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Sovyet taarruzu 
inkişaf ediyor 

Moskovaya göre, kusatllmıs bulunan Alman 
birlikleri imha olunuyor, 30 meskôn mahal allndı 
Alman tebliği, cephenin her kesiminde Sovyet taarruzlarının z 1 yı
atla geri püskürtüldüiünü bildiriyor, dün 59 Rus tankı tahrib edildi 
.,1•• ...... ............. ·-··-······-······-· . ,, 1 

Almanlar Rusların =ı 
verdiOi haberleri 
tekzib ediyorlar 

General Jıre 

ILllraad 
Ue De Bol 
blrle,mek 
lzere ml? 

............. teWoaa: 20203 Fi atı 5 karat 

Millet Meclisinin 
dünkü toplanbsı 

Mütekaid jandarma subaylarının 
kaza jandarma kumandanhkların· 
da istihdamları müddeti uzatıldı 

Ankara 28 (A.A.) - Büyük 
MiBet Mecliai busÜD Şemaettin 
Günaltaym bafkanlıi1nda yap • 
biı toplantıda, celaenin açılma -
ama müteakib Elaaıi meb'uau 
FUMI Ziya Çiyiltepenln Tef-.t et· 
tiiiai bildiren S.peület tezke. 
reei okaam111 'Ye hallruana hür • 
meıten iki dakika ayakta aükUt 
..tihnip. Bundan aoara söz a. 
ı.. Dahili79 Vekili Recep PekeT, 
selen evrak araaınd• bulunan ve 
jandarma aubaylıtaıdan mü • 
tekaid yüzbatı "ie üateğmenlerin 
kaza jandarma komutanhkla • 
nnda istihdam edilmelerine mü.. 
-...de veren kanun hükmünün u-

BerJine 6Öre, /au•iiıa )'Gpdan 
rnavallalri~flt haberlerinin 

/aepa ll)'dUTmadu 
Lo n d ra Uazetelerl·ne zatılmaaına aid layihanın lüzu -

muna mebn: ruznameye ahna • 
r.ılc mU.tacelryetile müzakeren 

Uo••re •k• f k d ni n.temi,tir. Dahiliye Vekili Reef!6 Pelfer 
Beriin 28 A.A.) - Bolte- 1 1 şe ya 1 n a Bu talrh kabul edilmif Yf' ka-1 kanun ile Mat° ye Vekalet; bq· 

vilder Volaa iJe Don nehirle- .. .. ki nun müzakere ve taavib olun - hukuk ıııütavi.rliiinin, mu\ıake • 
ri ara:aancla ve Doıı nehrinin uo ru eeca er mu,tur. mat umum mudürlütünün vazife 
büy\ik diraeiinde hücumları. Y U 1942 mali yıh müvazenei u • lerine, devlet davalarının takihi 
na devam etmitlerae de :reni- , ................................................ munrye kanununa bağlı a ve b uaullerine ve merkezle vi1ayetler 
den çok büyük kayıblara ut. : J' d d G ll . b. l'v. 1 cetvellerinde değİofi.klik yapılma· kadrosunda değı=tiklikler y&p1I • 
raınııılıa.r ve küçük ve llle'\'Zİİ ! ırau v e 0 e ıf ır ıgı l ıma aid kanun layihası da mü • maaına ve kazanç vergiai kanu • 
bazı ımavaff akiyetler müs • .Sdt-k eepraeaınde icarda ılnliyna Alman ranRlan E ~'f{;t';la haur ;ldufunu : zakere ve kabul edilnıis, ispençi.. nuna bir madde eklenmeaine aid 
te.na olmak mere, ehemmi. · Berlla 28 (A.A.J - Ahnan or.'ft tflllôlleri:aia de iftha!. ettitı fld i ı. ~r ı, '°"~·~~ . raıuızlar i vari ve tibbi müııtah7.erler hak· kanun layihalarsnm da bimci 
Yetli hiç bir kaaaaç temin ._ , daları h""""1=-dudıi111ın tebliii: dedi hava laücamları n-.ande 5 mıllı koıue,,. dıan hır toplantı 5 ı kınclaki kanunun bazı maddele. müzakt"releri yapıim11tlr. 
deım-nitlınlir. ~ kep T.,.... ~ .......... ~ de d ....... alır •.w.ra "*1'Mlllf 1 JNIPh i rinin deiiftirı'lm•i ve yenid""" Meclia selecek toplanb .... 
Lücuaılaı'IDJD fiddeti So"'7'9t laicmnlarl .. ...,... llit'aınıftlr. tir. \... ..... --................................ ,...,

1 
bası hUldimler konulma ... aa aicl Çaraamha günü yap.tcakbr. 

hücumlu-mm teeirial •salt • ~ n • ...,. .. r serelue ev ·I Meılmes nt• • inık Alman mn- Looclra 28 (A.A.) _ Loacira-
mıttır. Bo}feviklerle ortakla. vdd ... Vcılp le Don .................... ppıllm awnll Wlcum nan belli batlı SAZeteleriııin aı. v ı k • • 
Tinin propapnclaa Rm mu • ve~~ ~affakL ._ ~. y .. ı muh&b 1-i akmc1 Gen ar 1 ver g] s 1 
vaffakiyetlerioi sürültülü h'r ,.ıle a6eleia'1ia mldaf .. muhaN bm.. saliiiaiin ..,..,.. •• ~ * ır. Y a e-
teıkild ... fİtirlmit ve ölülerle hea ........... 59 Sovyet tankı tala,man yeniden hücum ctmiftir. l>if.. raaında bır .-U tı 
esirlere w alJDaD harh maL rl. edllmiftir. Ramen Yit ltalyan ha (Devamı 3 üncü saylacla) ··..ıı -"-t ...ı. 1 fn"'07.'!'PGı a~~ na • • b .,,,. .em- ew&r eır. o a1&1le • 

z~eab~ -:.:...ı.:~ ı .. r Askeri vazı·yet ::J Çörçil karı•••fllUUUnın bu ite el-gun ıraz • . . ' mıt- veritli tarafları olduğu ve dö 
tır. Ha2bullii hakıkatm bu ra- G D ,.. akı d y · 
kamlarla hiç bir alika11 yok- :~u eke un .'Y R n alt t&flllfgt..'.JO&d 

• -'- ak s tl slQer reıa uzve ara ın an 
hır. Tersıne -..r ovye • o k b 1 dil - . h . d'lmek.. 

• ) &'tt 

Dün maliye 'ubelerlae 
2.418.220 lira yatırıldı 

Piyasada gıda maddeleri fiatlan düşüyor, 
takat perakende fiatiarda tebeddül yok ı:::~vv~:.::n~~1== ru"ncu" Sovyet bu"yu"k kış t;.:. :r~e::aı~~~:n:t.nok -

1 
karfl yaptıktan hücum.. V taiannsn bv tek kumandanlık al 

~ as'ker ve malzeme ka- tınıda toplanmaaı büyük ve kuv-

i yıhı:n ı.-sün artmaktadır. taarruzunun hız k ld vetli bir yardım letkil edecektir. Varlık vergi.at mükellefleri ma nin piyaaacla hu.ule aetiırdiii \. ..J 1 1 rı 1 General Jironun kumandası al. liye tubelerine müracaatla verai dursunıuk kısmen zaU oımut we , ..... _ .. ____ .. _._................ bncla bulunan kuvvetler daha 
borçlarım tediyeye devam et • g cıa maddeten aabşları hararet. 

Y E kil Jimd:.clen 300 bin kitiyi bulnıut- mektedirlıer. Dün muhtelif ma • lenm şttr. Alaka.danardan öi • Llbyadave 
Tan usta 
vaziyet 

azan: me general K. D. tur. BunlaTID ellerindeki aliblar liye fUbelerine 2,418,220 l'ra ren4ıgunıze IJO e gıda maddeleri 
1 Doğu e h . d 1 .. en modern atlahla.rd r. tır im t • f tla d k" ü1 - c P esın e: pn ve 0 geceye mahsus olmak Ü • ya ı ıttır. op.an Jı& rı.1 a ı lenezz 
Avrupanıo hirlqan millet ve •re bile dullduramamıflır. Muhare. Şefler ara ıntla Mükellefler vergi borçlarını vasatı olarak kiloda 15 kurut • 

devletleri nazarında ;ok mukaddes beler geııe devam etmiı inaanların · L~n~r~ 28 (A.A.) - Afı ajan 15 gWılıük müddet bitmeden ev· tur. Dun pıyasaıda gıda madde • 
_,-ı~ Noel l'ÜD .ve gecesi de ikin. kanları gene akmıt ve m'uharib mil aı biıldırıyor: . v. 1 ödemek. için acele etmekte • lerı uz '° e !ıayli mu mel ol • 
a Duny~ Harbinin multtelif harb let ve orduları samut olan derin ~rek muharıb Fransıı:~ar mah d1rler. Malıye ıube e inde mu • 
cephelerinde ~reyan etmekte olan kinden bir ze resi bil e sil ıemif. ~ller~nde ~e. g. ek fng. I z mah. kell~~erin müra.c kar a-
ha b bareketlerml batta yalnız 0 tir. (Devamı 1 üncü :.aylada) fiUerind k:t. ıntıba, Am ;ral D~ mak uzere yen t Jbirl r alın • 
~ lamn haılefı Get r 1 G ud ıle mı hr. Vergi ödem müdd t" b'r Tun sun cenubu da E . .. .. H Ik . d (De mı 3 I ) kaçı"r':'e kadar b 

f ra sız ku v t ri m. nonu a ev n e Lavaıe de s ikasd 
ılerliyorlar dun ge ... e yapılan yapılmasından 

Almanlar eğ r tankları 
b okhavz olarak 
kullanıyorlarmış -

Mehmed Akif ihtifali korkuluyor 
Londra 28 (A.A.) - Amiral 

Darlanın katlindt:n sonra Lavali 
muhafazaya memur kuvvetlerin 
bir misli arttmlınu, olduğu aöy • 
'8nmektedi.r. Kendir.ini ziyaret et 
mek istiyenler büroya alınmadan 
eYVel büyük bir dikkat ve ihti • 

Yüzlerce genç üniversitelinin hazır bulun
duğu toplantıda profesör Ali Nihad 

Tarlan bir konferans verdi 
maımla aranmaktadırlar. 

Diğer taraftan 

Ahmed İhsan Tokgöz ev e ki 
gece Değirmendere~e vef ı etti 
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r RESiMLi MAKALE 

l Hergün 

General Giraud 
,_, ___ Elırcm Ufalrlı,il -.J 
p ransa imparatorluk konseyi 

yüksek. k.omiserliğe Gene • 
ral Giraud' u eeçti. 

General Giraucl'u Fransadan 
bir l~liz denizaltı.aı kaçırmış, 
Afrikada te:Şkil edilecek F ranıs.ız 
kuvvetleri kumandanlığına Ame 
rik.alılar tayin etmiş, generalin 
~all:Sında kendilerine gölge getir 
mesi muhtemel bir politikacıdan 
ziyade bir asker gören Londraya 
yerleşmiş F raMız mahfilleri de 
iki büyüğün sözbirliği ile yapı· 
lan bu tayini pek hoş bulmuş -

Çabuk gülüp, çabuk aflayandan kor•anas. Slnirlt1ri 
miiualıenni bo%uk, kararlan temel•i~ demektir. 

bozalı, 

::s Muvaffakıyet şortları .. - Sabahtan Sabaha: 

Harbin 4 üncü yılı 
Daima duo ve tövbe 
Devridir 

Burhan Cahid 

p apanm noel duası hazindi. 
__.- Geçen Büyük harb yılların· 
-- da lher noel gecesi Papa gene bu 

çeşnide dualar ederdi. Ve cephe· 
lerde, siperlerde mevsimler geçi· 
ren askerler de ayni gece dünya· 
nın sükun ve saadeti için dua 
ederlerdi. Bu dualar ve bu duy· 
gular inısanların maddi kuvvet· 
lerle başaramadıkları işleri meç· 
hul varlıklaır.dan bekleyişlerinin 

Hayatın binbir lrrtınaıı altında kaya •ai!a!"dlıit ile k~:::ıa: • .: ezeli tekırarı.dırlar. 
elam mem.,.emluğamı 11e memnCV1wziıııfunu ıçın • •a 
bilfft acliınulır. ., ltalyada bir yıldanberi halkın 

turHük.medilebilir, ki general Gi· ..... ·-·---.. - ... - ..... - ......... 04 
.... --.. -·-· ...... ·---·-·---·-...... ' ·····--... ·-· .... ·-·-·-··_ .. __ .... _,_ .................... kiliselerde sulh ve saadet diledik· 

raud'a başkumandanlığa ek ola· s h • il b 1 • ileri malumdur. Fakat Roma 
rak yeni 'bir ünvan veren buse· 'I e 1. r a e r e r 1. (Saint Pierre)indeki Miehel • 
Çim fngilizleri olduğu kadar A· Anz'ın şaheseri bu duaları mer-

1 b. k mer vücudu titremeden dinle • merikalılcm ve hiç deği se ır ı· 

sım Fransızları hemen hemen y • 1 Do'' n kasablar ekmekç•ı r lme~te devam ediyor. :~"·de:, b:Pşi::'~,~.~':i.:: organın ıçıne , Sümer Bank ~1.1:!.;::~ ~:,~;·L~:e:,~~;i; 
da bulunan Fransada kendilerini saklanan servat f 1 1 • ti • halka yün Fakat geçen yıllara göre yeni yı· 
~~n7:~:;;:t::;.k;r~:::r~~':! nasıl caıınmıs ? ve ıranca acı ar cemıye erı tevziine başladı ,:ğ::a~~~iç~e~a~l~r~i~!i ~!:: 
sir yapac~tır, :a Geflerald ~i- ı yıllık konurelerı•nı• yaptılar ·~:~.~~~;:ie~~n1:~':~ı~~~!:r;~in 
ruazuu:u:iram:;'.k h:ye:~ı ~ardı~.u Yorganına 8 hefibiryertlc, 27 .a. Nufus kağıdile insan Almanyada rNmİ ağızlar 

•o rı ura, 6000 lıralık mücevher o L 
Bu meslek hayatını kısaca hü· aaklıyan ihtiyar kadını• bapna baŞlOI J 4 ıUrBŞİIO artık ~k eitımek, silip sü • 

ıasa edelim: geıe •• ı.r Kasablar bir tayyare alarak orduya 5 ·ı ·· ·ı k pürmek. hü'küm y;ırütmek gi· 
1<Gen.eral Giraud fH 4- muhare h d · • k d · l f • · ÇI e YUD Y8fl ece bi hududısuz ve korkunç iddia • 

b . !~....1...- 1 k . t' "'k et· ıEdimekapıda Karagümrük ca.d. e ıye etmıye arar ver 1 er, par 1 reısı lardan V~710'Prın'>işlerdir. Adolf 
esme Yt.Tnoa'Şı o ara ış.ıra d . d 118 ral __] k k "} . d d"l JAk d ld s·· b -L y ı· Mil ~"'Y'A• · ş 1 · • t snasın· esın e mama 

1 
evue uım:ı e me çı erın er ı e a a a ar O U wner cr.ruı er ' a ar Hitler namına noel hitabesi ya· mış ve ar orova rıc a ı e .. yıllardanberi Ayte Şeker adt.nda yaı Pa~arlan halka yün l•u~iine 

da bir karşı saldmya teşebbus lı bir kadıncaız oturmaktadır ve baılamıflır. Nülu• bGflna 6 pan propaganda nazm Göbbels 
ederken göğsünden bir kurşun birkaç iradı bulunao AYK Şeker ol- Esnaf cemiyetleri toplantıları de. kıb cemiyet umumi katibi tarafın • çile olarak ,,ap,lan bu t•u • Almanya için makul bir sulhten 
arası almıştl · dukça zengindir. İhtiyarlığı huebi· vaın etm~edir. Dün de aıabahleyin dan yıtlık faaliyet raporu ile besab ,;İat için yalnı~ nülu• kağıcl • bahsetmiŞtir. 

y 1\1.. .d ,L· • • k'l t _ le kendilİne baktırabalecel.. bir adam kas.ahlar torlaıımıplardır. Riyaset raporu, bütçe ?e kadro okunmuı lan 11ötürülecek 11e yün alın· Anglo-Sa'-'--n ıı·dcrlerinin no-usaı vır mevzıe çe ı en a ı .l~ lld!'-• ilk f ali.. ~~-LL ı__L __ , edil k ld b · ·ı k · ~ 
.. ..1.. .. h .. k arayan yqlı kadın, &~enlerde ne u.ıvanı aeç ~en sonrayı ı & ve n'Ul-.ut. aauw ere are e. clığı iıaret ettırı ece tır. el hitabeleri lbu yıl kendileri he· 

bur yuz:ba.ş.ının o umune u • ı olur ne olmaz müliıhazıui.le seneler- yet raJM>ru ve hesab raporu okuna • yeti ibra olunmupur. Bunu mütea • Yünlerin çile•İ 104 kuruıtan 
metıti ve bu ölüm haberi yüzba· . denberi biiyiik bir dılckal ve ihti • rak kabul edilnıif ve idare heyeti kıb yapılan acçlmde. besab ve m~. •atılmaktadır. sabma daha emniyet ve ümid 
~mm eşine kadar gitti. mamla koynunda &aklachiı 8 aded ibra olunmuştur. Kasab~r ~u yıl rakıblıklarına H~ı ~kban ile '-. ..) verici görünüyor. Onlar biraz 

Halkikatte yüzbaşı ya~ıyordu. be9i bir aradasile 27 sarı lirasını ve ya«iım ~arak Esnaf .. cenııyetl~rl Tevfik Tug? ve ıdare heyetıne Ha- daha zahmet çekmekle beraber 
V Al nla tarafından yaralı· 6000 Lira kı~metinddü mücevherle- hastao~n~ ve hayır nıues.&eselenne san Receboglu, Ahmed Rıza Tugay, Büyük bir kumarhane zaferin !kendilerine doğru yol al· 

e mad !br l . , ed . l· rini wi bir yoı-aanın pamukları a- 3 bin lira vermişler ve Hava Kuru- Ha.san Fehmi Akçe, Mehmed Emin ek f k .
1 lar arasın a u unaraK t avı a j ras,na güzelce yerleftlrlliİf, üzerine mu için toplanıağa başladıkları pa. Gaıçer, Şevki Kocaer asli aza ola. meydana ç~karıldı 23 dığını söylem te İbti a ettı er. 

tına alınmı.şt~. b' bir çar~af kaplıyarak bu serveti rayı yüz bin liraya iblağ etmişler· rak intihab ediJınl~rdir. 1 Bu hitabeler arasında en rea· 
Yüiba~ı Gıraud muvakkat ır sanct ğına basmıftır. Bu i;ini bi.l:lr . ldir. Bununla bir tayyare l\larak or. Toplantıda Parti bafkanı Suad kişi yok<;ıfondı listi Sovyet Rus.ya namına Mo· 

hastanede tedavi edilerek yürü· dikten sonra Ayte Şeker, akraba!a· duya hediye edeceklerdir. Rapordan Hayri Ürgii.blü de bulunmut, ek • E . t 
2 

· şub memuıları ]otof tarafından söylenen kısa 
y ecek h ale gelince k çmıya te • r nda.aı H üsnü ile karısı Zehrayı nez soı:ıra bütçe okunntuf ve 7 bin lira mekçilerin ibt1yaç1arı i!c alakadar ~?ıye 

8
nc1 ğlun:a yaptıkları nutuktur. Moloıtıof noel gecesi 

şebbüs etıti; faka t çabuk tutuldu, d"ne çağırtmıt, kendisine baktıkları olarak kabul ed.l~lştir. !~pılan i. olmU§, dildde~lni dmlem· r~ .. Bil • :.ı:;af~affy:ıll ~ cürmümeşhud ne Rus kuvveıtlerinin Ukraynaya 
Al l b d r a b iraz da· takdirde sahibi bulunduğu evlerden dare heyetı seçıınile dtı ıdare be. hassa un tevsıl, ekmek çeşnısa ve .. , d bl .. ddett nh . f r . d.kl . . .. lemekle iktifa et· 

man ar onu u er · birini onlara vereceğini aöy.emiştir. l yeti aynen ipka edilmiştir. ka~nc l~illt! aid olan isteklerle meş- 1 ~ceşm e r mu .... e. erı aa 1 ·gır 1 erını soy 
ha geriye yolladılar, fakat Gır~- Hü nü ile eşi, Ihliyar kadınin bu Öğleden sonra eknıe<kçiier ve gul olmuş, notlar alarak bu hususta yette bulunan buyuk hır kumarha· mi~r. İstikbale Aid ümid ve te· 
ud oradan da kaçtı ve bu defa sı· tekli ·:ni kabul etmişler ve bir kaç fraqcalacıla.r cemiyeti kong~i dclonlara Partinin müzaheretini temin neyi meydana çıkarmıılar ve bura- menniler bir tarafa bırakılıTSa 
vil k1ya fot e girerek Alman hat· aydanhcri ona bakmağa ba{lamı§ • Havyar luv.ıın :laki cemiyet binasın.. eylemeğl vadetmiştir. sını basmışlardır. hadiselere en uv:gun hitabe Mo-
larının hemen gerisiı.de Sa· tardır. da toplanmıttır. Evvela kongre rl • Yarın da maraııgozlarL:. sıvacı ve Kumarbazlıktaın v.e kumar oy · l t fon lisanından dinlenmiştir. 
int Quantin adını taşıyan Fak•t Ayıe Şeker, evv~lkl giiıı yaset divanı seçilmq, bunu mütea. inşaatçılar toplanacaklardır. n.atmaktan ~üteaddid sabıkaaı bu.j 0 ~itlbirine d.. an ağızlardan 

. , l • evde kimse bulunmadığı bır sırada lunan Rahnıı adında zabıtaca ta -
1 

• ~ • • F;an.sı7: şe.hrıne kaoar .. ge • üsttiste biı1kıw; ki:lid vurduğu sandı • Kömürsüzlük yüzünden Okuma yazma bif miyen- nınmı, bir fWln 90ft renlude Bey. dınlenen bu hı~abeler~n" m~na ~ dı.Hakıkat veya efsane, yuzba 1 ğını muayene etmif, hU de~hl-e de- oğlmıda Alyon s.okağı.rula Deniz a-jsında ve ahengınde sşıkar hır yu 
şı Giraud'un bu ~ehirde Alman· ğerindeki eııoki yorıruıı-aıa yerinde tevziat kısmen durdu lere mahsus kurs partımanının ı numarftlı dairesini musaklık var. Kana susayan dev 
ların birçok aslkerl sırlarını öğre· ye~r e.dijmi görm~iir. Beyanname ve.rmiJ olaıı1ara kö • Eminönü Halkcwinden: kiraladığı Emniyet 2 oci ıube ku - i leri~ artık kandıkları görülüyor. 
nerek en yakın F rnnsız kuman· Bu sur~tle h•.ı:-1~1~~.n ha~:rdar mür tevziatı ..tokların ualın,.sı do. Evimimc hl.c okuyuı> ya.~ bllınl • mar masası memurlarının gözün "10ört y'ıllı:k maceranın hızı geç· 
danına yollamıya muvaffak ol- olan. Emnıyet MüdUTlugu m~ kur.· laytaile bazı aemtlt!rde yapılama • YMlerıle a& oıkıur y.ı.zarıa.r lçın (A) ve den kaçmanııttır. Rahl:oinin bütün . sinirler gevşemiş, dövüşmek 
duğu bile iddia edilir, fakat Gi ları "e el kdoylm~lar, Ayte Şkime' erml maktadır. Kadıköy depo1Unda kö • (B) uıus Dttsh:ulesl ~ıılnı'.ık ve dMıS hareketlerini sıkı bir taklb ve kon. rn.ışk. t v: ıc:...... Bunu daha zi· 

. . h. d de bu servet ou yorganının er mür kalmadı~ı . i.n Anadolu cihe· tere 11/1/943 Pouark'ii a:kfı.am' başlan~ n emurlar şev ı a :saım yıLu. • 
raud Saınıt Quantın şe nn e tan~ından aı ırıldığını bulmakta &:.....L k'. .. ·'te ~-ı ı..ömi:r vttl cıld• JJıeonm ehn&.1 J9t.iyenııemt EvI- trol altında bbulundura iP d . • , yade Avruparun merkezmde sez 

k k J aık Belçikaya geçti · '---d' &.alU'C omur as YcııMere • .. - · evv~lki ge<:e u apartıınan aıraı • H 
ço a mıyar ' gÜçlük çekm~ııer ır. Iememektedlr. mi-a bü~ lıkl vcslb foıtojTafile mu. . . 

1 1 
• dikl 

1 
• •• mek mümkrundür. er yangın 

ve orada caeusluk suçu ile Al· I H"W!nü ile kM'ıeı kıaa hır llC•rguyu K"m·· ihtiyacını karıılamak ü-ı "'8• tan. ne .. birçok kınue 2~ ~ ıı;,.. er nı ıor sönerken bir aan parıltı gösterir, 

manlar taraf~~dan. kurşuna dizil· , :,üt=~11~'ınlh~~: ~·ı~~,:.:r~:': zere :,.ı:.ında Sinob ve Menin va. : :::d: ;;~ek SU:etil:a:u peı~~ her can cılarken 90n bir Ürperti 
miş olduğu ıçı.n bırç~k romİnl~~ lerini al~ ıuretile atırdıldarını l pur.Iarı Zo~ldağ~ giderek köm~ j Zelzele felaketzed~!e- baskın yapmıflardır. geçirir. Büyüık harb!er de böyl~
ra mevzu teşlul etmı~ olan ılg)ı ve paralarla müc~leri evlerinin ~ecekl.erd;. Ali.kadarlardanf j - rİn~ yapılan teberruıer Zabıtamızın yapttğt bu muvaffa. dir. Nihavet bulmadan önce bır 
~iz. hasıta:bakıcı.sı (Edıth C~ve ~ ba~esine gömdüklerini itiraf etmit ~·~~~ :;.:.-ı~·~:~= rı~re~ &baa, Niksar ve havali.sindeki kiy-etli cürmümeıfıud kar§ısında i. taze 'hamle ile şah1anır. Fakat 
ıkı~a et'tı ve onun yardımı ıle e~- ılel"mr. 1 beyanname verenlere daittılacak • zelzele felaketzedelerine yardım i · çerlde bulunan, bakara ve p~ker oy bu, eski tarihlerin (savleti mez· 
vela l-Jolan?aya, sonra da lngıl verdiği için F ransada serbest tır. ç.ln tefıriml'llde teşekkül eden ko • nayan 23 kumarbazla Rahmı kımıl. buhane) diye anlattıkları eon 
tereye geçtı, bu suretle rnuhare· •k lı f 'kat bir müddet sonra mite dün de çalıımalarına yardım damağa vakit bulamamışlar ve ı;uç f h l id-ir Bu kış sonun-
benin ron deTI-elerine bir defa b~ YJ or'.r ad . it ·ı Afrika· etmİf ve muhtelif müesseselerden üstü yakalanmıflardıl'. ne e.s am es .__L· d h b • 
daha iştirak etımiye imkan bul - ır n~ı ız enıza ısı 1 

e Ya'i rJh3fSIZ teberruler temin eylemi,tir. . Ortada bulunan kumar aletlerlle, da, lbefk.i de oallST a ar yenı: 
~ oldu ya geçıyor._ . .. ~ Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Toplanacak para ve e~yaııın ılk kumar paraları müsadere olunmutt den parlıyacak, şahlanacak. Fa 

mu .. . . ·d.. h b'nd .k. . Çok bazın bır ak~bete ugrı::an Kırdar dün rahatsız olduğundan e parti.si b~de felaketzedelere ı lular müddeiumumilii~ teglim e.. kat muha'kka'k ki bu son parla· 
. B~:ıncı uny? ~r 1 

en 
1 ın Amiral Darlan Afrıku topra~ı?~ vindm çıkmamı§tır. gÖnderllecektir. d~erdir. Mqbud suçlar kanu- yıs olacaktır. ' 

cı dunya bar.bıne .rndar geçen ayak ıbastıg~ ı zaman kendısını vfik alık _ _._ed. · cJ3 J, Ca./ı d 
f ' -1 " 

1
- G' d - '"" mma le an ID en\eye leva L ' müddet .~ar ı~aa yu~u~ı ırau Fran.eız devlet reisinin vekili ola- (. • [ 

1 
1 len kumarbazlar fUI1lardır: Fahri, Ut! ıan /.. _ 

generallıge ~elmıştı ve !)40 rak ilan eıtımitti. Fransa namı~~ iSTER iNAN, iSTER NANMA. Ekrem, Agiıh, Muııtafa, Numan, Sa- ·~ 
yılında Fra~~ .ordu~umkn garh imparatorluğunu idare edecegı- Jatanbul lramua;yları arhk tız olacak y., d•mek rnidir? id Refik, H .. du, Fahri; Halil; Nu. 1 ft A D Y O 1 
cenahında m~hrm bir uvvete ni söylüyordu. Hayatının son &ir orta oyunu ..ıhneıini an • - Aman bilmiyorum, o ka- ri; Sadi, Todori; Mabmııd; Talat; 1 
kumanda ediyordu. Alman sal· günlerine doğru Unvanını küçült dırmağa baılaciı. Sık .,k ku • Jarını. Hem aen bana lcil at- 'Aıtin, 11han, a.aıme.; Ahmed; Fu SALI, ~/12/1942 
dmıın kan:ı-ında Franaanın Co· me yoluna girdi, artık yalnız yük laklarımula .:l~nledi~imiz ~u.. mal _ ı ad~ Daryan, lamail Hakkı ve Ha • T,31: saa.t ıı.rarı, uı: VÜCUıi'lmla&U 
rap ordusu bozulunca bozgunu !k komiser olduğundan bahse • hauerelerden ııte bır tane5ı: (Katlan tla palı pi.re zu • un çallıffcra.l111t, MO: ~haberleri, 1,55: 

/ durdurmak için 9 uncu ordunun~ rdu, şimdi ona halef olarak - Yav~ı .. han~n! HAyağıma iürclül) .. v • • Senfonlı: parçalıııt- (.PL), 1%,SO: SM4 a-

kum ı:mdanlı~nı ele ardı. b yo ~· general Gira· ha.tın. Go::sun. gornıuyor mu? - Ben •ana lal otmaga te. Elektrik ve tramvay ,.an, lZ,33: K&l'lflk p('Ol'ram (Pi.), 1!,oi5: 
. ad'•f b. . u me ıe geç~n. d l . li - Kör aensın: Ne yapalım? ne~ül etmem. Ben ayafımı AJamı ha.lıerıert, 13: ~ eaerıert •e flll"· Fakaıt talıh :'eya tes ~ ı~ı~ ud'un yabancı ıkı. ev et ışga latiyerek basmadık yal müclalaa ediyorunı. Zaten ••. d l • •• kılar ıs: saat l\ya.N, t!l,H: Jtad.Yo saton 

ci dünya harbınde oldugu ~ıhı ahınıda bulunan hır toprakıta .bu - Ya11af girtcn ayairmı ez· nin gibilerini. .. mÜstah em erıne DU- o~ruı.. rs.ıts: Fasıl lıte.Yeti, l9ı.3t: 
1 ikinci di.inıya har-binde de Gıra· sıfatla büyük bit ırol oynıyabıle· mezdin! • _ Yol Bana baki Ben •enin fus başına yapılan zam Saaıt _;an ve aJa.ıııt ha.berlıert, 19,45: o. 

ud'un uzun müddet kumandan· v • -~'L ihtimal verilemez, or~ - Senden tramvaya bın -t bildiklmnclen değilim. Şimdi cb milztlf Sob111na.nn, !0,15: ~o 
cegıne pCA. k .. y k d y ·ı· I Al • b F..1-•~- Ti. 1 1 • lık yapmasına imkan vermemiş- d kumandanlığını yapıp yap • me ogerenece • egı .•m ya lıiyameti ltoparrr, a emı af« - Tramvay, c::.um ve une ! - gaatml. :tt,t5: Ru_, bes:teUrtannJ;Jan ar_ 

tir General Giraud. dokuzuncu u ğı ise zamanla anlıyaca· - A~ma ;yaz ~lenı~~ • ma toplarım. (Bağırarak) Ye· }etmeleri idal'ftinin memur "nıüs· nekler lPI.), 2.1: UM.n .....U>, zı.ıs: J. 
ordunun kumandasını ele aldık· :'ıı.yaŞca k dar var ki General - Gule gu ?e u an. enın· ter arlılı, illallah! Ayağına da tabdemler.inin ücretlerin~ nüfua ba. s. Ba.ch'm ıttevsen. eserterl, !l,SO: <~-

. · · ·· k grz. u a. . .. ' h -L· il •ene yapalım . batarım, eline de ae yapacak· ına 5 lira zam yapmagı kararl.ıf- bk saa.tf), 21,'5: IUAstk Türk müztif 
tan bır ıkı 1!1In sonra unnay Giraud birıncı dunya aIDı e _ Ne yapacakıın dıkkat b lı f y k. -- .. '2Z 

30
• S\\'ılt a.yan Ye a;ta.ns 

h . ·1 L· l'k ·1 k . 'L" b. d h k d lı lr mıpın a ayım . .. ttrdıgırıı yumıfl w&limur ve nıus. programı, ' . e~~ı ı e vır ı le çevrı t>re esrr ikinci dünıyaı .nar ı arasın a :? et/ Hem •e~ ne · a ar ço 0 - _ Hanım Hni polüıe uui • tabdemler bedeıneie ıu.tcbur 
0 

uk ha.berlerl. 
edılıvor ve hemen Almanyaya Afriltada meşgul olmuş ve bu· nufuyorıun. • 

1 
le d dalıil ı ak •• r ..... _ ............................................ . 

·· · · h · 11 Abd" ll · L "'kırdıya gümrük mü? nm. ları k mee r ~ om m e I Konwstem şe nne yo anıyor, tün hayatim başta u ıcerırn - a. 1 R h ı - Hadi unaene! Ver ele .. ümüıxldG a)-batında üaetle:.iıni Takv m 
taln1z kumandanlık bahsinde mii olmak üze.re «asi» denilen Afri· Vay bf~lJlımb.ııay Ba-ua~ııızbuor~~ •Öreyim. Paranı mı çaldım. o:_ L-·ına b- li'r• zamla 

8
L • 

. . 1'h -1"f k tomo ~ e ıner. U ·· •• "'"' e b' • • k _, d nıauıa ~ ...... r ıa ı fn~lk!\nıın 29 Sah 19'2 
said gıtmıve-n ve tes~ou ka mÜ$lümanlarına ar~ı yapı - tramvay, ayağına drı basarlar, Yokıa ce ını mı anrır cm. caldardıT. Mfıın lar idareye belle. Zilhicce 21 • Kasım 62 
esarette l bahsınde lan hareketleri idare etmekle ge~ adamın kalaaına da.. Davacıyım a doMlarl Namıu meğe mecbur oldukları kimsel~rln s. tm. aıı. 04. İki. Ak. Yat. 
General Giraud'a daima müsaa· çirmişti, Afrikada geçen gi.inleri _ Tra.mııay elemek rahat • dava.ı. · · • adedini g<;aterir birer beyanname B. 12,ro 2,87 '7,28 9,4'112,00 01,1:19 

de edecektir, netclcim Königs - hattrlatmPŞ ol1a gerektir. iSTER iNAN, iSTER iNANMA 1 vermlf)erdir. Ba bey.......ıne)e va. 6.88 8,211 lS,16 ıG.86 17,48 1~.ll7 
tein şehrirııckn C?e Jtarncı \'. Fran· ~ / t7 ı t ı 'l ~ tedald de hllmlı,tilı 

~· ~·:. .. ~f.ıcpın l.A.,,,,_ra. ;;~ıc;t ~· _ ~ 
- P'W'Oil - -611163 1'11t 



SON POSTA Sayfa 3 

~ 

1 
• Libya ve T unusta 

vaziyet 

1 _, 
(Baı taralı 1 inci sayfada) 2 - Şimali Afrika cepheşin-, (Baf taralı 1 inci sayfada) Sovyet orduları da 26 Birincika. de: 

00 f 
Alman tcbli{Ji nunda, en şimalin-deki nııntaka ile Sekizinci İngiliz ordusunun nıo.. 

Berlln 28 (A.A.) _ Alman or. ~eıUngrad nııntakası hariç olımak törlü ve zırhlı ileri nıüfr~z.elcr'i.lf! 25 
duları bafkuınandanlığının tebliği: uzere doğu cephesinin bütün diğer Bi.rincikiınunda Mıstrata'nın 200 kü 

Llbyada her iki tarnrır. sıkı kqif mıntakalarında gene taarrın: halin - sur. K cenub doğusund:ı bulunan Sir 
faaliyeti olm~. de bulunmuşlar ve b~ arada bilhu- jte tehir ve limanını işgal eylemiı 

of s e Tunusta duşma.n ileri muharebe sa yukarı Terek, Stalingradın cenub olduğu 26 tarihli 1ngilu. Orla§.ark 
mevzilerimize karşı yaptığı mevui batısı ~e orta D~. sah~!arı~akl tebliğinde ~ildirimittir. Mihver ard 
hücumlar püSkürtüımü, ve kıt'aları- taarruzı barek~er~ yenı gelışmc. ~ 1 kuvvetlerınin, esasen tahmin ve 
mız mukabil hücumlarla arazi ka • lerle devam ettirmege muvaffak oL ıntl~ da edildiği veçhile, burada 

Londra, Millerovo'nun k_uşatıl~ığı haberini bekliyor. dört gün zanınışlardır. mUJiardır. dahi esaslı muharebelere girişmiye-
. 85 k ( t l k h b ltalyan tebliği 26 Birinciklinun tarihli So~yet rek sadece vakit kazanmakla iktifa 

içindeki Rus ilerleyışı 1 ome re o ara esa anıyor Roma 28 (A.A.) - İtalyan or- gece yarısı tebliğinin ekite Sovy4:l eyl~ oldukları anlaıılmaktadır. 
. duları umumi karargahının 947 nu haberler bürosu tarafından neşredı- Amıral Darlanın katli hadisesi, 

Lo d AA ) _ Rusları Almanlaır 17.000 ölü bıTak- ı Ruslar bu fclırln ıarbınden ce- maralı tebliği: len 26-27 Birincikinun tarihli hu • dikkati çekebilecek bit mahiyette gi 
n ra, 29 ( ' ' R t f de mı,.lardır nuba dogru sar:kmaktn.dırlar. 5:... h · d k 'f "fr ı susi tebl'ıgv de bu taarn.ızi hareketle· bi görünen bazı siyaıi yankıları ha orta Donda Voronej • os o · .- · . A D . , , u,e cep esın e e~ mu eze e 

ın1ry 1 .. 'ndeki hi.kiıniyetfıe. MihvercıleT sıkı~mq •tal ... 1:1 yrıca. onetz • Ro~tof ta . ılerı l rinin faaliyeti artmıştır. rin tafsi1atı bildirilmcktedi", Bu taf. riclnde şimal Afrika Fransasının as 
ritı.i :r~:ı~;iardu·. kuvvetlerin: kurla.' mal< ~ö~lc hareketl~rıne dc;_am Pttne~ledırler. Tunus kesimiaıde ileri mevzileri- sllata göre Sovy~ kuvvetleri, yu - ke~i _durumu _üzerine pek 0 kadar 

RuslaT dün g~~e yeni kazan· dursun, lkııybettiklen yerlerı bıle Şlmd.ı Docıetz ın 30 kibmelre rnize karıı düşmanın yaptığı ma _karı Terek mıntakasınd:ı araların - 1 tesır ıcra etmişe bcn:teınemektedir. 
dıldarı muvaffakıyetler hakkın. geri !:mamı~ ve yeni kayıblaa- me~nf~m~ vanr;!ışlardır. k'I halli taarruzlar püskürtülmii§tür. da Nalçık fehrİnin 80 Km. ccn~b Hatta, Tunus mıntakasında Sus li • 
da. tafsilat vermişlerdi.r. • vermişlerdir, d ubs.ar <>Sfo t~n 100 1 om~tre. Berline göre doğusuında ve Vladlkafkas ;ehrin•n manının 60 Km, cenub batısındaki 

Dün Ruslar yeniden 20-25 kı- Stalingrıad önünde mahsur ka- 00 ıra.~ ful~ bır lll!:safededırler. Berlin 28 (A.A.) ·- Tunus _ de 45 Km. batısında bulunan Ala. Kairua.n şehri batısile, daha ,imale 
l b .. ük l · · d " • Rus pıyadesı Almanları pek ya- t-''-. · t h kk d t f ·1· t .,.ir kaıabası dahi bulunmak üzere dolmı Tunu:s ,.ehrinin 50 Km. cenub otnetre ilerlcmi~.lt:r ve uy . lan Alman kuv-.ret erı t m ı ım- k d ak' • G.JLı vazıye a ın a şn a sı a e 0 ·- :r 
nıiktarda fehir ve köyleri gerı reniLmlyeeek bir vaziyettedirler. ın ~ t ıh etmektedır. alınmıştır: müteaddid mesklın yerleri geri al - batısındaki Fas köprüs:i kesiminde 
aıhnıflarıdır. Dün 24 ta§ıt uçagı kaybet. . Stalingradda fabrlka\ar .. mahalle- Royterin Nevyorktan bildirdi. mış oldukları gibi Staliııgradın ce. ve gene Tunusun 65 Km. cenub 

Kotelnikovo cenubu ve cenubu mişle.rdir. smde- yan y~a Alman. ~ustahkem ğine göre, A1manlar Tunuıı ve nub batısında Almanlarla mÜUeıik.. batısındaki Mecez el Lab'ın 15 Km. 
Rarbisinde mühiın bir isbsy.01! Orta Donda R 1 "h' noktaları ya unba edilmı~ yn?_,ud Bize:rtenin dış miidafaalarında lerinin ılddet.li karıı taarruz teşeb. 1 ıimal doğusundaki h.esimde bulun. 
alınmı .. tır. Bu suretle hBt her ıkı . u ... !"r mu ım Ruslar tarafından alınmıştır. Dıger 88 mT et l'k t l 1 .. h - büslerini kırdıktan &<>nra 26 Birinci- makta olan İng.liz • Amer.kao 

" R 1 Çekovo demıryolu ıs.tasyonunu Alınan mevzileri fiddctl~ dövüL h ı ~ tre kr ' op ar &. mubclek L..ld.nwwla 10 . 20 Km ilerliyer& Fransız kuvvetlerinin &On r->i.nlerd~ 
taraftan sarılmış oluyor. u.a 8:.r t tm" lc.ırdir ı kted. K fk d , ez agır &n ıarı, seyyar o • · · b-· 
4 gün içinde S0.85 ık.;lometre ı- ;ı:ap c § ' , • • me ır. a asya ~ Nt<Jçtk t~ havz oılarak kullanmaktadırlar. kezalik müteaddid mesk\tn yeileri önemli denebilecek takviyeler n!dık 
1 ~oo • almı"' Bu mevld Mlllerovo nun ıımalın. Ruslar yeni yerler almıılardır. Vi:Jı- K h" 28 (AA \ L.b, d ellerine g...-irmi•lerdir Orta Don sa. ları ve 25 Birincikii.nunda Alman. e.rlem4ler ve 3~ esır ,,. k·ı k''d k. al d h ile a u-e . . , - ı ::ı a a -,.. .... . 
lardır. dedir. . Millerovo ku 

1 
1 u 1 e ı çarpışnı aı .ı er l kovalıyanlarla kı::çanlar şimdi hasında ise orta Don taarruzunun İtalyan kuvvetlerine karıı yeniden 

Ayrıca yüzle.ret? tr.p ve tank Belkı timdi, şatı -
1 
taraf muvaffakıyetler knzanmışlar- Belekebir vl\dis:nin arızalı çev • bqlangıcındanberi gcçM 11 gün taarruzi hareketlere batladıkları son 

iğtinam etmişlerdir. mıftır. dır. resine gcıldildeırmden sekizinci zarfındaki iıerltme mıktarını 145 - haberler cümlesindendir. Ofi ajan. 

Fazı callşan 
' . memurlara ikramıye (Baş taralı 1 inci sayfada) 

muhar~b Fran-stZlar.n şefi Gene-
B·~ tle ,.,.k i., çıkaranla~ ral de Gn.ulle arasında bir askeri .... sure :r- :r l . . , 

mükcilatlandırılnıış olacak an aşma ıçın genış suretle açıl. 
- 1 mış lu:r kapı bulunduğu merke-

Ank.nra 28 (Hususi) - Ba. zindedir. Bu askeri aııla~manın 
rem kanu~unda yapılacak deği. pratik neticesini, müşterek düş. 
§iklikler için tetk'klerc devam ~lara karşı müştert::k müca • 
edfüyot". Tadili düşünülen esas· delede bütün Fı ansızların bir • 
\ardan biri de lüzumu halinde l~esi ve bütün Fransız İmpa _ 
devlet dı:frcleri.nde ç'llışan ve ratorluğunun, r·ransn: milletinin 
normalin üstiinde iş ı:ören me- ~yıdsız şartsız ınu"afakati ile 
mur!ar.a verilecek ikramiyeler• filen. harbe g,ırn~csi le{lkil ede -
di.r Bunun neticesi olar.ak fazla cekt r. Bu asKerı nn~nıa, son. 

1. e bu fazla mesaisinden rada.n yapılacak bir siyasi anla~ 
ç.a ışan v d'l l ! k B . mütbd bir f ıyda elde • c .en ma!a yoh'açmışki? aca

1 
tır. u sı-

nıcmur r birkaç maaş nı.shetın. yası ma ıyette nn aşmanın ~ 
de ikramiye alacaklardır. sedaalnr1ın1 ı yd~lnız Franksıd:ı:Jar. t?y~ 

--o ece < er ır ve ne a ar ıyı nı-

lon ra ve osko a 
elcile imiz 

' 
büyü 
Ankara, 28 - Moskovn bü. 

yük elçimiz Cevad Açıkalın bu 
gece Toros ekspresi ile mezunen 
Ankaraya gelmişt:r. 

Londra büyük elçin!i~ . Rauf 
Orbay da bugünıerde ızml~ o.la· 
r.ak fngiltereden memleketımıze 
gelecektir. ---o---

yetoo oluna ol~un hiç bir harici 
müdahale yapılmıyacaktır. 

General O"raud, General de 
Gaulle ile işbirliği yapmağa a • 
made olduğunu bildirmiştir. 

Öğrenildiğ'ne göre, General 
de G ullc de, Fransız imparator 
luğanun bütün kuvvetleri flraısın 
da bir biırlik kurulmasmn tnma 
mile taraftardır. Muhal"'ib Fro.n 
sızlar teşkilatının dün neşredilen 
bir tebliğine ıöre, dün toplanan 

t 

eDeGo 
milli :ıt:ınsey, ş~ınal Afrika hadi
selerinin, Frn.n;;ız milletinin ve 
imparatorluğun harbde baleş -
mesi bakımından muhtemel ne -
ticeleri üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Londrada ümidler 
Vaşington 28 (A.A.) - Gene 

ral Giraudun Amiral Darla.mn 
yerine geçmesinin bütün Fran -
sızlarm birletmcleri imkanını te 
min edeceği hakkında burnda 
büyük ümidler beslenmektedir. 

Giraudun oa%İyeti 
Şima:J Afrika Amerikan umu

mi !karargahı 28 ( A .A.) - Fran 
sız yüksek komiserliği haberler 
bürosu dİ.re!ktörüniin bildirdiği • 
ne göre, General G~raud, siyasi 
vazifelere karşı duyduğu çekin -
genliğe ırağmen, mahza, şimal 
Afrrka:da Fransız birliğini temin 
maksadile yüksek kom~se.rliık va 
nfesini kabul etmiş bulunmakta 
dır. 

General, Afrikadaki Fransız 
ordusu başkumandanlıf .. .mı mu • 
hafaza edece-le fakat, s vas çev. 
re!'.inde bulunacağı yerde, hare
katı, umumi karargahtan idare 
ed~ektir. 

• • 
1 e ıyor Japon Başvekili 

meclise mühim bir 
rapor verdi 

(Baş taralı 1 inci sayfada) dir. Sovyet kıt'aları .:; düımaıı kar 
man b~yük ölçüde topçu ve tank ıılık taarruzu,nu püskürterek düi : 
kuvveti 1ruUanmı, olmakla beraber man kuvvetlerini hırpalaınıtlar v~ 
kısmen kal'fl hücu~nlar teklinde ce taarruza geçtikten şonra bazı ~nes
r~a~ eden .. tlddetlı muharebeler ne k\ın mahalleri iJgal etrniılerdir Bu 

Tokyo, 29 (NPD) -. Japon bceaınde püskürtülmüştü·. çarpışmalar &onunda Almanlar 
0

ağır 
Ba,vekili Tojo, Japon har~ıye nazı- Sovyet tebliği luıyıblara uğramıılardır. 
rı sı.fatlyle meb'U$llll Mecl~lne ha:b Moskova 28 (A.A.) - Sovyet Rjev batısında tanklarl!l tqınan 
durumu hak!kında ~ir rn.p~~ vermış- gece yarıs~ tebliği: . bir

1
dÜJ1nan piyade alayı, geçenlerde 

tir. Raporunda ezcumle foyle , de- 27 İlkkanun~a kuvvetkrmıiz or. k~t alarımız tarafından iş~a) edilen 
maktedir: «Dütmanın mukabıl ta- ta D~n çevresinde taanıızlarını ge. bir mevzie taarruz etmiftir. Yapılan 
arruza geçmcğe hazırlandığı tah- nifletmeğe devam etımişler ve bir· tlddetli çarpıpnalarda düşman ala
nıin olunan Birmanya, Salomo~ ~ ~\ın mahalleri lıgal eyle • yı ölü olarak mevcudınıun yüzde 
adaları yeni Gine, Al~utl~ vesa.ır mı~dır. Bunlar arasında Boloya, kıri'kını kaybetmiJ ve çekilmek zo 
keslml;,.de mühim h&b harekatı Novaya Spasovlka, Trodoimenkov, runda kalmıştır. Ölenler ara.sın.da 
bd<lenebilir. Japon ordusu bu ke- Oroupi, YasinoVka, Soloaetski var. Alman alay kumandanı da vardır 
ırim1erde zuhur edebilecek. ~er t~rlü dır. MoSkova 28 ( A.A.) - So~et 
hadiselere bl'§I koymak ıçıııı !cab Kuıatılan birlikler haberler hiir'osu bildiriyor: 
eden hazır.lığı yapmlt ve tedbırle- Mo$kova 28 (A.A.) - Reuter Orta Don çevresinde kuvvetleri 
rinl alntı§lır. ajansının hususi ınuluıbiri Harold miz taarruzlarını haıarı ile genİ§let 

King bildlriyo~: meğe devam etmişlerdir. Muharih 

8 1• nci ordu ~n '!~hrlrun orta ın~rıı_sı çev - ler 2 günlük çarpışma sırasında 30 
resınde, on hatların ~cnlerın~f' lru. mes.k\ıın mahalli lcurtannışla .. , 3000 

Tu Dsa, 500 p.tı~lf buklun~ hAlmd~lnn gamı~onla kadar d~man er ve subayını öldür 
rı teAer te er ım a ~ ı 1ektedır. müfler ve 1700 C$ir alnıı lardı 

f 
Stallngradın şimal batısında Sov. § r, 

. sa e e yet hava kuvvetleri Eıı 1iyet göster • Gene--oral 
. mektedirler. Bunlar Alman müstnh Giraud 

Londra, 29 (A_.A·_} - Tr~b- kem mevkiler' i sıra ile tahrib et. hakkında iki hitabe 
lusta 8 inci ordu ılerı hareketıne nıektedirler. 
devam etmektedir. Bu ordu Tu· Moskovaya göre Vaşington, 29 (A.A.) - Co:r. 

İngiliz ordusunun ilt.-rı hareke • 200 kilometreye lbl~ eyledikıeri sının askeri muharrıri bu husuıtiı 
tinin yavaslamas' muhtemeldir. gibi aldıkları ganimet mıktarını da biraz daha ileri giderek müttefik 

biraz daha tezyid etm4olerdir. Ayrı- kuvvetlerin tekrar Tcburba şehrine 

M h d Ak•t •ht•t ı• ca, 26 Birincikinunda da a'dıkları yak"a(lıklarını ve b elk\ bu ~hri e m a 1 1 1 a 1 6300 esirle birlikte esil' mı ktarını zaptettiklerini dahi bildirmektedir. 
. . dıı 56,000 e yükseltmişlerdir. 25 ve 26 tarihli hususi müttefik 

(~af. ta~afı 1 ııtcL lıayfada) . Yukarıki iki Sovyet tebliğiı:ıe e - telgraf' arı, Çad golü ınıntakasın • 
da ıbır ıhtıfal . yapuınıştır. lntı - hcmmiyctli bir ilave olarak bay dan ilerıemlş o!an dö Golcü Frım. 
iald~. partı re_ı.sı ... uad 1:fayn Ur- Stalin ile bay Molotofun Sovyet re. sız kuvve:thrln'ın Trablus kıt'asınıP 
gupıu, profesorler, Akıfın dost. ,·iminin 25 inci yıldönümii miinase- b d k. Fizan rnıntnkn.sına giı 

·· 1 · · ı· ı cenu un a ı 
ları ve yuz erce Un:ver sıle 1 genç betile ve orta Don cephesinde Her. diklerini, orada..'<i Mihver kuvvet • 
hazır. bulunmuşt~r. . lemiş olan Sovyet kuvvet\erinin Ros }erile muharebeye ba~laöı\(\arını vo 

lhtıfal~,. İstıkial m~rşıle _ba~. - tof • Voronej demlryokınun doğu • ı Tunus hududuna doğru yürümeğ• 
la~ı§, bıla~a.re Erebıy"t .. F ak.ul. sun.da geri aldıkları birkaç şe_lıirle 

1 
çıalıştıklarını bildirmektedirler. Bu 

tesı ge':1ç~CTınm arzu.su uz.erme batısında geri aldıkları Morozovka haber, bundam evvel de yapılmı1r 
Hh al~evıN ıdare 5hefyetcınd~k·n mku - ıehrin:n Ukrayna ıehirl~ri olduğun.. fakat aslı çıkmamııtı. Acaba, bt 
arrır usrel a u Of un ısa d Ukr So k la - - d k T . · b" h' b .1 1 

nn. aynanın vyct a cagın. ıefer dogru mu ur, yo sa gece u. 
~ e v~ız D" ıta c 1 c top llntıyı dan ve milli "urtuluf mücade!esinin nus ve Trabilus vaziyetlerile ilgili b~ 
a~ı.\ır.k'b k". . 

1 
E Almarı ve müttefik ballarının geri. propaganda haberi midir? Bunu1 

d b' u ~ Fı ~it u.ra ye fge.~ . "1lerine de te§nıil cdi!rnesi lüzumun - bize yalnız olaylar gösterebilecektir, 

d e ıydakt aAul' eNs~hpdroTcsolr erıAn. dan bahis olmak üzeri! Ukrayna Yalnız, pyed bu haber bu deft 
en o or ı ı a ar an - • .:~1--'- S ec1· · .. d · 1 M 

k 'f' h t ' • 1 k ,.o.uu>CK ovyet m ısıne gon ernuş ciddi ise mareşal Rommc in alra. 
ı m aya mı, tan at ve ınsan ı la _..:."1..'l' • d ·· 

'd )' • t b .. lt' b" h' oldu'k rl 26 tano ı mCS,ilJI a g_or.. ta bölgesinde de ciddi oir mukave. 
ı ea ını e aruz e u-en ır ıta. .. .. ah ak k ind lur 1 ' 
bede bulunmuştur. ooune n ço yer e 0 mette bulunmıyarak Trab usgarl:I 

Profesör Ali l\ihad Tarlan bu Ancak, bütün bunlara ve Sovyet. 1 hrine doğnı çekilmesine, yani Tu., 
hitabesinde ezc~r. 1 d • t" k'. }erin esirlerle ganimetler hakkında nus kuvvetlerine daha ziyade yakla1 

O b"t" hu e ~m~~ ı; ı. verdikleri haberlerl'l Alınanlar ta - masına intizar edilmesi doğru olur, 

d 
«- '!

11
unt' c:.ssahsıyc tının•. Yt~r rafından te'la.ib edilmemiş olmama. zannındayız. 

una ve mı e ıne aııre 1§ ır. 1 -~ı b::..::.1. b' k h 
Ak'f S t•f·· d ·ı .11• ıı do ayııuoe u,-.uı. ır 151111nın a. 

ı erve ı unun enı en m1 ı 1 k ı. bul"' t" v 
d b , d · · · kikat o ara KB u zarure ıne rag-e e ıyat evrınde yelışmışse de b .. kü z.d d b 

onlardan hemen pek y mütees· men ug~ yazımı a . a .. ~ .• 
· l h 't·•. ·ı b 1 b dan evvelkı yaz:mızda llerı surınu~ 

sır ı0 muş, ru ı ıuaıı e aşı a- • • 5 
şına bir varlık gösteımiştir. Aki. olduğumuz. noktaı nazar1, yanı ov 
fin §iirleri derin ve ulvi id:. Aruz yet taarruz kollarını~ o ka~ar yak. 
onun elinde en yük.sek tekamülü ln.ımış oldukları Mıllerovo yu 26 
ne eri~miştir. Satahat tetkik c • Birincikiınunda da alamam!§ olduk
d~irse Akifin milli ülküsü bü • larına bakarak Sovyet başkomutan.. 
tün iht~şamile ;ifö:i:c çarpar 0 lığının oria Don sahasından yaptır. 
san'atta da.ima içtimai bir f~yda ini§ olduğu ~çüncü büyük ki§ ta~r: 
aradı. Bütün hayatında. bu u _ ruzunun daha hızının kırılmıt gibı 
ğurda türlü fedakArlıklnıra kat • olduğıa1u telaar ve teyld etmek Is. 
landı. tiyeceğU ve Sovyet kuvvetlerinin 

Bütün hayatlarında bir tek sa- Ahnanların orta Don müdafaa cep. 
tır yazısı olmıyanlar onu bu ca- he$inde husule getirdikleri bu mü • 
miadan dışarı atınalf iddialaııile himce ~kertm?.e rağm~ Alman 
a.adece ~ülünç bil' mevlôe düşer. kuvvetlennln benuz bariz bır çıkın. 
ler. O başlı başına ve kuvvetle tı halinde kalmıı olan Voroneji terk 
yol alan bir yeikenltdir. Her rüz etmemiş, batta 26 tarihli Alman teb 
gara yelken uyduran kotralar li.ğine gÖre onun •İmal doğusunda 
onun yanında ne kadar zavallı çökertilen cephelerinin y.olunu hafif 
kalırlar ... Vatan ancak böyle letmeğe mahsus yardım taarruzları 
insanların varlığile yaşıyabil~ı-.ı' bile yapmağa başlamıı olmalarını 

Profesör Ali Nihad Tarlandan bu noktai nazarımızın ayrı bir delili 
sonra Edebiyat Falkütesi talebe- sayacağız. 

K. D. 

Varhk vergisi 
(Baf tarafı 1 inci scıyFada) 

mı§ mallann elden çıkmasını mü 
tea.kib temin olunabileceğini söy 
lemektedirler. 

Konyada varlık vergisi 

Konya 28 (A.A.) - Vilayeti
miz içinde 1275 mükf'llcfe tar • 
hedilen varlık vergisine aid lis.. 
teler asılmıştır. Yekunu 1 milyon 
898,820 lirayı bulan bu vergin:n: 
433,000 lirası Konya merkez ka
zasına, 101,500 lirası Ereğliye, 
103,850 lirası Kadınhan kazası. 
na, 112,500 lirası Karaman ka· 
zasına, 86,550 liraS\ Ilgın ka7.a • 
sına ''e geri kalankısmı ise Ak. 
şehir, Çomra, Seyd:şehir, Erme
nak, Nozkız, Cihanbt?ğli ve Ka... 
rapın.ar kazalarına isabet eyle -
mektedir. 

Jeri büyük şairin safahatından 
ve diğer eserlerinden muhtelif 
parçalar okumuşlar ve bu suret
le toplantıya nihayet verilmiştir. 

~--------------------------, 
Dün Üniver~iteli gençler Aki. 

fin me:z.annı ziyaret etm:,ıer, 
büyük '8İrin manevi huzurunda 
hürmetle eğilmişlerdir. 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her insan b!!.§ka 
bir yerde evvela yatacağı CJtelln 
neresi olacağını dütünür, iz.mire 
1rldecek yokular için böyle Jü -
filmneğe lüzum yoktur. Tam 

rahatını dütünen yolculara 

Bu Akşam Sümer Sinemasında 
gösteri?ıneğe başlanacak olan, Brodvay ve Hollyw~'un 

giizel ve büyük yıldızları 

LUCİLLE BEL - ANN MİLLER 
ve RİCHARD CARLSON tarafından yaratılan 

KIZ BOLLUGU 

en 

Filminde; timdiye ka-dn.r hiç bir fihnde görmediğlnh bol ve yeni 
danslar görecek ve çok güzel şarkılarla nefis musiki dinliyeceksiniz 

Kltaralar,., Caz ... Swing ve revüler filmi 
Bu akşam için ycr'erinizi cvveldeın aldırınız. nus hududuna 500 kilometre me- Moskova 28 (A.A.J - Sovyet deli Hull, Giraud·un fimali Fran 

~afeye vatnll§tır, haberler bürosu bildiriyor: . &~~. Afrikasında yüks~.k komiser., 
·· ·· Vndiüikeb;rde 1)1 r.k cephesmde kuvvetlerıınlz lıgı elC"" almasmıu mufterelc zıı.-

iZMİRDE 

Anka a alas BERLİTAŞ Sİ .. Paza:rl gunu geçmi .. tir t e :rpıı:.maları yapmışlar ve fere büyük yardımı olacağını 
dusmnn 8 temasa .- • aarruz r- :r •• 1 ~ t' 
B~lin 29 (A.A.) - Tlıtlusia dü man kaJ'§ılık taarruz\arı~ı püs - soy emJ~ ır. 
• : • dairesinde hareket kürtmüşlerdir. Volikie Lukı çevre- Londra, 29 (~.A.) - Gene-

mihveı:cıler plan kied' l Du""'· . d S vyet kuvvetleri dü;man mu raJ de Gaulle dun Fransızlara 
1 • d etme ır et. Y sm e o 1 h' b . . H "b G al erme evam • dil mlşler k ın tini kınnışlar ve kuvvete ıtı:ı elnu~tı.r. atı ener 
man tarafından tacu e me • :;:~. edilen düşman mev _ Giraud'dan sitayişle bahsetmistir. 

Otelini tavsiye ediyoruz. 
Ankara Palas, gÜ%cl /zmirin 
iftihar edebileceği modern 
müeuesclcrdcn biri v.e belki 
baılıcasıdır. 

Telefon: 3438. ~. \ • ı~ al etmişlerdir Durumu ılü Vlşi, 29 (A.A.) - Resmi gaze.

1 
Fransızlar bir tabur asker ve w;r•nıeı:şk· en Alma~lar birlikle. te Jiro'yu Fransız vatandaşlığından 

tankla hücumda bu.iunmuşlars~ ..... da 1 zel t?" k ~ık t.Aarruza 'geçmi§ler• çıkaran karama.meyi n~retmiştir. ~------------~ 
d dilm

• 1 d' r mıze art tar e ~er ır, 

ÇE E ASINDA 
Y nrınki Çaişamba matinelerden itibaren 

Bu senenin 2 fevkalade filmi birden 

Ne Cok Kocam Var! YIKILAN SAADE 
' v MEL VYN DOUGLAS WERNER TRAUSS 

1 



POSTA BirL•ıciklnun 29 

Yeni ke,lfle Güreş mii.sahabelerl: 

ve ica.dıa.r Koca Yusuf, bütün 
Berberin başına gelenler Değdiği noktada dünyada neden bu 

parçalanıp yakan 
.::.z,::...?~w.1!:~:::h .. um ... 1ç;. mümka.f:.~~~e::.:~'1!1::.~!~.ı:ı~~~'=ındl tüfek mermisi kadar meşhurdur? 

• 

~~-~!,:;:.na ırirdiğiL~-~ao ~~ bu müddet zaıfında miifterıi aksi.ze tdela, o l'UO ne yazııııı olduğunuzu ha Royter ajansının Vaşing .. ton Yazan: A1. Sami Kar agel 
tün -- '°• sır~ uauıyc.nter" muatazaman gelerek traı om ta ır yamıyorawıuz!. Fakat ben, muhabirinin biJ.clirdiğine 
tarafından iKal edılmiş olduğunu devam edecektir. zannettiğiniz kad11r budala değilim. Birı-:ı, Am 'k k 'f ıı.ored, Kcca Ymaıfu, hepimiz biliri~ ı ne auretle netlce);odiöln.i bildir' 1• • 

örd.. Bir · · kai d b · j 0 - d h berb lbl bar k t B b.. " · • ~ erı anın 1< eşı ' ıca Herh • bir ·· "& ıı u. an IÇJll aaıo a, u ıt- uen e er er I' e e u saç uyütme ıJacı batlı baıtaa ve ihtira.» fubc$· 1 d 'k' angı Tiirke, yalnız Koca yor.» 
kenceden kum.lablieceği hakkında ettiııı. Miifterime, uzua zaınan kulla bir .ervettir,· hem de muazzam bir fsvWr ı· "d 

1
' !'eçden er .ek'~-! Yusuf, ismini .Mrletek verec..Oi ce.. I Hüseyin r.L!..1

0 
hay .. et edı'yor ve, 

bir .. ld lad · lm ül . .. eril:i.' - · tak • .,. e ı mucı e, ıca ettı _.1 -ı -• "-AllKI • 
mn par ı. Fa.kat ifle tam bu nı ilk tahamm' ıı söat aga - serve\, Ben bu rc~çeteyi saklamak yeni tipteki bir t"f k •. vab: tunları yazıyor: Afrikaya harb sa.. 

alr.da, berberin karanlı~ ":~ ~ - d~.~e ~ clazl~ k~alanla bil~-~~ niyetindeyim. Zengin bir sermaye- için ihtira berata :e;mi :.~ - Kiınclir? hasına çarpıpnıya ve ölnıiye giden 
k1mÇ bakıtlaJ'aaı kendı u.zermde büyütebilen bir eksır keıfettıgınu dar bulur bulmaz ilk farsatta bu AJ"anam d - 1 

- Müteielddr midir? bu, -*erler barobdea ı:iyade spor 
~ ucımec. feytanl ır &U.out : aoy • . 1-r ı P yasaya aevkedeceğim... bu yeni tüfek mermisi eski tüfek - l'Mllll m-? maç!arile alilıaıdar ve heyecanlı 
L=--~ n_.ı.__ ~ b' "l::.ıe .. ledim ı ·ı::.-lar 1 ' ' yaz ıgına nazaran, a. t!- .:...1.:.... 

- Bundan eonra sıra sızındır, Hemen oracıkta oturup bir reçete Mister Planket çıkmak üzere ar- mermileri eb'adandad" F k t Edib midir? idiler. 
dedi. .. . . yaı:ıd!m v~ ona: Bunu ec~ede yap.. kasını döndü. Füat ben onu arka onlardan farkla olarak:r· ser~ b~r - Milyoner midir? Olüm me)'ıclanına giden Ame-
• 'hıhablr, wnidalz bır pltaıanlık tırabiı.;c~tnl, fakat bu ılacın ınü.. l od:-aya çağıroım. Tam yarım saat, ciame temaaında, tıpkı top mer- Diye teredıdücle dii§erek sual sor- rikalı, aoğuılakanhhğını sporlardao 
içmcle, duvara mıhl~ı olan sert, aaa~esanı aı.:ak t~~t.n sa~ ~i • ı hi.:ı dereden Mı ıretirerek onu kan - misi gibi parçalanmakta ve kü- maz. Hemen vereceği cevab ıudur: almıttır. Ve, sporları sevdiği ve bil· 
tlllııta ~birine oturdu. yetinde olduıum ıçwı reçeteyı kım. dınnağa çalı,tım. çük bir ta"-ım -~d • 1 - Ha! .. Pehlivan Koca Yusuf dlği için döv::....e öJiiımü de biçe ıa~ 

•:.ıı..- 1 bl t göste m 1 . b ld' d " R 1 • • n. ..._ enı parça ara .ı~ı 1? ~ ' .... ._. san ye IQllta r ırıcır ı v~ seye r eanes nı • ır ını. e- 1 Niba.yet, 250 dolar pefın para ayrılmaktadır B · t .. f k ""'15u m yar. 
bir süriiltii ltitlldi. Berberin ame~- çeteye: Krem tarlar, badem yajı, mukabilinde reçeteyi iade etmlye misi adeta mi~y:tfı:'i:· ~ e me: Koca Yusuf, yalnız T'urkiyede de.. Taazimatı hayriyede12 sonra tÜ-
y~ıadan canını ku.r~mıı olan mut ~~ ~~, giiJ suyu, m ·rra safi ıi. razı ıoidu. Beeı hemen bankaya kot- miai~i andırmaktadır.'rB~;1:~~r ğil bütün düııya çevreairıde tanıl • reyen muıkallid Turk münevverleri 
teri lm~an . fı~ı, ~e P~t~nde bı bar 1W'U zarar~!z ~~~~ 1ıvır ıeyler ~m ve bir e~ ~Jlptırmak için birik. mermi, c<termitıı le doldurulduğu mıı n~dar bir Türk pebli~anıdar. ne ~ar atafranse ise ve, ne kadar 
ellqddıwi tüy:leri dıiijWlmii1. çıv~erl cfol(f~dum. Tabu ~un ~u sııçma.. hrnıe.Jcte olaugum p~·alar~ aldım: takdirde, parçalandığı zaman, Hangı Ame.rikal~>:a, h~ıı Av - Babıü .. efendiai ise bamdolaun ki, 
fırlamıı fll'çafl rutgele v~ haince ları haç bir tertibe, hJÇ bır sıraya MI.ter Planket r~çeteyı ıera verdi temas ettiğ:: se t • • • rupalıya, hanp İngilize Türk pehli. ,Tift koyloaü ve burjuvası onun 
bir eda ile ötealne berialae süriiftil,. riayet eıtmebizin ı•ydurmaayon ola- ve biç bU.. lıldiada bulunmayacaiına müsaid iae · der~ t1ınm yrı~"i,:1~" vanı Koca Yusuftaa bahsederseniz gibi benliğini unutunıu,lardan de • 
ren •aci oldaiu halde, keo~ rak yazmı,tım. Tabü aradB11 yarım dair bir de sened imzaladı. Bundan Z b' ' f af onu yaba 

1 
"· bilir. ğildir. O, gene Koca Yusufların yİ· 

dMiındMl dlprı attJ, saat bile ıreçmeden bütün bu saç. maada bu ilicı "ullanmak sayesin- fF 1 vası a ara ıa SiS lıte Yuauf, böyle namdar bir ğitllklerlnden, ahlakmdan, miisaraa 
Mulaabir, siinefe eoo ~fa .olarak maları, bir daha .hıtıt~rlıyamam~ ü- ~~· ~rının. rk.i haftac;la büyiidü. ye&İ tip aateBl!f Tift. bab~y~ir. ~, Bir aYntita.. da gösterdiği mmaret ve ıeeaattan 

uam mun baktı. Herhanıı bır ahi zere unulmUf, sıtmi,tim. MUJterl l'llDe daır bir de vesika vermeil .. Yllt bir ~yan, bır Jan Jak Roa mülhem benilde ve, fikirlerle ya,ar. 
illıttmali c:liitün~ek, küçücük bir ki.. bu yazdığım uydıırmaıyon reçeteyi vadetti. «Populer Mekanika» mecmua. ao kadar fÖbretlidlr. Belki de bun- İşte Tür4ciin uiJ kudret ve kuvveti 
ltda sreaini yudı ve bir İğne ile aldı, bana da bunun için bir do~r Hikayenin bu noktasmda berbe.. amm yazdıima ıöre, Alman or- lanlan daha namladır. Çünkü, bu buradadır. Mebmedcık budur. 
kravatlDa ilifliır:di. Bütün bunlardan verdi ve ilicı yaptırmak ÜZ«e bir rin yüzü fevkalade korkunç bir man duaunun zırhla vaaıtalarında, bir feyiezofları yalnız münevverler bi-ı * 
eonra koltuğa oturdu. eczaneye slttl. zara a1dı. PaıunakJarını muhabirin çok ba.kımlardan yenilik ifade lir. Fakat Koca Yusufu m kuytu Koca Yusuf, dünya yüzünde mev 

&em.in aert ıuaiine kartı, saç- Müıteri bu hana içinde iki defa enaeaiıne sokarak, yakasını öyle bir eden bır takım antenler kullaml- ı köyler de bile bilirler. Firaçiyi, Ki- cud gürefl.?ri hiç lfÖrmt;dlği ve bil-
larıaı keetlrımek nİydindeı olmadı. tr&f olmıya geld.i. ilacı, büt!in prt. fidd etle çekti, ki yakanın IJlğj kop- m.a'~tadır. Bu antenler husuai tib çelebiyi bilmiyenler Koca Yu.su. ! mediği halde gerek Avrupada ge. 
ı'aı .ciylecli. Fakat onun bu sözleri, larına riayet ederek kul:anmakta ol tu. Yaka düğmesi yere diiJtli, ora. !ertaba!ı haiz ç~lik borul~rdan fu bilirler. lrek Amerikada zeki.ile, kudr~ ba· 
•Giuk ve mÜKebzi bir itiınadaızlık- duğunu söyledi. Sonra, iki hafta ka. dan kapıya yuvar~ndı ve &0'k.ağa ı~arettı.r. Muhtehf . mekanak te- ~oca Yusuf, neden f()hrediciir? zuaiie haaamlarını birer birer devir· 
la karflı.ndı. Mubabido oturduğu dar biç görünmez oldu. Dt:rken ıü- fırladı, s.ok"kta c'a, ıu mecraların. s1rlere ~~fi muka~ı1? . oldukl.a: Mlen Avnıpada ve Amerikada mitti. Alafranga güreı nedir bihni· 
kollıuk döndü, bir yana meyletti. nün birinde, alqama doğru, tekrar dan birinin içine diiftil. nnıdan, iki taraf h bır D"hba"' tcs sı nanı aaLnı,tır? Neden Koca Yusu- yordu. Böyle olduğu halde alafran. 
Berber sabunu köpürttü ve yüzüne dükkana geldi. ~apkasını çıkardığı ı Berber sözüne devam etti: ne fevkıalade müsaid bulunmakta fun daha hila bazı Am~rikan spor ga g\iref cihan pehlivanıoı i»tüste 
sö:ıüne raqele sürdüğü sabunlu fır. ı zaman hayretimden dOl\a kaldım: - Erte.si günü-hemen paçaları dırlar •• Bu antenler .aayeainde, ldüblerinde resimleri asılıdır? Ne-

1
mag.ub etti. Amerikan aerbest güre. 

ça ile, muhabir, bir an için görme Herifin batı tut: bitnıiı bir saç de. sıvayarak ite glrittiın. ilacımı aat- bu zırhiı vasıtalar, bır yandan den hayalı balakında birçok eıerler ıinl bilmiyordu. Amerikan serbest 
ve lfitme ba11alarını kaybetti. Bun- meli ile örtülü Kli. Adamın kel ve mak üzere Hustondırki büyük ecza men-sub oldukları karargi.h1a ir- yualm.ıttır? giiret cibaa pelılival\IDI bağırta ba
dan i.tllade eden berber soğuk us. dazlak kafaaındA saç bitmedik bir finnalarındB11 birile mutabık ka1a.. tibat yap,,~'Jdikleri gibi, d'ğer Bu, bir muamma ve efsane değı1 ğırla yendi. Ve, riniten A§aiı altı. 
tUl'ayı yüzüne dayadı. tek nokta bile kalmamıttı. Ha .buki rak, icadımın ihtira beratını almak yandan da kendi aralarında irti- dlT. Yuauf, ahliki!e, yapyıı tarzile, Bütün bu, kudret ve kuvvetin sırrı 

Berberin elleri büyük bir süratle bundan on bt'f gün önce batı, bir liizere Vqingtona baıvurdum. Artık bat k~ra.hilmekted'rler. düriiatlüille Avrupa v.c Amerikalı-ıbirdi, ve, birdir •• Ahlaklı olmak. 
muhaıblrin yüzünde dola,ırken, çe-,bilardo yuvarlağından farksızdı. kendimi bir mİl)oner ıöriiyordum. Yem crns bir sın'I kııcık ları meclab etmiftir. Maatteessüf, K.oca Yusuf, kendi nesline, keodi
neai de biç durmadan if!lyordu. Miifteri, ilicımdan memnun kal- Bir oda kiraladım ve ilacımı ken - B' • • • tekrar tekrar eNflerle beyan ederim üıden evvelki nailltre bemıerdi. 

E-i· arabk, hiç münasebelı yokken d.ı ğını söyledi. Bu da laf mı idi ? dlm ha:ı:ırlunıyP. başladım. Bu ite k « ·zneo Vık•> adlı bı~ Amerı. ki, Koca Yuaufu Türk milleti yalnız içki içm4Sdl, Iİll•• içmezdi, kadın 
ve buna aid herhangi bir bahis de 1 Kim olsa llicımın bu harikulide ne eczacıların, ne de bir baıkaaının an me~uas~~ın ~~zdıgma na· ism.ile tanıy:ıl'. Ve, gene maattees.. · sui"•ama:i neci& bihnndi. 
ı~emlf1u11, adeti damdan düşer tesirinden memnıın kalacaktı. J bumunu dmasını istemiyordum. ~~~an, . ~er. b~ ırı;?al'i:andank 8Üf Koca Yusufu Yalnız 1 ürk köy - ı Yusuf, Avrupa.da, Amerikada se
g'bl: Miifteri trq olınağa oturdu. Ben ı İli.çları bazırladıkça, ıitelere koy • ırı, Y4:111 cana '" aun t auçu füsiı ve, buriuvaaı tanıyor. Münev. neleırce dolaflı, Parl&İn tJ1 ıüzel ka-

- Saçı dökülınüt imanlara ge. onu lr&f ettiiim nıüddetce, yazdı - 1 mak ve etiket yııplftırmak üzere ec.. yapm~ga m~va C~f~k oJmuıtur. verleri bıyık .,_erek, kat ıöz ede-1 dınları ona aiufunu açtı... Prer.ses
lince, diye sözüne devam etti. Bu- ğım uydu.,masy<>n reçeteyi hatırla . 1 zaneye ıötüri.iy'.Jrdum. Berber dük- 1<H~~~gwnnk ıaını~ı. t~ıy~ ~'! rek adam saymıyor. Çü-i.i bu, çe. ler mi!yonlal'Mıt feda etti, fakat Yu.. 
rada Hmton'cla, bir herifin bana mıya çalı,tım. Fakat ne ıezer!. Yaz kiııındaki ifiml d1' bıraktam. Bütüu ıun,! kauçuk, ~sa ~1 a~ ~ ~ ! limsiz •• verimsLz tıÖ:& de münevver- suf, hiç.bir feYe aldırmadı. 
OJG&dıiı .oyun bugünkü aibi hatı - dıkiarımın i.lmlerioi oLı.un dozları. 1 zamMıımı elulriıne hasrettim. aun 1 a":ç~ (( un» an a a ıyı ler ve mütefeWrirler için Koca Yu- Bir Franats prensesi •• İlmi Mari.. 
rımdadır. s.çları dökülmiif insan- al -.ı yarı yarJya unutmuttum. Miııtet" Planket daha iki defa bana ?ld~i~~:bb.rnd~~~ahaB kola>: d, bir tulmrıbacadan farkaızdır. Hiç Yumlu, organizatrii ie beraber p• 
ı...111 aaç!arıru tekrar biiyüılmek için Burada batıtı.dıiım ve bildiğim bir uğradı. Saçlaf'I misi ıibi ınükeın. ;:na i 1 e 1 :e d iT, u.;:nı böyle bir adam mütalqya deier,ıoauna davet etti. Güzel prenaea, 
dünyada hiç bir Ç&"e bulunmadığı. tek feJ vaTdı: O da, dökülen saçları melen bijyüyorılardı. Ben takriben • ~uçu ~ 1~1W: !'n. Y!1J>1 aaı mi?.. Yuaufu haftan çıkannak için her 
nı, tabii siz de bilirsiniz!. Vakıa büyütecek bir ilicı, tamamen bir te. 2ÖO deılarhk iliç ha.zırladım. Mlıter ıç.•n tetkıkata gU"ıfılmı,tlT. Geçen ıüın HiileJm Cahid Yalçın türlü ifvebulıtı heli.l kıldı. Fakat, 
aaçl.rı biiyiibnek iddiasını lafıyan aadüf eaerl olarak, keıfetmit ~l~u- Pllllllket Cumarte5I günü tehre ine- dökecek olduktan 90nra, ilicıaıztn Amerika .,.abat notları arasında 1 Koca Yumfu, ne aüzelliğile, ne ,ato 
W,. ylİID iliıç alltllır, fakat bir defa ğum ve bu ilicı piyasaya arzettığnn rek ~ının biiyüdüğün~ tasdik ne kıymeti kalır? biilMaten fUDları yaz4llf. buhanu : aile, ne paraaile beııdedemedi kea• 
lrölderi öbniif olan aaç'arı tekrar ı takdirde, bunun milyonlarca dolar eden ... es.ikayı getlreceiltıi söyledi. Ben artlk dayanamadım?: yonlu: «Amerlkada bir asken dine . . . .. . . ......... .. 
canlanchrmak art&k imkansızdır. Ge bir kıymet if..de edeceğidir. Dökü. Maksadım bu vesikayı, el llinları _ Allah qkına Mi.ter Planket kamptayız... Ben, Amerikalı Prense. Marl, Koca Ynıfu ölün. 
9911 sonbaharda dökkina bir miit- len saçları büyütmek bir bakik~t l ve af"l§ler lıalicıde bütün memlekete bundan kimseye babsctıneymi.zl. Bu ların Caayire, Fasa, Tunu • ceye kadar kaydlaaıyat prtlle ve, 
teri geldi. Trq olmak istediğini SÖY· ba1ini aldığı takdirde bu itin, bir ı clağıtm.ktı. it aramızda kalsın, bir ıantimme ka sa asker çııkaıdıklarınJ haber &lmıt- ayda iki yiiz Napolyon alıtmıw ver • ' 
lecli. Bu adamlll b,ıJı, tıpkı bir ta. a1tın mad~i k~fetmekten dah:' Cumarteal günü, iliçlarıını hazır. dar etimdeki paranın hepsini bu İfe tam. Tayyareden inerek konakladı- mek auretile kendine bailamagı tek. 
hak gibi ca.scavlaklı. Dünyadaki bü- kirlı bir teY oldui.ınu çok iyi bllı. ladığım odada, saat on birde onu yatırdım. Hiç olmaz.sa bu paraları ğımız bu mühim ve kal.ab•lık aske- lif etti. Parasız, Del~ormanın Karac 
tün iliçlar bir araya gelae, bu batın yordum. Her neye mal olursa olsun bekllyOl'dum. Birdenbire kapı açıl kurtarmalıyım. Siz ne de olu. bu ri kampta Afrikaya viıki ihraç hare- lı köyünden olan köylü Yusuf kııaı 
bir tek kılını bile büyüteınezlerdl. vermif clduium r~eteyi l'eri almı- dı. Mister Planket, alı al, moru mor ~n biru fayda gördünüz!. Mu. ketinden epeyce maluınN: alacaiı • ca fU cevabı veidi: 
Ben bu MA.mı ilk clefa görüyordum. ya bral'\ v«dlm. Adam çıkmağa bir bomba gibi içeri girdi: va:kkaten de olsa saçlarınız büyüdü. ma emin olarak miiakl"ib idim.. Fa- - Baka be!. Ben, damızlık ay• 
~Jediğlne ıöre, tehir kenarında daV'l'Uld&ğı bir sırada, Liakayid bir - tlicınızın ne haltlar karııtır- lliıcnnın saçlart büyüttüiiine dair ı kat Amerikan ubitıleri, ...kerlerl o- gır mıyım be?. Tebey!.. Hepten 
bir aiıl tutuyonnuı. Neyse bu a. eda ile, gtiya W arasında söylüyor. dıiını buynm görün!. diye haykır. vadettiğiniz l'esıkayı bana veriniz!. ı ralarda deği'di. Rady->lar bqka di- bozmut bu, karı be!. Para ile adam 
elam iç dört defa bana traı' olmıya MUf11111 gibi: • dı, ve ppkasını çıkardı. Batı bir Hiç olmazsa baı:ırladıjım ilaçları l·nc~ havaları ~alı!ordu. Muharebe tutar be!. Bl.le olsa ölıdüriirler bQ 
seldi. Bir defaatnda benden saçla.. - Kuzum mister Planket, dec:hm, yummta clbi cascavlak ve pırıl pı- bu aayede sat.bileyim •. Siı: ne de bailknada tıek bir W konupn yoktu. karıyı be! .• 
rtnı büyütecek bir ilaç tavsİye et- fU aize verdiğim reçetenin yazılı ol-,rılclı. .._ benim yüziimden 250 dolar Fena halde üzüldüm. Amerikalı~ı İfıte Koca Y...fa, onun için. A. 
memi rica etti. ı duğu defterimi nasılsa kaybetml - - Saçlarmıın hepsi, bir kılaa.a kazandınız, bana yardım etmeğe alibaızla.kla biçe incl~dl~. Bıraz merila. Avrupa tapar. O, ADM:r~a-

Berber bemea yanıbatında dur. ılm!. H~i aksi .gi~I, ya~ıa ıa - v~rıncaya kadar dö~iildü, diye sö.. med>ununuz!. SOlll'a tayyarelere ~indırllıp. Afrika- laların •. spor ~dW'. O, bir ~· 
makta cılan rafa ı;zandı ve oradan l balı ta bu ilaçtan bar ıkl tertibe ihtl-lzune devam ettf. Dun sabaha kadar Milıter Planket baiırıp çağırıyor, ya aevkolunacllk bır Amerıkan aa- aawı numuneu ıolarak yapr Amen-
yapıtlum bir yllkı indirdi. 'Soma ha yacım olacak. Şayed reçete yanmı:ı. aaçlar1m fevkalade iyi büyüyorlardı. onu Jll•yİ yerine koyduğumdan ı keri gnıpuna rutladJm. Bu, kalaba- kada ..• 
&r.:e yiizümü kesti ve bu yakıyı ya.. da ise, lütfen müsaade ediniz de, ıu- lnsaıın onlan bakmıya bile kıyamı • dem vuruyor, bu itin bir dola.ndırı. lık gmpun ortuınıda bir zabit gayet Bu, miiaıhahemle f>kuyucularıma 
ptfltnlı. racatda bir ametlni çıkarıvereyİm. yordu. Derken dün sabah dökülmi .. cıltktan farksız otduğunu iddia edip ı ciddi bir tavırla bir ,eyler söylüyor- ne demek iııtiyonım ?. Herhalde bu 

BeılJero bu iti müteakib tekrar ıö. Herhalde yüzümün ifadesi pek ye bllfladılar .• B:ı sabah u1andıiım dUl'Ufor, meseleyi hükUımete haber du. A.kerler de dikıkatle dinliyordu. miiaalıabemin bir miınası varthr. 
zi:ine devam etti: ciddi ve telitlı ulacaktı ki, Mister zaman bafımda bir tek kıl bulunma vereceğini ıöyllyerek beni tehdid Kendi kend.me fU hükmü verdim: Evet, fUllU deme1ı hıtiyorum: Bu.. 

- Bir milfterl berberden dökü- Plaolı:et, aemzce yüzüme baktı ve dığııru gördüm. ediyordu. Nihayet ona daha 100 do Hah... Ta kemlhıi demek muharebe günün pehlivanları v_e ıporcul~rı, 
len ~rını büyütecek ili.ç istediği bir lı:ahlraha koyuvererek: ·ı Mister Planket!n bqını uzun ~ lar vepnek hususunda mutabık kal. , haıkıkanda aakerlere bUIUli ola·ak ma alaYatin miinevverlen a~a Turk 
saman budu reddetmek adet değil - Mqallah, d"Jdi, tam kafesliye.. zun te&lk ettim. Orada kılın izine dik. Buna kartılık o da bana, ila. Iiimat verivor. Aman ben de dinli- köylüsü kadar Tıirk ISenliiine ıahib 
dir. Miift•lnin, kafasına ıüriip sü. cek adamı buldun!. Ben umamJyeL ı bile rastlamak k.lbll değildi. cmun saçları biiyiilınek gibi bir bu yeyim ... Dikkatle clinlemfye 1'a~la- midirler?. •• 
riip ele. nihayet bir fayda çıkmadı- le sende böyle bir reçetenin mevcud O, öfleli öikell sözüne devam aayı haiz olduğtflU bildirir bir vesi. dım. Bir de ne İfİtsem beğerıinlniz? Bugiinkü .pon:ularım1z ve, guref• 
itnı ıörerek kullanmaktan vazgeçe.. olduğuna kani değilim. Bana öyle etti: b verecek, fakat saçlarıtı tekrar dö. ,Amerikanın herhangi bir vilayetin- cilerimiz Koea Y11111fun ahlilcmı ta-
ceii bir i1iıf hutrlaınak ve vermek ıell,or ki aiz tamamea teadülü olal - Saçlarımı biraz büyütüp tekrar (Devamı S ncı BtJ)•lada) de olan mühim bir spor maçının (De11amı 6 ncı .aylada) 

Tuih! tafrikaaa~~ SJ ra.k yeri d.i.sledi. Şeyhefendi ha- devrin en büyük adamı ne di. nün ve aaltanabnın aona ermekte - Ki.beye gitmek diler miaiz ğı zMDan birdeubire hatanna sel-

i Kil E Hal iM 
~~:-.~:~b::!~: Davud paıa· !:~!!!~~~:,:S~d!e ~-.:·:k!~~~ ;!':ı:~z~z m~.::!::-it;:!:t b~;: oğlum ~iit>arek Rcıcebin sekizin- ::t:f~i b~~:!';uç~~-~~: dörde 

- !... tutambyarak derin bir mürakabe m Davud Pataya döndürüp göz de. - Dün ııece bir kıt•a nazmey. 
Davud Pata geri ıeri çekildi. ye vardıktan aonra batını ve kir· kapakl•ı yan kapalı olduğu - Recebin aeki.&inde mi der- lemit idük bubacığım. 
Sultan Oaman şeyh efendinin pikleri akarak ıözlerini kaldırdı. halele Patanın yüzüne bakmad&n aiz? İhtiyar ıeyh gazlerini kaldırıp 

dizleri dıiıbinde t:marık bir çocuk Hafif tebeaıüm ediyordu: llOr'du: - Beli l.ubacığım. gülüımediı Bu çocuk daldan da-
ıibi oturuyordu. Gece gördüğü - «Oğlum Osman! Kelamı _Sultan Muatafa aeriri ıalta. - Ya, bunu «mutlak mı» aöy. ıa sıçrayan ten serçelere ne ka· 
rüyaya uzun uzun anlattıktan son kadim hükmü ıer'i teriftir vece- natta iken vezir mi idüniz? lecli. dar benziyordu? uŞehriyarıcüva-
ra teYhin elini lıir daha öptü: be alem vücuddır. Paditah isli.. _ Beli, gönlümün tacı efen- - Veziriazam ve defterdar ni.» diye ki.iıdı a1up genç Onna. . 

- Hüanü ta.bir içün gehnİf ma lazımdır ki tövbe ve inabe- dim. ve kaptan pafa elhaletühazihi nın yazdıiı iki mısra• tatb tatlı ; 
idük bubacıiım. ti [1] kendülwe hemdem edine- _ Ya, şimdi kanıi eyaletleri sefer hazırhiı görürler bubacı- okudu, [2] altındaki imzaya ba• 

- Ya Ömer boca tabir eyleye- ler! tutarsız? inn· kanca kendini uıtamad1: 
medi mi idi? Hünki.r ba~ına eidi; _ Rumeliyi. Şeyhin ıarank yüzünde bir - Ne ıüzel_ ad tah•ltüs [lJ '. 

- Bu sabah eylemiş idüler. - !... kızvtı depretti: eylem:t•İz padiaalum. Fariıi cün-
p ud - Ya, Siliatreyi? ktir [ J S ita hl"' M t f - Ya, ne didüler benim oi- Davud a,a vüc undaki bü- - Baka oğlum! «Paditahlara di, binici deme ' 4 • 

H.::n ~z :~,i=-~ .:jdir? ua[;u~ hnnC? 
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'- L !r tün kıllann ürperüp diken diken - Dahiidir efendim hazret- hac lazun delildir ve yermde o- - !. .. 
en,. 11nan ııu:sanp uatını v- olduklannı hissediyordu. Aman leri. [Sesi titreyerek] Şevketlu turup a.dl-lemek evladır. Caiz İkinci Oımanla yanand,.kile1' 

tan Osman ba•ını sallayınca göz- .• y-d· d"--.L d" K'' nd!'- _, 
, _ __! • D d p" d" d'" d'"] nune eg ı: yarabbi! Düzm.e olduiunu bildi. pa 1~1111 un « oate ...- ar.,.- ki, bir fitne zuhur eyleyel» giderlerken ~eyh yerinden kalk. 
...-.nı avu aıaya on ur u R'" d i .. ·· 1. b" rii d k d ki lığını» dahi inayet buyurınuılar ! f k ... • k • • k tekarriib eylen pafa ! - ıı •• uya a aya ına. yuz. sur- ı ır ya, on o uz yatın a idi! - . . . h, a &ıL geçırme ı< .. n apıya 

• • • • mek muyeaaer olmadı ıae ınfal- anlanlar aibi delikanlmm ömrü- Davud Pata elinden gelseydi, ~itmedi. (Arkası Vtrl') 
Davud Patanın ıçanı bır bur- laılı ((Merkadi mUn~eren lerine - Zamime olarak mı? ahlup teYhin ünügüne ıanla-

kqJma bük~y.ordu. Aziz ~a~- yüz Mirersiz!» dedüler idi. [1] Bir blıln cıı\ıa.Jueuı. '9bı: GiL - Beli benim sultanım. cakh: 
mud Efendınan namını çok ııat- Davud Pata ile Kıslarafası mı.blanna t.6Tbe eMs> bl'blnf ft bDıl!bıl - 1. ·• Sultan Oaman artık gitmeie 
mitti amma, onun bu kadar zarp Süleym•n aia ayakta el pençe taımamen Alla.ha vel'me-k, rttna.ıı işle,. Şeyhin e.izının &; yanm.da da..,,,....ıyordu ki, sucuk gi'bi 'bir 
lı okluğunu bilmiyordu. Dizleri divan durur vaziyette şeyhin du- lıroelııten b(ı.ınm• Ye pilet ..,.m.anıdlm JIM!JlllDUD oıldu'iunu ıöateren çlsgi kese dwıa filol'İ altınını)) usulla-
titreye titreye yaklapp feyhin daldan a1'aıından dökUlecek ke.. ~ ler belirmittL Tekrar Sultan o .. cık Mahmud Eft!ndinin oturdut11 
elini öperken kendini tub.mıya.. itmeleri bekliyorlardı: Bakalım lenis) mana döncllı DOat altına uı•tını. Avaldandt-

[!J K1''mm M1ı ~r: N~ tle~ 
l'lf!lnah ı,em'lne ı>elT"!H!Cllr ~Htm. Se-
111 raritp sevelldHI bl a.kıl, dlıvanedlr1 
c&ıliim. 

rsı T'*1IM ... 
[41 CıeDubi ban abaılalne c1e thnlı' 
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(~a.rihl milsa.habe) .. C Tiyatro :J C Milli Şefin üzerinde titrediği bir nokta :::J 

ık. Ad vl il es Ertuğrul Sadi G k d w 1 •• 1 _ em og u~umun 1 Yazan: Hu ret Sala Cosk11 ı erçe eger erı iŞ 
başına getirmek Kuyucu Murad Paşaya rakibi Nas~h- Paşayı 

neden katlettirmediğini sordular gulumseye
rek "Yoğ bu herif bir- şeci ve namdar ve 
bahadir ~ev~ete gereklu adamdır. Anı idam 

' ' d d. Devleti Aliyeye h;zmet olmaz.,, e 1 
Milletin mukadderatına yalnız en yüksek sa ahiyet mevki;nde 
olanların şahsiyeti değil, orta derecedeki makamlara gelen 

Kuyucu MW"a.d PAt•Y• rakibi 
.Na&uoı Paıayı neden katlettirm~ 
dıjuı~ aoniular •. Büyiik vezir ıü
lUnı&edi: _ "'yoğ, bu herif b~r 
ıeci ve namdar ve bahadıı:. ve IJ 
bilür, devlete ıereklü ademdir. 
Anı idam devleti aliyaye hizmet 
olınayup belki bu makuleleri ib. 

' ka ve te..,biyecle nice faydalar 
vardır. Husuaa eı.meıncdi sııdaret 
ln&hıudi vüzera olup ol makama 
lalebki.rları 1fnll reva detildir.>l 
dedi. 

de bu kanlı cöreneie uymayan 
parmakla aö.terilecek büyük ve • 
zirlerden biridir. Mw-ad Paıa 
aksine olarak devlet adamı ola· 
bilecek kabiliyette olanl&rın ye. 
tiımelerine çok ehemmiyet verir, 
bunlan kıskanmak f(>yle durıun, 
ehemmiyetli kusur ve kabahatle. 
rini bile genit bi.- n.üaamaha ile 
karıılamayı manevi bir borç bi
lircU. Kendisinin en kudretli ra.. 
kibi Diyarbekir Valisi vezir Na· 
ıub Paıaydı. Ertuğrul Sadi T eJr (itaat ifcimı) 

insanların durumu da müesserdir 
...,.. illi Şef son nutuklarında 
&"f& yine hakiki deierleri İf 
batına getirmekten bah6ettiler. 
Esuen Şef her vesileden istifa. 
deyle JU hakikati ısrarla tebarüz 
ettirmektedir: Memleketin ıerı 
kalmasına, arzu ettiğimiz um
ran seviyesine yükselmesine 5e
beb bazılarının zannetkileri gibi 
para ve sermaye noksanı değil 
bilgi eksikliğWlir. Onun ıçın 
memlekette bir yandan bilgi se
viyesini yübeltirl.:en öte yandan 
da ha'kiki değer!~ri bulup meı'u 
liyet tevdi etmek lazımdır. 

durumu da müe&1irdir. Onun için 
bir değeT keıf~llıkçe Ol'Un vata. 
n-: hizmet edebil~ceiı bir mea., 
ul yet makamımı gelmesine çabJ 
mak bon:wnu~duı·. 

--YAZAN 
Prolesör doktor 

Sadi Irmak 
İnsan ketfetmek hususund~ 

değerli insanı bir nevi dütman te ilk ve orta mekteb hucalarının 
laldd ederek kendilerine muti ben.. rolü başta 1ıelir. Ellerindeki in~ 
deler aramıtlu hısım akraba ve san ma cryaıini iyice arattırarak 
dalkavukları çenberinin dışına hakiki değerleı ı erkenden bul .. 
çıkamamıılardır. Tarih.mizin e- mak ebevynin, muhit:n dikkatin~ 
lim devirlerinde iımini yazmak, çekmek onların vazifeleri arasın. 

Naauh Paıa Arnavuddu. Kin- komedi11inde 
Tarihler kuyucu Murad Pat•· 

yı «Türk H&eei.cuı denebilecek 
derecede aaddarlak ve kan iç:ci. 
liiile vaaaflandırırlar. Doksan ya· 
tında, aon yıllan boğUflDA meY
danlannda ve at aırtında devamlı 
hastalıklarla l'eçen 11koca• M'!
rad Paşa hakk1nda . esaıh .. ~_ır 
hükme varabilmek içın, bu buy'!k 
adamı iki zaviyeden ıöı-iip tetkık 
etmek lazımdır: 

:.::ı~ı;-;:.:.pec:.;::: ~;k:; . Ona, .bir yazımda «Tiyatro 
mısyoner1» aıfatanı verdiğimi ha

baızırlamakta büyük bir kabili. hrlıyorum. Ertuıi'ı ul Sad:yi ve 

tan aciz patalar, cografya ha.k.. dadır .... 
kmda bi.r iUunekteb çocuiunun Bir memlekette değersiz vq 
bilgiaini haiz olmayan reiıülküt· aırnaştk adamların i~ batına ceL 
tahlar, itte hep böyle türemiftir. miye çahtmaları ne kadar çirkiıa 
Bu cibi adamların her türlü müs ise hakıkı dcierlerin mes'uliyet .. 
bet deiere dütman olacakları a- den kaçınmaları o kadar :ı..lrarlı1 

yeti vardı. m · · · b d 
Son İran sef•i h,,zırlıkların- e~aıamı . un an daha fÜmullü 

Deierli insan aramak ve bul. 
mak, ve Türk milletinin en gÜ· 
zel geleneklerinden birisine dön
mek dei•ldir. Hakikaten tarihi· 
mızın muhtetem devirlerinden 
Türk büyükleri değerli İnsan bul 
mak için vatanın dört bucagını 
arayıp taramayı en büyük bir 
vaz:fe bilmiılerdir. Hatta büyük 
ltt:n kıymeti, keıfettikleri ve ye
tiıtirdilderi değerlerle ölçülürdü. 
Devlet adamları, ilim mensubla
rı yerlerine geçirilecek hakiki 
değerleri bulmadıkça vatan borç 

tarıf edebılecek kelimeler bul-
da ·pıulitah Sultan Ahmede hu.. mak pek mütkül. Koltuiunun 
su.ai bir mektub yazarak Murad akma, din kitabltı.rı aakıtlırarak, 
Patanın azlini ve aerdarlıia ken kıt'a kıt'a memleket ı k 
d

. · · · il · · ._ .. : ek ' meme et 

~~~~ d~ 
Bu harekete karşı ilk akıüli., Bilg"sini yalnız ıahaı tatmi~ 

mel Tanzimatla baılamı~, yeni için kendisinde saklaınak ve mu~ 
Osmanlılık harekt=tinde bu reak- teşem bi.r inziva içinde yatamalıı: 
siyon canlannıı,tar. Fakat kıy-ı ;çin henüz kadromuz müsaid de
metler karşıaında yen1 bir ğildir. Bugünün dar münevve11 
zihn;yet ile İfe ba,Jamak ancak 1 kadrosu içinde :tı.zmete çaiırılan 
miHi de-vletin kuruluşunda müm, her vatandat bunu kendiai için 
kün olmuttur. hem vazife ve hem şeref bilme-

111ınıın ıetar m.eaını ı-..yec dolatan misyonerler gibi, Sadi 
kadar pervasız b•r harekette bu. Tek le çantasına b" ·· ·· · ır suru pıyes 

ı _ Umumi menfaate ve dev· lunmuıtu. • . • -doldurarak, derli toplu bir kad. 
Nas~ Pata bırn~cı ~hmede ro ile kııın, tehir tehir, kasaba 

«kırk bın altın tek}ıf edıyo_r~ e- kasaba, yazın da semt mest do. 
ğer serdarlak kendme verıhrae laıarak, her bölge'-'C her köse e 

let n"zamına taallük eden idare 
•'Ve 11aiyaseh iflerinde. A 

2 - Hususi hayatına, zatı 
rtenfaat ve ihtirasına aid meıe. 
lelerde. 

A 
.. . !..J k 1- ol ' • y 

çenı uze~n~ IKJece oı.an or. tiyatro zevk:, ~an'at, eğlence ve Milli mücadele yıllarında cep. lidir. Bazılarnıda marazi bir in.. 
helerde harb devam ederken ~iva ve temizlik duygusu vardır. 
cephe ceriain:le yeni bir kıymet ki her türlü devlet ve parti :,1e
nizamı teıekkül etmiı ve devlet rinde az çok kirleneceklerinden 
birçok yeni unsurlar kazanmıı- endişe ederler. Bu duygu tama· 
tır. men marazidir. Ve Türk tarihin .. 

Elde bulunan tarihi vesikalar 
incelenecek olursa, on birinci 
hicri asır [1] ilk iki on esenleri 
arasında 0.ınanh devletini paT
çalanıp bir takım küçük hüku. 
metlere ayrılmaktan mutlak ola. 
rak kurtaran kuyucu Murad Pa
§anın mecbur kalmadıkça eFni 
kana bulatlırm.aktan çekinmiş ol. 
duğu görülür. Bu tedbirli ve çok 
ihtiyatlı adam en bü:yUk iç caiJe 
ve devlete karşı ayaklanmalarda 
hile ilkitı kan dökülmea;ne mini 
olm~ğa çalıtır, muvaffak olama
dığı takd~de be!ikteki ~ocuk!•
ra 1ta.dar keaip luçmekten çelun-

d~ kend.! oz. malından besle, neı'e taşıyan bir san'aıtkardıır. 
meğın de uzeı:ıne a~ıyordu. A Bugün, çok ağır, lehammül edil-

IStanb~~dakı. padrtah hususı mez derecede ağ'lr olan tiyatro 
olarak gonderılen me.~tubu he- vergileri ile bir tiyatro heyetinin 
men ~UT'.ad Pa~ya g~n~e~~k- çalı,ma'lı, benzini bitmeğe yüz 
te tahıatile gecıkmemıstı. Bırn. tut.an motörize bir tümenin harb 
ci Ahmed bu ha.t-eketile: «Bak, etmesi. kadar g\içleş.miş bulunu, 
bu adam kırk bm altın verece- yor. Nitekim, lstanbuld:ı faali. 
ğini söylüyor, ayrıca onlunun ;_ yet gösteren tiyatro heyetleri bi-

larını ödemiş sayılmazlardı. 

mezdi. • 
Mev:zuuınuz, iıht•yar vezırın 

idarecilik balummdan. ~~llanıp 
1 
tatbik ettiti aiyasetle ıl~ıh olma: 
dığ ;çin yalnız huıuıı cephesı 
Üze~inde' durulmakla iktifa edi-

lecektir: 
Gene tarihi ve.ikaların göster. 

dl. · or·· e umumi devlet iıle .. 
ııme ıı ' . 

rinde çok sarp ve zorlu bır a~m 
olan Murad Pa .. , f&hsına taallu~ 
eden meaelelerde büyük bir fa~1: 
let ve cenİ.f bir llloleranaıı sahıb! 
idi. <Kuyucu» nu~ bu feragati 
< Nakıtbenıdiı> ~arika.tından aldı. 
iı manevi terbıye ve kemale yo. 
rabilmek miimkünse de, esaalı 
tecrübeler üz«İne çatılan büy~k 
devlet ve hükUmet adamı olabıL 
mek kabiliyetine vermek daha 
doiru olur. Pek bilmen bir şey
dir: Osmanlı iınparalorluğunda 
siyaıi rakiblerden kurtulmak ça-

• lar•''· kullanı1an tek vasıta 
resı o ..:~ . 

_..1 • Hasmı «yok etmek)) yolıle 
varaı. . 
aahneden çıkarmak! Bu aayaaete, 
hemen her devirde bdastkal kar.d~s 
padi,aa.hlar önayak ol u . an ıçın 

v 11 ını cellada te-~hm eden ve o gu ar . b. • 1 \1ez•rlerin ayni usulü b·r ırı ~b,.yh. 
hine kullanmaları pek :°0 a 
gö..Ulen bir şey oluyodu · • 

f ate Kuyucu, Otmanlı devran. 

n ı On ~; Mllii<il. 

Son Postanın tefrikaıl: 4 

Bu sayede devlet ''Rical 

".eaini de üzerine a_lacakbr. Şu rer birer faaliyetlerini ta. 
halde muazzam bU:. ((hazne)) til ettiler. Çok kuvvetli 
yaptıfl anlHılıyor. SoyletmN:"'! bO:r trup haline selen Rqid 
boynunu •urdlB' Ye ha.,."e<rn• Rıza tiyatro.u daiıldı Halk 

kıtlığından» masun kalabil -
mıJ, memleket hizmetinde 
bu değerler b:ı birlerile ya -
nıırcasına çaltşmışlaı ve eser ver 
mişlerdir. Böyle bir zihniyet taıı. 
yan, içtimai teşekkülün büyük 
i,ler ba14rmı, olması dünya tari· 
hinde hikim bir rol oynamıf ol· 
me.aı pek tabiidir. 

zapted;ıt bana l'Önderl» demek aan'atkirı lsmail Dünbüİlü, bu 
istivnrdu. tartlarLa heyetini idare edeme-

yalnız bu ima, Naeuh Pat•· diti için kapaiı bir revüye· atb. 
nm cellada teelimine kafi iken, Kurulmak üzeı·e olan bir operet, 
Kuyucu Murad Pa .. nın bu en vercilerin inmesine intizaren ha. 
büyük dfiıtmanına kıyamamaaı- z .. lıklarını durdurdu. Anadolu.. 
nın manası ne kadar yüksektir! dakiler, birer birer parçalana
HaMH~k! Nasuh tla .. yı «yokı> ~t- rak artistler kahvesine düşmeğe 
mek IÇ111 koca Kuyucunun elm. bafladılar. Bir müddet evvel ifa
de d~•. b~k.a, pek haklı ve ret ettiğim gibi, Türk tiyatrosu 
~ ıkmcı b!1" aebeb de .va~~ı: yıkıbnak tehi' kesine maruz.. Bu 
Murad Pata bw y~l evvel ıhtılal- endişe ile, asıl mev:.ı:uwn olan 
ci Canbuladzade ıle. çarpıftrken ETtuğrul Sadiyi bir tarafa hıra. 
kasclen yard111nna cırmek sucu! karak, kaç defadır tekrarladı. 
Bu a~ehden .• Sul.tan Ahmedin iım temenniye bir kP.re daha te
n'Mneıaı geld=iı zaman herkes mas etmeie mecbur k1ı.ldım. An· 
~·~uh Puanın Sf;rdarlık ota~ karadan ümidli haberler ahyo. 
onunde bo~durulmaaını beklı.. ruz. İntallah yakında tiyatro a. 
yordu: Nafile! lemi, verg"lerin makul bir had-

Mu~a.d Pata huzuruna getirt. de indi.rildiğini duymakla bay
ti~i Nasuh Pa.-ya e1inffeki mek- ram yapacaktır. 
tu.bu uzatarak sükunetle ao"rdu: Ha.1 böyle iken, lstanbuld~ 

- Bu yazu kimindir, bilür hem de tehrin bir köşesinde yal. 
misiz? nız bir tek enerjik adam, faali. 
Ot~ bulun.uılar korkula.. yetini dumurınadı, çal111yor, mü 

rından titr8'iyorlndı. Büyük ça. cadele ediyor, muvaffak oluyor. 
dınlaki ölüm aeaaizli~i ve heye- Bu da güzide aan'atkar Ertuğrul 
can gözönüne cet;ril&in. Bu kor- Sadi. .. 
kunç anda Na.auh Patanın her O ltecrübeleorden yılmayan, 
yiğitin harcı olmayan bir cesaret menfi neticele'Nlen sanılmayan, 
göstemiiini görenlerin diıleri hGyifk mütktUitlar kar,ıaında 
çarpıy:ordu. Nasuh Paıa baımı k1rılmayan bir adamdır. Be,ik-
dikerek cevab ~erdi: tatla bw tiyatro kurmağa çaht-

- Beli, yazu bizimdir! tığını, her gece burada temıı;ller 
- !. . . vermek kararındıa olduğunu aöy. 
Mecliste haur bulunanlar Mu lediği zaman. ver!filf"ri ""' şart. 

rad Patanın çadtT dıtındaki cel- lan di.iıtünerek, bilaistisna h._ 
liıdla'l"a sesleneceğini sanmışlar, kes dudRk bükmüttü. Sadi. avni 

(Devamı 8 inci •a)·latla) tesef.ıbfu.i\ seneleTCe e-nl Aba-

kadar ç.alııtım, uyumaama mi.ni 
oldum 

Yükaef=t devrinde aziz bir düa 
tur olarak aaraılmadan yürütül
mtit olan bu prensip inhitat dev. 
rimizin baılamaııile ortadan kay 
bolmuıtur. Yahud da.ha doğrusu 
bu prenaip elden bırakıWığı için 
inhitat baılamışbr Tarihimizin 
iki asır hüküm süren bu iniıi dev 
rinde atmoıfu o kadar bulanık 
ve kirli b.7 manzara almıftlT ki 
hakiki değerler ortaya çıkmak
tan çek"nmişler, İğrenmitlerdir. 
Esasen devlet adamları da artık 

rayda da yapmı§tı. Bir salaşı, 
derli toplu bir tiyatro binası ha. 
line cetirdi. Ciddj temsiller ver. 
meğe ba.şladı, rağbet te gördü. 
Fakat onun ekt\ğini timdi baıka
lan b=çiyor. Bana, Beşiktatta ti
yatro açacağını söylediği zaman. 
derhal vergi umacııunın gözümün 
önüne dikihneaine rağmen, onu 
teşci ceearetini buldum kendim
de.. Ertutrul Sadın:n evvela 
kendisini, sonra da kllrştsındaki. 
ni neticeye İn;andıra)l atak bir 
cesareti va~ı· ki, bu cesaret, en 
üm;daiz itl'eri İnsana hemen olup 
bit.-cek şeklinde gösterir. 

Nitekim Betikta~ta, hem de 
bir aokak çinde, eski bir sinema
yı, olclukça müh;m fedakarhk· 
lara kaıtlanarak, o muhit halkı
na layık bir hale getiriverdi. 
Halka ciddi .eserler, güzel kome. 
diler, talebeye terbiyevi piyea
le oynamağa başladı. Bugün 
memnuniyetle görüyoruz ki, Sa· 

vakit bulmadan, Mi.tel Rönuar on 
on iki basamak merdiven çıkmıı
b bile. 

Memlekette bilgi noksanının de yeni bir devrin ba,lamı, oldu
her türlü terakkiye nasıl manı ğuna İnanma.maktan ileri gelir ki 
olduğunu vuzuhla gören Milli buna hakkımız yoktur. 
Şef, Türk tarihinin en muhteıem Her bilgi ve her kıymet vatan 
devirlerinde olduğu gibi değerli içindir ve vatan için oldugu ni~ 
İnaan aramayı ve İt batma getir- bette muhteremdir. Bu memle .. 
meyi büyük bir memleket vazi- kette öyle yüklü ilim adamla" 
feai saymaktadır. Son nutukla- gelip geçmiıtir ki b"r tek es~ 
nnda Partiye verdikleri direk. vermeden tifahi bir şöhretle ya· 
tifler arasında her vatandatı bu ıamıtlardır ve pek yakında unu 
meselede ifbirliğine çatırmıı bu· tulmıya meıhkunıdurlar. Lüzum
lunuyorlar. SU'1.: bir inziva ve istitna içind• 

Onun için bu dava bizim milli eırken ya,la~a uzlete çt-kilm~ 
bir meselemiz haline gelmelidir. deierler de hali bulunAbilir. Fa. 
Vatanın mukadderata İt baıına kat bu, ,erefli bir uzlet sayıla. 
gelen pılısiyetlere tabidir. Mille- maz. 
tin mukadderabna yalnız en 7ük Bir daha tekrarlayalım: Tim 
sek aali.lıiyet mevkiinde olanla- kiyemizin en büyük davaların. 
nn f&hsiyeti deiil orta dereced~ dan biriai hakik' deierleri bu~ 
K- makamlara gelen insanlrınn mak ve i, basına gecinnekt;r. 

di muvaffak olmuştur. Hem de 
bina sahibi, yani patron olnıak 
mazhariyetini kazanan ftk aktör 
olarak ... 

Sadinin kudı·etli bir komedi 
san'atki.rı oLduğunu kimse mü. 
nakataY• yanaşmaz sanırım. He. 
yetinin, tiyalr.>sunun en hurda 
itlerine kadar kottuktan sonra, 
nefes nefese sahneye çıkan Sadi 
Tek, sahneye ilk ayak atan bir 
tiyatro hevealisi kadar heyecanlı 
ve candan oynar. 

Onu «Süt Karde,lern de, 
< Karmakantıkı) ta, "Kudret hel
vas1» ve «Betle gelen > de g<M-en
ler, komedi ı.ahaıındaki muvaf. 
fakıyetini tasdik etmece mutla. 
ka mecbur kalırlaT. 

Sadinin, draırıdak; kuvvetini 
mün11kasa edenlere cok rastla
dım. Ukin bunlar hile, hicbir 
zaman u Y ıuro • rolün;jn, Türk 
~"hnesinde Satiid"! olduğu k .. dar 
kuclrf'tlf' vası.t•M.;ır,na s.-hid ol-

Jl1 

madıklarını itiraftan çekinmiyor 
lar. Geçenlerde onu Strindberci\ 
«Baba» piyesinde bir defi\ dah• 
görmek fırsatını buldum. BiJ 
kelime ile, Ertuğrul Sadı, harir 
kuladeydi. İdareci ve san'atki.• 
Ertuğrul Sadiyi, bu şartlar içi~ 
de, kalabalık ve münevver bi
muhite, ciddi bir tiyatro kazan 
dırdığından dolayı tebrik ebne\ 
tiyatro aever herkese bir bon 
olduğu kadar, onu himaye elme1 
te bazı makamlara ••~ifedi11 
Gözümüzü, ,ebrin bir köteain4 

çevirrsek, VedMI, Mehmed Al 
veaaire gibi, kudretli san'a.tki1' 
ları etrafına toplamı~ bir san'a 
misyonerinin, feragatle çah,tai, 
'lı göreceğiz. 

Bana öyle geliyor ki, ilk vaz• 
f e Beşiktas ve ha valisi halkın• 
dü'6vor. Sadiyi evvela onlan• 
simd~kinden daha sağlıtm bif 
şekilde de-steklemP.leri lazım. 

Nund Sala Co•ltun 

kmı, zemin katındaki salona top 
lamak muvafık olmaz mı dersi 
n;z? Genç kıs hayretle sorclu: 

- Neye çahttınıs? 
Rober Mane, izah etti: 

K.ahvalb esnasın.da baıb teYr 
lerden b&baeUiler. Holdeki bii. 
yük saatin dokuz buçuğ.a çaldı
i1111 hep itittiler. Mişel Ronüar 
kalktı, kapıya doğru yürüdü. 

- Neredesiniz, Burden? diye 
seslendi. 

Meroivende avak sesleri var
dı. Miıel Rönuar irkildi. MaTJe 
ve davetlileri, sili.hı k:min atta.. 
ianı aönneie •eıiyorlardı. Rö
nuar odadan çıld1. kapıyı yavaş. 
ça çekti ve koricforda bulunan 
komi.er Burdenin yanına gitti. 
Mane arkaaında oilu ve Andre 
VinJ: olclutu halde geliyordu. 

Marse: 
- Evet, tabii! 

- Monreyi, makul ve zarif 
bir şekilde öldürmenin çaresini 
bılılmaia. Cinayetler, böyle ince. 
den inceye hazırlanır. 

Kler: 
_ Aradığınız tekli buldunuz 

mu bari? :aiye sordu. 
Romancı, aizı dolu dolu, bati-

- Ben çıkıyorum; siz, cinayet 
planmızı rahat rahat hazırlayın. 
Çok sürer mi? 

Viny ceva.b verdi: 
- Yaran aaal kafidir. Gelir, 

sizi kütiibhaned..! buluruz. 
Lui Marae tembih etti: 

- Burada, birinci kattayım. 
Rönuar hızlı hızlı çıktı, kori

dora daldı. Açık bir kapının ö.. 
nünde, Burdenin, arkası dönük, 
durduğunu derh.ıl gördü. Hava
da, kekremsi bir barut kokusu 
vamı. 

Mi-fel: 

Şato sahibi: 
- Ne olmu•? diye ııordu. 
Rönuar cevab verdi: 

Dedi; aonra, yanındak"Jere dö 
nerek, bir el i.-ret;\e, afaiıy. 
inmeleri lüzumunu anlattı. 

İstemiyerek 'bu emre itaat et 
tiler. Andre Viny'in keyfi kMJ 
mıştı. T es tekerlek, pembe yüxüa 
de, ufacık gözl~i hayretten al• 

- Dokuzu çeyrek geçlyor, ce· 

vabını vernıitti. Mösyö Viny'in 
planını on beş dakika sonra öi· 

renmemiz lazım. 
Onun arkasından, iki ~uz kar. 

deşin esmeri olan Kler Fıyon, pe-

le «evet•, iıaret yaptı. Tereyailı 
eknieiini JUttoktan aonra, an-

lattı: • • ha _ Mükemmel bır cınayet • 

zırladım. 

- Burden'i cörüneniz, onu 
da kütübbaneye götürün, kabval
tıaını oraya l'önderirim. 

Miıel Rönua-r, ba.şile tanib et
ti. "Kapıyı aralamıf, odadan çık. 
JD&k üzere idi ki, evin yukan k.a
bndan, gayet vazıh bir silah seai 
ifiti\di. Davetlila-, hep birden, 
irkildiler. 

- Ne oldu? diye sordu. 
Komiser döndil, benzi aapaa· 

rıydı. Odayı göatererek ~ 
- Gözünüzle görün, cevabını 

Yerdi. 
Rönuar aeiirtti. Bahçeye ba

kan pencere açıktı. Bir adam, 
korkuluia abanmıf, başı ve kol. 
lan dıtan doğru sarkık, k'lrku
luğa abanmıf vaziyetteydi. Mişel 
ilerledi; bu adamın Piyer Monre 
olcluğunu gördü. Adam ölmü,tii. 
Alnının tam ortasından girip 
heyııin.i delen kurşunun yeri. a. 
~ıkeA srörUlüyoniu. 

- Bir kaza, aı.izim, müeaaif 
bir kaza. Mösyö Monre ölmüı. 

Marse: 
- Ölmüt mü? diye haykırdı. 

Nasıl olur? Ne olmut? 

bilditine açılmı,tı; fakat, bu ço1 
geveze muharririn ,imdi nutld 
tutulmu.ru. 

Onlar yüz geri döner dönme .. 
Mitel Rönual" odanın kapıa1111 
tekrar açtı, kom;seri p•fi sıra 
sürükleyerek içeri cirdi. Aı-kada. 
tına: tinden de, sabık müfettiş ,Ma~t~ 

Reldiler. Genç kız, hemşır~~ının, 
L• • • ld -u ıçın a· uır- parça key·f sız o ug 
... v • • v• • od sında kah· 
:ır-gı ınmıyece.ıını, a 
"•ltı edeceğini haber verdi. 

A1'c1re Viny: 
- Kanm da öyle, dedi; fakat 

-ahat bende. Sabahın dördibae 

Binbaft, alay etti: 
_ Söylemeai d.ıe kolay. Baka. 

lım, mütehasaıılar, meseleyi ne 
kadar zamanda halledecekler. 

Genç kıs sordu: 
_ 'Kat':l kimdir, Mösyö Viny? 
Romancı cevab verdi: .. v 

_ Sa.at dokuz buçukta oır_e-
nece biııiz. o .u.ta kadar, bir ta· 
tridve k.Mlar kaoalı kalacaiım. 

Marıe, yerinde doğruldu: 
- Ne oluyor? dedi. 
Fakat, tam o eınada, komiser 

Burden'İ:n sesi duyuldu. 
- Mösyö Marae, çabuk gelin, 

çobuk! 
Marpe, 7erinden kım1Yamaia 

Mişel Rönuar, hafif sesle ce-
vab verdi: 

- BaJ&Ddan bir ku!"§un yemiş. 
Marae, keza yavaf sesle sordu: 
- İntihar mı? 
Mitel batmı salladı; ciddi bir 

tavırla: 
- Zannetmem, dedi. Ev haL 

- Cesedi nasıl gördi.iğünüz8 
bana anlatın bakayım, dostum, 
dedi. 

Burden izahat vermeie baf" 
ladı: 

(Arhan var) 
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~ f~~~ a~ed~an ok~e 
• , r ........ :::.:::.:.:::.: .. :::.::=:-"" ==~·~::ı:ı':x~.ı::: ',ir.ı-::.: gece Değirmen ered v 

Siirdde "Yeni şehrin,, kuruluşu büyük bir 
ana cadde ve diğer modern binalarla 

başlamış bulunuyor 

Bile c iğin yeni va fi si :!.::!e:ir:~~;:a::ıu~:. !!f:;e: 
• sam. zlyaoımı çıkarabılecektim. ( Baı taralı 1 inci •aylada) 1 ne söylemiştim. O da kaç defa J<!8 başladı Şuraya buraya bafvurarak biraz Y~~~ndan tanı~mş olanlara büs- omuzumu okşamı~tı ş ·mdı 0 dost 
Y borç para bulabildim ve Mister Plan b~~~ ba!ka bır çehre ile görün. eller, o baba eller tcprağa. gö-

Bilecik (Hwusi) -İs.paıta • kete vadettiğlm 100 doları verdim. d~gu muhakkaktı. Bu çetin çi.:z. mu.ıüyor. Ben, blr k er e da.ha ha
dan vil&yıettmiz valilJğine tayin • O da bana vadettiği vesikayı getir. gı}erle derinleşen yüzde, nice za yatta baha.sız kaim&~ oluyo:uın. 
olunan SalahaddJn Üner Bileci- dJ. man.lar, büyük şefkat ve insıın- Ahmed ihsanın, en buyük ih. 

• ğe gelerek İfe baıJ.amııtır. Gazete muhabiri, berberi müın. ~ duyg:ılarının kanadlandığını tirası (Servetif ur~un) du. Hep 
Yeni valimiz uzun müddet kün mertebe kızdırmamıya çalııa. hıssederdım. Hele son yıllarda mecmuasile ögünür odctsının du 

- 2 _ 

1 
de, timdi ~ yüzünü gül- Anlca.rada vali muavinliği yap. rak sordu: dünyanın .. g~~irdiğ-i kanlı imtihan varlarını susl.lyen ' ve birçoğu 

Si:irdirı uzaktan manzarası çok dür-en tek cadde halindedir. ç,,.,. tıktan aonra . Tokat ve İsparta - N.uıl, hiç olmaz~ ilaçlarınızı on~ pek uzuyordu. Kaç kere el- çoktan mezarın 3e~sizl iğ:ne go -
güzeldir: Betondanmı~ hissini ve murlu he.valar:da, geceleri fener- vilayel~ çalışnıı§lır. Kıy - satabildiniz mi? ler~<len tutarak, teessür dolu mülmüş olan kültür ve ede b iyat 
ren ve kademe kademe yükselen aiz yiirün.emiyen sokaklar is~ metli valimiz Salahaddin Üner Berber, müstehzi bir eda Üe ga.. sesıle: şahsiyeti eski dostlarile ögünür 
beyaz, yüksek kübik binala'r.. hilhusa tiddetlt yağmurlar ya- ilk ~ olarak vila.yetin İaşe i§leri- zete muhabirine baktı Ye gme ayni - Dünyada ruantık kalmadı, bana hep onlara aid hatıraların; 
birazda Ar.ah mimari tarzını an· ğmca, her bakmidan geçilıneleri le, mahrukat İflerin.i ele alarak müstehzi tonla: ~antık kalmadı. ~edir bu bo • naklederdi. Titrek ellerile, mu • 
dıran bu binaiar, yanlarına yak- tehlikeli bir hal ahr: Şeh·inle bu en ınühfm ihtiyaçların prog. - Evet satabildim, dedi. Ancak guş~! . . . . k~des tılsımlara :;urunur gibi 

• la!tıkç&, bu mwıtazam, bu be- herhangi bir kanalizasyon bulun ramlı bir teıkilde yürütülmesini beıt fişe sat.abUdim. Bunları a • Drye mlemı,tı. Sonra, ısrafın eskı mektub dosyalarını bir açı· 
ya.z, bu kübik, lıu hendesi manza madığı için, büyük sıkıntılar çe· 'lst~ ve direıldifler Yerııtlfitir. lan miifteriler, 00 ay müddetle ilacı müthiş dÜflnanı kesilmişti: tı ve bana bazı mP.ktubları ve 
ralarmı yavaş yav~ kaybediyo;. kiliyw. Diğer taraftan vilayıetlmizdıe kullanıp hiç bir fayda basıl olma. «- Lü~ hayatı güçleştiriyor, notları bir okuyuşu vardı ki im-

i t nd s·· ...ı· -L.- k d • ~. tmünhal bulunan jandarma ko • dığını görünce paraJarını geri iste. cemiyeti bedbaht edıyor, bunun renirdim. Mecmuauın"" ve mec _ 
ar. UMa a ha.fiıf bir hayal su- ııroın trcwıvmu a ar smegı dl B ı -•- ~ "' 

k d k h ımutanlığına yeni tayin olunan er.. un ardan blç birinde bir t- önüne geçmeli!» diye söylenir muMında isim yaomb olan bu·· • 
~ utu başlıyor: Aııığıları geniş, e pe boldur. EMıısen tra om ıAma. • k ı bil k ~ 
b.kat yük&ddikçe darJa,.,.n Siird hut-alıtının sirayetinde başhca sya jandarma komutanı ge yenr ı e çı mamııu. di. Son hadiseler gösterdi ki, o, yük edebi şaimyetlere kar~ı bu 

r- d. Ş-L l«eL: İte baılamııtır. Gazet-e muhabiri: haklıydı, aksine dü•ünenler hak ne bag~ lılıktı ! Bu man·~arayı sey. 
eıvlerinin, hen.üz mahiyetini bil- vasıta bu sinekler ır. . ruıirde 'l p ki, • Pla-~- • x •· 

d 1 ed h 
'- 1 - e · dedi, Mr.s~er ..... etın sızdı. re doyamazdım. 

ı ntediğiniz garib bir malzeme ile tıra.homla. müca e e en ~usi .............................................. ,.. saçlarının bÜyÜmcsini siz nasıl izah Ahmed İhsanın en büyük çeh. Şimdi (Servetifüuuu) un ya _ 
yapdmı, olduklaruu anlamakta bir dispanser bulunmasına rağ- Ad d ed' ? · uh kk k ~-· ed 

d 
.. h ana a ıyorsl..,l:.Z • resı, in a a 'tU, ebiy atı • rahcısı olan ke·nd tsİ de o dostla-

eeclluniyorsunuz ! Yalımı: Siirdde men, belki e, ınun asıran bu si- Bet<ber, gazete muhabirini yerin.. m.ıza bıraktığı (Servetifünun) rm yanına gidiyo.r. Fakat i~mi 
lnılUDa'n vıe alCllYJ andıran bu nelder yüzünden bu korkunç has O d f lata k b• .: .. u tl •L.! b .. ··k b' h ' 

al 
.. b. ç bin liradan dört bı·n be• yu .. z en ır ca ır f"uıue e: gıu.1 uyu ır atıradır. Bu Türk edebiyat sayfalarında (Ser 

malzeme..__ Siirdliler «CaZ"> adı- t ığın önune ır türlü geçileme- "' n __ bu 1 J h edl .,...., l.irava k-J l k . • - uaı nu nası mı za - mecmuayı tam elli iki yıl yaşat - vetifünun) un ismi ile beraber 
Al tabıı-1-. İ•• ... Siirdin evleri, mektedir. " ıuıar var 1 vergı.ı ? dl b v d H b b ıL ~ ~ verecek mükellefler yot11m • Y~ agır .'· a, en u. lı, ~uugün ölWııünde.n sonra ıda yaş.ıyaıcaktır. Ruhuna Tanrıdan 
iistüste, ııayrı muntaı:am bir su- Siirdin rakımı 800 küsurdur nu nasıl mı idh edıyoruın ?. Bunu ailesi bu kıymetli h.dtrayı ya~at- gufran dilerim, muhterem aile • 
rette yr:kılmı~ taşlarla bu "caz» ~ava.aı. fevkalade sağlamd":: Ta.. Adana (Huam.i) - Varlık ver. nasıl izah ettiğimi size anlatayım: makta devam edeı;ektir. Zira 5;nıe derin taziyetlerimi sunarım. 
halitasından ibaretti•. Caz, hem biat, bı.rçok bakımlardan SıırdH- ~i listesinde 3 bin lirLd.an 4.500 Bir gün tehir d!ıtna, Mister Plan .. (Seırvetifünun), bizde, yeni ve Halid Fahri O::.ansoy 
tıt§la:rı 'birbirftıe tutturan bir harç lerin yüzüne gül.nıüştür: Dünya- liraya kadar oIAn mükelleflerin isim ketin otunnakta olduğu eve giltiın. asri edebiyaıtın en parlıık meş'a. * 

ıbem dıe kireç vazifesbıi gören bir am en güzel, en lezzetli, en n.efia lerini de bi!d:iriyorwn: ~ Ve Mister Planketin evde olup ol- lesiıdir. Tevfik Fikret, Halid Zi. Ordu meb'usu ve SP.rvı::tifünun 
sıva<ln-. narı Siirode yet .. ir .. Şeh?rd, ~şı- 3~00 lira verecek mükellefier madığını sordum. ya, Cenab Şehabeddin ve daha saMbi Ahmed Ihsan Tokgöz Pa-

Şehrin en güzel, en modern e.. la.eak kadar üzüm bol ve müte- llyas oğlu David, Samuel Kı • Kapıyı açan bir adam: nıiceleri ... Yalnız bu isimler bile zar gecesi Deği.mıende~·edcki e. 
Yİ, ~hemen. be;ınen yarım ki- nevvidir. Siirdde satılan ve men- sacık kolleldJf firkeü, İsa 'şakır - Hangi Mi&ter Plank&?. dedi. (Servetfünun) un Türk teced - vinde vefat etmr~tir. Vas:yeti 
lometre mesafetie yapılan Vali te'i Eruh, Pervari olan ballar, Ziya Sevindik, Kaz~m Akman Av: ~ Ne ıd·emek: «Hanği Mistıer düd edebiyatı tarihiı1de oynadığı mudbince Değirmendere kabris-
kona.ğtdır. Siird.de yeni yaptlall uefa.et, koku, lezzet bakımından oi Aktoz, Rajid Ener, Suna Mİuahi Planket?ı> HangİsL olacak, tabii bu mühim rolü iş.aret etmeğe kafi - tanına defnedilecektir. Merhum 
diğer modern binalar, Vart kona- g«ıek Ankara, gerekae Edremid AbdiisıteJiını Altındöken Ömer evde oturan. dir. Abdülhak Hamid, Recaiza· 74 yaşında ?di. 
ğından itibaren sıralanmaia b~ ballarından üstündür. Soygenç, Şahan Bil.il, Abldln Altın .Kapıyı açan adam: de Elkreın, bu isimler de (Serve. ----n----
hyor.. Belli ki buralar «Yeni F.a"kat bütün bunlar kafi de- biiıke, Hüseyin, Veled, Ahmed Tur. - Onların her ikisi de gittiler, tifünun) demektir. Sonra, Üde. Güreş m:;sahab~leri 
Siinl~) e bir batlangıç teşkil ede- ğildir. Siirdli.lere güler yüz gös- caklı ve oğulları, Mehmed Nevres, dedi. ba>:i Cedideyi ~.aki~. 4:deıı diğer 

_ıı_ s·· .J· ....ı_ 1· Mehnıed Muh•·-- G·· N d k h !'-1 1 de d 11 b ta t (Baş tarafı 4 üncü sa)·lada) cen.... ıtr-aın panı.e tatilıe döte ı teren tabiatin bu cönıerdliği kar- LlAC oçmen, Hüseyin - e e~c . cc er .. s » e- nesı e~, aş !" ecrıa. ı ve .~onra 
t.sk ana caddesi de buradan bat- şmnda Sitrdlilerin önünde duran 1 HaflanıaCJ. ve ka.rdeşl HÜ5eyin, Meh mekten kendiını alamadım. Hececıler... Nasıl kı b~~un ~e flyorlar mı? Yusuf gibi metin ıni-
hyor .. O zaman Silrd Valisi bu. birçok vazifeler vardır. Bunların l meıd Ganı, Ne&ıLm Danyal ve Ha- Halbuki yavaş yavaı iti çakmıya gene bu mecmua, genç ıs·mlerın dirler?.: .. .. 
lıunan Bay Haluk Nrhad hiç şüphe yok ki, en ba,ında su yım, Hacı Mustafa Cirid oğlu, İs. başlaııtım. Sordum: bayraktarı olmaktcı, onların is - Bug~u spo~;ıra ve .g~re§-Çil~ 
Pepeyi zamanında yapılma • mealeei gelir.. mail Dülger, Mehmed Mahmud Ar , _ Şu Plankellerin e11kalini bana tidadların.a sayfalarım açık tut- re. ahla~ v~ !a_Iahet .. d1ersın~ nıu~i! ğa başlanan bu ana cad- H pacılar, Halil Kocaman, Lazar MOI'. tarif eder misiniz? maktadır. Bir kelimede (Serve- mı verıyor .. .l'Ultrenor er mı .verı -

. dahay, Sin•cn Sadi Rahim, Slinon Muhatabını~ tifünun) bütün bir edebiyat kay l Y0~? •. ~ ve baba mı verıyor? .. 
1 ın· d " b. k d H h. d ishak ve Levi Simon, Mehmed Tan _Bir damla su gibi birbirine nağı ve çağlayanıdır. Kloo mu .. :. Mekteıh .nı} veriyor? .. 
Zı lr e SJUlr ır a ın ~vşe ır e umumi mec~is rıvelldl, Akif Çelik, Pos Orman İt- fev'kalide benzerler .. Bımlar ikizdir. Ahmed İhsanın vaktile Jules A ~<:ab~. m~evverlenmız, spor ab-
treq 31t1D~a parÇ3]30dl aza'an serildi" letmesi (3500), Mehmcd Özyüzoğ- ler .. Kimse onları birbirinden ayırd Vern'den yaptığı seyyahi roman Iakiyatı ~erınde kaç satır yazı yaz-

V lu, Aziz Köseoğlu, Malnnud Mühür edemez!. Yüzleri, görünüşleri, ses. lar tercümeleri de bu yurda biz. mışlaroır · 
fzm~ (Hwusi) - Evvelki sa- Nevşehir (Hususi) - Nevfdıir hü Biraderler, Süleyman Celal ZPre.,Y. Ierl velhasıl her ,eyleri birbirine ben metinin ayrı biır cep.he.sidir. Ço. Hey .:A:~~ım hey! .. Neler yapıp 

hah Halkapınarda feci bir tren ka - kiimet konağı sa- --··- .,.,. oaın, Ahmed Kurttepeli, Ahidin Ra. zer. Yalnız aralarında ,u fark var: cukluğumuzda hangımız ~ayal neler duş~?uyorum?. Açıkçası bun... 
zası olmu§tur. lotıunda kayma- mazaınoğlu ( 3200)' Hakkı Nedim dı: Birinin bqı dazlaktı, adeta irı uf~klarına ıo B:çık sa~e tere~ - ~dan munezzeh bulunuyoruz btıır.. 

Kemerde 1243 üncü sokak.ta 19 kam Esat Kaya Kozacı, Mustafa Kalaoğlu, Salcı bir yumurtaya benzerdi, diğeri ise lerm sayfaJ.arıle yukaelmedık? gun. A ~ • 

sayılı evde oturan amele Hüseyin aymanın riyase Rifat, Kasab Mehmed, Nadi Me. saçlı idi. Bu cihetten, en koyu terki.bler • Evvela ahlak ve, m:al"lık ondan 
karısı 45 ya1ında Aliye Tuncay ti altında topla oemencioğlu Hakkı Akdeğirmen Berbet" elindeki kolonyayı muha- le yazı yazılan bir devirde, Ah • ~~ •• ~?:: ..... :~~:.:~.~~~ .. ~~-~?.~~.~ ... 
admda sağır zavallı bir kadın b.qı- nan müntehibi Kuddü.s M~nemendoğlu, Mustaf~ birin ı.;ına dökerek: med l?s~n!n da - Ahmed Mi~.hat Mes' ud bir evlenme 
na soğuktaııı muhafaa için bir bez saniler meclisi . Ahna.l, Celi.I Özder. _ İtte bunu nasıl izah edlyo • Efez;ıdı ıııbı - bu kadar aç!k. turk-
sarar& Hi~ '1 Halkapınar giiza-ga umum azalarını 3500 lira verecek miihelleller rum: Önceleri dükkana gelen daz. ç: ıle eserler nakJetmesını tak- Gaıa.tasa.rıcy Uaesl mildiir 

1
mu:l\inl 

hına gelip tren hattı ÜZ<.rinden kö. seçmi§lerdir • Gülek Limited ıirketi, Şükrü Pe- lak kafalı Plaıctketmlı, sonraları saç dırlke .vek~ayradnhkla kar§ılama - Mıısllh Peykıoğlunu.n hemşiresi l\le -
mür toplar.keııı, Bomovadan İzmire Mehmed Tev • keli. Bekir Köse. lısı gelmiye baflamı!·· Tabii ben ma ım ansız ır. lilı.'.ı.1 Peykııtğ' l u ne Yerli ıua.ııa.r pazın 
ikinci dönüş seferini yapan 2 nunıa- fik Özdemir, 4000 Ura verccelz mükellefler bunun farkında olmadım. Sonra, ~hmed 1h~a!1 şahsına mtıhasebe memurlarından F t:ııı Öz • 
ralı katar tnrafıından çarpılmı,tır. avukat İs.mail Ahmed Turan Güveınç Jak Na.. Ber'her ameliyatını bitirdiği za _ kartı duydugum sevgıyı nasıl an kulun ıcmi~-iinlerl dün a.kşıırn Ord41ev.fınde 
Eneriden ve baıından ağır surette H~kkı Demirbaş Mehmed Tevfik hız Çarbya'k, Ahmed , - Mah • nıan, gazete muhabiri, zenclnln elin la.tayım? Babam öl?ükten son - gmidc blT davetti kütlesi ön'inıl:? yapıi. 
yaralanan kadıncağız ölmü~tür. Bekir Poyraz, Ôzdemir mud. Hlibnl, M. Aladağ ve Tahir, de fırça olduğu halde dıı kapıda ra, onu, ba·bam yerme koymu.~: mışhr. Yttııi ev tile~ saadtetıer teıncnnJ 

o yeni olaralk ta emekli öğretmen Cumali Büyük Denb:, Hasan Özer- kendisini beklemekte olduğunu gör- tum., Bunu kıtç defa da kendısı. edt"1'17;. 

KIZl!Cahaınamda ür köy Necip Güveni seçilmi•lerdir. gin ve ka11deşleri, Mustafa Koçak, dü. Yavaşça arka kapıdan çıktı, - ------------------
v Karamanlı Hüseyin İkiz ve oğlu, kerpiç duvarı atladı ve sokağın j. Dev; et D . il işletme Umum 1 

evi yandı 1 zmitte gündüzleri elektri~ler :'!, ~t:z~erra=~ı, ::::~n~.aıı İY.:.~ çinde kayboldu. M~Undızüyrol u·· g~u·~· Kızılcahamam (Hu~usi) - Ka- k I Ar . J- ---o--- . ilanları 
O..ıl. ., _ _ı t _,_ . ...ı ya 1 mıyor ın, Zaro. Pa.del. Sımon, Zeke. Altın bı"az yu"kseldı" 1---------------zamızın ~af köyÜDu_e f>eK Ayul· rıy· a Özk.,.... Kasım Altınbil, Hamid 

1 d t..!_ 1 ıkmı Gazı" J • (H --. .İ.sla.ıı.bu4 şeıhiır natıa.rı ve lla.li(l vapur.lan yolca ~ taırife leri, ya.pıla.a 
nın ev n e OU' yang n ç f, zmıt ususi) - Maden kömü Kahya, Hacı Mahmud Uygun, Hak Ahın fiatları dün biraz at1mlf • 
Arı Mustaf Akt D Jı Ay ründ' r.a.mıa.r dolll()'mle, ~il edilmiştir. cı, • a aş, ura · ı en tasarruf mahadile ıehrlmiz kı Menemenciog~lu, tlf', Bir R.-..diye altını muayyen 
dtnın ı d tu+ ..... , k tamamen d L'-L...."'-, -r- Yaııl Car.:ıteıır 1/Sorünun/ 9-13 taırihinden iWJraıreıı ta!J>j& oıunaımata bao,. 

ev erı . e •-r- ·a d 1 e e1CK~er gündüzleri ya.kılma- 4500 lira verecek miikE:llefler bir kararda olmamakla becaber 
yanmıı, 20 lift& davar da uman- maktadır. Bu, durum 15 gün kadar İhsan ve Ali bindebir Seyhan ek- 25-26 liradan satılmıttır. Külçe ise ıanaooııd.lr. 
lar içinde boğulmu}tur. devam edecddlr mek fabrikası. ' 340•350 kurU§tur. Bilet iieMtıerin& ıoı."telen cetNeller .islııeleterde asıılııdr. 

«Son Polta» nm edebi romanı: 177 

Garsonun tazelediği bardağı, 
bir nefeste bo~ltıycır. 

- Peki! Gönül, piyaru> çalma
mı istiyor. Kızımın bu arzusunu 
y.erİne ııetinnek benim için bir 
borç.. Lak.in bu akşam çok fena 
•aziyetteyim. Saı hoşum, iç:ıtıde 
bir tuhafhk var •• Bu arzudan o. 
nu vazgeçirmeğe çalı,! 

- Gönülü, oenim kadar sen 
de tanırsın! Çocuğun bu arzusu
JIU yapmağa çalış ve •• 

Duruyor, daha hafif bir sesle 
s,;zü yürütüyor: 

- «Beni seven bir kadın var
dı •ı yt tercih et! 

Büfen:n uzanan eli birdenbire 
taş kesilmiş gibi masanın üzerin
de kalıyor. 

Semahat te a yni şeyi istiyor. 
Dt..<ıne-k bir eserde üç nlemin se. 
s·-· verecek bu d efa .• 

İçini çekiyor: 
-- Peki. öyle olsun! Bu azaba 

da foatlarunağa çalışacağım! 
Bana aid bir eaeri çalmak 

a'rtık sana azab mı veriyor Ve
dad! 

f syıınla ba~ını sallıyor: 
- Evet, hayır, sen, sana atd 

eser değil. herkes, hu düğün, hu 
maskaralık bu gülünç komedya 

azabın en müthişini çektiriyor 
bana.. 

Gönül, beni unutulmayan bir 
sevgili telakki ediya.r. Ben baba 
şefkatile titriyorum. İçimde be
Iini.z, piç hieler oynaşıyor. Sen 
~ eskisi kadar yakın deiilain ! 
Botlukta yuvarlanıyorum. 

Semahat, metulilile, V edadın 
ahun.da biriken terleri siliyor: 

- Benim zavallı yavrum! 
Bu ses.teki şefkat ve alaka, bir

denbire onu romantik bir alemin 
kucağına atıveriyor. Başı önünde 
flalıyor. Artık yalnız merhamete 
ihtiyacı var, Bu titreyen seste, 
eski Semahati, mes'ud günlerin 
havasinı buluyor. 

- Hakikaten zavallıyım Se. 
mahat! 

- Şu telaş bitsin, seni yalnız 
bırakmamağa çalışacağım. Zaten 
her zaman yanında değil miyim! 

Acı acı başını sallıyor: 
- Çok uza.klardasınl 
Semahat, cevab vermeğe ha-

zrrlanırken, Gihıül yanlarına ge
IiY'OQ": 

- İki saattir ••:ıi arıyorum Ve.. 
d.a.d Bey! Vadi.nlzi hatıdatırım. 

Semaıhatl& göz g&zel geliyorlıa.r. 
- Haydi Vedad. m~•ud ııeee.. 

mize harikulade san'atınLa da 
renk veri 

Kimin mes'ud gecesi.. İçi kan 
ağlıy,o;r. 

Mütevekkil, kadınların önü sı 
ra yürüyor, salonun caz yerinde
ki ha.zrrhklaırdan davetliler Ve
dadın çalacağını anlamışlardır. 
Piyano biraz cine alınmış, etra
fındaki diğer cnstromanlar, nota 
aehpalan kaldırılmış, müzisyen. 
let- kenara çekilmi,lerdi. 

Vedad, .sallandığını belli etme
mek için, ma&aların arka.undan 
ağır ağır ve temkinli yuruyor. 
Da.ha yan yolda alkışlar başladı. 
Suratı asık, ilk clefa, kendine gös
terileri sempatiye mukabele et· 
m;yerek, çökercesine tabureye 
oturuyor. 

Başı öyle dönüyor ki .. 
Mendilini yüzünde do]a~ITl-

yor. 
Çalacak! 
Kimin için? 
Eski bir sevgili, 
Eski sevgilinin biır zama'n se

vilmiş kızı, 
Kendi çocuğu için mi? 
Hayır, artık hu eseri, ne Sema

hatin, ne Gönülün askını teren
nüm edebilir. YaJnız silik hatıra. 
laırın, hakikat sanılmış hayallerin 
ifadesi, bir ömrün hikayesidir. 

Başını çevi,rerek, salona bakı
yto;r. Çıt yok. Gözlerile Semahati 
ve GönUlü ar-astırıyor. Semahat, 
abla.sının yanırıda, Gönül en ya
kın bir masad~. 

Pa.ırm.aklan tu~lara temas etti
ği anda, bütün salon gözünden 
silinmişt'ir. Şimdi en ~li, en çıl. 
gm af'kını yaıadığı günlerin ha
tı1'8ları arasında.. Semahat, 23 
yıl evvelki genç kız, gözünün ö
nünde.. Bir anda kayboluyor. 
Yerinde Gönül var, sonra Füsun, 
geliyor. Birden lıepai siliniveri
yorlaır. Gözünün önünde yıldızlar 
uçufUyor, başında müthil} bir 
dönme.. Kalbinde çenelerine ka
dat' akseden bir çarpıntı •• 

Doktor Muhittini hatırlıyor. 
cc- Fada heyecan · seni tıka. 

yaıbiliır">) demişti. 
Ah, b.ir tıkanabilse, ~u dakika

da eriyip bilebilse. Bu hayaıt de
nen oyun, bu y!lşama denilen ka. 
bus bir sona erse •• 

Bir aralık gözlerini kaldmyor. 
Gönül1e göz gö·z:eler. Genç kızın 
yanaklarından iki damla yaşın 
yuvarlandığını görüyor. Semaha
ti pe'k farkedemiyor. Hiç §Üphe 
y:ok, onun da gQzleri yaşh. 

Gözleri yanıyor. Ağlamak ü
zere.. Kendini güç tutuyor. Saç
ları alnına dökülmüş, kuvvetli 
darbele... indiriyoır tuşla'ra •• 

Meserret Hanım, mendilini 
gözlerinden geçirirlcen, içini ç.e. 
kiyor: 

- Zavallı Vedad! 
Diye mırıldanıyor. Karde~inin 

bu dakikalardald ızbrabını öyle 
;;yt anlıyor ki.. Hissettirmemeğe 
c:alış.atrak Semahatin yüztine ba-
kıyor. (.4.ı·.lum var) 

lza.hat a.tmabllir (26511) 

Deni.zyolları Umumi Yolcu Navuı tariıfesl, ya.pılan zamla: d'OlayısJJe, t:ıd&I 

edi im.iştir. 

1/Sonki.Jıun/943 tarlhindiı ista.ıA>ıılda.n hare'.l.et; edecek olan ı>ostalaran 
l!tibuen ~ zamh iarife UIAJlk oıuına.caJcl.ır. 

Acentalardan lz11ıha.ı alm:tbllir. (259'7) 

Antalya Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden: 

Anta.lya.nın Aksu na.hlyesinin :uorWıııa. köyiide teşkil ve t.?9is eıtilecek Kara • 
1 

ömerıer ve Yaka. .ıöyJ(;rı üe ~ıerke;ı; kaZasma. batlı Burdur yolu.nllll 16 ıncı ki., 

lomeil'esinde .inşa. v" tesis edilecek Kw-a.b~lT köykır:i iıışa.a.tı lriın 1346.268 
metre mikip kıer.estrıUn omıan idaresince !Wylüye verlıec~k maktadan k~it • 
na.meS'ine bath eb'atlda. lhza.rı işi kapalı za:rf usulü ile .-Asilimeye konulmuş • 
tm. 

1 - Keşif bedeli 33<:56 lira. '70 kuruştıur. 
2 - Muwkkaıt teminat akıç>esl mikt.ı.n 2524 I1m 25 1ııunı.ştur. 
3 - EksHtıme ~rtna.mesı, keşif evra.kı naJia. ve sıhhat müdürlüklerinde. 

göııü leıblJ ir. 
4 - Eksiltme 12 ı t/9U tnrllıln1l miisadif Salt günü r.a.aıt 15 de An.ta1yadıa 

Yeııikaıpıda. sıhha.t. dairesinde ya.pılaca'..ı:tır. 1 

5 - İ~klilerin k.1.pa.lı za.rflarım sıut 1lol de komisyon riyasetlne ~i eA. 
meleri şarttır. 

6 - :istekliler ca.n seneye aJd Tica.r~ odası vesikalarını IJ>rıu edeceklerdir. 
(2566> 

İstanbul İkinci iflas Memurluğundan: 942-29 
Müflis Gözem Eskenazi Negrin Limited Şirketinin konkurdato me

selesi haldlında merciin kararına istiıııaden alacaklılar toplantısında 
§İrket ortaklarına verilen mehil bitml§tlr. 

İElis idare azalarının mahkemelerde münferiden masayı temsil et. 
mek salahiyeti verilmesi için tekrar alacaklıların toplanmasına lüzum 
görülmüttür. 

Gerek Lıonkurdato ~selesi. ve gerekse idare azalarının masayı mu 
hakimde münferiden tenwil etmeleri salahiyeti hakkında bir karar 
verllmek üzere alacaklıların 16-1·943 Cumarte&İ günü saat 11 dG 
dairede ha2:lr bulunmaları ilan olunur. (7852), 



~9 Birincikinun SON POSTA 
Sayfa 7 

Dev .. et Den :zyolları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: . .. . TORKİYE i DA Si 

.... 

Küçük Cari Hesaplar 
1 - işıdımeml.z bmiı· şubeslncre ınünhal ıbı.aıu.ıııan 120 IS'a ~o ueret~ 

bir nııııib~ ltO li1'3. ücftll.li b.lr m"IJ.lıaseDe memunulwı.a mu.sı+ıka ıan 
tııı:..mıe ve en az mi& ~kıob snn;unıar.ı a.rasaıdnıı. memur ~~. ~ıw.ıa. 
balla imtiııanmıııa mıwaUa« ota.rak bu v~eleıre ıtayin olU,lla{:a.lı:ıara 'fOl'lleoelw 
llıY'Wt iioııret, 36Ş6 ~ılı t.caıdöl u.mınu hitkiimleri cJB,iresin.de te:.bit oıwıa.caMı.r. 
~ 11/1/943 t.rthine ~a;n Pa.zarlcsi günü aaa.t 14.30 da Tophane. 
ile oWlt Umum mliW&nlik blııa91nda. bir ~on ıı.unır:u:ııda iıa&*t 0~ 
ra..:ıı~. Li1Je mcsunu oıa.nı-. yillmdt bir mdı.'lebe mtdtaG'Yed -.e mu • 
~ ofmad*1aıruıa. clair ~ ibl".-e etmeleri llU'!Mın'. 

1943 iK A ANI 12 Birincikanun bilme~emizde kazananla.~ 
I 

is'tetılilain 8/1/9.t:l Cuma C'ÜUÜ aJı:.ıjam•na kadılı'~. 7aolı ~le. 'br. 
~ vıe PBlmn birer ditdııçe ite zaıt. işleri Müd'ildütüoe .gıuraoaat etaneıen la-
~. 

A) - Nüluıs l&ü:ıi;ıı« f'ÜllJUlL 
B) - AsMrilk t«tıis tczkettt>I. 
C) - Tahr;iıt vos'kaııı. 

D} - İyi b&J llitw:lı. 
E , - Ça.hş~•tı yer~ıt .. ıı.ını.o; ~.· 
F) - 6 M1ell .,eeika.hlı. foıtopf. 

2 - Bundm& ~ DıM~ "bifuye f~ Oriiı6ö:Y ~ A.ı:aılıhpı lııö. 
Mür ~M!l!!JL ıııcıa.cı ft bSfıi w ~ f8.1t'rb1Uma d:a. Dak c!a~ısı alı. 

~. l 
Bu ~hltft ieıtek.lllierin ..ı.e.'tlk.t~rhıt tılllamiş 'le oıCu.z l'&&ıv- gıeeme. 

ın'ş Olma.hin ~· 
rr.lib~ zu İ.'ll•l'i mödin61iimtiwıe yao Ue aııiincı&aL ebıeım. lüsuınu 

•ıan o'kmm'. cmsı 

[ İstanbul Belediyesi ilanları 

941 damgasını taşıyan ve 943 sen~in~e ~lanacak 
bulunduranların nazarı dikkatine. 

1 
ölçü 

U.826 &Rıyıll il-Qiile.r nJ:u.ını:Wmt1dinin l 'J inci mııdl.lesi;ne ~flkan etlerinde 
~ı. bllltv, terar.i, tari1, li.ke, metre ve ölçek ribi 7Jl.lık mua.yeaeye 'tabi 
Öltü bufuımlunw. oolıitıı. otcii ı;aOı.iıblerinio Emkıönü, Fati>h. Bey-oğlu, Kadk • 

kı.y ayn.ı- me111ıırktllai'ile BL'O'koı. \1st.üc1ıa.r. ~. E.voo, Saf~er. Beşili:~ 
t.a.rnWtaaıl~ ~ Ça.ta.lca., sW.ri, ıtaıtım.ı, H:ılfcpe, r-en.dlk, Ylliova, Şile 

bclıed:iyeıerine ~ı.a ilcii be:yar..n•ınesi a.lıp Dııitandı.kla.rı veya il'U.lh.n • 

ınaya. hlolW' bir baJıde balıanaanhü.ıan ölçülerin cl;ııa1, ~. mat1ıiası 1'e 

felııednj w ~ •eskiır be;ı·ııuıua~ stıiksiz -re teml:ı bit' ııureıte.e nııü

lll"kkeble yMdJlıl'.an filODl'tı 1/1/MS ~ünliriıkn. aı l'C!l 31/1/IH:l akşamına b. 
lb.r tlbi bul'lllldl8kb.c1 lmı&l,. b1!1ecli')-e, ayac memurluklaı'uıd:ı.n birine ka..Ydeıtü
rert=k ~ dğııdı &hna.ı.ırı IÜ'Nmll ve ~ kiiıdı aJm~a.nla.r b.M. • 
kıruta. lııaıouni ~ ya'P•lacaCl ehemınİ()tftle ili.o OlllDOl'. (2671) 

f'aı!JMe Beyceitt maJ&a.lle&iıMin Fmzi ı;ıaşa caddesiııı!le 18 metre mmabbAı 

aaımıı bok:ııliye m.ıık a.ııa .tıtı.-tt ~ ~ ~ kon11ım.uştıwr. Talı. 
nıin blddl (lM>O) lira ve ltk t.eındıntı Ul'Z) Iİl'lıdft'. 

S<ıırtna:mesi ZM>lt V4\ MUMDela.t Jrtüdtirliitü lıalllemlnde cWWeıbi.lir. ~ 
11/ 1/H3 ~ ıünü sut H de bni Encümende yapı!acaıd... Taıib)e. 
rin itk ~ makbtu l'Cy2. me).bııbbr.l&e ihale cüuü m.u.&yyoıı Allttıe Ddml 
Encmııftıd'e kl11111D&la.n. l36t3l 

( Bolmacamız : 9 (18) ) 

BanlarJan 30 tanesini h .. llcJaek 
•ir arada yollıyan eJruyucularr.. 

rnrz:Jcın 80 ki.fiJle hatlarına 
gidecek hediyeler oerecefcz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 

KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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Tü~kiye lı Bankaınna p11ra yatirmaila yalnu; para biriktirınif 
oe lau almıt olmaz, ayni .zamaıadcı talihin~i de deneruiı olıı:r • 
aınu.s. 

fstanbuJ Deniz 
Komutanhğlndan: 

Denla vasılatarında münhal olan k2-P1aalıb yaııtl&n mesleki iımtıhandla. • ..._ 
nıfl"ak ota.ıılar -'75. lir~ iiaetıe almacaktr. ~ apiıd.tkl vesaik lle bh'. 
litııtıe Uınuıta.nııtımı:ı.a. müracaa.tıa.rı. 

1 - ])4ıeqe. 

2 - Nüfus hi.iviyot cüzdanı Te aekıe.rlİk ftılik&hı.n ör:aeii 
S - ,-«lonhiııl hlzmetf..erirıe a.td vesalk sunetıerL 
4: - Llınmn b.pı-mııtı şeıhadeıt.ıı~ ·ıcıı sımtl. 

5 - aded nsi~ foto.rafı. (M.65) 

KAŞELERİ 

' iŞ, ' ' Ti 
Ve bütün ağrılan derhal keser 

Sıhhiye Vekaletlnlo ruhsatını baizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLİR. 

U Biriııcilkanwı t:.ı.ntııi 1Ji lıue<:cmJ1Zde 23! Muzaffer Çelik örs. 

ka.zaMn ~ıı.c;ııl.ı.!wııı.ın .is.ımı en 1144 Küçük muhtıra defteri 
ıhc4 ya.ıll.ia;ı.r, .ist.a.ubuıda. bulwıruı olı.u. K~ •ık.o ... lll l.aleu•.>ııden 453 Aka.1 
JıUOUılllll"llDEml .b.edl.,)cıerinı P~, l'1tnı.ız, l'ııl&tlt cmııiyeı komiseri H.ik.. 
l"erşeımbe gi.iınJen ö&le1ien sıonra. b~zaıt met o:ıu Errıin Yıııhrw, h-1:ı.nbul Çapa 
liliı.rcilı.:ı.nem~ a.lınala.r1 mmıdrr. 'l'nş krz oııta okulu suııI 2-D de.-ı 6U. :Seımlıu 
ra.da. bııluna.uııınn lıcdiycleı.'i posta 1ıe B.ı.r~. 
:ı.dresl~ri.ııe &'ÔUdcnlir. Aibünı 

. Bir fife kolonya ~-ıııı.:ıııvı po;;t.a kuLı.ısu ::S-n, !8 de ih. 
l:<Aanbul K~ lit;bı s.ınlf 9 talıebc. sa.n Öz:ıka.r, Hoodelı; sıtma. mueııı~ 

ısiaıdıe:n SaliiJla.tıtin Ui:ur. ı;ılıhat meıuuru Cevad oğlu Beh~-d 
Bir eliti kaatcti Kurul, İstanbul EreuJı.l)y Kız Lisef.i ı;mıt 

~lj Bel~-e ka.r.}JSl sıra evler 5-C den Selmin Gulghn. 

10~11 ll'Ulltlıa.l'3.d Nevv:ıl Abazoğtu. Kokulu sabun 
Bir Atatürk tablosu ( Son Posla Hatıralı ) 

İskı.ııbul Aın;a.m Kız Sa.n'aı oltulunda.n Düzce mahkeme blşkat.tbi M c-hmei 
527 l\luaa:rez Güler. İlle& oğlu İhsan İli.ek. ZonguMak ~leş. 

Mürekkebli halem ro \yet ına.ha.llt'Si Bağlık S<>k.ak No. 138 
AJık.aıra l\la.-.ui.f Vekfıleti hawsi ka.. de Müberra Ana.ç. 

temd.e Haydar Uıdır bzı Gök~ Hıdır, Alüminyum bardak 
İ.sln.nbuı C.a.ğa.llo~hı erkek orta. okıılu ta. ( Son Posta Hatıralı ) 
lebesiınden Nedim (i't!rç~I. F&iş0hir t'rki.ı okulu ~ınır 5 den 36~ 

Di.f fırçası İrfan < :ınko. El'7Jnc:tn beJ.edii)e ~~-
( Son Pos.ta Hatıralı ) ~ı Nurettin D '11çooy o~lu Sım Dkıçsoy, 

Zon;-uMa.k gü.:Deteler ba.yiJ Ra.bmi Gü- Istanbul Be~ ld.:ı..; Akn.retıer 56 ınt'ı o.. 
ney eUle Tarık Ya.ı.;ın, Hayrabolu Hisar kuldan 95 Şükran K:ı.J1rama.n. 

.ınalıallesi Bahçeıe-r sokak No. 28 de Kilab 
Vaıhdeıt.tıin UQ, i<>ta.n.huı Ca.ğalo~lıu or ta İzmit oııta oknl suuf 2.li den 466 is.. 
okulu 2-B den 681 Turhan. fs.kenilenm ma.il Zeıngin, Anlı:ııtn. 8 üncü oria. okul 
ırümriik memurlanll(la.n Esad kızı Suna. sınif 3-G de 2488 h.c-nın Ytldınm, Edir. 

Dit macunu ne Ga.tl il 'Tıoknılıı o;ımr ı ılen 337 'l;'°h:ılıl 
AlpuOu ilk.o'iııul hllllf 4 den 233 Mahir Ml'!Un, T • ntıır dit 1. tasyonu ma-

Tunçay, Anka.ra At.at.ürk et"kek ()kokulu lrasf,·ı Ahmf'd oğlu K"'nın' Ev~n. ts. 
sınlf 5...B dlen 97 AYhan Gürel, fS:anbul t:aaıbuJ Ye-n!k·:ıııu orb <ılmln sım:f 2-D 
Daıy.riye nsesıı taıoocs!nden '75 Senih A. den 410 l\fın.a.lftt T&pra.n, İs1a.nl:oul Fa. 
rıbumu. :fsta.nhııı Uskiidar 4 ündi kız tlb Çırçır ıl18.<'ıhasan sa!aL1t :11."o. ıs de 
ortQ. okıu.I suuf t.A d:Ln Yaşa.r Fatma Nadide. 

'.N11do!lu. Kartpostal 
Büyük muhtıra defteri Anta.lyQ Ba.lbeıy ma.lıa.llesl Salihrele 

Geyve nalb:ı.nı.f Düsnli etile İh~:n Mrkall No. 6 da Sa.zil Kdıabtı Runsa 
MCl'()8.D. Aı*.ı.ra. Gümriik tnhtı=.rlar Ve.. Cümlıııriyot. cadıksl No. 304 de l'ttilnf;> 

tAlctl te;lklk müdürlüh memurlarmda.n Koruyan, Af:rnn r.ln.a.t ba~i oğ'. 
iter-al GÜ<'er km Se!ılha. Gücer, iseaın. Jıı Şnbill Ağın, İsta.ııbuı 7,eyret oota •· 

-.:;lkıa.ı>ı ort9. okulu sıınıf 2-D den kulu sınıf 2.c den 43 Ha.yri G!.lıeı. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Soldan sai;ı. cl.oğ'ru : 
ı - :blaoılııu.11111 bir ıremti f9). 
2 - Acı (&), Eserlıcıl- (4). 

İL.AN 
3 - ~ t~> ti), Tenti blır 

.mir {Z). , 

4 - B' '+•..,. (9). 

5 - indi....,. ... (!). ~-- !t). 
6 - ·~ (3), Dede (3). 

DEVLET DEMIRYOLLARI ve LİMANLARI 9. iŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
SİRKECi - YEŞILKÖY - KÜÇÜKÇEKMECE arası şehir trenleri 29.12.1942 sabahından itibaren aşağıdaki 

hareket cedveline göre seyrüsefer edeceklerdir. Sayın halka ilan olunur. 9. lıletme Mödürlüju 1 - Ufd::IM' Ef). 
e - DllDııl'tanm.w.h cJeJaşu. ca), 

Yıem~ (%) Boru nldıım (!). 

9 - 8" meı!llille öl9imi ( 6) • 
Yubl'tılla aıpt-.ya ctotru~ LtUyonJar 12 (1} 14 

Sirkeci - K.üçtlkçekmece Gidiş 
16 18~ 2() --1 - A~ bit- devlefli t&). btanbul K. 00.30 6.10 6.55 

il. - Bir rös Dl'Jfl (6), Bai1.tf111aa !%). Cankurtaran K. 6.15 7.00 7.40 ::~~ 
3 - Bib'iik valiıla Cil. Va.l.ift m. Kumkapı K. 00.38 &.19 7.04 ~::! 8.29 
4 - Btr- 491r 121

·(1.) nı.... __ , 
12

) Yenikapı K. 00.41 6.22 7.07 7.52 8.32 
ı5 - (:daDlıll aksi .. • ..- ~r · Sama-- K 00 45 6 26 7 56 -~ (6) •:r... • • • 7.11 • 8.36 
G - Bir nida (!). B1r Rus~ • ta Yed.ikule K. 00.49 6.30 7.15 8.00 8.40 
'7 _ BatJ,t.D& .T. ıetirse ko~ ~:'1 Kulıçepn,e K. 00.52 6.34 7.19 8.04 8.44 

P'IDl'dlk~· dlııırbe elııl' (2), Tersi (41!t' ,-a- Ze)ilinbumu K. 00.SS 6.37 7.22 8.()7 8.47 
l ((). (Sl Bi;o ııa,- Yenimahı&e K. 00.59 6.41 7.26 8.11 8.51 

8 - ~ ..,_onu.~ ' • Bakırköy K. 1.02 6.44 7.29 8.14 8.54 
~ (2). y -"iL~ v. 1.08 6.50 7.35 8.20 9 00 

9 - Tmt 'll!lıtk detil ((). Akdlt <4). eıu..uY K. 6.51 7.36 8.21 • 
.................................................... Florya K. 6.58 7.44 8.29 ::: 

K. Çekmece V. 7.00 7.46 8.31 9.11 
K. 7.01 7.48 

Kim. 24 v. 7.04 7.52 

-

KRiMiNOLOJi 

22~ -9.15 
9.20 
9.24 
9.27 
9.31 
9.35 
9.39 
9.42 
9.46 
9.49 
9.55 
9.SG 

10.04 
10.06 

24.\1 -11.00 
11.05 
11.09 
11.12 
11.16 
11.20 
11.24 
11.27 
11.31 
11.34 
11.40 
11.41 
11.49 
11.51 

26 

12.10 
12.15 
12.19 
1.2.22 
12.26 
12..30 
12.34 
12.37 
12.41 
12.44 
12.50 
12.51 
12.58 
13.00 
13.01 
13.04 

28 -13.35 
13.40 
13.44 
13.47 
13.51 
13.55 
13.59 
14.02 
14.06 
14.09 
14.15 
14.16 
14.24 
14.26 

Deni uuen: ( l) ~ 12 No.. lı katar yaln ~ Pazar günleri qler. 
M ehmed Ali Sebük ( ~) ~ katarlar kıı ınev.inıinde Y eıtilköy • K. Çekmece a'8Stnda lflemezle\ 

30"' -14.50 
14.55 
14.59 
15.02 
lS.06 
15.10 
16.14 
15.lT 
15.Zl 
l!i..24 
15.30 
15.31 
15.39 
15.41 

32 -.16.20 
16.25 
16.29 
16.32 
16.36 
16.40 
16.43 
16.46 
16.50 
16.53 
16.59 
17.00 
17.06 
17.08 
17.12 
17.15 

34 

17.35 
17.40 
17.44 
17.47 
17.51 
17.55 
17.59 
18.02 
18.04 
18.07 
18.13 
18.14 
18.22 
18.24 
18.4-0 
18.43 

36~ -18.05 
18.10 
18.14 
18.17 
18...21 
18.25 
18.29 
18.32 
18.36 
18.39 
18.45 
18.46 
18.54 
18.56 

38~ 

18.40 
18.4_5 
18.49 
18.52 
18.56 
19.00 
19.04 
19.07 
19.11 
19.14 
19..20 
19.21 
19.28 
ıuo 

Temyi% rnahkemeai b_o~ 
müddeiumumi maavanı Kii.çükçekmece - Sirkeci Dönüş 

Teınyiz maıhk-OmeSi ba.<J ınücJdeL 1 l l 3 15 17 21 :ııo 25~ 27~ 29 31 33~ 35 37 
umumi maa•i M.eluneıd Ali Se • _ _ _ _ .!!,._ ~ _ - -MIMiın ı.u ~. Türk HıılA* Jli:u • Kim 24 K. 7.06 7.55 18.45 
rmmı ~ rörii de1"51"-'" seril*ıiıı V. 7.09 7.59 18.48 
birmcisl olank ıu•..işu e~r. K. Çekmece K. 6.17 7.25 8.10 8.50 9.30 10.15 12.05 19.00 
:\t~ed Ali Sd>uk b-- ııtıp,inl florya K. 6.20 7.28 8.13 S.53 9.33 10.18 12.08 19.03 
F~ geçirü<ği te'ebbil ~le. Y V. 6.27 7.35 8.20 9.00 9.34 10.24 12.15 19.10 
riıe ibııı:t.t eltm.lş ~li bir 1tn • K. 6.28 7.14 7.37 8.07 8.21 9.01 9.35 10.25 12.16 19.11 
ku!-çurmısdur. Nilbe.ten bWr ve Baknköy K. 6.36 7..22 7.47 8.15 8.29 9.09 9.43 10.34 12.24 19.19 
son dfnıce nıühlıru bir men:uu sa.la- Yenimahalle K. 6.39 7.25 7.50 8.18 8.32 9.12 9.46 10.37 ::.~; 19.22 
lı.tyetıe tıaşrih eden t'.seri, bflb~ Zeytinburnu K. 6.43 7.29 7.54 S.

2
22 :·:6 :·~~ 

9
s.

5
s

4
o 10.41 19..26 

hlik f(ma.iyaıtçılan- Kaz1 K. 6.47 7.33 7.58 8. 6 • o . • 10.45 12.35 19.30 
ıll~llll'mllr. Ye 

1~· de- :e K 6 50 7.36 8.02 8.29 8.43 9.23 9.57 10.48 12.38 19.33 
:' için aıTüa ~e brşıbnmlıY"' ~ Y e K ·6:53 7.39 8.05 8.32 8.46 9.26 10.00 10.51 12.41 19.36 
~. ~ SaanıdY• • 5 ? 8 09 8..36 8.50 9.30 10.04 10.55 12.45 19.40 

eınldtet mundl!.ll 4a bu ~n Yenicapl K. &. T T S.12 8.39 8.53 9.33 10.07 10.58 12.48 19.43 
e ~ icab aJ.er, Orada. Kunıkapt K. 7• t at7 8.44 8.Sô 9.38 10.12 11.03 12..53 19.48 

1 0 
~ ~ler ve "-ok ıueşgul Cankurtaran ~ ;·: ; 54 s.20 8.47 9.01 9.41 10.15 11.06 12.56 19.51 
~ meseleler vaııdrr. Tavsiye- fstanb'll · · · · " l · ' le 

\,den ~ bir $'ritir. / ~!~ ~ ::::~ l~=-:~;K~çt= -~=ı~&- aıasLOda ~\,.~ 

13.06 17.17 
13.09 . 17.20 

13.20 14.40 16.10 17. 
13.23 14.43 16.13 17.43 
13.30 14.50 16.20 11.ro 
13.31 14.51 16...21 17.51 
13.39 14.59 16.29 17.59 
13.42 15.02 16.32 18.02 
13.46 15.06 16.36 18. ,Ö 

13.50 15.10 16.40 18.10 
13.53 15.13 16.43 18.13 
13.SG 15.16 16.46 18.l "' 
14..00 15.20 16.50 18.2 () 
14.03 15.23 16.53 1s.:.3" 
14.08 15.28 16.58 18.2.8 
14.11 Ut31 17.0l 1&.Sl 

40 42 44~ 46 48 -· 19.15 19.50 20.30 21.20 22.45 
19.20 19.55 2.0.35 21.25 22.50 
19.24 19.59 20.39 21.29 22.54 
19.27 20.02 20.42 21.32 22.57 
19.31 20.06 20.46 21.36 23.01 
19.35 20.10 20.50 21.40 23.0S. 
19.39 20,14 20.54 21.44 23.09 
19.42 20.17 20.57 21.47 23.12! 
19.46 20.21 21.01 21.51 23.16 
19.49 20.24 21.04 21.54 23.l~ 
19.55 20.30 21.10 22.00 23.2 
19.56 20.31 21.11 22.01 
20.02 20.39 21.18 22.09 
2004 204.l ?l.20 22.11 

39.Y. 41~ 43 45 47 (1) - - -
19.31 20.05 21.00 21.21 21.50 
19.34 20.08 21.03 21.24 21.53 
19.40 20.15 21.10 21.31 22.00 
19..41 20.16 21.11 21 .32 22.01 
19.49 20.24 21.19 21.40 22.09 
19.52 20.27 21.22 21.43 22.1~ 
19.56 20.31 21.26 21.47 22.1 
20.00 20.35 21.30 21.51 22 20 
20.03 20.38 21.33 21.54 22.23 
20.06 20.41 21.36 21.57 22.261 
20.10 20.45 21.40 22.01 22.30) 
20.13 20.48 21.43 22.04 22. 3 
20.18 20.53 21.48 22.09 22.SS 
20 .. ı1 20.56 21.51 22.1z 22 
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MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDDN: 

Sayın İstanbul halknıa YAPILACAK İKİNCi PAMUKLU TEVZIA T için mahalle birliklerince 

evzi Kartı Dağıtılmaktadır. 
Tevzi kartım almayanlann nüfus cüzdarılarile birlikte süratle mahalle birliklerine müraca· I 

at ederek tevzi kartlarını biran evvel almalan ilin olunur. 

~----------------------·-------------------' İstanbul Defterdarhğından : 
--. """' ~,,.,_, 1-1; .. L-• . . ---'-' (BQf lc.rofı 5 inci aaylGd.a) 

Tarıhi müsahabe 

...... ""' - --~ H...w.iıe.& ~ou.tı K. No. Sene& lh.11.aznıı.me M. v .... - kanlı sahneyi "Örm k · · 
L. JL .• • • • eme ıçın 

--------------------------- &'cn~~mı ywnm"ıla\·dır ki, koca 
382 itiıkOl' Sıülı..- :r.. otlu T. Batı '512 Hl U/1 14 tO K ve:zmn ıaydt M>j-ukkanlılıkla 

ııt. ~ Z S8 B Na:auh Paıadan (lmf'ktubda ta. 
3 60 F alıJıüıd ettiii altınlarla zahireyi 

et He S/ff ik1lw:ıl S.1 96 K iatediğini)) duydu\ar. Nasuh Pa.. 
7 11 B fa &'ittikten sonra yakın adamla-

445 AiU Olu&os 
Ktutıduraeı 

:K Albert BaMr 

3'1 

81 Fa.t Y~ 
JlaMeel 

87 AJwııııt x .. ~.•-•• 
ı tık in büfe 

• 

lt 

• 

1 

, 

Mt 47/33 

• 

:t 941 '8/t8 

18 53 F rı Mura,d Paıaya aokular.Jk: 
3 60 K «Bu kaııclar ajır bia· suçu olan 

7Z B kudretli bir rakibi na.sal olup ta 
65 ~ hayatta bırakınağa razı olduğu· 

3 5'1 K nuH &<>r<lular. İhtiyar kaplan gÜ. 
'71 B lünuedi: 

89 ıF - « Y oi, bu herif şeci ve nam. 
35 S4 K dar ve babada~ ve it bilür, dev-

7 t7 B Jete gereklü bir ademcHr. Anı 
8 83 F idam ve ifna devleti aliyeye hiz

'1 69 C met olmayup balki bu makulele. 
lZ 58 K ri ibka ve terbiyede nice fayda. 
z 5Z B 1..- vardır. Husuaa. «mesnedi sa-

96 Rf?Sfa..Ua ~ ~ il. İ.ltiJr.lıil 
KaıaJa.M8 

6 %9 1" daret mabıudi vüzera olup ol 
1'19 41 1t makama talebkarları ifna ı<eva 
35 ~8 B değr!.dir h) dedi. 

1tkLı ı ı okaaia 
187 M. Ali ve R-.a ~l M. Otffo P 

1ç1tııı ı~ 
'7-9 939 46/8 

Koca Kuyucu bu kanaatinde 
21 15 K ıamimi icfi? Tereddüdıüz: E· 

4 23 B vet ! Çünkü, bu büyük fazilette. 
150 oo K ki samimiyeti bir müddet soma 

89 oo B ölüm döteiine dü~tüğü zaman 
75 00 F tamamen i.bat etmi,.tir: O, ölür. 

4!9 :n K ken rak:bi Nasuh Pa,ayı çağır-
85 86 B tarak ellerile kendi yerine lcay-

516 17 C makam [2] tayin ettikten sonra 

182 Avranı M:iıtrald 

Otel 

796 

890 

Maryam.a:ı.atıli 

Yeri Sala' S llllllll 
Randariieh 
Şin Ali 
KM-.eel 

3M Giyas Pasalııo 
Delctor 

1019 Se!'.Qr Demirci 
1''1riııcl 

, 

1 

, 

:a:..w.vı 

~ea'ıeıııi'ti*li 1 
5-lll 

M3 li/47 

23 44 K gözlerini kapamıştı! 
4 69 F Bu büyÜklüğe karşı Nasuh 
5 10 c Pafa ne yaptı bilir misiniz? Ve. 

Amah Jı(. btiktM 319/l MO '1/&1 iıdacl 85 ot K ziriazamlı'k m.ühri.Uıü eline aldı. 
11 to n ğı gün, Murad Pa,.ımın kethü-
42 !iO F dasını Diyarbekir kalesi bedeni· 

1 

1 

J 

Nnak ~L 'J.13 IMO 6146 , ~ı 63 K ne aabrmakla kalmadı, kendisi. 
4 33 B ni bir &'ün Murad Pa~anan huzu. 
5 41 F runa aınkrnayan perde ağası Hü
( 70 c seyin ağayı bile hap~euirdi, ar· 

Z 939-Kl ttı9 :t 378 00 K dm.elan da Kuyucunun damadı 
75 GO R RP.ğdad valisi Ali Pasayı katkt. 
91 50 p tirmek iç•n hususi celladlar gön. 
27 40 (' derdi! 

JfŞl'Uilyet J25 939 18/14 il 30 97 it 1 lSZ. Ya.sımtı l' 
dls, Rerbtt 

184 Cıınl Ro5'>l 
Tii.ıcar temA 

' , [2] Vt-kiı. 

l\lan:w 

24'7 J.\ff'bmot Üsttin • 
dağ, Kabved 

1 

6 19 n 
istiktil HS/1 940 46il2 BirJRCI J 3 76 K 

z 75 n 
2 48 c 

ı 28 9f2 32/48 

Y<!ni !\ll!'ŞI 42 942 5/ 18 

G 21 K 
1 ıı R 
3 10 F 
2 76 K 

55 B 

l 38 F 
70 c 

İstanbul Be.lediyeıl 
Şehir Tiyatroları 

lJR.AM KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

BÜYÜK İHTiLAL 
Yazan: Romaln Rolland 
Cwnıırtesi \'C l'tzıır günlui 

15.SO da nıa.tınc 

HO l\Ilço Caııbropok>s 

Ba.r 
lil 365 940 G/41 İki i 294 &9 K 

58 98 B 
8 73 K 
1 75 n 
1 s.7 c 

78 Osm;ın ve F 
KRh,•eci 

158 Ynl"an O. İ 
Ka.Jı,-eel 

221 1'anl ~Toz:Ukç1 
260 -:\le ımct\ 'r. 

)Ufd 

oto hnrd:ıet 

.:rı N.ıil Dirlc o~kl 
t kili lolat :ı. 

118 l>m~r Şc\~ 
Ki ıyllikcr 

418 Öm r sev~t 
.Kimy.ıı.ker 

il 107 939 48/5 

1) 5 939 fS/15 

» ir.ek 18 9j0 11/23 
il n:ııftrçu 28 9'12 3:i/2'7 

K. 1\1~ K. I'. JC • 24 939 18/30 

ı> Ah ıtdutltı l /2 942 34/.f3 

1/2 942 34/1~ 

21 52 K 
4 30 B 
3 87 (' 

3 24 c 
1 53 n: 

:u ll 
76 F 

19 3:; K 
3 87 B 
3 48 c 

23 R2 IC 
4 '7G n 

23 82 F 

H2 50 K 
2!! !WB 

.US Ömer Ş \k-ct 
K yager 

• 1/2 
J.12 50 F 
142 50 K 
28 so n 

İkramiye 

Adedi 
İkramiye ikramiye 
l.Ulkdıuı Tutarı 

l50 Al.u~!.Un BetoMr 
Sebzecl 

G35 Mo.rf 
Pansiyoncu 

G58 Ta~ A.KJIIW!ID' 

oğ. 

T4>J'l.1 
S82 Kb1ror Snl 

K. Tamiri 

l J) 

29 

J) 

ı M. H ınartııaşı 

~fl 

T. Başı 65/e 

iM& 48/l!) 

!MO 43/21 

Nf 48/H 

142 50 F 
14 92 K 

2 98 B 
3 73 F 
s 24 c 

11 31 K 
2 26 B 
2 83 F 
2 46 c 

24 75 K 
4 95 B 
4 45 c 

20 06 K 
4 Ol B 

10 03 F 
Hl 2/:K :bııfncı 32 40 K 

6 48 B 
8 10 F 

8 09 K 
l G2 B 
2 02 F 

1 

1 

1 

2 

z 
5 

29 

50 

100 

500 
1.000 

uoe 
5.000 

G0.000 

Lira. Lira 

100.000 

G0.000 

5-0.0!10 

40.000 

30.900 

20.QOO 

10.000 

5.000 

2.oeo 
1.9')0 

500 

160 

f>8 

5 

10:>.0l'I) 

C0.000 

5G.OOO 

80.()90 

6!>.000 

100.000 

200.000 

250.l>OO 

200.000 

500.000 

500.000 

4M.OOO 

ın.ooo 

250.000 

60.682 'i'ckltn 3.000.000 

Tanı bilet 10 lim, yanm 

bllot. s 1 imdir. 
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Qııatıısam,y maıQıe 6Ubesi mtmeı lef I erlndcn ohıJ> )"Ulcuıd.ı. adı ve işi '\'e 

t:lcB.l't'f.glh ad eri 7a.zılı şahıslar ter~ tJcantıc y(',t}j :ıdrc:;lt'IZ'lm blldlmıl'lll~ 

ve tebllfe c.ı.li.blıyeıl.ıl b!r kimse de göstc~ olduklal'ınhıı yapılan arnşU.r_ 
ma.d:ı. butunm:ımataırı dı>fa.y1511e hlzalannd:ı. g~ yıllara aid ~ 
'btllınLn, fcvk.amde ve -mmıarı hıwl ih~ıe '&waııis;ron kaıwl:lrnı'm 

birr.ıııt. 'kb! il ınilmkftıı olm:lmışia. Son Posta Matbaaaı: Ne~riyat Müdürü: M. Sami Kara.yel 

SAHIBi: A. Ekrem UŞAKLIGIL lltey~ 3G92 aa.yıh k:wunun 10 ~ 11 lDd ~ 4.ev.fikan teblllt' J'C.. 
rtne eeomek iırae Ui.cı oıumır. (ı.(2661) 

arlk 
ayı 

SÜMER B K 
• 

E • 
erg-si Mükellef /eri 
üccarların Nazarı 
Dikk ti~e 

Varlık vergi i mükell flerin , bu vergiyi tediyede bir kolaylık 
olmak ve bedellerinin tamamı v rginin tcdly • e tahsi~ edilmek 
üzere, baaıkamız müessese ve fa.,.ikııları için ıptidai maddd r, yar
dımcı maddeler. in aat malzemesi vf'salr iştirasında ihtiyaç ve foy. 
da görülen m dde'crden elveri li bulunan'ar satıaı alınacaktır . 

Bu kabil malı olup da satmak arzu eden varlık vergisi anükel -
leflcrinin pamuklu wrıayiini a1ukalandıran m ddeler için Bakırköy 
bez fabrikamıza, yünlü sanayü için Haliçte Defterdar fabrikamı· 
za, deri sanayii için BeYkozda deri ve kundura sanayii müessese • 
mlze, inşaat ve tesisat malzeınesile mütefenik maddeler için ban
kamızın Galatada vube binasındaki Satınalma ve Nakliyat Müdür • 

1 lüğüne, kağıd sanayii için izmrtte sdliiloz ısanayii mües~emize, 

l
mamu! eşya için de Katırcıoğlu hanında Yerli Mallar Pazarları mü. 
essesembe ınıüracant ederek satmak istiyecekleri mallar hakkında 
teklifte bulunmaları ilim oh:nur. 
: ...... _. .......... _._Dm! ______ , ___ , 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Dtwletı Dc.ıniryollacı 101 :So. lı yolco Uı.rlfcsi ü~ıeri 10 iıtinciıkanun 

1943 ten ve İskenderun limanı haınmaliye tarifesi 1 Şutı:ıt 1!143 ten mutd>er 
olmak mere değişU.rilmlştJr. Fazla. lzah::ıt. i~ln isi:ısô·onlMa \'CY An1W'ads 
Ticaret ve Hasıl~ dalrı-slııe mfimcaa.! cıl'1mesl. (2643) 

Ş r eti a 'd 
V ek8let yüksek makamınca diğer müesseselere yapıldığı 

gibi Şirketi Hayriye Boğaziçi yolcu ve eşya ücret tarifeleri
ne yapılan yeni zammı muhtevi tadilabn 1 Kanunusani 943 
tarihinden itibaren tatbik mevkiine konulacağı ve zam müf-
redabn1 gösteren ilanların dv iskelelere talik olunduğunu ve 
karne aboneman satışına da ayni tarihte başlanacaih sa· 

yuı yolcularıt1117A ilan olunur. 


