son-1 giiıot memurlar tarafından ya~alan - • , güve·ıte ıse. · .oa. . . T • ' • Y aTdım ifinde Jlalhevleri yor a11Sa ış e en 1 en ıçm en e • 
ra La,:alın düşüncelerinde eski-,mışt~r. 1stanbuldan Cideye kadv ıse bı- dır9. f' lar b" , 'l de geni, vazife akıcaklarJrr. verisli er meydanı hazırlann\ış• 

b' d . . .. Evv"'kl gÜn Fımniyı>t Mik'l',;.,.lüğü- rlnci l 1.40, 2 ncl 9.10, üçüncü 5.40 u lat ~ıca ırıncı ere yüz- \... • ) t · T T" k · · h' esele 
Y~ nazar~n ır egı~m~ g~r~~- ne g-lmılen katil. 9 yıl önce ıİJI diği riiverte 3.60 lira. de 25, 2 ncilere 20 ve üçündibre ır. am ur ıçın ıç rn 
yız. Amıral DaTlan ı. ıse bılakıs cinayetıni tama'-.ıeın itiraf etmiş. j_ İzımit beıtlı, yaıt.a.klı vapuylar<la yüzde 15 güverteye ise yüzde ıo. Sümer Bankın yokttur. O va.tan davasmda mal 
Lavalın safrna gelmı~ ~t.ıl~ruz. faı'l'faS; t,,; .. z--h'tla tdh) o1'·.,muş!ur. ı inci 3.30, 2 od 2.60, 3 üncü Bundan bafka 1 inci ve 2 nci değil can vermek içi11 and içmiş• 
Amiral Darlan kanaatıı~ı mı de-ı Namıi, Fl&7ıC7a gönd~r·lıııek ü _ ı.so, güverıte ı.ıo lira. mevki ücretlerine ayrıca yüzde 3 mensucat tevziatı tir. Bugüne kadar bu toprağa 
ğiştirw;şti, yoksa hir politika Ye 

1 
ur~ dün Möddelumumi~~ tes?im Yeni vapm-IM'da be 1 inci 3.30, ı asker ailelerine yardım parası i • k d b h" ..... · kal l _..;ı kı' ta n 

_'L d F ·ı - 1 dl1 • • 2 . 2 20 ı· 1 '-" ed'l ekt' ya ın a aşlıyor ızm~e gen an aıuır l ya har~et a rumı sı atı e mag- " rnı•'ır. ncı . ıra. -ve ı ec ır. .. . . lfılb' cıt" nd"". <l l n 'sti· .......................................................................................................... Siiınıerbısık y l' Mal1-- Turk .şerefinı, tmn vatandaş vas· 

f dıy 1~ ve . ~')ı Bers er len bı l layıcı sebeblern tabirleri ile hü- r '°"\ zar.!' 
1 

h Ik b.«1.,~1 • _,. Pa!ll. fmı kazanmak fırsat ile karşılaş· 
a e mı etmıştı. u sua as 1 ' y d s 1 c· . t" F t"hj JU nın a ır &A el'I vasıtasue . . ik basına incelenmiye değeri ol.~n lasa c~ilebilirdi. , Qf im even er emıye 1 C 1 Mzi ettlil kuponlar öaüınüzdeki m~laırtlır. Bu ımtıhand~n aç· 

b' . meseleyi ort~va çıkanr. suJ Amıral Darlan m radyoda k d d balta bafına kadw daiıtılmılı ıola.. tilkları takdirde bu topraga layık 
·ai: verilecek ce~abın ister bir !böyle .. loo~~~uğu gün _Pi~r La- \. QZQSlnln Sevin İr İğİ yaVrUI Or caktır. K...,onlarını alm.1•ılar ye- olmadtklannı kendileri itiı-af et~ 
şekli, ister ikinci şekli doğru ol- val b~ut~n ba~ka hır dıl kul- ..._ n! ekmek kartlana.111 tevziatında miş olacaklardııt ki 0 zaman da 
sun lki politika adamının bir laJJmıştı. Şoyle dıyordu: birUderd-. ~ aıabllece\: • bu toprak onları affetmiyecek • 
saft~ birleştikleri günlerde bile . <(Ben galiblerin kar~rsına hiç I !erdir. YaJımıı böylece. kuponlarını tir. 

ı d h
. · f ·k hır zaman rnağlfıbıın ruhu ileu l'eç alıntı o&.ntar tevzUlttan ancak ı23 J, C 1 

ara arın a ıs ve ınAn aı m1n k.m d ı en 90nda i9ilfade edebileceklerdir u• ıan ahl.d 
,,_ l ld w ı. k._ kt B cı a ım.n . • "' ıKa mış o ugu muneı ıc.a ır · u 1 ~ . . . . . . . l D.ğıtılan bu kupon~la kuınq .................................................... . 

kt Vı ı'kı' devlot adnmınm (l11 Lava! ı 'bırlıgı poh1ık.~ ma sa- t -=-·· '-·~·-.ı ı ''---no aw ... c • d il__ • w • f k ı· . e .. ...._ına ayın ...-gHHA&n dll.Hlr«'I B ı h gını May.sırıda yekdiğeri arkasnıdan ece ıoaş ;gmı~or, a. at o po ıtı baflanmlı olı.caktır. a cı anı yan 
yaptıkları radyo hitabeler inde k~nın do~_ruluguna ınanıy~ıd~.' suçluları 
çok açık olarak görüriiz. Yıne 0 gun _<.Bu, ~er~a~g! ~rr Doğum 

O vakit Amiral Darlan söy!e muharebe degıl, hır ıhııla1dır. 
de ist" · Fi ansa Avrupanm ıdiğer bütün 

m · 
1 ~ ıo H · da alt'b mem1e.ı.-etleri ile <Julhü ve sosya-

- <<~1':l azıranm g k .f . 
ımütarekeyi reel ed,.bilirdi.Fransa liz~i kurma. .vazı esıle mükel-
yt ezebilirdi. Dünva haritasın- lefd~r.H demış:tı. . . . 
.l ·ı· ~- b't·-..ı· f Pıyer Laval Marf' ... ~lm ıtıma-uan sı ıp çı·Karaı ı trol. ransa · 
· · k "}" ·ı k 1 asın dmı kaybederek r.ekilmck zorun 
ıçın onu o um Le a ım ar • • . k' 
da ibir tercih yapmakh.n da _kalınca zanne?ildı ı onu? 

Durumun ıbu şekilde izah e- yerme gelen Amır::ıl Darbn bır Yardımıevenler Cemiyeti Fatih kaza 1nerkezi 25 fakir yaTrU-
rliJ eısi ya canını ya malını intizar politikası güdecektir. Fa- yu, kazak, panlalon, ayakkabı, çorap vermek suretile eevind5r • 
.. rrı] • · k L 'd ıL t • kat ıbeklenenin aksi çıktı. Ami- miştir. Yarııdımaevenler Cemiyetinin bu faaliyetini takdir eder, 

cu.m esını ç.o yallm an na ır d'- 1 · d d • 1 b .,_,_-1··· · · •1A • f d 1 L 
1 

') N' k" ·· . k _ ral Oa.rlan'ın HitleTi ;ziyarete git- l&'er erm .en a a~nı _ç~ •tmayı eaueuJ&ım.ızt ı aveyı ay a ı vu-
atmaz mı. ıte ım mutaıe e .•. . .. d"k 1-L' 1.•. l't'k Iuruz. RHımde sevındırılen yavrular l'Örillme.ktedir. 

d nra Fransız sefiri Ame- tıgını ıgor u . şoır ıgı po ı ı ası 

r~~s;' uBnş'ka tarzda hareketin nı o da takib ed.ocd<t·i" fakat Pi- ~---·---------------------l 
müm'kürı olmadığmın <1öylemi~- yer ~valın çekılmesı Almanla:· ,.İSTER iNAN İSTER İNANMA! 
1 rdi Bu övle bir politikaydı ki da -şuphe uyandıırrnıştı. Bu polı- , . 
j~ ~eıml~kette\aMukrıddeı.> hod- tika yürümedi ve epey uzun. biır- Bir orta Avrupa memlelt.e- daima «tafsilat postada!n aö-

k .. ı-n- d ~\nl'!kette ise c<zor zamandan sonra Mareşal Pıyer tinde, az ft.:rö-ıd .,Sfsin diye, zünü koymayı idt?t edinen 
am Jl(n l'Ş m... L 1 k •- d" · d ~ o· ..................................................... ava e arşı Ken ısın e uyanan mektuf,fann telgraf üalubile, llimseler herhalde: 
:--••• T8kV"!m itimadsız:lığa yer olmadtğına ka- yani kısa ve veci: bir f'!kilde - Eyvah/ Bundan aonra 

1 1 
incikfıno:ı 2ff cumartesi mu naa:t getirereı'k Piyer Lavali tek- yazılması Jıarcrrla~!trd ı • Bu tafsilatı ne ile vereceğiz? . .. 

Zı.bicoe ıs . Kasım •9 rar iktidar mevkii ne gethdi. A- haberi dayan ve felgt aflQ(l'I d'ye hayıllanacaklardır. 
s. im. 011. Ô'{. lki. Ak. Yat. miral Darlan da yalnız b~ku-
i. 12,c;ı !l)!8 11as 9,48 ı2,.00 01,s9 lmanıdan olarak kald'ı. 
VıJ. 6,865 8,2 f.8'1115 1~,ı:ı· ı- •; 19.2!5 l (.Devamı 3 llrıcü "ay/eda ) 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA 1 

~ muaeVftl'teriınizclen arkMla.. 
Ş1m11E Ki.m1I TatlUl-'T'iıu hir ka ç~:11llı 
olmnş ve Sevda adı vertım.lşUr. GüsAle 

~· ve mtıht«em zıevoeei M~
e-u'be Ta.ylaner'l iebr!k «kr ve Sevdaya 
uzun ve mes'ud bir bııyaıt dileriz. 

Geçen hafta Sultanhamamın .. 
ela kamllen yanan Balcı hanı 
ya.ngınu:ıın tahkikall sona ermif 
ve suçlu sanılan Mari, Azat, O. 
sep ve bekçi Yuıuf sorguları ya
pılmak üzere ıWrgu hakimliğine 
verilmişlerdir. 

» iJDfl'!ı: d af,i/Jini 
·;alll!J"' ntmttHUL '? 

iyice hatınnızda rutun. 

O. bütün dünyada şöhret bulan ve mIJyon· 
larca insanın tztlra~ını· dindiren. onJarı şifa 
veren Alman Uaçlannın alametidi·. ·~· 

ffi 
UaçJarıoın her ambalJjında bu ali act vardır. 
O. itimadın remzidjr. 

r 
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( gral, Tele~on Ve Telsiz llaberl · ı 
~,----_!::--------------------:-~~-----:-----:::---:--------::-----J 

1 Varlık vergisi Devlet reislerini 
mükelleflerine 

• 
1 BERLE H BAH 

miral Darlanın kati i 
ö_üm cezas na çarpt~rıldı 

kolaylıklar noel hitabeleri 
( Baf tarafı 1 inci. sayfada) 

Ankara 25 (HwU&i) - Varlık (Baş taralı 1 incı 11ayfada) r nın muvaffakıyet ir.e olan °itimad. 
vergisinin tahsil safhasında bu ver. lelerini heyecanh bir dikkatle ]arı daha azalımı; olarak kartı· 
ginin mükelleflerine kolaylıklar gös takib .. ed.i.yoru'Z... .. . mlza dikilm~leri itibarile. geçen 
terilmes.ini prensip itibarile karar Ö~umuzde gol"tllecek daha hır sene kinden daha mes'uddur. 
altına alan banka mücliırlerinin top- çok ışler vardır. Bunlar belki Yarınki Noel günü, uzun za· 
lantısında te&bit edilen e~aslara gö. şimdiye kadar başardıklanmız- manl.r..rdanberi ahşmlş olduğu. 
re varlık verıisinln en u yüzde yir. dan da ç~!in olacaktır . .Fak~t biz muz bayram günleri gibi fahri· 

B • C • d • t • t k • k • • ınisini ödenıiJ olan nık.üelleflere her bunları gu~~nl~ . ~.arşıl~!acagız. kalarımızla imalathanelerimizin giıD ezayır 8 V&Z1'J'8 1 8, • 1Çlll banka k~dl i§tlgal $ahasına göre _Zafer: bızı but~n .. duny~y8: şa. hayranı yapmaları manalıdır. 
tih • b • t } t 11 ve teminat mukabilinde 6 ay için mıl hatta daha buyuk mes ulıyet- Noel müstesna olmak üzere Jj. 

W. im lr Op a,n 1 ya,pı lyOr ikrazlarda bulunacaklir. Bu ikrazlar lerle karşılaştıracaktır. Gelecek- ğer bayram günler'nde iş, harbi 
.. .. . .. • müke.llefuı vergi borcunu ödemesine teki cemiyeti?'izin planını bazı.~- kazanmak maksadile, dunnamış, 

Loudra, 26 (A.A.) - Amiral sine ta.tmmışhr. Do Golculer bır şey soylemıyor yardım mak&adlle yapılacağından lıyacaklara bır rehber olmak u. devam etmi~tir. Şu halde Noel, 
Darlantn katili ölüm cesuına Darlanm ölı.imünden neşet e. . L~~dra, 2~. (A.~.) - Royte. bankalar bu gibi müracaatlarda bu· ~~re karşıl~kl~ ga~ret ve hizmet senenin işlerin tad l edild iği ye-
rnablcuı. edilmittir. den meıı.eleleri tetkik ebnek Üze- rm ı• arına gore hur Fran:az ka, lunan miifterilerine nakid yerine çek ıçm u.mumı bıt" plan hazırlanma- gane bayramdır. 

'· Darlanın na,ı . re bugün Franım: yükaek şahsi- r.argi.hında A~i~al D8!'lanın kat vereceklerdir. Bu çekler mal san - Si a~zusu .~örülüy<?r: Es~.i ~ir ~- Mareşal Pet":!nİn nutku 

{ 
Loodra, 26 (A.A.) - A~al yetleri Cezairde bir toplantı ya- lı hakkında hı.çbır tefsırde bulu- dıkların<:a kabul edi.lecektlr. Bu şe- mer~ka Cumhurreısı, kuçuk b ·r Vichy 25 (A.A.) - Fransız de\ 

))arlanın n&tı dün Cezaft.. kihse- pacaklardır. nuhnamaktadır. kilde ikraz muamelelerinin ancak 6 çocuğun hikayesini anlatmağı let relii mare?l Peten dün ak§am 
-- - - - - - - - - - - .ey- - - - - - - - d' LJ•kA d K'" d od b" .. F 1 h" b ~~-----~ - .. "''·"-~~~ aylık vadeleri olacaktır. çok sever ı. r ı .!l:Ve şı.ı ur: u- ra y a utun ransız.ara ıta en 

1 nol· ııe re şı· mal"ı Kal kas ya da b • R Emlak ve Eytam Bankası da ver çük bir çocuk, kollarında dah.a söyled iği bir ınutukta ezcümle de -!ie ıya' u l' gilerinin ea çok yüı:de 20 sini öde. küçük bir çocuk olduğu halde b r mi.ştir ki: u,"" JI a mit mükellefleri gayrimenkulleri dağa tırmamrkeıı orada~. geçe'?. Fransızlar, lejyon mensubları, si. 

Af rikaya siyasi taarruz11 1·nk1·şaf ed'yor ~=~:ı~ ~ı:ıeiç; nt~::ı~ !:rnb:ı: :;;rm~:~~r~~ r:u~::: ;ı;:~;z e~·:::i7:r :~n;~~a:c~k:ı:~~ 
mu .. messı·ı ~ • de bir faiz alına~ V.! gayrimenkul- vah vermiş: Ilu bir yük değil ki. lekette çalı~an işçiler. Memleketin İl 

terin bugünkü kıymetl~rinin yüzde Bu ben:m kardeşimdir. t ikbali h kkındaki b&.1 ümid mesajı-
50 sine kadar ipotek hesabı a'acak. İşte biz de istikbali böylp, b h mı sizin bepiınize bıldi ı ınek isler ırn. 

Do"nderiyor Ruslar Almanların on gun içinde 100,000 tır. Yarılık vergi.al vel'l'",)Ckl~ mükel- kardeş z?hniyetile bekliyoruz ve ı 1940 Haziranında sizinle b~r~ -
lef olmıyanlar hakkında kredileri böylece herkesin berabe·rce ada- ber kalacağıma dair ş:.Jz vermı~tım, 

londra 6 (A.A.) - İngiltert' zayiat ver ~iklerini bildiriyorlar tanzim komitesi taraftncJe.n evvelce let ve sulh :çinde yaşıyAbileceği 1 sözümü tuttum. Dor.a!!madan da 
Şimali Afrika.ya bir siyui mü- --------- _ _ _ verihnit kararların bankalarca tat_ bir alem gözlüyoruz. 1 mahrum ka'dığıın ı z bu tehlike-li za-
ln&aeil 1röndere<:e.ktir. Çörçil bu Lo :d 2 bikına dev·- edilecektir. Amerikan Riyaset:cümhur sa- manlarda bedbaht hir milletin orta-• k B ~ n ra, 6 (A.A.) - Cenubi I rin akıbeti fenadır. -·· ı •ıtnıevzu ile meşgul olaca tır. u R d R l Sebrı·mızd ı rayı, 25 (A.A.) - Merasim de- sında ve vazlfecn:n başında kalına. 

b . d" l t usya a us arın 3 koldan yap- Rus darbesinin birdenbire i ki l f · l dl nıi:inıeMili. yüluek ır ıp oma tıkl t . zu- . . .. . .. vam ediyor. Noel ağacı, ı41 ar ğı şah.~i bir şere l>Ol V J le akki e -ı b' . arı aarruz ınkişaf etmekte- huru Almanları .. a .. ırtmı•tır. V 1 k e gaı mukelleflerı dun 
\
9'acak ve CaHey gibi ka ıneye d .. .. .. ar ı v. r 1 • · • iç.,'lde. Beyaz sarayın cenub reva- yoram. 
'thdıil buiunacaktrr. ı.r. Nalçık'taki yeni fc.us taarruzu de muhtelıf malı)•e şubel~rıne kından Reisicümhur M. Ruzvclt, Göbt?ltıİ'1 nutku 

_---o-- Orta Don' da Rus taarruzunun manidardır. Burada 25.30 kilo- müracaat!a. borç~arm~. tedı~e>:e bir hita.be irad ediyor, hitabe, Ankara 25 ( Hususi) _ Noel 
muvaffak:ıyeti görülüyor. metre ilerlemişler ve 3 büyük dev~m e~ı,ludır. ~un şehrımız şudur: yortusu m üoa•eb otile al ınan pro • "8 inci ordu tekrar 

taarruza baş:adı 
1.lerleyen Rus .kuvvetleri Voro- meskun mahal zaptemı'şlerdı"r. dekı malıye "Ubelerme yatırılan B N l ·· b ~·ı .ı G ·• ı d hl 

• . .. ? . • u sene oe munasc e d f' pazanc>a c:o .. ı rı öoe s e r nu. 
neJ Rostof dem ryolunu yeniden Stalingradd.ı Alman münaka- verg~. ~ıkta.rı --~23.210 .lı~adı.~. yalnız burada hazır ol~n si7ler tuk söylem'ştir. Göbels harbin çok 
tehdid etmeğe ba~lamışlar ve latı tehd:d edilmektedir. Alman Hukumetın varlık vergısı mu 
h 'k· . .. v k - değil, belki millet:n bütiin efra- çetiı::ı bir !ey olduğunu söyledikten er ı ı tarafında ıneskun mahal- fırkalarına açık kalan son ric'at kelleflerıne gostermege arar b' · 

Londra, 26 (A.A.) - Berlin 
radyıoau, Sirte dolaylarında gene
ral Montgomerynin bir saldırma 
hareketinde bulunduğunu bildir
miştir. 

ler almışlardır. k '-d'd \ . . •v• • '"h' k l I kl dına, silahlı Amerikan kuvvıP tle. sonra: ' Führer savaş ve işle ı:ı:ı 
. ~ an .... ı t'!..n ı a tına gırmekted1r v?rdıgı yem m~. 'm ? ay ı ar t;nde hizmet p;Ören erknklPre, zafere 1rötii-.. ce-ldir. ıı 

Y enıden 7500 Alman esir edil B" ı l"kl Al 1 b: pıyasada çok nıusbet tesırler yap- ·11 ı 1 1 h · 700 . .. .. .. .. .. oy e ı e man ar cenu ı kadınlın·a ve birlesm is mı d 0 - Ha.-bin A manyaya zor a ta • 
~~ş ;e ..,.J.d .. o .. \ oldurulmuştur. On Rusvada müdafaay:. icb,r edil- mı~tır. rin üniform1tl.\rın• tıtı11 ys.n b\"ti.ln mil edildiğine 1$Arel eyleyen Göb • 

Son zelzele 

gun e 
0 

uru en veya esir edilen mi1lıer ve meşhur Rus kıfı ile Dün bu kolaylıklardan istifa- insanlara hit ... J. e~;vn .. ·nn. B 6 nc0

1

. beis iyi bir sulh ••mıin edilinceye 
Almanların sayısı lOO,OOO dır. karfıl.a·tmı,lardır. Bir çok fırka- de etmek üzere Emlik ve t, Ban· bu t1e-ne Noel. kııranlıkl:ır knv- kadat" savıtfa devam edebileceğini 
300 tank, 2000 top tabrib edil. ların du .. · d . d" kalarma birçok müracaatlar ,.a. 
mit veya ele geçirilmiatir. lOO ı.n Mru~u umı ~'.z ır. k' hn B'lh E rk vetlerinin m.,.nfor tıuavvurl,.rı- söylemlftlr. 
d f l k . · . o•l'll.OıJaya gore ı o uttur. ı assa m a 

İııtanbul 25 (A.A.) - Kandilli 
t ra&&dhaneslnd~ blldirılmi,tir: 

en az a uça tahrtb edılmiftir. M k Bankasına, verırilerinin yüzde 
Gece yar111 çıkan Sovyet te~ os ova, 26 (A.A.) - Nal- 20 sini ödemi-t olan mükellefler- Zelzele mntıkasrnda 

inşaBta başlandı 
Si ila!i Af (k Jda yağmurlardan 

her türlü faaliyet durdu Bu sabah yaz saatile 2 yi 48 da
lia 9 lll!Dİye seçe siddt.tlace hir 
y.er depremi kaydedihnıttlr. 

liği Orta Don'da bir sahada ken- çılrta baflayan taarruz mevzu den l>ir çoğu mür11.caat ederek 
dilerme üatUn kuvetleri görünce bir hareket değildir. Almanların kredi iatemi,Ierdir, 
"1000 Almanın teslim olduğunu burayı müdafaa için kuvvet aL İş Bankasına müracaat eden (Baf tarafı 1 inci sayfada) (Baf tarafı 1 inci ~ayfada) 
bildirmektedir. maları hissedilecektir. Stalingra 50-60 mü:kellef ise esham ve tah· rın temin edildiğini bildirmektedir. mit olan aşağıdaki şu tebliği o-

HER GÜN 
·. Stalingrad çevresinde Ruslar dın cenub bal!sında vaziyet Rus· vilat mukab:li avans istemişler Erbaada hüklımet konağının en- kumuştur: 
te~b.büaü e!ler;ne almışlardır. lar için daha elverişli olmu§tur. ve kanuni va.ziyetleri tamam o. kazı kaldırılarak re&mı ~vrak mey. Keruan'ın batısındaki çevre
Mahsur kalan fırkalarını kurtar Almanlar kendileri için en mu- lan mükelleflerin istekleri yerine dana çıkarıhnıı ve bu kazanın da- de, kuvvetlerimiz, bütün Perşem_ 
maık için Almanların ha,langıçta vaffak zamanda bile buradaki ogetirilmişt:r. ~iliye, maliye, belediye, posta tel - be günü düşmanın şiddetli taar-(BQf tarafı 2 İnci sayfada) 

Bu yeni va ziyetin Amiral Dar 
lanı Amerikalılarla anlaı;;.mıya 
sevketmel..-ıte tesir i, Fıansayı biz 
den iyi tanıdıklarına şüphe ol
.mıyan İtn içrelilerin izhar ettik· 

elde ettikleri muvaffakıyetler ıbo çenberi kırmağa muvaffak ola- JSlğer taraftan muhtemel yan· gt"af ve diğer resmi daireleri çadır. ruzlarına maruz kalmışlardır. 
şa çrkrnıştır. Şimdi bu kuvvetle- mamıılardır. lıslık ve yolsuzlukların önüne larda çalışmalarına te~rar başlamlf· Dü,man, bütün cephe boyunca 

Amiral Darlan'ın katli 
lwi kanaatlere bakılırsa, pek bü- (Bat taralı 1 inci aayfada) 1 cıİngilizJler hedeflerine ulapnı§tlrn 
yük olmuşltur. Bununla b er ab er ral h!1~taneye. g?türülürken . &0n demif ve ölmüff;iir. 
Amiralin bu karan verirken nefesmı vermıştır. Kattlin Ital- lmparatorlulı meclisi bugün 
'Fransız menfaatlerine hizmet et yan .veya A.lm~nlar tarafından toplanıyor 
tiğine inandığını, hisle ri ile ka- t~rık.. edılmış bulunmasının Şimali Afrlkadaki müttefikler u. 

mumku? olduğu resmen söylen. mumi karargahı 25 (A.A.) -
ınaatlerini telif elmiye muvaffak ıı;t~ktedır. Fransız makamları ka- Framız lınparatorluk meclisi, Dar-
olduğunu kabul etmek İcab e- !kıl~ 6.35 çapında bir tabanca ile lanın ölümünün ortaya attığı me. 
p.er. Fakaıt lbu kanaat d'Ôğru mıy- 1 .1 k~şu_n attıiını bildirmekte- sele hakkında müzakerelerde bu _ 
dı? Bu ayrı bir meseledir. dı\": İkı~cı ~urşuu amiralin ciğer- lunınak üzere yarın toplanacaktır. 

Ş l Af 'k F k l lerme sırmı' ve öldürücü olmu.. B ·· " yl d h lk ",_ ima i rr a ransanın yı ı ,..- ugun og e en 3onra a , y1111. • 
masmdan sonra <la istiklalini tur. Bununla beraber amiral, bü- eek komiserliğin 11>.Qtball holünde 

rosunun kap.ısında katille boiut- katafalk haline getirilmiş olan yer. 
ruuhafaza etmiş, İ~galden kur- muttur. Katıl amirafüı ellerinden de tefh.ir edilen Darlanın cesedi ö
tulmu.ş, oldukça kuvvetli ordu- kuriulmut ve iki kurtun daha at- nünden geçrnl,tir. 
ya salhib ibir vatan parçasıydı ve mııtır. Kurtunlardan biri bir General de Gaulle Amerikaya 

F L na da F.ranaız subayına İsabet etmi..__ gı"dı"yor ranlsa 'ou vatan parçası - ,.... 

Y
anarak her iki tarafa karşı da tır. Katil tevkif edilmiştir. Şimdi Londra 25 (A.A.) - De Caul 

ı. b ~gu -:ıtındadı-wı, Katili tutanlar le'im yakında Blr~şlk Amerikaya 
yüksek ses kullanımııya im~an u dıeer bürolardan yetiten Fransız gideceği tahmin olunmaktadır. 
lkıyordu. Simdi F ransanın işgal- subaylarıdır. Katilin 20 yaıında 
den kurtulmuş olan kısmı Al· bir genç olduğu söyleniyor. İsmi 

ı l . ıı . ı henüz if,a edilmemektedir. Don bo"lgesı·nde rnan ve talyan arın ışga en a · 

b · 1"' Af 'k Cezayir, !ti (A.A.) - Ceza· 
tına girdi wgi gi i şıma 1 • • rı . a . - .J c 1 - 1 l l yır r.uyoau, enera Giraud'nun, (Baf taralı 1 irıci sayfada) 
<la Amerikalılann ve ngı ız erm fİmal Afrikada asayi,in temini 
idareleri altına geçmiştir, yine :şini üzeme almış bulunduğunu vetlerimiz birçok noktalarda kar-
kan vergisi verecektir. bldirmektedir. fi hücwna geçmiştir. Yeni tesis 

1 R lt • ·· l • edilen hattaki açık yerlerden ge. Bu tarzda düşünen Fransız ar u.zve ıı'1 so.z erı k kı , 1 
V aıington 25 ( A.A.) _ Reis ç~_re ~ t a arımızın arkasına 

~ değildir .. Am.~ral D~rl~m öl ~ Ru.:ı:velt, amiral Darlanın ölümü ha- duımege çalıtan zırhlı ve motör
duren genem iböyle duşunenler b .. öğrenince şu deım~te bu • lü dütm.an kuvvetleri çetin savaı-
den ~i~i ol~ası ihtimali hatıra lu=~fbır: ' larda imha edilmiştir. 
gelebılır. Dıger taraftan Anglo - Amiral Darlanın katli, nefret u. Cephenin merkez kesiminde 

"l . . 'h l . . 1 s· düşmanın daha hafif kuvvetlerle Sa'.ksıon a e~mın. ~ı ver a emı- yandırıcı bir c~ay~ .. r. .utmı bir- yaptığı birçok hücumlar da a·ka-
ni, mihver alemının de Ameri- letmlt m.illetlerın -~iit'!° zuna.~dar- mete uğratılmıştır. 
kaı.larl deail, fakat Amiralin şah ları bu demeç u_zerınde. muttefik 

,., llk f tllk Sovyet husu»i. tebliği ' b" du .. sman gören ve gör· dirler. Yalnız nazı ~şı~. .. .. ve 
smda ır · ı . l ·l .

1
. as1u.ri istlbdad ba!-ka turlu duşu _ Moskova, 25 (A.A.) -- Husu. 

1 . · " y emıs o An ngı ız- ' · k f11 · si tebliğ: dük erını so. 'ı . ·h kk k nür. Dar1a01ın katili veya ·a ı erıne Orta Don 

1 rı. itharn edecek erıAır.~ aı· ~. - süratle adaletin tatbik e.dlleceğine .::cphcs:gde hareket-
e . l olsun mıra ın o tüp.he Y ktu lerine devam den kuvvetlerimiz 
tı r . Ne. 0 ursa tuta n , .e onu ıs- Anlc:a 2~ (Radyo guetesl) _ 15 ila 20 kilometre daha ilcrle
lümü ıle o~ku l l rla İnoilizler a· Amiral Darlanın katli hadisesi A. mislerdir. 8 gün içinde bazı nok
tiyen Amerı a ı a arnazl ık vesi- merikada bÜyülı: bir teessür uyan· tal~rda Ruslar 200 kilometre ile. 
r da bir anlasrn l An- dırmıttır. Alman radyosu ise bu ka· riye gitmişlerdir. 
ı as.ın J _ kalkmı" o uvor, _ til hadisesi hakıkında ~yle demiş • Ruslar; 6 şehir ve Voronej -
ıesı ortaa.<ın .. 

1 
i hesabına t.e tir: Rostof demiryolu üzerinde iki 

glo - Sakso~ a e~ mihverin ıt· Darlan li:endisinin fngill1:ler ta _ büyük gar da dahil olmak üzere 

t
nıenni edelırn kı, k }ara yol rafından ?Ok edilecefınl biliyordu. 30-40 meskun mahalli geri al-
hamları yeni müna asa Kendisini kurtarmağa çalışanlara: mıı~rdır. 
açmasın. 

g~mek maksadile icra daireleri lardır. Yıkılan binalar erıkazı civar- püskürtülmüştii.r. Elimize birçok 
varlık vergisile ali.kah olanlara dan temin olunan ve Kızılay tara- e~ir ve büyük miktarda harb mal 
ted;yab keamitlerdir. fından gönderilen kerestelerle 925 zemesi geçmiştir • 

Bu gibi mükellefler iııter resmi barakanın inşasına da başlanmlf Amerikan hava kuvvetleri bir-
müeıı&ese olsun ve ister hususi bulunmaktadır. liklerimizi muvaffakıyetle des-
şahıslar olsun ?'al!y; ta~sil ~u- Ankara 25 (A.A.) - Aldığımız teklemişlerdir. 
beterinden vergılerı odedıklerne telgraflara göre feliketzedeler için Pont du Fahs lce!\imincle, fena 
dai.r bir vesika getirmeden para Samsun, Amasya ve Merzifondan hava yiizünden çarpışmalar kü-
alamayacaklardır. gönderilen yiyecek maddolerle gl ... ;;k mikva .. ta olmustur. 

Diğer taraftar.' va~~ık -~·ergısı- yecek eı-yaları Erbaaya gelmiş ve ============== 
nin netri dolayuule gu~rukler~e dağ'.ıtıl'mağa b~anını,tır. Baraka· kad hastanesinde t~davl edilmek. 
birikmi, malların çe~ılıp ~ek:~- ların infasına da süratle devam olun te olan yaralıları ziyaret eylemİf 
meyeceği hakkmAda tıcare~ •. mu- maktadır. Sıhhat ve İçtimai Mua. ve sıhhi vaziyetlerile yakından ali. 
dürlüğünün Vekalete ~e~tıgı tel- venet Vekili Hulusi Alataf dün To- kadar o!ırnuştur. ., 
grafa dün cevab gelmıştır. ----·-----------------,,----

Bu cevaba göre Vekalet antre
polarda malları bekliyen tacir. 
lerin eskisi gibi mallarını çekme
leri lazım geldiğini bildirmi!lir. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 
rnallannı çekmek istenıiyen ta· 
cirler hakkında kanuni sali.hiye· 
t:.,..; k••,lanPbile..:ektlr. 

Kütahya 25 ( A.A.) - Burada 
asılan varlık vergisi lia.tesine göre, 
merkez ve kazalardaki mükellefler 
için tarıbedilen vergi mıktarı bir 
milyon lirayı bulmalrta"ır. 

SPENCER TRACY ve MİCKEY ROONEY 

Filmi: Bu hafta 

SARAY SiNEMASI 
ııeyircll«iınin takdir nazarlarını çekiyor ve parlak 

muvaffaklyetler kazanıyor. 

Gaziantebin A N NA N E A G L E 
kurtulus günü Şıklığı ve güzdliğile aeyircllerin gözlerini kama,tırdığı 

Cazlanteb 25 (Huwsi) - Kurtu G O N E $ i N K 1 Z 1 
1111 yıldönümü münaaebetile bugün ( S U N N y) 
telırlmizıde büyük merasim yapıl - ub ı 1" ve nefü musiki ve danslı fılını'nde 
mıı, her taraf baynklar!a doaatıl. m teteın m :zanısen ı 

mı,tır. •• • Bu hafta: 

fr Ü R AL ~~) '-;; ~~ıı~,~, .. ~,~k~ v~•~ ~ •• ~ 1,~,~'~';, 
, e ' Bugün görebileceğiniz en güzel film : Secıenlııı en MUHTEŞEM ve EGLENCELl ŞAHESERİ 

MEHTAP M • 
1 DE AM • 

1 
AMECHE BETTY GRABLE ve DON 

.MELEK ve İPEK S:nemalarında birden 
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SPOR -
Yarın yapılacak 

lig maçlar1 

CEDEBİYAT::J 

Cyrano de Beruerac tercümesi 
,. .. . 

; q ~ .!-
' . " Yazan: Halid Fahri Ozansoy . 

B üyük Reşid Paşanın 1839 kıroı yerin.d · 

Yazan: Maksim Gorkig Çeviren: Hasan Ali Ediz 
İkinci devre lia; maçlarının i

kinci hafta oyunları yarm Fe
nerbahçe ve Şeref stadlarında 
yapılacaktır. H.ıftaııın en cazib 
oyunu Galatasaray _ B~iktaş 
maçı idi. Galatasaray meşhur ih
tilaftan d:Jlayı Fenerbahçe ve Be
şiktaşla maç yapmamağa karar 
verdiği için bu oyun oyna.n.m.aya
cak ve bu yüzden de bu hafta 
bermutad durgun ve sönük geçe. 
cekt=r. 

daki GüJbane h tt eıı oynatmııtı. lşle za. 
k a mı o- ınaıu geıaı aradan 
wna.sı ile başlayan aiyaai Tanzi- lar geçti ' tı.ik ~uar ve yd. 

Jand..-ma m.iralayıetn küçük, yormu,, v~ bıaıalar boıuna gilml-1 ğaç:arın bir oyayı andıran gölgeleri, 
dar, 109 sıaJtfTDa odasında otunıyo. yomıuş, ...eyabud aradığını bunla- ı Meryem ana kandiline, döşernelete 
rmn; cemiJ bir yazl muuı, siyah rın arasanda bula.mıyonnı..1 gibi, et. vuruyordu. K.arıımıd.a küç.Jk bir ka.
deır4J ile kaplı üç koltuk, ayni renk- 'ı rafını acaap ve sabit baıkıılarla sü.. pı vudı; bunun ardından ınahmuz 
t.e bir km:ıape, büyük bir dıolap, bu ziiyordu. Baz.an, hiç.bir fey söyle- t<iktrtıJarı, erkek ı.eder~ açıları bir 
odayı hemen hem.~, kamil.en doL meden, bq1111 o lıdar kuvvetle sal kağıdın htftrtısı duyu'uyordu. Bun. 
dnrm.ı&tadu·. Darlığao verdiii ekm lıyordu ki, sakalı göğsüne değerek lar mi.iı:ılği iılıtmeme mani oluyordu 
1i iutlhaı, bühas6a davarlard.. çok. liir ydpaz.e ıribt açJlıyordu. O, .yı- 1 PİyanoyU aoldaki odada çaJıyorıar.: 
ça aaıbnı, obn fotoğı~Har büs:bij. klhn.11 bir yuvanıo üserinde daıre. , dı. Bu odanrın kapısı göze bot gö 

matı bir tarafa bırakarak, yalnız ni re..ıı:mrocrıan. am da ye-
1859 dan, yani Şinuinin ilk bır aral -~erey~m kar§ıs.nda 
manzum tercümelerini taş bas du J.Jer'ıkk boyıe .sobner ~ıoı gon.ın-

il b ~ . • • en yenl ır .ı:ıaıu..ıe 1 muı e astıgı devırden ba§lı • romantı.zm ı e 
yarak, derece derece geniıJiyen göıriüdü. B ı.n dsa.nnc:de canJandıgı 
ve tekıil deği,tire değittire bu • .llrten d u E:fakı harikayı be
güne ıka.dıu- gelen Avrupai edebi- Bilh e ~ond ~oüand'dı. 
yatunızı a-özönüne alırsak, mu- rom~ ';un Cyra~o s~, hem 
hakkak ki, Sahri Esa.d Siyavu,._ -L-- • ram.ı yeru bır hız ve 
il'. ,,.. Ç.::ııu.n: verıyor hem d . 

ti.in aı«ın,.ıordu. ler çizen step kutlar1t11 aodırly<>i'. rün~ surette ba.vı dö-ki.ilm4ş, aıa: Fener bahçe stadı: 
812 ~ pek çıoldu: Grııp du, . calı bır J:aJı ile örtü'ımiiftiı. Halı ha-

balinde çekilını, ...hay, bdtn, ço. Bö,&e bir baını uya.tınıda .. ı!St J fıfce sallanıyordu. Müzik insanı rea Beykoz • Davudpasa 
c~ r~I.. bir karlll"Si.ba ai.i d~ .-Ö~· V~ .. ~ana oyle Jltm:n dııına g:öt:.irüyordu. Nerede Haıfta arası yapıho.n lig maçın-
resimler. · · Bir nehrttı dik ylOnaçla- gelıi)ııoırdu iri 0

• yel( yu:&iind-e hlr t.r olduğumu uınu.ttunı: Halıyı bir u • da Ga.latasarayla 1-1 berabere 
rınddd bihnediii.m bir tehlr ~ ned\r. . cundan kaldırdım ve kendimi kü_ kalan Davudpaşa pek tabii ola-
mi.. Küçüle boylu l>lr ged Mdi' erba.. Duraklayarak Ye r-..ebhıden saat• çük bir mi&afi.r salonı:nda buldum. &kararak rak bütün nazarları Üzerine çek. 

I' ınt m~:ıız~ .el yranu de. Berge- İ&mini bütün dünyaya eparılaaırkının 
rac ercwnesı J e yepvenı bir i- ferile za. 
lem:n karfrsında bulu~duğumuzu d . ki tamtıyord~. Bunun içın. 
anlarız. Ta ilk ruanzum tercüme- ır ! ~~r~ edebıyatı tarihi çer· 
miz oılan Ziya Pa~anm Riyanın ç~~~ ıçm e. bu dtırece müninı 
Encamı [ 1] nJan · tutun da Ab-

0 ~ u esenn bu kadar muvaf· 
düıhak Haimidin bütün fa yetle (ve Üstelik, ulı gibi 
trajedilerini, Namık ~=:::~: ~zu~dolara.k)_ ~ilimize çevril
dramlannı, Ahmed Vefik Paşa meaı cı en ~vınılecek ve ifti • 
nın harikulade Moliere adaptas: :rla karı•lanacak edebi bir ha
yonlarmı içine alan devirde bile ıa~ ıayılm~lıdı~. 

fln dİ7.1'1cılerin.den bıtımakta oldııiu nl ç : , . .. Kapının yanında, çiçeklerle kaplı miş bulunmaktadır. Beykoz takı-
h~az bir at, .tepteki t&flan beyk* - Bana ~rn, d'J'OI',. ~ız böyle yüksek bir kafes duruyordu. Ben bu mı da son maclarmda iyi bir var
len acchran bıfr papazın boy res.. ne Y~ • • Knmru cil>ı otunna kafesle kap:cıın perdesi arasırufa du- Jık haline ı-eldiğinden he?' iki ta
mi. oı:s artık elftnnez mi?. rakladım. Piyano buradan çok İyi kım arasındaki kar~ılaşma ister 

Mir*y, uzun boyL· hüi ceket- Saaılılnin kapaitnı takı.matı ... '. ve lfitillyor ve beo, çirekler'.- yaprak.. 
-, 1-L..La... Aleluand büstün " .... i-s.teme-z manalı bir şekil almı~ 

11, hafif.çe bınbur Dir adam. Yüü ıruyaaa;"":' D:. r .... un pı- ları arasından piyanoyu ça!an ka.. bulunmaktadır. Maçın Beykoza 
teffaf ve za.yıf. Kül rf.algİ mavim. rıidadıcı köteYe bakarak aozune de l dını ırörüyordunı. O, arkası bana güler bir şekilde b"tmeııi ihtimali 
trak 1röderi ~I v-e eiizel, fakat ba- v~ eıll:i : dön~k ba b.aldıe oturuyordu. Boynu rok fazladır. Maça saat 10,30 da 
k)f!arı biraz mahnm. Y8fı, herhal. -. ~ f~ık yapmali ... ~'t~I- incecik ve çıplaktı, sırtında İpe:~li haşlanıocpktır. 
d-e ancak k_•r~ •2 yuıkarada, fa- ilmi,.mi ~ .. p9b..ıelet'de ~U"· ı ve ~.c~ı, ~·bir sabahlık var- fe:-11rb'lhça. Taksı·m 

~ kat Mikalı ı.yıce kır. Kıvırclk saçla_ mdt iıltedli'iml mi. zannedıyors~- dı. Küçük batı sıyah ve kıvırctk ~aç llli U 11 

rı ~)'!"ek.. Sol yazıaiında sık ıık nuz? Yanl1t: Hen. nıçln?.· .~~ .~ Jarla örtülü fdi.. Kadın notasız, ade. Fenerbahçe • Taksim arasın-
tekenür edaı uabi bir ihtl~ ccıu ne diye bapish&nl'!lerde çuruyesmuı · 1 ta uoııtula.n!arı hatırlar g ibi. yavaf daki maçın ıa,ıyabileceği en kü
yanafıDı ~a mec:l>ur eaı: - Şu bald.a beni bı:-1'.ını:r.!... ve ağır ağır çalıyordu. 1ınce parmak çük bir heyecanı tasavvur etmek 
yor. Şeffaf yiiziiınde asabı hır lhtılaç ları, ıka.l,11 sesi~ çıkaraın hı§1ara mü güçtür. Maçın tabii galibi Fener· 

El'erinl cekmn·n cebine ıoka.nılı: ch!afl:-1, 'bir gözü kap&Niı. Sa~a~~~ı tereddid bir eda !le temas ediyor - bahçen'n yüklü bir sayı ile saha
ve uzun ba.-&kbrile ağır •dımlar a- ~-etle 5ı~yara.k kuru bır 0 

• ı du. V; ben .. onun nwıhtell f el hare.. yı terl~ehnesi laz1mdır. 
t.a,.ak .-ıdalyelerin aruın.da tıola_ süriia.ten sonra. ketlerr.:de bır ~ıulık, bir ürkek.. ı S K 
ııyor ve hastalıklı bir sec1e torU- - işte bu elimden ııebnez, ~I. Ulc, ve bir biizıiin •ezerek uzun ınüd- • pgr • 8Slmpaşa 
yor: Sai elinin fdıad~ parm~gtn~.• det bı.ılaı-ı takib ettim. İstanbul kupası maçlarında 

- Pdö, siz bunu naşıl bah eder k~~f~ n herb&We agır bir nllcih yu- ı TU§lar sanki gülüyorlardı. Çalı • sıkı bir çeki~me ile birbirlerini 
slnıi:ı, ba ?. Hemwe bwnu iııalı et.. zugu verdı. . . . . . naa parçanın melodisi, oocderi ade :zorlayan her iki takmı arasmda-

bu kuvvette manzum bo!r tercü- lata:'"ada P~>:esıo mevzuunu an• 
meye imkan olabileceğini dü~ü- . ak ~e~ılim. Uzun burunlu 
nebilen çıkmamıştı. N.ıısıl ki on- ~~T d ve aıli.hşor Cyran.,'nun efe· 
dan sonra da, manzum tiyatro • de eatantnı RostanJ'ın piyeEin· 
muz, aruzda ve hecede sadelik }' .okwnalı veya sahnede görnıe. 
cereyanı içinde oldukça d ;kkRte ı~1r. Anc~ ne yazık ki, Şehir 
çarpan telif eserler vücuda ge _ 'f.ıyat.r~s~ bıle, Sha~eıpeare tem
tİrm~ti, fakat henüz, ne klasik, sı.~ferı ıçın_ pek buyuk ınasrat .arı 
ne roma.ıwtik bir garb pyeai, as- go:ıe aldıgı hal~~· pek be~~diği 
lmdaki derinliğ'i, inceliği ve şiiri ~ecmuasınd~ ıt~r~f ettığı bu 
kaybetmeden manzum olarak di- yran? tercumesını oym)'amıyor. 
limize çevrilememisti. Hatta bil" S~bebı . ~e, .Cyrano'nun bir çift 
zamanlar Akıl Koyuncu'nun Ra- çızınesım bıle bugünkıi pahalı • 
ci:ne'den hece veznile tercüme et. hkt~ >:a~mağa kudret!eri yetme
tıiği İfijeni's.i de bastan ıonuna meıı muş. Halbuki, b izce, a11l 
kadar bir ahenksizlik modeli ol- seb4:b . bu degildir. Cyrano tercÜ• 
ma''.:ın ileriye gidemem!şti. İşte ::s•nı.n .. ma.nzum ~1~_';1• ~~msilin-
Sabri Esad S'yavuıuril bu imls-an- ' butun ıktısad ı muşkullerden ...... , dah b .... k b ' .. k 
ıızlığı iınki.n haline getirmiştir. a .. uyu. ır muş üldür. Nere-

meic ı&z.mı. - Seyahatımzm. makul bır ia.ah ti anlA§ıimaz bir lıalde idi. Alt<> ile ki maç bu defa da çok heyecanlı 
Odada iki perw:.ere var. Fakal tarzı ~~. ıazım. Be.ı:ı ~n ~'·· ~~ tenor rabıtasız ~&aer çıka.rtyor, bas- olmak istidadındadır. İngiliz an

bunların her iJW.i dt: koyu ktrırnzı kl.ka ıç:n a-icll)'W'unı .. Sız dGJü1DllK1 sonun ağır iç çekifleri, seıt ve inad_ trenörünün ayrıldığı giindenberi 
perdelerle ~kı aııkı)·a kapalı .. Be.. ve yazın 1. ÇI bir fey fı.sıLdayor ve bütün buo. <ı.aratntı geçiren İstanbulsporun 
nlm!e mira!a.yırı arUJnda deri, ili.ç, Kap.rya doğru Jittl v~ ora.da dı.ıı- !ar bir arada alındığı zaman son birinci devredeki vaziyefmin sar
'Y'e k~ bir tiitiindeo çtkan du- rak!&dı; kapının toknıagını tutarak baharı hatır1atıy Jı·du: Biçilmit ça- ı!lldığı açıkça görüldüğü için bu 
m'!!l ko'kula.rUe dolu kırmız11ntraık., 1 yav-.ça: yırların, sara:-mıt otların üz.erinden ma-cın üzerinde dikkatle "~urmak 

Çok eski.den liseden ta!ebem o- de boyle 1fe Jarfedilecek za· 
lan .. Sabri Es.adın bugünkü mu • man? · · · Buna yürek i..ter sanı,. 
Yaff akiyeti kar~ısında, sanki ken rım. 

~ bir ılı var. ' - Peters.burida., siz:ıııle ya, ı t ta. ıslak, soğuk bir di.:r:gar akıyor, bu: 1azımdır. 
Jandarmalar he.ti, Jehri.1 a~'di lebe l>ir <>i'~ ~aı:· dedi. Be .~I şu nun tesir ile ağaçlar, son altıcı yap- St!r~I dadı: 

di zaferime ~ahid olmu~um ka • 
dar, duyduğum şevk ve heyecan 
da bunun için bu kadar gen:,tir. 
Çünkü iıte, «Odalar ve Sofalar ıı 
fa.İri, bu defa, büyük ·istidadın -
dan beklediğimiz en parlak bir 
e•erle kartımızdadır ve bil' şahi
kaya bnnanmanın n~•'~i içinde
dir. O nefeyi, onun kadar biz de 
hissedersek hakkı.mızdır. 

c:zddelerinden geçirerek, ifade ver. anda ım-hangı brt Jandaııma ıi.iıhayı rakra. ını y rıere düşürerek titce,i. Vel'l - Su"Jay11a111·ye 
mek içZ bıı:p:shaneden jaoarma da. 1 onu cb iltlcva.b eıtmekle ~ıeŞ&"U1dur. yor'a .. <f ı. Uuklanla bir yenle, gö_ il il 

lre$İDe ıetirirle&en, kendimi bir i Anlıyor musunuz? }tte. ~r;e. · · rünmiyen bir kaisenirı çanı hazin İ.tanbulsporu çalıştıran İngiliz 
kahraman bmediyordum. Hayatta.1 Kll'llD.t.ı:lnttrak sde:ın ıçinde tek ı hazin çaltyordu. antrenörünün ~ine bırakılan Ve-
lci balcaızlıldarıo ~tırası, yüreğim.. ~ıma ~1~ ~lrala~ı~, oğlu Sonra, ovanın ortasında, açık fanın, Sülıeymaniye karşutnda 
de ırençliğlrn aail kinini tuhqturuyor hakkında 90yledı.gl sozler ıçımde bir baJ!ı bir adanı peyda oldu. Ellerini büyük bir üzüntü çekmesi ihti.. Cyrano de Bergerac, yalnız 
ve ben 1.tlıııtaka, hpkı tek b&Jına feYler uyandırdı. 901k yukıtrılaı-a kalodırau bu adam mali yoktur. Her ne kadar, Fe- büyük Fransız şairi Edmond Ros-
bir döviife ıridet" gibi, gidi)"Ol"dum. - «İfle böylıeıı adeta bir deve dikeni gibi rüzg~ nerbahçe ile yaphiı ınaçta Sü- tand'ın değil, belki bütün dünya 

Önceleri mir.ı.yın sorduğu sual- Söderi, bir aksi seda ha.11n.de ha.. taraf.ınıdan koval&naı-ak koı~r ko leyınaniye büyük bir muvaf'fakı- edebiyatının sayılı meşhur ro • 
lere küstahça, kaha cevablar veri. fızamda ç1onl.yordu. Ya.v~ söyle- fuyor ve nıüteımadiyen arkas1n: ba.. yet gö.term4 ise de Vefaya ka7. mantik e.erierinden biridi<r. Bu 
yor ve oaon telıd;dlerlni, bağırma- nen bu sözler, bende bir aaal teklini ktyol"du. Boiuk, kararuık bir uğultu ~ı da ayni fekilde mukabele ede- e&erin en büyük meziyetlerinden 
ları111 davet ederek, :zalim ve di.it- alıyoııodu: onu taklb ediyor, uzak ovalar ırl.tg:i- ceği tahmin edilemez. Maça saat birisi, sadece yüksek duyeular ve 
man Dir nııla1a bir miinaka~ kapısı - İfte böyk?. de,hep daha genif, hep daha derin 12,30 d& ba,lanacaktır. zeka tim+eklarile dolu üstadc:ı 
açmağa çah,tyordwm. Faka.t oııun Duvardalsıi papas l'elUnlİ, dargın bir ha1 alıyor ve o, bı.mların önünde Ömer Be.im bir na-zımdan ibaret olmayıp,ayııi 
b&.'ımumumı and..ırMı yÜzÜl'le, ve l oır eda ae yanaklarını ,ifirerdt ba: niyaz ederek, toprağın üzerinden M1ktnbler Atatürk kosusu zamanda, pek kuvvetli bir ac -
maluun ,.cj2letine ba.ktığım., kırık na baıkıyor, beyaz at, yarıyaa beru kayb<>luyordu. tion'a malik olma&ıdır. Yani ti -
aesm:!, ihtirassız ııuel'eriae kulak dikiz ediyor, ,ışman madam, gü - Kadın artık piyanoyu kesti, EJle.. Mektebler arasında yapılacak yatro san'ati bakımından da ka-
verdiğlm ramım., kalbimdeki büf'n lünueyerek .kendi çıplak sol • omu. rini bırakarak hareketsiz oturuyor. Atatürk mukavenıe:t koşusu Pa- hına varılamıyacak bir terıtib ve 
kinler söndü, öfl~eler kayboldu. Bu. zunu seyred~du. Pencerclerm pe.r O bu vaziyette uzuo müddet ka~dı. zar sabahı Taksim. Teşvikiye yo- tanzim kudretile yazılmıştır. İşte 
nun yerine, keder, can sıkıcıtası ka- deler1ni güveler delmlıti, onlara dik j Ben, hiç bir fey dil!iinmeJuizln lu aJ"asmda 30UO metrel;k bir yol Sabri Esad, bu dörtbaşı mamur 
im o!du. katle bakıldığı zaman, bu küçük çiçeklerin arasından ana bakıyorum: üzerinde yapılacaktır. ~uya eseri alıyor v~ içindeki Fransız 

Ka?}ımda herltangi bılr dü~nıın ddf!lderbı arasından firme gökyüzü Göğsümde IUli güzel bir aksi sacfa sa,.-t 10,30 rh ha~lanacaktır. dilme mahsus bütün ince ve yer-
yoktu. Bu yorgımı insanda berhaogi ~u. çınltyor. Ancak bir tıek ıey: Kımıl Kız m~kt~b'eri voleybol Ii tabirlerin, esprilerin de türkçe 
bir fena1 ı1c da yoktu .. O §imdi, bu Miralay, (ıoİçİn)) kelimesini sık damamak li&ım olduğunu haıtırlı mukabillerini bularak d'limize 
parlak il!k!Da.ba.r ırününde, kırlara, sık +eliffuz ediyordu. Onun oilu ,.ıoırum. maç'arl çevirebiliyor. Yalnız bu ır.üşkülü 
ormana gtderek taze otların ÜMfuı. da, tıpkı bemm cihl, 7abtlye dai~e: Sonra, kıadcnın sai eli yav&fCa, Kız mektehleri voleybol maç. yenebrlme&i bile hayreıt ve takdir 
de sırtüstü yatmasını seve s~ve İs· sinde oturuyorw., herhalde ken<ltrn adem ı.teınlyerek, yeniden tuşların larına dün Eminönü Halkevi sa- le karşılanacak bir gayrettir. 
terdi. Halbuktl o, beniml~ boşu bo. P* te iyi his.&etmiyor, demektir ... üzerine ya.Ur. Ve. beni yeniden muh lonunda devam edilmi~t=r. lnönü Fransız edebiyatmda roman • 
funa uiTa.pralc, biteviye ayni sual Ml,.alay çıkarken, kapıyı iyice te,em akordlar Hrmlya bafladı. Kız Lisesi Kandiili Kız Lisesini tizmin (bilhassa Victor Hüg·o' -
ler sorarak bu odanın içinde ömür kapamamı~·· Şimrdi bu odaya, ür. Gözlerimi kapıyarak bunları dinli. (15-7) <İS-7) Erenköy Kız Li nun hamelelerile) adeta davul 
tiilcetiyordu: ke.k bir ael na[ode bir miızik sesi yorum. Bana öyle geliyor ki, büyük ses; d; Bokaziçi Lisesi takımı.. ·Hhınbelek çalarak klasik trajedi-

- YorO&!avl'e ırldiFnJzin sebebi akıyordu. Evin içinde bir yerde, bir iNıan kalabalığı, btr sıra ve bir (15-2), (15.2) sayılarla yenmi§- 1 V: hüsufa uğrathğı devirde, bir 
ne idi? piyano çabyOl'la.rdl. tek İnNın h&Jlnde biri&inden bir 9ey- lerdir. '\r&lık bir mucize vukuagelm;şti. 

- Bunu .öylemlştim ya!. Tahımmı.ül edilemiyecek kadar ler yalvarıyor .. göz: yaşlarOe, kinle, GüJIP 1 b" • ·ı•v• Ra~l isminde bir muscvi facia 
Mfrelav, ıiprasınm kiillerfne dik canım stlcıltyor, müzik beni yakını· öfke ile yalvarıyor .. Bu, çok ağır <I a ml IFIDCI 101 aktri~, birdenbire, artık öld;l. bir 

katli! bakarak: 11a, kendine doğru çaitrıyordu. kudretli bit' müzik parçası idi. latanbul Atletizm Ajanlığın- dl!l.ha dirilemez sanılan trajed:yj 
- Buna inanmak kabil değil, Kalktım, k&ptya yakl~ım, aydın- Bu küçük kadının bu derece kud. dan: canlandırıve1mis . Racin,.'in f's"'r-

diyor ~ yeniden ocl.nı., içinde lık, ıünet dolu bir oda.ya baktım. retle piyano çalııı, cidden çok ga- 27.12.942 Pazar gunu saat terini oynarken bütün Parls hal-
mahmwn'arml pktrat!l'onfu. Açık pencerenin ardında bahar rihdi. 9,30 da Beyoğlu Halkevinde krz 

Odadaki ~al3rl ilk defa görü- bir bayY.m tenliiile uğuldayor, a. (Devamı 7 inci aay(ada) (Devamı 8 inci •ayfada) nı Mollk'e'in T :u-tii('ii. 

Tuih; t .. ~'7! 47 Pllf&yı EdinıeyQ in:ıl eyleırsizl diye yürüdü, Sultan Omıanın e· dahi malolmak ilı.üınalde bulu - ne tedbir düJÜniirsiz? 

1 n -1. · • teğini öpmek iıtedi. G~ padi- nur. Kerem kılup ve lutfeyleyüp - Bu ıece bir du~ göremez 
1 K LE H H lM Pa.diJalım ardından hocaaı da şah tevazu &Österip bırakmadı: bu ben<lenizi dahi maiyet fere • mi.siz benim şevketlu efendim? H ka.lıkmııtı. Az sonra hadımağa.sı - Bwıda biz bizeyÜ24 tekellüf finden mahrum buyurman 1 İkinci Osman boynunu ileri u-

r----.: Mercanın seğirderek geldiğini iktiza eylemez! İoy hünkar memnun bakıılar- zatıp gözlerini açtı: Ve gördüler. Ve~· rlerin çenelerini ~turıc:lular. Davud Paşa işlerin la bakıp tebessünı etti: - Nasıl, bir duf mı dersiz? 

• 

bıçaık açımyordu. Mercan Davud dağıda.n yuvarlanan çığ hızını al. - Elem çekmen, elbet gelür- - Beli, bir rüya göreceksiz ve 
O e P~ önüne ı.;eleTek eğildi: ma11na &eviniyordu: Çok değil siz ve bizimle bulunuraız. Ya, ha- iki cilıan süruru Hazreti Mu-

- Buyurun sultanım. bu g·diş]e beş en güne varmadan lamız nasıldır, ;ıamizaç oldukla- hammed Mustafa Efendimize mü 

[Defterdar Baki Pataya 
döndü] akçe hw.usunda gö-
relim kulluğunuzu! [Ayağa 
kalkup his oda kapısına. yilrüdü] 
kapudan Halil Paşaya Recebin 
yedismde lenger [1] alup deni
ze açılmumı ilam eyren. [Kapı 
yanmc:lan l"et"İye dönerek c:Jurala
dı, eski veziriazam Hüsey;n Pa
faya baktı] cenabınız, Aa.itane. 
de kaymakam kalacakaız, Receb 

r n Df'1ntr '"'"'· . 

Paıa ayakta duran vezirlere ikinci Osmanın yerinde yeller e- r1nı söyler idüni-z: ! laki olacak.sız! Kendülerinden il-
ba-kıp gururlu gw-urlu öksürdü: &ecekti. Şimdi cihangir padişah - Azca münharifülmiz:açbr tifat yüzü görmiyecduiz ve bu 

- Bizi mi i.tediler '? olmak heves ve bırsiJe yanan bu pad.İfahım. endi~ ile Kabei islama yü:z sür-
- Beli sultanım. tecrübeaiz çocuğu ·halk -.rusn - - Ya, bize gelmiyecek mi? mek kal'tl'l'lnıdan dönıniyeceksiz 
- Ya, haremi hümayunda mı da da dü,ürecek tedbirler almak - Bu f.kşam gelecek ve mü. padişahını. 

buhunırlar? )azım geleceğine kan'di. Asker barek aya'lClarmız tozuna yüz ve - Ahsen söyleraiz paşa. Duşu 
- An.da top-if eyliyeceksizl ve halkı hazırladıktan sonra yan göz sürecek !di. Üsküdari Aziz Mahmud Efendi 
- J... gının bütün uçaklara aar~ı - Ya, fimdi ne ders.iz? hazretlerine tabi.r ettirdüğimizde 
DaTUd Pa§a tabii padıişahm için bir "Çakmak kıvılcımrn çok «Padi.,a1n cihan Ki.beye gide- fetvayi ~rif hükmüne geçer idi 

balasmm kocası olduiu için ha- bile gelecekti. Bunun için de ha- ce~ı diye münadiler çıkarahm ve kimesne itiraz edemez idi! 
reme serbestçe girip çıkabiliyor- rekete geçmezden evvel propa • mı ve Asitane halkına hali ilam -· - Beli, yeniçeri ve sipah da-
du. Genç padişah haremde akra- ga.nda kuvvetine sanlmak icab eyliyeJıim mi? hi: İşıte şevketlu efendim:z "H"c-
balarıru kebul ettiği valide tatlı- ediyOl"du. Ellerini ovuttturarak - Sırası değildir padiş~bım. cı şerife)' teveccüh buyurmuşlar 
iına bakan hususi odftsHKla aa • feyt'an şeytan sırıttı: Padi~ah gözlerini büyülttü: derler idi. 
kin sakin otlD'uyordu. Odada loş- - Benim mehabetlu efendim, - Ya, ne zaman dersiz? İkind O&manın gözlen parla-
luk ve gün~ görmemekten bir bu kulunuz rikabı hümayunu - - Benim ef ~ııdim, ilkin vüze· dı: 
rutubet 98T'lnliği varclt. ouzdan ayrılamam ve bunda bı- ra beynindeki tereddüdü izale - Andan yeni asker derci ta-

DaTUd PB.44: «Barekallah pa- rağılacak olur isem z;yade mab- eylemek vardır. savvuru dahi "Hııç)) nerdesi ara. 
disahım. celadebe ancak olur 1» •un •luı> •u aynhk hayatımıza - Ya. nice edelim dersiz n una 1rizJenilr id! 

Tercüme, bazı yerlerde ser .. 
best bir mecra.ya dökülür gtbı ol
muş, fa~~ bundan eser hiç kay• 
betmemışt r. Esasen kelime keli
me manzum tercümeye imkan bi .. 
le olsaydı, kafiyeden, zevkten, 
ahenkten çok şeyler feda etmek 
lazım gelirdi. Bunu da şüph siz 
ne Sabri Esctd, ne de tercümesini 
zevkle okuya-::ak olanlar hoş gÖ· 
rürlerdi. Yalnız ihtimal hazan 
bir fikrin feda editmeai doğru 
olmayabil;rdi. Mesela Roxane'in 
pıueai perdesinde, Roxane, puse 
İçin [2] ((Arı güriiltüsü11 diyor. 
Yani o kadar f1sıltılı ve kanadh 
bir teY ! Halbuki tercümede bu 
tı.le bruit d'abeille )> yok. 

tsa:sen bu :'.ln gürültüsü, ya
hud fmltısı ayni mecliain biraz 
yukarısında ba~ka bir mısrada 
da geçmektedir. Nedense oradan 
da bu fikir kaldırılmış. İtle fran .. 
&ızcaııı: 

Un indant d'infini qui /ait un 
bruit d' abeille 

lıte türkçeai: 
Bir gönül hazztdır ki lrep de • 

rinden derine, 
Yayılır ... Bir visaldir karanfil 

lezzetinde/ 
Buradaki (karanfil) mefhum. 

lu mısra, Rostand'ın aşağıdaki 
şu mıSiraına karşı kullanılmış: 

Une commonion ayant un gôul 
de llt:url 

Ro&tand yalnız çiçek diyor. 
Bizim sevgin $airimi:z Sabri E
sad da bu çiçeği, (ihtimal bizim 
türkülerimizde ve manilerim;zde 
dudak sembolüdiir diye) karan-

(Devamı 'l inci sayfada) 

(2] Ah bu kelime .. Öpiiciik ele güu1 
d-nı;.ll ! 

- Şanü tevket ile Eyübsul
tana tep-if eyler idüniz ve kur • 
banlar kesüp önümüzdeki müba
rek Cuma günü Yavuz Sultan 
Selim han camii şerifinde alayı 
vala ile t<Cuma» yı dahi eda eyler 
idünizl 

- !. .. 
Al yanaklı tüysüz padişah bir 

şey söylemeden .:ıyağa kalkıp iki 
eı:ni ardına bağiıyarak oda iİçin• 
de aşağı yukarı gezinmeğe baş
ladı: Davud .Paşanın }J!anı o ka
dar hoşuna gidiyordu ki, u tan. 
masa halası kocasının boynuna 
atıİacak, yüzünü gözünü öpü .. 
cüklere boğa<:aktı. Evet: Pey .. 
gam.beri rüyada görmek ve onun 
taraf1ndan o Hacca ı' teşvik edil· 
mek kendisinin yalnız " Hac " ni
yetile hareket etmekte o1duğunu 
göstermek itibarile çok önemli 
bir şey olacaktı. Bu suretle küçük 
bir dedikodu ve ~üpheye bile 
meydan vermeden Arab;standan 
istediği kadar asker toplama ğa 
muvaffak olmak vardı. Sonra. 

(.4.rkaaı var) 



26 Birincikinun 

=C Har üzer:nde tetk~ler =ı 
~~~~~~~~~~~~ 

1 a a harbi 
a ladı ı? 

Yazan: Seyfi Kurtbek 
. "k' taraf faza ediyorlar. Geçen yaz bu 

ıpratma harbı, 1 ~. • kuvvetleri.n büyük kısmını kat'i 
d ku,•vet oıuva:ze ı . . . 

arasın a nıüca- netıcelı bır muharebeye aokma -
•· h. 1 Iduktan &onrA al nesı ası o . . ve JDuha· ddar ve y nız Rusyanın iktısadi 

delenin uzayıp gd~ıe:;ı birbirini mıntakalarını işıal için bir mın-
riblerin mUtema ıyen k- .:1 uh b .. .. k · · hırpalama - t a.aa m arc c yaptılar. Gele-
zayıf. dU§tınne ;;1:ı,inde bütün cek yaz büyük bir imha muhare
eıdır. Yıpratma ~i bir istikrar besine aıirişm.iyeceklerine dair 
cephelerde lır;umJi.rbi bu durgun henüz bir alamet mevcud değil-

eydana ge • L"" ··k d" ş L_LJ • d ede çıkarmak ve ı:ııuyu ır. u •NLıue CMlahlı kuVYetler a-
evrk. tn .-bilmek için iınkin raıınıd. kat'i neticeli çarpı•malaT 
re a yar- a.. • h bd "h~ ı· · kA "'" bwumımaz. Bö)•le ıuır ar e, 1 uma ı ve ım. anı mevcud iken 

'- .. .ı-La çok yOTan ve lur- yıpratma harbı baalamı, addolu-
nasm nı oa..u b k · · 

1 
fakat kendi sa ır ve uv namaz. Gelecek yaz Almanlar 

pa ıyan, . f et" R d . . • ·-af etınıyen tara D w:e- uaya a netice aramazlar ''e ge
vetını ı-
yi kazanabilir. . ne ma.hdud hede.Eli hareketlerde 

Bir"nci dUnya harl>ı, aarb cep- bulunurlana veyahud Rualar ta. 
tıesi istikrar bulduktan . a~r~, rru.za geçer de Alman orduları 
bir yıpra.tnıa devrine ıınnı.ttı· umumiyetle müdafaada kalırlar· 
Merkezi devletler abluka. ~eh! - sa bUTada artık kuvvet müvaze • 
mİfti 0 v kit harb ekoooınııı fık- ne$_in"n histi olduğuna hükmede-

. mn-c..l olmadığından ve mer- biliriz. 
k'ezi de"Vlet~rin iktısa~.i bu lak- . Bu h.arbin er reç yıpratma haT 
lar.a vzun bil' Juırhe rore yapıl - b1 ~kime rireceiini iddia eden
mamııtı. Bu ıebeb.~e .~ar~ uzadık ter d e • rdır. Onlara eöre Rua
ça onJar j" erden çurumeg~ ~aıla- yada kat'i netice alınaa bile, Mih 
mıtlanlı. tilif devl.tlerının de ver ile Anrlo-Saksonlın arasında 
uzun · harb "ç.in hazırlıkları ıilAhlı kuvvetleriu büyük kıamile 
olmadı· ından harbin uzaı;ı:ı~~ın - neticeli bir çarpıfrna imkin.ları
dan onlar da çok zarar ıonıyor- nın mahdud olu1u dolayısile harb 
lardı. Merkezi devletlerde hus~- dtı.ha ziy de hava ve deniz kuv
sile açlık ayni :zaman~a aı~nevı- vetler:i aruınJa bir yıpratma 
yat üzermde bozucu bır tesır ya- harbi tekfinde devam edecektir. 
pıyordu. iki tar f da yıpranınıftı, Fikriınizce Rusyada kat'i netice 
fa:lu t m kezi devletler daha almış bir Almanyanın serbest ka_ 
çok :z yıll dıl r ve harbi kaybet.. lan bütün haı-b kuvvetlerile 
tlıer. Anıılo...Saluonlar iherinde bir ne-

Almanltlr o harbden sonraki tice arıyace.ğı.nda fÜphe•edilme -
hazrrl larında daima kı&& . bi~ mel:dir. Çünkü bir ihtimalin ta-

h • dü§ilnmüşler ve ınetıceyı haldnikunda kuvvet müvazeneai 
kısa bir sa:ı:\Anda almak için ye- Almanyanm lehinde olarak esaslı 
nı r'b u ulleri bulmağa çal~- surette bozulmu, olacaktır. Al -
ml!l dır. Hakikaten yıldırım manyanın bütün aili.hlı kuTvet -

arbi uaullorile Polonya, Fransa ~inin Avrupada tamamen ser _ 
ve &Jkanla:rda, adeta bir ma - best kalıp kalmıya<:ağ1 Rusya se
nevr müddeti kadar zamanlar ferinin neticesine bağlıdır. Bu !'!"

içinde, kat"i neticeler ahnı§lardır. bdble bu harbin yıpratma harbi 
Bununla ber bcr . Alm.~nların şekline girip girmiyec::eğini önü -

ynlnız yıldll'ttn barbme lrot'e ha- müzdeki v•-rr'"' Rus cephesinde 
zırlandıklarını kabul etmek ha. cettyan edecek harekattan e.n -
ta olur. D ha harbdcn önce muh •,v,.ı.:1,.,.,.;:;.;7'.. 
telif Mkeri mı.ıltarrirler iatik'bal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
harbleriıım her türlü yeni vasıta icra dairelerinde 
ve u nen ra wmen uzun sürebi-
leceği h kkmd& neşriyatta bu - muamele yapılmı-
~unm tl rdır. Uzun bir harbe yacak günler 
göre hazırlanmamıt olmanın na- ı Müıdjd.eium.uım:&::::;.:....ı_: 
ır.ıl feliketli. oldugunu tecrübe et- •ug~• 
rruş bir memlekette harl>i kısa 942 senesinin bitme.1 dolayısile 
zamanda bitirmek için tedbirler icra dairelermdeki do.yaların devir 

l k 
d"w er taraftan da uz.un ve mahzene kaldırılması için 28, 29 

a ınır en ıg 30 31 v~-unuevv l 0 ,.2 4 5 
bir harbe göre ba.zn·lannuı.k hu.

1 
! n.o.ı• •• e ~ ve ! 

d 
!L 1 g"o"•tcrilmiyeceğı Kanunu 1 943 ıünlerı icra daıre. 

tıuaun a ınma a Je--L...l ib • ti ..JL: h lz:l ·· id" N"t k" Almanya harb- nnue hya teu.ucr ve ac e tabu ı. ı e t.ın üd' d.... ~~·'-" 1-ı- .. ,_. 1 
d 

.. ptır.1 mua:ı:ram stok- m ~e UUJI poaı ıStuı ace e me -
CiJl once ya • • · · vad mü$l 1 ak ·· · hib 

1aTilc ve memleket ekonomıa•nı 1.er· in ~ o~ .ı.zeı:\ "1 sa dil -
u:r:.un bir harbin ic.ab\arına göre .m ~I ~racan! ı~~~ -~~ u e ı • 

kil. tlanclırınak ıuretile bir mıyecee nın gazelenıue ı"'nı rica 
tqpratma harbine göre hazırlan- <>hınur. 
yı . . b l 
mış olarak harbe g1rmıf u onu-

yor. r . 
Şimdiye kada~ Rusya se erın-

de kat'i netice lınarnaymca har 
bin u:zun sürecezt h11.kkında ar
tık kimseıie şüp~e kal~~mı,tı. 
Ahn nya bütün ıt~al ettıa-ı m,.m 
lek :ıerde "'vsi iktısadi teşkilat 

c tadır. Müttt"{ikler de e· 
yapnıa b" h rb" • ·1 rini uzun ır a •n ı&-
kono~ e göre düzenlemektedir -
tekl0e t bütün bu hazır1ıklara 
ler: & ~ .. n harbin bir yıprat 
ragmen . ugu ird;i\ne heni1z lıü'k
ma ~evnne g Yıpt'atma berbin1~ 
medrl~· kuvvet müvazenesı 
ilk sart1 0 ıın U evc:ud deftll · 
h~ni;z tam•~,;a:.1nd il ı\ )fl\anlar 
d.,-. Avrupa • ..• :;'9'\ 1 :;~;"ti ,.....,1"-11 
• •• ... ' 1. ,, ..... .. ~... ı..e.. 

Ya~n: CeuaJ Fehmi • 
h" bır Buna rağmen hayahm~3 ıç 

mektubu bu kadar aevınçle oku-
duğumu hatırlamıyorum. 

ıv 

Beyoğlu, 17 Temmuz 940 

Niki.:h salonuna aileden iki ka
dının kolunda girdi. Ne kadar 

f1 va ne kadar sarar -
z.ayı amış, . B .. tün salonu 
rnıştı Yarabbı. · · u . . 
d ld 1 O siyah elbıseh er-o uran ar, 
,_ kl ···lü kadınlar hep ona .,.e er ve su-. t da 
ıL k k S l un or asın ;ua ıyordu . a on • d·-· 
hafifçe silkinerek kolun~k~~ :~ 
kadınlardan kurtuldu. Nı a 
rnurunun kartısıudaki isk:n;~eye, 
benim yanıma doğru sen e ıye. • 
t'ek ıtlerledi. Kolundan tutup ıs· 

Bakkallar dün 
kongrelerini yaptı:ar 

Bakkallar v miiıttal demini ce 
miyeti yıllık kongreai i n Em"nö
nü Halkevinde yapılm,ttır. Riya. 
sel divanı seçimini müteakıb ce
miyet re:ai Kemal Erel tarafın
dan yıllık faaliyet raporu okun
muştur. 

Raporda cemiyetin bir yıllık 
faaliyeti hakkında geni~ malu
mat veribnekte idi. Müz kere
lerden .onra seçime ırcçilmi,, Şe
ref Güçlü, Hilmi Kutlubay, Edib 
Çapa, Kadri A)'bet ve Kenan 
Şener yeni idare heyetini teşkil 
etmislerdir. 

kemleye oturttum. Sanki bir aıt
ma nöbeti geçiriyordum. Dişlerim 
birbirine çarpıyordu. Bana bak
tı, fa~at eminim ki görmedi. Bu 
gözler Niluferin ıözler~ değildi, 
arbk ... Bu gözler iki siyah çu -
kurdu ki onlara bakarken avaz 
avaz ağlamak, üstümü başımı 
parçalamak ve ellerimle kendi 
ırtlağıma basarak kendi kendi. 

g . • d 
mi bo&-mak ısbyor um. 

iskemleye oturmamış, adeta 
~ ılmıştı. Halsizli6ine rağmen 

f?.1 lediklerimi kusun.uz yapıyor· 
soy D fteri uzattık, imzaladı, 
du .• e kalk) dedim kalktı, (o -
(ayaga . .. 

d edim) oturdu. (Bır~z gu -
tur . ..... ıedı Ha-
lümse) dedım, gu ~ . ··· 

b bunları ıstemıyorduın. 
yır en . 
B bu sessizliği bcğennuyor -d:m. Fırtınaya takaddüm eden 

:zamanların f ırtmadım d ô11~ k~:
kunç sükunetiydi bu... .Ye .~~ 
sükunet ki arkasında ne gızled1gı 
belli değildi. 

Nikah memuru ıaadet tcmen-

r 
L a 

.SON POSTA 

o] 
Tenkide, münek

kide ve Selim 
Nüzhete dair ... 

YazJn : ffusref S3fa Caşkon 
Bir genç meslekdaş, Şevket 

Evliyağil, << Yarımay > mecmuası· 

Sayfa 5 

e e -
YAZAN 

Prof. do or Sadi lrma 
mn bir e.vvelki &ayısında İntiıar G eQen gün yine Goethe külli. kiti bilir ve ona k .. ~1ı bnn"'I b"ur" _ 
_..J ... •• ... ....., yınca da dünya ~e kıymet ver. 
_,en << &«yf.Clro munekkidlerimiz yatını karıııtırıyordum. Şat. meti gösterebildik? me h "" m~ tnı 
kıoaıuşuyorbı baflıkh anketine lbe . bü" •• _,, . 137 iJdl"k Aki-• z, ur. ...... e ez. . d rın tun esenerı c ı mu. 1 Muhtarı Fransız Akademisi Bari kend" eınf .. • kanaatlerimizi 
nı e katmak ::.uretile naçiz şahsı- a.zzam bir _kült-yatta toplanmıpır. aza &eÇti, derhal, bu tahıs te."llaslar aıılamayıp ~ar':5ı zeblrlemesek, 
ma kıymet verdi. Dostum Refi ~undan bq.'ka yeni ?n, on yedi 1 bllmiyor, ilimle alakası yoktur, de. genç nesil. kendi milleti 1 • 

Cevad Ulunay, Selimi izzet Se. cild!Jk daha kısa küllıyatlar da çıka diler. Sanki bir ilim akademisi bir çlnd ba I bil w• 
lim Nüzhet de genç meslekdaşı- rıhnıftır. Her sınıf halkın ihtiyaç siyaset klübüdür. dam~ yuhrant t 

0 aEdı ebec?gı ha • 
mızın auallerini cevablandırdılar. · ra m aç ır. ıyat oca 
Me'?u ?ir hayli entresan .. Şevket ve .a.rzu!a~'na ~öre seriler mey?an~ Birimiziııı adını bir ecnebi ldta~ı larımız Türk büyükler"nl sevmeğe 
Ev1ıyagıl aoruyor: Artistler len- getirıhni§tir. Şuphe edenıezslnız k1 kaydetse ducla'k bükeriz «Kim bllır layı adamlar olarnk gös.termezlcrse 
kidlerinizi nasıl karşılarlar, 4iiz 137 clldlik bir külliyat baştan son• altında ne vardır.» genç ruhlarda ec:ııebi hayraı:ılığı baı 
tiyatro münekkidlerinden kimi kadar vecizelerle ve nefi eserlerle Geçen gün bir mecliste milliyet. gösterir. Böylece milli varlığımızın 
beğeni.rsi:niz? Dört kundura<"ıya: dolu değildir. Bilakis o kadar hayi- çi' 'Cll bahseiyomuk. Meşhur bir I temel taşı olan mület sevgisi ve 
"- Hnnginizin yaptığı yakkabı de tcferrüat vardır ki bunlar nasıl alimi~ şunu dedi: < Mil!iyetçlllkte hayr nlığı kaybolur ki burıdan daha 
lar daha sağlam? ,, diye sorulsa, olmuş da bi.r kıltahn alınmışlM dı. ramanti~ YOJ?'1111Yalım > •• ~~1 bu. büyük teh ke düıünülemez. 
topunun birden: ı•- Benim1-= • ye hayret etmek mümkündür. Fa. nun aksrıe kanılm: Her turlu sevgi 1 t A l 1 b"" ""kl 1 •• ıu ibi ·ne .. d cak ı e VTUpn ı arı, uvu er tÇlll 
l~r!. ıı cevabını vereceğine lıiç kat halk, Goethenin hayatına ald fık ~ wt sevgısı e ~ idi ro~~~ heykeller, müzeler, kÜtüphaneler, 
~uphe yok. eın küçük teferrüatı öyl: sevgi ve . o u~ zaman samım :;.ılle~- se.....,1er meydana aetirınlyc sevke. 

Ulun ' t kk d k" h ani kla k 1 her · hyetçıi nulema » severneın. ıu ..._ ·o· o ay ın ın ım a ı teve<: - ayr ı arı• ayor ve §eyı • b w . . b w ilmi den sebeb bu milli heyecanı yaıat.. 
~~hka: sözlerine tetekkür benim bilmek istiyor. Böylece denebilir ki mı d e!enm~ wıçın ond~ ·ıteg;nd l"L- maktadır. Uautmıyalım kt millet 
ıçın b ır bo.... s r · t t ·k·d G ~ . .. .. d • ye eger oruuguna aır mı e r 
bir en ._:,..·· e amı zz.e .ı ı e Oblllenın uzun omru eınasın a ag ler beıkliyeımem. İçimden g-eldiğl demek büyük adamlar demektir.Ve 

g çlıgıme ~atıyor. Bır ınsa - zından çıkan her ıeyl zapt ve tes. • . . "d b · · b:~~'- d ı· k d" 111 t1 
nı:n tiyatro tenkı"d· · · L~• edı"bnı" lr. ıçm sevenm ve ona aı er ıyı ... ,...,. a aına evve a en ı rn e 

ı yezması ıçın, PB •• • 

mutlaka. S~lami İzzet kadar pel- Bir de bize ,,...~lim: Abdülhak ve guzel ıey. ıçln hayranlık ve be. bu sıfatı ves:!r· Ve onda ISl':ır eder. 
teleşmeaı ıcab ettiğine dair bir Hitmld öldükte~,..- bir yecan beslerı:n. isterlerse bu sevgi. O zaman dunya da buna dı 'kat 
ka:de mevcud olmadığına göre akt'le bü ""k bsene ~n·a ye uCahilanc > ve uRomantlk n de. eder, ve oıııu biiyük bir f8}uiyet o. 
sayın dostwnuzul"' bu mütaleası~ v.. 1 ona en yu ayr~ ıgını sinler. Buı m:1letimı calrllfine ve !arak tanımıy alııır. 
nı münakn« ya de - b 1 gorte.ıınlı ve cserle:-lnden mıılhelm N»nantik bir Jekltdc seviyorum. NI. •••••••••••••••••••••••• ........................... . 

Y ger u marn. l b l 1 b"I b" bü.." İ Yalnız, cevabında, (Nusret Safa o_.mUJ. u unım ar 1 e ocıa ır tekim Almanlar Goelhc'yl ve n. Muayyen fırınlardan 
Cof'kun ağabeyisi Şehir Tiyat:-su yük pır vHfı yakı.ttır1t111anıaz oldu,gilizler Şe.'c.spir'i öyle seviyorlar, öy. 
müdürii olduktan sonra tenkid lar.Kahvchanelerde, dedlk::ıdu do - le sevmes•ler 137 cildllk küJliyat1ar ekmek a)ma kararı 
yazınaA'a batlııdı .. ıı iddiasına ka- latmıya baJladı. H&m«l sadece şiş. meydana gellr miydi? Bu 137 clld b "k d ') k 
zan kaldırabilirim. Sayın münek- k:n laf söylemİf bl" adammış. Bü. içinde 1airia falanc:ı günü öğle ye. tat l e l ece 
k.d hatır.tarlar ki, ben tiyatro te..-ı yük bit- lfım ademımız var: Erzu. meğinde ha~I ~en~eğl yc~lği bile fkincikimun ve Şubat aylarına 
kidi yazınıya 7 sene e\'vel uSon rumlu tbralıim Hakkı. Bu adam yazılıdır. Bızım ılım ınılliyetçller aid ekmek kar'llanmn mahnlle. 
Telgraf»da baılndım. Birader tekimül nazariy . i iik olarak ~ olsalar ~emen <• bunun ne lüzumu 
beyin tiy t.ro müdürü ıol~u 3 yıl zuhla ifa.de eyilernl§tİr. Bunu yaur. var ıı ?ryece~lerdlr. ~akat .. ~lm~ 
lak bir keyfiyet.. Acaba bunun sını"Z, b&at derhal itirazlar yükse. ve İngiliz nulletl.~r!. boy.le duıu~u
için de aAğabeyi&in•n tiyatro mü 11 Bun d 1 b"bn ki yorlar. Millet buyuklerone karşı ıç. 
dürü ~l cağını kest:rerek <> za ~·pal ~İ oneki~ e~e d ı ~m 1 m t~ duydu\ları sevgi dolayıstl~ on. 
mandan saj.a b--ladı» mı diye. K 1 Nr 1 k Ke 1 8al': eltmBı~ t• ların hayat1arıına nld en hurda te. 

-T - oca amı em ıç n ursuva f · 1 bü 1~k ı ·· cck? Selaminin yılların Jıesııhını • . er.uat ıç n e am n ve sevg gos. 
b k d k ve aportunı dedıler. Fikret, bir teriyorlar 

şaşırma~!?• a ıyo~u_m 8 • an.=: Am~ika 111ekteblnde den verdi ·, • • • 
te verdıg• ccvabda ıt raf eyled P.' dl at 1d Goetbe yı Be)'Wlelnulel yapan a. 
ihtiyarlığma hükmedeceğim ıreli- ye v ~~z 0

• u. . . nu1lerden en birincisi onu kendi 
yor. Pelk buyuk bir {apta hır şair o. mll'etmin bu şekilde ben:ınsemesL * Jaaı Yunus Emre için bir hayranlık dlr. 

Selim Nüzhet üstadımız ise, 
((Ak mı> gazetesinde uYe kür
küm ye! ıı komedisi için yazdığı 
makalede, yarım aütundan fazla 

J 

ankette verdiğim cevabda, ken. 

göstc:r"niz, derhal ona Mevlinanın Biz. Hamidl, Namık Keınnl'i Sn.. 
mukal'ldl derler. Mevlana da Ef- llb Ze1dyi yerden yere vurmakta 
l~b •. 'tlun m"' erdmidlr. devam ed~ ve bunu bir nevi 

Tek baf•na bir r!yaz.iye luunusu Objektiflik ve zeka esen &&yarsak 
ve asarı riyaziye meydana getirmiı bizim lç!ınlzıden hiçbir uman bey. 
olan Salın Zekiyi memlekette kaç neJmlkıl adam çıkamaz, çıkama. 

lerde evlere dağıtılmasına yarın• 
dan itibaren bn~lanacaktır. 

Ekmek kartları Belediye 1ktı
sad Müdürlüğü taraf andan halk 
birliklerine tevzi olunmu~tur. 

Memurlarla diğer sabit gclir-
ilerin karneleri de mutemedler 
tarafından Belediye f ktısad Mü. 
dürlüğünden alınacak ve memur· 
!ara dağıtılacaktır. 

Her şahsın oturduğu semtin 
fırınından ekmek almasını temin 
"çin yapılmakta olan hazırlıklar 
ia ikmal edilmek Üzeredir. 

Fırınlara bağlanma kararının 
tatbikine Kanunusani içinde ba~· 
la nacaktır. 

dis-i için ileri sürdüğüm iddieları 
kar§ılamıya çalışıyoı-. Ben, daima 
Selim Nüzhetin bir ((tiyatro mü
nekkidi» değil, bôr ntiyatro bil
rini» olduğunu iddia ederim. iki
si arasındaki far1k me.lum. Temiİl 
haldkında büküm verem:yen mü. 
nekkKI sayılmaz. Piyt.sin huıtusi
yetlerini, nev'ini, muharrir"nin 
tahıiyetini aniatmak batka i.~t·r. 
Hatt.8. kanaatime göre; münek -
kid eserin mevzuunu bile anlat
makta müstağni davranmaıiıdır. 
Art0

stlerin rollerini ne derece gi. 
yinebildiklerini, piyesin havasını 
ne dereceye kada.r verebildikler
ni anlatmak, mi7.anseni, tekniği 
dekoru, sahneye konuluşu müna
kaşa münekkidin başlıca vaz:fe
sidir. Ostad bunlnra. asla sürtün. 
mediğine göre, nasıl olur da ti -
yatro münekkidi aayılab:Jir. Bir 
münekkidin şüphesiz zengin bir 
kütüphanesi bulunmııhdır. Fak1l 
her kütübhanesi bulunan zat ta 
t'yntro münekkidi midir? ll•le 
bu kütübhaneJer, ilitad da görül
.Jüğü gibi, msanı iğfal ederse? 

c VE İC.&.D 

Unutmamak S?"rek ki, kiitii"'
hane temsil hakkında hüküm 
vennek için değil, eser ve aabibi 

(Dev"'"' i ; .. ci savla.dal 

nileııi ile defterini kapadı. Aya· 
ia kalktı. Nilufer.in koluna gir -
dim, biz de onu taklit ettik. Ka. 
nmı babasile anasının bulunduğu 
tarafa ıötürdüm. iki ihtiyarın 
ellerini Öptük. İhtiyar baba du
daklarını kızınm alnına dokun -
dururken bana işitt"rmek isteme
diği bir sesle fmldad\: 

- Teşekkür ederim yavrum! 
Kulağıma çarparak zehirli bir 

mayi r.bi iç;me akan bu cümle 
üzerine ihtiyara baktım. Bunu 
farkedince sesini yükseltti: 

- Tabii ~imdi bep beraber 
bize gidiyoruz, değil mi? 

Etrafımızda daveH.ilerden bir 
halka hasıl olmuştu. Herkes bizi 
dinliyordu. 

Niluferin sesi ağır ağır, hazin 
bir musiki g~bi yükae!di: 

- Hayır baba, Cemil evimize 
gidecek, ben de sizinle aparlı • 
mana uğrayıp unuttuğum birkaç 
şe)'\İ aldıktan ı.onra on~ ıil.tiha~ 
edeceğim. Bu l.lk,a.m ınısafn.ılerı. 
miz var. Öyle deiil mi r.~il? 

• 

lsve 
• 
1 o e 1 • 

lsveçte çıkmaltta olan <•Arbe. 
ted,ı gazeteanin yazdığına göre, 

lsvcç mensucat tröstü, Norçe
pinge §ehrinde, günde 6 bin kilo 

sun'i yün yapmaktadır. Sun'i yü
nün iptidai mad<lesi, fevkalade 

beyazlatılmış, yüksek evsafı haiz 
sulfat dö sellülozdur. 

Sun'i yün istisnasız olarak her 

şeyde kullanılab:lmekte, ve ev -

saf itibarile tabii yünden f1rksız 
bi.r manzara a.rzetmektedir. Sun'i 

yünden yapılmakta olan c.biı,e -
lik ·kumaşlar, diğl!r cins kumaş -

!ardan fevkalade beğen:lmekte -

dir. Sun'i yünün gördüğü bu r11ğ

bet üzerine, İsveç mensucat trös. 
tü, sun'i yün İalihsalini günde 18 

Tabii gazeteci arkadaşleorını da -
vet et~n ... 

* 
Onu otomobile kadar götür -

düm, kapıyı kapatırken: 
- Çabuk gel, seni sabırsızlık

la bekliyorum! dedim. Beni din
le ve ondan MmrA hükmünü ver .. 
Emin ol affedeceksin. 

Acı acı gülümsedi: 
- Böyle $Özlere ne lüzum var, 

dedi. Bugün b:zim en mes'ud gü. 
nümüz değil mi? Senelerce, bir
birimizi gördüğümüz ilk günden 
beri bu günü oekleıned:k mi? 

Şoför makineyı hareket ettir
di. Otomobille l.. ..... ı.. .. r birkaç a· 
dım koşamk baiırdım: 

- Beni çok bekletme ... Me -
raktan çıldırırım ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Şimdi bu satırları yazarken e. 

v:"mdeytim ve yalnızım. Penceore
lerdeki siyahlık yavaş yavaf so
luyor. Güneş doğuyor. Nilufer -
den ayrılalı on iki saat oldu. Ha-

bin kiloya çıkarmağa karar ver
miştir. 

Jayyareci!er iç:n yeni tip 
k mbi ezanlar 

uNord Çayna Deyli Niyüsu ga
zetesinin yazdığma nnzarnn, A
merik da yeni tipte bi .. kombine
zon icad edilmiştir. Bilindiği ü
zere tayyareler pike uçuşların -
dan doğrulup dd. ufki bir hal al. 
dıkları zaman layyarccilerin hat
ları dönmektedir. İşte bu yeni tip 
ko~binezonlar bilhnssa bu ba~ 
dönmelerinin önüne geçmekte -
dirler. 

Yeni tip kombinezonlar iki 
katlıdır. Birinci katları elastiki 
bir maddeden, ikinci katları ise 
~ert bir maddeden yapılmıştır. 
Bu iki kat, yahud bu iki tabaka
nın aruı bos olup, bu boslukta ----------

" il 

1 y 
su veyahud diğer bir mayi ser • 
bestçe cereyan edebilm lttedir. 
Temin edildiğine gö.-e tayyare 
p:keden ufki bir vaziyete getir -
ken, komibnezonun iki tabakası 
arasında bulunmakta olan m yi, 
piloıtun ba tarafınn intikal et· 
mekte ve hava tazyikinin ba~a 
intikal etmesine mani olmakta • 
dır. 

Ayni gazetenin bildirdiğine 
göre, Amerikahlar, pilotların vü. 
cudlarmı sıcak tut bilen bir baş
ka komb:nezon da icad etmisler
dir. Bu yeni tip kombinezon kau
çuktan olup, elektrik cereyanını 
geçirmek gibi btr hassayı haiz • 
d:r. Bu sayede, tayyarenin pilo
tu veyahud rasidi, her he.r.gi bir 
elektrik cereyanından istifade e
derek ısuıabilir .• Bu icaddan son· 
ra, ayni maddeden eldiven ve 
kundura da yapılabilmektedir . 

Top namlularrnı aşrnmaktan 
mMhaf aza için yeni bir usul 

uNevyork Taymis ~ gazetesi -
nin yazdığına göre, Birle§ik Ame 
rika cümhuriyetlerinde, lop 
namlularının vaktinden evvel 
yıpranmaması için yeni bir mu· 
hafaza usulü icad edilmiştir. Bu 
usul şundan ibarettir: Topların 
atı~Jarı esnasında kuHan11mı>kta 
olan barutun iç:ne o/c 2 den o/o 10 
nisbetine kadar fosfor ilave <dil. 
mektedir. Barutun infilakında 
fosfor, hami:r. fosfor harne gel -
mektedir. Bu hami:zi fosfor, nam
lunun dahili cidarlarmd.,,, bir 
tabaka teıkil etmektedi .. ki bu 
ts.b'lka namluyu aşınmal<ton mu
hafaza eder. Gazeten:n kavdet • 
tiğine göre, yapılan tecrübelere 
göre, havanın fevkalade Tutubet
ti oluşuna rağmen, 1000 saat zal'
fında, namlunun içinde en uf ak 
bi-r aşınma veyahud pas görül • 
memi~tir. 
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Varlık ~ mültellJleri.nin 
liat~si cuılJı., mükeUellerden 

hazılcınm bilidiriyorrım 

İzmit ( Husmi) - Varlık ~g.L 
mükellefleri ilan edilm~ ve Uate 
mali~ kapısına uılmı,tır. Ka-

Batman çayı üzerindeki köprü de tamam
landıktan sonra tren Siir'de ulaşmış olacak 

1 yıkıldı, 3 çocuk j 
enkaz altında öldü i 

Elazığ (Hususi) - Elazıjın f 

Kara Mustafa ile Kara Ahmed in güreşi 
- Oyunlarına dikkat et... tafanm Kara Ahmede i\k elden 

Altta ve, Üstte pehlivanları yok. d~mesine memnun olmuştu. Çun 
~a. · · Hasmı yoklamadan boşlu • ku bu, belalı herifle ilk ve rahat 
gunu bulmadan aptal gibi oyuna devirde sımsıkı koı.unu pay ede-
ve mukabeleye geçme... Hep bilirdi. Ya o, onu •. Ya o, diğerin 

bo§ yer afla ve bul, 
ın li&teleri de bugünlerde ilin - 1 -

llecdmr. İ:r.mitte 189 mükellef Siirde giderken, Siird ve Siird-
1855 ira va.-lık vergisi verecek. liler halıclunda hemen hemen hiç 

sinde, iki dağın eteğinde ve bir 
&athı mail üzerinde, su-a sıra be
yaz taştan binalar güneşin aksile 
pırıl pırıl yanıyordu. 

BU:mifeın köyünde iki katlıt 'Ah 1 
I· med Ö.zıdemlr ve Razid'e aid ! 

1
. bir ev 18-19 gecesi hafif suret- 1 

te vUkua gelen yer sarsıntısın. 1 
z dan yıkılarak içerisinde yat. 1ı ~ ma:kta olan sekiz nüfustan 1 7 

devire<:ekti. Hergeleci lbrahim 
şüpheli idi. Çünkü Kara :\fosla 

- Ahmed, orta güre,.ini kur f K Ah ,.. • a, ara mede nazaran daha 
1.r. bir fikrim yoktu. 

- Bu mu? Şu kar!ıda görü • 
nen mi?. diye ı;ordun{. 

tarırsan muhakkak Kırkpınarı usta ve, eski bir pehlivandı. 
da .lilurtartl'sın ... Çünkü büyük or 
t 1 Eşler ,bağlandıktan sonra Caz anın sayı ı pehlivanları hep bu 
rada ... Burayı temizledin mi ta - gır ortaya çıkıp eşleri takdim et 

İlan edilen 1000 lira.dan yukarı .. ~yarbakır~ geldiğimin ertesi 
• oe ti.bi mükelleflerin isimleri gunu hayatının büyük bir kıs.mı
rdır: nı ~ııkt. aeçirmiJ bir dostumla 

2500 Fatk Belgin, 5000 Salim karıılaJUU§tım. s.ii:~e gitmek ü -
tamirt 1500 Zihni Kaman tOOO zere ofduiumu ıtilınce: 

ed Özd&yı oğlu, 1200 'Cemal - Siird ~rkan inc4idir. 
mahdwnları 1000 Füruzuı Se- Her bakle orasını çok beğene • 

, 2000 ~İn Talay, 2000 ceğin~ -zannediyorum. D~di. 
Ak KÖl!eoğlu 1500 Süooü Dıyarbakırdan kamyonla gi-

anyal 7000 Abdu.rrah~ Kara diliı-se, Siirde bir günde varmak 
4ooo Hali.nı Kanlı 2500 Ya mümkündür. Fakat Diyarbakır • 

Karaçetin 1000 Fe;J4 Aral dan Siirde kamyonla gidebilmek 
000 8ıurbatı Güxey 2500 Abdür~ mazhariyeti, ancak senenin yaz 

im ~ 2000' M. Nuri Giral, ve sonbvahar mevsimine mahsus· 
000 H. Kamil Akyıbnaz 1000 tur. Yaı-murlar yağdı mı, Y<•llar, 
~tned. Gül 1000 Mehmec.İ Aydın, kamyonların, geçemiyeceği bir 
9500 Öme~ l.Utfi Bilen, 1500 Ab.. h~l alır. O zaman, ta~iatile bey. 
·· ahim Kabu, 12000 Mahir Kı. &'1r veya kabrlllrla gıbnek İcab 

- Evet orası. Buradan oraya 
olan mes.afe lam 22 kilometre -
d:r. 

Kamyonumuz tepeden vadiye 
doğru indikçe Siird gözden kay· 
boldu. Paşur suyunu, paşur köp. 
rüsünü geçtik. Nihayet Gezer ça
yına geldik. , . 

Gezerde, «Gezer bahçesiı> de
nilen güzel b:r mesire var. Kam
yonumuz bur~da mola verdi. Şo
för: 

! Y&§Jnda Maksud, 9 yaşında ı 
~ Makbule, bet yaşında Mürşide f 
: adlı çocıJklar enkaz altında ka. i 
S larak ölmiifler, 40 yaşında Bel- f 
~ kis, 14 yaşında Yusuf ve 11 I 
! Yll§loda Güllü de hafif surette J 
: yaralanmı§.lardır. Raşidle karısı 
: Fa.tına hadise esnasında pence-

mamdır?. Seni göreyim oglum ..• ti: Ve, her b'tl'ıni.1 menkibelerin 
Diye nasihat verdi. Hakikaten ok0ıdu. Kara Mustafa için şöyle 

Ah d 
söyle<li. 

me , Edirne Sarayiçi güreşini 
kazanırsa Kırkpıııarı haydi haydi - Buna Kara Mustafa derler 
alırdı. Tekirdağının bir;cik pehlivanıdır 

Kara Ahmed, Hergelecinin e- Kündesinden, sarma:ından ko 
line düştükten sonra çok değis - runmalıdır. 
mi.,ti.Güreşin birçok incelikleri~e Kara Ahmed için de: 

obay, 1000 Ra.tid Gü:nıbüz, 1000 e<ler. • 
deıttin Dinç baş, 1000 Ahmed Be~ ~ıir~e ~id~rken Eylulün 

ül NaDNr 3000 MeMned ve Hi.l. 500u 1dı. Vakıa ılk yağmurlar 
Eğ'e tOOo Kizını Dinç 1000 yaimıth, fakat yollar henüz ça
~ 1000 Ali Ei.; ve Se- mur olmama,ta. Binaenaleyh kam 

11: Huan Erdem 4000 Esad De- yonlarla gitmek pekala kabildi. 
irsoy 70Q'J ibrıJ,im Hakkı Tuz.. Ben de kamyonu tercih ettim. 

270oo H&m.ld Turao ve Sadık Sa.bahan erken saatlerinde Di-
~ 1000 Müfit Saner 2000 Fuad yarbakırdan hareket ett=k •. İlk 

ekbi 3000 Receb Akyılmaz: uğrak yerimiz Bismildl. Burada 
o İzzet Bafkal 1500 Sadett~ ufak bir mola verdikten birer 

tığ 1000 Hail/ Bankası 5000 çay içtikten M>nra, yolumuza de-
~ Uçsar '>5000 H~n Koz. va.m ettik. l·kind dLrrak yerimiz 

4500 Doıd:r Hasan Ömer Sinan oldu. Burası Diyarbakır • 
~ 3000 Seıdık Efe 1000 Meh.. dan farka doğru yapılmakta o. 
:ed Düz kaya 2000 

1
Doktor Ha- !an tren yolunun son istasyonu 

Ömer r.ron,' 500 Hasan Kozlu- ıdi. Burada, Batman çayı üze • 
1000 Sad-etİtn Atığ 2000 Rauf rinde muazzam l>ir asma köprü 

' , 1000 İbrahim Tuzcu, 7000 yapı~~~~ır ... Bu k?prün~n ~n
alihatt:in Patır, 3000 İslim Du. '!9-at~. b~ttıgı gun, şımendıfern, 
alık, lOOO Mehmed ve Muzaffer, ta s.ı~ın y~kınlarına kadar .. ıre~: 
elvlli, 7000 Hamdi Özer Oduncu, "!esı ısten b.ı.le olmıyacak. Çunkü 
000 İhsan Sönmez, 3000 Salih Ke. Sınandan SPrd yakınlarına ka • 

· NI • 3500 Ali c:.-·dam dar uzanan 100 kilometre tren 
ır ve yazı, wv~ l h k' 'l b' • • 

e oğlu Emin, 3000 Hilmi Korucu yo u, laem~l amı eln ıtmış, ıs • 
lu 4000 Mustafa Başkal 7500 tasyon . r ı e yapı mıştır. 

' C!-l- 1000 AliDlkmıen Sinandan se>nra İlok nahiye -
asan ~nan, ' . d h B . ' k 000 Bek. Fuat ve V~ysel 1000 s·ne, a a sonra eşırı ayma -

kk R ır, n-·L· 'ılA 5000 M Ali ka~lığına geldik. Beşiri, Diyar • 
a ı ız:a DaU a, • b k S" d 1 .. ·n.c1 r~ Muet f Er y a ır - ur yo u uzerı e, rast. 

r.I1\UllÇ ve a a so • ladığım yerlerin, her bakımdan 

Edirnede sigara sıkrntısı 
izale edildi 

Edirne (Hueusi) - Bir müddet. 
ten.beri tdı·imizde sigara ve tütün 
stkıntısı çekil.mele idi. İstanhuldan 
getirilen bir vagon tülün ve sigara. 
ya kaVU§An halkın yüzü gülmüş ve 
geniş bir nefes alınmıştır. 

Kozn ortaoku1u açıldı 
Zongul;dak (Hususi) - Kozan 

ortaokulu açılmış ve derslere başlan 
mıştır. Bu müna-sebetle Kozanda bir 
töreın yaprlmıftır. Kozanlılar bu va
ziyetten çok memnun kalını,lardır. 

en güzeli idi. Öğle yemeğini bu
rada, yedik. Ondan sonra, Gar • 
zan yolunu tuttuk. B;tliset ora • 
dan Vana gid.en yol, Garzanın, 

biraz ileristnden ayr\lır... Gar • 
zanla·S=irdin arası 42 kilometre 
ka:dardır. Siirde yaklaştıkça, onu 
görmek için sabırsızlığım da ar • 
tıyordu. 

Garzandan ayrılalı bir saat bi
le olmamıstı. soförüınüz: 

- l~te SHrd! 
Diye haykırdı. Şukın saskın 

etrafıma bakındım; Tilan kara -
kolu den:len yüksek bir y .. Tde 
idim. KaTs1rnda koca bir vadi u-
7'"nıv.nrdu~ Bu vadinin cok ileri. 
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Üzerine çevril'!n nazarlardan 
bir an evvel kurtulmak, 'bir an 
evvel bir kö,eye sinmek istiyen 
bir hali var. Yüzü solgun, saç • 
lar1 darmadağınık ..• 

FıınLt.ılar: 

- Vedad geldi .. 
- Çok zayıflamıf ! ... 
- Bu sene hiç konser vermedi 

değil mi? 
Mesen-et Hanım, yerinden fır 

ltyarak, karde,ini karşılıyor: 
- Nerede kaldın Vedad? 

Gönülü göateriyor. 
Ağır ağır başını kaldırarak, 

işaret edilen <ara( a kaçarnııklı 
bir nazar fırılatıyor. Gönült yarı 
mes'ud, yarı muztari-b bir tebe&
sümlıe selamlıyor onu ... 

Başı dönüyor, 1rözleri kararı. 
yor. Buraya ancak iapirtonun hi
mayesinde aelebildi. Çok fazla 
içm~ olma~ına rağmen, bala şuu
runu uyuşturamadığını Msııedi • 
yor. Zaman zaman, iri ter dam
laları biriken alnından elini ge. 

- Anlatırım, yalnız beni he - çiriyor. 
men bir yere oturt ... Çok halsi- - Hoı geldin Vedad! .• 
zim ! Semahat! ... 

Frağınm etekleri masalara, 
sandalyelere takıla takıla, başı 

önünde, ablasının açtığı yoldan 
sendeliyerek ilerliyor. 

Eniştesi: 

- Nere.Jesin yl'hu ... Millet;n 
gözü yolda... Herkesi merakta 
bırakmak için mi böyle gece ya
rısı te,rif buyuruluyor? 

Ci:>kercesine .sandalyeye oturu. 
yor. Titriyen pe.rmaklarile ma • 
sanın üzerindeki paketten bir ai
gara çeke,.ek atefliyor. 

- Çok sinirlis:n Vedad f •• 
Ablasile göz g\>ze geliyor ve 

birbirlerini anlıyoı lar. 

Kuru gırtlağından madeni bir 
ses çıkıyor: 

- Tefekkür ederim. Tebrikte 
geç kaldım ammat kusura hak · 
mazaın değil mi? 

- Ak§amdanberi seni bekle • 
diki 

Bu söz cevabsız kalmşıhr. 
Suratı asık, sigarasından üst • 

üste derin nefesler çekerek etra
fma baıkmıyor. 

Oht Eeli.ket! 
Dana bitti. 
'$imdi Gönülle kocası gelecek. 

ler •• 
İıtte ona doğru ilerliyorlar. 
Seai titriyor: 

• reden atlayarak kurtulımuşlar. il 
• dır. 
\ . 

vakıf olmuştu. Aç1k göz ve zeki (Arkası var) 
olan Kara Ahmed, Hergeleci ne 
gösterirse dernal kapıyordu. 1ı }( A U y U 1 

- Buranın suyu hem Eevka • 
iade &'Üzeldir, hem çok soğuktur, 
dedi. Bol bol içiniz!. Siirde ge -
lince bunu çıok ararsınız. 

AIA.ka ile: 
- Niçin diye sordum. 
- Siirde gelince anlarsınız. 
Gezerden itibaren on beş da -

ki:ka kadar yol alnıış alMamış.tık. 
Bir tümseği tırrnamr tırmanmaz, 
yerden mantat ~ıkar gibi, Siird, 
Arab mimari tarzını andırım a
ca~b ve beyaz binalarile kı>rsı • 
"'ı:ırf 1t yükseliverd;. H. 

's. 

Sarozda zeytincilik 

'··············································'' 
Bandırma belediyesi gıda 

maddelerinin fiatlanm 
teshil etti 

Bandırma (Hususi) - Bandır. 
ma belediyesi gıda maddelerinin fi. 
atlarını tesbit ederek halka ilan et,. 
ml!lir. 

Bu işin takibi için d~ ayrıca bir 
fia.t mürakabe heyeti seçerek her 
gi.in piyasayı kor.trol ettirmekte ve 
tespit edilen flatlardan fazlaya bir 
ıey sa1Jtınna.maktadır. Halle hu va
ziy'Eltten mem.nundur. 

--o---

Bir bar gnsonu bir hiç 
yüz~nden ka!il o!du 

İııml'l' (Hususi) - Evvelki gün 
Birinci Kordonda Şenbar clvarıı:ıda 
müessif bir hi.dise olmuştw .Bu bar. 
da garsonluk yapan Mehmed oğlu 

Fahri, müskirat ve tütün bayii Hay
riınin düllı!kanından almış olduğu ~İ· 
gara parasını vermemiş, Fahri ile 
Hayri arasında bir münakafa hafla. 
mıftır. Bu arada tütüncü dükkanın. 
da oturan Niyazi de münakaşaya 

Saroz körfezi nahiyelerinden olan karlfmış ve neticede Fahri bıçakla 
Mecidiyede zeytinciliğe ehemmiyet Niyaziyi ağır surette yaralamış.tır. 
vlrllmektedir. Nahiye müdürü Şa • Suçlu tutularak adliyeye verilmlftlr. 
~an Er~~ buraya yerlefm~ ve ze~ Niyaz~ aldığı yaralardan mütees.. 
tin yetı.tırmlye haşlamş olan Zekı siren memleket bcUtanestnde ölmüş 
Önder köyli.iye zeyfucilik hakkında tür. 
öğii:dler vermektedir. Resimde köy. 

lüJeri, nahiye müdürü ile Zeki Ön- Elazıgda bir köylü öldürüldu" 
deri görüyorsunuz. 

Edirn:d~ memurlna verilec!k 
kumas ve ayakkabı 

Elazıg (Hususi )- Ele:ı:!ğın Kıt-ç 
kale köyünden Yusuf oğlu 312 do. 
ğumlu Mehmed Usanmaz dağıt o. 
dun kesmiye gitımlt, odun kesme. 
ğe bafladığı sırada odUf'l'lartn kendi 

Edime (Hususi) - Şehrimizde. leriıne aid olduğunu Uddia eden ayn.İ 
ki memurlara verilecek elhls~lik köyden Mehmed oğlu Mustafa Çif
kumaş ve ayakkabı için alikadar. çi ve oğulları Hasarı Hüseyin ve 
?ara emir gelmiş ve dairelerce ba.. Bayram tarafından sıopa ile dövü.. 
zırlıklara başlanmıftır. 2 nci Kanun lerek öldürülmüftür. S~lular yaka.. 
ayı içinde tevzlata ba+lanacağı u- lanmış ve adliyeye teslim edlbni§-
muluyor. tir. 

dudakları hizasına kaldırıyor: 
- Elimi öpsene.. Baban yaş -

tayım senin 1 
Semahat, dudaklarını dişliye • 

rek bafını önüne eğiyor. Gönül 
hayret iç:nde... Gülmeğe çalışı -
yor, muvaffak olamıyor, gözleri 
Vedadn gözlerine saplanmı} ba. 
kıyar. 

Kocası: 
- Öpsene Gönül.. Vedad Bey 

doğru söylüyor. Bu el, sahibi 
yaflı da ohnasa öpülür. Ostad, mü• 
saade edin evvela ben öpeyim! 
Gönül, hararetli dudaklarını Ve
dadın, zayıf, kemikleri dı~arı uğ
ramış eline koyuyor. Vedad ür
permiştir, sanki, kızgın bir de 
mirle eli dağlanmış gibi ... 

Eyvah.. Oturuyorlar... İşken • 
ce ,hala bibnedi. Ne karma karı
şık Msler.. . Ne öz evladı bir in
sana, ne candan bağlı bir sevgi • 
liye müteveccih bunlar .• 

Kendini toplamağat neşteli gö. 
zükıneğe çalışıyor. İmkanı yok .. 
Yüzü gülmek için gerilmiyor bi. 
le ... 

Müzik bir tangoya başladı. 
Gönül kıpırdanıyor: 
- Vedad Bey dans etmez mi

siniz? 
Yüreği ağzına geldi. Bu daha 

büyük bir işkence ... 
Gönül, cevabını beklemeden 

doğrulmuştur bile ... 
Kal,kıyorlar. Genç ·kıztn ince 

belini sarıyor. Kolları arasında 
Göniil bir tüy kadar hafif ... 

- Vedad rüyada mıyız? Ne 
müthiş bir kabus bu! 

nupnahyız. Bu netice akla gelir 
miydi? 

- Gelmiyebilirdi. Lakin en 
makul, en mantıki netice budur. 

- Rüyada gibiyim Vedadl O
lup bit:ıenler bana hayal h~ssi ve. 
riyor. 

- Hayat bir hayal zaten .• 
- Ben hayalimdeki hayatı is-

tiyorum. 
- Allah iatemedi. 
- Allahtan evvel seni •• 
- Doğru .• 
- Beni sevemediğini, kaçtığı-

nı görünce kalbimden vuruldum 
Vedad l Bu it :r.orla olamazdı. 
Senden sonra snnemi karşımda 
buldum. Annem büyücü gibi bir 
kadm... İnaanı kendi iradesinin 
dışına çıkarmasını biliyor. Nasıl 
oldu, bana nasıl hi.kim olabildi. 
Bu netice nasıl meydana geldi? 
Hala §Afkınım ! 

- Annen bir annenin vazife -
sinfyaptı. Her şeyi unut, gülmeğe 
çalış... Unutacağın Mır ~ey de 
kalmadı artık ... Bu b'r hastalık
tıt geçti çocuğum. Bütün kalbinle 
genç kocanı sev, evini sev, hayatı 
sev, yarın çocuklarını sevecek • 
sin! Bir gün beyaz saçlı bir ihti
yara aşık olduğunu düşünerek 
kendi kendine güleceksin 1 

- Vedadl 
- Yalvarırım, kapıyahm bu 

bahsi •• 
- Kalbim !.enindir Vedad! 
- Kocana ver ... 
- Veremem.. Nişanlanmağa 

Hergeleci ona mütemadiyen 1 
nasihatler ediyordu. Hasımları • -------------
nın ayarını anlatıyordu. Şuna şöy CUl\olARI'fü:iİ 26/ uı 1942 
le gir ... Buna şöyle oyun ver ve 7,30: Sa.aıt ayıu, 7.:,~: Vucııdumı.ı:.ıu 
tak diye türlü İncelikler zerkedi- ç;ı.hştıra.ımı, 7,40: Aüns ha.berleri, 7,55/ 
yordu dimağına... 8,JO: Senfoı.ı.iJı. progr.ım (Pl.ı. l:S,30: 

Güre§ ba§ladı. Ca-zgır bağıra • Saat ıcya.N, 13,33: K:ır41k program IPI.), 
yordu: 13,45: A~ ha.berlcıi, H: Tarkçe plik.. 

- Büyük ortaya güreşecekler l:ı.r, 14,15: Müzik: ltiy:ıs-~tlcünılı.ur ba.n. 
meydana 1. cilo5u, 14,45: Temsil. " Şu P:ılı~·a.t:.ızm 

Kara Ahmed, soyunmuş Ul'ta- Yaptığını Doğru Buluyo" ıurı:sunuz?», 
sının yanında oturuyordu. Caz • 15,05: Konuşma \Vücudumul.u çalış • 
gırın bağırmasını bekliyordu. Caz iımlım), 15.15: Koııu.5m:ı. Korn.crlıı 
gır, seslenir semlenmez kazan Takdimi), 15,30: ltiı.ı·aseLit·ümhur Fit ar. 
dibine yürüdü. Ustasmm elinı monik omesı rası kon!iierintn Devlet kon,. 
öpmeyi, nasi•hatlerini almağı u _ sCTVatu:ı.n salonlarıııd:ın naklm n>eşrl, 
nutmamışh. 18: Saat ayarı, 18,03: R:tdyo dan3 or. 

Hergeleci, çirağını uğurladık- ~o~rası - heır teld":ı programı, 18.15: 
tan scnıra fÖyle bir bağdaş ku- Radyo çocuk ktübıi. 1!1,3{): S:ı tt a)'llZ'll 
rup oturdu, derin lbir nefes al • ve aja.ns hal>erleri, 19.45: Serbest 10 cb. 
dıktan sonra kazan dibine gözle· kika., 19,55: Küııiilih'<~":ı:kar ma.kamııı. 
riıni dikti. tlaın ş:ı,ıı ı.lar, 20.lS: Raclyo ga~ 

Büyük orta pehlivanları sıra • 20.45: Şarkı ve "ürküler, ~1: Konnşma 
1:t.nmı~tı. Cazgır eş tutf'.caktı. (Kendlınitzj tanıya.lımJ, 21,15 ; ])inleyld 
Cazgır,, pehlivanları gözden ge • lstcltım, 21.45: L'\Icslekll'T konıı5u.,or), 
çirdi. Ve, eş tutmağa ha~ladı. 22: Radıyo s-alon orloc'ltrası., 22,:rn· Saat 
Hergeleci, Kara Ahmed~n kim;n aıyart, A.t.ıns h~b"•l~ri vr hors~lıır. 

1e eş)eneceğini gözlüyordu. 
Cazgır, Tekirdağlı Kara Mus

tafanın ellinden tutarak Kara Ah 
medin yanına getirdi. Hergeleci, 
irkildi. Çünkü Kara Mustafa peh 
livandı. 

Cazgır, sırasile efleri §Öyle 

lstanbul Borsası 
25/12/9'12 M'!lı.ş • kapanış rtatıan 

ÇEKLER 

b~;ğladı: Açılış ve ka.pa.ııış 
Erenköylü kündeci Veli .ile Londra. ı seklin 5.22 

Bursalı Ahmedi.. .._t;w.York 100 Dolar 132.-
Uzmıköprülü Kuru Mehmedle Cenevre 100 İsviçre Fr. 

Çatalcalı Hacının oğlu Samsunlu Uadrid 

Abmedle Yak8ı_cıklı He.sanı, Şum- ~tokholm 
100 rece!a 
100 İ.>ve1) Kr. 

30.32.15 
12.89 
31.1323 

nulu Deli Mus.tafa ile Kazıkçı A
liyi ... Esham ve Ta.111 ta& 

Dramalı Hafızla Mollayı. 
Esler belli oldu. Ve, büyük or- İk.ra.mlyell % G )38 19.-

İlcmm~yell % 5 933 F.rgıtnj 19.
ta altı çift üzerine bağdaştı. Caz-
gır, inağı yukarı e~leri b:rbirle- % 7 934 81"'3.s-Eczıurum 2.7 19.06 
rine d~nk olarak vermist~. Fakat 1<ı 7 941 Demiryoıu I 19.-
Kara Ahmedin est berhaddı. Bü· % 7 Birinci te.r'.ib Milli 

1\lüd:ıfaa. ls-ii'kra.~ 19 viik ortınıın f'J!'l a7.1lı neb1ivanla - .-
% 5 İkrnmiyeli birinci ter. 

rından hiri id:. Buvük ortanın 
tib Milli Mu.t.ı.fu 19.-

eın az1hların.CWan biri de Molla 
j,t;_ µ .... .,.,.J,.r-i hn· ... him, Kı-ra Mu• "'lllıı...._ ____________ ,, 

si uyandı içimde... Sonrası bir 
rüya kadar çabuk geçti. Uyan -
dım ıki, bir başkasına aidim. 

Kalbi parçalanıyordu. 
Genç kız, ha.ta kendini seviyor. 

Halbuki bir bilse ki. .. 
- Gelinlik sana ne kadar ya

rafmış kızım! 
Gönül, hiddet ve hayret karı

§ık bir nazarla yüzüne bakıyor: 
- Sana ne oluyor bu akşam 

kuzum! Elini öptürüyorsun, <' kı
zım 11) diyorsun 1 Bunlar beni si -
nirlendiriyor Vedad ! 

- Dilime öyle geliyor. Ben 
yaşta bir adam, senin bu hariku. 
iade güzelliğin, bu mes'ud gecen 
karşısında ancak kendini bir 
«baban hissedebilir. 

Gözleri dolu dolu oluyor genç 
kızın.. Do·kunsalar ağlıyaca.k •• 

- Senden bir ricam var! 
-Söyle .. 
- Bu gece benim için çala -

caksın! 
- Çok romantik bir arzu ... 
- Y apmıyacak mısın? 
- Oldukça sarhoşum .. Fakat 

çalmaia çalı§acağım. 
- cıBeni seven bir kadın var

dı>) yı istiyorum. 
Gözleri büyüyerek yüzüne ba

kıyor. 
- Sen buna sinirlenirdin! 
- Evet, bifüdim ki, başka bir 

dileı-i için çalınıyor zannederek 
dinliyecekler. 

Bu darma dağınık, aarho§ ka. 
fa, binbir yılışık hissm muha .. 
sarasında nasıl çalabilecek 7 

Dans b~tiyor. 
Yalnız kalmak, biraz sükU.nel 

bulmak, §Uuruna gem vurmah 
arzusunda ... 

Gönül, kocasının ifareti üze " 
rine, ona doğru yürürken, Sema. 
haıt kar§ısına çıkıyor. 

- Büfeye gelmez misin Ve • 
dad? •• 

Kocası lafa karışıyor: 
- V edad Bey yabancı gibi 

duruyorlar. 
Büfe ... 
O stüs.te üç bardak bol yuva1' 

lıyor. 
Semahat hala yanında ... 
- Çok peri~ansm Vedad! •• 
Asabiyetle başını çeviriyor. Ne 

manasız bir söz ... 
- Benim yerimde sen olııay • 

dın! 
-· - Ya sen benim yerimde ol. 

saydni? ... 
O başını eğerken, Semahat sö

zü yürütüyor: 
- Şimdi ik:miz de birhirimi c 

zin yerindeyiz. 
- Ben daha feci vaziyetteyim. 

Ne <<baba)), ne ıcaş1kıı ! .. Ne se• 
diiim bin insanın kayıhına yana. 
biliyorum, ne kı'Zını evlendiresı 
babanm sevincini duyuyorum. 

Bardağı sinirli bir hareketi• 
masanın üzerine atıyor: 

-· Cıldmtca.ğıml 
- Seninle konu<1ıtcağım mU • - Bak Vedad, Gönüle gelin

lik ne kadar yaraşmış J 
Eniştesi, kocaaile dana eden 

ve özünü Vedaddan ayırmıyan 

- Tebrik ederim çocuklar! .. 
Gönül, hararetle elini sıkar • 

- Artık bu mevzu üzerinde 
lronuf"mayız Gönül! 

icbar olunduğunı zaman senin 
buna tahammül edemiyerek beni 
tekrar kaçırmağa teşebbüs ede • 
ceğini umdum. Seni hareketsiz 
ve müsterih 1rörünce intikam his-

kadın için yapılmıştır. Fakat 
şimd.i artık kendimi o kadının 
yerine koyab:lirim. Yarından tıon 
ra ben de bir kadınım. Ve bunu 
her dinlPdİğim zaman, benim ic;rı 
bestelenmis · sanacağım. Cünkü 
ben de senin havat•na g:rdim. 

Feci bir vazivet! 
h:rn meseleler 11ar Vedad ! Bir .. 
ralık yalnız kalnı.- ~a cRlı.ı1~ lım ! 

(Arkalı var) ken, gayri iradi, elini srenç kızın - Havır bilakis, aon defa ko- Ana ktz, şimdi ayni eseri ken· 
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- Am.ı birİil\c çarpaca .... n:, ya. 
zık olacak. 

e az r 

Tıy UZIK (Baf taral-ı 5 İnci ısa)'iada) 
haklwıda malumat sahibi olmak 
için bir vasıtadır. (B r af 4 · + aş .. ar ı üncü sayfada) 1 - Hlmmm ... dedi. Bu hareke. 

L~f m~. P~nsı mutlak olarak tiniz fena mı idi, değil mi idi, ora. 
Evet, bir nıünekkid, Selim Nü:ı uun f idnikt hru 

betin ~tira:z ett:igi ~ckilde hareket d en ma m edi- sını bilnıem artık.. fahat be.riınlde 
etmekle mükelleftir. Yan; fU fe- yo~ u. bUDu Y pmamalı idiniz!. 

d 
-:.. elam~. yaıu~ımda peyda olan Dikkatle yuzume baktı ve ıurtu. 

na oyna ı, bu iyi oynadı, ÇÜ.."lkü .. uuı. y, öfkdl ~sesle: Kadın OC'la yaslanarak, yavaıça, f • 
~e:'~~!~ ı:reu~'iı mhü'~kmc.kki~- - •ürültü N~.talya, dı!ye haykırdı, kes iU kat be.nim iflte-btleeeğim bir tarıda 

. r. u u e .. ıy • )'U canmı . sordu: 
met verır veya vermez bu başka Kadtn, erini piyanodan •yır _ B h __._ t' d ""türü' •• 
• M" ekk'd · · maka .. • u art:Ke m en o onu 
·~·· u~l h 'kk temaş~ ettığı .• e•~r k ızın! baımı çevirdi,. Yüz·· bir cezalandırırlar mı? 
v.e .te~"ı· a kı?da bBı.~~.1uı\ı ~.ık ~!akunklainı f~~~~~ak kadar küçücük, Miralay, kadını kendisinden uzak 
rını soy ıyece tır. " utun .:tor- fcuı; rı cv&ıuade basık bumu ı ..... ırar k .. k 
1 b' b' ı ·1 · k iL •• • • ~· ve apıyı gosterere : er ır r er:ı e yarış edere sıne amourca, &'0%.lerl ıri ve mavi idi. _ z cd • d d' 
oynadıl r!ı> cümles-inin ifade et. Miralay, kalın l{ehribar ağızlığın Aydı~ ~1' ~.1: 
tıi- • • d' ., B" · d b. · ld - <>aaya çhuıgıın uman, 
gı mana ne ır. ır yarı§a gı- a ır aıgara o ugu halde, titreyen miralay gülüms rek. 

renler'n hepsi kazanma% ki . elile başındaki saçları düzelterek: _ Y~hu beneiyke :ı. ·tt dedi 
U t d M Vkuf d , orY.u unuz, . 

t s \! :f_enç y~:ı:ıcnr;:.z 
1 

u;u- 1t• - e ln o~ta a yok: d~i. San Tuhaf bir adamsınız ,.esselim. Mü. 
u~h·cn: c:'k'. 

1 
~yu.c~ adr -:.a ız er e~ ı yer açı 

1
111 a yere gır.m11, anlı- ziği bu kadar çOk mu seviyorsunuz? 

~ . aı •~ lıl" erımızı egu umumı yo-r musun - Çok seyrek dinl1yorunı. 
fıl{ rl~r bek!erl~.!ı> di~'OT. Et.tağ: Kadtn korku ile sordu: - Evet ... Neyse. bugünlük istin. 
f!"'r.uııa.h .. Bır m~ı~ekkıd umumı - Kaçını§ mı? taka nihayet veriyorum, dedi. 
fıkır ~a~ıl verebıhr? Etbett ~ah - Galt öyle.. . Yeniden gül'" ,,_CTek ve ö .. ·· 

h k • k b h") •• D-..l L-L-_,_.;J ld' • • ~-J g 2 U sen. u wn verece ve u u cmu oeuuen ~ı tiını, tabii, der-, iki defa k•,..parak Wve etti: 
verırken de, sırf hakiki maksad hal anladım. Fakat perdenin ve çi- - Bu hadise tlddcU İcab t-.ttir
anlaşı~ sın diy~, ana f~krin et. çelkliğin aıiulatndan hemen ç.tka..'nA:ı mezl. He~halde karımın piyanosu. 
rafına, ınsanı nııde fesadına uğ- dım. Bu biraz tuhaf ve gülÜllç ka. lnu bi1' daftt dalıa dinlem~k fınatmı 
ratan çeıid çeıid ga.rnitiir doldur çardı. bulaeaks•nız!. O he.rgün bu zaman. 
~ıy.a~kl G. e·.ustadı din~~ - Kadın:. da piy ça'ar. Allaha ısmarladık. 
lrm; ıdıyor ki: fıyatroya d ır a- - Peki, nasıl kaçmış?. diye sor. Salt~f bunu muhafızlara teslim 
zı yazan bizlerin, zevkimiz, key. do. et ı · 
fimiz b" miyar olam z!» Miralay, ç1'karken: •· • 

Ah muhterem hocam; şu hal- - Herhalde peneeN!den t Snltıkof bu ,ı~ıan, terli jand2r. 
d kim. ki ki · k yf' · 1 __ ı,. • • çm 1 m" b10"~ havr-•1• ...... ••e - .. hm r e ın zev , mın e ı mı- o a---, dedı. Zaten delinl:ı biri idi. · .. -:. -:: · "'"" ...... 
yar olacak?. Tiyatro btJ?hrken, Şeytan alsın onu. .. gı'"bi .. ?. ... ""!'O gozlerle baktı ve can 

Diye heyecandan boğulurdu. iyi
si ırni artık ne lıanıvnya tlf' de 
otomablle bln\yordu. 

ıHatta bir gün Bay Tokiıı vapur köpek için okluğunu anlayan1amı1-
1a &ınaziçlae gidiyordu. Denl:ı:de O kabı küçük köpeğe ikram etıniı· 

cümle kapısında, :seyircileri çevi- Kadın kalktı. Sabahlığının göğsü ve gonuld:ı':.. . . 
rerek anket mi yapacng~ ,z" Bu nü ilikleyerek onun ardı-_ı .. ·· - Başwtune mıralayım, dedı. 

r u.uan yuru. Ben 1 k 1 od ·· ürd .. • •· d~ bi.zi ne~iccye ~~_tii?11ez. Çün. dü. O zaman ben mitatayfn kaf'ff61- . a em_ .asına got • ugu 
ku,. hı~ begenınedığunı2 serleri: na çıkıverdim. zaman , ıt bkar bır ses.le çıkıştı •. 
aeyn-cı tutuyor, 1röldere çıkar ığı Miralay ırer.i gerf giderek ıhayktr. - Jandarma _dalresıade ne dıye 
mızın kapısmdan bile bakmıyor. dı: Ç&rflda dol~r gihi dnlaftyorsunuz? 

tnarti.ler vardı. Vapur mertilt-re ti. 
doğru •ferleyordu. Bay Tdı:in sinir. Ağacın üzerinden: 

En taze misal; işte ı<Ye kürküm _Siz! .. Siz ne arıyorsunuz?. Bu. Bu küstahca bir ~ar~ettir. Hem şlm 
yeh>, işte <ıBüyük fhtilillt».. rada itiı:ıl::ıı ne?. diye bda" da biçbır ltlraRa bulun. 

Ienm lfti. - Can kurtar~ yok mu? 
- Ya vapur marlılere çarpar da Diye avaı:ı çıktığı kadar bağır· 

öldürine. Dayanamadı. Kaplanın yanına K~ aldı, kuilübeye yaktn lroy. dı. Neden 01tra köpeklerin sahi4Ji 
du •• Bay Tekinin sesini duyabildi. Ve 

Tiyatro ede iyatı hakkında _ Mü dinliyOT'dunı. ~ınız!. Siz ne yapıyordunuz? 
bilgimiz, tiyatro göı·ğümüz elbet, Miralay kadına bakarak gö'Z.ten. HJç, y ız mmik dinliyor • çıktı: 

_ Bre adan, dedi, nıartıle~l - Haydi, minimini köpe-kçik koca köpeği bailayara.k onu ağaç. yazımızda bir ro? oynıyacakbr. ni kırptı, ve gümüşi kaılarını çala. dum. 
Fakat biz malumatfüru~luk et - rak omuzlarını kaldırdı. Ben: 
miyeceğıiz. Bir hükme varmak - Fma Mr harekette bulunduy • 
için bunlar sadece bizi destekli- .un affınızı rica ~er1m, dedim. Ve 
yeceklerdir. Zengin kütübb nesi başh bir §ey söylememi.ye karar 

görmüyOT musım, deni'td.eler ... ıüze1ce kamını doyur. tan indirip kurtara.bilıdı. .............................. -................................................... ._....._. ....... ._ ...................................................... . Mittiği ,tehir bahçesinde din. 
}erler ... 

Çocuk - Bir daha tövbeler tÖv• 
besi anne. 

Annesi - Ne yaptın ki çocu. 
iunı. -

Çocull - Dün gece bafıma ne~ 
geldi bir bilsen. ~,ıj \ı 

An i - Bqına ne geld 1 yav- ~llıta,,~iDlf 

rum. ;\ '. 
Çocuk - Bizim köı>,ek Karabaf 

v&T ya ... Onun aırtıq.a bindim. 
Annesi - Ya!.. "'''"''"-~"'" 

Çocuk - Evet an.rıe, Karabat 

lropnıya ~ı. Ama r.asal &co,u
yordu bir bilxn, arkCi$lndan hiçbir 

···················································· 
Geçen bilmecemizde 

kazananlar 
Ge9«"• ilmecl\lllızd"' t.azananıarın 

lfey yetfıemezıdl. Ben korkmuştum. 
Kulaklarını yakaladım. Karabaı .ko. 
fuyor, k()fuyor, hendeklerden atlı-
yor. çalıları şıyoır, bir türlü dur. 
ımuyordu. Başım Bönmiye baıla
mıştı. DÜfeceğim, diye ödüm ko
puyordu. Ktlr&~ aa iti azıtıyor. 
'bir yandan kOFJYor, bir yandan da 
zıp zıp zıplay.ordu. Nihayet bir ara
lık kendimi tuta.nıadım. Sırtından 
fırladım. Çalılar lçlne düpnüıtüm. 
H"r tanft.ma od enler b.ıuıtı tı. 

Annea - Çocuğum bu ne vakit 
o!du? 

r-uk - Dün _,,,_ ~ .. -~ anne, rü. 
y&'mda. 

Annesi - Rüya ıha .•• 
ÇocUk - Rüya amma, ~'bder 

tövbesi bir daha yapmam. 
Annesi - Rijya mı görmezsin, 

bunda &enin ne kabahatin var? 

Altı harfli bir kclimc:ylm. 
Ba§tan dört batfim «Gö. 

ğ\İsD tür. • 
Üçüncü, dördüncü, b~ınci 

baflerw c · nbet). 
Altı barfım birden bu aı

rın en çok rağbet gören bir 
"" ence ım h ldlr. 
Baftaıı dört harfim ne, ü
~' dördtinoü, ~inci harf 
lerlcn nedir, altı ba.rfon birden 
ne olurum. 

Bilmeceyi balledcnenlz bil 
mece kramını gazeteden ke3i.. 
niz. Bir lcılğıda yapı~tırınız. 
Ha mi ahına y&%1nız ve bize 
gönderin. :Doğru 1>1tenlerdm 
birinciye: Bir Atatiirk alhü. 
mü, ikinciye: Bir ~1'e kOlon.. 
ya, ÜQiin ·~: 6 Aded mekteb 
defteri, dlğer 35 'ki.fiye de 
ayrı ayrı giizeDlkte hediyeler 
verilecektir. 

Nadir maddeler 
Dünyad saf dem~, altından 

datı"a nad·rdir. Tıamamile anE su 
tabiatte hiç b lunmamıştır. Be
ya:z J"enk her zaman görürüz. Fa
kat ıbütün beya2lar kar da dahil 
oldağu halde tam ıma asile be. 
yaz a.dde<f=Iemez. İdeal beyaz 
rengin el.de edilmesi gayri ka
bild;r. IS'! Sah s:ıkacak &a)ımn. 

•th din eıilllecekUr. Hediye kıuanan. 
tıırda.n if;tanbutAı. bu unanlar. he<li. 

yelerbıi Sah ft Perşeın"be gün_ 
ı~rı taarflbaneml:ıam ahı.b ırler. raı; 
rada buluna.nlarrn bedly~lerl posta 
ile adreslerine ı ııdctillr. 

Çocuk - Benim kabahatim var ==========::==== 

Son Postanın tefrikrı 1: i 

1 

Otomo il, Sen nelırl l>oyun 
giden yoldan ayrılıp, Şera~~ 
yaylA sm giden yamacı çıkınnğa 
ba ladı zaman, gayet ce ibir 
kar dökü eğe haşlamıslı. 

_ Br•İm av pnrti'&i <be uldu. 
Bu sözü söyli~en ~işel Rönuar, 

' otoınobilm dırekırıyonun _ 
apaıı 1 • c1 a Hc~iiz otuzuna g memı§-

.ayt !• 
1 

ve gürbüz, ç re hal-
li rıynr . .. l" rt b • • grı go7. u, se a • 
&arı k~ 5uınü çehresinin huşu· 
kıılı,. t . arÇa :a"%altan munta • 
nelint bır P bir adamdı. Sene .. 

anne. İf yapmam. 
Annesi - Nedir .söyle bakeyım. Anmısi - Gördün ya, çocuğum, 
ÇocUk - Dün sen bMa bf'§ ku- anneden babadan gidi bir 'feY yap. 

ruf ver.ın" in ya. Ben onunla alz.den mak çOk fenadır. Bu sefer kendi 
gizli olarak atlı karıncaya bindim. ka.ba'hatlnl kendin anladığıa 
Atlı lkarrncada d bir 'köpeğ? ?tur-! da söyledtf'ln için sana darılmıyıo
nı~. Bir aııtıa sizden gwı bir nmı. Bir daha gizli bir şey yapma! 

lerdenberi husUsı polis hafiye1;&-i 
yapı)'l<>l", fÖhl"eti, her yeni i de 
biraz daha arhyurdu. 

Arabadaki obür yolcu IR-ober 
Mane idi. 

- Kar yağarsa ne za'rnn 'Var. 
Babamın orman bekçisi bize ya. 
,ban domuzu bulnmazsa, öteki 
davetlilerle birlikle, Hettede o
tururuz. Hiç bir şey yapnmaJ:ısak 
biriç oynanz. 

Rönuar sordu: 
_ Davetliler kalabalık mı? 

d z komiser Ben içlerin e, ya.nı 

Burden'i tanıyoru · 
Cenç adam -cevab 
- Babam, dün ban •• 

tel fon ettiği zaman, on. .ı !'
dar olacftğımızı söylcm1şb. ~ıl: 
hassa, Andre Vinıy'in geleccğını 
haber verdi. 
nıi? Polia romanları muharriri 

-
1 

Ta kendisi. Tanıyor musu. nuz 

_.--::1 Yaldnıx İsmini iıiHim. Ro • 
·-· ann a L! ? oırçoğunu okudum. 

- Karııııle 'beraber ~e1ecek • 

m~. Ekseriya babamla beraber 
ava çıknn binba,ı Jerbo, bir de 
komtuio.rından biri oia.n Mösyö 
Monre her halde bulunacaklar. 
Benim ahbablanmdan iki kız 
kardet de Pal"İste .o o obile e
l cckler. Koıniser niçin bizimle 
beraber gelmedi? 

- Kıa'mı dlid qi ~ rmış. Ak 
ıama gelecek Babanız, Mant f,;a
rtn .adam önderip kendisini al· 
dırtacak. 

Araba, ağaçlıklar albndan ge
çİyoNlu. İnce kar, iri ağaçların 
gövdeleri araııın.d.;ı.. toz ,gihi uçu
~du. Birıkaç dakika onra, 
g yet gcnif bir açıldık öz .. k ... 
tü; orlasında, küçük Hetrc şato· 
&'U yükseliyordu. 

Klakson sesini işidcn Lui MaT
misafirini kat'1ılnmalt üzere, • 

k pıya Çlktı. 
Kibar ve nazik, or yaflı bir 

z tb. Bir sene evvel kan$"!ın e
celi kaza ile -Olü ünd~:~~·1·.ğ~0-
lb ndidüı<lüğü umum~ 'Kaha ı m· 
den ayrılmıs. Hetre tatosunn ÇC-

kilm1'ti. 

olan, yqımm iki m~$lini yaşamı§, verdim. 
do1ayıaile fazla e3Cr seyrctmi§ M'°ll"alay sigarasını yakarak: 

Beni mUhafızlara doğru iterek 
M>r't bir kumanda verd 1 : 

Hernfehri, bunu tesltrn al!. 
fla.ran Ali Ediz 

olan bir phıs, ,fazısmda hiç bir ============================= 
hükme varamazsa, bu kütübha
ncnin tuğla iatifiudcn, bu aörzÜ
nün her.gün bir film seyrinden .ne 
farkı kalır? 

* Selim Nüzhet devam ediyor: 

zuile alakadar olmak istemez. 
Mor.ak ettiği, yabua okumağa 
değer buldı.ığu noktalar, başka 
olabilir. fki ııütun yazı içinde, o. 
na istediğini ıarntmakta ne mana 
var? Ayırdığımız kııı1mlar, bir 

mazlar ve eserin edebi tarafını 
münakafa etmcği edebiyat mü • 
nekkidlerine bıra'kırlar. 

Oırtnd, yardManm karihasm· 
dan değil, odasının duvarl nnı 
süsliyen kitabi.ardan istiane etti. 

ı<Şehi.r Tiyatrosu n.n'atkarları, 
o dıklan oyunları bütün kuv
vetlerile müdafaa etti:kler.i ve bir 
bi"';nnden aşagı kalmamıya ça· 
hş.tl'klnn zaman derhal kaydet -
tim nksi ta'kdirdc daima ııültfıtu 
terc;ih ettim.» 

İtte bu nokta bilhassa acayib ! 
Eser muvaffak olduiu zaman Üs
tadımız memnun.. çala kalem 
medh.. eser kötü temsil edi1ne 
&iikut! İlahi üatad! O zaman tam 
bir tiyatro münclikidi gibi mi !ta 
.reket e<lilmi~ olur? Yokııa Şclı'ir 
Tiyatroıunun pro:>aganda müdü
rü .gibi mi? 

Münekkid yalnız beğendiğini 
mi yazar? Bcicnmedlği eser ıçin 
ükiıt ihtiyar eden müneklcid Pa

tagonyada blle .görülmemiştir. 
Muhterem .. atad, kendi nğz':Je 
y k lan.maktadır. Benim, tenkid
lerimi, ~ser, müellif, mevzu, tem 
ail diye lmnmlar,a .ay~nnama ge. 
Hnce; bu usulü ilk tatbik eden 
y %let olmakla gurur daychıiu -
mu saklamıya lüzum görmiyece
ğim. Ostad, bu kuı;urumu u ! >> da 
yakalamaktıı geç kalmış bulunu
yor. Çi: kii daha evvel bu bölme 
hikayesine Ulunay itiraz etmişti. 

Vakıa 'bunltmn hepsi bir kül. 
düı-. Ukin bu bölüm mantıki ve 
zaruridir. Bir okuyucuyu müelli
fin şah~iycti alakadar elmiyebi • 
ı;r. Bazı 'Okuyu~alar, ereri ya 
görmii~tür, ya .. eelctir, 

temsil içinde :ıy:-ı ayrı hususi -
yctler ifade eden birbirlerilc 
alakaları kadar, alakaııızhkları 

da meydanda olan şeylerdir. Me
ııela, müeHifle, temsilin nasıl bir 
iliş; ği olabilir? Diz, müellifi tet· 
kik ederken, eserine, eseri tetkik 
ederken aktörün piyeııi kavrayıp 
kavramadığına, müellifin İatedi. 
ği phsiyet.i yaşatıp ya tmadı -
ğı intikal edeceğiz. Binaena -
leyh, benim yazıyı kısımlara a· 
yırma , bu bölümlerin yekdiğer 
lerile ıiliıiği olm dığından ~ili 
bir kül telakki etmediğime değil, 
bilikiıı temsil 11nWTlarm1 dah 
etraflı tetkike ço.h tığıma delalet 
eder. 

O.stadı dinlemekte devnm ede
lim: <Bahse değm;yecek bir ese
rin nasıl temııil edildiğinı anlat -
mak büsbütün abe$ 1>lacağ' için 
de baz.an tamalDile aükfıt ıett;m ! » 

Dü§ününüz, iki sütun bir tiyaL 
ro makalesi .. Bize eseri anl tt -
yor, mü Uifin edebi ~'hsiyetini 
ince1iyor. Fakat, temsilden tek 
satırla bahsetmiyor. Şimdi ben, 
üstada ntiyalro müne1ddd;1, ye -
rine «tiyatro ıb g' İıı (f mekte 
hn:ksızmıyım? Tiyatro müne'k -
kidi her ~yden evvel temsm bi. 
rinci planda tulmağa mecburdur. 
Hatta meşhur gıır'b müellifleri, 
piy "n mevzuu u dahi anlat -

- Roberi beraber getirdi~i - 60Ilra, hcmeu hemen hep 
niz · · te§ekkür ed~im, dedi. bir arad .geldiler. 
Bu deli oğlanın arabası, :sokakta Binbaıı Jerbo hepsinden -0vvel 
dolaf.ıcağına e erİya tamircle • eeldi. Gözleri fıldır fıldır donen, 
diır. ufak tefek, sert hareketli bir a. 

ğini ıilnveyi de unutmayor. Bu • 
rası muhakkak •. Üst a, kit:ıb • 
larda aktörlerin naıııl oynadıkla

rına dair bir kayıd bulunmıya • 
cağına göre, gayet tabiidir ki, 
temııilClen bahsedem~yecektir. 

Temsil hakkında hüküm vermek 
için kilab, görgü kadar, hatıra 
gönüle bakmamak, İcab ederse, 
dostları kıl"mak rcesareti m d ni
yesini ıgmtermek te lazım gel 
d;ği • Ü ad ıgaliba unu :ıyor? 

Na~t Safa Co~kan .......... -...................................... .. 
EDEBiYAT 

(Bat taralı 4 üncü .aaylada) 
f.ile çevirm~! Ammn kim bilir 
belki de Rostand, gene kırmızı 

renkte baııka \>İT çiçE-ğİ düıün • 
müştü ! O halde, çiçeği müphem 
bırakmak bence daha doğru o
lurdu ! 

Netice olarak ıunu ıtöyliyebi • 
lirim: (çeri-sinde C~a o'nun 

ur baladı ""° a burun hak
kında'ki tiradı g;bi bar:i.kulide 
tercüme örnekleri d bulunan bu 
eser, yalnız bugün .iç.in değil, 

yarın iç.in de tercüme edebiyatı 
tarihimizde tıa-yran\ı a bahse -
dilecek ve iç unutulmıyac.ak bir 
değerdedir. Şnirini candan tebrik 
ederim. 

Halid Fahri Ozanso> 

takdim etti. Bu adam, azun ~a
man, polis mudiir1ügtinde, Lm 
Marsenin maiyc'tlnde <Çalışını b 
ve Marııe, kendisini, sık mk ta 
§An avına davet ederdi. 1Rober, 
Mant iııtasyonundnn dönü:ı:te, o
nu evinden a1mışh. 

Ev sahibile misafir içeriye damd1. Ept v.Adi1>i civarındaki e
Mar:aenın çalıpna odaınna girdi • vinde otururdu. Av nıÜpteli.sı ol
lcr. Bur.uı, ayni zamanda kü • duğu için Hetrcye ııık sıl< gelir
tühhaneydi. Şöminede büyük bir di. 
odun ateşi yanıyordu. Sonra, RobeYin ka1'm ahbab! -

Rönuar: rı olan Kl ve Nikol Fiyon, P -
- Öteki daıvdlilcriniz gelme- :riıı'ten otomobille geldiler. Onla-

di mi? diye sordu. rm arlca-smdan, ~ene Marsenin 
_ Haya h~$İ öğleden sonra -kıomşulanndan Pıyer Monre gel· 

gelecek. .B~ kac canımı aıkıyor. di. O da Roş Güyond •. ı:_uyo~
Eğer ezae, av çıkamıya • du ve Hetre k-onılann lbı k !bir 
cağız. Bekçi ile oğlunu ormana av yen vardı. 
}'IGllad : belki bir yaban domu- .. ~işcl Rönını.r•mF, k 

• · b ı la A •• "d• . go%ll nrnyonlu. a flt zu ızı u ur r; yegane umı ımız ıı • 

H d .. ı~-~ır. b • • ya •n, gayet esmer, o. ava uze ... ~e enzemıyor, ~ k .. !~ .. d' -2 
d k il k 1 k ıra ço musaıu vucu tU oa a 

n ma 1 1 canınız .aı 1 acn ' a- neTede tes11.düf ettiğini kat'ivet1e 
~~. h~I . 

Rönuu, nezaketle itiraz etti; B" 

Polis romanlan muhamri m § 

hur Andre Viny, cknbirin bezme 
en ııonr& gelmesi kaidesine uya
rak herkesten onra, üniformalı 
bir toförün idare ettiği Ameri • 
kan mal'kalı, lüks bir otomobille 
ge itti. Ort boyl~ henüz -genç, 
fakat ad ta dazlak, tıknaz, öze 
çarpacak tekilde ı'k giyinen bir 
adamdı. Tekerlek yüzünde, kes
kin bakışlı aözleri, kalın bağn 
çerçev li gözlü lerinin ar. ~ın
dan pırıldayordu. İkide bir, cır
la.k ve bol bir kah'ka'hn. atıyordu. 
H linden gayet memnun gö. 
rünüyor.du. 

* Lui Marseni.n davetlileri, saat 

er, Sarışın, ince, 2:ayıf bir kaa111 
, iTttİ er Bt!rd ~ ola.11;, karısı Jizel bet".aberdi. Mn.. 

ba,ka bir zatı 81d1, ueldi. Mane, danı Viny, kocasına, çeyiz ola • 
bu :ı.ab, Vctöyde oluı·.an, müte • ~ büyük bir servet getirm" i. 
kaid polİlll üfetti i Ma1ien diye (Arkası vıır J 

sonr~ ateşin başına oturup ye -
mek zamanını beklediler. 
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KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, ki.tlbler 

rnüh ndlsler velhaaıl ltütün mii· 

rddce-b'i kakmle yuı yazanlar 

mürekkebin ceblerlne akına.. 

sından, lcurumaamchın ve u. 

cun bozulmMınd- kmt.uaa 

yel'alW' 

Bozu'-n parçalarm 
yedekleri tamir ücre
ti alınmakst:11n ,....._ 
rine takılır. 

KURTULUŞ 
kalemi aekl:a parçadan 
llNıı.t olup her bir par. 

çası bulunur. AÇl.K. t.ı • 
rakıldıft halde her ne HAKiKİ 

KURTULUŞ 
P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

Müaelieplf kalemle 
yaaı Jaznuık meck 
rl7etiade oı.a hala 
hakir-ten bu ai-
Jetlen ....... lfl .... 

ucu "flDID4Z bol 
mtirekkmalıır. 

KuTvetli ...._ 4 
kopJa ç*·mbilir. 

teWde chmarea cı..... mii
NWıel» ...._wkunmıu. 

KURTULUŞ 

ea -cLmı •• • kullaattlt mü. 
..........,., kalemdir. 

HER YERDE ARA YINJZ. 
im'ü: ..... ııaıtarıtaelllE ...... 

--. ... - ,_ aaıtııaJııır ~ 
- ...al'MI, l&Jlll aütterüert ' 'n 

...... • .... rinl ~riı. o.. 

...- eılım ,..._ T.ic.UUCT VBJLl.. 

ı&Tbdzbi' P. IHI • Ull ....,_ 

~ ft &URTVLUŞ lılmlDI ta.. 
..,_ ...... ~ laa&lkidtr. TAL 

LiTL&U!mEN 8AIINDflZ. 

KllTIL8$ 18İ.MI KALEMLERi DEPOSU 
IST ANBUL HAVUZLU HAN No. ı 

Anbar Taracaları 
Asf altlandırılacak 

De.._ .ı..ı.a.ı.vı İşleı&.e U.llHlm MiitltiıliiiüHen: 

Kışlıl ~ı U57::s _ 011.ı ~ bin Yedi 7ÜZ ~ ~) Wt-ad:ın ibar..t ambar 
iaınLçM:ınnm aata.ı~a.oması. lfi JNIG?l•ıa eıı.uı..e.re ll'on.ınuştur, 

~-:ır\ka.t ıe.hıı.iı ıııst..ıs. W. yilıs Mbea lira on Uç) kuruşWr. 
~ 11/1/Ha 6&ri.hine müatdif Pazaııtımıi ~ saat 15 de Gala/.& Rıhtı • 

llUrl4lııkI Unnmı Miidiirllik blnaBllllla ıoı>lı&na.elJı: ıııWn a.ıma komisyonunda ,-.. 
~. S&*we l'e ı.femitıte her (Ön ekti ~ koaılsyonda röriliebl11r. 

(!595) 

D~vlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muilwı• .,. bıeıleil •3'16) iç bin altı yü yeCmi.f beş Ur.ı uıau (35000) ot.uz 

beş Wo Wııo .Mqe od.tuta kömıiİl"Ü (3f, 'biriDciünuo, 1942) Çaırşa.1nbil ıünıi saat 
(15) °' IHıo*e ~ Gec- bhllla clllhiıinılekl ~:rım tarafınııian açık 
dıilllh... ..ıııe -4lll a.ınacalnll'. 

Be ~ ~ ls&e1mlcrln (3'75) iki riıı yetmiş bet ııra (63) aAtmış tiç ku., 

NllNk -•aüat temiıa.at ve kaounun iariın eWtı vt9iMtlıe birlikte eUiıime 
l'ÜDÜ saMilıe lıııach.r komiııyoıw m~ ıu.m.ı.r. 

Ba ite aıid ..,ta&ıneler ltoml.syondaa ..... o~ dattt.&hnakW.. 
(IS20) 

Mm Mlll becleil (1311) bin llııl yiboo bir Mra. oıaın muh.tellf eb'adda (20 ,.?mi MI' aııleoıl BilTalı TOT"D:ı )NlllC41S (5Jkiı.eJ ..... lH3) Salı ciinü ..
(11,M) en bef 1'aoak'a Hay~ O.- b'.aMI dıalaill..eet! komlsJ011 tara. 
...._ .,.. ~ unılıe -'an •Jmac•Wıır. 

Bu ite r"'-* kkyenlerin (90) cloluJaın .._ (83) lelıMn ~ Jrunaşlllk mu. 
~ iemimt.,. kanunun ~in eUiti vesalkıe birlikte ekı!Htme ıünti. saati,. 
ae 111:4;.r ._.OM. miraeaaiıetı 13umdlr. 

Ba ip aid ~mtler iıoınSyoı.:ao J18N8111 o)ıınk dai*lmalı:'.ad&r. (2431) 

Belediye Sular idaresinden: 
Ana pleride v~ gelftl bir eiküntönün ta.Qlri ~n Tsksim suıanrun 

Z6.tı.H2 ~ l'Üll&ioıien tubaft,o dön ıün kadar ft8iıecetı ııt.n o.__, 
(2592) 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden: 
~ilk ~ iın&ihanlarma muieret~ l'iremiren veya yelJfemlyen 

tıa.ıebe itin ,.eniclen açılan lmtlbanta.ra 9.1.943 ı..r:hinde bıaş.a~tır, Procram 
flllufithlettı wı.qıtıır. TaltılııenJn mwreıt belceıeriıe vao'JıLhıde talim taburu 
!romllb•Uima miiraoaat etmeleri. (2580) 

Nakliyat anbarının Eıiaöaü Halkeviıden: 
kasasını soyanlar Güvercin gübresi 
mahkum oldular satılıyor 

İlllanbul paket poıtane.inde Evimizde birikmlt o\aın 400 ki • 
ukliyat memuru Saim ve arka- lodan fazla giivercln cübreai aatıla
ıılatı Ahmed nakliyat ambarına caktır, T.ımlerln cühreleri görmek 
aid kaaayı kırArak 5000 lira çal· ve fiat vemıU ibere yiizde on pey 
m191ardı. Suç:ularm uliye 4 ün.. akçeeilıe Evimize müracaatları. 
.e ceaa mahkemesinde görülen 
thsrutmaıı 90nunda Saim 4,5 se
ae, Ahmed de 1 sene 1,5 ay 
...Wetle hapse mahkUm edil
miflerdir. 

SPOR 
(Bat taralı 4 üncü 8aylada) 

1~ erkeklerin dahili gülle atma 
l.tanbul birincil.ili yaptlacaktır. 

Müsabakaya gireceklerin Pa
JU' l'\JllU müsabakadan evvel 
kaydolmaları. 

Basketbol sampiyonesi 
Sportif Oyunlar Ajanlığından: 
İstanbul basketbol ,ampiyone. 

sine 3/1/943 Pazar günü baıla
nacaktır. 

Bu müsabakalara ittrak etmek 
arzuaunda buiunan te,ekküllerin 
28/12/942 Pazarteıi günü ıaat 
18 de bölce ınerkezhıe hir mu
ndıbas röndenneleri teblii olu
pr. 

Biga Asliye Ceza 
Hakimliğinden: 

malt 11111 ~tiıe m~lli lı.oruum.ı tanısnuna 

mahaUf ~ bulaııdutu iddiulJe 
IDMDllD Birsıılıla bakkal ~{usta.la. oğla 

Sa.llb K..-.U hAkltLnda. yapılan muhake
me soııunil&: Ma.znunun Lsbu suıou u. 
8DHD ..aııit cöriıierek h~ uyan 
miJıi lııorunma kanonuDllR 31/i, 59/5 
ve 63 ünoii maddeleri mucibince elll lira 
alır pan. cıeuelle ınahk.umi~Une ve 
bir 1hadta clilıklı:anının lta,pa,hlması.na ve 
!5 llni.yı reçınemett tizere 1$bu ma.hkü. 

~ ıruetıe ı1e nesrine 2113/9!2 ta. 
r.bıincle -.eri~ karar ka.i'lyet kesbetmi~ 
o1ılulu clhe<tıe k.eyCiyet mü~ha.z karar 
muctbince ilan olunur. .................................................... 
Son Posta matbaası: 

Nepi,.a& Miiıiüıii: M. Sami ~I 
SAJriıd: .A. ElıreD\ l18AKLIGİL 

' !ON POSTA 

( Balıacaıız : 8 cıs)) 
Sanlardan 30 tane.ini h-ıllederelt 
bir arada yollıyan okuyucuları. 
mızdan 80 kİfiye hotlarına 
gidecek hediyeler vereceği:ıı. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

~ =. ···' : _______ / __ 
6 ------·~· .---1 • - ---
8 ---ı-ı-.--· 
9 --,-,-. 1 -- -

Soldan sat& dotru: 
1 - Deniz 9eVqadodea 12 Km, 7e 

iıadaı- Olan J"iRaekUk tabakası (9), 
2 - Asudıe (5), VıLlide (3). / 

'ECZACI KALFASl l 
AMANIYOR 3 - Bir -.m.ız W, Ortaaııa .o. ıe. 

ıtlae b1ı-..,. •kir (2). WMııbv.ı'ım maruf btr eczane.. 
4 - Son ( 7 >. elınde oaı ll5UllU. üzere Türk ve 
5 - CC'.ma8* •aman claYeC. seııııt 14). mmlülllan bir u.ç ecıacı lınlfaeın& 
6 - Bir isim (5), Seyri (3), lb:ıt,-aç vaırdır. TO\lip oıanla.rm şlıo-
7 - ~ (4), lıDye bclaı- ç:W!.!$hklan yerlnle 

ı - Tet"li mili~ (5), Yü~.-: (3l. beım9r.tıri&ıeri hakkı.ndakl malumat_ 
1 - BMti (5), Viic ........ DOlııfca {3). ıaı. ..ı.t.evi lıdr mektupta ve (S. 

1*arıdııın -..t1ır• cı.tn&: B.) riimmlyle istanbaı I7t: nama-
1 - 8-nell (8), Bir renk (2), l'&lı ..-. lı:ıa'<us.ana. müral~. 
2 - Demk'J'ola ,(3), Kanını (4). &_ ,, 

3 - .. 8lmen.i adı (6), Baıtrn& _.. _ 
ııeli111ıe urta 1aplfbl'ılan olar ı z) , 

4 - Bir latım (6), NM (2), 
5 - Kıırlanh bulunıu (2), Bir erkflk 

... (6). 

6 - Knmıu bl;o mayi (3\, 
7 - Not. (2), Bir ırtı: (4). 

1 - Boynmn :uilası "''· Alev (4). 
9 - E.<ıkt iııava.ıeı. m:ı.lzemeııhıden 161. 

Matan (!). 

Biga ~liye Ceza 
Hakimliğinden:-
" kili Abw•u faturasız sa.tm:M< sure. 

liıe aıiili lronmm" muununa muha.ılt 
~ bııJuoduiu idd.iasil" maznun 
Blsada isma.lı oilu E> Uh Okya.y hak _ 
lnb.ıa yapılan açtk duruşma sonunCb.: 

Mazmmun işbu suçu usuıen sabit gorli
let* lı.ar'ckatine U}'3.n mtııi korvnnıa 

k:a.nıınonun 31/4, 59/5 l'e 63 üncü mad. 

DiKKATi. 
Evinden çlbn her in.an Mfb 
bir yerde evvela yatacağı otelin 
neresi olacağ'ını dütünür, iz.mire 
&'ldecek yokular için böyle Jü • 
fiinmeğe lüzum yoktur. Tam 

rab.tını dütünen yolculara 

İZ MİRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Pala•, güzel lzmirin 
iftihar edebileceii modern 
mÜe•aeaelerclen biri V§ belki 
baflıca .. dır. 

Tele/on: 3438. 

dtileııi mıı.clbinoe elli lira aill' pa.m «. ~------------... 
11181~ ma.bkümlye!ln.e V<' bir harta tlük-
ili.nımn tapa.tıımaaııUi. ve 25 lhuyı ıeç. 
memek üzere işbu mahkiım.iyttln Kaırıeıte 
ile neışrine ıl/3/912 tarihinde v~rllmio 

olan i•bu karar '":W.·i~·et kıesbe'mlş ol
clatu oihetle keyiiyd mii'CI hlx t.mıı.r 

DlllCiblntt t1Mı olunur. (101/182) 

Biga Asliye Ceza 
Hakimliğinden: 
SUrüoü oldıuiu h-&lde seyyaıı lwsa.b 

na.mile Blca mezbahasında hayvan u
flıp sa.tmaJı: ıııu.reı.lht milli korunma k:aoL 
mı._ mWıa.lif ba.l'eoke:te buıunınaJt<!a,n 

ma.nıun Bicaııın Kanlbe1 köyünden tb.. 
rahim oilu Eyiiıb .Er JıaJı;lunda yqnıan 

clul'Uıljlln& 90DU1Üa: l\tazmın.uB işbu suçu 
~ ...... sabit rörülerek lıll'dııe

aiDıe U)'an milli lwtunoıa lv.lnımunun 

il, 55/Z ve 63 linoü maddeleri muıelbin. 
ce 20 tin. atu' para. cıeııu& m:tıhluiodı. 

yetine Ye paek .ıe nf'şriııe 38/7 /942 ta
riblnde Jııarar verlmlı. işbu karar bt.'i. 
y« M:ıılbetmlıe ~ clbetıe ke-vfiyet 
~ kani' maciıbince ilin oıanar. 

3'16/415 

EL ERINIZI ve 
'fCZ'ONtlZfJ 
Soğuktan muhafaza için 

DERMOJEN 
Kaıı.rumz: Her ~ bıllunUT' 

( TIY A TROLAR) 

D 
btanbul Belediyeıl 
Şehir Tiyatro'-rı 

URA.'I KISMI 

Bu akş0&ın sa.aı 20,ao • 

BOYOK İHTİLAL 
Yazan: Romaln Rolland 

KOM&Dt KISMI 
88 akŞam !'&al :?0,30 ela 

YE KORKOM YE 
Ya.a.n: R11bert Ne\Uler 

Cmnariesl ve P~zv cünieri 
15,30 ela. mat.iM 

Birin 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞI 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA it 228 

Rf.CETI iLi SAlllflll 

Tramvay Pasoları 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri Umum Mü • 

dürlüiünden: 
(1942 senesinclıe Yf'rilmlş olan tl'amvııı;y paao)arınm 1/1/94:: tarihiıl'df'n ICL 

battn .Belecliye Mtcıısince tandm •ıen ll&teye C'Ört? tıebdılen ~ya yenide• 
ttrilm~e b8şb~'ndan paso sab&blerlllin iki lrırt'a lot.oKrafıarı ile blrliı'e 
nlııa.yeıt 10/1/943 tarıhine Jıadar Efe~rik, Tramvay ve Tün.el İşletmeleri u. 
mum Müdiitlük kalemine müracaatla ~la.nnı &ima.lan rica olunur,) (2Ul) 

İnce Talaş Satılacak 
Dev'M Limanları isıe&.me Umum Müdürliitiinden: 

İşlet.memlzlıı. Cunlaltmda kain yerııl _.elyetlnde blrkmlş olan bkriben (49) 
tıon mlatarmda. ince taıa.ş arı.tıl'Dla ile sat.ııaca.lltır. 

Muha.mınen beleli t2000 _ dU bin) ~ ~t temlna.tı !UO yüz eUI) 
liradır, İlıaksl UtJ;!H3 tarihine müısadif Pazaı1esi cülLli s:ıat 16 ·da Gaı• 
Rmtımlftda.k.I Umwn l\fiidürlük bhııaınn ta. to.P'la.nacak lromı.ı.ronda 1n.pıla.c-..aka 

(2594) 

TÜRKİYE İS BANKA 1 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLA 1 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 ~1ayıs, 2 Ağustos. 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 IKRAMiYELEHl 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 

ı 

1 )) 999 » - 999.- )) -
1 )) 888 » - 888.- • 
1 )) 777 » - 777.- » 
1 )) 666 ,. - 666.- » ~ 

1 )) 555 » - 555.- ,,. 
1 )) 444 • - 444.- ,,. 
2 )) 333 • - 666.- ,. -

10 )) 222 • - 2220.- » 
30 )) 99 )) - 2640.- » -
60 )) 44 • = 2640.- » 

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

Türkiye lı Banka .. na para yatırmalrla yalrıa para birılıtirmif 
11e lai~ olmıf olma~, ayni aanta11da talihinUıi il• d-...nıiı olur • 
•unu:ıı. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 17 Birincikanun 1942 vaziyeti 
AKTiF PASİF 

K. .. : 
Aiotm: Sali idılocNm '7U1U83 

~ ....... . . . . . . . . . 
Dahlldekl aııulıabirleır: 

Türk lirMı • , • • • • • • 
llarioWLI mahabi.rier: 

Af.tua: Sa.fi kllorram 27,098,210 
Altına Ulı'fili kat.il 11erbeat dö. 
~ ... 
Dlter döW&ler n ~la Klirinc 
1tak11elerl • • • • • • • • 

BMlne 4alı.tlteri: 
J>elıaıbie tdi1en 9"'ÜJ Da1Uli1'• 

1ıartıııtı • • • • • 
K.ammıa 6.1 lnol macJdelıe!IDe 
tıeTfllı.an ~ -.tından dld 
~ ........ . 
Tleari Senetler . . . . 

E9hı&m ve taııı.MM eilıdıuu: 
( Denılıte edile:n evrakı nakdl

A ( yenkı lııarşıhtı esham ,.. 
( taıı~ <Hhri lı.ınnetıe> 

B ( Serbeat Esham Yf' TalıvUit • 

Avamlar: 
Altm ve döds \berine ava !J • • 

Tahvil&' ti2ıerine avans 
Hasineye bıa videlf AvaJıs 
Hazineye 3850 No. ıu kamına röre 
~ıla.n alt.ı kar1tlı'kll av.uuı 

Bi..edarl• • • • • 
MohteUl . .. . . . .. . . 

Lira 
Lira 194.954,052,36 

)) 1UZU38.-

• 146.843.62 11'7,924.733,98 

.. l,616,76'1.95 1.616.767.95 

Lira 38,115,800,'18 

» 51.339.926,46 19.455. '127 .z.t 

Lira 158,748.561.-

lt 2UOU62,- 1SU43.ltl,-

Lira 474,279.654.17 t'14.Z79.654,87 

Lira '5,3'8,859,93 

• 10,500,689,30 55,849,549.23 

Lira 4.4fi8,95 . 
» 9.316,439.41! 
J) .-.-.-
n 250.000.000.- 259,320,908 41 

4.500.000.-
8,2!11.862.41 

Ycltfın 1.145.645.305, 1 t 

Serm&J'e 
İhtiyat ~= 

Adi ve fevtcalide • • • • 

HlB:Bi • • • • • • • 
Te.iavülclıeld b&nk.noUal': 

• • . . 
Deruhte edilen evr.&kı DMıdt,e 

Kanunmı 6 • 8 inci m.ıd4elerine 

tevfikan Bıudne tara.f•nda'l .akl 
teıalıJ'aA, • • • 
De.ruhAe eıdilen e.T"a.kı nakd!1e 
bailyatl 
K.arfllıiı tamunen atım olaraAl 
ilivet.en Wavüle 'fMedllr.n • • • 
~om mma.bla tıi'f'el.en tecıa. 

vWıe vllıllellilen •••••• 
llulne7e ,.as>ılan albn lau'$llıklJ 

avans ıın*ablıt 3902 No. lü onan 
m~ llivet.en tebYiile vaae. 
tlllen • • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Türlt lıinısı • • • 
AMım: Safi Jı.ilog-ram 877,tZZ 

3850 No. lu lıaDuna röre ha.zine79 
açılan avans mub.blU tevdi ola. 
nan altm ıa.r: 

Safi ~ 55.SU.930 
Döviz TaaJıhlida!ı: 

Altına tahvili ks.bil ılövlzler • • • 
Dlğet' dövlıEter ve ala.C'ıklı Ki.irine 

'bald'Y e ım . • • • • • • • 
Muhtelit • • • • • • • • 

) 

Lira 9.412.135,7 3 
> 6.000 000,-

l..ira. 158. 7 48,563.-

JI 24,305,462,-

Lira 134.443.111.-

lt 45,000.000.-

I> 326.900.000.-

J) 25t,OOO.oot,-

Lira UM2L02i>.Oi 
lt 1.'?31.1GU3 

J) '18.124,1G'J,9ft 

Lira .-.-.-

• 25.834.851.J s 

Yek6n 

. 1 Temmuz 1938 tAribi.UeD ltibarenı lıkonto haddi o/o 4 Altua lberbae &Tam % j 

Liı'a 

)5,000.0tt.-

15.412,135.71 

'15G.34UH-

115.655.192.lt 

'18.12UU'f.ll 

%5,U&.851.l~ 

139,275.856.!J 

l,145,615,Z05.1İ 
-
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