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Mussolini Çörçilin 1Simali ftfrikada 
nutkuna cevab veriyor m~barebel~r barem kanununda 

sıddetlendı tadiller yapılacak 
Alman propaganda nazırı Dr. • -----····-----

Göbbels de dün bir nutuk söyledi 
8 inci ordu da 
Libyada kat'i 

harekete geçti 

ihtisas istigen muayyen 
memuriyetlere aid kagıd

lar genişletilecBk balyan Başvekili son 18 ay içinde cereyan eden harb hadiselerini 
antattı ve: "İngilizler bir gaye uğrunda harb ediyorlar: 

Bütün dünyayı Hindistan haline düşürmek 1,, dedi 
----····----

Ankara, 2 (Hususi:) ı geni}letllmesl lüzumunu mey-
Müesısesler bareım kanununda dana çıkarmı~ır. Bazı kadro. ··········· ı c ... ·s~;·k·-·~·;pb;;i ) Dr. Göbbels de, soiı zaler 

Merkezde artık bir sabır meselesi 

Mihver kuvvetleri 
Tunusta karşı 

harekete geçtiler 

Londra, 2 (Radyo) - Şimali 
A&ikadakH müttefikler karargahı
nin son tebliğinde, birinci İngiliz 
ordwnmuu Tunua istika.metinde ilerı 
ledlği bildirilmektedir. Mihver kuv. 
vetlerl tobruk bölges.inde kar§I ta
arnıza geçrdltlene de, bu taarruz 
püslkiirtülmiift.'ir. 

bazı deği,fiklikler yapılma.si lardaki memuriyetlere liizu-
baıhis mevzuudur. T atbikat:tan munda barem kanunu kayıd-
elde edilen tecrübeler, ihtisas larile bağlı kalmadan arzu edi 
lstlyen bazı memuriyetlere lk len kimseleri kadro maaş ve. 
tidarlı ve !ya.katli memur bul- ya ücretle tayin edilebilmeleri 

şiddetli olmuştur, d•yor t 
ma miifkülitı halen tatbik e. j esasının kabulü kuvvetle muh ) 
dilmdde olan dar kayıdların temeldir. \ 

~ 

Dev:etçe ve milletçe yapmamız ) 
laz1rngelen tasarruf ar : 7 savaşlar 

oluyor 
Berlin Sovyetlerin 

95 tank kaybettikle
rini bildiriyor 

Londraya göre Ruslar 
Katelnikovaya 15 kilometre 

yaklaştılar 

Halen General Nehring1in kuman 
dası altında bulunan mihver kıt'a.. 

(Devamı 3 üncü iayfada) 
----o~---

Örll idare 
&ay daha 
uzatıldı 

-
Ekmeklerdeki etiketler 

Bu etiketler yüzünden yalnız İstanbulda 
günde 858 kilo ekmek sokağa atılıyor 

Yaz;an: Haşan Ali Ediz 

Ankara 2 (Hu•usi) - Büyük Bilindiği üzere menşeleri, ya. ekmeğin miktarı yiızlerce kiloyu 
Millet MeclU.inin bugünkü top • ni haıngi fırında p1şu·ildikleri bel- geçmektedir. 
la.ntısının a.ltı vilayette mevcud li olmak için, ekmeklerin altına Etıketlerle beraber koparılıp 
örfi idarenin bitim.ı ar ihinden alta fırınlarca küçük b,irer etiket ya • atılan bu küçücük ekmek parça.. 

M. Mu".(),'·-. D c- ay daıha uzatıknaama dair Ba~ - pıflırılmaktadır. Uzerlerinde fı - cıklannın, yalnız lstnnbu' mik 
••· r obbeıJJ • · k I · · ı · ı ı d • -Berlln, 2 (A.A.) - Alman or. Roma 2 (AA ) D . d A _ • • • vekaret tezkere$ı o unmu~ ve ka- rın ar.ın ıaım erı yazı ı o an ve yasın a alındıklan takdirde, na-

duları bat kumandanlığ1nın tebliği: ettiv. t kta. .: , -d u~e. ıra a.sıkerı ~.adL~eler hakkında ızabat bul edilmiştir. beledıye zabıtasının kontrol va - sıl bir yekun luttuğunu anlı a • 
Terekin tirnalinde Alman tankla- 1~1 n~ ~ h' ~.o{ıe emıştır:b verecegım. Bu 18 aylık devre zilesini kolaylaştırmak düşünce- bilmemiz için hep berabe t 

rının bir hücw:nu netice9lnde düt· gün ~y 1 A lr sukut!an sob~Jrha U· başlıca üç hadise il~ beli<tiJmi§ Marmara ·ıskelele- sile ekmeklerin altına ya.pı§tırı • bir hesab yapalım: r ısa 
• • •- "zl • sıyıası ve as era ve ı assa bulunırn..kaıdır: lan bu etiketleri, ekseriya. ek • Son. karne tevziatına go""re bu-man gen .a.ıuulf ve yu erce esır b 18 · · d ' 

al V -•- 11 D d u sem ay ?Çın e cereyan eden (Devamı 3 üncü sayfada) meklerin ü:zerınden söküp çıkar. gün lstanbulda 290 bı'n· m--ur \ 
ınmıttır. uıotSa e on arasın a ----------------'---------~ , d d, ~ ... 

Sovyetler, ağır kayıplara uğradıkla. rı' ne a 1 1van1 m.ak kabil olamamaktadır. Bu - 568 bini de halk karnesi olmak 
[Devamı 3 üncü .t.J)'fada] r Asker4ı vazı·yet __.• nun tabii biı- neticesi olarak, bu Üzere ceman 858,000 karne mev. I_ h b t ki.ğıd parçalarını ekmekle bera- cuddur. Bu karneierden bir kıa-

T 1 h d mu ase a 1 n raporu ber yememek için, bu etiketlerle mı çocuk karner.ı olsa bile, bir ou on a isesi birlikte, bunların iıgı.ı) ettiğ! yer hayli miktarda agu işçi karnesi 

Alman Ordusu R S ta 1 kadar bir ekmek parç~sını da bulunduğunu Ja bildiğimiz ;çin ' il · uha U arruz arını Nafia Vekili dün koparıp atmak lazım gelmekte - bunların, yani ço-:.uk kametern; meS U eri m - dir. İşte hergün, hiç düşünmeğe ağtr işçi karnelerinin birbirlerini 

keme ediliyorlar duraklatabı·ımekle tehıı·keyı· mecliste izahat. verdi !!!:e~~=u:ıd::::::si~~n uıı!r:~~ ~~~~b:~ e~!~~iiı·~~.e~i!e~=~~~:; 
~=a~!ıa~~:~~~~ D-iva~~c;:;;: ~~ins~v::ınt:;~:nd~i:1:;!:~ ~~~a~:~!!~~~:~~;a:7r4°;9,~~~d:k 

Laval da şı·md·ı·k o" lem·s sa 1 b·ı· basebat raporunun müzakeresine da kaldırıp sokağa atmaktayız! mek cıkmaktadu. Su halde yal-

ı 1 n 1 YI a 1 1 r geçilmeden önce kürsüye gelen Na- Hall:iuki, b1.lhassa bu harb şart nız İs.tanbulda her"gün 429 bin mes'uller faa Vekili General Ali Fuad Cebe- ları içinde, halkımızın başlıca ekmeğe etiket yapıştırılmakta • 
.oy beyanatta bulunarak demittir gıd~. madd~s~i tc$kil eden ek - dır. Ekmeğin üzcı·inden, etiketle 

~ rasında Hadiseler mihverin Şimali Afrikayı mu- ki: (Devamı 3 uncu •aylada) meg!n h~tta .. bır gramın! bile İsl'af berabr koparıp attığımız ekme -
&U etm_ek hıç suphe yok kı. kat'iyen ğin mktarını vasati bir hesabla -

Aı&aırıaı ~ ( Raıdvo ga.zete :.. 
ri) _ Moakova.dan verilen bir 
babıerıe göre Hitler, Toulon hi
~ nı.ü~erinirt derhal mu 
bafkerne ediJıınd!erini ernretmiı • 
tir. Bu muhaıkeme, Riom muJıa.. 

(Devamı 3 üncü •ayfada) 

hafaza edebilmesi ihtimalinin pek , ................................................ '\ doğru. değildir. _Oys~ ki, yalnız 2 gram olarak kabul edeb:liriz. 
Bulmacalarımız bu etıketleır doıayıs•lc lıersrün Buna nazaran yalnız fstanbulda 

ziyade azaldığı hissini veriyor yalnız İdanbulda sokağa atılan (De11amı 7 nd •aylada> 

V E kil G { K D • On befİnci devre bulmaca-
ı az an : m e ener a . . lannı doğru halledip hediye 

1 - Doğu cepheıınde: ve ımüttefik kuvetlerlni çevirip~ ktu:anan okU)'UculaTımızın 
Stallngrad bölgesile Volga • Don mak ve ondan sonra da imhaları. iaimlerini 'l nci sayfamızda 

arasındaki ve imkan elverirse bü.. na çalışmak üzere hayli üstün kuv- bulacaksınız. 

Suikasd davasına -
dün devam edildi /"" ............ BUGÜN ............. "" 

! 

i 

Musahabe 

Divan edebiyatı 
Ya"Z:an 
o.tad 

Halid Ziya Uşakllğil 

Çiçek aşısı 
Yazan 

Profesör doktor 

1 . Sa~mak 
İ Bizde kitabın değeri 

1 
1 : 

Yazan 

Halid Fahri Ozansoy 
Maksiın Gorkinin 
nefis bir hikayesi 

Çeviren 

a Hasan Ali Ediz 
Y~ı:f<ll YQnı dikkat 11e güzel 

Qrı b .. . 
ugun ıç aayf aları • 

\ '11ızda buZucaksınız : .... _ .1 ................ ....... -............ ._ .. 

~ Don kavsi çevresindeki Alınan (Devamı 'l 1ıcı aayfada) \.... ............................................ ~ 

r amerikan ordusu il rikaya nasıl geldi 1 
-- --

~ . 

~, ~ • k vvetlerinin şimali Afrikaya ihracına a'i.d yukc::rrcfa gördüğünüz re.tın radyo Nıro yo
Amerikan P Resimde Amerikan kuvrJetlerini nakladen 850 gemiden mürekkeb muazzam kon· 

lu ile alı.~m!ff!i.· öriifmektedir. Bu re•im konvoy üzerinde uçmakta olan tayyarelerden alınmtftır • 
voyun bır kmm. 1 

Dünkü duruşmada büyük elçi Fon Papenin 
katibi şahid olarak dinlendi 

Ankara, 2 (A.A.) - Almanya 
Büyük Ellçisi Fon Papen'e kar§I 
suikast hazı:rladıkların.dan dolayı 
mabkU:nı edilmlt olan Pavlof, Kor
nlk>f, Abdurrahman Sayman, Isına 
il Sağolun nakzen görülmekte olan 
muhakemelerine bugün de devam 
edilin 1 ftir. 

Muhakemeye b~lanırken maznun 
laMan A~urrahman Saymanın mü 
dafü avu'l<at Şakir Ziya hakkında 
barodan cevab eglmediğl tesbit e. 
dildikten sonra büyük elçi :Von Pa
penin katibi Ma.dmazel Roza §ahit 
olarak dinlenmiştir. 

Madmazel Roza ifadesinde, 24 
Şubat 942 günü takriben saat 10 
raddelerinde lkametgi\hından çıka. 
rak sefarethaneye gitmekte iken, 
Van Papen i.le reflkasının da ika· 
metgahlarından çıkarak sefarethane 
ye doğru ierlediklerini ve kendisi. 
nln İtalya sefaretha~ln orta 
kapısı önünde bulunduğu si• 
raıda btiyük elçi ile reflkasının 

(Devamı 1 nci sayfada) Pavlot, 



2 S~yfa 

r 
Hergün 

~~R=-=E~S~l~M~L~l--M_A_K __ A_L_E ____ . ____ _;_ ___________________________ __ 
- T orih boyunca dövüş .. = 

Japonyonın istikbal 
İçin p' ônı nedir, 
Yokse 7 5 yıldanberi 
İlk defo olarak 
Plônsız mı kaldı? 

~---fhrcm Uıaklıgil _J 
B aıy Kurusu T okyocla yapı· 

lan 'bir toplantıda uzun bir 
demeçte bulunmuş. 

Bay Kurusunun geçen yıl son 
baıhara doğru Japon imparato -
ru tarafından Amerika ile bir 
anlaşma temin etmek vazifesile 
mükellef olarak Vaşingtona yol , 
lanmış olduğunu hatırlarsınız. 

1789 Fransız ih!ilalinden 1939 cihan harbine kadar 151 yıl ~ .. v.. ·· J b · k•tl • · • b d l l kt k t k 
geçti, bu müddetin yalnız 37 yrlını sulh, 114 yılını ise harb İ•,,al . ~gu gun en kerı,Ava ı erlımızr . • ud~ ~ca ~ mda . an ur nrm" 
et · b h b l · · 

82 
· d A d . . 'fo ıçın ne yapma azım ge eceg·n: uşunmuf, mma aramıf, ora. 

nı,.;ı, : a~ ":~e ~';m h sıb' e. ;;;pa ha gebçm~{ltır. ya araya, nihayet hırstan knrkulmanın zarureti üzerinde durmu· 
h ';,"° ron ar er~ ır~m. ';j' 1 _erı, .ht"l'!1,7 are etJı, büyük mu- suzdur. Fakat ne çare ki, yolıluau insanı cansız fa$ haline geti· 
J a~el e'. llpa~~a "'tut a~e ~111' b a -l:'!. ı • 1 a ;rı Ve istiklal miica· ;en hrra keyif verici ilôca benze;, inaan onu gittikçe fazla al-

eDc .~rı, ehn "ık' ad~led'"~ u ha~k gd':~l_, ıgıd~.ız Y0 •• "" kanlı izler:dir. mail ister, lerd de felakf..te, cemiyet te harbe sürüklenir, tari.h 
rmva a e t rgı ve a e ı en unva uzerinde insan g .. · l ,. J .. ·· .. J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····~ru - ,..,,,,.,,r.a ovuşup ıırur. r ........... -.. -· .. ··-······-············ .................... _ ............................................... .. 

ı ., ehi aber eri l 

I(" Sabahtan Sabaha: "'ı 
Nasıl kazandın, ve 
Kimin için kazandın? 
~ Bui"han Ca!Jid __.} 

JI arb devirlerindeki büyük 
kazançlari tahdide im· 

kan olmadığı her iki bü· 
yülk harbin tecrübelerile an· 
laşumıştır. Bu her yerde 
böyledir. Yalnız bu dünya harbi 
eskisine benzemez. Olçüsü b:ıkı· 
mından değil, neticeleri bdkı • 
mından, bu harbin neticeleri dün 
yayı hududları ölçülemiyecek 
bir iktisadi buhrana atabilir. İs
tihsalle istihlak normal aht..-n ği 
çoktan kayhetmişti,.. Büyük sa· 
nayi baştan başa kalıbını dej i'?
tirmiştir. Bugün lbanş olsa en • 
düstri şebe&e!e ini yeni 1en orga 
nize etmek için en aşağı bir iki 
yıl çalış.mak ister. GP.çen harb· 
den sonra Avrupa ve Amerika 
daki iktisadi buhranların nasıl 

/ pat1ak verdiğini ve hatta bu har
be kadar bu işlere çeki düzen 
verilemediği malumdur. Onun 

Bay Kurusu Pasifiki geçer • 
ken çok ümidliydi, Amerika top 
rağına ayak bastığı zaman ken· 
disini karşıla}"'a.ın gazetecilere Ü· 

zerine aldığı vazifeyi başarmak 
için elinden geleni yapacağını 
söy lemi~ti, anlaşılan üzerine al- ı 
<lığı vazife başarılamıyacak ka
dar güç, yahud da Japon devlet 
adamının elinden gelen iş pek 
azmış. Amerikada iki ayı aşan 
konuşıma hiç bir netice verme
den uzadıkça uzadı ve bir sabah 
öğrenildi ki Japon filosu Pearl 
Hatboura bir ha.sıkın yapmı~tı.r. 

Bazı tramvay 
duraklannın 

yerleri değiştirildi 

~ için devletler harb ederken bile 

Alf f ı ti d k' ııharb sonrası için tedbir almıya 
• 

1 halatçı o mıyan toptancı l 1 n ıa an n a i çalışıyorlar. 

h 
• • .. k 

1
. 

1 
• j Harb devirleri fırsat kollavan 

tacirlerin alacaklar kir 
hadleri tesbit olunacak 

za iri yu se iŞ enn lar için bulunmaz fırsatlardır. 
.. 

11 1 
1 Normal ticaret kaideleri dışında 

Aradan bir yıl zaman geçti, Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet. 
b dd d meleri idare&İ tramvay durak yer-

onun e u e c ı I ece k 1 

büyük kazançlar ~~ak ha~~ za· 
, manlannda elde edılır. Ta:bıı alış 

u mü et zarfında da Mika o· lerl üzerinde yeni bazı tadilat yap-
nun fevkalade murahhası Ameri mıştır. Bugünden itibaren tatbikı
kaının Tokyo sefiri ile değiştiri- na ba~lanılacak ola".'1 yeni şekle gö 

---Sarrafları.o ve altm ahcJl«rm veriş şekli bozulunca para mü· 
vazenesi de bozulur ve servet 

lerek memleketine döndü, ve bir re, Beyoğlu şebekesinde Hamam Tesbit iş:ni yapmak Üzere, 5 şehir 
muaıyyen ellerde toplanır. İşte defterleri koatrola tabi 1 

1 böyle ahvalde memleket davası 
I güden devletin bu sualleri sor• 
mak hakkıdır: 

Yıl dilini tu'tar-ı_ oturdu, ibir top durağı kaldırılacak ve ÜSımanbey t' Haber aldığımıza göre, al· a.ır. icaret odası azalarının ı·ştı·ra1 ·ı t l b' lanıt:ı esnasında demeç_te bulun • durağı yeniden ihda' olunacaktır. ıc. ı e ın satıı arına ır nizanı ver-

Lk 
_L k. l n_ Bcndan bal&_ a ş&,Ji EttaJ Hasta- şehrı"mı.zde bı"r toplantı yapılaca r mek maksadile kambiyo bor-

ması i dC'Ja va ı o uyor, ou • n. &ası sarralların ve altın alıcı· 
,J n_· kl d' l nesıi önünde de saat 13 e kadar - Nasıl kazandın ve kimin 

nun içinıcıir xı mera a ın en • ların alım ve satım defterleri. 
tramvaylar duracaktır. H · içi kaz d ? miştİT. • arıçıten 

1
me. mleketimize _ ithali ldı~.l malına. yapılan talebe göre ni. ko. nfTo .. l etmeğP. karar ver- n an ın 

ı Be•~~..... ....bekesinde Boğazıçi, -.ı'l uht f Jl aı- ı d - ...J...ı._.ı t B l 1 B" · · _ıı_ k 
J
apon donanmasmm Pear ~ ..- eQ.1 en m e ı ma ar m um o - e&'lfDlaıo,cuır. mış ır. oy ece altın liatların- ırıncı soruya ceva:o verme 

Ko!eJ· ve ayni yolda Defterdarda dugu- .. 'th-1"t J.ar f d Bu · d L • h · - '- l 
1 Ç ·L b k Harboura ya.....ıtığı baskın 941 yılı uzere, ı aıa çı tara ın an vazıyette Ticru et Vekaleti Is- aıu za ırı yÜH11e melerin Ö· 1 güçtür. - ün!J(ü u an unu mev· 

r da tramvaylar eskisi gibi duracak, doğrudan d.ogr-uva perake-ndeciye ta.nbul Ank 1 ı ı nüne aeçı'l ·• o'acaLt k 11 d d -
tl

L•ka ... nununun 8 ,·,,cı· gu"nu·· sa • .ı i 'J ' ara ve znı r t caret o- 0 mı.,. ' R ır. zuata ay ın yo ar a yürün ügii 
K' C:--ef stadı önünue se yalnız maç ıı- · "' d-L- ekli l ~· ver uıneyıp i'Jvveaa toptoncılara ~atıl aıarının t fiyle memleketin her '-~------------' nü itiraf etmek olur. lkinci suale 

bahı yapılmıştır. Uzak şark mu· günleri ve saatlerinde durulacaktır. mak ve toptancılar ta.rafından pe· ta~afına pmll olmak üzere ithal ı· 'h ] "t •h 
harebesi de o gün başlamıştır. Aksaray şebekesinde de Etye- rakendecilere devredilmekte<!ir. mallarının kar hadlerini teabit et. C a a Ve ı racat verilecek cevab sadedir: 

Mikadonun sabık fevkalade mez durağı Davulpaşaya nad.ledile. HalbukJ ithalat birlikleri tarafından ?1.eğe karar verml§otir. Tes.bit işi birliklerinde yolsuzluk .. - Kendim için, istikbalim 
murahhesı demecinde bu nokta· ceıktlr. yalnız it!halitcıların kar hadleriyle ıçın bu a_YID 15 inden sonra İs-tan- ld ... h b . ıçın kaza~dım ! 
yı tashih ediyor ve diyor ki: B. k t p6rakencilerin kar hadleri teshil e. h_ul, ~zmır, ~~ta San~_sun v_e '!lt~er- o ugu a erı yanlış Ha ... Işı:e !beklenen cevab da 

- HHayır !l-akı.katte mtıha- ır ma asçı ren ~ilmekte ve böylece toptancılar sbı~l~l~~caret o aAark•.tnlbıuı·~essı.~erı)lle İthalat ve ihracat blrliklerindeki budur. 
• 0 l d •"' d" ıçi kA ı baf t b' 1 ırwuer umumı a 1111 mumeu. 

rdbe 941 yılı İlk!kfürnnunun 8 in a bn a çıgnen 1 b ~ ar n s ~ 1 es ıt 0 unmamıt, linin i1tlrakile şehrimiz ticaret oda- muameleler~.e yolsuzluk oldu~ Şimdi buradan yürüyerek ko· 
. .. .. b ı_ d •. 

1 
b" . . .. . . u unnıaktadır. Bu vaziyet kar,ı- 1 d b' t l • l ! hakkında dun blT sabah gazetesın- gv de ed b"l' · . 

c1 gunu sa arn egı, ırıncı gu• Dün Pendik istasyonunda fecı sınd "L-ı•t ıL~ 1 k . h sn a ır opan.ı yaoı aca<lır. d k .t ~ ahkl lnuşma a vam e ı ırtz. . . a ıWA a. ç ıar meme etin er M .. zık· 1 0 b. d'' e çı an yazının yap cgımız t • . 
nü ba~lamışıtır. Amerıka o ta rıh- bir tren kazası olmu,, bir ınaka5ÇI 1 ta"8lından toptancılara ayrıc k. • - ur to~ ant~ a tes ·~ e .' ecc.k kat neticesinde aslı olınadıg-ı anla- - Dünya netıceleri karanlık 

L· • • d' B -~-·- ak "lım" r· . a ar ka.~ hadlcrı Tıcaret Vekaletı t3~a- b. eki .. d l . te roıze bır oltımatom ver ı. u p ... ~nar 0 ~ur. vererek rr.a larını devretmı_k mecbu fından b"f' ·ıa tl h'ld' :1 şılınıştır. Mesele dün de yazdığı- ır Ç şme ıçın e yuYar anıp gı 
ottimatom Japonyayı iktisaden Pendik l5tuy:munda m;anev~a 1 rlyeHnde kalmalttathı:-lar. Bu kar cek ve 2 u u~ ~~ yed ere 

1 bır!1~: mız gibi işlerinde bazı idari aksak. derken ferdlerin değil cemiyeıt· 
. dd 1 l yapın.akta olan bir 1n ... ...,ndız ıs-1 ı l k . ncı anun an sonra , u 1 k .. "l .. . 1 l . d l l . h b' osır etmeyi 'Sö(Üden ma e ere '--· . d ı_I -:r- ' h. se meme etın ·muhtelif mıntakala-ı mum toptancılar bu karla,.la mal'a- ı goru en uç memurn ışten e enn, ev et erın ayatı ır yan• 

d 1 d f ] rb d k.t
. L<L<>.Tcın cıvarın a& makaslardan ı.. rınd.a t _. ıl f l 1 1 · ~irilmesinden ibarettir 

o nv u. ii en ha eme· ı.)) ~nele çalıfAn Ali adında bir makas !>yLanc arın aza o up oma. rını1;1 perakendecilere devredecek. . . A • .. ·-· lış karar ve hareketle sona erer• 

B 
·dd' d ı_ • ev • • masına ve toptancılar tarafından lenlll' Filhakıka alakadarların soyledıgı k • k.a kl d -

u ı ıa an çı•Kan ınetıce m çıya çarpmıftır. Bu anı çarpma ne- · _,,_1 b' 1"'-l 5 d h . Ti en senın saya sa a ı~ın, 
_1 d d 'nd J ıı;..., lrlll\ e.. ay an eri car'!!t _ ... . 
aan a ır: tlcesı e v~gorı ~ın alt~na düten M h T f"k f k" h Ik Vekaletinin kararıyle tev:z.iatı tama- bankaya yatırdıgın, emlake, ıra .. 

- Muharebeyi biz açmadık. Ali f~~ı!!~ t~kılde çlg~nnıi., ve er um ev 1 a ır a a mahrukat men serbest hırakmı'1ardır. Gelen da '.bağladığın servetin aca:ba sa· 

Amerika açtı. Pearl Harboura hem
0

enüd. 0 Mıı' .. udr~ 
1 

• ·-· Kut'un hatırası anıldı tevziatina başlanıyor mallar doğrudan doğruya . ithalatçı. na faydası olur mu? 
- ba k d - ·ı .. k ~ ar ıı ue umumclıgı kaza 1 t afınd l . d.l kted' yaphgımız - s m . e~ı dı, arşı etrafında tahkikata devam etmek- Maarif Müdürü Tevfik Kut'un Ö· Mahrukat Ofisi fakir halka odun ar ar an evzı e ı me :r. Her paranın kıymeti, onun 

tarafın aıçtıgı harbın ılk safha • tedfr. lümünün birinci yıldönümü müna- ve kömür tevzline ald hazırlıkları karşılığını kuvveti, şerefi ve bü-
sıydı. aı:.~et:le me .. huınıun müessisi bwun. lkınıal etml§. her kazada ihtiyaç Bir kadında 91 t kmek tün varlığı ile müdafaa edecek 

Hakikatin nerede olduğunu m:u ·ıarda ç•çek, ktza"?llk ~ugu uÖğretanen Yardım Cemiye- sıah:.blerine fitler d~ıtıJmıttır. kar,leSİ bulundu devletin kudretine bağlıdır. Dev 
aramanın sırası değildir. Şimdi- k' 

1 
o"ru"fd .

1 
;~afından dün saat 14t30 da Gelecek haftadan itibaren odun F tllııte Emi • mahalle. d letin nüfuz ve ha'kimiyeti ile ga· 

l k f yd d k B Va a an g .....,_pi mezarlığında bir ihtifal ter ve kömür tevziln-e başlanacaktır. a • nsınan sın e . ed'l . h k ı· r a ası a yo tur. u vazi- tlb edilınl,tir. Pertev Pata sokağında 42 numara- rantı ı mıyen er ıymet ı 
foyi ileride •tarih yapacaktır. ŞM..lmizdeki bazı okuliıı:rda çL thtifaldıe belediye Reis Muavini lı evde oturan Nezahet adında bir madde -maden olsun, kağıd ol• 

Amerika Vaşington müzake· çek, kızamık ve diğer nıevsıın bas- ~at Yenal, Maarif Müdi.irü Mub. Sokakta bu!Uıla 1 yavru kadının bazı kimselere ekmek kar sun, hatta mal, mülk olsun taşı· 
releri esnasında Japonya ile an· talıkları görülmeğe başlamıştır. ~n ~:;. 8~al,_ tdırlmizde bulunan Evvelki gece Salkımsöğüd cadde ne& &attığı haber alınarak dün ya- dığı kıvmet vasfını kaybeder. 
lasmak için göze çarpacak ~ir Maarif Müdürl:iifJnün sıhhat mü aarı ekaleh müfeUişleri, öğret- sinde bir duvar dibinde paçavrala- kalNanmıttır. S~ 'halde degw er vereceğimiz var 

f 1 1 · h"ı.A rı"f dok· menler ve merhum Tevfı'k Kut'un l "-~- l k k d t-L-!- .... ~-ı.__... 'nd lan · istek göstermemiştir. ett ı e.rı :u..umet ve maa , ra sarı ı uır ayı a ar ıuuu.uı. .,.. c~ın evı e yapı araştır l k lek . , .. . d k" tor'arile·okulları ~ıkı bir surette dost arı ile akrahaları hazır bulun- lunabi!eıı bir erkek çocuğu bulu11- mada 91 aded ekmek karnesi bu-
1 

wl ml~k etdın l ~unyes~lnl el 
1 

Pearl Harbour baskınından teftiı ederek talebeyi sıhhi rnuaye. mutlardtT. muştur. Üzerine iliştirilen bi.r ka- luronuı, müsadere olunmuştur. sag am 
1 

ve ev etın mı et er 
sonra tarafsız kaynaklar, taraf· neye bqlamı,Iardır. Toplantıda merhumun hatırasına ğıt\Jla adının Aygül olduğu yazılan Suçlu kadının hu karneleri nere- arası durumundaki salabettir. Pa 
sız gazeteler bu i9teksizliğin üze Bütün talebeye çiçek ve tifo aşı· hürmeten har dakika ihtiram vakfe metrik yavru hastaneye kaldırıl- den ve nasıl tedarik ettiği ebem. rayı i.sıtif etmek yahud eml~ke 
rinde uzun uzadıy·,, durdular ve 1 t d dilm kt sinde bulunuldukt!n sonra Eminönü mıştır. "' miyetle tahkik edilmektedir. yaltı .......... aJkla n_u du"nya maı.._şerı'n• 

" arı yapı masına evam e e e- Maarif memuru Adil Batkan kısa Galatad ıuı u ın 
Amerikanın hazırlıksız olduğu • dlr. bir hı·tabe lrad etml"-tİr. Küçüğü terkedenler zabıta tara. a Berberler sokağında 8 delki yerimizi sigorta ettioimizi 

.. b . 1c • •• - • J "" fınd·an aranmaktadır. ronaralı evde oturan Mahmud adın • "' 
na ıgore u ı~te.• sızlıgı apon o- da blrıi. de dün 600 gramlık bir sanmak papa.sa para verıp cen• 

kuvveti hakkında bilgi eksikliği- Ornzdibakrn iki tezgahdan ( . . ı elaneği 80 kuru~tan satarken SUÇ· nette yer satm a1mıya benzer. 
ne c_tfe~tite'!' . ihthatsızça hare - b JSTER INAN1 lSTER iNANMAJ üstü yakalanmıştır. · lstikibalimizi sa.ğlama bağla • 
ket olarak gördiiler. i tikardan tevk:t edi diler . . mak istiyorsak vatanı sag-lama 

l\
"'h k kl Bir okuyucumuz dün mat• muf Nih d '11 ver ayna arının ve ga· Gemici feneri olduğu halde sa. f l • ayet G)'anamamıf, 0

• K J 4 h bağlıyalım. Çünkü bize kazandı 
zetelerinin müdafaa ettikleri tez tıttan imtina eden Orozdibak mü- baamıza geldi ve bir şo ör e kuyucumuzun yanına yakl04 - iZi ay aş ane araaında geren hadiseyi anlat. mı1: daha açıyor ran da kazandıraca.IJc ta, sağlıya• 
~ ıo .K ı, on ar şoy- tı: B cak ve selamete çıkaracak ta o• ı·c:e Lunıdan far~-lıyd 1 .. esse.esi demir dairesi tefi Yuda ve "' 

1 d · 1 d tezgahtarı Yani dün milli korunma. . - ayım, bizim lafımıza _ 
e ıy~r ar ı: I mahkemesince tevkif olunmuılar- Kendi.i Çatalca köylelrinden ı.nanmadın galıba, ne bekli • Kızılay q evleri komi~ haber nun varlığıdır. 

-Amerika halı..~1 ngiltereye dır. birinde oturuyor. Dün •tan • yoraun?. demi,. aldığımıza göre Kocamustafapaşa, fD J C /, 
malzeme bakımından yardım et· bula gelmiı, Sırkecide ırenden Okuyucumuz; aükunetle: Ranü, Beylerbeyi, Ye Ferlköyünde UJut!han. a 11'd 
mel~le iberaber haııbın dışında Bir tavzih 1 İnmiı ve bir otomobile atlayıp - Bakalım, gerçekten mÜf· olmak ii:&ere 4 il§ evi daha açma- ................................................... . 
kalmak azmindeydi, Mister Ruz Beyoğluna çıkmak istemif. Fa· terin mı var, yokaa Bİimek mi ğa karar vermlftir. "Resim,, hakkrnda konferans 
velt te cumhuıreisJiğine üçüncü üt.Dünkdü ıaysım,ızınh, (lıOlur mu~» kat arabanın kapıaını aflp da iatemiyorsun~ d~ye bekliyo • ~ 

dl'- .• k s unun a (( an at ays yetilc telifi içeriy~ girmeğe kalhışınC"a {O • rum! cevabını vermİf. Otomobil lastiği tevziall Beyoğlu Halkevinden: 
defa olarak namze ıgını ~yar- kahil olmayan bir barekeCn başlık- lör: d. 3.12.942 p ............. IJ.e rüniı sa.at 18 ...... 

k h 
ı.. d d k 1 det l "-! ı 1 Şoför kızmıf, önmüf, fÖyle nı.._~ bil ı~ ·-ı 1 b ~~ ....., en arr.o ışın a a mayı va • 1 1J111r yazı nt far etmişti. Naşide ve - Bayım, tokantada mii.cte- k d" · V1101ııo astiğ tevz atına U· n-•ı.-.:mt-•n 'T\,.peb.•"ıttıl.ık"ı Mcr'k- b~ 

d d
•v ' "'-" ı :ı bir etrafı dolaf'lu~, en ı11ı gİ. ....::.... . ..1 • lh L •• ı """'"Y' .,.. ... ~ .., '"' "" mişti, fakat malzeme yar ımının 1~~r.san At:IUl.r ara <•Sürünüyor!» de rim var, onu bekliyorum! de. · ·ı 15 

......... en it aren ~anacaktır. nasındb.. GÜIM'Jll Sa.rı'aıtıar Akdamesl 

ı .
1 

. ~- w •• dlgı iddi• olunan ıan'atki.r dün · bi giyinmif ıki kıfi ' e göriif • Viliyet emrine verllen IUtikler. nıgı tereyı KUrtara.mıvacagını go tb mı el k h' bl f mıf. .. b'l b" · ler ok mua.t~ B. Bedri Rahmi E • . J ma aa za g ere , ıç r ena Okuyucumu% bu iddiayı uy- muf, otomo ı e uımrf ' u- den, resmi dairelere mahsus otobüs yiiboğlu tbra.fmdan «Re•irn nedin mM'. 
rünce rnuharebenm ap~nya ta· maksadla hu sö:ıleri söylenlediğini, durma bulmuı, folörün fazla yuccımazun gözleri önünde ve ve kamyonlarla belediye hududu wıu müh'm bir konferans verllecektJr, 
rafından acılmasmı temıne ça • türlü sebelerle artistlerin himayesiz para almak iatcdiğiııi anlamı•, aolörün asabi haıeketlui ara·· dııındakl kazaların resmi ihtiyaç· Herloes ~lebilir. 
hştı. Amerika tarafından Japon· kaldıklarını ihsa:; etmek istediğini itira% etmemif. lnmiJ ve ~al- ;ında azaklapnıflar! ları ayrılmı,, ııeri kalan kısım hu· --------------
ya ile lbir anlaşma temininde is· Hade etrnlttir. San'atkaı·, Naşide de. dırımda dolafmağa, otomobili Okuyucumuz aabretmi§ ol • s&si ihtiyaç sahihlerin~ tahslı olun. T k 1 
te1'ksizlik ıgöSterilmesinin :tek se- rln l>ör hürmetle me,htr olduğunu gözlemeğe baflamıf. Böylece •aydı, biraz aonra otomobilin muıtur. ıı---• 8 V m ;:--, 
b

_IL• b d sözlerinin yanlıı anlaşılmuından dolaftığı aırada da aolör ken- geri gelip ayni yerde durduğu. Emniyet Altıncı Şube Müdürlü- l incikA.nnn 3 Perşembe 1!l12 
eıoı u ur:n çıok teessür duyduğunu da söyle- düinden gözünü o;ırmı..,or • ğü dün ilk tevziat lis.tesinl baz1rla- Zilkade 24 - Kasım 26 

Her ne olursa olsun harh açıl~ ınekted.lr. Biz de bu suretle, bir· " na tahid olacaktı. mı• ve alakad•lara tebllgw -tm=~ır. d ı iSTER iNAN IS · ~ ... ~ s. tm. oıı. öıt. lki. Ak. Yat. 
mış, üzerin en de bir yı geç • çcıklarını üzen hadisenin yalnıı tef. , TER iNANMA! Evvelce yapılan müracaat sırasına E. 12,41 2,26 7,28 9,46 12,00 01,38 
miStir. Iİr edllmit olduğunu görerek rneın· .) göre hazıJllnan bu liste üzerinden Va. 6,23 8,07 13,04 15,28 17,.U 19.19 

'(Deuamı a İll9İ aG)·ladoJ nun.İJJıl* tblyUJ'4"C. ~ ~ tıevzlata baifanacaktır. ~ -- -
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U SABAH ERL 
Sovyetler- Stalingradın garbında 

Kotelnikovo şehrine 12 
kilometre yaklaş ı a 

Lond.ra, 3 -(A.A.) - Ruslar mantar Rjev _ Viazma dem~ryo-, 18-20 fırka olara.k tahmin edil~ 
merkez ve Stalingrnd cephelerin- lunu ve daha birçok yerleri terl< meıktedir. 
deki t:a.a:rıruz:ları ile dü§nıana da· etm~k mecburiyetinde kalmışlar- Stalingradın cenubu garb;~in. 
ba ağır lkn.yıblar verdirmektedir· du· Vi.azma demiryolunu geri al- de Kote.lnikovcxla Ruslar ilerle· 
ler. Rusların başlıca ilerlemeleri rn11lr çin beyhude yeı:re çabala- mİ}lerdi.r. Bu şehre 12 kilometre 
Rjev.in ga"r:bında ynpılmışlır. Bii. maktadırlar. me!'lafededi.rıler. 
yUk Alman birliık\eri imha edil- Stalingra.d çevresinrle Rus gay_ Staılingrad şehrind.? mi.idafiler 
miştir. retleri müseı1le-s içinde mah>!t.ır düşm.a:n.aı karşı muvafiak•yetle 

Merkezde Rus kışı bütün ş:d- kalan Alma:n kuvvetlerin:n İm· durmakta<hrlar. Şehir c:vsrında 
delile büküm sürmektedir. Al- '~a~mA. ,...., 2 tuftm·. Bn lrnvvetler- ~:;him b:ır tepeyi aim:şlardıı-. 

_..._ ........... -~~ 

Hull: "Oarlanın IŞifef'Boğazlar yolile 1 Almanlar Tunustan 
uğraşacak vaktimiz Rusyaya yardım hava kuvvetlerini 

yok,, diyor imkanı var mı?,, çektiler mi? 
Avam Kamarasında 
b:r meb'us Edene bu 

suali sordu 

Vaıiııgton, 3 ( A. <\.) - Dün 
ya.pıLan gazeteciler tn~lanb~ında 
birleşik Afrikada Darlanın kur· 
duğu imparatod..ık kcnseyi hak
kında hane.iye nazırı Cordell Hull 
sorulan suale şu cevabı vermi~- -
lTr: Londra, 3 (A.A.) - Dün A· 

- f>.arlanm devlet konseyi vam Kamarasında yaprlan müza
kurmut olması mesel-esi ile uğra. kerelerde meb'uslardan bazıları 
ıacak vdctim.:z yoktur.ı) tima.1 Afr.ika açıkla.rmda batırıl-

Alman ve ltalyan esiri 
yüklü bir gemi 

batırıldı 
Lorenzo Marquea, j (A.A.) -

hayan ~ Alman uirlerini ta~ı~ 
makta Gk..n btr ~em:, İnhaca a. 
çıklıarmda :~abancı bir deni:ıaltı 
laırafınd~- '-")J'piHenmİf ve balı· 
rdmıştw r.i .. Portekiz yelkP.nlisi, 
200 den fo.::!ıa kimıeyi kurtarmı~ 
ve bwılan karaya çıkarmı~tı,. 

mıt Gl&n Fransızların Jean Bart 
zrrhlısına tayyare kuvvetleri ta-

rafından mı, yok&a İng
0

liz gemi
lerirun top ateşi ile mi batırıldığı 

hakkında vaki ol.uı suale vennis 
olduğu cevabda bahrİYtı nazır~ 
Alexander «İngi.frz ku~vetlerinin 
Amerikanın mes'uliyet bölgesin
deki hareketlere i~ı:rak etme
dikleriniı> bildiı m~tir. 

Diğer taraftan Lır meb'uıı ııBo
ğaz yolu ile :Sovytit Rusyaya yar
dım etmek imkim olup olmaya
cağını)> soınn~tur. 

Hariciye nazm Eden §U ceva
b• verm~tir: 

ıBiz Montreux muahedesinin 
hükümlerine bağlıyız.ıı 

Tunusta Alman 
mukabil hücu;.nu 

püs~ürtLildü 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ayrı ay
rı kayna'klardan alman rapor
lar, "funusta muttef(k kuv\.etlP.ri
nin Mi:hver mevzilerini, dü~ma
nm inad1ı bir mukavemet;n.~ rağ
men h.a:fifçe yardıklarını, ve Tu
nus i~e Bizerte, Sf ak' ile Gabes, 
Tunus eyaleti ile Tralusgarb e
yaı~eti araısında münakali.L' kes
meye muvaffak olduklarını bil
d:rmektedir. Almanların, Tunus· 
ta.ki hava kuvvetleırini. de gerı 
çektikler.i aöylenmektedir. Miıt· 
tefik kuvvetla-, düfman ü"lcrine 
o kadar yaklafmı,lardır ki, bu 
ha.va aJa.nlaırı şimdi toplarının a
tefi aı!tında bulunmaktadır. 

Londra., 3 (A.A.) - Tunusa 
30 kilometre meıafe<le bulunan 
Tebur:ba<la Alman mukabil hü
cumu tardedtlmiştir. Bu mukabil 
ta:a.rruz §imdiye kadar yapılmıı 
olanların en ağırı olmuştur. 

Siman Af rikada 
muharebeler 
şiddetlendi 

(Baf tarafı 1 in .. i &a)'fada) 
ları, ikrleyen müttefik kollarına 
kal"§I anudanP bir mukavemet gös
termektedirler. 

Tunus ve Bizert hava meydanla
rı bugün yeniden lx>mbalanmı~tır. 

Londra Halkevinde Türk ordusu 
ha lkmda filmler gösterildi 

Marmara is~elelerine aid 
divanı muhasebatrn raporu 

• (Ba~ tarafı 1 inci &aylada) 
Geçen Cuma günü Divanı Muha. 

sebat encümeni tarnfından heyeti 
celilenize gönderllıniı olan Divanı 
Muhasebatın Marmara iskelelerinin 
zeyil mukavelesine ald bir raporu 
vardı. Bu raporda hükümetinılzle 
Divanı Muhasebat arasında bir ih
tilaf hasıl olmuştu. 

Vekil bu hususta uzun boylu iza
hat vererek Marımara denizinde ye
di iskelenin ln~aatı işinin geçirdiği 
safhaları alatmıftır. 

Diğer taraftan Sirenalkte, 8 inci 
cı-rdu da Elageylaya karıı kat'i bir 
bare:kete g~. 

Vekilin izahatından sonra muhte
lif hatibler söz ahnışlnr ve cereyan 

Londra 2 (A.A.) - Yüz ka -, film gösterilmiştir. Bu filmde edf:':fl müzakereler neticesinde rapor 
<laır İngiliz mekteb talebesi dün mekebliler binler~ Türk gencini hükUınetçe ittihaz olunan karar mev 
Londra Ha~kevine giderek Ya - ve teknik mekteblerdeki faali - zuuna nııd<sur olmak üzere kabul 

Fa• radyosuna göre 
Londra, 2 (A.A.) - Fas rad-

yosu, Salı akşamı Almanların Tu
nus • Blzerte kesiminde ağır tank· 
lar kullanmıt, fakat İngilizlerin ile
ri hareketlerini tevkif etmeğe mu
vaffak olamaml§ olduklarını bil 
dimniıtlr. 

Fas radyosu demlıtir ki: Birinci 
ordu §İmdiden mayn tarlalarını 
geçmlftir, bu da düpnan mukave
metinin merkezi ile temas halinde 
bulunduğunu ispat eder. 
lunduğunu lıpat eder. 

Alman tebliği 
Bertin 2 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 
Ba.tı Sirenaikte Alman av ve 

pike uçakları İng:liı: kıt'alarına 
hücum ederek düşmım'l oldukça 
ağır mdze:me kayıbJarı verdir • 
miıtir. 

Tunusta Ahnan _ ltalyan kuv
vetlen kartı hücuma geçerek düş 
manı birçok yeı-lercien çıkarmış
~dır. Birçok e~R- a lınmı~hr. 
Dupnanm P&ır.afÜlçtl kıt'aları im 
ha ~ilm~tir; 9 diı+man tankı 
tahrıb edılm•ttir. 

Ahnan avcıları kayıb vermek· 
sizin 8 İngiliz uçağı dü~ürmüs 
terdir. ..: -

-.....-..---------- -
~:ai'Tn~.~~~;:~ 
amma, ne olur, ne olmaz 

siz gene bir tarafa ' 
kayded !verin: 

kınş.ark qlednde büyük bir ihti- yeti görmüşlerdir. ~~.l.'E~.ı.~~~~ .................................... . 
sa.sı olan Sir Wyndham tarafın· fçle:rinden birkaçı sualler .sor· .... ,.. .. •------------ııııı..., 
dan modern Türkiye hakkında. ve k d'l ·1 c Tu'"rkiyenin 
rile:n k f d . 1 . 1 d" muş ve en ı er n 

on eransı 1n emı~ er ır. . k"" h k 
mdctebliLere b:lhassa modern tl'ooern dünyadnkı mev ıı a • 
Türk cırdusu hakkındr birkaç lrırda malUmat verilmiştir. 
------------- --~ - -

Varlık vergisini 
tesbit komisyonları 
Anka.ra 2 (Hususi) - Bazı 

vilayetlerde varlık vergisini te::s· 
bit komiayonları çalışmalarını ta
ma.D"lamısla.rdır. Çıı.lışm,.Jarını 
zam.anında tamamlıyamıyacak 

komiayMllardaki müntehib aza -
lar değiştirilerek yerlerine ikin· 
oı müntehiblerıden :zatlar alına -
cakbr. 

lou,nn had;sui mesulleri 
muhak~me ediliyorlar 

(Baı taralı 1 ine: 1;ayf·.ıda) 
kemesi gibi sürüncemede hıra -
kılmıyacaktır. Toulon hadisesin
de müsebbib sayılanların daha 
şimdiden isticvablarına ba§lan • 
mı~tır. 

Alman kontrolü altında bulu -
nan '8lis radyosu Lavali.n de, bu 
hadisede mes'ul olduğunıı söyle
miştir. 

Diğer ta.raftan Nevyorktıı.n bil 
diri1diğ~ göre, R;omda muha -

lstanbul Borsası 
2/12/1942 ~ılış • ka1Y.L111ş rtatıarı 

\, ı.b.l.lı.R 

Arı!~ Ye 

' ondra 1 'eklin 

'üw-York 180 Dolar 
':cnevre 1001 vlçre Fr. 
\!.ıdrid 100 ı•eçe!a 
ı;;tokholm 100 tweo Kr. 

Br altın r.r.ı 

2.ı ayarlık bir ı:ra.ıa kul('e 
aıtm 

F.sham ve Tahvllll 

YÜ2ıde 7 19U Deınırıo:u 2 
İlımmlyeli yüzde 5 birincl 
ert'lb :\filli Miid. 

ka.pa.nı.ş 

5.22 

1311.50 
30.3253 
12.8!.I 
31.1325 
32,70 

\1.33 

19.35 

19.-

Almanlar Fransanın 
eski Ankara elçisini 

tevkif ettiler 
keme edilen eski Fransız nazırla .,,. ... ____________ _., 

Cenova, 2 (A.A.) - Brltan~ 
va: Ankaradakl vazifesinden azle. 
dilerek 1940 da Marefal Petaln ta
rafından geri çağırılan Fransanın 

nndan Mandel ve arkadaşları 

Berl1ne n•k1edi;mi,lerdir. ~ EL HAM RA, da •• 
Ankarada zelzele 

es:kl Türkiye Büyiik Elçisi M. Rene Ankara 2 (Husu si) - Saat 
Massfgll, Lyon'da tevkif edilerek 22,10 da tehrimızde 5 saniye de· 
Almanyaya gönderilınJ§.llr. • vam eden bir zeizele olmu~tur. 

il 

Mevsimin 

TAI<S/.M SİNEMASINDA 
Yarın matinelerden itibaren 

en büyük bir yenlllği:Seyredenlcrl mestc-decek ıineına
cılık aleminin en büyük zafer destanı 

KA RM~N 

6 ncı Zafer Haftası 

SÜRTÜK 
Binlerce görenlerin alkışladıiı 

en güzel Türk Filmi. 

Ayrıca: KnDIH KALBi 
ANNE NAGEI •• WELDON 

HEYBURN • HARRY 
DA VF.NPORT 

Her bdmtn g81"Cecği nefhı 
Fibn, Matineler 1 de hatlar. .. _ 

nuyordu. 
Duçe bundan 6onra nözkrine 

§Öyle devam etmiştir: 
Eğer şeytanca daimn harbi is. 

tcmiş olan bi:r adam varsa, o da 
birleşik devletler reisidh·. Bu a
damın M"hver memleket:erinc 
karşı tahr.ikleri, aldığı tedbirler 
ve kullandığı propaganda !sb.ıt 
eder ki Amerikan annelerine ço
cuklarının Amerıka:-ı hudnd.~rı 
dışına ölnıcğe gönderilm:yeccfrİ
ni resmen vadeylemil} olan bu a
dam bile bile harbi illtcm "şlir. 

Pek tabii olarak Jııponya, Bir
leşik devletlerin ilk İ<u'l"ş~nu at
masını bekliyemezdi. J:ıponyanın 
üçlü pakt harbine mütlahalesi, 
zaferin muH.ak bir garnntis" d"r. 
Çünkü Japonya, el"İ~ilmez ve ye
nilmez bir memlek~tc:r. 

İngiliz - Amerıkan kıt'alarının 
timali Afrikaya çıkarılması işine 
gelince, Duçe bunun ge"çt>hle fe· 
ci bir komedyadan baska bir teY 
olmadığını ve çunkü, çılcarlnın 
hareketin.in Fransız askeıri ma -
kam!aırınm muvafaltatilc yapıl -
mış bulunduğunu ve bunun lıütün 
dünyaca malüm olduğunu ani t
mış, İngilizlerin şimdiye kn r 
kazandıkl:arı yegane zaferin Ela-
1emeyn taa,,-uzundan ibaret ol
duğunu i'live eylemiştir. 

Mussoli:ni bundan sonra İtnl 
yan tchirlerhrn bombalanma&ı 
mevzuuna tema& ederek, ilk ve 
son defa olmak üzere dolaşan 
şayialan tekzib maksadile. yapı
lan tahribat ve telefat mıkdarı 
hakkında tam rakamları verece
ğini bildirm4tir. Anıdlara ve res 
mi binalardaki hııııar hnkkmdn 
nafia naızırı ölü ve yarahlnr halt 
kında da dah: iye nt\zırı izahat 
vereceklerdiT. Miliinoda 30 ev 
tnmami!e harnh olmuş, 41 J ev 
kısmen tabrib e;tf ilmif Ve! 1973 ev 
hafif hasara uğramıştır. Torino
da 161 ev tahri.b edilmi~, 376 ev 
ağır ve 2195 ev hafif hasara ug-
ramışhr. Savonada 6 ev yıkılmış, 
44 ev ağır ve 973 ev hafif ha&ara 
uğraml§hT. enovaua 187 CV yı • 
kılmış, 1006 ev ağır ve 4569 ev 
hafif hasara uğramı~tır. Cenova 
ovasile civarlarında 203 ev yı -
kılmış, 1049 ev ağır ve 4869 ev 
hafi'f hasara uğramıştır. Tama ., 
mile yıkılan evicrln harb devam 
ettiği müddetçe tekrnr yapılma· 
mdarına karar verilnıiştir. Düş· 
man hava akınları 30 Sonteısrin 
1942 tarihine kadar insanca lca· 
yıb olarak 1282 öıii ve 3332 ya· 
t-alıya sebeb oiml.i~tur. 

Duce se$İni yükselterek, hiç 
bir ltalyanın bu rakamlardan 
,üpheye düsmeme .. ini ;stemekte 
t.. .. l<h bulunduğunu iJa,·e eyle -
miştir. 

ltalyanların kayıbları 

tirlibnek üzeredir. Bu suretle top 
yekun rakamlar ~u olacaktır: 21 
general, 2412 suba,., 39,089 cr
baı ve er. 

B~~lar, . f_ngiltercde doğmuı 
h~kikı İngilızdir. Ayrıca başka 
mılletlerden de esirler vardır ki 
bunlarla berıalu:r sayılar §U ol
maktadır: 

29 general, 400J subay, 69,161 
erbaş ve er. 

Duçe bundan sonra nutkunun e
sas mevzuunu teşkil eden, Churchll 
tarafından yayılmıi de.meçe hasret· 
nıiştir. Churchill nutkunun büyük 
kısmını İtalyaya ve bllha~a M. 
MussolİJ?İye tevc 1h cyltmiştir. Bu 
nutkun ltalyan efkarı tarafından bi. 
linmlyeceği knnaati kat'i olnrak 
yerleşmiş bulunmaktadır. İngiliz 
başvekiline bunun aksini İspat etmiı 
olmak için Duçe b zzat Churchillin 
nutkunun metnini okumuştur. 

Mussolini demiştir ki: 
Churchl.l'in bana karşı yaptığı 

fahsi tahkirlere gelince, Churchlll in 
bir Dük ailesinden doğmasına be
nim ise bir demircinin oğlu olma
ma rağmen kendimı Churchill'den 
kıyas edıLmiyecek derecede yük. 
sl!ik hissediyorum. 

M. Mussolinl bundnn s.:>nra, hiç 
kimsenin bir İngl i.z: sulbü hususunda 
hayale kapı 1manıası lazmtgeldiğinl 
bir lngiliz sulhünün Versaydan on 
kat ağır olacağını söylemlı ve şöyle 
devam etm İ§tlr: 

İngiliz1er b r gaye uğrunda harb 
ediyorlar. Bütün dünyayı Hindista& 
haline düıürmek. 

Mussoüni bundan sonra, harbin 
yalnız yaııyanlar için değll, ölenler 
için de yapılması lazımgeldiğinl 
söylemiştir. 

Musso'ininin nutkundan sonra 
Meclis ıu karar suretini tasvlb et
mittir. 
Mecliıı vatanın büyüklüğünü nıiida 

faa için bütün cephe) rdc kahra
manca ölen askerlerin hatırasını gu
rurla ve minnetle anar. Medi.s, ltal
yan milletinin sarsılmaz bir zafer gü 
venlle savaımak mukavemet etmek 
hususundaki kat'i azmini teyid eder. 

M. Mussolini şöyle devam etmiş
tir: 

Yegane hedefimiz ıudur: Sava1-
mak. 

İtalya ile Almanya ar ınde'<i 
arkad~lık günden güne derlnleı
mddedir. Zira bu iki milletin da
vası ayn1 davadır. 

Doktor Göbe:s'in nutku 
Ankara, 2 (Radyo gazetcs 1 ) 

Alman propaganda nazırı Dr. Gö· 
beis, piyade subay okulunda yap: 
lan bir merasim esnasında bir ":il' 

tuk söyliyerek, Alınan ordusu:ıun 
geçen kıt tecrübelerini artırdığını v 
mutlaka gallb geleceğini bildlrmlt· 
tir. Göbels aözler'1nl Afrika har~~a
tına intikal ettirerek, Almanya, Af. 
rikada hadiselerin geli~ıesinl be'· 
leıneden faaliyete geçmek kararın· 
dadır. Demiftlr. 

Göbels devamla: Avrupada bir 
ikinci cephe açaı uyan müttefikler, 
ıinıdi Afrikada ikinci cephenin 
nıevcud olduğunu söylemişlerdir. 
Bu hususta yaptıkları bütün gürül. 
tüler cesaretsizliklerini örtmez, de
m 1,tir. 

Hatib, Almanyanın deniz baıa· 
rılarından da bahsetmiş ve nutkunu 
fÖyle bitirmiştir: 

- Son zafer artık bir zaman v•· 
ıabır meselesi olmuıtur. Üzerinde 
ııavaştığım ız topraklar Ahnan top. 
rağıdır. Nasyonal - Sosyallı:min haf 
ladığı isi bu harb bltirecektlr.l) 

Gö~lsln bu nutkunda eski vaid. 
Jerd~n eser yoktur. Nazır ihtiyalı 
bil- lisanla millete sabır tavsiye et.. 
mlflir. 

Harbin ilk ohız ayı içinde si -
lahh kuvvetlerden ölenlerin sayı
sı ordudan 36,629, bahriyeden 

2İ68, hava kuvvetl~nn~en 1-l22 1 R A () y () 1 
dir. Yaralıların ..ayısı ıııe, ordu· 1 
dan 80,749, bahrıyeden 3599, -------------
hava kuvvetlerind~n 1620 d:r. PEfüSE:'\lil~. 3/12/1942 

Esirlerimizin sayıııı 215,512 si 7,30: sa.:ı:t .ı.y n. 7,3?: \'ücutlumuzu 

ordudan 11,284 diı bllhriyeden ~aıış~ırahm. 7,to· Alı.ns hııberı~tl, 7.55: 

''e 5982 si hava kuvvetlerinden Karışı.k program lP•.l, 12,30: Sa.ıt ay:ı_ 
olmak üzere 232, 77b dir. n, 12.33: Karışık proı;ram 11'1.), ll?,0:5: 

Kayıbların topyekü•ı sayısı ise, AJ:ıns hn.berlerl, 13. Şaı'kı ve lür:uHrr, 
33,713 dür. Ve bu rakamdan ıs: Sa.ıı.'t a)11rı 1S o::: Çlf1.- fa ıl. 19: 
25,123 ü orduya nid bulunmak - (7..ir:ı:ıi s:uti), 19,15: Danı; muı•sl ırı.ı, 
tndlt". 19,30: Saat ~"a?'ı Vı! j:ıl\' hab~, 

ltalyantarm elinde ulunnn harb 19,5: eııbtst ıo dnl\ilı:.ı, l!l,55: Nihavc>:ııl 5 Bİrincikônun 
Cumartesi günü 

AMCA BEY 
Türkçe sözlü - İspanyol tar'kılı 

Baı Rolde: İstanbul Sinemaseverlıerinln biricik mahbubesi 
yıldızı 

.. ,ı P E R t O A R J A N T l N A 

Ateıli 

esiı-l~i şu kadardır: rn:tkn.mtnclın şar'kılur, 20,15: r..adyo ga.,. • l hal'N'd.a bulunan İngiliz eıir- zaiesi. 20.45: Beelho\en _ Av ... ,ı:ı So. 

nLTIN SEHIR~l
l~ı 21 tı" .... eır-.J, 2376 muhtelif n:ı.tı (Pi.), 21: lE1ıın s:ıa.U), 21.15: Mil... 
rütbecJ~ subay, 32.747 erhaf ve dk sohbetlıeri, :t,45: Radyo nfont or 

el". ı ~ı, 22,30 sa.:ı.t aya.n, a.ja.ns babtr -
Batılaa e.b-teır d .. f talvW)'a I'~ - !eri ft boıts:ıl&T. • 



4 Sayh 

Birkaç tabloluk bir komedi senaryosu 

y!!!~MY,~~!!,~i~n~~,r~~~~ı~~d~z ıBizde kitabın değeri 
Arabcadan tercüme edilmı, çok d ı-ıı:.ıar .. • Yazan · Ralr·d crahrı· Ozansa 

-eai k itablardan birinde fÖyle denil a UG.K gordükçe ((Orada!)) diye • r j y 
lm.ı.te idi' r haylmıyor •• gö•leri ;ınlldle tıı<u • Sahne 
, (<Muhterem ve çok ilim bir Ya.. . _ 'f/!f. , ~ordu. Dağların tepesinden etek.. 

1 
Müellif - H.:ıkkm var. Ne ça- yurwı, üstad! Kitabı bugün p!ya• 

lhudj olan Rafael İboi Talib ıllar- · lerıne ':'akarak «orada!» diye fer- (M" . . • . r-e, kader! saya çıkardık. 
H -if y . ,. ' Y yad edıyordu uelilli.f, aylarca, kim bılır Sahne MüeH"f 'l i d k ' 

muı ve ~ erını muhafazaya r'"T .... ~ '0-,a k ~ - d . guları. latife ile giziemeğe çalışa. ca a. e L~lnelln ~~yında bulun- ,~ «Onun n.o.ıı..lnd- do•--- d •~ - belıki yıllarca çalıştıktan sonra 11 :ı - \ ç n e ı se.rt duy. 

1 memur edilecek kadar halifenin bü yorgunlu'ktan bltab dÜ§tük ve vah§I son as:ı. ~ .or!a~•~a bır can kur. (Ertes.i gün, kitabcının dük- rak) inşallah pİJasada güzel b ir 
• ..:.;ı, bir tev--üh' 't' d hayvanlara döndük. O ise hiç dur lU'ah smudi gıbı uç harft kaba- kanında ... ) gezin.ti yapar. 

ı 3- ...._ ve ı una ına dan ___ ,_._ • rıp şiıen bir ..) k r · · f Ki 
l mazbar ohnQfhı Büt'· K rd b ma ar-•.IAILWl l'Uefguldü. Yer o~ e ımesını ır- Kitabcı - (Müellifin kim bi· " taıbcı - Ne de şakayı sever~ 
l akdlı Y ahudiyl ·tanı::. ; • .:~iıxı': ;. yüzünde d1lldc.ate deier ve akla hay ~atmı.ıtıır. Artı_k. ıç alem!n.den dı§ lir kat ay ve belki de kaç yıl ça- siniz 1 Zaten e :ıpiriierini:z me}· 
ı Talı'b göbeğine kad ·d.. ekt ret veren ,eyler pek ç.oktUT Ve :le~ çtkabıhr ve bu ışın mad- lıştığı e&ere, paı-makla.ı-ının ucu hurdur. 
l lan ~ ve kır sak:iı -~· .. e ~İ Yahudi, bir İnsanın kendini v; di. .~' t~T ikHve ticııret tarafını dü- il~ hafif hafif dokunarak, yarım Müetıif - Bu da e-spiri mi? 

1 
bir eda ile sıvazla.yar~•, ~~7 

1 
ierılenal tatmin etmesi için gere- ::~- .

1 ~rina ayatuı sertliği ve çe. agızla) Vallahi Üda.d ı Bu aralık Şöyle böyle bir lakırdı. .. 
üzerinde Kordoıva soka.ki /: n kenden fazla kendisi hakkında dii-

1~~ ıçb ~ ne yazık ki san' at kağıd pelk paha~ı, matbaa ücre!:. (Bo§ bir is.kemle vardır, ona 
ıreçı•ı v • zam fehr ar.n ~ .:=-- tiimneseydl yer yüzünde bil' La.. eaerı e u ayi'UdllD kurtulama- !eri de arttı, satış malum, gittik- oturur. Kitabcı, müellifin kitabı-· 
Ar.O~ Tal;~ d 'nd~ sakinkrı, =r: ~':!! ":2- 1 ya.t bulablllrdi. Fakat o «Orada!» '>'?1": En derin ilhamların bile kuş çe düşüyor! nı ıkendis.ineo göstermekti? gecik. 

1 kadar ~il ek ı l~ arı yerlere • »J~ İ feryadları ile hep ileri doğru go&.hı u~ uça ~ sonunda konduğu Müellif - (Canı sıkılarak) mektedir.) 
eg er onu :ie anılarlardı. ,#~ l giMi Biz d n.d yer, şoyle bıraz kabM"ıkça b :r N d ? n·ı MüelH - ( Bir tereddu"'dden 

J 
«Ya:hudlnin akıUılıtı, blb~nln ~ı e, o-:_~~ gururub an kağıd para tüneğidir e en canım. ı akis herkeste 

temizliğ'l, ve Allahın kendisine Ilı- ~ b f ve &el>iKiDa ayran Şimd• .. lrf • okumak şevki 0 kadar . .. sonra) Camda gözüme ilişti. Ka· 

tsan etti<rl di<Fer bl~ı, • eti . il«aon ve ihtiram bana kafi B Jr halde arkasından gidiyorduk. .. d-'..!ı mu~ ı , masasının ü s- Kitabcı - i:vet amma, bı'r kı'- hı fena olmamış. Fc-.kat benim o 
-.:; -. ·~ meuy erı . un. B' .. h ik l~ d b' --'-k twı ~· esea-ıne bakar k . . . . d d b ld Kordova sınırları dıtına kadar du- dan böyle ruhuma bir şeyler ver- ır gun ar .u a e ır mc:ıın.ıe ete ki oır H ' a 1çını çe- tabı yüz kişi okuyor. HeJe ro- resmı e nere en u unuz? Tam 

yuLmqıtu. Biıvok Mii5lürnanlar Al- meCı. istiyorum. Ruhumdaki sıkıntı- geldik. Ve bu çok dereciklerle, fa~ın. aldu da vnr. ;~r:~u~ ka- manLaır parçalanıncaya krtdar el- on sene evvelki ... ı 

ı !ahın bu hikmeti d . alar nd yı hayatımı karartan sak 1 tatlı sularla sulananış, yeıiUik.lerle m bu son ma.hsu.unu kıtab. den ele dolaşmakta . Fakat ta. Kita.bcı - Ne ziyanı var? Re
fÖyle konuıurlard~~ aır ar ı a v~tinden evvel aiart~ sık~n~~;: 1 bezenmit btr vidideo ge~tik. Tabi- cıya .kaça satacak? Uzun tecrü- bil s.izıin IJc!tahınız kıymetlidir sim güzel oh,un da . . H em ~imdi 

«- Hikmetine ·kurban olduğum de~ecek bir çare arıywum. Ben 1 atin zenginliği ve ih.ti§amL karşısın- ::~~, ona, bu sahada ç~k acı basacağız. ' yeni bi.r resminizt ister.~ek ~;zi de 
j A:q.hLm! G'" ellikle . k' r -· I hayatı aramağa cidiy m Çünk .. ı da hayran bir halde buralarda yü- alar bırakmı~tor. Ne ıse, he- (M" ll'f' d tn"'ll'lafa sokmus olurduk. 
I J_adar d .n;°:eı dçıri ın ıg'. ne ı her -ı· balked- ı.tı~~-uı • ..u , riidük. Fakat yahudi gene mahzun le bakalım! Yarın ola, hayır ola! . ue ı ın, fralan g;)ğsü ye- Müellif - 0l"ası da dogwru .. . 

K a •- mezce yorsun., Şu r-.1 -· ~wın n yer yu. . . B d" ·· t IJ' .1 b" nı.den. fe-rıaılılar. •{!, pazarlıg-a gel-

1 
kan.buru kada b .... k b' kılla / zünde ya·-..lıgw ıımı d d h ve kederli ldı; bu muhtefC:Jll tabi- u ~uınce ve ese ı ı .e ıraz mıtttr.) (Tekraı- b.i:r teceddüd. Sonra kol 
ledıl .. Jt.:~ buıu::u uyu t ta iyi w; yer bı2ıc1e z d= en .. t~a atin içinde mütekamil insanlar göre. kaLbi yumuşar g '.bi oluyOQ'. Bn saatine bakış.) Vapur vakti de 

ı refi zı· ,-;:_·;I .. yorfs.un;:_ 'ı e, fe. nıil insa-L'r e bn"ı in '- nd1uil • • mlyordu. İleriye doğru her adım anda Mzınetçi kız içeriye g i.ri- .• Müe~lif - Paranın yarısını ta- geıldi. Gitmeden bana biraz kitab 
s...n ı e muterre 01110 yan §U n.ıa , v z ı a.en erıne k lek . . yor ) bu peşm verece!..siniz?. 

z:atln aldı nice nloe kimselerin ak-' tabi olduğumuz arzulardan daha attı ça mem et gittikçe zengm- · K verin de, bazı muharrir arkadat-
/ lından Ü&l.Undür. H ey hikmetine uil arzular yaratma.mı~ olması l le§lyor, renk ve çiçekler etrafımız- Hi,zm~çi - Beyefendi! .. ita.bcı - lştE> o, bira7 mÜs· lara ve pek yakın bir iki dosta 
f kurban olduğlan büyük Allahım! mümJcJ.n değildk 4te benim içim- d~ ~ırıldıyor, ufukta, tepehrini gök MüeUif - (Dalgınlıktan sil- ku!: .. Fakat daha ö::ıce ne ver~. hediye edeyim. 

<•Rafael İbni Ta.lib:n ailesi çok de daha iyi, daha mütekamil bir ~zune dayamı~ mor dağlar görü. kinerek) Ne var? cegız, onu tayin edelim de · · Kitabcı - Bunu haftaya yap-

ı kalabalıktı. Villaları, bağları ve Ha hayatı bulmak arzusu canlanmıt nuyordu. Yahudi:. Hizmetçi - Sol.acı sizi. gör. Müellif - Eskiden formasını ısanız daha iyi ... Kitabın satışma 
tirenin eseri tenccühü olan birçok bulunuyor. Artıık benim iç.in böyle «- .Ora~a!. Dı!e haykırdı.!. mek ;st:iyor. 0 ? sekiz liraya a!ıyoı-dunuz, şitn- mani olmazsınız. , 

f kıymetli tqları, heykelleri, kabı bir hayatı bulmaktan ~a bir ar. <tSesınıde. illı: deıa olara~ bır se- . Müellif - (Hiddetle) Beni ne dı ~~yat pa~~lıl!ğını . gözönüne Müellif - Canım, bana yüz 
ika.çağı, kat kat elbiıeleri vardı. Bu :m tasavvur edilemez!. ~inç ahengı duymuştuk. Bır<lenbire dıye görecek? Kış o~asma götür, g~ı~~e ta~m b~.az fa.zla. ~er- kitab verecek değilsiniz 
suretle Yahudi hiçbir feye muhtaç c<Derl'n bir tefeküre dalan Hali- a_~eta bir l§lk!a tutuşmuıtµ. Bizi sobayı kuracağı yerı de göster. mel~ıınız. Hıç _de&ılse y·rmı l ıra .. Yirmi beş kitab kafi... ya ·• 
Ohnad•n Y"'"lyordu. ç~ .. lcü' onun ru fe: &uratle peşinden sürükledi. Ona Hizmetçi - Gösterdim, efen- Kıtalx:ı - Imkam yok . Mas- K ' b .. -.. .... d" fi k ıta cı - (Kaşlarını çata. 

!hunu ve aklını takdi.r eden, ve gl- «-Git, dedi, git!. Fakat yollar- hakmak ?o~~a gidiy-0r ve bu un. Falkat o çinı soba olmaz di ra arımızı azancımız güç ka- rak) Aman Üstad, kağıdın bu pa. 
n:e Alıahln bil'. ...._ri L:ı-etı' olan da öliin kalacak olursan, hiç ol- hal kuvetimızı artırıyordu. Dağ' ara yor, tamir isterıniş ! ' payıor. Nihayet Ve'l'ebilcceğimiz 

.__ ıul\'.lu -.- M f b ı· d hahlığında ... Bırakın, ba .. kaları 
bı..-ı.. d~ti'ara da malı"ktı. maaa bunu ö~nmemizı' ınüınkün y~laft .. ık _ve t .. ııınıanmağa. b:ı§ladık. üellif - Pekala, biraz şöyle orma aşına on ıra ır. :ı.-·~ ~ ... - B " t · ed. · M" llif satın alsıınlM", size l\e oluyor?, 

<ı Fakat bütün bunlara malik ol. kıla.cak bir kaç yol arkada§l111 ela ır ~: ~I glDl, basılı ~rçok .. g~- am r ıversın. ue - (Hayret ve biraz (Adamına se:.lenerek) Şuradan 
rnasına rajmen, bayatı süsleyen yanLna ahmağı unutma!. ler .yurudük. Y~di glttıkçe uan.d. Hizmetçi - Hannnla şimdi o ~a dehşetle gözlerini açarak ) On üstada on kitab paket ediver! 1 
baflıca bir mevbı'beden n.ıah."'\'IJlldu. «Ve Rafael İhni Talib, ailesini ~nıyor ve ondalu J&§llacak kudret "'Un ınünakaş.asını ediyorlar. On lıra mı? Bu uzun emeğim~n mah. 
K.mse onun g:•!diiawı·· u" ... , ,,, go··nne- hazhtelerıru, dostlarını bırakarak tilk.enmlyorıdu. İfte,artık dağın te- iki liradan aşağı tamir edemez- sulü on lira mı? . (Bir lahza son~a, m~ellif, o~ 

.. - ..... 1a ak1 B k · K' be kitabı alarak · .. ·e kıtabcı ıle veda-mifii. daha mütekamil bir ha.yatı ara- pesı Y aşmı~tı. ır aç adım son- mt,. ıta ı - Ne yapa1ıM, üstad ! 
1,Bu halin neden ileri ıeldifinl, mag. gitl:İ. » ra d~ın, .~~di ardında glz'ed,iği Müellif - Ailah Allah! Ne Vaziyet öyle İcab ettiriyor . Hani laşarak dükkandan çıkar.) 

dudaldarının hir t~e niçin * fey btte goru~ecektl: • kadaır pahalı! elimizden gelse, formasına l)tuz Sahne 
kıvrılnuwlıitnı, Jralbin!n sevinçli «İnsarılar keodllerlle 0 kadar «Yahudi bırdenıbıre bır sevinç Hizmetçi - Hanım da öyle da verirdik. Fakat şimdi zaman iV 
bir ...:u::...ıe niırlu •:O..-......ıed;öm' 1• ona m -• -•, zaman i.e Uısanlarııı akıl- feryadı kop~ı ve yere düftü. O. söylediler. Siz geli.:seniıı: belki fL o zaman değil. .. •.a..,. -s ~....,.... -e emm ı.. ld - (Kadıköy iskelesinde .. . Müd_. 
ark srk aonriardı. RU..el Jbal Ta- !arını l!tıal edeceık hadiselerle --Bu nv ~a ırmaga tetehbiM ettiğimlx attan iner. Zaten bof'ular da es- Müellif - Otuz yıldır hep bu lifin bineceği vapur kalkmak Ü• 
}ib, ı..n.• -.J..--L --L ..... r:....ı!·. biıdiııeler ı~-..:ı- u:....::A-leri -..ı. ıey- zaman .artık o ölü idi. kimipniş, onun içu2 de koau•mak nağmeyi dinlerim. Muharrirlerı'n 1 Y-"

1 ~a ......... au "'"" UQI ~ ~rua ~ H-1! b " zeredir. Son ziller çalmaktadır. 
«- N-'e1----t... ... --1- , __ .ı __ ba· rdc olmakla beraber ufak tefekleri « -fe sa ınızlıkla sordu: lazım .. · zam.anı hiç gelmiyecek mi? B d ll · ..,. --..,.....,.,. ~ M • u an a, müe if, nefes nefese 

yatı iyi görüyor ve tanıyorum. pelc çıoldur - o ka.dar dolu ki, «- Dağların ardında ne vardı? üeıLlif - AnlaşıldT, geliyo- (Münakaşa büyiir. Müellif yetişir. Derk<?Zı, karşısına bir ta.o 
(ıİfte bir giin bütün aaray halkı Korc:lovada Yahudi İbnt Talibi a- «- Kumlu bir çöl. rum. renkten renge gireı, kital>cı bin nıdığı çıkar. Bu, en aşağı yarım 

mutad saatte tahtının önünde top. nuttula.r. ccHalife diifönceye daldı. Sonra (Müellıif, soba kurulacak oda- dereden su getirerek diller dö- milyon liraltk irad sahibi kalan-
lananık Halifenhı heklmane sözle- «·Fakat, ·Yahudi hayattan göçeli tekrar sordu: ya gi<ler. Sobacı, suratt asık, pos ker. Neticede k.itabm forması on tor bir adamdır.) ' 
rini dllllemeie baztıV.ndıiı bir sı. birço'k yıllar eeçtllden sonra, bir «- Yahudi onu gördü mü? bıyıklı bir heriftir. Hanımın da üç lirada karar kılabilir. Son bir 

1 k • · d Kalantor adam - (Müellifin rada. Rafael lbnl Talib huzura gir- ıün oeımiden çıkın.alda olan KOi' • (C- Hayır, henüz gönnesine im- pazar • tan ıçı aralmış, yuzu mücadele ile, kitabcmın kasasın-
di. Kordova hakiminin önünde yer dova HaUfe.ainin ayaklarına.. üatü kin yoktu. kıpkıırmızı olmu~tur. Neticede, da.n müellifin cüzclamna seksen kolundan tutarak) Dur yahu, ne 

1 b · d H 1 - til' C!_ de l • b · ko~uyot"Mlll? Ne zamandır görü-1 Iere kapanarak, her -vakit ve her za afi yırtık pııtık, toz toprak lçın e C< a lfe yeniden dü .. ünceye da.I- mue ll'ın ırayret en oşa çı. lırada bir avans geçmi•tir.) 
y k d ... ~emedikti. 

man Halifenin huzurunda konuttu- bir adam kapandı ve: dı. Bir müddet dütündükten sonra ar ve a amı, üç dört yeni boru Kitabcı - (Somurtarak çıkan 
ğu gibi, azimör ve kat'i bir ifade cc- Tarafınızdan Rafael İbnl kendisini çevreleyen maiyetine blta ile sobayı tamir e<mek ve kurmak müellifin arkaınndan. hürmetli Müellif - (Zorla gülümseye; 

T '- 'lL- ı·-'- · ı ben · · .. ]"ki · · k' ı· ' rek) Hakkınız var. Fakat vapur ile söze baJla,dı: aı oe re -ate memur ıman ar : ıçın, guç u e yırmı se :;z ıraya bir selam ile) H a ftaya Perşembe-
«- Hübnler bakimi tarafından içinde sağ kalan biricik insan, be- «- Allahın ne kadar ali.cenah razı edebilirler. Bunun üzerine, ye liıtfen uğrayın da ilk forma.. kalkacak ta. · · 

l!m d -.ıı b ·· h • b' d ·1 Kaf.antor adam - Ha .• evet . . ! 
1 
bu aiiz,el memleketin sahibi ve be.. n ea • o1duğunu ve İbo.I Talibi ne kadar so acı, yarı muste zı ır e a ı e ların tashihlerini verelim. Bize 

Hallf b .. ,:ı_ b0 '"''- Jl h'bl · · )A ) k • b Fakat görii-telim. kuzum . . . He~ nim hakimim tayin olunan senden << e uyux ır aıa.Ka e: sevdiğini 0 öruy" or musunuz? Onu ev sa 1 enrn 3 e am ıyara gı_ unlara bir gecede tuhih eder•ı'- " ' 
buk ı..__ • d r.:.~ k d 'k' " yeni ıkitabımzda:ıı da isterim. A~ büyük bir rlc.da bulunacağım. <c- Ça U1U1a ondan bahset, hayal sUkutuna uğratarak çölü gös- er. umuer en, son şartı a, 1 1 niz değil mi? Malum ya, matba· · 

H lif b d .. .. tü" t" b k yerl--d .... ı· ,· d h tık siz:n mbi üstad dostlarımızın 
<1 a e: uyur u. tenn.ek suretile, öldürmedi Ak. gun us 5 mıe aş " ..... '" ~ a a arfler bağlı kalınca matba- .,,. 

Gel - .ı hikA · b ld w d k .. " lcitabım da para vererek alacak c<- Söyle, dedi, söyle. Fakat u- « en ..a&Dl ayesııne &f· s1 takdirde onu iki defa öl- o ugun an, anca uç gun sonra acı söyleniyor. 
nutma ki, haklki bir akrl ve bik- ladı: d~ olurdu. Cenabıhak, zahnıeL gelebileceğini bild?rmesi.dir. ) (Müellif, ba{'İle müsbet mi, değiliz ya ... 
metin bümeüni taltif etmek için c<- İnsanlarla meskun, kitab ve !erine karşılık insana bir anlık bir Hanım - (Sobact odadan çı- menfi mi oldugu pek belli olma.. (Müefüf, kofonu çekerek he.; 
padifahların semahati bile kafi gel. hikayelerden malflm yerlerde do- saadet tattırdı; ve hu sa.adet anın- kar çıkmaz) Of! yan s:nirli hir cevab vererek u - nüz açık dul'an parmakhğa doğ~ 
mez!. laıfık. Üç ada merinde Y&flyan a hayatını söndürdü. Allah ve o· MüeU:f - Of diyeceğine biz- zaklaşır.) ru ko~r. Fa.kat zil s~i kesilmi~ 

<ıYahudi: frankların, Hünlerln, AHan'ların nun peygamberi Muhammed büyük metçjyi bir ba~ka sobacı arama- Sahne ve bir anda, parmaklığın arka· 
cc- Benım idedlilm çok az bir Cermenlerin yanına g-ittik. Denizler tür. Hazinedarım lbnl Talibin ru. ğa yo.Uasa idin ... Bu herif, vur- 'ındaki memur kapıyı kapamış· 

Jeydlr: Beni a.zat et!. Ded;. Hem den, nehirlerden geç.tik. Gözlerimiz hu i'çln ,ehrin fukarasına b e, bin guncumm l>Wi... lll tır. Vapur kalka ?'ken, müellif, iki 
ebediyen azat et!. namiiteoahi yerler ;ıördü. Fakat gümüş sikke dağıtsın!. Bu akıllı in- Hanım - Rica ederim, öyle (İki ay sonra •• kitab basılmı~ eli böğTünde İ.>kt:lenin üstünde 

«Halife katlarınt çatarı1k: Yahudi Rafael İbni Tal~b aradığını san, daha iyi bir hayat- arayan her söyleme! Kaç gi.ındü'!' sobacı pe. ve kitabcmın camekanına müelli- kalır.) 
(<- KaJbi benltm "albimden aa- hlçbflr yerde bulamadı. Susuzluldan insan gibi buna layıktır. Cenabı şindeyİz. Hepsiıun işi varmış. Bir fin resmi ile beıabeı:.· konuJmus- Ka.Iantor adam - Vah vah! 

na yakın olan, eli sana daha büyük bitkin bir halde çöllerdC"n geçtik. hak, bundan böyle de saadet ara- türlıü b:r gün tayin edemediler. tur. içeride, kitabcının adamlar~, Vapuru kaçırdınaz? 
servetlıor vadeden bir diğeri mi Dağlara tırmandık, oradan gene yan insanlara. İhni Talib'e oldu- Nihflyet bunu bulabildik. Anadoluda bayilere sevkedile. Müelı:f - (Vapura m1, y oksa 
var yoksa?. düzlüklere indik. Ayaklarımızın çiğ ğu glbr ıefik ve rahim davrana- Müellif - Bu da soyguncu... cek olan ilk takımları paket et- 'Zen~in ve yüzsüz herife mi, kime 

«- Hayır, hırs ve tamah fÜphe- nediği toprak arttığı niabette Yahu. caktır. » Hanım - Ne yapalım, hava mekle meşguldürler. Müellif, hitab etti~ pek iyi anlasılama~ 
sil" beni lekeleme. Bugüne kadar dinl'n üml<lslzllği ve hmnü de o Efsane burada bitiyor. soğudu, yağmurlar da başladı. dükk&na girer.) .Jan) Allah belam versin~ 
edindiğim servet, gördüjüm izzet, mertebe artıyordu. Yahudi uzaklar. ffaaan Ali Edi% Dnnauk değiliz ya. .. Kitabcı - (Güler yüzle) Bu-

Tarihi tefrikamız: 27 

AKiLE HANIM 
ve 
••• 

SULTAN 
"GENÇ,, OSMAN 

- Yok, anı dernemiı idük. - AkiLeye münasib lisan ile 
- Ya~ bugün Perşembedir, ıöylen ve bugün sarayı hümayu-

mübarek Cuma ahşamma kavu- na götürüleceğinizi ifhanı eylen. 
~n gündür. Gece padişah hocaaJ [İ&ltemeye istemeye mırıldandı] 
Omer Efendi gelmiş itli, bu öğle Kızlar ağası Süleyman ağa ve 
üzeri ccAkile» ile saıayı hüma- ha.seki bostancılar ve baş hazne-
yuna götürüleceksiz. dar kalfa gelseler gerek. 

Hanımı ile birlikte padişah sa- - Ya, cenabı şerifiniz Akile-
rayına. kavuşacağı için Gülçiçe- mi görmeyecek mi.ı;iz ve bubalık 
ğin yüreği hızh hızh çarpmıştı, hakkını helal idiıp mübarek eli-
sevinçle bağırdı: nizi bus ettirmiyecek misiz? 

- Ya, Akilenı içün ((SÜrÜ hu- - Gider İlken bize gelürsiz 
mayun» [ 1] olmayacak mı? bacı. Buba duhteri ile oturup ev-

Esad Efendi kızardı: lulük üzerine söyle~ehilür mi ve 
- Yok bacı, padi~ahlara dü- «bugün zifaf içın saraya gidecek-

- Baka bacı, kaziyeyi Akile- iün ıolmaz ve .ınLıra «kadın» o- siz» diyebilür mi? 
ye açtınız mı, bılür mi? la.n alayipüz grlmek olur. - ! .. . 

- Ya, Akilemin c~Jıazı var idi. GülçiçE& Akile Hanımı uyan-
- Az çıtlatmış idük efendim. - Sarayı hümayuna ta~111.dan dıormak için yerinden kal1'mağa 
- Ya, ne dem~ i.di? cihaz dahi gidemez, padişahlar hazır'lanryordu. Esad Efendi küt 
Gülçiçek gülümserli: saraydan çıkan sultan ve cevari- parmaklı yumuk elini kaldırdı: 
- Nesne demedi idü. ye cihaz veregelmişlerdir. Ne- - Az mekseylen bacı. [Çubu-
- Ahsen. [Bil' yudum lcahve fialeri için hükümdar duhtel'leri ğmıa bir daha asılda] Al~ile ana 

alup çubuğuna derin derin asıl- aldıkla:rında kendülerine «iJ ve yetimidir. size emanet olduğunu 

mm sesi .. titrek çıktı: 
- Saray bi:r karanh'ık ve kas

vetlu yerdir. Aııı bo§lamaa ve 
yanından ayrılman. 

- !. .. 
- Şevketlu paditah ziyade 

toy olup havasına tabidur. [U
zun uzun enfiye çekti] Anda ha
sekiler [2] birbirini çekemez ve 
odahklar ve cari.yeler dahi var
dır. [Başını kaldırıp ilk defa Gül. 
çiçeğin ya§lı gözlerine baktı] 
Ağl.aman bacı. Akileyi- bu say
dıkla.rmıızdaın «ırıağ ı> tutmağa 
sayeyleyüp içleri.ne karı§lırma-
mağa cehdeylen ....•........ . •.. .•• 

Öğleden sonra şeyhislamın ko
nağı önünde bir saray «mahfesi n 

duruyordu: 
Konak kapısı önünde altı bos

tancı, altı tıiberdar ve haseki 
bekliyordu. Kızlar ağası '<Süley. 
m.a.n» ağa §eyhislam Esad Efen

usta «Gülfem>ı kalfa [3] harem
de «Akile» Hanımın hazırlanma
stnı beklıiyordu, Akileyi alıp pa. 
di~ Sultan O smana götürecek
ler, genç cariyesı ccHubyar ,, da 
arkadan çamaşır ıtandığmı geti
recekti. Düğünsüz g elin gitmişti, 
hıçkwa hıçkıra aghyordu. Hiç 
kendine habet' verilip danı~ılma
dan kıyılan nikah ve babıt. evin
den ayrrlma genç kızı ba§tan a. 
şağı sanmıştı. Bari, Hanıza Beye 
olsun haber vermi~ olsaydı, «ar
tık beni düşünme.J. Hamza Bey, 
kız kannda§ınız yerine koyun'ı 
diyebilnıiış o.baıydı, delikanlıya 
kaırşı aon vazifesini yapmış ola
cağını d~ünüyordu. Evet, ken
disiııi o kadar seven sipahi beyi 
acı ha.beri aılınca .kim bilir ne acı 
göz ya§iları dökecekti? Fakat 
«A'kile)) niın eJıin.de ne vardı ? 
Hiç! ... 

Aşağıdan, sokaktaki «tahtıra· 

Halid Fahri Ozansoy 

vanı> yanındaki bostancıların ka. 
ba kaba gülüımeieri akaediyOT
du. Hava bulutluydu. Güneı va• 
k:t vakit sararup kararıyordu. 
Gülçi.çek hanımının iki yanağını 
öperek elinden tuttu: l 

- Haydin civanım, hayatını· 
zın sebebi ve $4Adetinizin baisi 
efendi bubanıza g:delim, müba
rek desti şerifler.ını bus eylen. 

-!... 1 

Genç kızı odadan dışanya çı. 
kardı. Büyük divanhanede yalnız 
kalınca, gözleri yaşh gelin ihti .. 
yar kadının koluna dayemup ku· 
lağına fısıldadı: 

- Benim validccigim, 
yeceğimiz var idi. 

- ! .. . 
- Ana haber vermek 

dim. 

bir di-

ister İ• 

~~....-._.~,..n--~~ı.z-1\'ıa.ıtıır"UH,1..&J:f:ıın~d~i~ü~lk~e~>~> ~c~ih~az~ı~v~er~tl~u~··r~i~d~i~. ~~--1.~u~n~utınan. 
ı.....:_.,_,_, .. J t- dinin yanındaydı. Baş haznedar 

Cülçiçek kaşlarını çattı, daha 
ıerbelt kon~bilmek için güzel 

[3] Bilr kısmı olııuyncula.r için: Sar.as. gelini yaın odalardan birine çek. 
tıi: 



3 Birinc:ikinun SON POSTA 
Sayfa s 

1'1'ttS.A.B.A.BE [ DENiZCiLİK J ·c Sıbbl bahisler =ı 
Afrika ç· 

Divan edebiyatı harekAtı ıçek aşısı 
Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

l.t 1 I YAZAN Ve 8 J8 . Profesör dokt lr Sadi Irmak\ 

- 3 - [ *] de edebiyat dersleri verdigime 
güveniierek bu ders için bana 
veki.let teklif olunuyordu, ve o 
kadar ııarar oıundu k! muvafakat 
etmeğe mecbur ol<ium. Talebe ile 
ilk temasımda onları pek zeki, 
pek ça1ııkan, ve pw heve11kir 
buldwn; fakat . .. 

labilir. Ve sizden, genç nesilden 
beklenen de budur. Onun yalnız 
etrafında gezinmeklt bu mi1li 
hazinenin öyle mücevherlerini 
top~ama~ mümkündür ki genç 
ne-adden ıatenen de bu zengin ir
fan &ermayesile, e3lafın bıraktık. 
I~rı. yadi~arlarile b~ır servet sa
?ilri A olabılmesidir. Bunun için 
~k~n var~ır, ve genç nesil bu 
amkandan ıstifade ederse bunun
la memnun olmak mümkündür. 

donan ' asi C ıçek, atısmın keşfinden ev Kabarcıkların • ~. J 1 • 
vel ~ k r h l k 11,a cera ıat l?nır 

' orKun~, asta ı - sonra kurur. En nihayet k b k 
}ardan hir" . "d' H b w a u G enç muhatabıma baktım, ( «Son Poatarun denİ%ci muharriri 

YG.Zl)IOT) 

ııaı ı ı. er sene her aglaya.raık düşe-:-. Yerinde k"-
yerde ~ok büyiik nisbette vefiya- çük bir çukurluk kalır. u 

onu dinlemeğe müheyya 
cördükıt~ &onra yarım kalmış o
lan müsaıhabeye devam ederek 
dedim ki: - Bugün yeni neail
den divan edebi.yahna vukuf ta
leb edenlerin, yeni neaaden ev
vel gelen neaiHerm bu edebiyat 
ile münuebetlerini düıünmeleri 
li.zrmdll'. Pek e.ki nesillt'ri bil. 
sıem, fakat benim neslimde genç
lik, eier tabii ve mutad tahsili 
takitb etmit iee, divan edebiyatı
na ancak sathi t~maalarla vakıf
b, buna bakkile vukuf denemez
~j eli>ette. Ben pek genç yaşımda 
!lzmir iıdadi m~ktebinde, asıl 
franınzca derslerime j\ive ola. 
ra'k, 50ll •ınıfa lürl.:ce edebiyat 
ıit:ıtaleri de vermak vazifesini al· 
mış bulunuyordum. Buna kendi 
aennayemle si.ripnek cesaretinde 
bulunamaZ()nn., d :van edebiyati
le daha s.kı münuebette bulun
mak ihtiıyacıtu duydum. Bunu 
kendi vasıtalarımla yapamaz
dım, bana bir dereceye kadat" 
rehber olacak refikJerle beraber 
ba,tanb&:f& Harabat cildlerini, 
elde bulun.an eeki ta!rler divan. 
Jarını gözden geçirdik. Bana mu
a,•enet eden dostlar da divan e
dt!bİyatının bütün gavamtzını, es
raı·ını, ha.tayaunı kavrayarak 
hunları izah edecek kudrette idi
ler denemez. Buniardan daha zi. 
yade vukuf sahihi mütehass11ları 
&Ollra İstanl>ukla Duülfünunda 
gördüm. Orada b~r « Şerhi mü
tiın» künü.sü vardı ve bu kiir-sü 
Ü&tad Ferid tarai'ındaıı büyük bir 
salihiyetJ.e i~al ediliyordu. Ta
nıdıiım salahiyet erbabı arasın
da bu büyilk üstada pek müıntaz 
bir mevki ayırmak icab eder. On
dan aonra bu kürr.üye Kemalzade 
Ali Ekrenı geçti, İbrahim Necmi 
de onun muavini idi. Derslerini 
takiıb eden gençler o kadar çok 
değildi, fakat ırene müderrisler;. 
nin tikiyet.i.ni dinlerıcfjm, den· 
lerden hakk!le Wtifade edebile
cek olan talebenin haddi akalle 
iniyordu. Diık:kat ediniz ki bu 
gençler, anin n~Htıizden çok 
daha iyi bir surette divan edebi
yatilie iftigal edebiı1mei~ ihzar 
edilmiş ())mala idiler. Onlar Da
rülfünuna girmeden evyel mek.. 
teblerinde edebiyat derıılerile u
zun müddet İ•gal edilmiş idiler. 
Edebi san'atlara, aıuza vi.kıf O · 

laca1danh; birçok eski yeni ~i : r
ler okum,,., öirenmi~ buluna
caiklardı · böyle olmakla beraber 
Darül~unda şerni mvtun ders
Jerinden, müderriıalerini· memnun 
edecek bir mikya&ta isttfade ede
miyodardı. Bunu bir ar.alık ben 
de tecrübe ettim: Darülfünunda 
edeb:yab garbiye tarihi kü~süsü· 
nü işgal etmekte iken Maarıf Ne
zaretinin bir teklifi kar,ısmda 
bulundum: Darülmualliminin son 
smıfında edebiyat derai bir fası
laya uğramı,tı, imtihan zamanı 
pek yakmdı, bir iki ftY içinde ta
lebeyi bu son tecriibevi atlatacak 
hale getirmek lazım~•. Edebiyat 
sabasımla biraz tanılm1ş olmak
llğım~ Te vaktiıle İzmir idadisin-

Jtl orvcç çıkarmasından •on· 
tı mucıb ol~r ~ tiia bulabilenler Atılamnanus olanlarda • 
de çehrelerı bo?::ulmut bir halde !•k pek - . ed lıada 

ra, hemen hemen mühim 
bir deniz - ara harekeli görme
mi_ştik. Nihayet ti Amerika. 
da gizli bİıt surette hazırlanarak 

kalır) • ·· l &gır seyr er, aşılanan-
ar veya Kor o urlardı. A~ı- Lat'da hastalık ender' ı k ·• 

°;'n ~umi olarak tatbıkındenbe- rüldüğü giLi se · -d 
0 a~~ ~o. 

n çıçek ha t l · h · · · h · yrı e e~~erJ.1a . . s a ıgı e emmıyetını afifti.r. En a :,:r vak' al d k 
kaybetmış.tir. Aşımıı te,irini güs- barcıklıar bir"L oı. . k ar a a-

- Fakat, evet, fakat talebe 
son imtihan tecrübesini geçh·erek 
muallim olmak kabiliyetinden 
çok uzak idiler. ö.~ümüzde an
cak iki aylık bir zaman vardı . 
haftada bir iki sautlik dersle ye
,: haftan edebiyat der~ine başla. 
mak ve bir neticeye varmak im
kanı yoktu. Pek iyi tahattür e· 
diyorum: İmf han günü gelip te 
talebe bu müşküJ tecrübeyi ge
çirmeğe davet edilince o zaman 
Darülmuallimin müdüı ü olan li
ya'katile, faaHyeüle tanılmı~ 
mümtaz maarif ac:iamı Fuııd BE"y 
bana eğildi ve fütur ile dolu bir 
seale: - Lakin, ded:; bu efendi. 
ler henii2: mevzun okumağa bile 
muktedir degiller .. . İşle şu iza
hattan, sizden evvel gelen genç 
nesillerin edebiyat ile, hele divan 
edehiyatile ne k.ıciRr ülfel ede
bilmiş olduklarını anlarsmı:z, şu 
halde sizden çok daha fazJ• ih
tı"mam ile mektebler'ndr! edebi
yat ile İşgal edilmiş olan o genç. 
!iğin nasıl bir sevıyet.le kald•ğı 
dü~ünülünce bugünün hiç hazır 
olmayan gençliğinden divan ede
biyatı içm tam ve mükemmel bir 
vukuf istenel:;lm~sine imkan o~ 
lamayacağında şüphe yoktur. 

Afrika topraklarmı hedef 
t ek · · u rıne aynaşır ve 
erm ıçm şu rakamı vert!bıli- içlerine kan tfo~ar renkl · · · h 

riz, 1911 yıhnda Almanyada zu. laşır, böyle vak'aİa k erı sı.yak 
hur eden bir çiçek salgınında 8§1· derler. ra ara çıçe 

tutan genış bir hart!kete 
şahi.d olduk. Amerika or· 

[*] B1I yamılft tık> ktSYBlan 25 :hı:bı. 
~ ve ı ~;ne1itinıın t&tihli sa.yı. 
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Muhatabım dt.işündü ve biraz 
!ıonra: - O halde bizi itham et
meğe bir muhik sebeL yoktur. 

- İtham etmeğ! muhik bir 
sebeb olma..dıktan baska sİ:ıalE>n 
kudretinizden fazla .bir hıı.mJe 
beklerneğe de hak yoktur. H Lt.A 
biraz daha ileriye gideceğ- m: 
Demin divan edebiyatı için tam 
ve mükemmel diye tavsif ettiğim 
hi'r vukuftan hah&ettim; acaba 
bugün memlekette, yenileri hıra· 
kınrz, batta eslo"liğe mensub o. 
!anlardan ka.ç edebi.yat müntesi
bi vardır ki divan edebiyatına 
böyle tam ve mükemmel denecek 
derecede vakıf ohun. Tanzimat 
devresindenberi yetl~en ve ekse
risi bugün dünyada mevcud ol
mayan şairlerle bugünü" onlara 
hali peyrev olan ~airlerini ve 
mekteblerde, yazı alemlerinde .İ· 
simleri görülen edeh!yat mual. 
limlerini, gözlerinizi kapayarak 
hayalinizden geçiırr.ıiz; bu me
yaında !karşınızda oturım ve siLe 
bu M>zleri söyryen yetmiş bet 
yaşında altmıt yıllı~ edebiyat 
yazıcısını da unutnıaymı ~. kaç 
kiti bulabilirsiniz ki divan ede
biyabna bakkile, tam ve mükem
mel diye tavsif olunabilecek bir 
vukuf sahrbi olabıbinler, ve bu· 
gün Universite'de br. şerhi mü. 
tUn kürsiiftü ihdas P.<dibe onu üs
tad Feri.el kadar b1r salahiyetle 
İfgal eclehilecelk kaç müderris 
bulunaıbiliT'? 

Genç muhatabım büyük bir 
fütur ile omuzlarım kald•rdı: 
- O haı1de, dedi; d=van edebi
yah içine giri.lemez bir muamma 
dünyası demek oluyor. 

- Belki, diye cevab verd;m; 
ta içine girilemeyecek kadal' bir 
a1~..,..,dir """"''l etrafında dolası-

- Tam ve .mükemmel biT vu
kuf için lazım o.Jan seı·mayeyi de 
söyler misiniz? diye yalvarırca
sına yüzüme bakan muhatabıma 
cevab verdim: - Her şeyden ön.. 
ce edebiyatın iptidai sermayesi
ni elde etmek lazımdır: l.isanı 
pek iyi bilmek, eskiler"n lehcesi
ne girmiş olan arab ve farisi ke
limelerini bütün medlullerile ve 
şümullerile tanımak, ~onya bela
gat kitablarmda mahiyetleyi taf
sil edilen lafza ve f ;kre aid san· at 
farı tanımak, ilk baktşta bunların 
güzelliklerine, san'at ve tasannu' 
kıymetlerini takdir edebilmek, 
ve bu meyanda anıza ünsiyet 
peyda etmek .. . Bilir mis:niz? A
ruz bir deryadır, hatta bunun i
çindir ki onun muhtelif su'he!P.
rine bahr ya'ni deniz denmiştir. 
İcab ettikçe, veznin ne olduğun· 
da §Üpheye düşüid~kçe taktı'ı e
debibnek meh.ırer.i iktisab edil
melidir. 

Genç rııuhatabım bımaimış gi. 
biydi. Devam ettim: - Bunlar 
İptidai sermayeJir, ki o muam · 
ma dünyasının anahtarlarıdır, 
fakat bu kafi dcğ:I... 

Dahası mı vı.lı" denıek istiy:!n 
gözlerle baktı: - Eğer, d .Jdim; 
divan edeb."yatınm bütün g z i 
güzell:klerine hulU! etmek is~er
seniz ai~ büsblıtün kapa!ı kal
mış •olan duvarları dcı al'rn"ak icab 
eder. Divan edebıyc1.tı kinayeler. 
le, telmihlerle duludur; lehcesine 
dahil olan kelimelerin asıl ma
nalarında başlca mecazi manaları 
vardır. Bazan kelıimiyuna uğrar, 
Kur'an'dan ilham alır, ayetlere, 
hac:rslere telmihleı· yapari sofi· 
yondan başka tasavvuf erbabı da 
onun dostlandu' ve o alemin 
kendine mahsus h .. anını, lehcesİ· 
ni, kelimelerin hususi nikahları. 
nı açar: tarih, rivayst, efsaneler, 
hatta felsefe sık ~ık zi"taret etti
ği sahalanlır; hülıisa bunlar si
zin hiç tanımadığınız i\l~mlerdir 
ki onların içine gİreC\.·k oleanız, 
işte asıl o zaman ~a ~ırınım:z .. 

- Beni ür-kütıünüz! dedi. Ve 
halin.de öylfe perıtan bir izmihlal 
ifadesi vardı ki birinci defa ola
rak ona: - Çocuğum!.. dedim; 
size o alemlerin içine giriniz dL 
yen yok, diyen olsa bile hemen 
girmeyiniz; deride belki merak 
eder ve kendini:zde kafi bir kuv
vet bu1ursuTiuz. Bugün size la
zım olan o divan edebiyatı c;ha
nmnın etraf1nda gezint;ler yap. 
makhr. Bundan ç.ook istifade ede
ceksiniz. Bu ilk ad1mları atmak 
için de eski yazıyı okuyun, ede
biyatın ilk sennaye&ini tedarik 
ed!niz; eeıki liısan lehcesile, na.
"?ım U$Ulile, nesrin misvarile, hu. 
susile vezinlerle Ünsiyet peyda 
~diniz. Bu, oek kolay ve pek ca
buk elde edilebilecek bir vukuf-

f n,..,,...,..., 7 nci sovlnrla) 

dusu, İngit'z Amerikan 
mÜJterek donanmasının h;maye
si altında şimal ve ~İmali garbi 
Afrika sahillerın~ el ve ayak 
attılar. Bu hareketin Mısırda 
l>aşlıyan taarruz ile bir anda 
başlaması sürprizi kuvvetlendir. 
di. Bu harekete, fİmdiye kadar 
:şgal harekatında daima takad
düın eden Almanyanın ilk gafil 
avlandığı vak'a olarak bak -
mak doğru olur. 

* İ~te meselenin umumi çevresi 
bu kadar basit görünüı. Fakat 
Okyanuslarla ayrılmış bir kıt'a
dan denizleri aşarak 5elmf;:k çok 
güç bir deniz hareketidir. AcRba 
bu hareket nası) oldu? 

Denizaşırı nakliyat ve çı· 
karma meseleleri -belki de 
harb hareki.tının en çetin biı kıs 
mıdır. Her ne kadar çıkan kuv. 
vetJerin peşinde bulunan büyük 
büyük zırhlılar işin kolay oldu. 
ğu zannını verır.ı.? de bu gemile
l"İn kara müdafaa silahlarına na
zaran tesiri azdır. B'naenaleyh 
kara müdafaa silahlarmm tenev
vü ve kudreti arttıkça çıkarma 
imkanları o nisbette azalır. 

Bilhassa hava kuvvetleri bu . k , 
ım anları büsbütün a:zallnustır. 
Her ha:de ekseriyet kuvvetli bir 
donanmanın muaz;ı;am hava kuv. 
veti olan dü§mana kartı her han 
gi bir çıkarma yapamıyacağı ka
naatinded:r. Nitekim Girid ve 
Norveç işgallerinde hava kuv -
vetlerinin bu üstünlüğü zörüldü 
ve bilhassa havacılar, artık do
nanmanın lüzumu olmadığı kana 
atine vardılar. 

* 
Bugün gözlerimizde yeı..ıi bir 

çlka.rma hareketi canlandı. Üç 
yÜz elli parça harb gemisi be~ 
yüz bu kadar nakliye gem:s.ini 
himaye etti ve hiçe sayılacak bir 
zayiat pahasına Afrikanın birçok 
limanlarına attı. Her halde bu 
hareket düşmanın havadan yap. 
tığı büyük taarruzlara hedef ol
du. 

Gerçi bu muvaffakiyetin birin 
ci amili gene hava kuvvetleridir. 
Zira şimali Afrikanın İHa!i, An
glo-Sakson hava üstün!üğünün 
azametini ilan eden ilk hareket
tir. Bununla beraber ayni hare
ket, iyi ve üs.tün bir hava kuv _ 
veti himayesinde bulunım b;r d\l· 
nanmanın neler yapabil'!ceğini 
de açık olarak orta.ya l'ltmıştır. 

* Bu deniz hareketinin güçlük-
'eri fUrada idi: 

1 - Çıkılan topraklar dü.t
man hava üslerine :yakındı. 

2 - Çıkılan topraklar düşman 
deniz üslerine de oldukça yakın
dı. 

3 - Afrikayı yalayan de.niz-

lı ohnıyan halkm yüzde 34 ü has 
talığa tutulduğu halde aşılanmış 
olanlardan ancak yüzde l:e~i, iki 
defa aşılanmış olanlardan yüzde 
ikisi musab o\mu.;:ur. Asınm u
mumileşme'.linden evvel yalnız 
Almanyada çiçek hastalı~ından 
1609 bin kişi ölmekte idi. Bugün 
ı,:1e Rusyada çiçekten ölüm mik
tan senede 32 b;n ki~ivi bulmak
ta.dır. Görülüyor ki tek tük ciçek 
vak'aları zuhur edince saJgm bir 
hastalığın önün~ geçmek İt.,.1n en 
mühim ve en kolay tedbir uınu
Tllİ ası tatb1k1dl1". 

Çiçeğin mikrabunu henüz bil. 
miyoruz. Y alnı;: şu kadarı ma
lumdur ki bu mikrı,µ sü.u.ileb.ilen 
mikroplardandn·. Çiçek kabaı .. ~ık 
ları iç.inde övle küçak biı· takım 
canlı uzviyetler bulunmu§tur ki 
bunla.- rnik.-op süzgeç~eriuc.l~n 

geçmektedil"lcr. Çiçek kabarcık
larından alınan cerahat tav11anm 
gözüne 14ılan ı ı-sa bir müddet &on 
ra küç'•k kabarcıklar teşekkül 
eder. Bu cisimciklet" hastalığın 
mikrobu olma~alar bile çiçek iç;n 
karakteristik me.hııulattandırlar. 

Çiçeğin mikrobu harl\l'ete ve 
kimyevi madde\eı-~ kar:?• daya
nıklıdır. Halbuki kuruluğa la· 
hammülü fazladır. 

Hastalık mikror,un vücnda gır 
mesinden on - on dört gün 
sonra başlar. İlk olarc1k 
kızamuğa benzeyen kırmı _ 
zıl•klar zuhur eder. Bel 
ağrılan olur, )'Üksek hararet haf 
gösterir. Hararet üçüncü &ünü 
düser, fakat alhncı gunu y;ne 
yük.elir ve vücudda b;r !>ÜTÜ kü
çük kabarc1klu teşekkül eder. 

ler, bilhassa Akdenız de düşman 
denizaltlarının harekatına mü -
aid idi. 

4 - D~man donanması hem 
Akdenizde, hem de Atlantikte 
iki parça halinde bulunuyordu. 

* Her halde Mihver isteseydi 
binlerce mili bulan çıkarma ruın .. 
takasının zayıf bir nol..tasmı bu.. 
lur ve oradan taarruz ederdi. Ni
tekim karşı taraf böyl~ bir ihti
mali gözönünde tutmuş, himaye 
kuvvetlerinden ayrı olarak, ayır
dığı büyük filoları, Alman ve 
İtalyan donanmalarının gelmesi 
melhuz olan istikametlere koy _ 
muştur. Fakat Alman ve hal -
yanlar neden çıkmadılar? Alman 
donanması denize açılmak ıçın 
daha ağır durumdadır. Coğrafi 
şartlar bu donanmaya, İngiliz a
ğır hava taarruzlarına hedef ol
madan, denize açılmak imkan -
larım vermez. Fakat İtalyan 
gemileri daha serbest bir duYum. 
da idiler. Bu donanmanın ahl kal 
ması bu memleket denizciler;ni, 
tarih önünde, mes'ul tanıtacak 
veni bir vak'adıT' . 

raıdım. Ondan sonra tekrar yaya diyor ... Bu kadın ~eclanm bah- lapa kar yağarken biitün gürül- - Benim bôyle bir telakkim 
olarak Eminönüne indim. aettiji mektubu yazım ha ... Ne tüleri emip yok eden ıssız yollar- yok .. . 

U.k, gün~l!i, halk tibirile tam İnanılmaz şeyi da yürümek... Cevabını duymamıı görünerek 
yazdan kalma bir gündü. Toz- Yaya lildıırımında Babıaliye - Neye her teşbi.hinizde gü- devam etıtim: 
suz, berrak bir aydınlık içinde ~u doğru yenyana. yliriiyoruz. zel kıadın.Lairdan bahsetmeden O- - Evet her teı;biMe güzel ka-
giıd:ip gelen tramvaylar, yürüyen Ara.sıra yan .ıözle ona bakı- lam.ı,yorswıuz? dize bu yazar gi- dınları ele alırım. Çünkü bence 
in&anlar, iki taraita yükselen bi- yordum. Bi:r defasında onun da hi konuşmak merakı ne zaman- kadın güzelliii birçok güzeHik
nalar baın.a onI.arı ilk defa görü. böy:le bir bakıtmı yakaladım. i- danberi geldi? Eskiden böyle de· leri bir araya toplayan bir hari
yormutum hissini. vcnyorlardı. çimd~ kendi kendime gülüyo- iildiniz. kadw. Musiki güze~ şeydir, fakat 

Ya.zan: CefJad Fehmi Renkler parlak, hareketler canla, nım. iki erokeği ida,.e eden ka. - Hayatta değismiyen ne yalnız kulağımıza hitab eder. Bir 
- Şu boalde cürmü benim na- insan çehreleri mütebess!m .. . U- dm ... Artık tahakkuk etmi§ti ki var? Ya,amak zaten bir değişme tulu, bir gurub manzarası da gü

zanmda bir kat daha ağırlaşıyor. t,anmasam yeni bir balıar gör- benim ııibi o Ja beni sevmiyOTdu. değil midir? Mesela ~iı de deği. zelclir, fakat ya.!nız gozlerimiıi 
- Neden? Siıe yaptaklarını milş deliıkanlıl.ar kadar neş•eli RoMerimiz ayni idi. Bir sevgi ki ~iyorsunuz. Lambayı değil de içi- okşar. Çiçeklerin güzel kokula. 

rnünhas.-an seni- •evdiği için yap. oldujumu söyliyeceğim ... Sebeb? yahuz dı.tcfa ... Bir sevgi ki ız- ne d~ pervaneyi k:t.bahatli rını yalnız burnumuzla duyarız. 
saydı onu af mı edecektin? * hrabı yok... bulm•k herke&in yaptığı şey ... Yumuşak ve parlak bir kadifeye 

- Böyle bir şey M>ylcmedim. Nilufer tam vakt;nde geldi. - Bugün hava ne kadar gü- Eskiden herkesin dü~ündüğü gi- dokunurlken duyduğumuz baz 
Fakat pa.ır& için adam öldüren Ne sade fakat ne güzel gıyını· zel değil mi? dedi. hi dütünmezdiniz. y~lnız lamise ded:ğnniz hissin 
cani ile aşk ugurunda katil ol- yor, fU kadın ... Sirah .. bir ko~!ü~ - Evet bir matbaa ziyaretin- Biraz su&tum, sonra !\esime es- hududları içinde kalır. Lezzetli 
mut mahkum arasında fark bu- tayyör, .Arjante hır ronar, yuz1;1- den fazla bir Boğaziçi tenezzühü rarlı bir eda vermeğe çabşe.rak: bi .. içkinin güz~lliii ise. münha
lunduğwıu teslim etmelisin. ne çok yakışan küçük. ıiyah bı~ günü... - Zaten be.nim en büyük la- sıran damağımıza aiddir. Halbu-

Necla hiç cevab vermedi. Gi- fapka .• ve her şey~i sıyah ... lçı - Böyle havayı sever misiniz? lihr.izliiim bütün ömrümce yan. ki kadında bu güzelhklerin hep. 
yİnınek içDı onu yalnız bıraktım. gibi... - Havaıyı ben güzel bir kadı- lu anla§ılmam değil midir? de- si bir arada bulumu. Onu görü-
Biraz Mmra da be9"aberce trene Bir el sıkışı var k1 yalnız ona na benzetil"İm. Birçok güzel ka- diın. rüz güzeldir, dinleı+ı: güze1dir, 
bindik V'e fs.tanbula. indik. Ken- mahsu'S ... Ne fazlıa seri, ne fazla dmlaT olduğu gıhi birçok ta gü- - Buna neden hükmediyorsu- koklarız güzeldir, öperiz ve ok-
disinden Sirkecide ayrıldım. NL gevşek ... Hem ciddiyet ve hem ı:el havallıaır vardır. Kapa.\ı bir nuz";) şanz güzeldir. 
luf~1e bulupna saatimize daha umimiyeıt ifade ediyor. Bir el sı- sonhahal' günü pencereden ağır - Siz;n de beoi kadın p~inde Böyle iken niçin güzel kl'ldın· 

----car~._.-"~--v;aınctı.......lli.al:u&lll'~.lYL:..l..li!LLJ!ldL.ss:«b!!!an!!lı...!İn!!'.!.!an!!2?l'.ı..........!!d!em~e~k~t~e~n~l~a~i~ır~y~a~ğ~a~n~y~a~ğm:~:ur~u~~se~yr~e:t~m~ek:l~k:o~ı~an:ı,~bw avare telakki etmeğe ~ardan bahsetmıy~yim, ve bu ne
.1IJ.-~nl.ııu:hillıodan. ........ ~~cielı.Jı~' ı:.....ı:JK._glsfilun ! 

Hastalıkla ın:icadele için ilk 
tedbir hastaları bulup tec'!"icl et
mektir. Böyle hastalara bakacak 
olanların behemehal ta:ze olarak 
a,ılanmıs olma"\ı lizınıdır. Has
tanın kaplarmı dezenfekte etmek 
kabarcıklarla teı•; aı:a gelen ~ama 
şırları Iİyice temiz!emek la·r.tmdır. 
Çiçek tehlikesi zuhur ettiği :.ıa• 
man ~ıla.ndıkfan zamandanberi 
!edi yıldan fazla zaman geçen 
ınsanlaTı behemehal yenide.o aşı· 
lam.alıdır. Yaln;z bunun ı -: ın a:11 •• 

nın iyi tutmus olması liı:ımJ;r. 
İyi tutmuş bir a1ı hiç olmaua 
bir adet kaLarcık gÖ.!teruıeıidir. 
Aşı tatbiki i.;:in cild i.ızerine bİr 
sant'metre uzıa !ugllnda üç dôrt 
t~e hafif çizgi çizmelidir. Çiz
gıler arasında i.ki santimetre me
safe olmahd"'·· Çocuklarda ka~ın 
maya ma.ni olmak için bir sargı 
ile örtmek muv..ıfiktır. 

ç :çek hastalı ;1'ııun tedavisi zu
hur edecek aradara göredir. A
ğızda görün~n iltihabla, kw.ma 
i.le şiddetli ağrı ile ve rksistas
yon!a mücadele etmek la:z:ırndır. 
Ciltteki gerginliği önlemelid'r ki 
hasta kaşınma~· n. Bunun icin se. 
rin pansuman tatbik eln;eh ve 
yahud cilde glisc<İn veya zcvtin 
yağı sürmek muvafıktn. Peı·de
leri ve lamba Örtlile.rini kırııuzı 

olarak intihctb etmek iyi g ·fo·. 
Çiçek kabarcıklarınrn cildi ~o:.ı:• 
masına mani olmak ıçm ,-.: ide 
her gün bir defa perr.nanganat 
dö potas mahlülii sürruelidir. Bu 
maJılul hem mikropları öldüriir 
hem cildi kurulur. A,ılan kabar-
cıkların futünc safüil pudrası 
serpmelidir. Neıkahat devrhıde 
de kabarcıkların kopRl"ılmıyarak 
kendilikLerinden düşmeleri Lek
leruneJi.dir. Bu iıti tacil için ılık 
sabunlu su ile si.imeli arkumdan 
cilde yağ sürmelidir. 

Hastalığa tutulmak ist : luJı 
herkesde vardır . H e r mHlett0 ve 
her yaşta zuhur edebiltr. G~he· 
lerde ve nifas devrind e ;,. . · -lat 
daha fazladır. Y 'llnız kızıl t'fo 
gibi ağır inlani hutahklar geçir' 
mekte o!anlar çiçeğe o kadar faz 
la tutulmuyo·r!ar. Hastalığın sal. 
gını ekseriya kı1ın zuhur e-dar. 
Bunun sebebi İnsan!arın d a ha 
$ıkıttk oturmalal'\Clr. Hastalığı 
bir defa geçiren bir daha tutul
maz. Çiçek hastalık :z.ehirin!n bir 
şahıstan öbür şahtsa intikalile 
ba,Iar. Kabarcık1ar içindeki ce
rehat ve kab:wcığın kabukları 

intikalde mühim rol oynar. Has
talarrn balgamında ve ~ümüğün
den de mikroplar geçebilir. Has
talık daıha tefrih deVTinde ıken 
başkasınaı bula~abilir. Bu sebE'ble 
yalnız ka.barcık\ada temas değil 
hastanın yakında oturmak da si.. 
,."vete kafıi gelebilir. 

Sonra İma \?lmek İ&tediğiniz 
aaıl meseleye gelelim. . . Gül ıe.. 
ven bir çiçek meraklısının niçin 
on bin gül istedigiai düşünmeli? 
Yalnız bir tek gül, hatta bir gül 
yaprağı bile onu m~flun etmeğe 
kafi gelmez mi 1 

- Biraz başka Şt!ylerden ko
nuşalım, Cemil Bey! 

Bakışlanmızın bize küçük kü
çük ihanetleri vardtr ki bunlar 
bazan büyük neticeler doğurur• 
lar. ı<Seviyoruzn deriz, bir lahza 
durgun ve donuk kalmalarile

0 

sevmediğimizi ifşa ederler, (( iste. 
meyiz>l deriz, belirli belirsiz bil' 
parıltı ile "Yalan ı> diye haykırır. 
lar. ., Korkmuyoı-uzn deri:ı bü
yüyerek ve hareketlene'Tek ya
bancı kulaklara « İnanmayın, ödü 
patlıyorn manasını fısıldarlar. 

Bunun gibi NHUfeYin ağzı da 
«susunn diyo.r, fakat g&:leı·i ko
nu~maya devamım1 istiyorlardı. 
Dafıa doğrusu o b •..ınlan öyle gös. 
teri yordu. 

Arhan var) 
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Kocaeli, Bandırma, Edirne ve 
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Edime (Hwusi) - Vlliıyet'miz 

Zelzeleden sonra Tokal 
veniden imar edildi 

Yurdda 
f!ilecik, Şar~ııla Ve Kafta Parti 
Ulare heyetı ve reis ı;eçimleri 

yapıiciı -

Birincikinun 3 
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•Son Posta. DID IPOC' tefrikası: 150 

Kara Ahmet 
Hergelecinin sırtı yerde! 

Umumi Meclis azalıkları için Hü- Şehirde ka I d k f d -
laimet konağında yapılan seçimde .. b·' za ar o ve öy er e birçok yeni ve 
C. H._ Partimizin göste~iği nam. QUzef ınafor yapıfdı, İnşaaf hôlô devam ediyor 

Şarkıtla (Hususi) _ c·· h I 
et Halk p um ur • r artisi kaza kongresi top-
annıış, dilekler üzeı·inde .... ··1 
nı•· gOrUJU • 

1 Tı~~· muharebeye giden gazi-ı - Sonra gösteririm sana! •• So
er gıbş~:·· :en, nasılaa nğzımdan: yunup idman yaptığımız zaman 
-. un. ı ~amazm aıraaı mı? hatırıma getir. ,. 

• Dı.ye bır laf kaçır~rak günah - 1.ııte Rü4tcm böyle bir Rüa-
l§ledtm, Fak!'t oldu ış~e •• Bunun temdi. Beni biı kılçıkla yeniver 
cezasını çektım d' p d • · • zet:lerı kazanın 1§ ve Edıme azalık- Anadolu - .. L -b· · · lar .. .. İ ••auua ırınıız yazıyor: 

ına ~~nr ve muteabbld M. E- ç Anadolu vlliyetlerimizln vaktile 
dAlf. Agaoğulları, Dr Fuat Koman, en çok ihmal görenlerinden biri d 

ı Havaalı, Eczacı Suat Sıdar, fÜphe9iz Tokattıl' fn•nn b .. e 
Ti' Ah ed M · I · h' · - , u nıu-uccar. m ~Re, Rıfat Var. mı yurd parçasının bu "•dar İh· 
d~r, .. Kitabet Hllnu Atakan, Uzun. mal edildiği devri c:liİfündükçe bü. 
~~~ Ga:alıkla~ı:i· 

0
Mu5tafa Öner, zün duyuyor. Feyizli toprakları ile 

oreoe, ıt ~ rhon, Vahit yarı Konya denıec olan Takat vl· 
Yayal

1
ar, Meriç azalıcına Fuat o. liyetf ıim.di 0 ~ ihnı ı· t -

zan psala azaı1 - 1 Ahm a ın aç ıgı 
K 'a 1 - g na!. ed Koru, yaraları kapatmak zaruretinin hi .. 
M q ~ aza ıgnıa Huseyln Dinçer, solunduğu yurd parçalarından biri. 
~~ıa Savll§e4, Arif Ödül ıeçihnif- dir. Bunu takdir eden Cümhuriyet 

r. ldaresi buraya değerli elemanları 
Bandırmada memur etmekte biiyük isabet gös. 

Bandımıa (Hususi) - Belediye termlştir, Bq altı yıl evvel Recai 
~nund~ kaymakaın.Jn riyaseti al- Güreli, To'katın imarına kendini 
tı a top ~an ~ehibı aanller vakfeden bir adanı olarak tanıt
==~ln gosler'lniJ olduğu umumi mak mazhariyetine kavuşm~u. 

•. azahklarına Doktor fanull Şimdi de fzzeddin Çağpar gibi ha. 

Uf ve l!i kararlar alııımtftır. Ya. 
pılan lntıhabda yeni idare heyeti 
ne fu zatlar seçllmlttir: 

R~inı Çeliker, Macid Sözer, Vey 
si Güleç Halil Köse, İbrahim Köcıe 
ve Yusuf ~oğlu. Bu idare heyeti 
kendi aralarında ba§kanlığa Rasim 
Çellkeri seçmittlr. 

Bilecıkte 

.. • ı. aşa, erın bn· nefes almış, 
Rustem, _namazım kılıp geldi. fakat ben, duru:- muyum oralar

He'?en yaglandı. Yan gözle de da. Eğer kalını' olsaydım kim 
benı süzüyordu. Ben de onu kol- bilir ne kadar alaya ~ğı·ıy~cak _ 
luyordum. Baktım, çok ıü:ı:el ve tım. 
uıthal~a ynğHlanlı?·or. Kl\•rak bi; Ahmed o/:lum !. İznik bana 
pe ıvan. a ukaten Koca Rüs- zindan oldu W C k tem y .. d 

1 
• u un gece uy u • 

. · · · apıs.ı goz o duruyor. larım kaçtı. Rüstemi n~ yapıp ya-
Ellı a1y8:kl~ bı~ adam. içimden: pıp bir yerde kıstırmalı id:ın. Pa

- yı .. bır gureş. zorlu bir cenk şa, Rüsteme bol ihsanlarda bu. 
var bugwı.. J F "- t b · Decr ' unmuş. a·r;;a enım ortadan 

ım. l<aybolmama da müteessir olmu} 
Rüstem, çarçabuk yağlandı. İzniktc bulunan Hüsmen ağa' 

Hemen el bağladı ve, ortaya a- beni teselliye çalıştı. Bana iyi ba~ 
tıldık. · · İkimı.z de kıvrak bir pe§· loyordu. Fakat hırsımdan gün 
rev ynptık. Ben, çok güzc1 peşrev geçtikçe büztılüyordunı. Derken 
yaparım. Baktım: Rüstem de gii- bir gün Hüsmen ağa geldi. Ve, 
zel pe~rcv yapıyor. Bir pehliva. bana şu müjdeyi getirdi: 
nın, pehlivan olduğu biraz da İb • - ram'· Goziın aydın. Mar-

Cokmen, Mus'tafa Zeybek ve Mus- reketll ve kıymetli bir valiyi lı 
tala Butuyu seçmiJl~{r, batında. 1rörüy.0!'11z. İzzcddln Çağ- Tokat Valisi inceldin Çağpar 

. Kocaelıde p~r felaket g-eçıren Tokata zelzele- olunmUf ve diğer bazı köylerde 

Bilecik (Hususi) - Bilecik böl. 
gesl Parti Müfettifl ve Sanısun 
Meb'usu Zühtü Bilecik Meb'usu Ka
ıım Gölek ve doktor Muhlis Sümer 
Vali Şahlnbq ile beraber Söğüde 
gelerek C. H. P. idare heyeti St'Çi. 
minele hazır bulunnıuılardır. Kaza 
ve nahiye Üyelerinin ifllraklle yapı
lan bu seçimde mebuıJarıınız.ı üye
lerin birçok dileklerini dinleyerek 
not etmiflerdir. Yapılan seçimde 
ld~ heyetine fabrikatör Nuri Te. 
n_ıurlenk oğlu, Doktor Necati, Te
cimbank muavini İsmail Çağlayan 
Koopelratlf Müdürü Refik Tunçer' 
Foto Rasih he!kimoğlu Manifatura: 
cı Sabri Tavıanlı, Ka;af Hüseyin 
Ersal ıeçllerek aralarında yapılan 
intibahta reisliğe eski reis Tlmur. 
1-enkoğlu get1rilmiflir. 

çırpınmnsından bellidiıı·. Kıvrak maris.te büyük güre~ var. Riiııtem 
tetik usta bir pchl:vanın çırpın: de oraya gelecekmİf. Arab Said 
ması derhal kendini göderir. d 
B d 

e ... 
İz:m.ı (Hususi) - Müddetleri ao. nm husule getirdiği rahneleri tedavi de yeniden okullar İllfAll için maL 

nuna ~ Vilayet Umumi Meclisi için >:etl,en bir idareci olarak vaki zeme tedarikine 1rirlıllmiıLir. 
aza seçutlı yapılmı.t ve C. H. P. ta- lcraatile bu muhitte büyük itimad Yol!arın tamiratına, köprü ve 
rafın{fan namzed g-österlleıı zevat ve sempati tesisine muvaffak olmuı 1 menfezlerin mahallen ıslahına e-
ftt!fakJ:a ~ilml§lerdir. tur. h~ıiyet verilmiJ, köy davaaına 

Yeni Vil&yet Umumi Meclisi a- Bu icraatın ıu son iki sene için. bilha.s.a dikkat ve himmet sarfe-
zaşının isimlerini bildiriyorum: de vücudlandırdığı eserler azımsa· dlbnlft..ir. 

Jxınlt: Rlfat Yüce, Kental Öz, namaz; yer sarsıntısından zarar gö. Bu gibi ve rnmnull lcraallır ki 
Sedad Pek, Sadettin Att§ Salih ren kö,Ylerin yerleri değiştirfler~ Toıkatlılarda biiyük bir memiıunL 
Kalemcioğlu, ' mü:naslb mahallerde örnek köyleri yet uyandırmı§lır, 

Adapazarı: Ahmed AbasJyanık, halinde yeniden I~ olunmu,, bım. A. G. 

Kaşta 
Kq (Hususi) - Kaza C. H. 

P. İdare heyeti ~anlığına ~1 
~n Avni Erdem tekrar seçll
mlftır. Cevad Adapaurlı, Repd Kerem. lar gayet ucuza mal edllniftlr. 

oğlu, Şevket.Kökçü, Yusuf Öz.Uya, Ka~akam e~ ~lmı~A? kazalar!a Edirnede bir füccarrn teberruu 01'"1'f1'nı"n yenı· "ayma"amı Mahmud Höc, nabıyelerde miidurler .çın evler yap. Ed' A A 1 
Ka • _ t 1m lzeled bala · ırne (Hususi) - Edlrnemizln 1 

ndira: JSmet Yelkencioğlu Sa- ırı lf, ze e metı rı değı· hayırsever tüccarlarından Kemal zmir, (Hu. 
dl Kaner, Mebmed Taner Cemil ten üç ıifalı suyun mecraluı en Dönertq Edirne Memleket Has~a. ausi) - Bura. . 
Yücelsl. ' uygun yerlere uzatılarak üç modem ı · ya baD-]ı Dı'kitı· 

nesne 100 liralık nobÜt teberru et- .. 
Geyve: Süleyman Akyol, Kemal kaplıca vücuda getlrilmlıtir. miftj,. kazası kayma-

Yılnıu. Ali Acar Mehmed Boncuk Şehrin Turhal şosesi medhal!ne Edı'r"edt. bı'r yangıı, kamlığına Sa-
Hendek: Li.til' Dinçer Mustafa doğru lnkifaf ettiribnesi esas tutu. "I • ıı lihliden naklen 

Akay ' larak bu semtte bir Nafia binası _Edirne (Hususi) _ Dün gece Necmettin Ku-
K.;amürsel: Enver Balkan, Rah- ile hususi muhasebeye ald evler Agaçpazarında çıkan bir yangın it- te, tayin edil-

mi Bllge, yaı>f ırıhtu,, spor sahası buraya nak faiyenin gayretiyle etrafa sirayet miı ve mumaL 
Gebze: İsmail Baıaran Esad Say ledllerek buranın büyük bir stad· eıtnv~d,.n söndürülmiistür. leyh D:kiliye 

dık ' YQJtl barme kalbi için ihzarat yapıl- Yangın fam saat 10,40 da Ağaç gelerek vazife-
Göküli: Osman Dalın. mı,ıır. Bir de beden terbiyesi bi. pa:taTında Cemal Ateııe ald ot de- ıine batlamış-

en e Rüstemin usta bir peh li-
van olduğunu i!k peşrev hareke- Bu, müjde beni sevindirdi. 
tinden anladı?Q, helalla§lık . .. Ve, Marmaris Bursaya, İznike, yeni. 
kapıştık. Müthiş bir çarpı~ma ol- şehire yakın bir yerdedir. Hem 
du. Tam on dakika altüıt olduk. de bir hmst:iyan köyüdiir. Zengin 
Nihayet on yedinci dakikaya bir köydür. On bes gfrtı sonra 
doğ_ru Rüstemi toparladığım gibi g-üreş olacaktı. Kendi kendime: 
•Ürdüm. Sıkı bir çapraz almış • - Ah!. 
hm. Koltuklarının altına girdim Diyerek şöyle düşünüyordum: 
ve, gömüldüm.. Öylesine süru • - Ah, Rüstem 1 B:r .. Jime ge-
yordum ki, ta paşanın olurduğu çersen sen... Ot yolduracağım 
yere göiürüyordum. Maksadım sana! 
ba~a idi. Paşanın önünr)e yene- Niharet güreş günü celdi da· 
cektim. On binlerce Bursalı bizi yandı. lzniklilerle bernber Mar· 
çevrelemiş seyrediyordu. Ben, marise yola çıkiık. Hiç ~üphe 
RÜ$teıni toparlayıp otuz kırk a- yok ki, ne Rüstem, ne Arab Snid 
dım sürünce BurHlılar ayağa fır- ve ne de diğer pehlivanlaT bc
ladı. El. Ne de olsct. kend~ pehli- nim İznikte olduğumu bilmiyor. 
vanlarının yenildiğini isteme:der- lardı. Marmaris güre~inc gelece
di. Rüstem, nlhayet çaprazımı ğim akıllarından b;le geçmiyor· 
sıyırmağa muvaffak oldu. Allı. du. Marmaris güre~ine meşhur 
ma d~tü. lien de kemaneye ge- Yenişehirli Etem Paşa da gel· 
çip bir an bekledim. Ondan son· mişti. Arah Sa.id, Etem Paşanın 
ra kemane ile Rü:;tcmi hav'11an· ;>ehlivanı idi. 

Karasu: Şükrü Saka, Osman Kas. nası ile bir çocuk bahçesi vücud· posundan çıkmıı. bitişiğindeki eve tır. Yeni Dikih 
Çortuda landırılrnı,tır. sirayet e!mlt ve avin çatıaı ile de. kaymakamı Sa- Necmettin Kuteı 

Çorlu (Hususi) - KaymP.kam Geçen yıl köyle,.de 47 aded pod.Akl otlar kamilen yandıktan son lihlide iki se:ıe kalmı~, son yılla· 

dırıp sarmaya girdim. Meğer Biz Marmarise gelince ortada 
Rüstem, sarmayı bile bile vermiı kızıloa bir kıyamet koptu. Bütün 
bana! ... Ben> ha~ma sıkı bir sar- Bunalılar, y enişeh:rliler beni 
ma vurmuttum. Manevralı oyu. konuşuyorlardı. Rüatemle, Arab 
numla onu aarmadan çevirecek- Saidin arası açıktı. Rüsteın, iki 
tİll i. Sarmada uğraşıyorum, bir defa Arab Sa idi yenmİ§ti. Bir 
yandan da pa_şayı kolluyordum. def a.aında berabere kalmı~larrh. 
Bütün niyetim Rüstemi, pa}Anın Bu sebeble Rüstemle aralarında 
önünde mağlub etmekti. 

Ar1f Dündarın reisliğinde toplanan mekteb yaptırılmasına muvaffak ra söndürülmü tür. ran idare amirlerini en fazla mes. 

::.::;ı;rı.ı:-:.=ı:::~ı:• .!t.ı:: "(""""ii~J;k·~~ı;··;ı~i~;~·~ı~;~···~~i~~~·~ı~;;"'"'"'"\.J•••.. ~::ı,:!: •• iı:~::rin::v:tşa~~1: 
larına Ziya Güray, Ali Osman Er- _ kaymakamı bulunan Kule§, ora-
söz, Süleyman Eten ve Hulki Mal- Ba:ıkeıir (Husu • da da köy davasına büyük ehem-

Tam manevı·amı tıımamlıya - rekabet vardı. Fakat Rüstem, A 
cagım sırada birdenbire kaydım rab Sai<fden çok pehlivandı 

koç'u seçmİfltrdir. si) - Vilayetimi~in miyet vermiı. bu vadide bilhassa 
rmaı ve viladi mij.. meıkur hizmetlerde bulunmustu. 

ve, gök yüzünü gördüm. Sırtım Benim Marmarise gelmem i1in 
yere vurmuştu. Aklım başımdan rengini deği}tirmitti.. Rüstemle 
gitti. Herif beni ycnmiıti. kozumu paylaşacağım cihetle A 1anada pa uk satıştan CSSCıte$I oln (Doğum Onun zelzele yaralarını he~üz 

ev'I) son aent"ler zar. kapatamamış olan Dikiliye de Ben, olduğum yerden nasıl müthİ§ bir güreş olacaktı. 
kalktığımı, nasıl giyinip kaçtığı- Uza.tmayahm, nihayet güre§ 
mı bilmiyordum? Paşa beni arat. kuruldu. Oğlum Ahmed, kazan 
mıt Bursayı altüst etmİ§ler bula- başında vallah tirtir tih'eyordum. 
mamışlar ... Beu, kisbetimi omu. O derece hırslı idim. Bir an ev. 
zuma vurunca lznik yolunu tut- vel meydana çıkıp Rüsteme ya
tum. İznikde bir hemşehrim var- pı§Jtlak azminde idim. Olduğum 
dı. Doğnı onun yanında soluğu yerde duramıyordum. Cazgir, eş· 
aldım. Pa~a> beni bir türlü bula- leri bağlamağa başladı. Beni, 

fında bnlkın daha faz ~/ :..··~~,. : F müfid olacağına şüphe edilme-
la rağbctinj kazan - , . mektedir. 

ka al ::?" :"". ; mıt ve z ardan .. 
fim<f İye kadar tered
düd ve end ite ile gi.. 
den has~'ar ıefkatle 
hastaneye alınmış ve 
ya bakılnuf!ır. Yur • 

r {' r r r .. 

1 Alpuflu şirketi müstahsile 
, pancar zammını tevzi ediyor 

Adana (Hususi) - Adanııdakl 
pamuk mahsulünün muhtelif f lrma
lar tarafından alınmasına devam 
ediliyor. Fakat bu mübnyanlnr çok 
ağır ve nazlı bir tekilde yapılmak 
tadır. Bu yüzden müstahsil mÜ§te. 
kidir. Ve halihazırda Adana çlCt
çisi pamuklarının yüzde kırkını an
cak satah1lm.ltfir. Zlraatlni yalnız 
pamuğa basrelımİf olan bir kısım 
müstamil malı darlık içindedir. 
Mübayaanın şÜratlcndiribnesi dört 
1rözle beklenmektedir. 

dumw:un en lüzumlu sıhhi bir mü
essesesi olan bu ıefkat yurdunu !da.. 
re eden değerli ha.Jlteklm Mehnıed 
Ali Ersanın vilayetimiz halkı üz.e
rinde bıraktığı sevgi ve takdir gün 

geçtikçe anrnaktadır. 
Bir baba ve ana ıefkati gös

teren bu doktorumuz müeS&ese
yl her gün daha mtiteL:i.mll 
hale 1retiriyor. 

Edime (Hususi) - Pancar flat. 
larına yeniden kilo batına iki kuruı 
luk bir zam yapıldığı malumdur. madı. Rüsteme vermeyince, derhal pr• 
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f:rkeği kadın 
N~5ıı:r~~~A eos-KuN iYaratır 
1..ikln.. neleslerJu yüzümü ka. 

vururken, yegane sevdiğim a
dama, ölünceye kadar onun 
kalmağı vi.deltiğim insana 
nasıl mukavemet edebilirdim. 
ihtiras bizi kendimizden geçir
mitti. Baygın b}r halde kollannın 
arasına düştüm. 

Anlıyordum. Htm de bütün fU· 
urwnla.. Ne tuhaf, iki garib hiı 
kucaklıyor beni.. Buna inanamı
yorum; kendimi inandırmağa 
zorluyorum. İçimde izah edil
mez, tatlı bir hls esmtsi.. Sema. 
hatten çocuk sahibı olmak .. Akla 
hayale gelmu bir vaziyetle bek
lennıiyen bir zaınanda ke~dimi 
baba bulmak .. 

O dakikayı yıışar gibiydi. Göz. 
leri küçülmÜftÜ, burun delikleri 
açılıp kapanıyoı·, göjrsü heyecan· 
la kabanyordu. 

Haaretli bir az.abctl bu! 
Belki, artık sou günlerini ya

f&dığı cinsi an:uların, içi titreye 
rek, dilde kalmış bir lezzet gİ· 
bi, sadece intıbalarını hatırlıya
bilcccği hislerin iflasını ifade e. 
den bir tezahür .. 

- Beraber işlediğimiz üç cü 
nahm birincisi ve en büyüğv Ve
dad ! 

Kesik ke3ik konu,uyordu: 
- En büyügü .. Evet en büyü· 

ğü, en müthişi.. Diğerlerinin de 
ndad farkı yok •• Lakin, bunu 

ibir baıka adamm karısı olduktan 
üç gün sonra işled'm ve •• 

Zorlu bir heyecanhı diklene. 
ek yüzüme baktı: 

- Anlıyorsun değil mi? Artık 
atmama lüzum var mı? 

lıinden evine döndüğü zaman, 
daha birkaç gün sonra doğacağı 
tahmin edilen çocuğu kucağına 
tutuşturulan bir baba vaziyetin
deyim. Hayretli bir şevinme.. E
vet, seviruneğe be:ızer bir feyler 
var içimde.. Deınell Semahat .. 
Oh. çok g-arib, bu ntırJarı yazar. 
ken ellerim titriyor.. Şey, yani 
Semahat .• Çılgınca sevdiğim, kay 
bettiğim için de perişan olduğum, 
ıhasretile yıllarca kavrulduğum 
kadın, benden brr parça taşımış .. 
Bizi birbirimize yalım: kalbleri
miz d~ kanlannıız da bağla
mış. Sonra ben nihayet bir baba
yım hal Oooh, h;)ln de Gönlün 
babası .. Bu tatlı ürperite dehşet 
karıııyor. Bunu ağzından duy. 
mak, bütün taf ailatile iıitmek is
tİyorw1ı. Bunda da garib bir zevk 
var. 

. ' 1.§· 

- İza.h et bira<G, naııl oldu bu 

Dedim. Seaimdu eski ısertlik
ten, fÜphedeın c.>er yok. Çocuğu
mu karnında taıımıt kadın o .. 
Birden, beynine kut'JUn yiyen 
vahıi bir hayvAn gibi kıvranıyo. 
nam. Gönül.. Demek gayri met· 
ru bir çocuk .. Ne iğrene; kelime •• 
Bir piç fU halde .. Nesebini tesa· 
düfün kurtardığı bir piç .. 

Ellerimle yüzümü kapıyorum. 
Yarabbi ne korkunç! Ben bu gü
nahı dünyanın en temiz, en asil 
kadınına ~lettim ha 1 •• 

Semahatin seai, hatiften ge· 
len bir seae benziyor. Dinliyo· 
rum onu, fakat, gö:.rlerim baıka 
alemde dolaııyor, kulaklarım 
bft:fka alemin sesini i.titiyor, ka
fam bafka bir alemin içinde do
laııyor. Rüyada uçuruma yuvar· 
lanıyoruz hazan.. Böyle bir ıuku· 
tun dehıeti ve üıpermesini hine· 
diyorum. 

- Düşün Vedııd ! Hiçbir esba
bı mucibe 1beni mazur göstere. 
mez. Ben alçakça bir günah İ§· 
ledim. Amma o zamanki şartlar 
içinde, mütalea edilirge b!raz te· 
selli veren taraflar bulunur belki 
de •• Hayran olduğum, tap1trcaıı
na sevdiğim nihayet idealim olan 
sevgilinin kolları arumdan alı. 
nıp baıka bir adamın kucağına 
atılmıttım. İkimiz de bedbahttık. 
Bu günaha aen sürükledin beni .. 
Hayır yalnız kabahatli ıen değil
sin t Ben de sahte bir mukave· 

Çiftçiyi çok menınun eden bÜ 
zamların Alpullu teker tlrlceti tara. 
fından müstahsile tevzilne batlan
mlftlr. 

Kara Ahmed, sordu: taya atıldım. Davul zurnaları 
_ U&tal Nuıl yendi seni?. swıturdum. Ahali bana bakıyor· 
- Ha 1.. Sarma kılçığile 1.. du. 

(Arkası var) - Ru nasıl ~vdir?. 

- Söyliyemezdim; çünkü sen 
bu günahı temadi ettirmek niye
tindeydin. Gönülün ı.enin kızın 
olduğunu öğrendikten sonra, hiç 
bir mani, hiçbir endiıe tanımaya
cak ve beni cebren arzularının 
yoluna aaptıracaktın. Diyeceksin 
ki, bu mua:ı:z.un günaLı iıliyen 
kadın, bundan niçin korkuyor? 
Bunu aana kaç defa izah ettim. 
Seni ıkaybetmekten korkuyor· 
dum. Kendimi sana veTirsem, gü
nün birinde bıkacaktın. Sanıyor. 
dum ki, beni yalnız gönlünde ya
ıatar ve hislerini, ihtiras ıeklinde 
harcamazsan bana bailı kalır
sın! Buncla aldandım! Yalnız bu 
sır hiçbir zaman meydana çık· 
mamalı, Gönül bunu asla bilme
melidir. Bu çok feci olur. Baba. 
sını öyle seviyor lı.i .. Hayalindeki 
alem birdenbire yıkılı.cak. Sen
den nefret edef;c!<, gayri raeıru 
bir l>;rlepnenin mahsulü olduğu
nu düşünmek onu İntihara kadar 
götürecek. Çocuğunun mahvol · 
masını İstemezsin değil mi? 

Sayıklıyorum: 

- Çocuğum! 
Gülmeğe başhyorum. Ne gülüş 

bu.. Delice, çılgınca, budalaca .. 
Kahkahalarla, boğulurcasına 

gülüyorum. 
- Çocuğum, be-nim çocuğum 1 

Ben babayım ~imdi ha 1.. 
Semahat, 'korku ile yuzurne 

baTc:ıyor. Acaba çıldırıyor mu
yum? 

motten sonra butün ruhumla 
kendimi aana verdim, Mukadde
ratın bundan aonra da bizi iki 
defa daha birleştireceğini aklıma 
bile getiremezdim. Sanıyordum 
ki, arhk bir daha birbirimizin 
yüzüne bakamayı;,r; ve ben bir ke. 
re daha böyle bir günah işlemek 
cesaretini kend;mde bulamam. 
Ebediyen ayrılıyorduk birbiı-i
mizden .• İstedim ki, of, ne hir.ab 
verici ıey .. Korkunç bir fikir 
saplandı kafamı; •• İstedim ki, j. 

çimde senden bir pllrça aaklaya. 
yun, ona, senin kanına, senin •İ· 
nirlerine kendi kanımı, sinirleri· 
mi katayım, birbirlerini ısrzula
yan, fakat kader'n birbirinden a. 
yırdığı iki İnsamn müıterek bir 
eseri olsun bu! Senden bir parça .. 
Anlıyor musun? Sen kadınlığın 
bu sırrını bileanezsin 1 Bu bizim 
çocuğumuz ohun! A~kımızın 
canlı bi.r hatırası •. O her zaman 
bana seni hatırlatsın! Düıünelim 
ki, o senindir, ikimizindir. Al'tık 
h;çbir şey aöyletme bana •• O mu
kaddes hatıra, az daha kirlenİ· 
yor, kutsiyetini kaybediyordu. 
Gönül, büyüyüp serpildikçe onda 
senden çok kuvvetli izler bulu
yordum. Gözlerine, burnuna hiç 
dikkat etmedin mi? Tıpkı sen .• 
Onu senden bir parça olarak içim 
titreyerek ıeyrecierken, vicdan 
azabilede kıvranıyordum. Fakat 
zevki ı:r.tırabından çek yüksekti. 

- Bunu bana daha evvel ni. 
cin söylemedin! 8irdenbire, lcahlcahalaı· boia-

zımda düğümleniyor. Bir anda 
sükunet buluveriyorum. Şimdiye 
kadar bir sevgili olarak kolları• 
mın arasına a{dığ~m, dudakları· 
nı öptüğüm insanı, artık §efkatle 
bağrıma basacak, alnına şefkat 
buseleri konduracacım. 

İçimden hem gülmek, hem ağ
lamak geliyor. Galiba da gözle
rim ağlıyor, yüzüm gülüyor. Şaı. 
kın bir vaziyetteyim. 

Şimdi ne olacak? 
Cönüle bu su söylenemez. 
Bu çocuk macerayı devam et

tirmek istiyecek t 
Dudaklarımın dudaklarından 

alnına yükseldigini, kendisini ih· 
tirasla değil, şefkatle kucaklnd•
ğımı, hareketlerim:n değiştiğini 
g-örüp, sesimde bir aşıkın değil, 
bir baba muhabbetinin ihtizazını 
bulunca şaşırmayac&k mı? 

Y apamıyacağım l 
Yapamam ben bunu.. Bu ko· 

medi daha fazla devam edemez. 
Semahati, trene bindirdikten 

sonra Samatyada.n Sirkeciye ka. 
dar yürüdüm. 

Bir uyur gezer halinde yürü· 
düm bu mesafeyi .. 

Ne yapacağımı düşünüyorum. 
Yeni rolüm çok büyük, oyna• 

ya.mıyacağım ! 
Babası ona c.knamh O baba· 

sına, «baba!» derken ellerimi 
böğrüme dayayıp, dalağın1 ,işin· 
ceye kadar gülecek, yahud azal:i. 
dan ezilecek miyim! 

( Arka.ı var) 

t 



'' 

Askeri 
wazıret 

Suikasd davasına 
dün devam edildi 
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Bergin 
( Baf taralı 2 nci aayfada) 

Bu müddet içinde Japonya 
hiç bir zaman ihtimal verilmiye· 
cdk kadar geniş başarılar göster· 
di, son zaımanlaırd.a ise tıpkı mih 
ver gi:bi taarruzdan müdafaaya 
goçıti, acaba. muharebenin sonu· 
nu getirmek için ne dfrşünüyor ~ 

Bu suale biç kimse cevah ve• 
remez. 

İngiltere başıveki1i üç gün ev· 
vel söylediği nutuk.ta Anglo • 
Salkıson aleminin haaıbini bitirir 
bitirmez bütün ,kuvvetlerile u • 
zak şarka döneceğini temin et· 
rnişlti. 

MiıSter Çörçil bu sözleri ile 
Japıonyaya bilmediği bir hakika· 
ti öğretmiş olamaz. 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 
Platinde11, Altından, Pırlantalı 

KADIN, ERKEK KOL ve CEP 
Saatlerinin Envai Çeşitleri 

Kıymetli Taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 
1943 Modelleri Üzerine 

Yülı8S zevlııle 7111>Jbnış emsalsiz C t C E K "' P L A K L A R I N 1 
Miiesseseml:We bulaoatmıızı müJde)ıeriL 

VACHERON ve CONSTANTİN 
SAATLERiNİN ACENTASI 

Saat Mağazası 
-----·- :lsta.nbUl - Eminönü ~eyd.a.nı. Tel'efon : 21128 

O ihalde Japonyanın müsta:k.- 1 • 
~~dh;ğc::~~~rşılamak için dü- lnblsarlar Umum Mldilrlljlndenı 

mu. Tokyonun .geni~ nefes alabil-! 

5 - İslleyeınrlerlo 9.'K .evvel.942 Çarşaımba. günü akşamına. • a.d:ı r İs!aıı bul. 
daldler İ<d!aınıbul Halır Sandıtmıda, Aırılalr;Mbılıllıeır ı1le Anık.a.ra. Ha.lk Banka

sına. boınsım'viaterile "' diğer cvrakl ınii9bl.telerı:ite müracaat etmelıet'i. 

6 - M~ memmla:rm111 tAbi tuU:ı.kwıakfıah ·lm .ib.ı.u mıwzou 
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7 - Diğfır meımul'laT '"'n imtihan mevzmlaın şunlaırıWI': mç~ni:ti ::~~:f 1~~: Anglo -! TUR, YAKILACAK İSPİRTONUN da bayiden müstehlike kendi derecesile 1 Litresinin 
ha8dJie ~ 'C ta.tbikahdır. 
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nev·i ve mikt'arla.ı,, ı Fakat Anglo • Sa:kson alemi- l TIY ATROLAR 

2 - Rl\YuiYP.. nin Avrupada yıllarca uğraşma· 
NOT: Halk Bankası. küçük Ucareıt ve gm'aı!lbnn me&ıe.!ti fu..'lliyetıeriıH> ı sıını ıtemin etmek için ne yap • ~ı~ılil 

ıüztlmııu "1eıUieri :anzim, te\'7.i ve tedvir maksad!ıart e'.-afı.nı4 deıvletçe kru. mıştır? Onu bilmiyoruz. 
ııulım1Jş hiır müesse9eıdir. Ve blr ınemlekıet davası oıa.n mesleki küçük k:nedt Gördüğümüz nokta Japonya· 
ınevzuımıb t~a.ı e cltli!.iyeılk ça.lısnıak ve J~lleıiııi müessesede an. n.ıın Ruısya ile mevcud dosıtluk .ı " Bu akşam saa.t 20,30 dol. 
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Şehir Tiya.Lroları 

Komedi lı:lSlDl 

malt emek ve ım.t•a;r~ olan ıençter amma1'!1tadıa\ R1 8 A 
' , bağlarını gittikçe sık.la~ırmaya AS LEŞEN 8 A 

. çalııştığı, Rusya :tarafından da 

Tramvay durakları kA1i!a~!::~~;timasına ihtt· cr.NIHAoı-ozGE 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmelen Umum Mü • 

dürlüğünıden: 
Tııııonva!Y dumıkla.rı ta.dil ıedıl,..islir. Bir mBn dlurıa.kılar tlekra.r tesis ~dilmiş 

ve bazOa.r.ı ~lml';i-ır. Tetrar teıi.ıt edileo vıe lıaldırıbıı du.rakl.a.ı: 

Be7oi~11 ~est: Gara.J, Osına.nb"Y· Cocıllı: lhaStaoesi. dut:&J.1.ı:ıııı tt.'krar t.e. 
sis edllm:il$tir. 

Çocuk ~.ie a.raba.lar saat 13 e bıdaır ~ !lllnnı. durına:yacü.ıtıı.T. 

Bmııa muka.bil Uam..ı.nıdaki duraklar ~ldın'bnı(.ır. 

Beşiktaş şebe\leSi: Bo1'a.,;l(ll lisesi, Kottej, Def:~ dııı.tJJtlıı.n teıı:r.u tı.!Js 
ediil~tar. Şeıı:ıef stadı duTa.ğı yalnız mao günleri ve icalı edieın. saa.tterde ya.pı. 

Ja.ca,ktır. 

.A)a.!ıaray şebelkıesl: Et.yem.ez durağı Dal'Udpa.şa:ya. oakılıedilml.jlıi1'. 
Bu ıfiacm:ô.t 3 Birincıkanun 942 sabıılnnda.n i1l!lb!aınımı ~ oolıecektir. 

D. Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Eyüp va.pur waeıesmde1d büfe 31 1'1a.YJS 1943 ~ bd~t' açık utıır.ma. 
ile Jııira1ıa verQeceıkıUr, Aı«ınna. 1 Bir .ıcika.n.n 1942 ~mbe giintt saat 15 
de idarıe merltıe'ıAnde &ıım sıa:t\Dl komisyonuııdla ya.pıla.cal$1'. l •idtlllerin ta.y.in 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kml'Uhı:t tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şahe " aJam aded1: 265 

Zirai n t.icazl her nnl lıuııb IJl1Jlmele1eri 

PARA BiRiKTiRENLEliE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiVOR 

ZI""" Ballkasuıda lamıbanla ve lhba.r:sı:ı t.samıf hes:abl.a.rında en 

1111 
50 ıı.raaı bulıuıanla.ra lellıed.e fı defa çekileeek lml"a Ue qajiıcJ.akl 

plllıııa röı:ıe ı1tra.m.Lye da.ğRıJacak tır. 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikbt: aesa.bları.nu:da.'kl parala.r bir &ıe11e iolndıe 50 liradan aşalı 

düşm.iyenlere t&ramlye oıktıiı ~ % 20 fula.lfle verileeektlr, 
Kut"'a.'f:ın senede 4 defa, 11 Ma.rt, ll Bazll'an, 11 Eylül, 11 Blrlncl 

kA.mm tarihlerin.de çekllecelrllr. 

mal vermediği için mi? Alman· Cild-Saç Frengi 
yanın yıkılması halinde de An· ve diğer Zührevi hastalıklar 
glo-Sakson. aleminin Avrupada •81R!NCI sırm M'U'TAffASSISt 

nd dan Panr n Persembeden ıııadı hrgmı 
meşgul !kalacağını sa ığın ,, "" ,,.80 • tıınıar (T•••tonı .,_.l 
mı? Tokıyo ile Moskova arasın· 
da mihver gibi Anglo • Sakson 
aleminıden de gizli kalan gizli 

BaNtıı, vıtt..,- .,na&• ~ " .... •~ -.,..... '1 ---·"-·-· ,,_ .. _. ......... ~ 
bir poli'tika a!nlaşması mevcud T~~aıt Asliıye Hukuk Mahke • 
olduğu iç.in ani? Yoksa Japonya mesın en: 
75 yıldanlberi ilk defa plansız Tokıadm Ezeefe Jr..öydndcn Ah1sbalı o. 
kaldığından dıolayı mı? ğUll.aııııırııdn Mehm~ oj;u 1301 doğLUDtu 

Muharebenin yeni sürprizler ea:yı 1330 seııesmde umumi ha,rbde 

doğur:ma'sını beklersek ihata et· a$ere cid:-eııek bi.'r da.lı.a. dönmediği ve 
· l 'Z ltaırıaıt meanaıtıınd'a.n clıı. bir h:ı.ber a lııı. 

mıı.ş 0 ;Ea[ı ' f'7 
1 

/ • m:\lllıkı cilheLle ga.i,pligtn"" hüküm yc.rll-

Gkl"tUn ~akl.u;;ı.l ıneosi Jııa.nsı Emine oça.s: taraf'mda:n daw 
.................................................... edilmelctıe oldrağundaaı muma!ıeyh r.:dp 

jmısaının a.v:ıkibi a.h\'al'ndeıt haıben\a.r 

ohn]ıa.rın bir 9fJlte z.vfnıda. veresesine 

veya Tolmlt aSJiye huK!Uk mahk~eslı:ı~ 
bia'bıeır veımneleri ili.n fJlunur. (805 ı 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
Mefsuh i'sttwıbutl Rıhtım, Dok w Anlır.epo Şıi.ı:1kıed.l fı:ııhviLidmlııı l.K§.nın:nu.. 

1 942 ıli:ımiıhl.ndıe va.ad:esl huıaı ede~ oııa.n. 73 No. hı faılı kıUJ>Onıa:rınm be. = 44 kutTUşta.ıı bedeli~ 2.KD.ırımuelve1 94.2 ıtmıı.ııindeını W~ren ödımecektlr, 
Kupon lı.amlDedıo.ln Eazal'tıt>.si, Çarş&JDha ve P~bıe cıı.ılerf saat 9 dan 

l2 ye kıadlaır icklıreıJÜz umum.i muhasebe müdürlüğı\ine mıi:ra.caa.tl:\rı. (1861) 

URT 
Doktorlar, bankacılar, ü.tlblel' 

mübend.laler velbistl bütün mii· 
rekkebli kalemle yazı yazanlar 

m~ebln ceblerlne akma. 

aından, kurumasından ve u • 

cun bozulmasından kurt.aran 

yepne 

HAKIKl 
KURTULUS 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürelmepll kalemle 
yazı yamı.ak mecbu. 

rlyetinde olan balla 
hakikaten bu ezi. 
yetten kurlarnıııtır. 

UCU atmmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkara.bilir. 

LUŞı 
... 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmaksızın yerle· 
rine takılır. 

KURTULUŞ 
kalemi sekiz parçadan 
ibaret olup her bir par. 
çası bulu.nur. AÇIK hı • 
rakıldığı halde her ne 

tekilde durursa dursun mü
rekkeb akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en sağlam ve en kullanıılı mü. 
reldcebll kalemdir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 

iBTA.R: Balkı şaşı.rtacak tlere. 

eedıc. bir ~ yeni ma.rkahlr çıldığı.. I 
na ooa;:ı.ra.n. sa.ym müşterl.l.eriımtzı.n 

naııan cIJJm.Uerinl celbederiz. Qa.. 

rcıntiili ola.n yabırz; TİCARET v:EKA. 
LETİMİZİN P. 8108 • 6318 numa.. 
m.Ta.r.mı ve KURTULUŞ ismini ta. 
cııya.n dolma kalemi hak.ikidir. TAK. 

LİTLERİNDEN SAKININIZ. 

(}{113~ &'7Il~ 
~l:JÖ~®~ 

PARAN iZ iN 
MEYVASINI 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yet. P. Tim. M . ;.;a,,liı oğlu Ars~an İ!tıa.ııibııl 330 (49905) in aci-e.n şubemize 

ıniiraoaatL (1838-1901) 

TllRKİYE İS BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

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

l İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELERi 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 
t )) 999 )) - 999.- )) -
1 )) 888 )) - 888.- )) -
1 )) 777 )) - 777.- )) 

1 )) 666 )) - 666.- )) -
1 )) 555 )) 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 )) 666.- )) 

10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) - 2640.- )) 

60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )) 

334 )) 11 )) - 3674.- )) 

T .. k'"e lı Bankcuına pD.ra yatırmakla yalnu; para birihtirmif 
ur ı,,. l 'h · · ' d d · l ve faiz almıı olmaz, ayni :z;amandcı ta ı ını:z;ı e enenuı o ur, • 


