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Sene 13 - No. 4451 
Yazı iflerl telefona: 20203 PERŞEMBE 31 BİRİNCIKA.r-ıUN 1942 

• o rı 

hareketi bü iik 
akisler uyandırdı 

Amerikan radyolarına göre 
bir milyon Alman ask"eri 

f elD.kete maruz bulunuyor 
Royter ajansının Moskova muhabirine göre: Sovyetler 

MiUerava şehrine 3 kilometre yaklaşhlar 

Tun asta 
savaşlar 
kızıştı 

Her iki taraf 
esirler aldılar 

Müttefikler Tunus 
şehrine şiddetli bir 

akın yaptılar 
Şark cepheaindeki Sooyet tacvr•Jz iatikametıerını ve hedeflerini 

gö6ferir harita 

- . Berlin, 30 (A.A.) - Alınan or·ı Terek çevresinde, tanklarıcı dea· 
L~ndra .30 .~A.~.) - Şimal duları ~~.andanlığ.ının teb!lğin- teklediği §İddetli d~n taarruzla.. 

Afrikadakı muttefık iku.~~et.ler de ezcumle fOYle denilmektedır: (Devamı 3 iincü •aylada) 
umumi karargahının teblıgı: ~~ 

Birliklerimiz, düşmanı a.ğiT Alman sözcüsüne göre harb durumu 
kayıplara. uğrattıktan 60nra §iM· 

"Don çevresindeki harekat 

• 

iliz 
meb'usları 
mecliste 

Misafirler dün ziraat 
enstitüsünü ve 

barajı da gezdiler 

Ankara, 30 (A.A,) - Şehrimiz. 
de bulunmakta olan bgiliz Parla
mentosu azalarından Lord Teviot 
ile M. J, Lawson ve M. H. J. So. 
rym • Wadelhruo bugün Büyük Mil
let Meclisine gelerek Meclis müza
ke!'elerinl takib cyleınitler ve mü. 
zakerelerden sonra Meclis gujnosun 
da çay i~erdlr. 

Ziraat Enatitüsünde 
Ankara, 30 (A.A.) - Ankarada 

bulunmakta olan rngili..ı: Parlamen
tosuna mesuub mcb'uslar bgün öğ
leden önce fehrimlzin görülmeğe de 
ier yerlerini bu arada Ziraat Ensti
tüsü ile barajı gezmişlerdir, --·o---

Kumarla 
mücadele 

Bir ay içinde 18 kumar 
yeri meydana çıkartıldı, 

150 kumarbaz vakalandı 

~ Mccezelbab'ın sekiz kilomet
re ti.mal doğusundaki bir tepe Ü.. 
zerinde işgal etmekte oldukları 
hlevzilenlen gerli .alınmıştır. Bu 
nokta ın.oel a.rif ~inde ve noel 
günü tiddetli muharebelere sah
ne obnuıtur. 

harbin neticesi üzerinde kat'i Emniyet müdü.U Ha/ôh Nihad 

tesl·r yapacak mahı·yetted 'r Şehriıniz !:::~:!t müdürlüğü (Devamı 3 iincü arıyfada) 

Şimali Af rikada 
Fransız kuvvetleri 

kumandanı 

'' !::n:r ~~~~:::eh.J~~:t:~~: 
. ( A. _ .. .. .. .. ~adla 2 n~i şube mcmurlan 

• Berlin, ~ ) habl ~biu· 1
1
u A· lere büyük olçıiide yer ayırmaktadır. şehraı muhtelıf ycrlerindekı u • 

JaDSIOln ı mu rı Mllr yOT: lar. mumi yerleri ve bu arada kah 
No:el yortusu münuebetlle üç gÜn ... Darlanın öldürülmesi etrafındaki vebane ve §Üphelı evleri daimi 
tatild~-~aelçıka1n gazeteler, Dar. bütün tttair ve mütalelar hadisenin bir kontrol ve mürnkabe altında 
lanın 1UU-Unt e a makta ve sütun- İngiliz • Amerikan . rekabetinden bulundurmaktadırlar. 
larında bu hususta ha.her ve tefsir.. (Devamı 7 nci •a)'lada) Bu cümleden olaTak evvelki 

General Juin esir iken c A k A gün, Beyoğlunda büyük bir ku-ı 
S eri Vazı• t --, marhane basılmış, çok kurnazca 

Almanların serbest . ye 1 tertibat aıan kumarhane sahibi 

d d 
-ı ile içeride 23 kumarbaz yı ıka • 

bıraktıklara kuman an ır lanmıştı. Dün Je Galatada Ne· - 1942 ı 11 ıı d oatibey caddesinde dükkanında 

ı.o!::.:,: ... J!~!..~r;::.:: yı mm son gunun e :::::..~'~:·h: ~:d~~=~ ~:: 
General Eisenhover tarafından • 1 " b • b k maır oynamağa kalkışan dört ki· 

s-:~::~p;:;i~~~ vazıye e um~mı ır a ıs .. 'c~:::::rrr inr.i •aylada) 

yeni ~ir ·?anet h~rcketi oıarak Yazan: Enıeklı ge11eral K. D. Galatasaray - Fener 
tel.i.kki edılmektedır. • · • d ti k C 

Filhakika General Juin Al - J942 sencsı yennı yarın 1943 se-lgetirmesi de bir teamül halini al- OS U maçına umar-
many.ada eşİr iken Alınan. Fran nMllnebtcrk vetl dbc:rbvr?~ecl ektak~rbvcsene mıttır. tesi devam edilecek 

. b' ı·g-i aleyhinde her hangi ler o u $U1'e e ı mn t ı ederek Acaba 1943 sene•I d • 1 sız 1,:r ı.r ı __ !'! • k-..C. • . 1 .. 1 , ., e 'lllSan ı. Önüm.. d k' C • 
bir faaiiyette bulunmıyacağına ycınuefll1C$t .. ,. •• yetın~ . nsan kut e. ğın umumi selameti namına iyi ve uz e ı uma'l"tesı günü 

d 
• Mare•al Petaine verdiği söz leri arasında dalma ıyı ve hayırlı ha.yırlı olacak mıdır? H b Galatauray • Fener klüblcri ya-

&D' "' • I ''-Lal J • • •• 'dl h · er ıey 0 
- nda b k La d l k k üzerine serbest bırakılmıştır. bır stıx.u Çll'I yenı U1DI er usule (Devamı 7 inci aayfada) ıra ı n ost u upuı 

( Dünyanın en büyiik tayyaresi ) 
~-=--=----------::._-

b.. .. k tayyaresidir. Amerikalılar tarafından yapılmııtır. 
Gördüğünüz tayyare dünyanın .. en ~yu Kanadlarının geniıliği 66 metredir. Re•imde fİmdl 

Adı (Maka) dır. 10,000 kilo ağırlıgrnd:r::;n üıtünde 35 11e altında 250 kiıi yer almıı bulunuyor. 
faflt u~aiı olarak kullanılan br.ı taYY 

maçının s.on kısmını yapecak • 
ludıT. Şeref stadında yap.lacak 
"1aca 14.30 da baslanRcAktır . ................ BUGÜN ............... . 

MÜ SAHABE 
Gerilere doğru 

YAZAN 
Oatacl 

Halid Ziya Uş3khği1 

İhtiyarlayın, fakat 
koca mayın! 

YAZAN 

Vildan Aşir 
(Bugün iç sayfalarımızda) 

) 

idare İf}erl telefona: 20203 Flalı 5 kunq 

Varllk vergisi 
Bazı kimseleri~ geceleri ma
ğazalarından mal kaçırmıga 
teşebbüs ettikleri görüldü 

·····---
Pazartesiye kadar daireler kapalı 

olduğundan ödeme müddeti 
Pazartesi akşamına kadar uzatıldı 

Varlık vergisi ınükel1ef • 
ler.i dün de bağlı bulunduk
lan maliye şubelerine mü -
ıracaat!a namlarına tabak -
kuk ettirilen vergiyi ödeme
ğe devam elmi~bd'r. Dün 
muhtelif maliye §Ubelerine 
7,006,194 Jira yatırılmıştır. 

Varlık ' vergisini ödemek 
üzere tayin edilen müddet 
yarın tamamlanmaktadır. 
Ancak bugün öğleden son. 
ra, yarın Cunıartesi ve Pa
zar günlen yılbaşı tatili do
layıı>He daiTCie.· lcapalı bu. 
lunduğundan verilen müd -
det f kincikanunun dördün. 
cü Pazart~i günü ak~mına 
kadar uzatılmıştır. Bu va -
ziyet dün bütün alakalı 

ma:liye 1ubelerine bildu·ü -
miftiır. 

Diğer taraftan alakadar. 
lanlan aldığımız malumata 

göre, bazı ticarethane sa -
hibleri gec~eri mnğazala • 
nnd.an mal kaçırmağa te -
tebbüs etm'~lcrdir. Bu hu -
au&ta alakadın la.-ca İcab 
eden tedbirler alınmış ve bu 
gibi kimseler hnklunda ta -
kibata batlanmıttır. 

lzmirJc 
İz.mi,. 30 (Hususi) 

Şehrimizde "arlık vergisi 
tahsiliıtı 10 milyon lirayı 

geçmi~tir. Bugün mükellef
leor 3 milyon liradan fazla 
vergi ödem=şlt:rcHr. 

- - -----

Faaliyet sabalan ha ·cınie 
mal stok etmis olanJar 
beyanname verec k er · 

Tüccar olmadıkları halde mal stok edenler de 
beyannameye tabi! Müddet Salı akşamı bitiyor 

Istanbul Vilciyetındcn: l lüğe giren 405 sayılı koordinaa. 
Her türlü s.an'at ve ticnl'et er• yon ka:rA.t"ının ikinci maddesi 

babının faaliyet sahaları ha'ric:n.. muoib~ce: 16/Xlil942 latihine 
deki maddeleri ve tüccar olmı - i<a.dar gerek faal:-yet sahaları 
yanlann her hangi bir malı lica- haıricinde kalan maddelerden 
ret kas.dile stok etmelerinin ya. stok yapmış olan san'at ve ti • 
S!llk ed~lmesi hakkında Milli Ko· caret CTbahı ve gerek tüccar o1. 
runma kanununun 25 inci rn"d. maıdıklerı halde ticaret kasdile 
de-~ine müsteniden icra Vekilleri her hangi bir maddeyi stok yap
Heyeırin"n 2/18957 11ayıh karar- mış olup da bu kararnamenin 
namesi1e mevkii tath!ıka konan ne§rMem rtiıbaren bir ay içinde 
ve 16/Xl/1942 tarihin.de yürür- (Devamı 7 inci sayfada) 

Zelzele mmtakasmda ~ dönen 
Sıhhiye Yek.linin beyanatı 

767 yaralı tedavi altına alındı, Çocuk 
Esirgeme Kurumu kimsesiz kalmış 
çocukları himayesi altına alaca'< 

Erbaada Kır.ılayın kurduğu çadır ve halka tahais ettiği çactırlar 
Ankara 30 (.A.A.) - Sıhhat kume.t ite Kızılay kurumu ve di

ve içti.mai Muavenet Vek;Ji dok. ğer müessC$eler ve t~ekh:üHer 
tor Hulu~i Alala~ yc:r aaTsıntıaı tarafından yapılmı~ olan yar 
feila'ket.iıne maıru:ı: lkıı.lmış olan (Devamı 7 inci sayfada) 
mıntakalarda tetkikleri • 
ni bitirerek dün şehri
mize dönmüştür. 

Bugün kendisini ma. 
kamlarında ziyaret eden 
muhamrimi.ze Sıhhat ve 
İçtim.at Muavenet Vekili 
yf!k sanınt111 felaketine 
uinyan vu.rddaılara hü-

' 4'?> 

l?~ lk.llJüL. ~ ~ ~ l@lQ 
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r , Hergün ~ R~SJMLI MAKALE 
.. -····-
Fransanen m~h~ 
Ve müttefiklere kar11 
Olan voziyeti 

,_ ___ .,,,,..,,. v,..ıw.a ..J 

40N PO TA 

11 f'rl bulmak kolay, müdcafoa etmek zordur= Sal.htaa Sal.aba ı 

lı bilir memur bulmak 
için çare. İtimas ve 
Tavsiyeyi yasak 
Etmektir 

(ZlflRR 

..-. n lll'r·ıe ........ ... . 
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...... .,. IU'JI 
..... UM 
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z • d • y tankı tabrib edilmiştir. ğunu iht:yath biır lisanla kayde. • k 1 ş a· Berlin, 30 (A.A.) Deutsche Stalingrad'da ve Don çevresinde diyorlar. . n Diplomatiscbe Und Polltiscbe Kor- Sovyetler taarruzlarına devam et- Kotelnikonun Ruslar tarafın
reşponenz gazetesi şunları ya:zınak. ıni~ler ve ağır kayıplara uğranııı- dan zaptını bütün Nevyork ga • 
tadır: !ardır. 16 d~man tankı tahrib e- zeteleri büyük başlıklarla neşre 1 k ld t hd• d it d Amerika Birleşik devletlerinin ge dilmiştir. Muvaffakıyetlerle netic~- diyorlar. R t f d •• t o an e l a l n a nişleme siyaseti bütün uuııyada le.nen karşı taarruzlar esnasında duş Herald Tribuna gazetesinde 

Os O or ' ehemmiyetli üsİerin ve bu arada manın elinden birçok ağır ve hafif askeri muharrir hinba~1 I::liot di-

5 
Atlantik'teki İngiliı: adalarında, ce- silahlar ve esirler alınmıştır. yor ki: 

R Uslar Doneç Şehri• ne o nub Amerikada Groenland' ta iz- Macar kuvvetleri büyük miktarda Rusyada Hitler" iki şeyden bi-
landa'da Bahr:ın 'da Musavv~'da tabyalar tahril> ve içindekileri de ri:ni seçecektir: Ya süratle Do • 
Lilierya'da ve Fransı~ fimal Afrika- imha etmişlerdir. nun gerisine çekilece.k, y1'h11d da 

k d ıd 
• ı sındaki üslerin işgal edi!ımesile açı. Merkez kesiminde, düşn;ıanın tek 80 den fazla Mihver tümen:ınin 

K.m mesafeye a ar ge ı er ğa vurulmuı bulunmaktadır. Şimdi tük taarruzları geri atılmıştır. Al.. kapaına tutulması t ehli1ke::;ini gö
bu siyaset, Reis Vekili ınuav;nı man hücum kıtc.ları birçok düşman ze alaoeakbr. 
Wallace, ve genelkurmay reisi Ge- me_vzilerlni tahri:, etmişlerdir. Londıra 30 (A.A.) - Röyter 

R _ re mesafedeki Sevioçkaya demir Rostof için doğudan da bir neral MarshaWin demeçlerlle de Ilmeo gölünün cenub doğusu~da, ajansının Mosb.ovadaki hususi 
~~va, 31 (A.~:). -b'ld0!_ oıiu t5tuyonu jşgal edilmiştir. tehdi.din beıliri.p inkişaf edeceği teyid edilmi~. Bahis rnevzuu olan tankların, topçunun ve hava uv- muhabirinin bugiı.n öğleden son. 

l-eıruı hU6Usi muhabırmın 1 
... Y d K lm k tahmin edThmektedir. fey, Reis Rotlsevelt' in siyasi prog- vetlerinln desteklediği yeni düşman ra bildird"ğine gvre Sovyel kıt'a 

diiine öre Roatof dört koldan Kotelntkovo garbın a a u raınıdır. taarruiları akamete uğratılmıştır. ları Millerovo'ya yaklaşmakt~ 
birden ~diıd al&ındsdır. . bozkıırların.a kaıdar uzanan nok.. Staliıngradda Rus hücum grup Amerikan genişleme siyaseti, 13 Sovyel tanlcı tthrio edi:.ni,tir. ve bu şehrin üç kilometre doğu-

RU&'-r blr&z yav-. fakat emm ta:lard.an bazıları ahnmı~ır. . laırı fabrika·laT ~ahasında 24 AL müttefikler arasında bile bir ınuha- Volkof üzerinde ve Leningrad sunda ve batısında savaşmakta-
bir S\11'\ett ilıeırLemoktedirler. Dün ç.arpı~a devanı edil- man blokhavzunu almı~lardır. lefet doğmasına sebeb olmuştur. öol~inde, Alnıar. hücum tcşh:iUeri dır. 

En ~ barekıeıtte bulunan miflİr. 32 nakliye uçağı dü!Ü· ~ıhrin şimaıl batısında Rusla1r Darlan'ın öldürülmesi ve Cihutinin ve lspanyol gönüllii tümenine men- Son vazi}et 
kol döl"dlindi )m14U<C' ki Rost<>fa riilmüttüı-. Bu suretle düşman mühim bir tepeyi dahi almışlar- İşgali, Amerikan genişlemesine kar. sub kuvvetler birçok düşınan tab. Londra 30 (A.A ) _ Kotel • 
126 kilometre meaafeye gehnı.ş- iki ıün için.de 63 nakliye uçağı dar. Ahnanlarm burasını tekra'r fi alınmış birer ngili:.ı: .teşeb~üsüdür, yalarını yıkmışlardır. . .. nikovonun işgalini müteakib Al· 
tir. S kaybebn:~tir. anı ak . . t ki t bb'" Gazete yazısını şi:>yle bıtlrmek- Alman hava kuvvetlen du,man manlar, 25,000 i:>lü, 500() esir ve 
. Moaova, 31 (A.A.) -23 Ao~- Orta Donda Ruslar Millerovo· 1 m k' ıçU:, y~ ı l ar\ e.şe us- tedir: taşıt kollarını dağıtmışlardır. 500 tank kaybetm;:;te.-dir. Şimdi 
t • la.rında ,_ b k l er ll' Lm ıl'a ırı m1ş n·. Avnıpa milletleri timdi Ameri- Balıkçılar yarımadasının önünde Ruslar, Kalmuk bozkırlarında ~ ayının son ~ d·' .... 1 nun batı ve cenu no ta arına 
tna.n tümeuinill tuzaga Auşurul : dayıanmışLardıl'. Ko.te.Iınikovonun zaptı sıra.sın- kanın tahakküm hırsını biliyor.ı.sr. Alınan uçakları, Sovyetleriıı bir sürat)e i.lerlemeıktedirlcr. Hu~la. 
ınesi hi.die.esinden sonra - mdan Aynı' zamanda Donetz sehrine da iıki Alman piyade ala}ı boz. Bu milletler gerek Amerikan esarc- mayin tarayıcı gemisini batırmışlar rın b:;r ordusu demiryolu boyun· 
lftt'a indirilmiş olan en .aghnmtır ar- d 50 kilometreden az bi; mesa. guna uğratılmıştır. tine gerekse Avrupa medeniyetini dır. Geceleyin Alman hava kuvvet- ca, bi:- diğeri ~se Sa!b'ta mühim 
bıe K '-~bı'ko onwı gerı a 1 

· aısı e Merkez cephesinde faaliyet tehdid eden bolşevizm tehlikesine lerine mensub leşkiUer Murmansk bir kavus.ak nokta:.ına _ hu nok. 
o... ' v · f~..ı L-·lwımakt~.cfırlar. l'd' ı· K d l t h ' t C)lduğu b;Mirilmektedır. eu

0
eahvu bd R l Rostofa dıa.ha az olmuştur. kaı"§I kendilerini müdafaa etme ı ır ımanıbonı bve d an a a sc·~~ ıs asy:- ta Rost:ıfun 150 kilometre cenu-

Londraya göre . a cenu a ~s ar Alman zaylatı ler. nunu 10 ar iman etını.,.er ve u bundadır • dogru hareket halin -
Y -nd- 31 (A.A.) - Stalin- 150 ki:lıometre mesa eye varmış- 1 (AA , M k «Yabancı araziye aid işler ralarda şiddetli yangınlar çıkanı.ıış_ dedir . 
.L.O ~-, k R 1 rd Lonıdra, 3 .. ..· .. ·'·· - · 

0~ '!"" daı"resı'ıı 1-_ıır. a-t"adın cenubundaki büyü us a ır. h b .. va radyosu soz.:usunun bıldırch. ~ bl' . Biır noktada Ruslar ~, şaatte 
ta.anuzu daha fa.zla inkiıaf et· E~ son a ere go~e taarruz f • · d k' Bertin, 30 (A.A.) - Buradaki Sovyet te cğı 127 kilometre :ıeı·lemişlerdir. Şi 
tniştir. Staılıngrad • ~~~~denı.z demiryo- ğine göre son 3'ltı ha ta ıçın ~ . si··asi mahfillerde bildirildiğine gö. Moskova, 30 (.A.A.) - Sovyet mali sarki istikametinde inen 
. Stalingra.d-Ka.ra.deniz hattının 1u boyunca ~uyük hır inki-şaf taarruzlar Almanlara 

4
00,000 r: Amerika hükumetinin hariciye gece yarısı tebliği: Rus kuvvetleri, Rostofa 100 ki • • 

ve KoteJl!\:'kovoya 25 ikilom:elt- gö&term~ktedrr. k~iye malolmuşluı. naztrlığında ((Ya.hancı araziye aid 29 İlkkanun günü ku•rvetlerimiz \ometre kadar yaklasmış bulu • 

Amiral Darlanı 
kimler öldürtmüş? 

4 yüksek Fransız 
zabıta memuru 

tevkif edildi -
Lozan 31 (Radyo) - Ceza

y,İ.rden h~ber alındığma göre ce: 
~de .amirali Darlanan katliı 
,ılıadi.sesıile medıa.ldrır bulunmak 
ı:_ - '-. k tevkifler yapılmış
U<M!lr'e urrço "k elk 
hr. Mevkuflar ararunda 4 yu s 
F~ansız zabıta ınemu!'u bulun
melktndır. 

G 1 G. d mevkufların 
enera ırau • . iınzala

>t'evkif müzekkaelerıuı 
mıştır. 

General G:ır.ıud vermiş oldu~ 
irn '-- tta mevkuflar arasın-,,,_ ueyana d .. 
d . . ~~.~tlıarı bulun ugunu, a en •yıı 01 .. ~ • 

lakat bu tedbirin alınmasının ı-
ca.b ettiğini biLdiırmiş~· 

()-"" 

Amerika Fransanın· 
Senegal müstemle

kesini de işgal 
edecek 

Z ... h 31 (TP.} - Dakar 
urıc , · d A 

,nıa kuvvetleri kurna.n a~ı • 
aeı-ika generali Ficzgerald'. Da. 

:&a.r.a. muva~alatuıda ve~ş ol
ıcbtiu bir demeçte, .Aınerıkan~n~ 
Fraınaıı: 5eınega.l müst~nlek~ı 
de 1~a1 edeceğini l>eyan etmıı-

tir. 

M. Hitler İspanya 
ha va komutanına 

nişan verdi 

Tun usta savaslar kızıstı 
IJler dairesiı> adı ile yeni bir şube Staliı;ıgrad ceınub~ndaki taarruzları- nuyorlar. · 
ihdas etmesi İngiltere ile Amerika nı ba§arı ile genışletml~ler ve ~u ----{'•---

Her iki taraf esirler 

arasındaki rekabeti meydana vuran arada Kotelnikovo şehrı ve demır
yeıııi bir delildlr. Bu daire küçük yolu durağı dahil olmak üzere Yat 

1 

ölçüde bir nevi ~ömürgeler nazırJığj kul idare nıerkezilc Torgovoe ve 
na tekabül etmektedir. başka bir sıra önemli meskôn ma

halleri iıgal etmi~lerdir. Kote!niko. 
"l l / vo çevresinde düşmandan birçok e-

( Baf tarafı I inci sayfada) !kayb,e uğramaksızın iki düşman ~ ~ man ar sir ve ?üyük ganimeti.er al•nmı,tır. 
Lonıdra 30 (A.A.) _ Şirna'l subayı ile bir miktar esir getir- ırn • d h . 28 Ilklca.ı_ıwıda Stalingra~ çe~r~ 

Afrika müttefikler umumi ka - miştir. ·~· 7 geml Q Q. ~de .. 3~ duşnıan taşıt uçagı duşu-
rargahmın tebliği: Alman teb)ıgı riilmuştur. . 

Devriyelerimi:ı:den biri küçük Berlln, 30 (A.A.) - Resmi teb b f J [ar Orta Don ç.-::r;resmde 
bir düşman müfrezesine ta.uruz liğ: Şimali Afrikacla' stükalar düş- a lr l Mksoova, 30 (A:A.) - Tebliğ: 
etmiş d~mana kayıblar verdi!-. nıan kollarına muvaffakıyetle hü. B l'ı 30 (A A ) _ Resmi teh. Orta Doo çevresınd'.! kuvvetleri. 

' · l et · l d' er n, · · · t h k ti · d am et miş ve birkaç esır a mıştır. cum mı,:. er ır. r~. Alın d . lt l 1 Asor ada- mız aarruz are c erme ev . : 
Topçumuz Haiduf çevresinde Tunusta yalnı.! mevzii savaşlar lıg. k ~ ;n

12
; _ı :; la bir mişlerdlr. Sovyet kıt'alarının ılerı 

dü·man mevzilerini dövmüştür. olmuştur. Alman uçakları düşmanı d~~ı ıyı a~~·t . ~gı~~lf 0 

1 
~ t yürüyüşünü önlemek istiyen düşman 

Tunuaun cenub yotları uçalk • nakil mazlanesl ve her nevı silib ki~h"'man 
1 1 

1 esınıhn . layas 0 k . au· geriden acele taz·~ yedek kuvvetler 
b b ı 'tiba ·ı - . - 1 d etm f er ve acım eri ye un 1 b 1 k l k t larım~z taı:~fında~ om a anmış ı ': e agır za>:ı~la ugratnıış ar ır~ 21 bin tona bar- olan 4 gemi da- getirm~te ve u~.arı ar~ı ı a-

ve mıtralyoz ate·§ıne tutulmuş • Dun gece İngilız uçakları garbı ıg arruz içm savaşa surınektedır. 
Almanya arazisine birkaç bomba 1 ha batıl"lnışlardır. Kafile şimdiye Almanlar mühim bir mevki 

tur. 1 d katlar 19 gemı kaybetmiştlr. Bun. 
Fransız. tebliği alınış ar ır. yaıkiıninde birbiri ardınca üç ta. 

I ların tonajları yekünu 106 bin ton-
Cezayir 30 (A.A.) - Şimal t~lyan t~bliği. arruz yapmışlardır. Tali kıt'ala-

Afırika Fransız umumi kM"arga- Roma, 3g (A.A.; - ltalyan or· du~undan başka Alman deniz- nmız düşmanı geıi atmı,Iar ve 
hı: ~ duları umumi karargahının 949 nu· cenu:b Atlan- bahis mevzuu mevkii işgal et • 

d al a'tıları şimal ı1e 
Talc:vı!ye alan Üşman Fa.shs mar ı tebliği: Tunus çevresinde tikte 15 gemi batırmı~lardır. mişlerdir. Düşmandan iki batar· 

köprüsünün cenub kesiminde k a.r çarpışmalar devam etmektedir. Mih Btı .suretle Alman denizaltı ya top, 11 mitralyöz, 6 mayin a-
sılık taarruzlar yapmaktadır. Bu ver kuvvetleri 9 tankı tahrib etmiş. silahı dün bildirilmiş olan muvaf· bcı makıne ve başka birçok ga. 

Dünkü meclis 
müzakereleri 

Ankara 30 (A.A.) - Büyük 
Mil!let Meclisi bugün Raf et Ca· 
nıtezin reisliğinde yaptığı top • 
lantıda, Maliye Vekaleti ba~ 
hukuk müşavirliğinin ve muha -
kema.t umum müdürlüğünün va• 
zifelerme devlet davalarının ta
kibi usullere ve merkez vilayet
ler kadrolarında bazı değişik • 
li:kler yapılmatnna da:ir kanun la 
yihasmın birinci müzakeresini 
bitirmiştir. 

Mecl~s bundan sonra as.keı-i ve 
müLki tekaüd kanununun 939 
uncu maddesinin değiştirilmesi .. 
ne, adli evrakın, posta, telgraf 
ve teıefon idaresi vasıta.sile teb. 
ligi hakkındaki kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanın layi -
balarını kabul eylemiş ve Pa • 
zarlesi günü toplanmak üzere 
dağılmı~tır. kes:miın ş.i:ınalind'! hr..fifçe geri ler ve 50 kadar esir almışlardır. kA nimetler alınmı ... tır. fakiyetlere ilaveten hacimleri ye u- " 

çekildikse de, şimalde i.lerleyi - Savaş hava teşkillerimiz, yol kav· nu 100.300 tona baliğ olan 19 düş Başka bir kesimde ta)i kıt'a- Hindistan nazuınrn og"lu 
fİmİ.zİ ıa.rttırdık. §aklarına ve gerllerd«: merkezlere man gemisi daha batırınıılardır. larımız bir alay diişman piya • 

Birçok esir :.ıldıktan sonra 247 akın etmişlerdir. desini dağıtmışlar ve kısmen yok Paris radyosunda 

----o---.,.. 

top ve müteaddid düşma·n trıınk. Düşman uçaklar: ardı ardına Sus •ı "it • k" etmşlerdir. J . . . • 
!an ele geçirdik. ve Tunusu bombardıman etmişler- OQI erenin es I Diğer ltesımlerde Uglflzlere hffab etfJ 

Tebo!1rb8: ".imal b~t~ ke~i:mi~ ~~ .. Hasar vardır. Ahali arasında Berlin sefiri . Velikie Luki çevresinde Sov - Bertin, 30 (Radyo) - İngiltere • 
..de t~kıHernnızden bırı hıç bır ol.ü ve yaralı mevcuddur. yet kuvvetleri, 20(.ı den fazla Al- nin Hindistan Nazırı Lord Emery-

HenderSOn Öld Ü ınaın er ve subayl öldürer~k bazı nin oğlu Pariste bulunmaktadır. 
Eski Fransız Başvekili Şatau 
Şimali Afrikada hizmete hazır 

ı . Lonch-a 30 (A.A.) - İngilte- düşman mukavemet yuva!annı Con Eınery Pari.s radyosunda İngl-
ren;n eski Berlin büyük elçui iı~gal etmişlerdir. llzlere yaptığı bir hitabede demiştir 
Nevill Henderscn vefat etmiştir. Rjev batısında birliklerimiz • ki: 

---o- den biri faaliyetli çarpısmala't B' t 'ıl'-' F 1 939 ·· k . - ız ng ıuct ransız arın 

Mug"" lada zelzele Y8:pmış, zırhı. ve musta~b em ~6 da bulundukları vaziyet karşısında 
y · t 30 (A A ) 1940 • R d~man noktasını tahrı etmış, bul B .. 1 'lt de 

&fllll on • . - 1 nen reıs uzvelt gibi, Fransız Muğla, 30 (A.A.) - Dün saat iki top hataryasmt parçalamış unuyo~. l ugu~ı "hbın.gı ere 
y•lında ~et"ikaya gelmiş bulu. milleti lkurıtarılıncıya • Ve kendi lO 45 eh 1 izd lS • 'ki '-"-'l"'k • d A' • nıathuat, s:mema at, ıstı arat ser· 

F • le ş r m e sanıye sü. ve ı oo u H:a ar ıman pıya lind nan eeıki ransız başvekili Ca - hükumet tarzını bizzat .seçinci>- . • . . . • vislerl tamamile Y abudiler e e 
ren bir zelzele olrnu .. tur. Hasar ve des-ı unha eylem• 0tır mille Chautem~s, şimal Afrika ye kadar, yalnız bir şahsın Fran ,. ... St l' ad · bulunmaktadır. Şjmali Afrikada ise 

Fr~tz makamlarına hizmetle • s.ız hükumet şeklini kat'i surette zayiat yoktur. M k 3a0tn'gAr<ıA )a 
5 

l Amerikalılar tamamile hakim bulu-
. • ,j.-. G l G' t • b' d . ALKA A l o-s ova \ . . - ov ye d İ ili 1 b' b. nm arz,.,.wuış ve enera ı - ests ve tes n e efll.lyeceği mü.. Z R S NEMASI .. ~ 1 br-· ek· nuyorlar. Bura a ng z e:e ıç ır 

raud'nun, bugün için ~ önemli taıleasındayım. og e t: ıgınde r · b 'k h 
1 

rol verilmiyor. ingilterede serbestç, 
ni tahakkuk ettirebilecek yegane General Giraud'nun tam sa • Beyoğlu Alka.za.r sineması bu keme ~tadlmd~a ın ·a rı ak meameat·ni hareket etmek, fikir beyanında bu. 
-·il. . ....._ ld y •• l d'kt l"h' .. k lesı:n e uşmanın mu av • . 4 hal l • t-'.&ıy..-.. o ugunu soy (• ı e;n a 1yetinl abul etmiye<:ek olan Alma.nıyad:ın senenln en yenr teraJ kiya.. yenen birHklerimiz 82 blokhav- ltJDmak artık ımkansız e 1ıe mıt 
sonra şunları ilave etmicştir: heır Fra.nsız val1anpeTVerlik vazi- lıına. UYırun son ı.is.l<-m sinema. maki • , • • 1 d' tir » 

A l ı d f zı ve sığınağı eıe geçırmış eır 1t'. • ((Siyıuı meseı.e er ve ana yur esinde hata yapmış ve ihmal neleri g~Jr1ıerek nıii~ehnssıslar 1.ar.ı,fın. Amerikada tahminler 
Fransasma gel· nce hen de, a\y. göstermiş olacaktır.n d!a.n ıtcsi&1rlın1 lkın:tıt etlıitdl. Bugünden Toulonda 100 kişi 

i'ıllba.ren bu makiııeıeı-ıı- ı.-a.yın ınii...,te • Nevyorık 30 (A.A .) - Ame • 

Aınerikada hakiki maddelere üstün 
endüstri maddeleri ima; ediliyor 

r1ta radvolarının fikrine ız-öre tevkı"f edı"ldı· rilel'inc mevsimin '" korkıınc !ilmi o. 
lan ve büyük artist BOltİ5 Kı\RLOF"nu cenu.b Rusyada bir milyon Al -
en son ş:ı.lıt:':Scri ŞEYXAt\' E:\ffiEDİ ....... "'~ ı ... lc .. -i f elalı.ete maruz bu
YOR fllınind id:ır ı·ıtec~ğıııi m('3Jlnu • lunmakhtdn·. 
niyetle haber n.lllk. AmE"r!.k'!l.n radyoları Rus taar. 

nızu baslıyahdanberi b11 JcAda'I' 

Londra 30 ( A.A.) - Vichy 
radyo&unun bildirdiğine göre 
Toulonda umumi araştırmalar 
yapılmış ve tevkif edilenlerden 
yü7 kadar1 hapsedilmiştir. 

N k 3o (A.A.) - Birle. 
evyor .. . h k"kA 

lk Amerika sanayıının, a , hı 
ş ok üstün olarak mu 
meılaifdde~:tl end\htri maddeleri 
t Sen~ _ı . ld • e . . ınuvaif r.Ll' 10 ugu v 
mıalı.ne nda otomobil lastik-

Bundan başka, ayni zamanda ,•••ııMmmm••••••'llııı :"im~er dmamı~lard1 ve Hitlere 

cam ve çeliğin yeı ini tutabilen Büyük Tarihi Şark filmi 1 , T A K S ı• M S ı· N E M A S I N D A - .. 
ve Amerikan bomba uçaklarının Türk~e sözlü ve ~arkılı - , 

kuJLamlan, yalnız 4effaf olmak- Yeni Sene ınünasebetile Sinemacılık aleminin en meraklı ve he_ 
fa ka.lınıyarak soğuk veya hara· 3 ncü hafta yecanlı sinema romanı 

top kulelerinin yapılmasında G Azı · s AL n~ HAD D 1 N 1 Yarın Matinelerden itibaren 

retin tesirile boğulanmıyan şef. BUGÜN BAŞLIYOR O R M A N L A R E J O E R • 
f af ve plastik üir maddcn;n de EL HAM 11 A 'da 1 
\maıl edildiği ayYıca kaydolun • l Bir mukaddime on beş devre 31 kısım hepsi birden Muammalı . . . 

b laır arası . d un t maddelerı e 
"' H' 1 •-'l mensuca oer'}iın 30 (Radyo) - ıt er ı=-'t e ıu·u bild1rHmektedir. Çok 

ispanya hava komutanı Gen~al bulıund g f ,i deri ve yan -
maktadır. _ , ' Eıra.rh ... Kanlı sorgüzeıtler filmi... # Ad 1 .. t" vası ta oun 

Ua Kaılabraya' Alman karta. 1- U$ un b a.ndadn·. 
ı. . . odun u meY 
ıy4lkat n~anıru verını~br. ınaz 



4 SaJfa 
? SON POSTA m . s n 

CTarihten sayfalar :1 
( SPOR Konusmaları J Bir kıta 

Aşktan sonra karbettırea Yaşlanın, fakat 
11o1:::u:n:::::;!~ ::.h~~bü!:!~:~.ı.ü.. y!a~~!i:~:ıı kocama yın 1 KardePıı İclal, 

Seni görüyonam; mektubumu 
.a.lu- aJmaz sevinçle: u Fahire 
!kurtuıdu! » diyorsun. Hakkın 
.,,,.-. Bir sea:ıeıdeınLeci, en aevgili 
~ama mektub yazamaya. 
ıcak bıelar haata idim. Bugün 
IJrn8emi eıl.ime alacak, seninle ka. 
>t'lUfllca.k kuvveti kendimde bu{.. 

Evet l('e'Zea, do~an. yiyesı, uyu- etmişti · C ezayİI' 1516 dmı 1830 sene. ~ -
ya.n bir Faıhire·vardı anma bu Tam. l>i.r aene mea'uJ oldum. sine. kadar Osmanlı ldaresin.. & azan: Vildan Aair 
F.aıhire ya.lıı:uz bir kişi için tam Sa.adet ke!iımea.inin hakiki m~a.. de kaldı; Türic yiğitleri karalarda Y lanım T 
o•--aık ınevcuddu. (<Tam olarak» b . 1 __ .ı d . d 1 ve denizlerde p.nlı :ıafe11ler kazandı ~§ •• asını sev.meyiz; ve ve dayanıklılığını muhafaza et. 
~ unı enmn l\.a.Q&r enn en an a. lar Fak - • , omur 1 d l leci k kl 

diyorum. Çmıkü ben.deki eıa :ıyi mış o?.a.n kaç kıı.,dm var I Bu se· . · at cografı .'':e '8;'1 ~ dolayı. lu . yu un a ı er ı çe tı eri müddetç~ bu tazyjk.a kartı 
taraf oıı.tmdu. Güzellig-t onun 1·_ b bd •b .. k d" · b k si.le burası yarı masbtkıl bir devlet e .. ~r!ye~J~. a~ım.Jarımız ardınca korlar. Fakat y~ bunların ör • 

e en, ugun, en ımı u a· a1fL~ dl B 1 . .. . surükiediganı 11 ~ 1 ·· d 
çin seviyordum, onun kuıısında dar kuvvetli hissedi.yorum. Çok e oıy •. •unun 'çın de duşmuıları. z yı arın aga ığm· guaünü e değittirmipe ve mu· 
-=~...J aor"' ::... ..... ek ı"çı'ıı · ·· .. · . t d L le kendısı hesabıaşıyordu Hatta ikin d~~ ~.orkarı:ı: ve zannederi:& ki kavemetini azaltmıo.sa bu tazyik, ..... _,,. • _...,~ _ ugraş.ı)"Gl"- a-orm~ geçıınnış, llerve ve eu- . Mahm · . bızı tüket " 

~ söre, tamamile kurt.L 
ra-ıı..-ıı da ımakahet ıdevrea.i

P'mİfİm demektir. Aıktan 

dmn. dd.e için.de ya .. amıs insanlar cı u zamanında Cezayır kor. l . en şey yaıanmış sene • sonu fenaya saran tehlikelere 
Ben:- ,·,.:ın yalnız o .. . ~ aanlaı-ındMt tllkiyet eden F ı en~ sayısıdır. Halbuki ihtiyarlığı yol açabilir. Onun için hareket • 

.. ~ T vardı. aonradam gelen yok~ullugu nasıl • . . rans z t l k k 
Batkalıarı onun arka.ama dizilen- tevekkülle kabul ederlerse ben elçkine Osmanlı Harıcıye Nazırı ~~ ıren ası ~r .acak fey bu de- lerde bundan da sakınmalıdır. 

~ böyie «huıtahk •. mü.tiler. Hatta seni, en sevaili d b ·· k"' f -, k t. · ·· I · demek olan Reisülküttap Efendi de ~~l, hareketsızlık ve tembellik O halde açık havaya taalluk ede 
..,. .. ~ u~un. u .~Ja e ımı oy ece 1

- m~ .. +: kıl: • ıtıyadKl.ır •. İnsanı. b_ u _kocAltır. cek yürümeler, bahçe me,.galele· ıı kelimeılerini yazmak arkıa.daşım İclali b!.Ie ihmal et· çnne sındrebıhyorum. ~· H h .. 
m:4tün. VarlığımJa ondan baş- fol&tci.ği.ım, bu yazdıklarım se- - Cezayİrin kavaidi barbiyuine ep~ız. mu ıt.imızde koca - ri gibi çalışmalar dışında yaşla ~ mi 7 Fakat ba~ka 

lnlld lrir ti.bir lwna ... bili:rim? 
:TMD on iki ay nel~r çekme&'m ! 
IAteıP hiç .dilfıneyen tehli~i bir 

lcasına yer yoktu. Sonra naınl ni ta.tmin etm:yor. Bili.rim. Ben· müdahalemiz yoktur. i:4mıf ihmyarlakmakmış, ya:ıı iJe insana tavs"ye edilecek en güzel 
O~du? d Bu suret'- F-~~ayı 0 ırnemleke· ıy~~s an. am.ıyaca adar dinç ve ~ey sadece adeleye hi.tab eden ı en tafsilat istiyorsun. Bı:ı.şımdan re ._._. k ı 

Gözlermde bu suali okuyo- geçen müth~ vak'ayı u:zun uzun le k&rfl dilediii Jrkilde harekette ~ev• 1 nıc~ ınsan .-.r görmüşüzdür. ba~ketlerdir. Bunlar adaleyi yor. 
nım. Evet, henl.iğiımden çıknnş yazma.mı bekliyorsun. Değmez •eııbost bıralcmı,tı. b·U::. a.ra d ep gıp~a ve hayretle salar bile zararlı olmazlar. Diğer :ya. llıenz'1'onfunı. Ka~lblnı 

ÇıM'JHnlılı, i.çinı daima te. gibi şuursuz bi-r aşkla sev'ı:l"ğim kardeşim. Maceram iki. üç sah- Fransa 1800 se11eslnde Cezayir. h~ arız ka /ıası yaşadıklı.uıım taraftan bu mevzii yo!"gunluk da 
!>u adamdan n.n.ıl soğudum? nn İç:ne sığar: de Bak:ri tic:arethaaıesinden yirmi ıç m~ra. e ıp araştırmayı:z. Bu zararlı değildir. Hareket tempo-Ne yiiriklüğüm yeri, ne ko--

Bu, yavaş yavas olma.dı lc'a1. ~ir Mlamla sevi,mis, kalbimin dört milyon franklık buğday satın genç ihtıyarlarm çoğu mutlaka su daima yava~ olmalıdır. lll\lfluium İnlanlıu-ı, ne de etra
~. saran eı:rayı görecek aözüm 

§
Heyec..Uı bir rüyada ya. 

um. Her teY, herkes bir 
ark.asında gizlenm.İ.fti. 

ve ıekiiler miıphem; 
birer otomat; sesler, 

aÖZ'lıer lir uiultu idi. Ve ben 
~erle gök araMn.da muallakta 
~!~um. Rüya kaJıram~Ja-

Bir gece içinde, b:ı·deno:Te orta~ bütün sıcak şefkatini ona veT- almak üzere arılatma yapmıı, a1. canlı. -;'e ha.r~ketl~ insanlardıT' Ah;r ömrün sporunu ve spoı 
! ~ k k b' k . . O . d mı,tı,· L•--t ilı..:ı!.ı ve NapoJy .. n H. epsının se_vdık_ler.ı vr. ötedenbe- • .tjyenini hülisa etmek )azım ge· •.lfl. aaup avu.an ıT asıTsa m~tıın. na manıyor um, cı.nun nuuL LU&J u ld ki b 1 k 

'-! d b • 1 kt 1 b-....ı.1_.....: .n;,.,;;-..ıen ne t--'lm edJlen rı yapage ı erı ır ıare et var İİrse şöyle diyebiliriz: 
g-u>ı a eni aynı at~ e sevme· "' o • ıuvM:I11 ,, _ .. uıu -.& d K," • ·· ·• k k ı 

Ç .. k. k d d' d Ald "-·~dayın h-ı_:ıı_ı• miktarı teshı't ol•... ır.. ımı yurume ten, imi !>ah· ster fizyolojik, ister adali .. jd o yü seğe koyduiu:m •dam . uiunu zanne ryor um. an. uua -.- ..... ç 1 k '-! • d ,.. 
b • d-'-"k.a .. d d., L' k'Jd .. mn• ne d .... para o""denmı"tt-:. HaJ. e ı e oynama tan, 'K'ımı erıiz • detli cehiylere dii<•meden va'Vaf •.r a.Kl ıç:n e, müthiş bir ıgımı en acı uw §e • e gol"· -r. .. Y~ d k" · d b ·ı k ... " 
::-L · d M • • d • • .ı L __ .Jl_I D-'-rı' tic' are..ı_~··e-ınin bu •. , en, ~ı. e ere ve anlıya - tempolu hareketler yap.mak sey-guan.uürtü ile, bulundu~u yerden üm.. eğer !tı.ma. ettığım auam U19L Dil& •.n.-... .,. ,.ak kendin ·· b' d " 

yuvarlandı, yerlere serildi. alçağın bi:ri imiş. için yatırdığı sernıay~nin bir kı~mı İı e gore ıT spor an reli: uzun gezmelerden ziyade, 
Emniyetinü, itimadınu çalan Artık onu sevmiyorum kard~ Cezayir Beyqi hazinesine akldl. fi mO:~~~;;~n onunl~ oya.~a~ır:. Cı:nh daha sık ve nisbeten kısa gezme-

b~ ••·htekaArmı" o me<Per... • d ·~ . M - caretlıane parayı a~aıuayınca Bey. .. ~~ goze gorunur a - leri tercih etmek, her sabah gün 

baaMı n&aıl alelacayib ve an
ılmaz hare.ketleK yapıyo&larsıı 

de öylece müvazenemi kay· 
İyw-, fUW"suz b;r takım hare

kıeder yapıyordwn. 

.. .,.., ... ,. uın, on a.n ıgren.ıyOTum. agrur lerbe yat teza.hur. u olan harekete yaş!ı- dog-arken onun ilk l'"ıklarını gör. 
İci&), onu ben, k~di evimde, Fa.ıhire .için gururunun kırılması- Yİ Hüseyin P~a İfe kuıştı; d hti d V .. 

ıd k ld h k k---·~ll'0'9u sı·'-ıftırdı. M h l"f nın a ı yacı var ır. e bu ih· meg-e hazır bulunmak Dinlen -
b . '-- .ı k-n·- .ı t nm ne -e o ug-"nu '"'!* ~. ..,....,.,. ....., K u te ı :za tı' h' d k • • 

11" ~mı .,_rı arasın:::1a u.. ç••• '" nJ _, l k- yaç ıç e çccuğun inden daha mek için yorgunlug-un sog~ uktan 
ta.-ken, ifudtklat"wıı ıanun dudak- te.n iyi Mlıdiğin :ç.İ.n ben·i kurtuJ. manlama a atmıuara varı nıa d - "ld' İ b" k ' . · ı _, ld la d · az eg ır. n~an ır ere yaş - korunmak için t'tremenin haber 
laırma ytı·klıaşıh.rıırken gördüm. '1lUf a.dıcledebilirsin. Bır defa ge- ~l n ta~~~ dı, Mvarıil roda ,~: bzıra l Ianıp da ömrü son yokuşa sardı vermes.ıını beklememek gunun 

O d '-'k d d"" 1 k 1 ril...-ven Fa.bire ölür, fakat brr a- o a" raı'llmI a arıı ya aıı;ı azı ·· d d b" aııu a a o.n.ya nası yı u- -J ..:::........ __ ._:_ 0 _ 1_ 1,d 1 ak] Jd k mı vucu yapl&ın a ır takım büyük kısmını eli ve ayag-1 i"te 
Uykuda mı ?tlim? DeH mi i.. 

? Ate+ler İç;ınd~ yanan brr 
a.llta mı idim 7 Belki de hepsi .. 

Dütün bir kere İclil, evde otu
. l"am.Jyıor, sokakluda gözlerim 
daima onu arayoı-, onunla bera. 
ber olm&dıkça ya,amıyordum. 
Beıim iç"n bütün dünya bir ada
mın üs.tünde toplanmıştı. Her 
feYİn if<&desi, bil.tün meçhu11erin 
ve m~kü~lerin anahtarı onda 
im. O varken her fey vardı, o 
oLmaymca da Oi talık koyu bir 
ıkaıranlrktan b~ka bir şey değ=.ı
di. Bu karanlıkta hiçbit hareket 
hiçeiT bayat göl&e3İ görülemez
di. 
. Bir insan, bütün bir alemi biır 
~ insa.nm varlıK"ma na-aıl sıi
dırablliyormuş ! Bu koske1eaman 
irlem ıne güzel renklerle, ne hu· 
lunma.z seslerle, n~ harikulade 
bir manzara de $Üdenebili~-
muş! 

Gerçek inean hayali det"in bir 
ı i<uyu ... Bu kuyuya bakmak için 
sarkınca, dileıdigi a-lbi, ya zifiri 
hir karanlık, yahud da earat-lı 
/b~r dünya görüyor. 

Şimdi uzaktan o ıünleri dü
tüniirken bile kalbimin sert sert 
çaırpbğını hiued.iıycrum. Ernin 
ol, lbiır deliden f a.rkaızdım. O"un 
blr- bakııı, bir ıülü~ü, bir e' -ı
bfı bende fırtınalar yar.... Jı. 
Parmakları parmaklanına değ· 
se, vücudumwı ya.şayan ve du· 
yan tarafı yalnu ellıeım imiş gibi 
birdenbire titrediğimi bisseder
dmı. Ayni &aniyede bu his bütün 
damarlarımı kaplar, bu küçük 
teınasla varlığım sarsılırdı. 

Ona ınuıl sonsuz bir itim.adla 
inanmatbm! Benim için dünyada 
en temiz sözlü, t-emiz özlü insan 
o idi. Onun bir kelimesi, bi.r ka
nun illi. Onun iyi bulduğu her 

, Jıf!!Y iJıi, fena gördüğü feyler de 
fenadı. Benim ~ı.İıyetim onun 
kuvvelı!ıi vuhiı arkasında kal. 
mJŞtı. Ben yaJnı~ on.da yaıayor
dum. 
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AKiLE lf AHIM 
ve 
••• 

SULTAN 
"GEl .. C,,. OSMAI 

Dedi, el.ha evvel kethüda Ö
mer ağayı iıtedi. 

- .ı ? Bi.l • dım ilerilenıez. ~~ıa.r .1H1K.T en a ac ı o- u • ı '"k"" ··ı b l ... m~u. m'yonım. lar ldd" ecll I d f .. yıpranma ar, ço untu er aş ar. geçirmek. 
o ge-::e sabahı bu!mayacaiı- Kurtu1dum lclal, buna inan ••• d ını • k.ıa layor a7r000; sonoooe fra. Ok· Kan kendi başına bir hayatın sa- Yaşlanmak eğer Tanrı omUJ' 

B .rk . . Yalnız içim.deıld bu ezgin'Hk. bu eıımea araı- fMl · an b"b' ı h"" ı · · b ı · · mı a&nmıftım. · aç saat ıçnı.. •-- 2 500 000 f ha. • k 1 ı 0 an ucre erımuı:e es ey:cı verdiyse mukctdderd"r; fakat ih· 
..Ji_ ··ı ~ · · d Öl OOl!ı!uk nedir? Bunu bana söyler .._. · · raugına cız oy. dd ı · d h · · b . u~ o "'cegımı umuyor um. • d Ullarıd ma e erı a a a:z get·rır ve u t" yarlamamak ve çökmemek bı.. 
m~im. İn.san kalbi ne kadar ka- m~si:n? 0 ;?1 !· 1 kola la 

1 
hücreler de bunları temel bes • zim elıimizdedir. 

rl.'1'k bir düg~üml Ölmedim ve uv- Gözlerinc:len öperim kardeşim. taDSıll, lf > ttırmac gaye. lenmemize y b" h 1 t' y l dk b k ·• 
. _, Fa1ıire llİle, iyi Türkçe bilen ve btanbulda - -'- 'mkA l arar ır a l~kge~~r - aş an ı ça u co meşru mu 

kusuz lrx geceniın sonund. ken- ............................................. -..... ticare4hane ki.b"bli-. ol nıeK ı an arına genç ı te~ne cadeleden vazgeçeriz. Ve müca· 
dimi haml>aıka bir kachn olarak T T k •k• Dö-al dı~- b" gıtatlyapmııf ~~ ni.sbetle çok daha az sahibdirler. dele edenlere de dudak büker• 
'J •.c:tum arihi ür musı ısi · • . .._. .... ısu Hıng .. ,. K rk ld w • • ' · 

U ' konaoJoa ywtpil, Bu 11dant yumuşak. kanın gde~ç te O ugu l(ıbı yı • yan bakar gnç?i~e Özeniyor der 
A"'kım b'rka"" •aat V.m' de b~ ko S • T tl 1 ayama ıgı adalele;r ucun ucun ··ı • G 1·~· bh t' h 

T > T ., ''I' - n erı ti; a 1 lk!a ,, yapmağa çalıflyOr• k ./lr f d b"• ""ki"'~•• d k gu erız. enç lgln 81 a ıne er 
ki!!çe ldn haline g!rmi,ti. Hayır, du; öteki k.onsobslar gibC hükfı.. 11 e ın en! . uyu ugun en ay yaşta özenmek ve genç kalmağa 
kin de değİ!l İclal, -derin, sonsuz Konservatuvarın üçüncü ta • ....& • • ..ı h!''-~ .. k d beder. Hatta ıç yapılarında de - .Yayret etmek sade kendimize 

rıihi Türk mus.iıkiıs\ ıkonseri önü • m..,,. ıçınue UAumet $urme ava. ~ · Ftel l T k ıı ·· k b T • 
br:r istihza! Kendi kendimle a- mda değildi; zira Türkleri gerçek. f-1 b'l e; .. 0 ur.y a

1 
a. us ~ ı ~~ ·~ı:ı.rtı değil. cemi}•ete kal"fl da bir 

lay ediyo.rdum. Sevdiğim adam müzdelci Pazartesi günü ak'8mı ten iyi tanıyordu. Bu ise son za. dı ı eh uşker. ka, ' ınsan l~/uk:z. borçtuT. Yaslandıkça cemiy•te 
bu mu idıi! Ban, bu a-dam V.in l&aıt 20,30 da Tepebaşı Şehir --L d J IIA fi'- · ki e•, are ete ar~ı genç ~de• 1 viik olmamalc ve ne de olsa bir 

....,.. -r• ___ d k b" d maııua~ a St a ıuıne ya a~an "kA 1 h"b d w 'ld" F 
mi benl:iimdeın uzakla,mı~tmı! .1·ıya....-v.u ram ı&mı ınasın a Fransanın ~-- ltım' ordu• kon.. ·m a~ ar~ıa sa 1 egı ır. a- hizmette bulunabilmek iç:n genç. 

v.-:;1 --eıkôr. Pro0ı·amda İsmail UV'f ... _ g 'Y • kat bıl•enız ona ne kad h k J Ma•rur bir ka.drn .:..m kmtu- ...... ~ • ı _ _. d" f'-'- t i1 _ ... ·~· .. ar mu • liğin "'hhatine özenme· gü ünç 
o wy Dede ve Zeki.i Oedenin çok kıy. sı:ı 0$ VIKle ıyor, a.Kat emsı ~ı.gı t t ~. . .... 

~ yolu ancak kendi hi-slerile a- • . hü!kUmet yapmıyordu; 0 zaman da aç ır. degıldır. Asıl gulunç o1anı genç 
}ay ede-hrlecek kuvveti bulmak- met~ eserb_lenk bı;nevl':'!~-d~: Hber Ce2Ayir Beyıi tarafından pek haklı Benim, yaıına rağmen çok zin. vasta s~hte ve m&n .. s•z b:r k' • 
ta... Bir de.fa onu yerlıel'e seriıL zaman u,.. lıl' a· a'K.a goren u olarak ten.kici olunu ordu. Mesela de spoırcu bir do&tum vudU". Bir 1.,nrferJ:1< ve dPrbed,.rJ!k düskün· 
m:'f, ·k«Mlimi yüksekte görünce, kon.serlerden halkın daha ço~ konsol ehaael d ! . 'f hl ara uzun zaman birbirimizi kay- füğile ihtiyarlığa özenmektir. 
L-Lcı __ ... b' 1• • • feıydaılanma.amı t.emin .maksadı- bi 1u 0 L-uıı.::. e guya ~~k21 e saan. bettıik. Buluıtuiumuz gün sor - Vildan Afir 
~rs&eıl il"' am.e ıyat ıçnı n11.r. le ko"BSetrvatuvar idaresı bu kon- 0 P JUUC.....-ıe casusıu yap clum: .................................................. .. 
koz koklaıdıkta.n sonra ayılan .ere 20,30 da ba~layıp 22,30 da ~w~ımları bükirmet taraf':'d.an İ&t~ _ Nasılsın dedim. 
ha.atalar ıibi, etrıı!ıma d-ikkatl~ Mb~eıt-lıeıı.dirmeğe lkaraT ver • digı zaıman hemen vennı~; vermı- - ((Görüyorsun dedi, mücade-
a1i.ka ile bakt1111. Şimd:, her ge- m;tir. Bu surelte uzak semtler- yen lngiııtere komolosu ise :ırl.nclre leden va:zgeçmedim.u 

Gömlek yakasım tamir içi11 
13 lira istemiş çen gün bana. kendim: biraz da- de oıl:UT'aaUar da nakil vaaıteaa -.urulmllflu. Sahilde yetlten bır ta.. !\ir teY anlamadığımı görünce 

ha iade ediyor ve onu ben.den u- bu!m.aılcta giiçlük ç~kmiyecekler. kım Framtz tacirlerinin oraları bi. izah etti: Beyoğlund~ İstikli.l caddesinde 
zaklıattırıyor. Onun ku.urlarmt diır. rer kale haline koymaları üzerine _ «Ne ile olacak; senelerin 215 numaralı dükkanda gömlekçi.' 
bıİreT' birer keşfediyorum: Ya.. Ceuylr hü1cUm.~ protesto etmiJ, tesiri.le» hakikaten öyledir. Uz - lik yapan Panayot evvelki gün 
lan, &alıbekir, adi ruhlu, göste. y r · · "f {" lııonso1os hükümranlık hakkına hür viyetteki herhgün artan atrofi ile gömleğinin yakasını tamir ettirmek 
ritçi ve çapkın adamın biri imiş. a llR'Z ıyı es 1 met etımlftıi. Bununla beraber kon. mafsalların katılaşmasile müca. için gelen Bekir adında bir mfiite-

Şiındiye kadar oınun haki·ki Birkaç gWıdenberi gripten rahat- llOIOıSU11 Baıkri tical'ethanesinden, deıle etmek lazımdır ve bunun rlden bu ifi için 13 ııra ücret iste..· 
yuzwıu görem.ediğime kızıyo- ıız bulanan Vali ve Belediye Reisi hizmetine mub.bil 2.000 OOOfrank tek yolu harekettir. Mesele bu mit, o da polise müracaat ederek 
rum. Çocuk gibi ona aldanma- Doktor Lôlfl kınlar tamamen iyi- aldığı söyleniyordu. Cezayir Beğine haırelkeıtin ölçwünü bulabilmek- gömlekçinin ihtikar yaptıiını iddia 
~un, kanmıfıın! Gözlerimi örten lefhlİf ve diin vazifesine bapamlf• aid para ise verilmiyordu. Hüseyin tedü-. Yatlı insanın yapacağı ha- etmiftlr. 
simsi.yaıh ve kaim örtüyü aralık- t1r. Pata pek çok defa1ar Parlse yazdı; reketlerde ka9ınması lizım gelen Bir ıömleğin yakasını ta.mir için; 
la.yacak kuvveti bile kendimde her defasında oyalayıcı cevablar şey tiddet, ani sürat ve yıe>rgun- 13 lira iatiyen gömlekçi milli ko-
bulam&mıtım. Zayıf, acn, hasta M"ılf'"ı oyın'ar •ursa eldı. Daha socıra oevab da alamaz luktur. Yatlı adam hareket ya· nma mahkemftlİne teslim edil-
idim. Kim· bilir, belki ıde taht--. · 1 -uu. Bir bayram .,,~ ... u .. k ..... --1oslar k · ~ U110 e-· ..... !KN par en genç insanda olduğu gibı miftir. 
s.uw-umda anladıgw ım birçok u-y. Enımö.uı Hatlı.evillltkn.· ı-L.-!11- ı..:n Beyin sarayına geldikte-... - .... eunn. T' bütün uzviyete §Amil kuvvetli te. 
leri görmekten .korkuyordum? Evimfme milli oyıü1L'ır knrsu açıl _ ri zaman Hüseyin Pa,a son meL sirler eldle ebnek sevdasına düt-
Belki de aldanma.k ve inanmak mr:ıtır. Biıenıerıe ôğrenmek isttyenıerin tobuna ve elden cevab geHp gelme. memelidir. Teneffüs hareketleri-
ben:m için bir iht:iyaçlt? Ev büırosU11.:ı. müraca.a.tııırı Ban oıwıur. diğlnf sordu. Konııolos terbiyesizce nin ve kalbin ritmini değiftirmek 

Yeni karnelerle un 
sarfiyatı azalacak 

Fakat o adam beru ne kadar dedi ki: yolunda fayda aramamalıdır. 
büyük bir meharetle aldatmıştı Okı'larja imtibanlar bitti - Zatıa1ıı'leri pek İyi bilirler ki Hedefi mevzii tesirlerin gitgide Toprak alıaulleri ofsi, a1dığımız 
İdil! Bunu ha.tır\a.dıkça kendi Fransa Kralı Cezayir Beyi ile mu. yayılacak kıymetlerini kollamak malumata göre 1reçen ay zarfında 
kendimden utanıyorum, yuz\1111 Şehrimizdeki lise ve orta okul. babeNlllta bulunınaa:! olmalıdır. 1.tanbula günde 1600.1700 çuval 
.Jıev dev oluyor. arda 'birinci üç aylık imtihan dev- Hüseyin Pata fena halde kızdı. Göğüs uzuvluını, kal·b ve ci- un verilmiştir. Yeni kame tevziinde 

Bana, dünyaınr.n en tatlı keli-1 resi soua enniftlr. Bir kısım okul Avrupanın biitün denl7.Ci devletle. ğeri çok yükleyecek hareketler alınan tedbirlerle alakadarlar bu 
meieırioi, ea munis ve yumu~ak lar, imtihan neticelerini ta1ebeye rinl, İngiltereyi, halta Amerilayı neticesi kan etrafa ve kıl damal"- sarfiyatın bu defa 1500 çuvala ka
se.İlk sövlemi., en candan bakı~ bildirmlt bulunmak.tadır. (Devamı 8 inci sayfada) l1t'Nl vıtvıltr. Bunlar elasti-kiyetıini dar diifebileceğ-İlıi söylemektedirler. 

- Ya, kaç kese kadar 7 
- Bet ke.e yetifiir idi. [Ha. 

u.n Beçeyi gö&terdi] Hanna t~ 
lim eylen. 

Ömer aia paraları hazır-lama
ia giGerken, Kelender Uğnuı ile 
Aituncı oğlunun geldiğini haber 
verdiler. PHa da onları bekliyor
du. Oda 10rtasına kadar yürüye.. 
rek durdu, iki yeniçerinin ayak
ları önüne kapaklanmasını hazla 
seyretti. f ,te önünde iki mide ve 
menfaat adamı eğiliyordu ki, kö. 
peklerde bile bu kadar sadakat 
olamazdı! 

Yer öptükten sonra geri geri 
ç.skilip kapının iç yanında el bağ
layan adamlara yana,tı: 

- Bu aktam Hamza Beyi gö. 
recek mi iıdüniz? 

- Yok sultanım. 
- Ya, kenclüsi bugün konağa 

caınibine gideraia. Davud Paıa ardlarından dik-
- J... katli dikkatli baktıktan IODl"& 

- Anda esnaf ve celeb ve pa. tekrar kethüda Omer ağayı iıa-
:zarcılar uğrağı bir «fıakiyelüı> tedi. 
kahvehane vardır. Kethüda bet keae «eadi» a.Jtı. 

- Beli aultanam, vardır. nı getirerek pa§anın önünde Ha-
- Ah.en. Anda bekliyecekaiz. aa.n Seçenin eline tutu§ turdu: 

Hasan Beçe ile boatancıl&l" gel- - Be§ kese eadidir sultanını. 
dikte «Beçeyi» tanımazaız ve a. - Güze). [Huan Beçeya dö· 
ıinahk dahi göstermezaizl nüp elile dıfBJ'ıya çıkmasını işa-

!... • ret etti. Beçe gidince kethüdanın 
- Anılaı- altın payJ.aıacaklar- bileğini tuttu] Baka Ömer, yenL 

dır. çeri müteayyioleıinden [ 1] ta. 
Kelende.r kendini tutamayıp nıdıklaran var mıdır ve var iae 

baittdı: kimlerdir? 
- Ya, biz k.ırşudan seyrine - Ali ağaıyı tanımazuz aulta-

mi baıkahm devfetlu efendim? 'nım. 
Davud Pata gü!dü: Paşa yüzünü buruıturdu: 
- Beli, gözünüzle İfl.Tak ey. - Yeniçeri ağası için deme-

lentz f Anlar gittikte ardların. miş idük. 

- Beli, anı dahi tanunz. 
- Ya, Hasa.n. kethüdayı? 
- Anı dahi sultanım. 
Pap burıaı<la sesini alçalitı: 

- Anları ve bir iki zaıbiti a. 
hıp Karagümrükte bir kahveye 
götiirebilür misiz? 

- Ahıama kuzu çevirmesine 
davet ve bu baha.ne ile yol uira. 
iım anda dütürebilür iclük. 

Pata tak4ir eden bakıılarla 
ha.kup kethüdaının omuzunu ok
tadı: 

- Bre hannas ·idemi [2] 
Omer aja sırıtarak eğildi: 
-.., Benim devletlu efendim. 
Bir an için sustular. Hasan 

- Benim efendim, kangi kah
veye gidiılüp anda ,,ni-.leneceii'" 
niı> buyurmam•• idi.iniz? 

- Ya, Karagilmrükteki «fıs
kiyelföı kahveyi dememi§ mi 
idük? 

- Dimedinüz sultanım. 
- Anda gide'-6lcsiı: ve Hasan 

Beçe ille bostancı1ıa1' ı:de.iyedek 
zabitleri tutsak e} lyecek.siz. 

- Bu kadaır mı) 
- Belıi, fİmdü-lik o kadar ~ 

mer! [Kethüda gideı•ken ardm. 
dan aealendi] Baka Ömer! [Ö,. 
mer döniince yanına sokuldu] 
Çadırcı Ali aiaıyı bizim dalıi i-
titmitti iimiz vardır. 11DİThem ve 
dinarın seve\" mi ve lılcri man• 
aablar özlıeır mi? 

Ömer ağa swıttı: 

İçeriye gelen Ömer ağaya: 
«Padifahla Eyiıbe ıideceğiniıı 
aöyliyerek birkaç keae altın ıe
tinnesini aöy~i. Kethüda gider
ken seriye döndü: 

- Miktannı emreylemediniz 
aultamm! 

Davud Pap az diifündü: 
- Allçe Te surut iatemezü.z, 

•eacli.• obua. 

gelilp bizi. görmek İ&temedi mi? 
- Gelmedi efendim. 
Padifahın en4teai az düşün

dükten aonra dane dane söyledi: 
- Baka oilancıldar, timdi 

..._ inb:e biner ve Kara.._idı: 

dan: «Padişah ademle9-i ha1lk - öteki İı\eTü gelenl«i kiffe
hakıkını ne dealü yerle!': i,te gö- ten taınwuz ve çoğu ile hukuku 
zünüzle görürsizn deyu anda bu· kaıdim vardır. 
hmanla.ra. aöylersi:ı! [Parmakla- - Ya., çadırcı Ali ağayı tanur 
rilıe P""' uyar g.ibi yaptı] DÖ- mısız? 
n&tte Ömer kethüdayı aörüraiz ! 

Y eniıçeriler birbiri vdmdan 
dıtanJ'& uir"adılu. 

[l] Blır Wım oJmyucular fçtn: tıerl 
~nlei'fınden. 

Beçe kapıyı aralayıp «Atların 
ba:zır edildiklerini» haber verdi
ii için Omer ağa da gidecekti, 
fakat efendisinin ne demek İste
d=;ği~ bir türlü anlayamadığı 
için izahat İstemeğe mecbU1' oL 
du: 

(2) Bir lcıınm oiınıyueuıu kin: l!'eY
tan gibi imanı baştan eıbnn adam. 

- Adem oğlunun altun .ve 
manaaıb ıaevmeyeui ıolur mu ve 
bu dünya kurula.lıbcrü görülm~ 
mü? 

- f ... 

I 
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_ 1 - F~~eıdb~u, de_diın; hiçbir 
k b laınak a. zaman ııuı.l ı 1r nelıce çıkaıra-

Geçen yıhn _ışı at üzeri maldım· BersMMı, Durchheinı be· 
%~e ~~~; ben bır akşa;'ir ıslan- ni fA!flrlmaktıan ba,tka bir şeye 
ltoıecıgımde .?~~~~ku1 .'..'·ıe etimde yarama.da. Hel~ edebiyattan, bık-
mı~ tavuk puauru ''' ' _......_...1 'i ·ıe b 
b

• ,_! _ı. d .... ··yordum. Dü§Ü• tım, u--"'ım. 1 u~uu ugü::.ün 
ır .ıuhııu uıunu _...1...ı....: t d o·· id -1--
•• ? Buna düıünınek eaC1171Y& m an... une a ~. 

nuyor mı>:d1:; ·h ziyade etrafa ben de dahil olarak, uaanma.ktan 
d_'en~4:zdı, :c:nin uz~ sıkıntı daha f..zla bir duygu ile uzak ka. 
:::.~ ckorkarak, yüreiim· lıyoı:um· Bana edebiyattan bahaet 

. b" ·· ·· tu'' batta kor. meyın de her feYden konuıun. 
de dttm ır uzun ' . .. S k k • b" duygu ıle bu. - en ne o uyoraun, ızım; 
kuya beazıy~ '-~-..ı· • .• em- diye ben de ona surdum. 

··1.nı·· kendı ~-ımın uz 
zu Uf, 

1 
bir köstebek ha· tJfak bir kahkaha ile cevab 

~e topar~ ş Elimdeki kitaba vercH: - Zabıta ı"Omanları oku. 
tine gelın~-m· . . 
aon bir jhma.1 nazarı a-ezdırdik- y~m... • • 

ciiıven\crde bir gı. Bıraz durdum; 'IY" anlamamı§ 
ten aonrdu a,r~u onu bıraktım; bir ritM tekrar aordum: - Zabıta ro-
cırtt . ya . ' manlerı mı ? 
misafir ıeobyordu. · d d-.ı• b - 1 d •. ldarımızl.a - Ben e, euı; unııar an yı-

Köyümüzun çocu 1-_ı E · • ki · .. •. .. boa m kızla!'J im aına va!'. vnnın, çocu arı· 
beraber .buyuml uşd ~.1zlerimizin mm ~le,ri beni o derece itral edi. 
vardır kı on ar a ıo I...! _ı..._ ....... _ d' •• 
•. .. "ıli ~}İfl'nitler, ev yor ..-. .f~ pıcıııL na ?"' xı~yo~, 
onunde ~~ P ı:k çocuk anar.ı meMJ!li. aınemalara gitmege h·ç 
bark aahi.bı, bç._o. vbnizi de ta vakit bulmayoruın. Bu1"un bir te-
ohnuıiardw • tZınl e A • 1 k b k ı.a 1 yan bir ah!!- lati çareaı o ara za ıta roman· 
şu 'kadarcık t&fld. --ı~~i •İbi tanı.r- !arını buldum. Şehre her İnıİfİmde 
kanhkla en 1 ...,. • _ _...._ b · · t d 

ve bunların üçünü be~ini bTdel) 
ta.b"b ederdim. O zaman hütün 
ga:z~re.leırde tefrika ola.'l'ak neş· 
redikın l'omanlardan bft_Jka böy
le cüz' DeJTedileu romanlarNı sa
)'Hı havwa,ya sığmayacak ka. 
dardı; ve herkes galiba bir cüz'ü 
a.llmıf paraya ıı.alılan bu roman
krı kapıfırlvdı. O zamanın ta
bi'dıer.i de, ezciimle Karabet ve 
K-a:sbar, bu yüzden epeyce pu-a 
da k&Za.nrla.rdı. 

.. O zamanın lercemeleri bugün
künden daha ını fena idi? BWlu 
zannetmiyorum. Mese'a •. Sefil. 
teı:rıı, «Şeytanuı yadigarla.Trn 
<ıSeırse.ri Ya.hudiıı, (<Ihlamur aL 
trn v. 'S, bugünün tercemelerPt: 
boy ölçü§ecek lıalde idi~er, ya
hud ben çocuk!.ık iıntıbnbr;le ve 
bugünün zor beie11en ze,.:kile Öy· 
k zaınned iyorum. 
Hanım kızın bana gönderdiği 

kit.a.bı"..ııı..- a.ra.aınıda uLe M-aaque» 
sil&ilıecı.inden birçok eserlen:len 
baŞ!<a beltim çocukluğumda ı.ev
cf i'im mu.ııaırınirlerm de kitablaırı 
vaadı: 

1 .... ve fıraat düftükçe bize ui· b~led~ın Eeş ?." lta!H!L 51'!1Mı e a-
..... d k rıK erıın zcum e e asque Beın o zaman bir yandan ter. 

rar?ar· haıtta bana amca eme - . d . • . ed 1 . s· ' 
1 1 

ail.ileam e ıntış.ar en eı-ı... ız ceme edilen romanları elde eder. 
ten ha2 a 1~ arf: bunlardan bi. bunlardan hiç okudunuz mu? ken bir yandan da fransn:ca ro-

Gelen mısa "" H t a· ·· e.d. ' 1 k d H ·· d L' . d" El' i ö tükten r.onra ya. - ayır ı.ç gorm ım ••. m.an aır o ur um. enuz e e ı· 
::!n~·a d:'an :ç•k k•tabı görd~. dedim.. • yat zevı'kim.de bi.r yükseliş hıKıl 

A 
A • oldum!.. dedı. - S:ıze bunlanlan on beş yır- o1mamıttı, henüz tcfrtkncılar de-

ve· - ' maı:u • .. d . G" ___ ,_. ni'l-- .h • l . 1 d h 
G

.:
1
.. -k· _ isabet oldu, mr tane gon ereytm. oreceK-zıı. ı-cn mu a'l'11111" eruen a a yu. 

u umaeye.... · · iL! h · d • ·· '"k' - k km • B l d d' • bil'f.'Dlez&Üı okumak~ ntz a.ı epsın e tnsanı suru -. arıya çı amış..tm. un arı~ 
e 1

1
m, L.. l _...1

1
·yorum! Hatti de- yip götüren, meraktan adeta ne- batında Alex. Dumas Eugne 

naaı peITe eu • • • S F 'd · S ı· P 1 F • - ·' . elir'ken ıu b114hyan u· fea a:Wınnayan, bw mtrıgue var· ue, re ere . oıu ıe, au evaı.a 
mm ası g · • · • k' '- la d h' ka d F ··h· t zun kış ırecelerini naMI geç.re- dır. Erwnım ı oun or an lıl' •• - vb~ ı: dransanC 1 ın en L?1u, ı!" b~ 
ceğ=m· diye düşünüyordum. çmı okuraanız artık onlar sızın ı ıe.rm en a mann evy nın ır 

Haf1tada bir kere yazı ile a. için bir iptila derecesini bulur. ci!ıdi ~r franka [o zamanın p:ı
vunm.ak istiyorum, bu, nihayet Ma.dem ki edebiyattan b:kmıt l raıaile dört buçuk kuruştan az] 
beni iki sa.at oyaiiRyan bir eilen. b1r haldesim~, btr kere dıe bu y~ii k&blı b~ temsili vardı ki 
cedir ya-ztdan da tilu'ndim ya... çe,id eaerleri tecrübe- edini:.z. biınlerce eserdt:n mürekkebdi. 
Düş.Ü~ bir Jce.-e altmış seneden- BunlıM"da. en ziyade . muvaffalk B'!, ben~ iç~ı u~u. bucağı ge!
be.-i devarı eden bir iş! .. Evvel· olan. lnl'!11.z ve Amerıkan mu. mıyen bır .. haz ne. ~ı. Bur.Jarrı o
ce genç iken nasıl ,et&.Tet1e, a~er lurr.rleo:-idw. kFr~ns;z~~Y~. tere:;- ~um, [uzlercer.ını t~kudu~ı; .. o. 
ya:r.ı~<n-daaı ~neY'i bir miika at meleırı; de pe guze rr Mian ı ~ d':': umb. ıy.~e~ yu. ~m, hsomur
bdkliyerek na•ıl ümidle yazar· yapıhnııtı~-~:Uı~un e.-. .. ca.~ _um;

0 
il" 1cı ~~~Jr gu.ndd: . a1t~etd h yazwnaı bitTİnce na. beQnden ~~ uanın guze•ı.ıt· tmı. era e.r"ınoen, cı ı lf erım· 

ım, ve akerü «e havalaomağa ğinden de M% alacakaınız, hatta den nasıl vakit bulurdum; bunu 

hsıl uçlam ~ kuş gibi }ıaıfifıtk diyecetim ki !tunlar da bir nevi b'ilmem, herhalde bildiğm bir fey 
a zır nan d - ·ı -.1-.L!. b--, -rd od d -d arcl şinMli hiç iyle eıı . ~yattı,.. vaırsa unıııı. an am a yıgın-
uy ~ 'bıftAce adeta bir iıken. Hantm 'k1zm z:yveti M>na er- lM" tetdJcül ederdi. 

Yaz H •aZt"" bitirince de ltir" dikten aoını-a, bana hemen koca İfte hanım kızı:t bana gönder. 
ce er ' '· · inci · • ot k:•-"- d'- · 1 -"'" bl h · · · dan çılunıta benziyorum. bir ..,,« 1ç e y~ı. uz . n..-u ıgı ~oca a;r arasında bunla .. dan 
~ kız cıliıni uzatarak ki- cöacld•: Bunların ıçmde l>ırç-Jlk da varch, fakat ba,ka temsiı!.. 

:;; Ma.aade eder miti- :ııa.btta romanı.rmdan b-.ka be. lerden: 
t~b~ D 1~i~Sonra bir söz att.k- nim çoculoluğumda i.im~me ._ Tabi' T.ai'Uaooicr ile Artheme 
noz • e • _ Gec·en Biiyük Har- sina olıdutum ve eserlerını bayı- Fayard tenısi1lerinJen, eski doat
tan s~ra.,.. --: .. cliye bıra~tı. ıa ha.yıla Okuduğum ~ki tefrika- l.aırınu haıtka k;aveleore bürün-
be daır ır e....... B .... ,_ •- d ,..:.... '-~- d B ·· } •- _ı_ _ Evet! dedİlll~ geçen .. uyu." cı-t'ın . a .. ~a.-..rı var ı. un- muş o arax te-rı;rar bulmu, ol-

• .. "n harbine gnre bır la.ra ee;'kı doatlara bvu!fmuş ka- dum. Meseli.: 
Harb. oucun• ·· L- d · dim X · M • · k bw ayak topu moMıua· aır aevın • avıer onterın, Ponsandu 

k
oyunca .,;_ç kere ona d•ir kitab- * Terr:ail, Jules M&Ty, Michel 
ası.·· ....,.. ( · ... H' ki :ı:. d k al Z • ~- b lar okudUlflı kaç ke~ o acıan.... ıç çocu ul!iwıuz a zev - evaıKo v. a. za ıta romanlaırın • 

. . k_.,,.ında sarsıldıım, tit· dıiın1z k'tabla.ra kavuşluğwnız dan evvel bunları okudum. Me-
t!a$vft"ı .. ., T rihe ne oldu mu? Onları tekrar görmek- dlA b h · 1 • ı.• • • • redim; fakat bugun · ~h- .L .. ad a u mu arrır erın vıTıncı.,n-
1'" vlll? Asıl acı tan vugu- tela, ve turuına buraaına göz at- en ((Cambazın kızlarııı beni 
=';'1.,nhi. ~. Her _.bMı yataiım. u.ıktıan bir ha.z aldınız mı? Me- g-ünLerce meşgul etti. hirllf ede-
d ita'lkar kaHmıU ge)İp ~1 Mi& Zühre ile Tahir, Asli ile Ke. rim ki okuduğum 1'omanlardan 
ba~ korkunç havadia, bugu. rem, 4Ar:ı.u ile Kanber ... Daha bir çoğımda ·U~ilecek noktalar 
~ "';. .-binin bıavad:ai, •e •ıl, sonra biraz zevl<inizde i:nkiıtaf buldum; bununla beraber ,.-ak'a-

~~:.. 111 etdd harblerin delı4~ini h..14 olunca e<BinMr gece masal. laırın dolaırııp düğümlenme.imle 
u ~ mütm• tıu·ih ... Ehnıe lan» daha aonra Ahmed Mitatın muhatTİrin san'atına, ;cRıd ve ha

r.ut ih k:ıtabl a1n1ak i.temiyo- biki.yelıe?i, bu meyanda gene o )'18.1 kuvvetfoe hayrım ;&calmamak 
1l' -;. ..,alık Georges Le- v~ :-Ounın «l.e.taifi Rivayat ı ta müm}tün olmayordu. Hele za

T'!m. , "' lôtablarına dadandım. ath,)esı... bıta :romıunlarıncla nJuharrİTle:rin 
;r;:re ~eni bir hayli ~a1adı; Ben çocukluğumda lnmların meiıareti, her ~yde vukufluı, 

. :~ okuyaca~ınıda, ,u b~ hepai~en ıreç~m; daha son!'& on ve vıak'a,yı türlü ilm~klerden ge. 
lrnı 1 ~fiil karanhk gündüziet"ı. beş ya~lannda iken, o tarihte ,tHip düğümlcmektc, :ı;o'!lra hir-
1!4n -~erfti nasıl geçire. l>ütün Babıi.li caddesi kitabcıla- eten çÖ7.meıkte nösterdtklet"i hü-

n-,, uzun "· - • • &- tt' _.-11_ h f d b hkik t • • k w. d mütefuıfY1rım. rının 1.eı ... eme e ~r~ a ta a ner, za ıta ta a ı 1 111tmt11 ve 
ce'C,ill;.e---~·· _ ,:~ .. 1,lva!tA· bir iki cüz' • ı:esrettl.kleri renk cinayet hakimlerinin İıncel.:.J< ~; 
F~, , _ft dair mera1c:ınızdan d 1 .. enk. k~1- ıçıade, fran~nzcacfan ve!h ... ,1 bü ün teferrüat övle ca· 
••• _:a.1 ............... .J _ __.,._ ,.....,,....,.,....~ ,,~ ........ .,, ill't tf"darik edl"lr rn1>vamı il inci sayfada) 

= ~ Postanm tefribal: 6 

Komiaer: 
_ Ear.ar büahütün karJ§ıyor, 

dedi. 
Rönuar: 

Ökl 
.. _ .... ~-an bu taıı her -- ugu ~...... , . 

ihaı\de elinde tutuyordu, dedı. 
Koridorda bulund uğun!1zb. sıT"ada, 
silah sesinden evvel h1C. r teY 
i~tmediniz ıni? 

- Hiç. • d bir 
Rönuar, tatı cebıne koy ~ :k' 

)&hza auatu, sonra, birkaç a ; 
kadanberi ıorm.ağa can attıgı 
Lir aua~ sordu. • 

- B~ lra.t koridorunda sız 

ne ya.pıyordunuz, rkuzum l Sizin 
odanız ikinci katta, benhn oda. 
mm yanınd-a değil mi? 

Pom memuru, hafifçe ıaıa.. 
L.idı: 

- Evet, dedi. 
Kısa bir aükuttan aon,.. ilive 

etti: • 
- Monreyi .ıi>nneie gelnıİ§· 

r..m. 
- Niçin? 
- Çünkü kendisi ç.ağınruştı. 
Ceketinin cebini a.ı Aştırdı, bir 

71a.rf çıka!'dı, za.rfın içinden bir 
melktub çekti, açtı, Rönuar'a u-

zaıttı: 
_ Okuyun, dedi. 
Me;ktubda ıöyte deniyordu: 
<ıYemek salonuna inmeden 

e-vvel, Mta.l 9,30 da beni görme.. 
ie gelin.iz. Siz ötekiJeri görme. 
den evTd mühinı ve müstacel 
bir ~e hakk1nda konuşaca.. 
- z Sizi odamda ~eklerim.11 
gı. . M 

P~yer onre 

Rönmr: 
Çok merak ediıeck teYı de-

A Sise bu ın,ektubu kim verdi? 

- Oda kapımın '8l"aılığmdan 
içeri &ünnil§ler. Bu sabah bul· 
dwn. 

Zarfta ne yazıyor? 
Hiç, zarfın üstü yazıaız. 
Monrenin, zarfa adınızı 

yazma.maaı garib. • 
- Bu, benim de aklıma aıeldi. 

Sonra, kendi kendime, Monre, 
~u pusulayı alelacele yazmış, 
ımz.a etmeyi unutmuş, diye dü
tiindüın. Y.azıya bakınca, acele 
ile yazıldığı zalen anlaşılıyor. 

Mitel Rönuar baıını sallay<ır. 
du. 

- Sizinle böyle aörüımek ia. 
teımeaiınin sebebi ne olabih-, hiç 
tıahmin etmiyor muaunuz? 

- Hayır: buna ben de çok 
f&fllll ştım. 

Monreyi tanımayor musu-
nuz? 

BUt"atda te.a.düf ebneden 
evvel hiç görmemittim. 

Mi.tel: 
- Anlıyorum, diye söylendi. 

Andre Viny, ölü TC>lü, kendiaiııe 
kur'a ile çıkao ıö-ı de m"ktulün 

CTETEİELER~ 
Müttefiklerle Japon arın 
deniz ve hava kuvvet eri 
Amerika, Japonya harbinin yıldönümü münasebetile 

iki tarafın silahlı kuvvetleri!"e umumi bir bakış 
... Yazan : Hasan Ali hdiz 

ikinci dünya harbinde Japon. 
ların müttefiklere karşı kullan
dığı en kuvvetli lcoz, hiç şüphe 
yok ki onun d~.~iz kuvvetleridir. 
Japonya, Filipinlere, Malaya 
Felemenk Hindistamna, Salamo~ 
ad~larına, Yeni Ciney} çıkardıiı 
kuvvetleri, her ~eyde11 önce de
niz kuvvetlerinin üstünlüğüne 
borçludur. 

Japonya ile müttefikler araaın 
da harb başlamadaıı biraz önce 
Japo-n deniz kuvvetlerilc mütte. 
fiklerin Uzak~ark aularında bu· 
lundurabil 
arasında, 

berlik va 
Stratejik "''""""'noLJ'n" 
bir durum 

nun yar~ma mutlak olarak hi· 
kimdi. 

Japonlar Perl • Harbur baskı
nı neticeainde Amerikan donan
maaına aid iki aafiı harb zırhhıı 
ile 6 kruvazör ve küçük tonajda 
dah' birçok ho.rlı gemisi batır
mağa veyahud haaara uğratma
ğa muvaffak olunca, harbin ilk 
devresinde, kendi seçtikleri de. 
niz harb aabalarında müttefik 
deniz kuvvetlerine karşı mutlak 
bir üstünlük temin etmif oldu
lar .. Bu arada Jappnlıır, yaptık
ları hava hücumlarile İngilizlerin 
Uzak§ark ıul&Tında bulunan iki 
saffı harb zırhlısı ile d"ğer bazı 
kruvazörlerini batırmağa muvaf
fak olunca, üatünfüklerini büsbü
tün sağlamıı oldular .. 

Japonların ?eri • Harbur bas
kınındanberi, aradan tam bir yıl 
geçti .• Geçen bir yıl zarfında 
müttefiklerin deniz kuvvetlerile 
Japonlann deniz 'kuvvetleri Ara· 
sındaki müvazene hangi istika
metlerde değ~tt}. Harb, hir yıl
dırım harbi olnıaktaıı. çıkarak u· 
zun bir harb halini aldığına gö. 
l'e ;ıeride, müttefiklerle Japon-

( n.,,.,,,~, 1 ine:• 11nvladn) 

böyle eararengrz fekilıdekl ölü- Komiser, omuz silkti: 
münden daha .;apl"aşık bir mev- - Ne bileyim, dedi. Zabıta 
zu bulamazdı. Arayalım, baka. memurları gelmeden cesede el 
hm, ba§ka bir şey bulabilecek süremiye<:eğimize göre, kapıyı 

- Peki amma ... Naaıl..? 
Rönuar, pardöııüaünü giyerels 

lakırdıyı kua kesti: 

miyiz. kil:.ciıleyip ataiı inebiliriz. 
Monrenin valizleri açrk, es. 

vahları dola.bda .uıh i.di. Robdö- Atağıda, ev *nhibini, heye. 
şambri, karyolanın ayak U<"una canlı heyecanlı, methali arımla
fırlatılmııtı. Odanın bir köıesİn· maık.le metıul buldular. 
de bir küçük yau maaası duru- - M•nt müddeiumumi.&.ine te
yordu. Masanın altındaki kiiğıd lef on ettim, de<li. Yol, araba ile, 
sep~ınde, Rönuar, bUTuıturuL on bet daık.<ıkadan fazla sürmez. 
muş bir kağıd buldu, açtı. Ka. 
ğıdda. Monrenin yaı:ıaına benzer Müfettiı Bulanye nere<le ise ge-
iki aatır yazı vardı: lir. Lakin, Mcmre bu İti niçin 

yaptı acaba? 
ııBu menfur ;~kenceye bundan 

daha fazla müddet hamamül et. Rönuar, temkinli bir eda ı:ıc 
mek niyetinde değilim. Şefleri- ceva.b verdi: 
niz ... » - Onun yaptıiı bir JeY yok. 

Meıktub, bura:da, birdenbire Marae, hayretle onun yüzüne 
yarım kallıym-du. Rönuar: baktı. 

- Bu mektub, dedi, kendi&i- - İntihar etmemiştir mi de. 
ne, teh&dle bir \1 gördürülen ve mek i.stiyoraunuz? 
sinirlıenn.in artıkl' tahammülü kal Detektif, ya.va, aea~ ce,·ab 
mayan bir kimae taTafmdan ya· verdi: 
zı'hnıp 'benziyor. Acaba •<tefle. - Öylıe demek iıatlyorum. Ha. 
rini-z)1 ta'biırindetı makaad ne? diae hir cinayet eseridir, hiç ıüp-
Klimden bahsediyor acaba 1 heye mahal yok. 

- Niçin ve nasıl olduğunu mi· 
mılyoruz. Yalnız ~u kadar biliyo-
1'UZ ki, bu aabah, saat dokuz bu. 
çukta.n biraz evvel, birisi, Piyer 
Monreyıi öldürmüştür. Biz. ko. 
misel"le beraber çıkıyoruz. Poliıı 
memurlıarı gelrneeen evvel hiç 
ki111aenin evden ayrılmamau ~ 
çin, öteki misafirleri ikaz etmek 
münasib olur zann~erim. 

Sokak kapısının önüne çıktJ. 
lar, merdiven baaama:klarını İll
dilet", duvar boyunca ilerFyerek, 
Moınrenin oda µcn~f!reainin alt1. 
na teMldüf eden noktaya doğl'u 
-ilerlediler. Kar din...,!11t-i, soi'uk.. 
1uk derecesi, ln-denbire llZa~mlf 
ıri~iydi. 

Pences-enin altınl\ ya.klaştıkla• 
n sırada, Mişel R<inua,. birde.. 
biıre durdu ve l>iP hayret nida• 
kopaordı: 

- Bakınız! dedi. 
( Arkaaı var) 
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i Yunanistana altın, ' stanb Ahmedle Kara Mustafanın güresi 
Vilayet ve kazalarında varlık 
Pergiısine tabi milhellcllerin tam 

•listesini veriyoruz. . zeyt ı'nyan ve sabun - Buna Kara Ahmed derler .. 
Siird büyük bir su sıkıntısı çekiyor, ta biat y Unutmamalı ili, ustnaı Hergeleci 

k k r 
.. ıbrahimdir. Çantasında bırçok 

yere tesbit etti. Hergeleci 
çırağının bu, ~evval hareketi kar 
ııs~nda kendini zaptedemedi ve, 
bagırdı: Sivas, (Hu&usi) - Vil ~ yeti- Siirde bol su ihsan ettiği halde Siirdliler ac, a c, 1 ını gizli oyunlar vardır hal •• 

iınizde ve kazalarında varlık ver. b d • • f d d • J Y Kara Mu&tafaya şu nMihati 
lı:üi lutelcrinm taı.ı fütesini ve· un an ıstı a e e emıyor ar Edirne, (Hususi) - U- verdi: 

- Aferin Ahmed, bırakma!. 
Kara Ahmed, ustasının sesini 

işitti. Bu, aes ona daha fazla hız 
vermeğe vesile oldu. 

yorum: zunköprüde hudud üzerinde - Mustafa hasnıını çocuk san-
Cemal Haddat 7000, Enver - 3 - 1 değil mi?. Mesel.i §ehrinizden 12 madeni altın lirayla 60 ma. •• Ustasının oyunlarından sa· 

}iyan ve Celal Süzen 1000, Mus- Sürde ıeldiğiın gün Eyhilün 8-10 kilometre mesafede oluk 0 • kilo •abun, iki teneke zeytin. kın •.• 
Jafıı. Murtaza.oğlu 1800 Sadık .onu olmıunna raı;ınen hava fev. luk akan bu:1 gibi biT «Gezer su- yağı, bir çift öküz, üç dolu Cazgır, Molla için de:. 
ll>ici ve Halid Köpriicü 4soo, Sa- kalade sıca.ktı. «Gezer çeşme- yuıı muz var!. Hunu şehre getirt- çuvalda 120 kifo •abun Yu· . - Buna, sanklı Molla derler .. 
!lih, ~ahime Çelb" kçi 4200 ( irad), si» nele bol bol su içmiı olmama mek kaıbil değil mi?. nani•tana geçirilmekte iken Ayakta vurur adanıa kündeyi ... 
tRahıme Alıca 2500, Kadir Uslu rağmen gene susamı~ bulunu. - Kabil olmaz olur mu efen- gümrük muhaf.ıza memurla. Cazgır, seçkin pehl:vanlar için 

000, Şevket Erişen 7500, Şaban 1 yordu:m. Kamyondan 'İner inmez dim ?. Tabii kabil.. Hem yalnız rı tarafından mÜ•adere edil- ayrı ayn konu,tu. Kazıkçı Ali 
... Önen 4000, Mllstafa Güvonalp canım soğuk bir fey içmek iste- Gezer suyu mu ya 7. ~hnmi7.de miftir. için de: 
gooo, H. üs.eyin Avunduk 5000, di. G.a.zozcu veya sucuyu andıran ka:Iırsa.nız tabiı· go""recek·m· ı·z: bı·- • - Buna kazıkçı derler ... Bi· 

O ~ , Evvelki gece cie Yunani•· : hri ;m.a,lıın ve Cemal Sogul- bir dükkan ara.dımsa da gözüme zİım bir de ıı'Batman çayı» tınız : amandır kazığı ... 
S tandan ve Meriç nehri üze. f JIUÇ 2500, eczacı Ali Rıza Pek. ili,fm~. ormaga kr.ru verdim: var. Dünyanın en lezzetli, en · Menki:beler bittikten sonra dua 

"'~- 3 ı s·· dd rrnden kayık ile bizim •.:ıhile : ~ 000, bı-ahim Çinili 3000, ur e gazoz Y<>kmuş. Su ise sa- tatlı, ıen soğuk bir suyudur. O da ı yaph. Ve, pehlivanları meydana 
ı.,. " G • hlm o-~ d b çıkmak üzere muhafaza me· ı ı:.;emaı öncü 4000, Hatice Güze azını, . .ua:ı e uraya suyun hemen a.uracıkta, fehre 8-10 lci- salıverdi. On iki pehlivan eıt.lerile 

S I k ıd ,. murct tarafından bir Yunanlı : ... 
ıv~e il cyman Haraçcı 250'>, Ali en ıt o uğu zamanda gelmi. lometre mesafededir. ClGezer ırJı- y ı meydana uğradı. Pelreve başla-

f --.1. • Ö d • 8"" ·· b Y- yakalanmıffır. unanfının Ü. l d ıza. ~ 2500, Halım z em şun. utun unlardan bir ıtey yrn ıtelırin ga.rbtnda ise, 0 sar. d ı. Edirne Saray içinin geni,. 
ıı::ooo c:o_a ı: } '"' '"' zerinde 1010 rahmi ile 54 : -:ı-
1" • ~im Çeltekli 4000, Amir an amaıdığımı gö.-cn muhatabım kmdaıdı:r. Yani, adeta Siirdi 

0

bir meydanı dolup taştı. Çırpınma • 
A<e M · 2 • h Türk lirası zuhur etmif ve bu :. ,,....n ve uatafa :Yaşıner 500, ıza etti: ,.ATl'tber ı.ç" ine aımııtlardır. Faka.t ların verdiği şakırtı etrafta akis. 
N • c;!___ ek" ... -·- ..- ~ahı• Uzunköprü müddeiu- : 

'U'r'l ~er 2250, B ır ve Ce- - Şehrimizde suyu İçilebilen bu &uların ,ehre kadu aetirl 1 ler vücuda getir;vordu. Kara Ah 

rcl Y .-.s d ~-ıt!o P-• d D · ·· - ~ mumiliğine teslim edilmiftir . • 
~yur ~ , mo a anış uç çepne vardır: Bitlis çeşmesi, meleri içıin Sii.rd zenginlerinin u- / med 9ok keyifli Ui. Giizel peşrev 

000, Ali Rıza Örnek ve oğlu Hastane ç~mesi, Çukur çeıme .. faık rbir himmeti lazımdır. '\,................................................. Çlkarıyordu. Kara Mustafa ha.s-
)at clıattin 2500, Tahir Divrik Bu Çe:fllleler kıtın ve ilkbaharda y dd mını tecrüb~iz, ve, çocuk bulu • 
IJOOO, Şükrli Silrek 1500, Celal gürül gürül akarlar. Siird gibi * Ur 0 yordu. K4'!ldisi e:ıkidenberi lıü • 
Çmi ve Şükriye 1000, f hsa.n Ka- üç ~hriın lhtiyacmt temin ede- Filha'ki.ka Siird büyük bir su yük ortanın ba,ı mesabesinde idi. 

ray prak 1500, Mustafa Küçük cek kada:r suları boldur. Hem sıkmtısı çekmektedh·. Tabiat Si- d Hasmı ise büyük ortaya yeni gir. Çorlu, Bilecik, Dozöyük, Söğü ı 000, Rıza Yurdakul 2200. Ev. "Öreceksiniz ki bunların lezzeti irde bol au ihsan ettiği halde, k miş 'bir pehlivandı. 
lL ' .. O•maneli, Gtil pazarı, Pazarcı ı 
ıır:af İ'dıare8i 7360, 'f.on-.rak uah- de ıharikulıadedir. Çünkü fU gör. Smdin insa.nları bundan ıistifade Hergeleci, gözlerinı" Kara Ah· ı· · ın ı. /nönü ve Muradlıda yeni bele· 
U! ea,; Ofisi 5250, eczacı Şevket dü;ı;,ünüz yu .. kr.ek dag-luın altın· e~~i uiılmiyorJu, ~eyahud mede dikmi ... ti. Peıırevler bı.tı·. He • diye reialeri seçildi ... ... 

Çubukçu 1000, Kama Kita.!bcı da.n çı.'kıp gelirler. Haılis muhlis •"1$1emiyorlar. «Gezer suyu» nun lalla~alar oldu. Güreşler ba~· 
1000, Muris Köpta~ 1500, Mev. memba sularıdır. Fal<:aıt. her mem veyaıhud «Batman çayı., nın ·Si· • ladı. 
lôde Karapulat 1500, Ziya Bu- ba suyu gibi bunlar da mevsime O-de geitirilmeai !çin topu topu ~lu (Hususi) - Belediye daı. Kara Ahın~d, daha ilk hamle-
!ak 1000, Osman Güler 1000, ti.biclirier. Kışın karla beslenir- 100 bin liNılık hir masraf kafi resinde toplanan Çorlu belediye de ve elde birdenbire Kara mus. 
Emin Kuştarcı 1000, Seyfettin ler. İlk yağmurlar, karların eri· ;m;,. Haıl,buk~ Siirdde bu parayı meclisi a~ı hararetli bir .1.çtimadan tafaya gömülerek amansız bir 
~ara 1000, Hacı Ahmed Öz- mesi baflıCa kayr.aldarıdır. Fa- bir defa. da verebilecek zengin. ~a ikinci defa ohnak ~~e Ra· çapraz girdi. Kara Muatafa, kü· 
aç 1000, Ta:n şİneması 700, Is.. ka.t yaz gelip te yt\ğmurlar kc.. ler pek çok olduğu ha·lde, ned~n, mız .Baykalı. belediye relshgme seç.. çük hasmından böyle şey lıekfo· 

llpan Kaplan 1000, Agob Görüm sildi mi, bu çeşmeleı·in sulaYı da ~iye lc:ada.r bu işe bir türlü ın!lş.tır. Raımz Baykal memleketteki miyordu. ilk hamlede böyle bir 
1000, Sa.mi Üçler 1000, Mehmed azalır. Nihayet yazın sonlarına, gıirişmemtıJerdir. f~allyet v_e hizmet~e tam nıan~~le İf görebileceğine emin değildi. 
5arıöndeor 1200, Ahmed Tipi ve hatta Mmbaharın ortalarına ka- A.Taziai münlıit, meıyvası bol, hır ~eledıyecl ~ugunu . fi~~ gos- Bu sebeble biraz boı duruyordu. 
§erı.klıeri 1000, Hilmi Ha-stagil du iplik gi.bi akarlar. Görece- bağlaırı mebzul Siird, suya kavuş temllJ, "!e kendı:91n! r.evdlıl'mıştır. . Kara Ahmed, humını sımsıkı 
700, Mutt- '~b Teken 200, Ahmed c;.j,.,jz Üzere çecmelerin baunda tuğu gün, cidden şaTkm inci,; O• - Ra.~.~ykal bırlncl defa relslı- k 1 k .. a·· M f 
Gürdoğ'a.ın i.'U 850, De'rliş Uslu ve ;;eli gündüzlÜ eksik olm";;an labileok bir durumda.dır. Hacı ge seçıldigl zıı.ma.n, beled~ye be. ~=zda~Y~tu~:a~· iç::~t~i~~~~r. 
ort~frı 1000 Ziya Özdem otel ve bir İ:nnın kalı!halığı vardır. Hamzalftrın, Yu.=n o~ullanmn men, hemen emılakini ka!betmİ§ v~ Haamını gırtlaklayarak durdur· 
~r--+hane:i 1000, Dikran Yuh - p .. ı~ J.11T"U" rA?'esi yo~ mu-ı ufak bir himmeti Siirdi cPnnete memurlarının nıaaıını bıle veremı. mak istedi. Fakat muvaffak ola. 
100"1 Şükrü Demirkol 1000, Ha- S~Yd gibi bi.r vilayet merkez:ni revirmei?e kafi<l,.;.. S"h·d beledi. yecek bir duruma gelmifti. Bugün madı. Sıyrılayım dedi sı)·rıla -
san Çay 700, Bekir Sarıönder t!!Diate muhtaç ctmedE"n va .. 1• vesi, s::irdin "Sehir bütçesi, h•m- Çorlu belediyesi canlı, ~ar~ketll, madı. Kara Ahmed, hasmım hız 

ı I t • et k kabil ıa.rın elindedir. il. paralı ve Trakyanın en llerı hır be.. 1 d B" 
700, Hayri AkLen 700, Süley. ··~ 1 n 1·vnu .. mın me lediyesi olarak göze çarpmaktadır. a sürüyor u. ır yandan da çen· 
m«n Dcvreci 70'), İsmet lliıtte. l ı gel yetiıtirmeğe çalışıyordu. 
750, Turan Aygündiiz 700, Sii· lzmitte yoi inşutı zmit Ha?kevi reisliği Bilecik ve kaz.alarmda Kara Mustafa, Ahmedin çen-
~l'lın UC"nr ·,·oo, Mehmed Çul- + --· • • Biledik (Hususi} - Vi.layetimiz gel1·~ . .ıen kendı"nı' korumak ·ıçı"n -J· lzmlt (Hususi) - İznıitte Demir unı.it ( Hmusi ) Şebrınıız lind-·ı_: b bel dl ·-• · ••"' 

Pan 750, Be'-~- Ak•oy 1000. c - --~-ı dahi · CILİ ütün e ye reıwerı bı"nbır" m.anevra yapıyordu 
~ " v yolu caddesi yeniden ve güzel bir Halkevi ~iğlne · ih-ı. b. · · Sö"ğ""d ka nd • • D-1"'-ta" 10"0, '··ah'"n ç;_ı,.:.... mt AUI itmı;tır. u zası an H l . h 1 d Old 

' " .,. ' v v "' .. ... .... .,e=Jcllde yaptırılmakta.dır. Bu arada baro reisi avukat b-k h deki b 1_._,. · 1 ı erge ecı, eyecan an ı. u 
11V\I\ f • ..:pan "'nrılan 1000, Ah- ,.. ""5""a er yer e euıye reıs er - d f l d Ah d h v;_· ... - ""' y.enl Halkevine giden cadde veni • Sedad Pek seçil. d · · 1 y 1 il L ~ı d" gu yer en ır a ı. me ' as-
med Gu··v-- 'p 750, Beypmn... eğı;anışt r. eni seç en pe e ıye .. l k h Ah d h 

..,.. r ..... den ve esaslı biT şekilde yapılmağa rroaftir. . l 1 • • lml •. b"ldl . mını guze apmış • mt ' as 
köyünden Mehmecl Ali Eskici ihtiyaç göstennektedir. ı~mti halkı Sedad Pek, İz. reıs ~,,. nm ısHlle~ı 1 riıyonank ~i mını otuz adım kadar sürdü. Fa. 
1000. K&r ... rayırdan Su""leyma:n • · 1 1-·.ı: • Viuiyette mı merci me og u, k t b" t '" l"" 11 b d 

-T bnlediyeden bu yolun bir an evvel 

1 

Jmlln yıet §it •"UJğı B ·· "1- k d Ali N lb t a ır ur u çen.gc: e u ayamı. 
E r.er 1000, Togaç ko""yı·~...- •- k li bi ozoyws; azasın a a an ' _.ı h N"h t Ka a .. uıu ..... yaptırılmasını lrtenıektedir. Bele - Ç:JA • ıymet. ..r Sö.v .. t ı_ d H "" .. K"ba -1 yorou asmını... ı aye r 
••uk"m T!!ırk.--_ 10''0. u•- ... tan Ç-'- gu ~~aazsın a ua.nu 1 rog u, M t f b. b" h tt o a 
'"' a .... v ııa,.. diye şon zamanlarda birçok yolları gençtiı-. \l'K mu- Osn 11 k d "'L--ed Sa l u& a a ın ır za me en s nr 
Şa "r Atal• 1000, Ula tan ll•u·a meJ b" ıane azasın a ruı..ıH ra' d"" k h l• d"" • ıwı ;> tamir ettir.-niş bu:funınaktndır. kem ır bi • G 1 ka d Feh . y ·· I, onere asmmın a ..ına u~me-
''C fıya& 1000, Çallı köyünden naya sahib olııın ö pazarı zasın a mı uce ğe muvafak oldu. Eğer bunu ya· 
M '-.r.ıed Gökçe 1000, Kayadib; İz.mit Halkevl ye.. Pazarcık nahiye$lnde Hüseyin De~ pamamış olsaydı, hali harab olur 
mth:.Yemıdr.n Ali Karakız ve o. 1(01yadl MeVfa3JOIO nl reis ile yeni bir rnl!~el, İnönü nahiyesinde Hasib Yü.. du. Ahmed, çengeli yetiştirir ve, 
J:...l' l'ı 150') liradır. o"lu"mu"n'ı"_n yıld 'nu'"mu·· 1 d 1 . kt• rü:k seçümi .. lerdir. sırtı yere vururdu. llk elden bu e;·uM..,-kezde 303 ça lfllla evres ne gırece ır M uradlıda 

..... mükellefe H ,._ · ı · · dl k d mağlubiyet Kara Mustafa için aıKevı r yasetı pın ye a ar Muratlı (Husus_ i) - Bu devre 
393 173 1• 55 k ver ı K (H '" ) K H Ik -'-!'l'ikl d" rok cirl4n bir manzara vücudlan . ıra uruş g onya usu·ı - onya a vt:ıUu e idare edilmckley ı. Muradlı belediye reislliine Cemal 
tarhedilmi.ştir. evi BirlncikanU'f'lun 17 ncl günü a'k • -.ı--o . Türel seçifmlf, Belediye muhasebe- dırırdı. 

Kazalara gelince Suıehr"nde: ramı Büyük Mevla.nanın ölümünün BlhCI (İe YOi IOŞalfl dillğine A:kif Tiükmen ve Belediye Kara Musta(a canını dişine ta. 
28 mükeltcfe 19.55Cl lira, Hafıkte 670 inci yılı d.olayısile yapılan bü. Bil ile (H .) v·ı~ . . zabıta amirliğine de Ah<lurrahman karak nihayet alta yatabilmi~ti. 
124 mükellefe 7S.500 lira, Kan· yük bllginln hal tecü.nıesinden kı- ec ususı - ı""yetımı.. B"lg'i , dil ifl rd• Bu, hareket onun için büyük bİT 
ga.hlaı 50 mükellefi! 36.300, Gü- saca bahsedilerek Maarif Vekili zin en ltlek yollarından olan; Bo. 1 n taym e m e ır. muvafakıyet sayılırdı. Hiç olmaz 

ründ~ 27 mükellefe 25.000, Ko. Hasan Ali Yücelin yolladığı mek. ZÜyu°k.Karaköy- Bursa ve Bilecik Bı"r ko"ylu"' sog"uktan dondu sa mağlfıbiyetten kurtulmuş olu· 
yulhisar 16 mukellefe 8500, Şar- tuh okunmuş ve alkıthınmıf{ır. Karalc:öy • Bursa yollarının cem'an yordu. 
kıQ1ada 101 mük-llefe 134.200, 130.000 liralık eeaslı fOSe intaatı Şerefli Koçh~ar (Hususi) - Ba· Kara Musatafa, yere düter 
Yıldızelinde 110 müke.Uefe 24.900 lira ki cem'an Sivas vila. iti Bozüyükte oturan müteabhid lanın Yenice köyünden bir köylü dÜ§mez hemen toparlanıp kalk-
57.850, Zara.da 102 mükellefe yetinde 899 mükellefe 843.320 Said Yıbtııu:a ihale edilmiJ ve ınii- köyüne giderken yolda soğuktan do mak istedi. Fakat Kara Ahmed, 
70.350, Divrikte 35 mükellefe lira 55 kuruş vergi yuılmıştır. teahbid de derhal ite bBJlaınııtır. narak öhniiftia. hasmını bir arka kaziğile olduğu 

Ahmed, hasmını kazıkladık
tan aonra gırtlnkladı. llu, cyun. 
larla Kara Mu&tafayı sırtüstü ye
re getirmeğe çabalıyordu. Ahme
di sevenler bağırıyorlardı: 

- Haydi Ahmed! . 
- Aferin Ahmed!. 
Kara Ahmed, ustası Hergeleci 

ye kendini göstermek için canını 
d~ine takmış öyle boğuşuyordu. 
Kara Mustafa, eline hafif geli· 
yordu. Kara Mustafa, müthiş su
rette ainirlendi. Daha büyük or· 
taya yeni ayak ba!"omış olan bir 
hasım onu ilk elde altına almıştı. 
Üste de kazıklar, gırtlaklar ile 
yeneceğim diye uirnşıyordu. Üs
te de on binlerce seyirci avazı çık 
tığı kadar • 

- Aferin Ahmed. 
Diye bağırışıyorlardı. Kara 

Mustafa, kazığt söktü nvağa 
kallanak ıçın şahlandı. Fakat 
kazığı aökemcdi. Ahmedin kol
ları kısa ve. kalındı. Ynni kazık. 
lık bir pehliovan ko!u idi. Hergele 
ci, söylen:yordu: 

- Oğlum, şöyle yana bas!. 
- Gırtlağı içden dola!. 
- Bak hele ... 

· - Öyle tutma be!. 
Hergeleci, Ahmedin kusurları· 

nı gördükçe kendi kendine ho· 
murdanıyordu. Hergelecinin ya• 
nında bulunıtn pehlivanlardan bi 
ri: 

- Usta!. Ne söylenir durur. 
sun be!. 

Diye mukahele edince Herge
leci: 

- Görmüyor musun! Eksik 
tutuyor •• 

Dedi. 
Kara Ahmed, haıımını gayet 

sıkı tutuyordu. Altından kaçır
mamak için çalıJıyordu. Kara 
Mustafa, bir türlij kazığı söke
miyordu. Ahmed, zorlanıp duru. 
yordu. Nihayet Mustafa, öne doğ 
ru balıkladı ve, belini bükerek 
kazığı ardından ath. Lakin, Ah
med, durmadı hasmının bu, vazİ· 
yetinden istifade ederek hemen 
şakladı. Hasmının iki ayakları ve 
apış aras.ından s ğ kolunu aoka
rak kispetin kasnağından yapış. 
tı. Alaturka güreşte buna şak 
derler .. ve, şak küntesi budur. 

Hergeleci, çırağının fır$nt ka· 
çırmadan şak küntesine geçtiğini 
görünce zevklendi. Kalın ve çat· 
lak aesile meydana dolu dizgin 
seslendi: 

- Aferin oğlum!.. Şöyle daha 
içeri gir ... Yana, hasmına-•• 

Seyirciler, güldüler. Hergeleci 
çırağına açıktan ders veriyı<>rdu. 
Seyircilerden biri bağırdı: 

- Usta!. Böyle yapacağına 
meydana çık yap!. 

(Arkası var) 

c&n Postaı> ntn edebi romanı: 178 Semahat susuyor ve lafı değif
tiriyor. 

dar cazib bulmuyordu. Senıaha
ti.n a.rka.da+lıtı, dürü!'tlüğü kafi 
derecede kendi&ini tatmin ede
cekti. 

le teşekkür ederl.)k, itina ile yü- danıla yanaklarını ya!ıyor. 

O da bitkin bir baldec!fr., - Bana müsaade edersiniz ar
Mazi canlanmış, ~~~~ralar . a· tı.k~ ~iyor .. Bu halimle misafirle

yağa kalkmış, hal bulun zalim· rmızm yanına çıkamam. Başım 
liğile mazi ile eğleniyor. çok dönüyor. 

Vedad, tuşlara son darbeleri Gönül: 

lindi.Tdikten ıonra, kaçar gibi, - imkanı yok, diyor.. Gide· 
süratle mat.alarm arasından u. mezsiniz. 
za:klıqıyor. Alkı~, dinip, bitmek Semahat ilave ediyor: 
bihniyen alkı~lara. teşekkür et- - Halinde pek gayri tabiilik 
meği, halkı aelamlamağı düşün- yok. Artık içmezsen iyi edersin! 
meyor bile.. Gönül, gitmcğe hazırlanan bir 

Biifenin önünde. kaç misafiri, teşyi edeceklerini 
Garsonun uzattığı bardağı bir söyliyerek yanma yaklatan ko

hamlede içiyor. Tekrar uzatıyor, casının kolunda uzaklaşırken, 
dolduruyorlar, yuvarlıyor, tekrar Semahat: 
uzatıyor. - Vedad, diyor •• Seni bu a-

- Çok iç"yorsun Vcdadl zabdan kurtarmam lazım! Sırası 
Semahat ve Göniil.. Y ıınyana, değil, belki acele .• Yeri de değil. 

karşısındalar. Onlara donuk, ~a- Fakat söylemeliyim. Den de bo
bit n zarlarhı. bakıyor. fşte mazi ğuluyorum. Senin ne vaziyette 
v hal y.nnyana. Biri maziyi, biri olduğunu da biliyorum. Sana asıl 
hali temsil ed:yor. Birinin hali hakikati söylemek mecburiyetin· 
J1ğerinin mazisi, birinin hali, di- deyim. Benden soğuyacağını, 
gerinin istikbali. Gönül aynen, hatta nefret edeceğini de düşü. 
ruın~sini sevdiği çağların biitün nüyorum. Lakin, plan muvaffa
hususiyetlerini toplamıştır. Ona kıyctlc tatbik edilmiştir. Artık 
bakarken, Semahatin gençliğini sen ve Gönül için korkulacak bir 
hatırlıyor. Artık, son günlerinde fey kalmamıştır. Yarına kadar 
: ~:uıe teselH gene bu kadındır. bekleme&e tahammülüm yok. 

Çünkü, Meserret Hanım yan
larındadır. 

- Semahat, artık misafirler 
gidiyorlar. Çocuklar da yorgun, 
dağılalım artık .• 

Ablasının bu sözleri aanki kal. 
bi:ne bir bıçak saplıyor. Sallanı.. 
yor, düşmemek için masaya. tıi· 
tunu yor. 

Çocuklar yorgunlar •• 
Demek odalarına çekilecekler. 
Geceyi otelde geciYeceklerini 

daha evvel duymnştu. 
Bir &,ıkın kıskançlığı mı? Kı

zını zifaf odasına yollayan bir 
bahanın garib haleti ruhiyesi mi 
bunlar? 

Ne garib, ne iı;im konulmaz, 
beliYs.iz hislerle dolu .. 

Semahat, onu azahdan kurta· 
racakmışl • 

Söylemeğe mecbur olduğu 
şevler varmt'! 

Plan muvaffakıyetle tatbik e. 
dilmr.ş, Gönül için de, kendisi i
çin de korkulacak bir §ey kal 
mamış! •. 

Sarhoş bir şuurla bazı tah· 
minler yapmaga çalışıyor, fakat 
bir ıtürlü, fevkaladelik ar2eden 
bir vaziyet bulamıyordu. 

Semahat acaba reddettiği tek· 
!'(;fi kabulle, kollarının arasına 
mı ıatılacaktı 7 

Hayır, bunu artık eskiai ka. 

Şimdi içindeki o ıateıli arzu· 
la:rı eskisi kadat> yakıcı bulmu· 
yordu. İstediği harlı bir kadın 
kucağı değil, müşfik bir göğiis. 
tü. Bu rkırık !-ıayat, artık tamir 
edilemezdi. Kanaatkir ve müte
vekkildi. Biraz teselli, buna ka. 
tık olarak bir parca fefkat ka
fidi. Sevgililerini kaybeden bir 
iı§ık, kızını evlendiren b;r baba,u 
nunu eleyip kafüurunu asmı~ bir 
insan vaziyetindeyd;. Elinde yal. 
nız bir aan'atı kainııştı. Bunun 
arkadaşlığına muhtaçtı. Derdle
ri unutmak, avunmak için yega
ne çare, tekrar bu vefalı dosta 
tam manasile dönmekti. 

Davetliler gid:yor. 
Salonun büyük lambaları, bi

rer birer sönıneğe başladı. Bir 
bardd< içki daha yuvarladıktan 
sonra, ablasile eni~tesini bulmak 
üzeıre, sa( >na d'lğru yürüdü. 
Durduğu yerele sarhoşluğun b~r 

hayli arttığının farkında olma· 
mıştı. ilk adımda sendeliyor. 
Dü,memek için kapıya tutunma. 
ğa ç.alı,tı. Muvaffak o1amryor. 
Kapının önüne boylu boyunca 
yuvru-.lanıyor. Garsonhw koşusu
yorlıı..-. Ooh, ne ise gören yok. 

GarsO\l\lar, fra~ının üstündeki 
tozlan silkelerlerken, acele ace.. 

rüyor. Mırıldanıyor: 

Gönül ve kocası karşısında- - Bir ömür bitiyor, fakat 
Lar.. başka bİir iaa.det başlıyor. 

J)I~, ıağzının için.de güçlükle Semahat teli,Iı, yanında •• 
dönüyor. - Gidiyor musun 1 

- Artık odanıza çekiliyorsu. - Evet, yalnız, demin bahset, 
nuz değil mi çocuklar.. Yorul- tiğin meseleyi iki kelime ile an-
dunuz .• İyi geceler, mes'ud gün. latmaını istiyorum!.. • 

ler.. - Maalesef sırası deg-il Ve. 
Gönül ün yüzüne bakmağa ce· dad ! "Yann bulufıılım. 

a.areti yok. 'fecessÜ$Ün yarattığı inad: 
Genç kızın SC$İ titriyor: t 
_ Evimize Jai.nl.cl bekliyece- - Çok meraktayım. ki keli-

i'iz Vedad Bey! me yetif..r. 
Kocası ilave ediyor: Semahatin kolunu tıkarca11ınıa 
- Hem eık Gık ve gece yatı. tutuyor. 

sına.. - Ne yapıyorsun, gören D4 

- Gidiyor muyuz: Vedad l der? 
Abla11ı.. - Söyle, beni gece azabclaw 

Evet abla .• Semahat nere- kudurtacak mısın? 
de? 

O, düğüne gelen hediyeleri, 
çiçekler.i, garsonlara, kocasile 
beraber, ta~ımakla meşgul.. 

Vedad, gençlere, «Allaha ıs· 
marladıkl» b:.lc demeden gayri 
iradi yürüyor. 

Meserret Hanım, diğer büfe
de hala, içmekte devam eden ko 
casına haber vermek üzere u
zaklaşırken, Gönül ve kocıuı o. 
dalanna çıkmak üzere merdive
ne doğru ilerliyorlar. Vedad, ba
şını çevirivor. Birinci sahanlığa 
va.rmı~ olan gençlere bakıyor. 
Gözlerinden f ııkıran iki ılık 

Scmaıhat dudaklarını ısırıyor, 
çetin Mr iç mücadele&inin hatlan 
beliriyor yüzünde •• 

- Çok feci, çok müthİ§f 
Diye mınldanıyor. 
- V.a.ktimiz yok Semahat, 

çabuk ol! 
Ani • bir ka'J"arla başını knldı

r1yor: 
- Şunu bilmeni istiyorum Ve.. 

da.el! Ben sana korkunç bh- yalan 
söyledim. Tahammülüm kalmadı 
~.. Hakı:kati öğrenme'lisin, 
Gönül senin kı.zın değildir. 

(Arhan aıar) 
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(I~ ~k~~ı) n~~~~~ •• h«~ b~ z~~~'Jön~~n~~~ı~~~- SPOR TETKiKLE -. . aş tarafı 1 ıncı say a cı • 1 boyu dahi olaa meşhur Akyab ı v k • ı • K B 
~if olarak dii:tiinmek ve her '!-'ir=anına doinı ilerleınek i.çin tarl- e 11010 beyanatı iZ mektebler·ı yar , Qf taralı s •nci aayfada) 

llLaı.a. ngıcıncia onıwı bayırlı. 1-0l~~ı·dıe-jları m:H.-!.ı bulın-ı.ı _ beraber he- • ların deniz kuvvetlc:ri arasında 
--A. l b:i ıua ...,.cuu AAAa karş~lı.kh kuvvet müvazenesı· ı•e 

a ınanu._ çok eeas ı r nüz hududıdan pek u:ıakara gideme.. t uuş ıaratı 1 iı1cı · .. uyr..ıaa) d h 1 k olahılrı-?. • 
b!mak~ajber diiny~n ben~: miftir, .Bu da lneilU:leriıı finıdiki dun.ıa.ırıa bu mmtakadaki vazi - ımcı oca ar ursu . J~po~lar.çok e3kidenberi de-
if t~ a~!nı sa~an ::b:::aJarı halde Birnıaaıyayı ııeri ~ağı i.. yet haJ.kkında qagıda.ki beyand . nızcı bır nıillettiy Coğraf' . 

~ . sıs ve muphemıyet 
1 

. 1 ~ a tllidaf eden büyükçe bir harekete ba bulwunu~tur: 1 Maarıf Vekaleti beden terbi- yet le. ri. bakımında~ da"ımaı vkalzıvı-_ 
.~çintle teressfme ve. yer nı buıı ma~. karar vern"" ve böyle bir hareke- F elaketzedelerri.n acılarını duı" Ye$i müdürlüğü kn: liselerinde J b 
UBJ)ayan 1943 senesll'd<! nu U.. ·~ ·1e b lanm } dirmek • • f • • çal cak b d b' • Vet 1 ır filo bulundurmak r· nı·d . ecek . l blirtiler te tam marıU& azır amıı o ·ı ıçın a. ınan tedbırlenn .ışa e en ter ıyesı yar - munu duymuJlardır. 1905 R:zsu: 
:ıc ettir 1!.~.et er v\tedir. duklarını göstecme~tedlr. ~e Y~~.ı~ ~ar<l.ımlann ne yolda. d.~c_ı hocaları ~ur .. unun ikin _ Ja. pon. harbinde, Rusların m~g-lu' _ 

p ~ kadar g?runmenıe .. ir· Cenub batı PMifıkte muhasamat l tşlechgıru gorınek ve diğer ihti- Cl6~ Çapa kız öğretmen mek - bıyetıne en esaslı il.mil /' 
J Dogu cephesı, dondurucu 1 z bıqrüın hava hareketleri haricinde 1 yaçlıarı ma.haUinde tetkik etmek tebınde açtı. Bundan bir müd • de.niz kuvvetleri idi. ' apon 
ara,, uçsuz, ~uca.ksız kar vela ındua yalnız fUki Yeni Ginenin Buna böi üzerıe VekaJeti.mi:z içtimai nıua- det evvel erk\'.\k mekteblri için G 

saba arına ragmen yaz ay r d · · ıla b eçen dünya harbinden sonra 
b"le .. -· . bed. h' ta- gesile Salomonların Guadalk.anal venet a.uesı reiısi ile birlikte yap n u tecrübnin iyi netice- Japon.y~ alabildiğine deniz kuv-

ı eti g~ulmem~ e .. ' . ~alin- adasına ve bunlar arasındaki dmi:ı. geçen Ça:rşamba günkü trenle ler verdiği gö:z.onünde tutularak 'Vetl.enm artırmağa başladı. Bu 
arır~ ve müdafaa c enn-mı bir k sahalMloa inhisar etnıİ.j gibidir. Bu Tokaıd& gittim. Tokatta hasta _ bu defa ayni faaliyet kız mek - vazıyet daha 0 zaman 8 . 

1 
"k 

de~ır ve her .:r'ı~takasın1da h r.'m sahalarda cesaret, fedakarlık, techi.. n~ye nalkledilmiş ağu- yaralıları lehlerine de teşmil edilmi~ oldu. Amerika ile f ngilterenin g;z:~ü 
mı y<>11Jara ~ ~ ası mujla is. zat ve askeri bilgi itibarile birbirle- zıya<ret ettim. Niık.s.arın Erbaa ka- Bir aylık bir devre içinde ye. k_.orkuttuğu için, Japon deniz 

3
j_ 

;duları'!. sankı eskı zaman ,k. bir irine denk iki dii§manın, yani Birle- :rJa mer-kezlerile köylerini yakm. ti~tirilecek olan yardımcı l:.oca - l~hlan~asını önlemek maksadile 
~ za .~dı~f~~~nal a;:ümkün ı:k Amerika • Avustralyalılarla Ja. d'an . g~~düm: Alınmış ol~ terli- lar! esasen liselerdeki talebelik. h•r swa tedbirlere baş vurdular 

t
aç ~~ ,,._ e 

1 
~s L rtılı'-lı pooların bava, kara ve deniz kuv- L.aıt ıyıı ~lemış ve yardımlar vak- Jer-1 esına1ıında :ıtletizm, yürüyüs Çünku" g-.r d '" h b' • o aıı ouyWK pa,...• ar nın aa ıı tind · - . _ -3'en unya ar ı netice. · . ·r:- ' olmak- vetleri "arpı•maktadırlar ve mütte- e Yeti'Şmi.ştir. ve voleybol gibi spor hal-eketle - d ı ·ı muk dd t hah• mevzuu 3' " sın e ngı tere de Amerikada yor 

1 
d aı era 1 

'
5 lfik kuvvetlerin 7 Birindte§rinden. ((767ıı !e baliğ olan yanhlat'. rmde temay~z ~tmi:, simalar ol- gun dü~üş oldukları halde, Ja-

a ır. . d I T _ beri Japooları Guadalka.nal adasın- d~ 18 Bgll' yaralı T.okat ha<Sta- duklarından kursta bu klsa müd ponya bunun ak:;i olarak harb-
B. atı Avnıpa cephesın e, vngı ızl- d• .. atamamı• ve &>0rki Yeni Gine- nesıne, 106 ağw yaralı da Sam. det çalıpna az zamanda daha d dah 

ı kla çoıık d ha agır o ~ :r ..- en a kuvv-!tli çıkmı~tı. Bina 
erın .~aptı . rı 1 ~I h ıta inin şimal sabilleıin.de onları sıktı· sun hasta.nesine y~leştiTi:1miş ziyade olgunla,malarına kafi enaleyh iş yarışa döküldüğii tak-

mak uzere .. yıne karşı 1 iki tv~ tırmış oldukları Buna'yı da henüz bulunuyor. Köylerde ve ka.saba- gelımektedir. dirde Amerika ve İngilteredcn 
arruz ve bUcuJllları ~~ ~ .:111 .. k e-ı zaptedememiı olmaları Filipinler. kırda yarası göı·ü!rnemiş, sarıl • Eminönü Haikevi >le Ça.pa kız da. ha fazla inşaat "'apabilecek 
ta ve asırlarca şarfe ~n .~u deki Bataan yarım adasile K:nre- maım.ış kimse kalmamıştır Sey öğıretmen mektebinin jimnas.tik hır durumda idi. " 
mekl~r ve gayretler net c~~ e ge· gidor adası olaylarını hatırlara ge- yar aıhhıaıt memur ve taİe-beleri saılonlarında yapılan faaliyetlcw 
len b•--ıtı mamureler san at eser- k .. l · .. t d' d • 1. h 1 .. . . 1933 yılında, Birleı-ik Ameri. 

• .....,._ • • ~. ,!J. tirınektedlr. oy en. mu ema ıyen gezmekte eger ı oca 'ar eiınde ıyi hır §e- k f ·1 
1 f tesUlerıle bıruıde masum ~ l kT_ı d a, ngı tere ve Japonya araaın-
erı ve en k d Yazımızı ıu sözlerle bitireceğiz: ve yaıııa. ı 'ann p~nsumanı yeni • ı ue ran ıman vermektedir da Va,.:ngtonda akded'ılen bı·r 

addedilmesi Jazıme"'~en ço sayı a ı 1 fıenme<k~- .ı • A-1 ı· · I • • • " . 1 I : d Birletik Amerika - Avustra ya ı. ucıu rr. et ı ve a -ets,-ı; hareketlerı l 'b' 
ınsan bayatı. da acı. §art al- ç.n e lar Japonlarln kahramanlıklarına 1 Erbaa.da ikinci bir fırın ya. gözlemi kırpmadan, hocaları • an aşma mucı ınce, bu üç dev-
--L-~ l :aı-..ekt;eJır , lnu b let arasındaki saffıharb aeınisi 
110AUVO ~ .gMm • • • kartı göıterdlkleri mukabil kahra- p1 Ş ve öylece bu mıntakaya nın gösterdiği şekilde tatbika · b · 0 

Akdenız v-e Şıınal Afrıkası. c~p- manlıklara rağmen Guadalkaoal ve ~ka yerden ekmek göndnme muvaffak olan ya:.-dımcı hocalar, n!s e_!ı 6-10-10 olarak kabul edil 
"he'.eri de çetin ve buhranlı hidıse- arki yeni Gine ~\erini iki buçuk ih·tiyacı zail olmuflur. Evleri Yl• eçı'k he.'Ya çalışmalarında da ay. d~. Yani, Amerika ile Jngiltere. 
lere sahne olmak.ta berde~a!ndır. a'yda ikmal edememi.:lerdlr. Hal- kıla.nlaıra çadırlar veıilımi~tir. ni mükemmeliyet içinde yetişti- nl ıkn 10 aaffıharb zırhlısına kar11-
A .ı. L.:.d· '--d-'-" b çelllllık ve ~ S ., __ ,..._ _ __.. 1 • Japonya :ı.ncak 6 aaffıhnrb 

nc<ıK, na l&e~ ~ı u ı.ukı' Janıonların ·1 ... aal ettikleri arazi aınsun ve c.İvarda. bah•nan rtllDH:llL"llC>UU"ler. hl 
b dah d Ş rk e a r ıro k U 1 h zır ısı yapabilecekti. Bu anlaş-

u bu~an . a :zıya e, a ~- l220 milyon n:.ifusüe birlikte ~ro~laır.~n ya~dım için şitab zun at ama. ~:uzunda, ~ü1- ma, ağır kruvazör, kruvazör 
Garb cihdlerimlen ~aıka Ça.d g~·ı 1150000 kare kllometre&İ şarki cıdi"iJıe.ıjı gondeırilen •ı.ııal:zenıenin le .atma çem.ben ıçınde ve nıha. torpido muhrib, gibi d:ieı- cin; 
lü mıntaka.sından Libya ceoub Ç~- Ç~ de' 988 bin nüfuslile birlikte vıaktinde yetişme~inc ve ağır ya- ~et sürat ko~usunun hareket h. ar. b gemilerine. şamil olmadıg-ı 
lü mınltl!kasına yani Flz.an havali.! 

10
111

12 'k kil et . """"'(Jf kong ralılaırın hastanclerı:: süratle nak hattında en küçük hataları tas-• • ld--L• 2 • Bi · ik- are onı resı ---.. . b . . hilı 1 1 ~ • • • .. ıçın, Japonya bıı- yandan eski 
sıe gelntl§ 0 wuarı ti rmc anun f d 15 6 .1 ""·~ı'le Unde iıyük fayda temin etmi"- o ununcıya Kanar ıtına gor- ff h b ., . 
tarihli ltalyan re6'TJ1İ teb'iği ile de bv~ lik~tra 1

6
n
0

a, bin' kını yoki~l 0n""ıetr""~-i tir. :r müş olmaları dikkate şayandır. sa 
1 

ar gemı.crıni yeniJe,.tirir-
.. d d o·· G 1 ·· F ır te are o -..~ Ç . d .. ken, diğer yandan da muk~vele-

teeyyu e en o o cu ransız 1 • d 5 ·1 ak .. f Asıket"i komutanlarla idaTe a· apamn senu: ve se e Jım - ye girmiyen küçük çaptaki ge)ni 
kuvvetleri dolayısile timdi bir de Bırma~~a a, mıb~oo~ Y :.ı nu ~- miıieıriınin, civar vıliayetıerin iş- nas.tik saılonunda iyi hirr dikkatle in~aatına germi verdi. 
cenub cihetinden tehdidlere maruz sile bırlikte lJS ın are ı oıne - biırf'..a.i gece gündüz çahs.malaırı yetiıti:rilen bu yardtmcı hocalar 1933 y · · s· e Malaya yarım ada .,.. ' aşıngton anla~masın1 
kalan mihv« kuvvetle.-ine raci gibi ı resı ıngapur v .. , • . uınrabı azaltmı" ve bijyu"k te-sel. yarın şehrimizin veya memleke- k'b d d :r-·· 

·· ·· ekted' Filhakik bd sında 66 5 milyon nufusıle bırlrkte ... bn" h h . b' k'" . d ~ l la ı e en evrede ~ponya 400 
gorunm ır. a, gar ~ . ' 'lo • y ı ti olmuş ve felaketzedelerin kuv · er aıngı ı.r o~esıne agı • bin tonluk harb gemisi inşa etti. 
sekizinci İngiliz ordusu durmaksı - 19 milyon kare kı metresı ~ vetlerini artınnı ... tır. Hasar ve zi- dıkları zaman onlardan ne ka- -· h ld B" l 'k Am 
zın ilerlemektedir ve bu ordu, 25 I Gine adasının garh y~rı~ıını da İh· ... daır büyük' İ$tif ad eler elde edile. gı a e, ır eşı erika ancak 
~iriınciiı:A d bilind"~' h"l tiva eden Hoıllanda Hındısıtanı ada.- ya.na uğramış olan halkımız, a. -· . . k. 205 bin tonluk gemi in'3 etmiş 

. anun a ıgı veç ı e il üf il b' l"k. cılaırı.nı payl~mak •zhrabla«'ını cegıını zaman goslerece tır. bulunuyordu. Bu devrede Japon 
Sırte'yi aldıldan sonra 26 Birinci- larında, 0,5 m yon ? u.s e . ır 1

• taıhfif tın.ek ~ il' iht' ı Ça.nışma proa-ra.mlarmda bil -

gemileri (Bun~arın 5 şi 35 bin 
3 Ü 45 bin tonluk) 7 hafif kru: 
vazörle~i, ~2 torpitoları, 2 tayya~ 
re gemılerı, 19 denizaltıları mev
cuddu. Bunların bir kısmı halen 
deni.ze i?dirilm · ş bulunm:ktadır. 

Bırleşık Arnerik3., \ 939 yılın
dan sonra, deniz inşaat programı 
~1 fevkalade genişletti, 1941 yı. 
ında Amerika harb filosunun 

mecmu tonajı 1,3 mily:>nu bul
muştu. Bu devrede Japon donan
masının mecmu tonajı İ3e 1 mil
yona varmakta idi. 

Buna karşılıic Japonların da 
daha 1936.37 yıllarında tczgi.h-
18:ra koydukları gemilerin büyük 
bır kısmı 1941 de den" • d' .1 d

. ıze ın ırı • 
ı. 

~akat 1942 yılından itibaren 
vazıyet Amerikalıların leh "ne 
dönmeğe başladı: Mercan deniz 
h~ı:rbinde, Midvay adasındaki de
mz muharebeler;ndc. nihayet 5 • 
lamon adaları civarındaki d<>niz 
harblerinde, Japon donanması 
en kıymetli un ur\arından bir kıs 
~mı kaybetti. BurıJarın içinde 
b·lhassa 6 uçak gemisinin kay
b?lması, Japonlar için hüyiik 
hır zarardır. Çünkü, harb d va
mınca haricden iptidai madde te. 
darik edemiycek olan Japon de
niz te~gahlarmın inşaatı, tab"ati. 
le eskı hızlarını kaybettikleri hal 
de, Amerikan deniz İnşaatı, bu
nun aksi olar:ı k gitt "kçe artmak
tadır. Önümüzd{"-ki yıllar içinde 
Amerika, vasati olarak yılda 600 
bin tonluk yeni harb gemisi :nşa 
edebilecek bir vaziyette olduğu 
halde, ayni müddet zarfında Ja
ponların yıllık he.rb gemisi ;n ıaa
tı l~O - 130 bin tonu geçemiye
cektır. 

Ajans haberleri, Amerikalıla
rın Perl - Harbur'da batan bütün 
gemileri yüzdürdüklerini, bu bas 
kının yıldönümü münascbetile 
büyük b;r zırhlı ile 25 bin tonluk 
nBan Ka-il» isimli h:r uçak gemi
sini denize indh·dklerini bildir
mektedir .•• 

* Uzalqarkta döyüsmekte o-
lctınunda bunun 75 K. daha batı- te 240 bin k_afel ın;me~rfı B~s- bertara: etm;k a~İn hü:u:e:r~ has.&a ce-sa-ret verici hareketlere deniz kuvvetlerinin, tonaj itiba
ııındaki BueraLel-Sun ·mevki ine ka-Jmark veya Yenı brlan '~L~ila abr.ınl'ka- ıef'..cat rnüe••esenıiz o!an Kızıla· büyük bir ehemmiyet vmlrnif rile, Birleşik Amerfka deniz kuv-
d k ihayet 94 n nun.10 e ır ı ....,. vetlerinden a"-agv ı olmadıg-ı zan-

ar ve hiçbir mu aveınetc n1aruz ve en °. .
1 

• S 1 1 yı ve bütün milleti yanıba .. '--n- olımaısı, Türk kızından ve Türk "' 1• 
• __ 1 _,_ h _,_ .: . t-- .ı'd te 28 hın '--re ki oınetresı a oıuon ... ıa. • d . . k d . nedilmektedir. 
Hillffia&l!-IZlın &r<::Mewnı ıın1K1.1 ey· ııuı da görrn.üt ve bulmus. o'--ktan kıadınm ~ şundrye a ar esı:r-

iiç buvül 

ad 1 :d lnlak UZ •• ere cem'an 323 ~ ~ Japonların verdiklerı" resm·ı 
lem.iş ve bu suretle Mısrata'nın 120 a arın a 0 duydukları tükranı her ...es;leden geınm~ olıan bu ruhun da-...yilan.. 
.,.. k 1 Şa k lımilyoo nüfuıtt havi 4,750,000 kare malumata nazaran 1936 yılı ni-
n.. batısına ya a ş.ınıttır. r t_a_ klL-metre ,,,enM.lıgı·~·ndedir ve ınütıte- İ•tif.ade ederek ifade eylemekte- ması.nda dddi bir rol oynama$1 h · d J f'l 
Tunus mınta!kasında her gün tak ıu 0 ... ld kt dir. bakımından ayrı bir ehemmiyet ayetın e apon 1 osu .şu SUl'ell 
viyeler alacı İnglllz - Amerikan. filelerin Yeni Gine adasını a ı a~ Çocuk Esiraeınc Kurumumuz ta .. ımaktaıdır. ilk adım emni • terekküp ediyordu: 9 saffıharll 

• bi 1 riıl dal 50nra Japonların elinden bu .arau • ... zırhlıs1, 1 m-akteb &affıhKrb ge. 
Fransız kuvvetler.inin bir ·re · e . e lnm· her yeoı" parr.ası-ı alahılm. ek kmues~ız ıkalmış çocukları da hıi- yf'.ltlıe, rnuvaff ak.iıyetle atılmı~·tır, .. 
h ''- ib !.J..'rl'VI m k t 1 .. •• · _,_ · · mısı, 12 ağır 25 hafif kruvazör, 

müttefiklere Ü3tÜn bir halde bu
lwıuyordu. Bu üstünlüğünii de 
v ktinde hazırianmı.!} olmasına, 
müttefiklerin ise, tamamen ha. 
zırlıksız bir halde bulutlUşlarma 
borçludur. Japonya bu üstünlü
ğünden istifade ederek, müfü~fik 
lere ilk darbeyi vurduktan sonra 
Avustralya ve Hindistanı alab;J. 
seydi, belki de kendi hesabına 
Uzakşark harbini ka.zanmıs olur 
du .. Fakat bugün al'tık bu ·fırsat 
geçm~tir. Çünkü artık ne Japon
ların hame gird:ılderi sıradaki 
kadar kuvvetlenmeleri. ne de 
hasımlarını, ilk devrede olduğu 
kadar gafil ve zayıf yakalaınnla
rı ihtimali kalmamıştır. 

.. 

a st11.ı r ..,....ı ıg yap a sure ı 
1
. . rarfedec-L'eri zamanla blrlıkte mayeaıne a.tma.k üze.redir Zel • eıobeıtte sonu daha ıvı gelecekt:r. 

nid fakat skisine nazaran da ıç111 .. eıu 1 1___ .n B · 120 torpido muhribi, 6 uçak ge-
ye en, .. e .• • a- ber y

6 
... ~ b--'· ... ı'çin kendi üslerin- ze e m.mıtal\Allına jeoloji müte • ·Jmer eaım • . 3 k h L,._..,,,_ ı~:...ı h taarruz .....,.. a:R:A"'' h ı muıı, uça taşıt gemisi, 62 de-

a uu,,..ü~e Ofli ..... e ır cko uzaklafllcakları ve Japon ana ·aıssıs a.rınm gönderi)nıesine ve 

g~eğe ııazırla~ı~~rını göst;r~n üslerine daha ziyade yaklatacaklıı- tetkika.t yaptırılmasına da hü ~ A~man s"ozc"u s"u ne niz:~~G yı!mdan sonra, Japon de
&oqınetler bel' ~ ır parça a a rı cWW7on" ::...e getirilirse ve bunun kUnıetçe karar verilmt .. bulun • 
ku ..&Je---..l...Jeclır .. -- ·-· 1~ d ,. niz kuvvetleri dünya için bir ıır 

vv""' ııu- • Avrupa karesine intikal edecek mu- m~i?l:'"..aı ır. 
Anclo • Sabonlar, bilhaSM Bir. barebe'-- için de böyle olacağı dü· Sıhhiye ue Nafia Vekilleri uo .. re harb durumu olarak kaldı. Ancak sajtdan sol· 

•~!il_ A---.:ı .• ı lar · ) aarb ıeı- M ı· · dan sızan mahimatla Japon de. 
""'iı& ~.- ı fınla ve • 1 ..::-~:ıt;- bu harbin, ıayed makul ec ıate ızahat verdiler 
F Afr!I·-- daki durum ve ~...,._..,.. A ı._.__ 30 (H niz inşaatı hakkında bir fikir e-
raıısız _,,ın bir anln,.ma sulbü yapılamazsa ne Dll.Qlr& usu3i) - ZeJ- (Baş tarafı 1 i"ci sayfada) 

t .... ı..:1"tlar •..l.!ı.. 1---vvetlendlr -Y -.L k I dinmek mümkün oldu: 1937 yı1ın "'~ ını fr-1~çe _.Aın ____ ,. __ 
1 1 

- kadar uzun sürebileceği kendiliğin- zc.ııe mınıta asından dönen Sıh _ doğmuş olduğu ve bu cinayeti n. 
mektedlrler. Birletik . c.nKa&I ar_, d-- anl"""ılır. biye Vell<iili doktor Hulusi Ala - telken3 Servis'in yaptığı iddiası ü- da Japonların 4ü-50 bin ton hac.. 
dah • al F ansız Afrıka.sı hare ""'' ..,.. t f }Ak t d l · de lan -•· minde dört 3affıharb gemisi inıa-a pm r • f • K. D. a.ş e a e ze e eT c yapılan yar. zerıne top m-.tadır. · b 1 d ki d ld B 
ketJ haf lam~ e.vvel garbı ~ ~~ .................... ................................ dımlar hakkında MecJi.s.te izahat .Şark <:ephe11i atına a~ 1\ ı arı uyu u. u a· 
rikadaıki mÜ9lakil Siberya zaıcı bu- Kumarla mücıdeıe verm=" ve zayiat ve hssarat Wilhelmmasse de askeri sözcü rada hafif kruvazörlerin savısı 
kiımetı arazi&tne uker çı~:ı-Amfrı~lkar ha.kkmda fU malumatı vermi,rir: tarafından harbin geçen bir yıllık 28 ze yükseldi. Gene bunu takib 
\re Atlas Okyanosunurı garı;" 1 a (Baf taralı l inci sayfada) Ha.sarın milctarı hakkında aıl- bilançow yapıbnJ~tır, Doğu cephe- eden yıllarda 3 uçak gemısının 
Ue taı1d Brezilya arasındaki en dar Öğrendiğimize göre şehrimiz dığım ma.Uıma.t şudur: Tokat si, fimaJ Afrika, batı Avrupa ve daha denize indirildiği iş'tildi. 
~asını iki taraflı o1arak _kontrol zabıtası son bir av çmde Beyoğ. merkez kazasının Almuş nahiye deniz muharebeleri olmak üzere 1939 yılında Japonların kabul 
ımkinını daha o za~an bır ~ere- }u ve İ&tanbul semtte.rinde 18 merkezimde Tozanlı suyu kena - dört harb sahııe&inden en ehemmi- ettikleri deniz inşs.ıat programı
ceye kadar elde etmışle1'dl. Şımal kumar yeri meydana çtkarmış, rmda ıbulunan Kadıvakft köyün. yetiisinin doğu cephesi olduğunu na göre Japonlar 1945 yılına ka
Afrika hareketi başladıktan ve A· yaıptıiı muvaffakiyetli cürmü de üç ölü, bir ağn· yaraılı vat"dır. ve bugüne kadar cereyan eden mu dar yeniden 5 aaffıharb gemisi, 
mlral Dana.ıın bi\fiil kendilerine iL nııeıphudlar aonunda fai\ler-i müd- 14 ev tamamen, 46 ev kısmen harebelerde Almanyanın karşısında 8 ~ğır kruvazör, l6 h~fif kruv• ... 
tihakından sonra bu hususta daha deiumumi.tiie teıslim etıniştir. yıkılmıftır. en faal rolü oynayan Sovyetlerin as zör, 32 torpido, 2 uçak gemısı, 
esaslı adımlar atmıJJay ve Amira· Suçüstü ya.kal.anan bu kumaır - Niıksar 1kaza merkczile nahiye keri bakımdan Amerika ve İngilte. 12 den:zaltı yapmıs olacllklardır. 
lin Sı:atllndeın biraz evvel ve onun baıkrın yekunu 150 yi huhnu~ ve köylerinde 47 ölü, 18 ağır rodftı de kuvvetli bulunduğunu ıöy İkinci dünya harbi ba~1adığı 
muvafakatile rnüıbinı Dakar liı;n,a- tur. Kumar oymyanlan ve oy· yaralı, 102 hafif yara;h vardlr. liyen sözcü, doğ cephesinde gt>Çen 2aman (1939) Amerikalıların in. 
nı111 i§gal ederek bu kontrol l§Wll naıtan.ltaırı adım, aıdım tak:l> eden 410 {!V tam.ameın, 623 ev kısmen bir yıl içinde cereyan edeo ınuha- ş.a halinde bulunan 8 saffıharb 
daha da kuvvetlendirm,ilerdi, zabıtamız, bu mesaisine ehem - yıkılmıştır. rebelenn neticelerini tarih ve rakam ~ 

Amiral Dulanın katlinden sonra miyede devam etmektedir. Erbaa kaza merke~ile nahiye larla tesbit ebnİ§ ve deml§tİr ki: olmaıdıgını, strateji~ no~alarda 
onun yerine Amerikalıların arzu ve köylıeırinde 443 ölü, 106 ağır, Geçen yaz Alman barh güdümü- ~~m e:hı:nm.ıyetlı oldu 1-

ettiği ve esasen ,ımali Fransız Af- Doktor Hafız Cemal 539 hfaıif ya.Talı vardır. 2047 ev nün hedefi Don havzasını ele geÇir. gunu ~elırt~n s?z~ü, bu ?akı~-
rikası kuvvetlerinin komutanı bulu. tama.men, 2017 ev d';l kısmen yı- mek Volgaya varıp bu nehir üzerinde ~n Milıvenn hala Akdenu:e ba-

Jao?nyanın vaziyeti. asıl 1943 
yılmdıın İt:b.nl"~n k .. 1;·1,,.s,....,ğe 
mahkfımdur. Çünkii müttefikle. 
rin. bilhassa ATDerikahların ~e· 
rek deniz, gerekse hı.v~ insAat 
programları, ancak 1943 vtlmda 
~n vüksek merteehsine ulaşmıl! 
bulunacaktır. 

Faaliyet sabalan haricinde 
mal stok etmiş olaılar 
beyaJname verecekler 

nan General Giraud'nuro intihabı '(Lokman Hekim) kılnuşbır. ki seferleri akamete uğratmak, Kaf kim bulunduğunu, AngLo-Sa1k -
Birleılk Amerikalıların ve onlarla Dnaayolunda 1 O .. No. da heTp Tes:bit edaen ha5arın yekünu kas petrofierinden Sovyetlerin fay- son~ın ?~ büyük cephenin ik- (Baı taralı 1 inci sayfada) 
birlıiktıe İngilrilerln Fransız Afdca· Mtta kabul edeır. 493 ölü, 125 ağır, 642 hafif ya. dalanmalarına ya tamamlle veya mal *lennı ~ap burnundan do. bu &tokJaırı tasfiye (>;trnemiş olan 
sının ıimal ve ııarb kısımlarındaki T~~f.,,.! 210.U.2314>8 r!'IJ1drr. Hayva~ zayiatının tesbi- l5men ~~~ olaktan ibaretti. Al- ~~ s~e:t. ıle .yaptıklat'ın~! bu- lar mezkur bü- aylık müddet hi-
durumlat'ını daha da lrovveüendire- .................................................... tıne devanı edı~mekredlr. Enkaz man strateıısı bu hedefe varmıştır. na 1lSe İnaııh:zl&ın uzun ~udd~t tamını takib eden üç gün içinde 

__.ı_..• k dfl · b kısımların '1' -,. aıltrndaki mevtaların defni ilana} Buna k~ılık, Sovyetlerin alr: ... ikle- ka.tla.n.amryacaklaırmı soylemıf m.a.lın nev'ini, miktarını, maliyet 
Ct:ULllr Ve en enne U s p t ' -.liJm' ,. ,. e ~· d • • k• f' t b } d • bütün iman vesaire kaynaklarından OD OS 8. ca. ıştrr. ti ve hala devam etmekte olan bü- Ye emıştıt" ı: ıa ını Te u un uğu yen gös • 
İ$tifade imkanını temin edecektir. Na!ia Ve.kflinin beyanatı yük taarruzların stratejik hedefi _Ş~l Afrikada . İnııil;izlerin teren b.iır beyanname ile mahallin 

On . 
1 

• 
1 

Afrik daki 'h Yerebatan, Çalalçc~me so<ı:ıK, 2:ı Nafi.a Vekil:i Gen~al Ali Fuad Steılingraddan Rostofa kadar uza.. 8 ıncı oı-dusu hedef'ıını t~kıl eden em. büyük mülkiye amirine mü • 
1Dl ıçln,l~ma hu d a mlkı. l S T_ A N B U r. Ceıbesoy da ezcümle demiştir ki: nan sahayı tekrar ele geçirmek ve Milıverin zırhlı ordusunu yaka- racaat etmeğe mecbur tutulmuş. 

Ver kuvvet er nın n an evve ı llAl..._L ... ....._... , __ .ı •- • • ·1 led'k ~----1 
,,1 · d d - 'b" ABQN E F" ATLA o ı 1"11\&llll.~=-.. a.r4n.m;ıaşlaır, ben - Kafkasyad.aıki Alman ve Romen or a.ayıp çevırerneını.ş ve ı er ı çe ~="Utr. 

'.bir yazımızda a yazı ıgıı~ız1 ı• ı, 1 nJ den evvel kürsüye gelmi~ olan dularının ric'atlerini kesmektir. önünü bomboş bulmuş.tur. Bu - 16/X/1942 tarihinde neşre -
çetin mücadelelerden, son . oz. ;ırını Sıhhiye Vekiıli arkada~ınuz, hü.. Sözcü, Sovyetlerla ne Stratejik, rıa:daıki harekatın hiç JÜphesiz ki dilıniş ve üçüncü maddesi muci· 
&arfettikten ve ehemnılyetlı bı~. ~- 1 6 8 1 kfunet ta-rafından, kendisinin de ne de harekat bakımından bu he- büyük ehemmiyeti vardır. Zira, hince neşri tarihiudcn itibaren 
illan kazanmakla beraber . ~hıı~ Sene Ay Ay Ay J>'3l:dirdıiğ~ veçhiıle, kaza mahal- defe varamadılkl,uına işaret etmi1 e'Jıden çıkacak olursa ,iınal Af- mer'i bulunan mezku~ knrnrna. 
Anglo • Sakson kuvvetlerlnı §lDla 1 Kr. Kr. Kr. Kr. liıne gönd-erilmiş ve orada hisı:I ve demİitlr ki: rı:"ka Mihverin cenub kanadını mede tayin edilen bir ayilk tas· 
Afr'ka kyılarına bağladıktan sonra Türkiye 14-00--;;ro--.oQ ~ etmiş olduğu intibaları burada Doğu cephesindeki bu son hare· tehdid eder. Ha.llıuki bugün Ak. fiye müddeti He tasfiye edilrni • 
·mı l" Afrikayı feda ıztırarrndakala Yunan 2340 l220 710 270 huzurunuzda aTzetmeği lüzum.. 1 ktı.t, Avrupadaki hıırblo netice.iİ Üze deın.iıze hakim olan stratejik du- yen stoklar hakkında verilen \iç 

§1aı: 1 b .. biraz dıı.ha vazıh bir Ecneb: 2700 1400 800 800 hı görm.ür. Dün kendilerini rinde kat'i bir tes·r yapa'Cak nıahi- rıum Trablus • Bi:ı:erte - Sicilya günlük beyanname müddeti hi-
c . arı ugunl 'b' olmaktadır. Vekiller Heyetinde dinledikten yc!ledir. Büyük ölçüde insan ve tiçgeniıdir. Şimal Afrikada Bo - tam lbulmu:ş.tur. 
fekıJ.?e anlatı ır gı 1 Uzak doğu- Abone bedeli peşl;ıdir. Adres sonra orada verilen karara göre roolzeıne kaybetmekte olan Sovyet neyi: işgal eden Amerikalıların Fnalliyet &ahaları haricinde 
Hın~ Okyanosuna ve değiıtırilme~ 25 uruştur. Nafia Vekaletinde alakadar Ve- lerm taarruzlara devRm etmeleri B-izerteyi ihmal etmi" olmalarını kalan bir malı stok etmiş bulu -

Ya gelınce: W 1 -·- ika'l:etle:r murahhasları.m:lan ıtop- A nnn barb ırüdümünün aleyhine de stratejik büyiik bir hata diye nan $an'at, ticarei erbabile tüc. 
~r müddet evvel Generaudl ';:e Cevn.b için mck• ..ıhlara ıo ıJanac.e.k ilk işler hakkında kaırar gı11 tamamile leh'ne olan bir te:ıa- ileri süren sözcu, «tim.al Afıi - car olınndıkları halde her hangi 

Lir nıü&eze De blnnanya h u vnu kurn~luk Put i}heııl ırızımdır. ve.ıilecek ve hemen fişe başlana- hi' -dür. kada meydana gelen stratejik bir malı ticaret kasdile stok et· 
Ceçerek; Araka.rı arazisine dogru , Postn tutusu. 1U istı;ı.nbul oaktır. Bu komisyon bu aabnh - Şimali Afr"knya gelince dunun neticesinde Anglo-Sak - mi_ş bulunanların elrlerindei · 
~ud hedeAi bir taarruz hareketi Telgıaf: Son Posta 'tan itih'aren toplanrnıt ve zanne. Şima.1 ha.redcat na gelince çöl sonlar Avrupada ikinci bir cep. mallarını 5/1/1943 Salı e:kşa • 
ıcra etnrlftl. Bu harekette Japonla. Telefon: 20203 derim ki yarın oğlcye 'kadar lş-1 h binde ve hus sile. şimal Af· he kurmaık imkanlarım aTh'k ta .. mına kaıdnır Mr beyannanle U.! 
'1I • •• -:bPl.geoine- iki bava akı- -1 terini bitirip ilk yapacakları iş - rika:daki harekatta büyük snha. mamile bybetmiıle.rdQ-ı> demiş. vilayete bi!J.(li:rilnıesi lüzumu teb-
t~rasına sebebiyet \reT1llif ise de \. ı.re b~lıyacakl•rd.J-•. lann ele geçirilmeshıin kıymeti tir. "i a'hmur. 



8 S&yfa 

1 Askerlik işleri 11 

Şubeye davet 
~ :ma.ıiU subiw defL«":ailiı. 

(105) sıra · ka.yıdlı yarl>lı.Y Cemal 

Müsahabe 
( Baı tcualı 5 inci sayfada) 

zib idi ki bunların arasından sü.. 
rükJenip sonuna kadar g itmemek 
mümlkün olmayordu. 

Sonra. kıı.ydetmek "sterim ki: 
Gerek zabıta romanlarının, ge. 
rek tefrikacılaırın e serlerinin bir 

il\l~eyhln efrııw Qıilesindeın biri- meziyeti var: Lisan güzelliği. . . 

oğtu şeımsef. Sczeıı. 24/ 10/93S gü • 
nünı!e o:ım oıdutu a.dlaışılnıtştu-. 

.mn şubeye getınesl i lan oıunnır. Bwıu kaydederken son yıll.a~ 

SON POSTA 

( Bulmacamız : 11 (18) J 
Banlardan 30 tanesini h'llledereh 
bir arada yollıyan okuyucuları. 

mı:zdan 80 kifiye ltoflarına 
gidecek hediyeler verecefiz. 

123456789 
~ _, _ _ ı _ ____ • 

Birincikanun 31 

KAŞELERİ 
* l\ı:a:mt pf.uradc ü~'ğ'men (U8~55l 

~ &rikaya.nı.n buundıu.ğu yeTi biten
lerin Fatih aslııcrl ik Şlı.l>e$Wııe haber vel'I. 

meler. 

rm Türk romancıhk mahsuUe
rinıde görülen dil f.hınalini düşün

m~eık ve a:ıinı bir esefle sızla
m.amak nıümkün değildir. 

:====•==== 
5 - ••• -ı•---
6 •• ~, --•---

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

* İfte o ak.-m bana gelen ha-
Ve bütün ağrıları derhal keser 

* nım kızın lutfite, hep birihiri ar- ~ -==l===·ı·ı= 
9 =--.ı-----

Sıhhiye Vekaletinin ruhsa.tını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

BWuıol ~ II\9-lıil di, tabibi dmca aepetl«" dolusu gönderd~~ 
~ ömer FaııHtwı bul~ ği bu çefid kibablııtr saye$in.de 
~ bileı:ıleri!Dı hWl ~ şube&fDe geçen ytlm kt~ı gibi bu yılın he-
llaiııar' l'eJ'.Dleteri. nü.z bq.lıyan kışmı da beni ço. * culdujuma. götüren, gerilere 

Detthti f~ aı-a,y kMihi mtthlllD doinı aevkeden duygulu iç.Uıde 
Yumlli1llD d1ll lcuı Uak:a.t Fa.tih11eki e_ geçir1yorum. Ve bundan, yani 
iriln.dıeııı ~ lijCHle eırveı çıkmlti AksMı~ ciddi e.erle.-deın, hele edebiy.aıt
~. tan uzak ka~mak beni pek ziya-

Ba ..,.... ilaını.yı»lı Alrıi~ de memnun ediyı..>r. İsterseniz 
iı:ımılflıılni F.,_ aslııcrllt !Jll'besine gön. • 

manm.aıyın ız ... 
Gennela'i. H. Z. Uşaklrgil 

* Eminönii Aı. Ş. B~. ndan: Tarihten sayfalar 
Detib ~ ~' Öınyı.b. Ali ottu 

1M°ehmıed Adil -Oizrt. 303 D. ıu 1302 ( Bq taralı 4 üncü sayfada) 
fil>. ı1u ~ aocte s•\>eye müracaatı haraca bağlamıı olan bir adam, 
l1'n okı'lml'. kraldan ~ı mı sayılıyordu? K-en.. * dishıi tutamadı, elinde tavm tüyün 

Eminönü A•. s. B,k. ndan: d~ ':~~aze vardı; onunla kooso:Io-
Aşıtl:da. WmJeril~ lııay1d nomva.le.n sun yuzune çarptı. Fransa tanıye 
~k illll yMıS llllhayın ~e miı • Ultedi. Pata. kendisinin koosolos ta.. 
r.acataa:Wı mn ofUD11..f. rafından t~h~ edil'cliğini ıileri sür •• 

M ıe ımıemu;rtı Mriımeıl oğ'lu dü. Bu hiııdıse bıı.rbe ve Cezaylnn 
YWlfll.ıaıne ManJA. 318..!3 yedıdıı piyade as- kay~itmedıe ıs.ebeb olıdu. 
ı1ıetınea Şakir oi'I• eenııı Nıııri Alagöz Halbukıl büt'r devletleri .haraca 
<sı51G). kesen Cezaylr, iıç asırdanben Fr~ 

ea ile dost yaşamı,, onun gemileri.. 

( ) 
nl v<e ticaretini hhtıaye etmıl§ti. 

Yeni neşriyat . Kadircan Kallı 
----------------------Agah Sırrı Levendin yeni eseri r K A D y o 1 

' Aydm meb'GSU ve Ka.yserl parti mü.. 1 1 

M&lkara Asliye Hukuk Mah -
keınıeıainden: 7 

Kamoa.balil köyünden HfuMıyJn kr.ıı 
Soldan sat& dotru: 

1 - l\Iilli (fronkçe) (8). 
2 - Enfes (3), Otma)11.<'ak 

(5). • 

ll'a;tıice tatıa.tmda.n, bundan yedl senıı 

evvel hizmetıi fillyesmi ya.pma.k üzere 

hikaye silib a.ıtına. ıı.hn:an kocası Osman otlu 
Omıamıı kıi'asında.n firar ererıek bir 

3 - Ay3/ıta d11.l'an (araıbça) 
M'llltfak eşyasmtlıın (ol} , 

(4l , 

4 - Bi:r fiil (5). Fra.nsızoa. <röl) (3). 

5 - Bir renk (S). 

6 - Bl"!' mus~ı ismi (7). 

'1 - Yapma.k (3), Bıt reut (Z). 
8 - Bit nem 1'uibı>l marıan (3), A

F:ıb.e (5). 

9 - Enıfes (3), Bir isim (4). 

dıaıha. De 'lı~t·aıı. askeorlşcsine ve ne tle 

ıı.ile yıuva.<ıına avdBt etmemiş obna&ı ha... 
!11e'bile bl·lmUhakeme yap1ıa111 lhln.ro. müs. 

lıemiden CıerUI: sebe~le a.Çtığı boşanma 

chvasımn muha.kcmesinıle lka.me1.,-ahı 

meçbul o~uiu anla'}llan ıla.va.lı Os • 

nn.oa. da.va. &nulıa.11 ite da.vettyenin 11a. 

nen tebliğine kara.r vcriltnL'1 olducon
dan 26/1/943 ""b günü S1Ut 14 ~ blız

Yııka.rıd:a.n ~.ı. dojnı; zat veya bltvekile hazır bulunmadıığı 
1 - İıı.re iş (5) , Tersi bir eırlwa: adı t:ınd'.me H. M. u, K, nun 398 ci mad

(3). 

2 - Saha. (4), Bir ha,yw,n t3). 
3 - Bfr isim W, Sucu (4). 
4 - Tersl bir en:ıır (4i. 
5 - Fiziki bfr kanun yapan li.linı (2), 

Bir neV'i bı.r ( 6) • 

6 - Tersi güneşbı dıolWuilt yer (3), 
AlrııJilen (4). 

7 - A9tınc (6). Atlarua. nJdası (2). 
8 - Fı'3.Iısız başvekllin~ C6), Bir emlr 

(!). 

9 - Aldll'llj ~even (7) . 

desi mucibmnoe ha.kkmd:ı glya.p lcarart 

rerilett:ii iıebllğ m.a.ıı:uuına Jcaiım olmalk 

ZAY.i -
0

Emnönii yajb:m.cm askıeı\lik 
şobesi:nden oıldığını aslrerlik tezkeresbııi 
mJ'l efltjm, Yenisini ~ika.rıwağıımdan es. 
ldsUlııı hiik1tn.ü olmaı:iığı ilan ohrnw. 

Küçilkıı>aaar Yenıh~n (J.3) nuırııamh 

oda.ıda Ça.nımnnmı Körfı:ın karşıeıslnden 

1316 dotmnlu llasaaı. otıu ~P Ayfuın 

fdlıtişi Acilı S11n LeTe•dAn son çmar.. PERŞEMBE, 31/Iı/194Z • 

:=-,n ~~0aıt.ın1 ,,_ da.ve"e~~01e1~~L.:ı 7,30: Sae4 a.ran. 7.:.ı: ''iıcıMlımnur.u lstanbul Defterdarhg" ından: 
...-- - ..,_ _.,_. ça.ı.,tsalmı, 7,(0: AJa.us haberleri. 7,55i 

Wmll ldtılıbımn meıvcDdıu uıma.mıriır· ~ )Jl"OCram (Pl), 12,30: Saat a..va.. lstanbulda varlık vergisi cedvelleri 17 /12/1942 tarihinde 
Aci.h &nı LeftıNlla b" &etabı gördüiii rı, 12,33: K.a.rı'iiiı p..-ogr.ı.oı U>ı.), ız,45: talik edildiğinden kanunen muayyen olan tediye müddeti 
aıaka üseriıDe yeni ilav~lerıe Jiııluci dıe.fa. Aja.nls jbaıbelıleri, 13: Kaııışdl ıljolldolaT, lS/l ; den 
oıataı.v basahnakt:uw·. F.tzcümle «Divan l8; Saai ayara, lS,O:ıı Fasıl heşdi, 2 1942 başlıyarak 1/1/1943 akşamı bitmektedir. 
~ mulki.•ı gibl yeaı ha.hisler 18,30: Komışma (Dış potKika. ie.ına:ıl), Ancak son gün resmi tatile tesadüf ettiğinden ceza· 
~'tıaıb.a Mwı edı&lmiş bıılıınmJLladll". lS,45: Su eserleri, 19: ı.zi~\ saati), sız tediye müddeti 4/1/1943 Pazartesi alqamına kadar uza· 
~Jaa lıef:ıka. ta&a.vvui, huru.fll.ik gibi 19,15: Dans mürJil <Pl.), 19,30: Saa.'* ma1qa, binaenaleyh o gün akfilllla kadar varlık vergisi borç· 
1MrMMır de b~ eld~rıe ı:-enl.sıteıliı - aıyoan ve a.j&ıı6 Qa.berlerl, 19,45: Seırbest lannı tamamen ödeıniyenlerden tediye etmedikleri vergi 
~i:r. KJW>m ;ra.kıadla. ply"3.Ya. ç*a.. 10 dlaaııilıa, 19,55: şa.rıuıar, 20,15: Radyo mikdannın br..:-.. ~ 1-- '"· ""f, 1, ikinci hafta için % 2 zam 
catmı olmyaıoll\a.nnaıza. blldhiyorur;, ga.zetesi, 20,4-5 Dan,, müziği (Pi.)• 21: il b" l"kt tah il" 1 k fikan tah ·ı· I" 1 
1~ Tahliline Girit K()ıllllll.'j1Da (Elin s;ı.ıı , 21.15: Müdk _e_, .... ıredir•. e s ı emva anu ~a tev sı ı azım ge -

--~~ u ,,.üd ... 1 .. ... ilmi" ve ~ . --~ mau • Keytıyet u •. (2732) 
~ mum n • ur ugu ~. 21,45: Itıul) o seınonı .,._.,.. ' ~ 

Ui1tJ:ari eı!ll!de1" ~yatı m~aınlllda. P<i- tıraısı, 22,10: Saat ayan, ajan• ha.bederi • 
tAı tilll~ profesörl~indıen IAıo .., boJıs;:iWar, 2%,45: Yııbaşı fevkalade pi.. 

Dugi de Bmıonv11e'nln b• adlı m.ühiım ~ çddllışlni.n Ankara Sergi Evi 
~ ~ıfAr. Te11eüme i~ ~ıontannıdan n::ı.klcn. ~--rı, 24: An'kıaıtı.. 
me+zuurıd& ıılllimiııe daha bir.t,:a.ç eıwır Şehir Lobn4asJ ve Anlta.ra Paluı oteıl 
!>1f1YfıMdrJ otan Zeki ~bekoğlUimDıdar. sa.ıonıannda.n naklaı nf!Şriorat. 

Eı:w:ftlesı 7aıkm a.lak.a.chrlara ~ 
etm'ak ~~~tr. (TiYATROLAR) 

ilan Tarif em iz 
• 

1.tanbul BdediyuJ 
. ŞebJr Tiya~ı 

Ba ak.şa.m saat 20,ııo ela 

UB.\M KISMI 

8atlJı 
1 nci 
2 nei 
3 ncl 
4 neli 
ı~ 
Son 

ır.k ıütun santimi ---·· ... -..._ ...... 
""""- 500 lırmı 1 
.ahde 400 • 
taltile 250 • 
1alaile 200 :ıt 
.altile 100 » 
ealtfle tlO » 
ıah=le SD 

BOYOK İHTiLAL 
Yaun: Romaln Rolland 

KO.ME.ot JUSMI 

PAŞA HAZRETLERİ 

Yaaa! V. ŞonLan ve .K.adıelburg 
ewııa.r.w.t ve Paa;:ı.r gunl«:l 

15,30 da matine 

OSMANLI BANKAS'] 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukııveiename•i 

2292 Numarı:lı 10/6/ 1933 tarihli kanunla t,cısdilc edilmi§tir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Re.ttni Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçeıi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin bQflıca Şehirlerinde 
PARİS MARSlL YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANIST AN, IRAN, lRAK, FtLlsTJN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUCOSLA VY A. RlJMANY A. YUNANlST AN, SURiYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün :>ünyada Acenta ve Muhabirleri vırcLr. 

Her am Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevduat hesaP1-rı kü.§ad.ı. 
Ticari krediler ve vesaıkll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide ı:ıenedat i.skonto..u. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Benedat tahs!H\tı ve satre. 

=========================== 
En yükıek emniyet ıartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müıait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf heaapları açılır. 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz İLntir şubesinde müııh.a.l bulmıan lı-0 ıüra kadro üoret'll 
bir mllhasi'blüıkt l!O Ura ücretli bir muhasebe me.murıuınna müsa..baka im 
tnıa.niıe ve en az oıta mckteb mezunları a:rasında.n memlll' almaeak.tır. 1\lüsa. 
baka imt1Jıannıda mu\13.fla.k olarak bu vaızifelere ıbyin oıunııtakıara. verlıccek 
aıYl* üeret, 3656 <J&yılı teadül ka.ınmu hiikömıeri d:ı.lresinde tesbit oluna.cıııkıUr. 

İmWllau 11/1/943 ıta.rih.ine l"astl'a.yan Pa.za.rie.ıst Pıru sa.a.t U,30 da ToP1'.a.ne~ 
~ ıtııa.i'n Umum müdUrı ük blruı.sıııda. bir kıomisyon hıuıurrwula ta.Jutlri ola.mk 
y~. Lise mezunu olanlann, yiilıısek bJıı- meııcl.ebe mukaıyyed ve mü • 
d3ıvim olmad*.laırına dair wsiJta. ibr'd.Z etmeleri ııantıt.ır. 

istdr.tilerin 8/1/9"3 Cuma ı-ünö akşa.nnna ka.d:a.r a.şa.ğ-da. ya'ıfh vesd'.i:le bir. 
flkıte ve ll'UlflllZ birer dlteıkıpe ııe Zaıt İşleri Mwiir'lütüne müra.caat etmeı.q ıa.. 
nn.ds'. 

A) - Nüfus hüviyet oür.damL 
B) - A.<tkertlk terhis tcrzk~ °' - TalııJ4 vesikasl. 
D) - İyt b11 klkdı. 
Eı - Çalıştığı yerlerden almmı.'! bo~. 
F) - 6 aded v~altk foıtoğra.t. 

2 - Bnndna ba'ka. naıiç ve Mnye f~Taı:ııi!Je Ol'tal\öy ve Azaıpk:a.pı kö~ 
mör dıepola.ııma. oda.cı n beık9l ve ~e fabrlkD.ıanna. da. Dok d:ayakçısı a.ıı.. 
~. 

Bu vauMeleıre lsfokliterin askerliklerini bülr.m.iş ve ~uz ya.'lla.rtn'l geome. 
tniŞ olma.leın şarttır. 

T&Tibtmn Z:ı.t ltt•ri müdürlüğ'ümüze ya:ıı ile müracaat etmeleri. lüzumu 
ilan olunur. (2-065) 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUğü 

işletme Umum 
ilanları 

İsta.nba.1 6dUr na.1.ıarı ve Ha.liç va.purıla.n Yoloo. ücret t.aıdfeleri, ya.pıla.n 
l::a.mJar ool~le, 1ıa.dil edll.mişllr. 

Yeınıi Ul.rlfeleır t;Sonü.nun/943 ta.rıhinden İti.ba.1'\'ln tatbiık oluna.:ma.ğa. ~ 
la.naook'tır. 

Bileıt üoreıf.lerinil. ı-öst.eren oetvelleır iskıellıeterue a&Jılıdlr, 

lmlıat a.lııııa.biıtr (2650) 

D. D. Yolları Afyon 7. işletme Müdürlüğünden: 
İd3.rece ~ edilen amele ve işçilere verilmek ve 15/1/9-l3 tariihlııden Sl/5/ 

943 iarihiııe kada.r hergün asgari 400, aeaımi 500 adet tesıinı olunmak şa.rtlle 

kıa.rne mlf-Abill ı;atm alUJQ.('ak belıe.ri 600 gram!~ (58500) elli sekiz bin beş Yiiz 
adet ekzmeı5 kapa.il zarf nsulile clcsilimeYe ç11Carılmt']tır. 

Muhammen bedeli (1':'550,00) lira ve muva.klcı.t tmnlna.tı (1316,25) liradır. 

Etsilı1.me 8/ 1/ 943 ta.rflıine r.ıstıaşan CUma günü saat 15 <"le Afyonda yoılinel 
işletme müdürlüğü binasında. fopla11a.cak koıınis:yoı:ıd'l. yapılacaktır. Bu işe gi:r. 
nwk isteyenlerin kanıınuıı 10 uncu maddesinin (F) flkrası gaetince lilzumlu 
eb.tJoyet ve ticaret vesaiki ile muvakkat teminat ve tekliflerinl eksiltme s.ut.in
ılen bir s:ı:ıt evveline k a.dar komisyon reisliğine '\"Cnneıerı 15.zımdıs. 

Bu bususald 1jarlnc.fncler p:ıras12 ol:aı:ıa.k i.5letııne komlsyonuııdnn aıın:ıbilir. 
(2448) 

···························••11••····· .. ··-····· .. ··-·--.-..-........ _ .............. _ .. _ ...... . 
Son Posta Matbaas1: Neşriyat Müdürü: M, Sami Karayel 

SAHİBİ: A. Ekrem USAKLlGİL 

C. H. P. Denizli Talebe Yurdu İnşaat 
Komisyonundan: 

Talebe )"llll'du inşaatı için lüzumu ola.n 500 ~ yüz ton sönmemlş kkeo 
DenıizEdekt iş yerine teslim 25000 yılım! beş bin il:!-~ muhammen bedelle ve 
k:ııpa!.ı za.rl usulile eksi llmt."Yf' konulmuştur. 

Eksiltme 8.1.943 tarihine tesadüf eden Cuma güııü saat 16.30 eh Deniıı:ll 
c. B. P. bin.."\Sındald komb·yonda. ya.pılacaJııtır. 

Ta.Ub oıa.n:ıarııı. 2490 sa.yılı kla.nWlUn ıtarlfaiıı dairesinde ha.urıa.yacakla.rs 

teklif mekltıuıblarını ihale sa:ıtindıen blır s:ıaıt evveline oda.r koıni..c;yon reltsli. 
ğ1ne ncılkJbuz muka.bilinde tes lim etıneıflrl ve poota ile ya.pıl.ı.calı. mül"Q.('u.tıa 
l'BI. bu saıa.te kadar gelml~ buturmıası la:zımd.ır. Poslıada. vuku bula(la.k gecik
meler kabul edilmez. 

MUIV'aiı&aıt temlruıdt 1875 llTıadı:r. Şarinıa.m.esl kıoml<>yonda hcır za.man ıöril. 
ı~ıir ve hftıeıyenlere ıönderil1r. Talib ola.nıa.rı.n belli sawlıtıe koml~ona. müra_ 
caıaıtıan. (2719} 

Devlet Demiryolları lşletma U. M. den: 

10.1.1943 tarihinden itibaren: 
An1rara., Haydarp.ı.şa, is~nbul ve izmtr banliyöleri ÜCZ'Ct wıreıerı d~işe. 

cektir. İstasyonla.rdan hzl::t. bilgi alınabllk'. (2'71S) 

TORKİYE iS BANKftSJ 
' 

Küçük Cari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELER) 
ı adet 1999 Liralık 
ı )) 999 )) 
ı )) 888 )) 
1 )) 777 )) 
ı )) 666 » 
1 )) 555 » 
1 )) 444 ,, 
2 )) 333 ,, 

10 )) 222 )) 

30 )) 99 )) 

60 )) 44 • 
250 )) 22 )) 

334 )) 11 » 

--
----
--
----
----

1999.- L~ 
999.- )) 
888.- » 
777.- )) 

666.- )) 

555.- )) 

444.- )) 

666.- » 
2220.- » 
2640.- )) 

2640.- )) 

5500.- )) 

3674.- )) 

Türkiye lı Bankasına p:ıra ;ııatırm:::hla yc:lr.ız pi'rtı bu ı~u:U...Je 
ve faiz. almıı olmaz, a)'ni z;amMdcı Cc:lilıini.:i de deneı. · '..ı• • 

l ,tCUlld. 


