
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

(Bu 8'•1en habe•le.--3 tlnctl sayf'amızdadır ) 

Sene 13 - No. 4431 Yazı itleri telefonu: 20203 SALI 8 BlRlNCIKANUN 1942 idare İJ)erl tel~nu: 20203 Flatı 5 kurut 

Amerikanın harbe girişinin yıldönümü Almanlar Edenin nutkunun 
Taapse'de T ·· k. d k. k. I . 65 mevzi ur ıye e ı a ıs erı 
işgal ettiler için Londra ne diyor? 

"Eden, harb dışı bir devletin en 
ufak b:r kaygıya düşeceği hiçbir 

şeyi söylememiştir.,, 

Royfer muhabiri Alman-
Royter aja.ısı siyasi muharririnia makalet 

ların Sfafingradda . Lcmdra .7 (A.A.) - Röytet- a- olarak verilmi~t:ir. Eden:n film 
J~mıın aıyaısi muharriri d ;yor ne söyledi i-se aynen odur. Bu 

taarruza hazırlandıklarına ki:ı ~ı . . böyle olunca da taraisaz ve hat:'l 

b 
ng• tere hancıye nazırı Ede- d h h · b . d ı · f k 'ld' · • A K ışı e.- angı ır ev etı en u a 

ı ırıyor nm va.m ama.ra.sında ı'k·ı ı ·~- k d'" .. k b ' b' · 
A •ilLo aygıya uşurece ıç ır ıeyı 

- kanunda hub sonrası meselele • . . • . 
Berlin 7 ( · d · ·· led" - · ihtrva etmemektedır. Edenın be A.A.) _ Alman or. rıne aır soy ıgı! ~ıutuk etrafın- l' tti- . . d"' . 

duları bafkomutanlığııfın tebliğinde da Türk basınının tepkisi Lon _ ır gıı şey, yenı unya nızamını 
bilhassa töyıle denilmektedir: drada kaydedilmiştir. kurmadan Ön<:e Almanyanın ve 

Tuap9enin f~maJinde kuvvetle Türk muha'l'T'.lrleri, Edenin fik- Japonyanın tec~':'1z kudretlerini 
tahkim edilmlt bir dağ mevzii Al. ri.ni.n sözlerinden da.ha Her: gitti. kısmaık zaruretıdır. 
man kıt'aları tarafından hücumla i'inıi saınıyorLaır ve acaba nutkun Bu nizam hakkında da Ede 
zaptedJbnlı, 65 d«ı tazla mevzi İf· metnı] taımaın gelmedi un diye mırı dediği şudur: 
gal edilml,tir. soruy~laır. Her hangi bir beyne1milel te.ş 

Terekln ıimallnde, Volga ile Don Haıwı'kat ıudm- ki Türk mu - kili.tın ilk va.gfı, sulhü korumalc 
araşında ve biiyük Don kavsinde harrİQ'leı-min bahis mevzuu ett:k. fikırfınde ol.aın devletleri tama 
düpnan muharebe hattına taze kuv- ~ kısım Röyter tanlfından tam mile temsi•l etme•ktir. 
vetleT s.evıketımek ıuretile Alman • ------------ -------------

~~}..n;;f; ::~~:: Girdiği dükkanda 5 kilo üzüm, 3 
§/;a~]:~:§'i~ kilo nar, 5 kilo elma yiyen hırsız 
tühnü,tür. 

Fransa ı Birinci ordu Tunusta 
müttefiklere • 

Ru• tebl-:ği 

Moskova 7 (A.A.) - Öğle üze
n ne§l'edıllen Sovyet teblığinin ekin 
de fÖyle denilmektedir: 

Sabahleyin yakalanan hırsız: "Meyvaya 
dayanamıyan ve parası olmıyan bir ada .. 

mım, hırsız değilim,, dedi 

harb mi ili.D taarruza geçb 
edecek? 

Laval Almanya ile 
ittifak yapacakmış 

- 1 

Ankara 7 (A.A.) - Tas.s ajan-ı 
aının Cenevreden alıp verdiği bir 
habere göre Fraosada yeni bir hü • 
k\snetln kuruhnuı için hazırlıklar 
yapıhnaktadır. Yeni hükUınet ku· 
rul.duktan sonra Almanya ile sulh 
ve müteaıkıhen de iLtlfak yapıla • 
cak, bunlardan MJIDl'a ise Laval müt 
teflklere barb ilin edecektir. 

Yeni bükUınetıte Almanya taraf
tarı olan Marcel Deat ve Daurl<> • 
nun da yd alması muhakkak sayıl. 
maktadır. 

Dünyanın en 
büyük zırhhsı 

denize indirildi 

ve Tunusa 
harekat 

Bizerte 
ölçüde 

karşı geniş 
yapıhyor 

Stalingradın fİmal kısmında ke -
tif kollarımız 3 dÜfman blokhavzı. 
nı havaya uçurmı~lar ve 60 Al • Boyacıköyünde oturan manav Bu suçundan do!ayıSarıyer ınücL 
rnan öldürmüJlerdlr. Ali, dün S"abab Eınirgandaki dük. deluınumlliğine se'·kedilen meyva 

S'8tlngıradın fimali gaı1bn.lnde kin~nı a~mak üzer: ~e~lği zaman, hırsızı fU garibifadede bulunmUf ~ 
kuvvetleriınl'Z mevzilerini tahkim lçerıde bır takım guruhuler duymuf tur: 1 

[Devamı 3 üncü •~}lada] tur. Bu seslerin ne olablleceğini a- «- ötedenberi nıeyv · ; 
....... Aı: k ı al w d a sevemn. 

Dün İtalyada 
zafer için dua 

edildi 

r..,..ıran ..., ~eng n ar ıgın an Son gÜnlerde lpi.z ve paruı kald -
dükkanını gözetlenıif, pejmüN!e ltı w md z 

1 

f t1i hl d müt 
.. h' b" gı an meyva alamaz ve yiyemez 

ya e genç r a amın lf ır ım ....... m D" .. .. 
IJ.I'-- il d d'nl d 0 .ar~~. un ma'1avın onunden 
~ üa e urup i enme en san- rk . . 
dık ve küfelen:leki meyvaları ye • g.~ en çeş.i.d, çexid 1!1eyvaları gö 
m _,_.. ld - .. .. • .:; runce dayanaınOOını, gece dükkana 

e::ıue o ugunu gonnurwr. 
Bu sırada oradan geçmekte olan girerek bunları yemeğe başladım. 

bir polis memurunun da iftirakile Hırsız olsaydım ~km~edekt para. 
içeriye giren manav Ali, bu meyva yl çalardım! ... 

R ~ara 7
1 
(R:yo l g:;tesl) .. - ~eraklısı adamı yakalanııttır. Dük Yapılan tahkikat neticesinde Sa

d"~İtaf1 ge en b te ~ n:ı ~ore, kan çeikımecesfnde l,ulunan 120 lira !&haddinin manav Alinin dükkanın-
~-- 1 Yanakınk tlulanner tara 1 aB~man paraya el sünnediği anl&§ı]an bu a- da 5 kilo üzüm, 3 kilo nar ve 5 ki. 

gunu o ar ı:r llftır ır--L damı Sa'"L dd. d d b' . 1 l ec:I w • 

1 eh. 1 1 L!t! __ 1 _ __!_d _1. : ~ n ıana ın a ın a ırı o • o ehna y lgl tesbıt olunmuıbır. 
f ır er n ~ c a~erı ve mul d w t bit ed'"-1 n· aı· · 1 ki eri<inın da hazır bulunduğu eli. ugu es ıunı.J r. S ahaddm tevkif olunmuttur. 

1 ni törenler yapılmıt. İtalyanın za • 
~ feri için dualar edilınif{ir. 

Biitün kiliselerde papazlar vatan
perverane nutUklar sö:rleınişler, son 
zaferin kazanılması için Allahtan nl 
yazda bulunmuJlanlır. 

Almanlar Sicilya 
adasının tahliye-

Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş klübleri anlaşıyorlar 

Fıiladelfia 7 (A.A.J - Şimdi
".ye kaıdaır inıa edilmenıiş bü.yük-
'lüktıe bir zırhlı olan e< N WJ~ • . • • • • 1 
sey>), 'bu Pazaırtesi günü de!1°ıze A erikan kuvvetlerinin Fransız jimal Alrika8tnda karaya ayak Sini IStemış er 

Üç klüb arasında bir (dostluk kupası) terti .. 
bine karar verildi, Galatclsarayın ikinci devre 

lisr maçlarına işt :raki de temin edilecek 

in.diril~. Bu zırhlı takrı.ten b;:;,ıkları günlere aid .şayanı dikkat bir reaim: Müttefiklere ittı Lond.r 7 (AA ) F d ı 
52,000 ton hacminde olup 1.6 Baw h k eden bir Fransız kıt' ası kend;aini •elômlıvrm Amcrihan as- y a L!ı..ı.:......~·-·· - .. as rAal • 1 
d -'.!ik 9 !~ •• ehhezdır u a . (B • d ·ı 1 ) osunun llll u·ıını~ıne gore ~ 

1:lllllll top ue muc • · ke lerinin önünden geçıyor. u resrm ra yo ı e a ınmıftır k d l _ Alın ' 'd 
· t bit edilen tarıhten tam r . • • • • 8 • ert T man umaın an ıgı, an ı a • 
~ es • d' "lmıııi.tir Londra 7 (A.A.) - Brrmcıı,tmftıir· rz e ve unusa ka~ı re&iooe kuvvetli. bir garnizonun 
18 ay evvel suya m m · • ,Oll"Chı .,imdi imali Afrikada Ce- gen!lş ölçüde h~k~t yapılmak - mevcud bulunduiu Sicilya ada • 

d d 'd uk.a.MI taarruza geç· (f)evamı ,!f unr u savfada) da:ki büt"" "vill . b ~t L 

nJuatpuoknso·~yalı~yveeckeilki .. ~C~ .. ~ .... ~ .. ~iSk"e·rr·vaz·ıyer .. =:ı· .. ·· ~ı:.J~ ~E~fi-: 
~ ve Campamada örfi idare 

Tokyo 7 (A.A.) - Japonya- Almanların şark cephesı·nde ilan edilımesini de i&tenıişlt!!"dir. lllın haırbe girifinin birinci. yıldö.. 

~:!::~E:~*~;._:;,; d ruml8fl01 eSaSll SUrette Türk - Rumen ~tu;:~!:~~dd:!;!~!;ıe~ ·~ U ticaret anlaşması 
çilerf Te ataıemiliterleri de bulu • d 11 ltt•kı • anıaeılıyor Ankara 7 (A.A.) - Romanya rı~::&uebette bl!.fVekil g~neral uze 1 erı 'J ::.~~m:~L:eetbua;~~:s~ Ônümüzde Pazara kar~rlafacak .ola_n Galatasaray ve Fenerbahce 
Tujo bir nutuk söy]iyerek hamın bu • l K D rlcıiye Vekaletinde başlanmıttır. takımları f>:ıkı bır maçlarında 
ikinci sene5inde taklb edıl.lecek yol Yazan : Emeklı Genera . . Tan heyetine Hariciye Vekaleti U- 1942-43 mevsimi lig maçları mıştı . Oç emektar kl"'b" 
hakkında izahat verecektır. Bu nu· 

1 
D ğ cephe.inde: lunulmasına rağmen buan bir ta- mumi Katibinin birinci muavini or. hasılatı yüzünden Galatasaray klü- bu seheble ualarının u ıi: 'u 1veya 

bak radyo ile dünyaya yayılacak • Kalbe :.:ıarı bavaliaile Stalln- rafın, hazan ~a diğer tarafın taar • ta elçi Ferid~ Cemal Ericin, Ro • ~ü, .Fen~rhah.~e .~~. ~etiktat klüble. spor muhitinde d 1 ~çb' ış ~ ması 
t&r. ıra<! içiııd Don Volrga arasın. ruzu veya miidafaaaı teklinde, fa. manya heyetine de Romanya bari. rile ihtilafa duıtügu tçln lig maçla • ~ H e yı ır tesır yap 

8 hk!kanunu takib.wedecek ~!~~- da v~n IMiyiik eDon ka~ai nuıntakasın- kat hiç eblhniyen bir şiddetle de- ciye nezareti iktlsad dairesi reisi or- rında her iki klühle oynamama~ a ~~~k:· bir erlb bli~~usta blrbirlerlle 
d pbiiyeucr w .. .J. • .;.. dağ Y..n ellneldedir. Yalnız: kaydedil • ta elçi M. ~ riyaset etmekte. karar vermİf ve bu ~i'den d g ~bur' _.ı.:_.ı -~ lr gı yapmak mec -

~ .. ,,_, • · 11 tada;z-. e 0 • lfÇ\llııue wan üç klübüınüz diio 



2 Sayfa S O N POS T ~ 
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.dirincik~ 

Hergün RESiMLİ MAKALE 

T ans~ı motarü battı 

Fırsatı yaratanlar .. = Sabahtan Sabaha: 

Çizmenin tabanı 

İle koncu arasın LA'BRUYERE \.. Burhan Cah 

kürsüsünün ilk dersini 

verdi 
Tıb Fakültesi aıkıl hastalıkları or

Ma~mud Yesuinin ok 
ıanndan bir ricası 

Olauyu~: dinaryüs profesörlüğüne bu yıl ter-
fi eden Prof. Dr. Fahreddin Kerim Son Pos1ıa gazeıtesinde ~frı 

Mınifd? iki llYİD Gökay dün saat 14 de Üniversite de ~ilan nSnomedif.'ne ASıltr., « 

ilk fıılloıı:ııD .. ; «Kı..-;met Bekliyenler • Hukuk Fakiilt-esl kal~minde bir- mer'ke:ı. binasında kürsüsünün · 
kaç yt\danberi muvaffakiyetli mesa.. açlf dersini veımiftir. g-aa.del!;ln,dıe terrtıııa halinde çıta 
Is~ kendisini gerek Fakülte idare- Bu münasebetle yapılan toplan. Çiçekleri'• «~ Yarısı.. ve 

T b F ~1-1e• 'tef?(ka balindc ot.ın: sine ve gerekse talebelere sevdiren tıda Rektör Cemil Bilsel, ı a • 
1 b mata. M;ı.hkünu romım-h.rımm Mahiger Palrersoy fakfüte ka ~ aş kültesi dekan ve profesörlerile ka • 

ibı·~ı t ...1.1 t · edllml t'ır ........,,ıeııim byll>"llı''m. KY'-™» ha.ı Karadenizde havaların muhale • kat iğ' ne eri' an ayın f • Iahalık bir gençlik kütlesi hazır bu. .._..,. 
fetıl yüzünden Bulgaristaından lima.. Selçuk Kız Enstitüsü nakl§ öğr:"t. lunrnuıtur. kra.mna.n lstiyoı:ıum. Bu romanlar 
nımıza gelmekte olan ithal&t malı meni ve müdür muavini Semıha Prof. Fahreddin Kerim Gökay rek Slklamı:ş olan ~uyucul:ır 
yüklü «Tansel» motörü batmıttır. Gürbüz de N~ğde Akfaın Kı~ ~~n.~t dünkü dersinde sinir hastalıkları Ü· gC)udcırecc\ o~urıaırsa kend.iıerın 
Kaza etrafında tahkikat y&pılmak - okulu nakıı öğretmen ve müdurlu· . . birer Wtaıb hediye ed~cğim. 
tadır. ğüne tayin edihnılttlr. :terindeki tı:tkıklerl bak.kında ıza • Adree: Anka11a. cadrl-esi aİnkl 
--.:..:=-------------·---------====- bat vermlttir. - taibevi» Mahmud Ye-sari .,...:.;___:::; ___________________ ) Fahreddin Kerim Cökay Bakır. 

iSTER [NAN, İSTER İNANMA! 
Biga muhabirimiz yazıyor: 
«Geçen haftalar içinde J. -

tanbulla Karabiga araaında 

iıliyen Bartın vapuru 200 yol
cu ile lstanbuldan hareket e
diyor. Karabigaya kadar aza. 
mi me•afe 24 •aut içine •ığdı -
nlmıf olduğu için lıer yolca 
beraberine 24 aaatlik ekmek ve 
yiyecek almıf bulunuyor. Fa
kat Bartın vapuru yolda bozu-
luyor. Denizin üstünde tam 64 

saat kalıyor. Bittabi 24 saat 
aonra bütün yolcuların yiye • 
cekleri bitiyor, geçen z;aınan 30, 
40 aaati bulunca yolcular açlık 
•ancın çekmeğe ba§lıyorlar ve 
dayanamayıp kaptana bQ.f Vu
ruyorlar. Kaptan da Şarköy • 
den ancak 1 O ekmek b:n~in e. 
debiliyor. 

Kaptan 200 yolcuya bu 10 
kilo ekmeği taksim ediyor, her 
yolcuya ancak birer, çok ince 
dilim düfiiyorl» 

iSTER İNAN, İSTER İNANMAr 

ikinci tarihi konse 
köy akıl hastanesi nöraleji profesör
lüğünü de deruhde edecektir. Güzi- I 
de profesörümüzü tebrik eder,~ Konserv11tuar Müdürlüğün' 

b"b ettiği ikinci tarihi Türk 
konsenl bu e.~ aaat 21 de 
batı Şehir Tiya.tr'o$u kıomedl 
binasında verilecektir. Büyü 
alaka ile be'denen bu konse 
çüncü SeUm ve Benli Hasan 
eserlerin.den parçalar çalına 

vaffakiyetler dileriz. 
---o---

Eminönü Halkevinde 
şiir gecesi 

J:mlnönü Halkevinden: 

9/Xll/1942 ÇUııjıa.mba rünü al;şa.mı 

s.a.aıt (20) de Evimiz sa.tonunda. büyük 

bir ~r g-eccsi rteırıtdblennıiştiı. Pı~ı;ramı 

aşağı ~. lleırkes ıeleblUr. 

ı - Konferans (Şiirin içtimai biin. 

)"eıMd rolü) : Ta.hk Nejad Genca.n. 

........................................... 

.---ı• Takvim 
ı incik:\nun 8 Salı 1912 

Zilkade 29 • Knsım 31 

s. tın. Gıı. ôğ. İki. Ak. 
E. 12,46 2,31 7,25 9,47 12,00 C 
Va. 6,27 8,12 lS,Ot3 11),28 17,41 l 
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( ______ ~:::------'------------=~-----~~--=--::-=:·_·~-~~----------------
Birinci ordu Tunustaj • 

' a 1 
1 

J 
ı-ER R u As i • -. ı_ vaz _, 

So ovyet tebliği 
Alman mukavemetin·n 

fa a r ruza geç fi (l:o, tor of• I inci sayfa do) J rlben 30 Kın. baıı.,ndakı Ced•y • 
(Bc;.ş tarafı 1 inci sa;>tadcı) m~ı gereken bir nokta vardır, ki da - Teburha bölgesine ulaştıkları 

tadır. Daha şarkta General Mont ;on ; ~manlarla nıüttefiklcdnin ve bu cepheye karşı tnarruzi hare. 
gomery'nin Rommel ordusunun gun zarfında duruml .. rını b _ ketlere baş.ıyacakları herkes tara _ 
mevzilerine kar~ı umumi bir ta _ rTalz dahakkuvvetlendirerek mareşal 1 fında.-ı bek.endiği !:>ir sırada arala-

nıoçen o'n b .... k lL!"ruza geçmesi her an beklenil- b .. b.. .. un uyu taarruzunu rında bazı ağır tanklarda bulunan 
:nektedir. Topçu düellosu mües- mll;S b~t~ durdurmuş .ve _daha umu- ALnan • İtalyan ileri kuvvetlerinin 
sir bir suretle baş.lamı~ ve mühim 1 ır. ad~ ile netıcesız kalmaga çok ş.:ddetli bir knr~ı taarruza u~ _ 
miktarlarda piyade ve tank tak- mahkum bı.r hale getirıııir oyibi ol - ranıış.lar nıüh' · 1z g 

nıalarıdır ) .,. . t wn ınsaıı ve nıa enıe 
viye1e.1.1i ş.i.mdiden seıkizmci or- • kayıblarıle birlikte mihver kuvvetle_ 

•• •• ~ 

arttıgını soyı.uyor 
:luya gelmİ"-tir. Merkez mıntakasında general rinin eline 754 d .· h k k 

T J k t K r . t e eınr ıra n1a su-
Şimalı Afri.kada harekat on ki. u ov u~ a ınin ıl.e lnıen gölü a- retile bahsi geçen belge ı boşa'ta-

lometreyi geçmiyen bir ke:::im ~ası:daki ~~addt y~ptırınakta oldu- rak biraz daha batıya çekilmek Z<>. 
'ç'nde yapılan ileri ve geri hare- ~ aarruzı. ar e erde mütezayid runda kalmışlardır. Sfax G b 
ketler şeklinde tecelli etmekte _ hır ehemmıyetle sürüp g'tmek!>?~lr bö:gelerine karşı hareketle;e y:pae~ 
dir. El değiştiren Teburba ve Ce- ve bu sabada sert fırtınalarla bırlik- Fransız kuvvetleri de henüz hi bir 
deyda şimdi Almanlaı· tarafın - t~ çok acı soğuklar hüküm :.üm1e_ ö?eınli netice temin erleıueıniş1er
dan işgal edilmiş ise de bu iki sıne ve mebzul mıktarda kar yağ- dır. 5 tarihli İngiliz gazetelerinin 
....,,..v'kie helci'!Tl olan ı.ırtlarla bu masına rağmen general Jukov mu- Cedeyda - Teburba bölgeı1inde sa 
stratejik ückenin bir dıl'ım teş.. harebelere hergün daha fazla sayıda va,Iarın çok şlddet'i o!duklarını v; 
kil eden Matur mt;uefikler;n e- ku~et ve malzeme i~tirak ettirmek Alınan tayyareciliğİ!ıi Afrikada u
'inde bulı•nmaktadır. Bu mevzi _ tedır. Ancak, bir taraftan bu fırtı_ zun müddettenberi gö~terememiş ol 
le~ eller: .... <Je tutan müfre2eler nalarla kar ve soğuğun tesiri, diğer duğu faaliyeti bu sahada kaydea:.. 
A1.mım mukahiıl tıostrrıızlarını ge· ta~~ftan da Ahnan)arırı .~evamlı ğinl ve hu sebeble b: İnci ngi!lz or
ri oüskvrtmüşlerd=,r. Bu muvnf - mudafaa ve mukaheıe tedbır.erl kar dusuna düşen vazifonin zan ve taiı 
fıtk:vet k"t'i muh"'""beler ı~ın şısınd~ Sovyetler bu sahadaki tar- min ed"ldlği gibi k:lny bir iş t'lnıa
,....i•ttPf:kle"'e kuvv,,.tli bir hava İs- ~zla:ıı.e beklldikleri neticeleri de dığını tasrih eylemel .. t.? bu!unduk-

batısında büyük bir muharebe oluyor, Rjev'in 
Rusler Voronejde taarruza geçtiler 

Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet 
gece ya·rısı tebliği: h 

Stalingrad ve merkez .cep e-
sinde Alman mukavemctı art-

ı . e 
maktadır. Rus kuvvet e~ı g~ 
ayni i.st "ıkamette ilerlemışlerd.ır. 

SUs.tıLingrad şehrind~, .. fa brı•ka: 
lar mahaUeler'inde kuçuk yrup 
la!r a.raısında çaırpışmalar ol~ak. 
tadır. Birkaç Alman grupu ımha 
edilm.istir. 

· b batı"nda Sta!Lingradın cen~ . .. i _ 
Rus kıtaatı vazi.yetuıı duzeltm §. 

tir. Alman karşı taarruzları ger• 

atılmışbr. . . b 
Merkez cephesinde R1evm .a-

tısında çarpışmalar şid~e~lenm.ış· 
tir. İki noktaya nüfuz. ıçın yapı
Jan Allmaın teş.ebbüslerı boşa çık-
rnışhr. 

VeLikHulci kesinı:nde Almaın-
. · egw e muvaf-tar bıır noktaya gırm 

fak olmuşlarsa da, sonrad~n ~a
ptl ·ı" kııt .\'"$1 t" '!rrı•.,.lllr notı~esm-
•··················································· 

Tunusta Mihver 
kuvvetleri yeni 

takviyeler aldılar 
v:. . 8 (Radyo) - Haber a. 

ışı, üh. 
lmdığma göre Tunusa ~ ım 
miktarda Atman kuvvetlerı gel-

. . Bu kuvvetler Teburbada.. 
ımştıır. . 1 d' 
ki mevzilere yerle~nuş er ır. • 
. Londra, 8 (A.A.) - Dakar ı 

"tt fiklerin bir üs olarak kullana
mb' ul eklerini ve el konulmuş f ran-

ı ece · b t hareket 
&iz gemilerinin ser es ~e . h 
edebileceklerini General Einsen o. 
ver dün, belirtmiştir. . 

, ôldüriilen ga:ı:etecı 
. . 8 (AA)_ Fransız ga-

Pa~·ıs,. en. Marcel Sauvage'in 
zeteo~1eırınd ··td" .. lmüs ol-. ·ı· Afrikada o uru . 
fımaı ıh d büyük bir tepki u-
ma:u ura a 

ya.ndırınıştır. k bil Ledbjr alın-
Gazeteler mu a . kale 

haıklnnda. şiddetb ma -
ma:sı 

ler Y'lli:ıınaktaıdırlar. • b 
t Bu muharrir muharebenın . ~-

. t gazetesının 
e.ında İntran&ı.gean . il 
"' h 1•• • .d. RöportaJları e 
J:l'IU ıaırıı,'lq!'1t 1 L t 
büyük bir şöhret kazanını~ ı. ___ __.._.,...... 

Almanya ve 
tarafsızlal' 

. 8 (T.P.) - Alman 
Berlin, . .. üsü taraf-

haric.iye nezaıı:eh s°J~,r 'Mihver 
""Lık nıeselesıne a l 

sı~ f'kir nıu·'Lalea ·a~ 
1 • in ı ve 

devlet ertn 1. a•ag~ ıda-
ıd ·u sua ıne, -. 

rmın ne 10 ug . . 
ki ceva.bı vermuİtırı: h:rbir za~ 

a. 1-a;nya ve ta.ya ~ 
.t'LU•""" • d" manı olma-

maın tarahı:ı:hgm .~ş deled~ ta· 
·· k"' muca "" 

mı~tır. Bugu~ ;. vicdan meselıe~ 
rafs1z kaılınal rr • öre 
tddir. Siıyasi nokt,ar nazara g k 

1 k _. tarafsı:.ı kalma 
her meım e :er• b st· 
baıkıkmı istimal etmekte ser e 

tir. 

Barem kanununda 
esaslı tad i ıat 

A k 7 (Hususi) - Me-n aıra, ,__ e 
murlarda diplomadan ba~~ z -
ki ve liyakate de ehemmıyet .v~; 
·~ı ek ba.rıem kanununda tad l~ 
ı:ıı er . tk:k edıl 
yapılması meselesı te 

de buradan altılmışlardır. Bu ke-ı Alagirde Ruslar 2 köyü geri 
simde 800 Alman öldürülmüştür. almışlardır. 

Stokholm, 8 ( A.A.) - Şarkı Londra, 8 ( A.A.) - Rus askeri 
cephesinden alınan haberlere kudretinden bahseden Alman söz.. 
göre Ruslar Voronej.in ş ·mal ha- j cüsü şimdiki Rusyanın Çarlık Rus
hsında taaırruza g'?c:m · şlerdir. yası olmadığını ve Çarlık Rusya
Rjevde Rus baskısı şiddetini art-1 sından çok daha kuvvetli olduğu. 
tırmışt11·. nu tebarüz ettir:miştir. 

Zonguldakta maden faciası 

Çöken kömür· ocağt dan 
şimdiye kadar 63 ölü çıkarıldı 
Tahlis ame· iıesi dıevam ediyor, yaralı ve 

ölü aded~nin fazla olmasından korkuluyor 

Zonguldak 7 (Hususi) -- Z 0 ?.· j da kalan diğer amelelerin çıkarıl-
ldak k.. ·· h ı da çok mu- m ı· · gu omur avzas n . ası ame ıyesı devam etmi~, şimdi 

essif bir kaza olduğunu, Çamlı ko- , ye kadar 63 .. ,....el .. ,.. 10 
· · · li ti -.. e o u, ame· ·· - nd bir grizu ıştıa ne - 1 d mur ocagı a I . k L e e yaralı olarak çıkarılmış.tır 

cesinde birçok aıne enın topra a Tahl' . • . 
tında kaldığını, bunlardan 5 iin ö- ısıy~ ekıpleri faaliyetlerine de. 
lü 7 sinin de yaralı olarak çıkarıl- vam ediyor. Yaralı ve ölü mlktarı
dıkını bildirmlıtim. Çöküntü geni§ nın daha fazla olmasından kıorku
mahlyette olduğu için toprak altın- luyor. 

Amerikanın harbe girişinin yıldönümü 

tı"ınadı tew:n etmistir. Şllll~ıkı h~e temin edememiş bir ları ayni tarihli bir Londra telgra -
lngiliz tebliği vazıyetted1rler. fında bildirllınekted ir 

Kahire 7 (A.A.) - Bugünkü Terek'_in §İma] bölgesinde 1000 Halbuki 4 tarihli bİr Londra tel-
Pazarte$İ günü neşredilen müş - ve Don ıle. Vol~a arasında 2000 grafı §İınal Afri:·ıdakı mı.ittef.k 
tereık lngiliz haırb tebliği: Sovye~ eslrile ~ır hayli ~aıl'~ malze- kuvvetler ı.umumi karargahı sözc~

Dün keşif kollarımız El&gey _ n~e~ln~n~ alındıgı~ı. dah! liıldlren ~I sünün Tunusta Almanlarm 14 bln 
LA civaırmda faaliyetlerine devam Bırı.?~ci.kinun tar hli ~ıma~ re_s~11 askeri bulunduğunu .Ö)ledi~ini ha, 
etıniş!erdı'r. Dün uzun menzilli t~I, A1:nanlarla nıuttefıklerın:ll ber vermiş ve Atma ıla la ltalyan . 
avcılarımız düşman · taşıtlaırına doğu cephesinde hundan iki ha~ta ların zırhlı kuvvetlerini taki!> ede. 
taaırruz etmişler ve bomba • av kadar evv~l b.irdenbfre çok buhranlı cek büyük ölçüde piyade kuvvetleri 
tayyarelerimiz Mersabrcga ve bir .hale gırmış olan duruın1arını ni henüz Tunusa ge-tirememlş ol • 
Ta.met arasında.ki bo"lg.1de ha _ yenıden esaslı bir ~urette düzelte - duklarını bi'dirmic:.ti O hald "t 

... b'lm' ld kla . b" d 'T " . e, nla -
ta:rya mevzilerine hücum etınis. 1 1Y 0

• u rının yenı ır e.ı 1 tefik kuvvetlerin Tunusta uğradık 
l d . D"' hd d b' f - hallndedır. l b ~hb• I' k b er tr. uşman ma u ır aa- . • . arı u mag u ıyet evve a gere a 
Hyet gfü.termil}tir. 2 -.Akdenız ve 1ımalı Afrıka va, gerekse kara bakımından kuv 

Alman tebliği cephesınde: ı vetlerini hala herke3ı;e zannedile 
Berlin 7 (A.A.) - Resmi teb. Bay Çörçilln İtalya ve İtalyanlar sayıya çıkaramamış olmalarından,: 

!:ğ : hakikındakl n~tkuna İla'yan düçe~iı sonra da Almanların. sıkışık za 
Sirenaikte topçu ve ko?şif kıt 'a tarafından ~erilen~ s'l'rt cevabı lngı- manlaı-da en iyi kurtuluş çar~İ ta 

laırının faaliyeti artmıştJr. lngiliz llz • Amerikan agır bomba uçakla- arruzdur tarzındalcl büyük düstu 
"reket mevzileri .ile bir ia1e de r~nın 4 Birlncik.8.nunda Nap.ol:yl ta•bik edPbilmelerlndr.n ileri gel 

posuna boınbaılarla hücum edil • r~detle .b~mbn~ıman e~melerı t~ - miftir. Mihverin bu muvaffaklyetl 
miş.t:.r. ~ etınlftır. İ~ıllzler, lınıan tesıs- dPT> cesaret alarak Tunustakl kuv 

Tunusta hava kuvvetlerimiz ı lerınde husule gelen ağır hasarlar - vetlerinl daha ziyade takviye edi 
taınk ve m~törlü taşıt toplulukla. dankbatk

1
a Nba!>oİII J1i~anında bul~- etmiyeceğini İse önümüzdeki yakı 

rına pek müessir hücumlarda bu- ma ta 0 an ır ta yan zırhluı ile günler gösterecektir 
lunmu~la:rdır Muharebe tay..,are ikl İtalyan kruvazörüne de isabetler 3 U kd ~ d. . 

:r • J - a.k" ld ~ bild' k d" ı - za ogu a. 
~eı"inıden mürekkeb teşki.ller gece v ı o ugunu ırme te ır er. s· l ik Am 'k A 1 

· · · · İtalyanlar da hasarın ağır olduğunu ır eş eri a - vustra Y 
Bone ve Phılippe Vılle hmanları- . il h lk d 

109 
.. 
1
.. .1 kuvvetleri Japonları şarki Yeni G. 

bo b l l d ve sıv a arasın a o u ı e ' . 
nı m a amış ar ır. 350 al b 1 d ~ .. nede Guna • Buna sahıl ınınlaka 

J l bl · ~. yar ı u un ugunu ve mutte -
ta yan le ıgı fik 1 d ı.· I 1 d'" sına sıkıttıl'dıkları ve çok şiddeti 

Roma 7 ( A.A.) - İtalyan ordu .. ..~~~~r~. er he~ llır tan: n dl l u. tazyik ettikleri halde henüz bura 
[Ba~ tarafı .ı inci _ 3ayfada] ' Pearl Harbourdanbcri bir deniz- tarı umumi karargahının 926 nu - §uruAI ugımu İt la er hverrnkute rlerl. lardan atamamışlardır Japon m 

Ruzveltın mektubu altı inşası için lazım olan vasati za- l bl'~ man - a yan ava vvet er · 
Vaşington 7 (A.A.) - Rei's Ruz manı 4 ay ve 3 gün kadar kısalt- marşa ~.t;. ığİ\k . d de Tunus ve Cezayir Jimanlarile bu- kavemetlnin pek ınuannldane old 

velt ordu ve donanma mecmuasını tık. Bundan evvel en kısa zamanda f l~r t~ ırtenatıtc topçu ve pıya e ralarda bulunanı müttefik tesisat ve ğunu müttefikler d~ itiraf etmekte 
alb J h C il 'h 1 aa ıye 1 ar mıt r. · zl d d" l Ke ı:ı.. b 1ldi il b k d çıkaran ay 0 n a au o inşa edUmekte olan zırhlıları şiın- . . · A gemilerine karşı ,;ıkı taarru ar a ır er. za ....., , r en u a 

Lamgblin'a bir m<"ktub gönd~nni.ş- di es.klşlne nisbetle takriben 7 ay Tunus k~sinı~~e / ıle U: l~a - bulur.maktadırlar. deniz ve hava muvaffakiyetine ra-
tir. Bu mecmuanın ilk sayısında çı. evvel ine_a ediyoruz.Destroyerleri • nun arasın a p et ı m are e - B h k ti b tl d lll men müttefiklerce Japonların be 

lerln cereyan ettiği taburda yol ve d uk arTe e er Bu' surt e e et vkaa. nuz·· Guadalkanaldan da çıkarılın kacak olan bu mektnbda cüınıhurrei miz 1940 senesindeki in"a müdde- d · e er en unus ızcr e mın a -
... emıryoh\ iltisak noktasının temiz- b d • Ik" d"' .. sı kabi.l olamamı:dır. İo<in garib si şöyle demektedir: tinin yarısından birkaç gün fazla sü ı 

1 
• • 1 1 h ek:... sında un an evve ı uşunce ve .. 

M -•- harb ti . j b b' .. dd . . en ııesı ıç n yapı an ar .,.._ esnasın . . 1 k b. h lmparatorlugu~ umumi karargahı 
üfiert:A goyre mızn a- ren ır mu et ıçmde tam.anılanı- da düşmanın kayıbları llOO esir tahnıınlerım ze uymıyaca ır a- •. 'L• ihll b' hl 

riz vasfı birlik, Amerika haLkının yor. Suları yaran tayyare gemileri- 72 nk 41 4 h • reket vukua gelmiştir. Hatırlarda nın 3 Bırıncı Kanun tar ır te 1 
B. 1 :ı. 'lletl 1 1 ta . top, O avan topu ve . .d l 30 tk· 

blirliğe ve ır eş.ı.A mı er arasın- m z n en yenisi bundan evvel bu J74 kamyona çıkmıştır. olacağı veçhile biz bundan evvelki ıle Japon t~rpı o arının • ınc 
daki birliktir. Bu birlik pek kıymet. gea:nıilerin in~ası için sarfedilen za - - yazımızda İngiliz _ Amerikan • te§orİn gecesinde Guadalkanal ya 
]j bir ft?Y, bize zaferi temin edecek manın yarısı ve 4 gün süren bir Fransız kuvvetlerinin çok ağır ve kınlarında Amerikan harb gemlle 
olan mızrakın ucudur. Denizlerin müddet içinde inşa edilmiştir. Almanlar Tuapse'de çok müteeyylnane bir tarz.da iler- ne hücum ederek bir muharebe zı 
ve kıt'aların harb ıneydan1arında Japon zayiatı )emekte olduklarını, bunun, ilk gün Iıs1le bir kruvazör. ve iki mu~ri 
deniz ve kara kuvvetlerimiz iyi ta- 11okyo 7 (A.A.) - Netredilen 65 • • 1 tf •ı lerde Cezayir sahillerine çıkarılım batırmış, iki Aınerılcan muhrlbın 
Jlm gömıüt olmanın ve iyi disipli- bir Japon resmi tebliğine göre, Pa. mevzı ışga e 1 er müttefik kuvvetlerinin 0 zamanki yangınlar çıkarmıt olduklarını, J 
ne nıaJlk bulun."tlanın kudretl'le sifilrt~ ilk harb senesi lçinde Japon şayialar hilafına çok az olmasın _ pon torpidolarından sadece bir t 
Mercan den.izinde, Mi.dvay suların. kayıbları §Unlardır: 2166 ölü, (Baf tarafı 1 İnci sayfada) dan ve bu kuvvetlerin büyük tehll- nesinin batmış olduğunu ve bu d 
da Salonıonlarda ve Yeni Ginede 42577 yaralı, 314 tayyare ve 62 etnıiflerdir. Alınan tamamlayıcı ha keler arasında takviyesine çalışıl • niz muharebesine resmen Sungas 
otduğu kadar §İmali Afrlkada da gemi. berlere göre bir Sovyet teşkili 800 masından Llerl geldiğini, bununla gece muharebesi adının verileceği 
parlak misaller vemıişlerdir. Halkı Gemi zayiatı diijman askerini yolı: dnıiş, 19 tan. beraber şimali Afrikanın her iki bildirmiş olmat'ıdır. Bakalım, 
mızın vatanseverliği sayesinde Lizbon 7 (A.A.) - As.soclated kı tahrib veya kullanılmaz bir hale cephesindeki mihver durumunun merlkalılar bu hususla neler bil 
memleketimiz demokrasinin tena - Press Amerikan ajansının neftettlği ııetlJ1llliftlr. Bu suretle bir tek gün her gün daha ziyade güçleşmekte receklerdir. 

K.D. nesi ba]lne gelmiftir. İstenilecek fe- tamamlanmamış bir istatistiğe gö- de diifmana verdirilen kayıblar olduğunu yumıştık. Elageyla cep. 
dakarlığın derecesıl ne olursa olsuıı re Birleşik Amerikanın harbe girdi 1600 ölü ile 37 tankı bulınufl:ur. besindeki durum mihver kuvvetleri 
bFze miras olarak iı:tikal eden de. ii tarfbtenberl müttefik deniz tica. Stalingraıdın cenubu garbisinde için güç olmakta devam etmekte _ ,•••ı•••••••••nl 
mokrasiyl muhafaza efınlek hususun ret filosu garbi Atlantikte 548 tlca. birkaç kes.imde kıt'alarımız düşma- dir. Fakat, Tunus - Bb:ert cephesi • ı TURAL•. Öksürük 
da halkımızın gös.terd.iği azimle ret gemisi kaybetmifl:lı-. nı müst.ahkem mevzllerd.en çıkar - ne karşı yürümekte olan İngiliz • İlacı 
iftihar ediyorum. Ölen askerlerimiz Japonlara göre mışlardır. Bafka l>lr kesimde bir Amerikan kuvvetleri, Tunusım tak. \.ı•••••••••ı•••ı .. 

'aneld'imF2 1n zafer meselesini ye- Tokyo 7 (A.A.) - Japon gaze- düşman tank birliği blı· piyade bir. 
: bir hızla parla.tmaktadırlar ... ~n teled, Japon .~vvetlerinln ,iın~i?'~ liğimlzl tecrid etmek teşebbüsünde 
b ndan dolayı mağTuruın. Buyuk kadar 262 dUfIDan harb gemısıru bulunmuşsa da tarafımızdan yapı
~anyanın, Rusyanın ve Çin.in batınnış ohnalarına ifarel etmekte- lan mukabil taarruz neticesinde bu 
mükemmel mukavemet hamlelerile dlrler. 155 başka dü§ınan harb ge- na muvaffak ola.'llamıştır. 

F akkemteln'i ihdas eden kana - mi&i hasara uğTatılmıı ve 9 u da ~ova 7 (A.A.) - Reuter a-
ve a.:ıı insanların istilasına uğra • eJ.e geçlrilmiş.tıir. jansının husu.si muhabiri Harold 
sus. m~leketlerde hüküm süren Bundan bafka 416 Anglo..Sakson King blıdirlyor: 
yan·hnezlik zlhniyetile de iftihar e- tkaret gemisi batırılmış veya basa- Stalingrad önlrinde Rus taarruzu 
~~nı m. Müzakerelerimizde,. ka • ra uğratılmı,, 503 gemi de ele ge- bafladığından 3 hafte.danheri ilk de 

iPEK SİNEMASINDA 
PERŞEMBEDEN lTİBAREN 

Büyük bir titizlikle dilimize çevrilen 

ROMEO ve JÜLİET 
ARTİSTLER: 

NORMA SHEARER 
LESLIE HOWARD 

r.rnızda ve bareketlerlmızde - ç.irlbniftir. 3798 düşıman uçağı tah fa olarak Almanların kartı taarruz 
r~:: lik de benim için bir lftihar rlb edllmit veya hasara uğratılml§- İ9İn bir kaç teşebbüs haa...e.ketinde 
ki llır "dlr. Başlangıçla müdafaad~ tır. bulundukları belirmc;ktedir. Al!llan 
ves ~ı kabul ettik. Sunun sebebi Japonlar, harbin birinci sen.esin- lar, fİmdi KaRcas 4ımal ~ernlryolu 
k~. gd' ·ı n darb2 ler ve tarafımız de 41 harb gemisi ve 556 uçak kay boyunca, Rostof'dan ~akvıye kıtaa- Bugüne kadar yapılan dublajların en mükemmeli. bıze ın ırlı e hesa.bların yanlış ol - betmlşlerdir. tı getirmek için vakit bulmuşlardır. &., .. __ 
dan yapı an d t ~- .... l~~~~~~llllllll~llllllll!lllllll!lll&C .... 11!1:cıı~ill!l .. ıml .. ~ d ğildir Müsaid zaman a a- --- -
ması e ·ğilnizi biliyorduk. Bir ,--------•••••••••••• # -:••-••••ıam••••••••ma~ 
r.uzamfn;~:~ın harb gay~eti hak- ÇENBERLİT AŞ SİNEMASINDA MW:lk hayra.mı, neş'e tufanı. .. ,..Zevk fırtınası yaklaşıyor. 
eşile hakik t anlaşıldıgı zaman LALE 
kında a et'n ne kadar bü- Yarınki Çarşamba günü 11 den itibaren • Perşembe akşamı S:neması 
halkımız bu gayr v. ·ı ledlğhnlze . EN• N K'ZI ı 
~ ~:p~~!:r:a~?:r~·e 1 ~:~ar kuv - 1 - FA H 1 ş g ( VETTE) 

kt d' BQı tadilat arasında 
~eı ~ ır. }arın durumu da 
ucrebı memur O -'tJ' 

•. .. .. de tutulacaktır. ere l 
ıgozonun 

memurlar da hastalandı~ları ~a: 
l .k meı.:unıyetlerını 

nıaın ve &ene ı . 
kullanırken maaşlı men1urlar gı-
bJ muameleye tabi tutuLacaktar-

dıT. 
Yapılan tetkikler sona erme~ 

da bu husustak 

vetll olduğunu öğrenecektır. . KATHE DORSCH'in en son ibdaı 
Bahriye nazırının mo%fıl~sı Fahi~liği kendisine meslek edinen bir ananın romanı 

Ordu ve donanma gazetes,ı gele- G E C E N o·.. B ET Ç 1· S 1· 
cek sayısında bahr(ye na~ırı albay 2 • 
Kn ks'un da bir makales nl neştt- CAROLL LOMBARD'ın ölümünden evvel vücuda getirilen eser 0 

Bu makalenin başlıca f ık 1 

Amerikanın 3 büyük radyo yıldızı 
MARY MARTİN • CONNİE BOSWELL 

DON AMECH'ln yarattığı 

VEDA BUSESi 
Şaheserlle İstanbula hakiki bir müzik ziyafeti verecektir 

Bu efSİz filmi görmei-e tinıdlden hazırlanınız. -·-· 
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!L~jlli"AVEr ~s· Barp niçi: 1 Gene alkol meselesi 
• .uzayacak • / .. v AzA~ -. -~ 
1 t k Un macerası Harbi kazanmak isti- / Profe ;or doktor ~adı Irmak 1 s a o z yen taraf ha va tekni- S on Postada.ki ya:ı:ılanmı rin en baıında alkol, hele raJ 

takib eden muhterem okur gebr. 
Yazan: Ferenc Körnıendi Çeviren: /brahim Hoyi ğinde büyiikbiryenilik larım bu mevzua birka~ defa te· Hatk bu hakikati ne kad 

mas ettiğimi hatırlayacakl.:rdır. güzel aeziyor ve ifade ediyor Tarih: 1939 ya:zıdır. Yer: 
Fraruu; Rivyera•ı. Hava: Sıcak 
ve bunaltıcı. Atmo•fer: Gergin, 
fena, meı'um ve mel'un haberler
le dolu. Konufma mevzuu: Gü • 
nün •İya•eti .. . 

Harb olacak mı? .. Olmıyacalı 
mı? Büyük tehlike karıınnda kü 
çük devletler ne yapacak, nasıl 
bir daram takınacaklar? Bü>Ült 
devletlerin ba•kılarını kôh azal· 
tıp ltah çoğaltmaları neye cila • 
mettir? .. Hayra yorulabilir mi?. 
/ffe bütün bunlar konufuluyor • 
du lci Macarların mefhur piyes 
muharriri, dünyaca tanınmıJ edib 
ve birçok hikciyelerini bu aülun· 
larda lbrahim Hoyinin kalemin· 
den okumuı olduğuı•u:z Ferenc 

ı Molnar ıu ma•alı anlattı: 
Gün\erdeın bir sabah, bir iata• 

koz dupduru bir ırmağın yata· 
' ' jında, yosunlu yol boyunca n~f ~ 

ile 9'irünerek dolaıınakta idı. 
Apansızın, biri9t kendaini belin. 
den yakaladı, ve l'ücünden da
ha üatün kuvvette birisi onu, din 
lemek..izin havaya kaldırdı. fs -
takoz fena he.ide kızdı, köpürdü. 

- BÖy\e de NÇm& ~ey .,}ur mu? 
Diye ia,.n etti, yahu, ben açıkta 
neks .at.mam.. Bütün bunlarda 
ne demek 7 .. Artık tam ııfın tü
keıtiyonlu ki, dibinde nemli yosun 
1- bulunan bir çuvalın içine atıl. 
dığlnl hissetti. Oh! •.• Dünya var
tm§!.. Gene nef.- almıya hafla • 
mıfh. Keıdi kendisine: 

- Gördün mü insan aeli bit- • 
den her seyi kapıp koyaverme -
mf!!i.. dedi. 

Bir müddet sonra, yeni baştan 
birisinin hücumuna uğradığını 
ve beTn&ı ortasından mülhit bir 
acımn ıqaiıya doğru indil;ini fark 
etti. Gene ceındet'eye sokmu§lar.
dı onu. Kart, hasta bir ses: <~Bak 
bayım, ne iri, ne güzel bir ista • 
koz.ıı Taptazed1r. Size iki Lira.ya 
olur diyordu. fstakoz, bu sözle
rin ~e demek olıduiunu bir türlü 
anhyamadı. Esasen ha anlıamıt, 
ha oanliamamıt umurunda idi san.. 
ki ... Gene boğulacak tJİbİ oluyor 
du ıki, birden içinde, bir tutam 
y~!ik buhmen bir file sepe. 
te at1ıd1l'ım duydu. Hakçası bu 
ye,il!ik alıştığı, ömr•.i boyunca 
içinde büyüyüp yeti•t:;ıi, oynattı· 
ğ1 ott.aırı de~!di. Fakat insan et. 
rafma uyDMlhydı. 

feylesofca iç.inden aöylendi: 
- Bekliyelim, ve bakalım dev

ran ayna•ı ne gösterecek .•• Saıa.de 
ti kısa sürdü zll'Vallı '-takozun, ,-e 
yeni bir buhran batroıterdi. Bu 
sefer - mutad sakılma.l.ardan, yo.k 
lanMt1lıardan aOIWa • müthit bır 
taa-a.1c:a ile 9el"t bir dam.in üzerine, 
mermer tqlı bir mutfak maaaaı
nm üzerine düıtü. 

Arhk ıistakoz, bütün bütüne 
f&'lrmı' k.almıftı. Suya ihti7acı 
vardı, ve uz.ak bir tehlik~nin kor 
kusu bütün vücudunu ~rmıtlı. 

_ İtin içinde bir orodopolluk 
var.. Benimle aJıa,v~leri necl:r 
bunların? Neden böyle canım aı
kt'layor, anlıamıycrum.. • diye 
diiJünüyordu iki, birden ha· 
vay& doğru kaldırıldı ve ken • 
di9ini cubba.dak suyun içinde 
buldu. Oh! .. Keyfince nefes a!l -
mmk pek hC)ftu .. fakat zavallı is
taıkoz bqna gelenleri bilmiyor. 
clu. Onu, biır tencereye atınıŞtar, 
tencereJ'İ de bavatıazi fmnmın 
(iıııtihle otul"tnmslardı. 

Tarihi tefrikanuz: 3 2 

AKiLE HANIM 
ve 
••• 

SULTAN 
"GENÇ_,, OSMAN 

cSaıray hu avlusun denen mey
danlıkta sabah yağan yağmurdan 
kalma birikintiler üzeri.\den ae. 
km hademeler yerenlik ediyM. 
!ardı: «Hazırdan yİ)İp içen ta· 
aaaız ten inıanlar!ı) 

Bunlar inek gibi ıeylerdi. Ka§ 
lannı çatarak DaYlld Paıaya dön 
clth 

- Dotnuunu söylen. tatrada 
SÜftiiri Yar mHfll' Ye bİaİ müf tİ 

İıtakoz ı 1 nu kapad'" 
- İşte, hayat böyTedir. l>urup L.ava}h iatakoz yan baygın bi.-

dururken telita dütmenin manası haLe gelmittt~ Unun nöbetleri ge
yok !. Hele bi.r tadayım baka • çmiyordu. Sankiı derin bir rüyada 
yun ... Bu su, biraz tuzluya benzi- İmİf ı-ibi, suyun yava~ yavat so
yor .. İhtı:nıaıl kiı denin attılnr be- ğuma.kta o!<fuğunu hiuelti. Ağır 
ni. Bell'k.i. fe, böyle 11cak <>)duiu- ağır aklıı batına geldi ve ıöyle 
na ba.kıbrsa., cenub denizlerine diifündü: 
düıtüm.. Vay canına-. Deniz gi.t. - Dünya, bugünlerde pek biı 
gide ıamıyor be ... Bak ben buna tuhaf oldu. Her 'ey aonunda dü. 
alıııık değilıim itte .. Yahu, neden 4:elıiyor, ve iyi bir sonunca bnğla· 
bir a.n evvel önüne geçnıiyoı-lar nıyor .. İhtimal ki istedikleri be:n 
bunun .. Bu hir cinayet .. Dayana ... dei'il.d~m de batkasıydı. Şimdi de 
mayorum. Yallah b~llah dayana.. kaıbahatier.in~ hatalarını anlr.dı
mıyorum.. Bütil:n alem t;marha- la.r ve beni kendi halime b1raka· 
neılik mi olmut nedir? Beni diri caklaırdır. Her ne hal i.ı.e, akıllı 
diri h.atlıyacak.lu- yahu!. İmdad!. ve diplomat bir iatakoz da~ma 
fmdaıd !. .. çılcıaır bir yol bulur, kelldisine ... 

Toam bu Mrade., macera, cina - lstaılıaoz İşte bunları aklından 
yet rixnanl;aınndıa okluğu gibi, geçiaeııeok olduğu yerde kıpırda· 
kapı açddı, ve evin hanımı mut. machıll kaldı, ve her ~eyi.1 yolun
faia ~ Ahçı kadına, ırMan, da gitttğiıne, •H~i,in bet'kemal 
diye ses'ltendi.. Doktor telefon oıduğun• kendi keındisi.n.i inandır 
etti, ı1ıncak aeet üçten sonra aele- dı. Fakat, ne yazık ki ten:erede 
bil~. Onun için istakozu haıpsedi\mif bulunduğu icin mut 
solW'a da b&.slıy,aıhilü-sin. fak uMinin dalübdan daklkaya 

Man, peki ef enclim, diye ceva.b i~ıyerek mf11f'um vakte doiTu 
ver'd:. ve lu:veo1N1min musluiu • y8'Jdutıjım bir tili-Hi anlıyamadı. .................... ·········-···· .... ············-····················································· 
Söz arasında: 

Eskimiyen bir iplik icad edildi 
13,000 parçadan mürekkep olan ve 3 sene 

çalışarak yapılan hesap makinesi 

mm yepyeni olduiunu .anmıılar. 
dır. 

insan gibi besab yapan 
makineJer 

yarafmıya mecburdur Mütemadiyen yeni ve bakir mev. Son Anadolu &eyahatimde guz 

Y M• d J zular pefinden katarken hel' ya.. bir nükte dinlemittim: Birço• 
3ZJH: Jla UDCeJ zar gibi benim de her vesile ile alkol;klerin Ramazanda olsu 

tekra.rlamıya meylettiğim konu· perhiz ettiğini gören ve bu m B u harbin başlanğıcında herkes l d d kk d · 
_._ ar a var ır. Bunlardan birisi va at Ml& etı minnetle ka.rtıla. pııcıa. çabuk neticenin alınacaöı. )k 1 ı · ·ı k 

la • a o mese esidır. Milletimizin yan aı e admları bir kamın ya· 
nı, ne 

0 
cailraa bet altı ay içinde hayaıtı üzerinde bunun kadar pılmasmı istemiye karar verıni,. 

olup biteceğini za ınediyordu. Al - ' 
me, um tesirler yapan bir unsur ler. Ramazan yılda bir ay değil manlar İfe bat döndürücü bir tek- d h b ı 

'ki a a u mak hemen imkansız on iki ay olsun diye! Masum, mu. nı e bll§lamıılar pike bombardı • okluğundan hepimiz bu mevzu ti, ıabırh, müceuem faz ilet aile 
man tayyarelerlle, hec- türlü mania- üzerinde sık ıık durmıy4 mecbu- kadınlarwun ayyat kocalar elin. 
Y; devirip geçen tanklarle ortalığı 1'"uz. de neler çektiğini görmek ıçın 
a tüst etmltlerdi, Bugün artık bu Beni bu defa bu bahıe sevke. het"ke$in en yakın muhitine bak
durumwı, bu aavletin lazımaelen ba den amil, sayın İnhiaar Vekilim'· maaı kafid'r, Çünkü maattee~süf 
tarılığı gösteremediğini hadiseler zin son beyanatıdır. Muhtert>m bu misaller her yeıde hazır ve 
meydana çıkarmaktadır. itte har • Vekil, modern bir devlei: adam&· nazl'rdır. Fakir bi,,. memleket O• 

bin dördüncü sene.I ıirdlğl halde na ya.kıfan bir samımiyetle inhi- lan Türkiye, bir cihan yangını 
Alman tekniği vaziyete ha.kim ola. sar maddelerinin bu meyanda ra ortasmd a yarınki milli ve ln!"ni 
mamıftır: kının sarfiyatına dair rakamlar vazifelerine yılda on milyon kilo 

Miitıteiiklere gelince: Dört sene· verdiler. Bu resmi beyanata gö. rakı içerek mi hazırl&nacak? 

ı denberi için için çalıpn ve bütün l'e 1938 yılındaki rakı sarfiyatı Bir zamanlar, derecel'i dütük 
memleket membalarını bu uğuı-da mız 7,410,000 li.tre iken 1941 de tçkr.l.er V'asıblsHe rakı sarfiyatını 
harekete getimllf .>lan Amerika'ıla- 8,360,000 l'treye yükselmi~til'. azaltabileceğimizi ummu,tuk. 
rın da vaziyete hakim olup olamı. 1942 de rse bu rakamııı dokuz Fakat vakaala.- bu planın gerçek 
yacııdıları hakkında bugün için k-.t'i milyon litreye yükselec:e~i anla- lepnediğini gösteriyor. Yani hem 
bir aöz söylemek mi.imkün değ l:llr. ştlmaı<tadır. deırec:esi dütük içkiler. istihlak 
Zira bu harbde birinci derecede rol Yine muhterem Vekil ilave edi ecfilmif hem de rakı aarfıyatı 
oynı!a~ hav.• kuvveti .. ~akımından yor: ı•Bu rakamlar fazla satı, mütemad:yen yükselmlftir. 
teknık rtibarıle b:r yenı ık meydana miktaırlarıdLT Bu miktarlarda Çünkü cenubluyuz, Akdenizli.. 
çıkarılmıt değildir. Bcqlıca göze / 'aıtış yapıldıiı halde yine her ta- yiz. Mizacımız fimali Avrupa 
çarpan feY senelerde~~erı ü_zerinde rafta bulamıyoruz ve alamıyo. ırklarına b~zemez. Ve çünkü he 
çalı,ılan 11 8. l 7ıı tı~.'~~ekı uçan ruz denildiğine göre pi.vasaya nüz nüfusun yüzde 6eıkseni oku· 
kalelerd.lr. Bunların buyük vas.1ı arı daıha fazla mal verebildiğim;z yup yazmayan bir milletiz. I,te 
~000 kilometrel.1' UÇUf yapabılnıe- takdirde iııt "hlak yekunlarının bunlardan dolayı içmek değil, 
sınde ve 3 ton kadar bomba taıı • biraz daha kabaracağı tahmin o- <ıolmakn istiyoruz. Cinayet İatin
n:.asındaıdır. Halbuki bu tipte ve hu !unah:Iir. » taıklarını -ckuyunuz. Mücrim bİI" 
<ıkapasiteudsi tayyareleri ıimdi in. Bir tarafta bu vakıa: Devletin fife bira içiyor. fakat iyice uol. 
giiizler de lnta edebilnıekted:rler. bütün alkol istihsal tes:.Satı hani madığrn ioçin işi rakıya çev;riyor. 
Şu halde ayni tip veayni randıman haınl işled'ği halde halktaki al Nihayet oluyor. Yani ya nıubiti
~~. tanareler. yap!nakta, ALman~ar k~ ıİ.Jtİyakı tatm:n edilemiyor ne kepaze oluyor, veya mücrim 
ıçun de hiç bır man.I yoktur. Eger Hele son günlerde r,akı bir hıtyal oluyorl 
yapmıyorlarsa bu bır hesab ırı1ese- ~biri gibi aranır oldu. Karabor. Velhasrl derecesi dü,ük içki. 
lesı!dir. sa metası haline &'elen :rakıya her ler yarım tedbirdir ve aksi netice 

Bugün için bütün mesele bedel az görülüyor. verm~tir. 
her ay İçin Y~P.'lan tayyare mlk.. Öte taırafta ,u vakıa var: Has Milletimizi bu uçurumdan ka-
tarı VI'! yehşt rllcn pilot adedi tanelel'imiz ha.atalarımızı alam'- rumalr içiın tek bir cezri çare var 
üzerinde temerküz etmekte - vo,. tımarhaneler ağzına kadal' dı1'": Şedi.d, ;stiısnaaız, marhamet.. 
dir. Müttefl~ler her ay için 1,000 dol~ mahkemeleT bos,anmR da· s:.Z bM- alkol yasa~ı. 
kadar büyük bombardıman tayya.. vaılarile ambale halde i ... iz dilen- K.aç.akçıhk tağşisl-er. Evet hü· 
rul çı:ka_rdtklarını aöylüyorlar ve ciler" bir ordu teşkiıl edecek sa· tün bunlar vardır. Fa.kat benim 
gelecek tlkbabara ka~M . da 3 ~I~ ytda. Şüphesiz bütün bunların ve teklif ettiiim sekil<:le bir yasak 
!"!yare .harekete geçırehıleceklerını gine ami'1 rakı değildiır. Fakat bunlarrı ön!ıevebHir Vfl! hiç olmaz-: 
ilave ediyorlar. Burulan bqka tay- ,u da şüphesizdir ki bütün bu 58 veni yetifen nesiller bu badi. 
yare çnialıdıkça daha kesif ve daha seametleri vapan çee.idli amitle ............. 1'n ... tJ\nl1thi1~r. 1 

sık lıattkit yapabileceği, ı:lra tay- ============================::::ıı:ı::=:===-. 
yarelerln ate,lerlle birbirini dütman Berlirı, Steltln, Breslavl) gibi daha fın mühendialerl ıeccll gündüzlü 
avcılarına kartı daha iyi koruyabile tarktaki efhirlerdlr. Müttefikler bu. bu 4atlbmette çalıpnaktadırlar 1 
cdllerfnden daha az zayiat ve - ralardakl endiiStrluln üçte ikisini Verilen tamamlayıcı malumata gÖo.j 
rilıeceği kanaatinde bulunuyorlar ve tahrib edecek olurlarsa Alman or- re müıbenclialer feDI bir tay .. 
buıla delll olarak ta evvelce "Kolon duaurıun artı* lobİzJ\lll edebilecejl yare eydana çıkarmaktan zl • 
ya, Easen. Bremenıı gibi §"birlere kanaatini besliyorlar. İn&iltere bava yade diqıman tayyare1lnin uçu "! 

ka"!ı ya'!ı~ hücumlard~ % 10 maretJı uSir Arthur Harriaıı bir be fUnu sekteye ~atmak için ~imyni 
zayıat venMlrl halde a)"Dı fehlrlere yanatında demlfllr ki: "Bir gece veya elektriln kuvvetlerle uiraımalc 
karıı 80Jl zamenlar'da kesif kütle içinde AJmanya üzerine 20 bin tay- taclırl•. 
halinde yapılan bombardımanlarda .. d bild:..:.ı _._it b m 

rak . . u ~ yare goın ere "6' m ~- u m• b~ ,-:.;n % 4 de lftJlllf oıuugunu ı.et ertesi gün artık harbi devam .................................................. .. 

gÖStet':. ar. . ettıl'emiyecek bı, haıe sırecektir. B ·r motör battı bir 
Bugun A.frlkanın ılmalinde çok f alc.aıt her gece bin tayyare gönde. 

Milat Tuncel 

Abnan kimya sanayiiııin çok 
ilel"İ bir müessesesi ola.n 1. G. Far 
beninduat'l"İe yeni bir İplik yapmış 
br. Mensucat anayiinde büyük 
inkıitaf meydana getireceii i.ddia 
olunan bu ke,if, kömürden yapıl. 
IJUf bir ipliktir. Alman.Jar buna 
«Penon» adını vermiflerdir. Bu 
iptiği yapmak için kullanılan ilk 
maddeler ıunlarmıı: Kömür, ki
reç ve su. İ~ten anlayanların da 
'.ntikal edecekleri Üzere bu mad. 
de ~lillozsuz bir şeydir. Bu .!f
lik, biJ.bas.aa dayanıklılığı itibaıi. 

le çorap imaline pek elverişli ıel 
melde <İnlit· 

iyi bir mevzi almıı bulunan müue- rebilinem bu barb bir iki ay içinde kişi boğuldu 
Bugün birçok bankalar ve fik1er bava k. uvvetlerl vasıtasl~ bir. -"-··:yet bulur.» 1 

mali müeaae&elerde birkaç d d fil ı k eti nJP- Dün, Beykoz civarında rva ~ık· 
ybal n ani 1• ~--~~arıdn!~ uvvnd nı Bütün bu dii.ünce~r bütün bu larında bir motör batmıı, nıürette .. 

Son Pettte panayirında ((Pe1'"· 
sonıı ~pliğind.en yapılmı, bir çift 
çorap teıh~r edilmiştir ki bilhas
sa büyük bil- alaka doğurmuf

tur. Çünkü bu çorap (70) df'!fa 
gıiyilmif ve her deEasmda yıkanıl. 
m•ııtır. Fakat çorabı görenler bu-

efendi duhterinden ötürü kına
yan bulunur mı? 

- Yoktur padi,ahım. [için
den: «Pertev Paş.anın kız& ıibi 
bunu da bubası evine göndere 
ceksin ıaliba ! ıı Dışından: EUeri. 
ni ovuıturup boynunu bükerek] 
pad: .. hı alem&iz, efondiaini kma
mak kul haddi midir? 

- Ya, anı bubası yanma gön
derse idiik! 

Burada Davud Pa,anın gözle
ri parladı, böyle bir feyİn araları 
Sultan Muatafa me,e)eıinden ~a. 
ten açık olaıı Şeyhiılamla tecrü
besiz ve genç padifAh araaına 
babaç bir karakedi sokacağını 
dütünüyordu. Bu İ.Jle ilerde yap
mıya hazırlandığı bü~ ihtılal 
hareketi hMabılWl ıeyhiıılamı tim 
diden kazanmak vardı. Sultan 
Oamanı devirip kainbiraderi Sul. 
tan Mustafayı tekrar tahta ıeçir. 
mek fetvasını kolayhklh alabil
mefc, ardından vezınazam ol
mak! Çok sıkılayormuf ıibi v•
nıtÇa Mnluı 

sa.at ~tbin zorlamayı ve T m s ı rua.acru•111f ıger ya an 
1 

w -:r) bil f k b ·· • 
diitünme &'&yretini ortadan kal- da 1tal adaki bütün harb limanları. hesa~ ar dogru 0 ~ r a at ugun batından 6 si kurtarılmıı. 1 luıl 

h b Y ellmizde daha dogm bir hakikat l..-!:..-J k '"hn"'..t::.. dırmıt olen rayet hassas esa nı ve en zengin tehirleri ya.kından .. .. . UVJ5'I ara o ur-. 
maki.neleri "kullanılmaktadıt'. tehdid altında bulundurmuş oluyor- varsa 0 da büyük ~yyer~lerJn ve • Batan motör Şile limanına beilı, 
Bunları iörenler, bu5üokü tek. lar, Fakat buna rağmen burada yük yahud ta;.>'are adedındekı ufak fark Mustafaya aid 80 tonluk <tRü:zgiJ: 
nik ve fen terakkisin:n vasıl ol- sek bir tesir ve kat'i bir netice bek.. )arın kat 1 neticeler! ekle edememl, Bahri ıı motörüdür. Bu motör dü~ 
duğu ilerleme önünde hayret lerneclkleri anlatılıyor. Çüınkü ya- ~imasıdır. 1Almanla~~n k'Ru! ~ephe- aaat 16 da frva açıklarındıın geçer• 
İ9~ınde ~alırlar. Şimdi, bir takım pılan nevlyat ve alınan tedbirlere sınde .~~.rt~. •:;;;~ Ş u d~~ u~ ken, yanlıt bir yelktn ımanevrasi 
ilim adamları, bu makinelerden nazaran müttefik hava kuvvetl«i • lfted gıc°:ı;,nu:ad' ır.~ye h ç u~:v yüzünden devrl'mif, lçindekikr de-
çok da.ha mükemmel ve hassas nl.n bedeli ~anya lçi~deki endüs. ma 1 • r .. ıae .. azsa. ava nlze dökülmÜf)erdir. Et~aftan yeti. 
olanlarını icad etmişlerdir. Bun- tri nıerkezlennln tahribıdlr. Bu hu- vetlerlmn bugünku tf".knik fUtları 

1 
• d .

1 
k ed mo 

laırm ~inde he.le bir tane vardır a..ta Almanya üç mınlakaya ayrıl- a~ıındaki baıarılığile harbin daha fet"'n erı~ ttya~-~mı ıde aG:uıkzl 
1 
ekurta , 

~ bul 1 •• L ·•- • ı_ .. or mure e~ n an f .. ki bu makine 13 bin parçadan mlf unuyor. Birinci RTUP cıEssen, aene erce aureuıaıııcıt çoa mum - ) d" . •&...L--d "lu Ha 
F _ _._~ K lo -'L· bd '-1 künd" Almanlar 1 • 1c1 .. ;; .. gibi rı mıt, umencı mr•c•n111e og • 'llÜrekkıeb bulunmaktadır. Fakat r&DALort, o nya» aauı gar eK ur. çıo 0 -- l'd boPhn ft 

bunu kunanmaıını öğrenenlerin m~ezler; ikinci &TUP cıDesao. Mü. müttefikler için de hava tekniğinde 1 u ur. 
... lmde bu makine He birkaç rün nih, Norenberg, Layibzlırı> gibi ce- bamb..,ka bir yenilik bulmak lizım Kaza etrafında tahkikat yapıl " 

(Devamı 7 n~i ;a)lada) nubundaki yerler; ~Ü grup da dır. Söylendiğine ıöre her iki tara. maktadır. 
- Bir haddinı b~lnJezlik mi 

eyıedi paditahım 7 
- Yoi pafA, haddini bilUr ve 

kemal ve marifetine gayet [ 1] 
bulunmaz! [az duraladı] miite
~imdir, ziyade kibit-lüdür, aya
iımızı dahi öpmedi? 

- ! ... 
- Elimizi eline deidirmedük. 
- Bubası evine reddeylen pa-

ditahım. [Şeytan ıeytan gülüm. 
ıedi] ((Kemal ve marifetine ga· 
yet bulunmaz» buyurtr iclüni7, 
aımyen ve bilmezl\k yapmadığı 
anlatılur efendim. 

- Ya, amden mi [2] dersiz? 
- Öy)e sanılu!' paditahım. 

Bubaaı Sultaın Muatafa taraflusu 
idi. [3] 

- !. .. 
Sultan Osman ses çıkarmadan 

ayağa kalktı, belindeki pırlanta· 
lı hançeri çrkarıp Davud Paşaya 
hediye ederek haa odııdan ayrıl
dı. Hünkar mescidinde öğle eza· 
nı okunuyor, saray hademeleri 
ikiıer kifilik bir sıra halinde ses. 
siz sessiz Cuma namazına giri
yıoırlardı. 

Davud Paşa Babü.wuade Ö· 
nünde kapıcıbaşı Kara An aia 
ite neı'eli neı'eH konuıtuktan 
sonra ayrıldı. İçoilanı Hasan 
Beçe oradaydı, efendisinin bii. 
yük kapıdan çıktığını aörünce •· 
tai'ı yukarı sezdi.rdifri ah hemen 
&'elİrcfİ. Pa,a bu.gün •araya mai. 
yetıine sıilihpier almadan &'el-

[l J Bir bum °"1rY'l.cul:&r ıeın: Akli mİftİ. Binmeden güzel hayvanın 
boynunu -olqadı, aTdından gözle. ve ~ ııonsmdur. 
rıini özengi tutan Hasan Beçeye [!] Bl~ blle. 

[3] Bir tmm ~acuıa.:- leln: Esllı4 çeYir&: 
E'9ıdl Oımıaadan eTVet hf.l'dcJllen Deli - Bostancıbatı Mehır.ed aia· 
Mmtah.yı tu!l11aı,tıııı, ona 1,-ma eılfror. yı bul.ıbilür mıiaiz? 
Hı*& dellıtlıi lfhı: Zamanla bileştt - Az mulr.addeminde b.aBdan 
1 .... 

Davud Pa .. canı :aıkılmıı gibi 
yüzünü bmutturclu: 

- Sarayı hümayundan ta~a 
mı gitti dersiz 7 

- Yoğ benim sultanım. Dış 
kapı nöbetçilerini ıözden geçir-
mek adetts. Cuma namazından 
aonına torba ukapııma.> zamanı. 
d .... 
-! ... 
Pa;ta cevab vermeden attna 

a.ıtla.dı, Ha.an Beçe de Oj ada bir 
ağaca bailadıiı kendi atına lv'a· 
di, ikinci kapıya dotnı yol alma· 
ia haıladılar. Güneş saray üstü. 
ne yükselıdiii için yol boyundaki 
bkız ağa.çlann SÖlgeıİ dibleTine 
vuruyordu. Kapıdaki nöbetçiler 
b114 keaüp aelamladılaa. Da.vud 
Paıa atının bafını çekerek aordu: 

- Baka nöbetçi aialar, boa. 
tancıbafı Mehmed aia bundan 
geçmif midir? 

- Beli devletlu •ezir, •ia e
fewıtiııa fiımclilnde dıt kapıya 

- Tqra mı gider idi. 
- Y oi sultanım, Öğle nöb.ti 

iç.in ~ftife gider idi. [Nöbetçi 
bqını dı§ kapı tarafına çevirerek 
elite gösterdi] Deha . .. Benim e. 
fendim, bostancıbatı ağa bu ya-

1 
na selü.rler. 

Nefer yanlı, görmem:fli. Boa., 
tancıbaıı hakikaten dıt kapı ile 
orta kapı araaındaki açıklığın 

tun ortasındaydı, sallana sallana 
gd~cs-, yukarıdan uran günef 
belindeki çatal kulaklı palanın 

gümÜf kakmalı tutamak yerını 

parıtdatıyordu. Da.vud Pqa al
tında.ki atı teperek ..ağdaki oyuk 
ırövdeai öne ya.tık çınar bizuuı. 
de boatancıbafıye kavuıtu, bap. 
le yaıldaıup aokulmaınnı itaret 
etti. lçoğlan Hasan Beçe on adım 
kadar geride duruyordu. Paşa e. 
jet" üatiinde yarı döniıp tiıman 

..J _...!_.!, v 'b" t söv- az e&'er ıı ı yap ı ~ 
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C EDE B i YAT :::J [Tarihten sayfalar] C TETKİKLER~ 
Emin Bülende dair T~r~!~e Tahrib bombalan ve bunların 

birkaç haflra 
o ;;;;~~~;~;~T;~~1 b:;~:~r~~~sf~~T~:·:ıt~ ıe:::.~~~., m, .le!i!i~~~n korunma çare eri 

Fihetin müdürliıgü zamanında elden ele dola~ağa baıladı. Ar- Yaz .ı ı K .ı . K dünya harbinin en korkunç silah • Muhtelif memleketlerin bombalan· 
lıiç bir.imizin diJnden düşmezdi. ~a:&ınd~ da Kin manzumesi in- u 1: aulfCaH ati farından biri belki de baılıca tay. malarında en çok l~hlikcye ıııaruz 
Bütün ta'lebe, bu ağabeyinıizin tl§ar etti. Bu manzume, herkes 1 On altı "Ik yareler tarafından kullanılan tahrib olanların, alarm İfaretlnden &onra 
yüzünü görmeden d.:!hisına hay- bilir, bütün bir me~Tutı:yet genç- d h . ncı ~srın ı ~enelerin- bombalarıdır. Bu bomb&:ann, fe- sığınaklara çekilmeyip hava muha 
randık. Çünkü o tarihte Galata- liğinin mi.ili duy&ularl üzerinde ·· e .. ~r~s~y~nlıgı.n kara kuvveti birlerin tahribinde oynadığı büyük r~bel.erini seyretmek z;vklnden ken 
sa.ray a§ağL yukaırı bir tairler bir bcmıba tem ile patlamıştı. ~n7 k e ~ uı~&un ~uksek ve ay_ rolü, Londra, Hamburg, Bremen, dılerınl mahrum etmek istemiyen 
m~ktebi sayıla.bilirdi. Gece m~. Hepimiz, bİr dua okur gibi gece f m. ı 1 :;1 . e;I~ydmın ~iğnendıği Kolonya, Torino ve Cenova bom- <~~ahramanlarıı olduğu görüwuı·· • 
ta:l,,. .. ·l•-ında o kaıdar çok ı..:ir ya- gündüz tekrarlayorduk: acıda ı krevır. ır. Kıuolık t'erdı - ba d 1 nd tur C ek '--ilt -~ ....... .... . . -ı· . ff nan ve ahçe h:a.bel he t ft r iman arı a açıkça görebiliriz. • er Uig ercue, gerek Alman 
zanlar ve mecmuaları, ıiir kitab· Garbın cebın-ı .za ımı a etme· · · ' r ara a Ağır çaptaki tahrib bomba'arı yada. ıerekse ftalyadıı en fazla mü .. 
il k 1 ~ 1 aştı J;m aeni, kentgızısyo~ ~alıkemelerini hare- kud , cadel edil ._. 1 
A1"ını a.rıttıran ar çoga m e e getırmıc.lcr .. ı ·· 1 en retli iatlhki.mların tahribin .. . e en .. uuse er, alarm İfa• 

ki T •• L•• a·• y : mus Uman arı d bü retJnd df · · · ur Rum ve Ufntanım şana ya hırutiyan olm b . e "yük roller oynadıkları gibi en sonra, farida kalıp hava 
Emm• Bu··ıen~m· aram·,zd•ki bir k l d b. k. · aya ınec ur edı- b"" ··k b ' muharebeleri · d b o ... a aam a ır lfı. yorlar yahud ôl"" .. d . en uyu arb gemilerinin ıbatırılı- ŞE1<11.. '· nı seyre en u <ı kah -

.. h . d Gal t ki"" . .. . , umc gon erıyor- d d r• ..... 6nlar dı §o retıi e, a asarny spor u- Sonra, Emın Bulendın uzaktan lardı. Endülüı halkı Y fln a a çok esaslı bir rol ıoynamak ....... » r • 
b .. ·· 1 - ti" ularından • li b" h" ıgın Yl"'ın tad I Tahrib bon1L-J d · unun ""uvve .ı oyunc seçtiğimiz sarı§ın naya ı ıze, sa ıllere kaçıyo.-. bir tek b ır ar. oa arın an en ıyi ko. 
birıw olma&ı idi. Me§hur Bekirle asıl ıa:iı- çehresinin hüviyetini lanlar kendil~ruıi karşı nek U- En çok kullanılan tahrib bomba· runma yerleri, hususi surette imal 
beraber bu sa.hada da bu muhit- ve teklini çizer gibi olmuıtu. Ha- atıy:oıriıardı. funu.s sahilr: .a~a ları, 50. 100 ve 250 kılo ağırlığın. -ı.s ... ~ ;dilmi:~ığınaklardır. Fakat sığınak 
ıle Ün almııtı. Yalnız luıtırlaya. ki:ki ,air çehrMi böyle olmalı idi, konanlık eden Turkler bu ~ın ~ daki bombalardır. Her tahrib bom- arın unmadıkları yerlet"de bu 
rnaıyorum kıi, o zaman!ıar Enım diye dii§ünürdük ve saçlııırını da dan on binlerce&İrıi selamet" ar bası, muayyen miktarda infilak v.azileyl üzerlerl toprakla örtülÜ de 
Bülend melktebi bitirnU. mi idi, Cebal Sahirin uzun ve enseaine karmıflardı. e çı - maddesile doldurulmu,.tur. Bu infi- r •n hendekler gömtektedir. Bu ııibl 
Yoksa son sınıfta mı iıdi? Hatır- dökülen aaçlaorı biçiminde tasav. İspanyollar müslüm 1 • lak maddelerinin ağırlığı ne kadar hendekler, insanları, bombaların in 
•adığmı, yalınız, son sınıfın en ze· vur ederdilc. Ne hatıralar ve ne mali Afrika kıyılarınd:nd:r~aha; fazla lıe. tabrlb bombasının tesiri filaki neticesinde tahassül ('den hava 
1c:r talebeler.inden Ruşen EırefAı., tath çocukluklar! ~ırakmamıya, bu 1c:ıt'anın da • _ de o kadar fazla olur. sademelerlnden, bomba parçaların. 
elinde Gala'taısaray mecmuasının tma.d noktalarını elde etmive kıs 50 kilo ağırlığındaki bir tahrlb dan korudukları gibi, uçak savar 
)"azıl:arile teneffüslerde bahçe Mütareke ilan olunmuttu. Ben, r~r v~rm~lerdi. Bunların e.n m~: ~ı! _2-3 metre kalınlığınaaki ~:!:.r.ının mermi parçalarından da 
bahçe telişlıa dolaşmasıdır. An· ba.bamla beraber, Nedim mec- h0ımmı Cezayirdi. Topsuz, asker- ! b~ zenıını delebilir. Bu agııl,ıd&kİ 
laşılan, muhte~·f sınıflardaki sa- muasını çıkarmak üzere .. teşeb- sız ve ~uh faz.ısız olan hu ,ehir bar. bom~a:nın, ~ir .~lnaya tam İsa- ~t kıL Muhtelif Avrupa memleketlerin. 
ııirl:erin a.z çok düzgün yazmakla büse grrifmş.i.tün. llk .": '-ıaya kuvvel'lı İspanyol donanmasının bctı takd1tınde, ınfılak ebneden bİ- ı. de yapılan tec.riibeleı·e nazaran, sı-
şöhrelt alanlaırından, eksik sayfa- F 'k AIJıi bir ,iiır lutfctm.ştı. Son- akınına dayanamazdı. Rnıı"' n n~nın ıki .katını delip geçtigi çok ğınak vazifesi gören hendeklerin ya 
la::r .İ~n yazı topla yordu. Dı§fll"1- a;ı eski Reji Müdürlüğün.de İzzet başka Cezayir kıt'ası garbden j vi.kıdlr. pılııı çok u~za ma.i dmakta.dır. 
da bir matbaada büyük itina ile ~· l'hin tanıştırması nctices!nd,., Fas ıarktan Tunu~ hükiımetle :_ 1. 250 k;fo ağırlığındalıi bir tah • · hud bina dahiline nüfuz ettikten 1 • lngilterenın Almanlar tarafından 
ve y~il bir kapakla buılan o G~r f2Jirine, o rnanzum~ini h~ nin tecavüzlermc de mnruzdu. r rib bombası ise, bir bin:ıya isabet sonra pat1amaktadırlar.. Tahrib ıı_ddetle bomb~rdıman edltdlği de. 
mecmuadan bilmem kn.ç nüsha •

4
ha nesretmek üzere rica d," l-·· <• 1510 da Oon Pedro dö Nava. etliği takdird~. binanın 'tl·6 kat.nı ~alarından. bir kısımı, yere düı- / ~ır~.erde, İnglluler, lıazı yerlerde, 

çıka!bildi 7 Altı mı, yedi mi? F·k- Iunmııstum. O da memnunıyetle 1 ro 200 gemi ve 25.000 a skerle 1 deler ve •tahrıb eder. 1 tükten bir haylı zaman ı;onra infilak ustu açık hendeklerden de istifade 
retin <' Ferdan sı, «Sabah olursan· ıka:bul "etmişti. Çünkü 0 fİİr, ev. Orandan CiTbcye kadar bütün Bu saydığınıı.z. ağırlıktaki bom- etm~tedlrler. etmek istemlılerdir. Fakat bu usul 
il ilk defa o .mecmuada intiJ&T veılce pek hı;.ta:.:ı bir şekilde mti- ı Mhili taradı; ba~• kııleleri ve Ce_ ba ar, bu h8:rb ıçmde en fazla 1'uL Bır tahrıb bombası lnfılak ettiği pek te o kadar emin değildir. BU • 
ebn1 ti. Bugün otuz yıl aonra bir· f8l' etm~ bulwıuyordu. o gü~ü zay.iri aldı; şehrin önünde denİ:zf' lan ı!an tah~ıb boınbalarıdır. Maa- zaman, lrul~k~rı .~~'~. ~ecek ka. hassa uçak savar toplardan atılan 
denbixe şi~r toprağına yeniden imdi tekrar yaşayor gil.ıiyinı. iz- doğru bir mendirek gibi u2 nrHllJ§ ma.m luubın. ilk yıllarında yalnız dar tlddetlı .bar gurultu ıle rn:.itera. mermilerin parçaları, büyük bir teh 
eıyak basan Edip Ayel de <ıGü- f t Mellihin "kram ettıği nefi& si- olan yere kuvvetli İ:> İ r kale yap _ A'ımanlara inhlıar t:tmek üzere fık pa.rlak bar alev neırrtmektedlr. like tqkil etmektedir. 
ne:fe ı> sernamel~ ~iirile o zaman :ı:ra.Iarı tellendirerek koltuklara tırdı. ıı Burası tclr"hlerde Penon _ 100~ hatta, 2000 kilo ağırlığında Tahrlb lho1~b~larının inTı.dindm, Avrupanın birçok y~lerlnde çok 
ıhu tnECmuaya tik defa İnl7.asını ~urııhnut, biır saat mi, iki . sıı:at daljer <l~e meşhurdur. tahrıb .. ~mbalarının kullanıldığını çok tlddcdı bı~ hava &ad.emesi vu· ucuza rnaledilen bu beıwlckler, umu 
atanlardandı. Yalnız, Edibin ya- ; edebiyattan bahsetmıttık. Kral Fcrdinand ölünce bir ara da gorduk .. Almanlar, H)40 yılı- kua gelmektedır. Bu keyfıyet, bom. miyetle binalardan, fabrikalardan 
aı•nd!!ki ıikiınci him, Ayel değil ~Uzel prıfın ç.ehresi, mü~~va:ıı! Irk İ&pany~~lar şimali Afrikayı nın s:ınlarına doğru İnıtllterenin, banın t~i.~ sahası dahilind::kl bina- ni$beten uzak yerleı:de ~ap:buakta
Sermed'di. Bi.r a.ralık f'ecriatide fak t zeki ve mce tebessumlerı unu tmu§ goründüier; bu sıradn f bHhasN, Londranın bomtardıına _ tarda buyuk yıtkınları nıucrb obnakl dır. Fabrika veya bma ıle bu hen
Sü~yman Saip !mzasil~ i;ıce fiir- ile ~ınin Bülend, bana o güı_ı ne >:erli . kabile r~ci . lennden Selim nında 

1
zaman ~man. 2000 k Jol~k tadır. . • deJder ar~sından ~ı ıııağı, bl?anın 

leırı çıkan ve sonra harıcıye m.-s. . . d in ve ne candan bır a· Ütemı §ehre hnk.ın oldu; halbulti boml-a ar da lru landııa,. Maamaf ıh Umumııyetıe, )nfılıik ed~n bir tah veya fabrıkanın lrtıfaı kadar bır nıe 
ldcine ıintisab eden kıymetli bir ıyı, 111~ t ;,r bırakmıştı. Sonra o- orn.nm asıl haltir,ı i hisaı da lıulu çok ıeçmeden, İngllız ve Amerika rlb bombıısının saçıııtı arı az olur. safe bulunmalıdır. Aksi · takdirde 
gcncitn de <c Şafakn manzumesi dam.~~. 1 ~1 nıyanlardan hep ay- nan İıpanyolludı. Şehri günlerce lılar daha ağ~r ~apta bombalar kul- Bu saçıntılarda, ekseriya bÜyük ve bina bir. b:ımba isabctile yıkılacak 
gem bu Ga.la.tanray mecmua"Sı· n~ bı.ıtün .. ~. dinledim. Ölümün- süren t::ı p atc~:ne. tutuyorlardı. !anmak sureh1e, bu sahadaki reko- ı kızgın parçalar halinı.lec\i:. Sa;ıntı- olursa bma ankazı hendeği örtebl. 
n•n ilk nwbala,..ındaın birinde ilk nı taıhassu:;ı hep onun bu zarif limanda kendi gemilerini barın: 1 nı kırdı'ar.. Netekiıın 1ng"liz agır lar, yanmıya elverl~i binalara, ve- lir. Bu hendekler imal edll:rken. a
sayf !Vl süsLem~ Bu Fin ilk den ~nra ~ dan bahsett"le'r. dırıyorlar; Cezayir g emilerini bombardı:n.an tayyarelerinin son yahud cephaneliklere rutlıyacak 0 • da.nı ba§lna, en aıağı yarım metre· 
beytini bugün de hahrlıyorum: ve k!a':ıa:u B~~endin ötünıü ~i!e 6?kmuyorlardı. Şehrin minareıe_ I Torl.no bom~ardımanında 3.600 lursa, yangınlara sebebiyet verebl- lik bir yer besahla?arak imal edilir. 

Elinde kırmızı güller, bal!ıncla Dem la tli bir şair degıl, rınde ezan okuyarı müezzinleri hatta 4 .000 kihluk tnhrlb bomba - lirler.. . Umumiyetle, bu gıbl hendekler va. 
bir yaprak, sad~ yın; nümune olnca~ tüfek kurşunu ile nişanlıyarak !arı kullandıkları resmen ilaın ed·l- Bu harbde. mubtt:!if m"lletlere sati olarak 10-12 kişilik yapılır .. 

Ağaçların arasından gülümsi- aynı ;;n'a~~bnen bir şahıiyel öldürmek, muvaffak oll'nları a?- dl .. Bllhasu. ağır sanayi merkeıle- men&Ub bombardıman tayyareleri- Bunların en b4;yüklcrl nihayet 40 
yordu fafak! der: ~t~t oluyoruz. Yailnız kıtlamak onlar iç:n eğlence ol· rin"n bombardımanlarında kullımı. nln, alelade tahrib lxımbalarlle bir- kiti istiab edebilirler. Oıtii&te bir 

te • k ki, büyük tiir iştidadını, mu~tu. Bundan ba~ka hisara da- lan bu dev bombaların . hedefe iaa· likte, çok miktarda demir par?ları- kaç hendek yapmak zarureti varsa, 
Bana ıelince, (rSınıfı mahsus ne ya·~\ü arzu ve ikbalden .uzak vanarak bütün Cezayir kıyılann- betleri takdirinde ne m":idhit tahrl- nı taflyan diğer bir cin& tahrib bom behwer hendek arasındaki mesaf~, en 

talebes~nden Haiid Fahri" im;ı;a- her~ arzusile b:taber bır ta- da ko~&~~lık yapıyorlar: yağma. ba~ yapacakları kolaylık'a an'attla. bası kullandıkları da gö~ülıniiftür. a!agı 10 metre olmak zaruretinde-
s-ile iki nearimi - ki ıınıfta yazdı- Yj .. Üf yirmı yıldır susu. lara gıırışıyorlu" yangınlar çıka- bllır. Bu nevi bombalar, ekserıyetle 10- dar. 
ğım vazifelerdıi - bu mecmuada ra ~ go;;kat' hiç mi yazmayor- rıyorlardı. Tahrib bombalarının korkunçlu _ 50 klh ağırlığındadırlar .• Bu bom. Hendekler, bir sıralık, yani yan. 
nep-ettikJerj günkü heyecanımı ru; ;una ihtimal vereınem. Her Yerli ha~k kcı~dilerini ~imaye- ğunu artırm.a~. ha~kın miınevlyatı- balar, yabancı. ~ir clame temasların y~na bir sıra lnsa~ _alab~ecek fe
unuıanı;n· O, ne tatlı his, ne se- h •?d dddarını yırtmamıştır ye muktedır şetlct \! malık olma nı kırmak ıçın, bılbassa Almanlar da, derhal infilak etmekte ve taıı- ki.de yapıldıkları gıbı ( Şekil: 1) 
wnçtıi ! tle Emin Bülendin ~1K1t » a b'; k~z ede &aklamıştır. Bunla- dağı için tnuztaribtli. Cezayiı e • Londranın bombardım:ınında, tah- dJkları madeni parçaları, 200 ınet- kartılıklı olmak üzere iki sıralı ola. 
ıis"ımli manzumesi de bu mecmua· ve ır °' çıkarmaıını ai!~inden miri Selim Üteır~ de faciala ra ya rib bomba'arına birer df" düdi& 118 re dahilinde dört bir tarafa saçmak rak ta yapılabili.ler. (Şekil: 2) . Bu 
nın bir nüshasında gene Fikretin ~i:~:)iyatı na~ına. rica .etme b~.ncı kn~a~az~ı •. B':'.na nıu.;abii ve etm;§l l'r~l. Bombaların sukutı.ın· tadırlar. hendeklerin derinll~lerl ~,80..2 !net
va Saibin ti'D"leri 1ıibi i!k sayfada : k erinde b-r arz~yıı '.~har Turiı: <len~zcılermın ıohretlerı gar da yılan gıbı sesler çıkaran bu dü· Bu suretle bu saydığımız tahrlb re kadardır. Genltııklerıne gelınce, 
çılan~tı. Çok sade bir lisanla ve ln:!Z Je { Çünkü Emın Bul~- bi AfJcdenızde çmlıyordu; onların düklerin en büyük rolü, dü~mekte bombalarının infili.kinde insanlar ne kadar dar olursa o kadar daha 
inGe haya.Herle örülü olan o man- ed~m : urİci biır ştiri şoyle bıtı· Endülüs müsliimanlarına yaptık _ ola"l bir bombayı, 1o_15 bomba· için başlıca üç tehlike baM~ÖSter • muhafazalı olurlar.. Umumiyetle 
7tl'1ıeyi, bütiin ş.""r meraMısı ta~ m ti ço es ları yanfımlar, hıristiyan korııan- gibi göstermektedir. Londral lr ön mektedir: kabul olunuğuna nazaran tek sıra 
lebeler bafta~a . oknya o~~ya yor u_: . k l yazılmamıs ulvi fara karşı kazandıkları zaferler celeri bu ıeslere aldaruwşlrSR da, 1) Bombanın lnfiliJd neticesinde hendeklerin genişliği 60, çift sıra 
adeta ezberle.m~tik. Bunun ~çın, Mensı a ın ne~ideler! irileıre destan olmuttu. Şehirde sonraları, bunların mahiyetini öğTe- meydana gelen hava &&demelerinin hendeklerin genitliii 1,ZO metredir. 
Em!ın Büleaıd ismi, bana, bıra.z danberi ne herkes birbirine: nlnı:e, ehemmiyet veıı.mMUİye ba~ • doğurduğu tehlike; Bu hettdeklerln uzunlug-u biç bir ,.a. 
d l b 1·~· • r~· ' b"" K" b:ıh- o za.ınan a tai e e ıgırnı, genç ıgım1, u- ıını •• • •• d kendisi, kendi - TiiT'klCTi çağıralım, bizi on- lamıt'ardır. 2) Bomba isabeti neticesinde yı- kit 5 metreyi tecavÜz etmemelidir. 
tün o, bir da.ha ele geçmez za- kadaı: ftrrlıenl!ı b e ktnak istenıi'"° lar kurtardılar, ancak oınlar mu- Burada. bir nckta üzerınde dur _ kılan binaların doğurduiu tehl ke; Sıçrayan bomba parçalarının iras 
manlaırı hatlrlatır. Ölümünü de arzu~e mensı ıra bu manevi haf aza edebilirler. mak mecburiyetinde)iı: Atılan tah 3) Patlıyan bomba parçalarının edeceği •ehlikeyi izafo için, hende. 
~geç~. haf.ta lı~~~.t.ede okud~- ,ti~. İtte m~rhu;ıu7karmak, ihti- Diyorlanfı. ~lb bombalarının hepsi hede!'er!ne

1 
doğurduğu tehl"'<e. .. .. ğln ~uvnrJarı mutlak~ '?:'ali olarak 

, gum gun), '1§1.e butun bun!arı du- mn-aısını gune~ ç k" buna da Sellim Otemı fehrin al"mle • ısabet etse. vukua cel:n tahrlbat•n Tahrib bombalarının butun bu yapı malıdır. Hendeğın uzeri evve. 
şünerek, hem onun için, hem mal onun e~ed yette 

1 :~ur. Şüo- rini, hocalarını, ileri gelen adam dehşetini, fecaatini anlatmak, hiç • tebllkelerini'rağunen, bunlardan ko- la ince fakat mukavim bir sıra tah
lkendi hatıralarım, hulerim namı. öde:necek .?~. borc~muölümünden farını, teYhler"ni, devlet adamla- fÜphe yok, gayri mümkün bir t-.al runmak, ve en ağır hava akınların- ta parçalarının üzerlne de 60 _ 90 
na büyük bir acı ile karşıladım. hesız o b~y~k ru 'l ddes mira- rını topladı; bir mecliı kurdu . alır. Fakat ıtahr lh boonbalarınl!I bü- da Hle insanca telef at vermeden, santimetre kalınlığında killi toprak 
Zavaıll& büyük ruh! Hal..-ikaten şonra da bızı bu bmu ~a k isteye- vu:iyeti uzun uzadıya anlattı: y:ik bir kı5mı, avlulara, bahçelere, işin iç.nden çıkmak pe\tiıla marn - konur. Tabii bütiin b·.mlar yapıldık. 
pek eııken, pek vakit&iz bir ölüm- sındaın m~h~ ıJ.ra ~n1~ ne şöh- Türk koraanlarmın en meıhuru •. ıalara, sokaklara Jüftüklerl için kündür. Bıı korunmanın baılıca yo- tan sonra, mahalli ıeraJt .. göre bu. 
le göçtü. Hem de, bütün Calata- mez. DeğJ~ m~b l;Y 

1 kaçınmak Oruç bpyi r.ağırmağa karıır ver- tahribatları da bu nl~bette azalıyor.! 1 . ala-rm i~retl veri,ir vf'rilmez, rasını nıaskeleoneğl unutmamak ıa. 
•UlalYlı şaıirlerin en dine, en ıport- ı retten, ne ~e eb'l a ~~ ~nsuz bir diğini söyledi. Tahrlb honıba'arı. ancak. topra· halkın soğukkanlılığını kaybetme - zırndır. 
men ve en sakin hayatlıaı iken. ·· arzusu beslıy 1 ec.egı ~lnda) rn .... ,. ..... , 7 nci s'"'v;ada) ğın bir hayli derinliklerine, veya - d""n sığınaklara iltica etmesidir. ın .... ,.....,, ?' ncr &a\.lada) 
Y ?Jk. cok vazık oldu Dülende... (Devo~"":!ı~7=n~c~t~s;a~\.;,;;~~:==~===:::::ı:~~=:-=~"'.""~:==7:":==~:==~==~~;...~====:~=:=~:====~~======:~~~~~~~=:.~~~~~~::=~~~~~~~~~=:==~===::==~===== 

b t" d"m acııı her zamanki gibi daha onu Hem fçcrıi ıirecek olursam ğıd ararken farkınn ~ardım. gündenber.i aevdigimi f>:iyledU:: 
30 kadar kalır mı? Çoktan . •. •r 

1
d· · "lk ·· d"" - ·· d k k d · · k k · · ı: J · · •ef•~-!-i elune almayalı ür ay Haına aynen m·-1·-bele ettı" Edebi roınanımız: O dakikada «Bu it ne 74ı?n. ı- ı 1ıor ugum a ı a n ıçıme or arım pederıınız ve va ı.uenız .,, ............ 7 UA& 

b rnıye- çökmüıtü. ile kavga edeceğiz. olmuı. Bu üç ay içinde geçen vu- Ilık bir bahar günü wı. Boö · 
ye sorsa eminim ccva vere · Ot b "ld k··~t brr" .:ki kc.lıne iıe de hulasa · · ·1 b" .azı. ce;;..m.... Beraberce bir otornob:I~ omo • en evının önünde - Neden? Sebeb? ..... "' Qırun y~ı ıır sırtından sahile i. 

b
.m6 d •. ilc ... Altı günliik hasret bı~ı beraberce indik. Ayrılmak iste- - Hiç birimiz &izi paylaşma. edilebilir, dört beş cıtdıık bir ro- niyorduk. Elinde topladığımız 

d . b k - ~ 1 · d d mana da mevzu olabilir. pa,...aıtya:l:aırd k birbiriınize daha yak.l_a~~ırmıt gı- ıın, ıra mauı. ya rau o amıyacagız a on an. ·r an ocaman l.ir bu. 

bi M 
.. temadiyen yuzune bakı- - Ne olur bir kahvemizi için, Ba.kın ba.na fena fena bakmaya Zahiri görünüşü ?le dört aylık ket vardL. Buna ilave elmek Ü· 

· · · u dan sonra giders"niz dedi b••lıadı~ar. Geleceöim sanıyorlar. fırtma:h bir aşkın hikayeıi. · · Ha- zere kopardıg~ ım ik" · 
Yortım. BundRn lıi.ç te h.ayre. te on • .,. • ı uç papatya. 

j Benci razı olmayı c;ı.na minnet Bayag· ı korkmaya ba,.ladım. kikatte i.se i'ki taraflı sahte fllkat yı uzatırken tuttug· um e:ı· · b 
du··şmu··,. ,,0··ru""nmüyor. znurı an- " ını ı 

y 6 l F kat bilecelkıfon. Fakat ihtiyaı· anası Güldü, ııözlerimin içi.ıe baka- cazib bir gönül macera&ı bu .. . ralunadım. O da g~ri cekmed; 
la.tıyor. Birçolk şey tor... s: ki ile babaıı onu karıılnınak üzere raık: Y~ancı mücevherler nasıl asılla - Gö;z;kri.nıin ·çine bakıyoı:durn Oı. 
h" b" sey an amıyorum. n . o h ld ' d d" n·· rından daha pıırlıak, dalıa göz a- d .. ı . . 
kaçlb~~ ·b·u•tün vücudumu istila et- apartımanm kapısına kadu ın- - a e yarına. e ı. u. a goz erın: kaçırmayat"nk bak, .... · ı d" "~k la.rtndan evde h'ız tu··n au··n •izı" bekliyeceg- iın. Sakın lıcı iseler bizim ac.kım:z da bi .... ok yor ve teıı.v"ık ed" · b" b -. HafLzam muhakemem, alc- m~ er ı . .l"U". a - • ~ ,,. . ... -y ıcı ır tt: <>ssü 1 
mış. h • • b. k Ih ol metçi, ahçı kim varsa hepsi sÖ- gelmemezlik etmeym 1 hakikilerinden daha hararetli, gülümsüyordu. Yol kenarın:' e 

ila- hm sanki epsı tror a - kün etmişlerdi. İhtiyar karı ko- Süratle ayrıldım ve bermutad daha gürültülü oldu. turduk. Ayaklaırımızın altındo-
m""lar. ·· ı · J • l k b ·· ·· d n reye a"ıttig- imi Bu dört ay içinde "'Un geldi ki a\bn 'd l b" · · ı il 

Ya.zan: Ceucıd Fllhmi 

Be~ gün, yalaı:ı: bc.ş gün
cük... Ve bir daha kim bilir ne 
zaman? Belki hiç . . . 

Sonra etrafına bakı.ıarak 
ve ediyor: 

- Siz benünlc beraber geli· 
yorsunuz amma belki._~u. t~raf. 
tarda olduiunu söyledıgır.ız ı' he 

•• L!,,. • tir" belki kalmaya nuz 11onrnenu.ş , 
mecburşunuz. 

- Hang:i i4 7. · · . 
Ne budalayım ben 1 Kendı 

kendimi. elıe verdim. Dudakların. 
daki tebe .. üm feytani lıir mlna 

-:_ f•tanbul ne alemde. bura. canın goz erıınQen nız arım pc aşım onum e, e o c. ı· . yda1 bı~ ı ır sa.tıı V..? koyıı 
"' · k ·· l d"kl • la l yordu O fa::rk•tmiyerek yürümeg·" baı:lR· Niliıfer.i ba:nA sokulmak, daha acıver ır d · da bulunmadığım günlerde ıız ço oz e ı erı an şı ı • . "" • enız uzanıyordu 

1 
nu kucaklamak üzere adela u.- dım. Bu sırada neler düşündüğü· yakın1&flll&k için sonsuz bir arzu Etrafımızı kaplayan çimen v . • 

ne yaptınız· ı d K t k mu·· •ayıp do""kmek bundan evvel ıç· inde çırpınır ıördüm. Ve yine ç kl d l · • e çı. - Çok sıkıldım. Kendimi Ro- bırıızlanıyor ar ı. ız annı en- ., e er e.n sana ıç gıc.ıklayıcı 

b
""n•"'n ka~-r yıılnız hissettim, diieriıle bir dakika olsun yalnız ayni yolda düıündüklerim:n tek. gün geldi ki b::r ceylan yavrusu f~.kıa;k il 1~özedgörünmeyen bil' bug~.: 
"" """ U.ft •• h · J k ~ibi in-kek, hırçın benden müm- 04 

neye 
aülüyorsunuz f.. btrakmayışımı §UP esız ~aygıaız. 1"eırı o .1lC8 • • • yu şe !lyor u. 
.. ık ı~•-k· ed ki d" Ben gal.i.ba kendi kendime kar kün olduğu kada.r uzaklara kac- Seni s · N - Gu""zel kadınları ka.rıttırma- ı te aa. ı ece er ı. -. . e_v.ıyorwn; ' iluf er! 

A 1 akt tt• "ı mükemmdl bir komedi oyna. ma:k istedi. Bir meddücezir hadi- dedim Se:n Ik ·· d"" 
daıill b'ıır t-biıh yaptınız da . . yrı m A ısrar e ıra. ,. • . ı ' gor uğüm gün 

~· .ı ed • b l d &esine ço'k beınziyen hamleler ve d 
Vücudundan sızan güzel ko· - Müsadedao.e Yersel nız yarın maya aşa ım. geri çekilitleı- . . . Bir ruh buhra. ~ unB d •. ,_ 

kuyu hissettirmeden, fa.kftl ci .... ge'k!yim! un. o yMgunusu- - 13 - .u!. - en e oyae Ccnıil . . Bett 
b 

.. ·· k t t emı nuz ... Dinlenin! H • 940 nımtn ustaca taJK;ı.rd edilmi~ teza- de seni itk gördüg~ üm gündenh~ ... 
1
• kızat dığı· i{erleriınin utun uvve ı e - ilA Beyoğlu 11 a.zıran hürleri. .. ,. 

V
-um. Otomobı'l de ne hızlı gi. Kapıdalrileri İşareti~ -vP. et- se\f.yo;rum 1 diye m11k" bele etti. 
.... 0nJll. lcPndillini ilk rördü;;fö., 

~alıyor. 
Kulaklarıma kadar 

mı hiasediyorum. "' ( Arkau var) 



6 Sayfa 
SON POSTA 

Birincikanun 8 
"Snn Posta» nın spor tefrikası: 151 

Samsunda 1 80 yıldanberi görülmemiş 1r ......... :·: ... ·::·=:~·=-== .. ··1 
Şehirde pekmeze !azlet rağhet b~ 1 Af . 'Uc koylunun yolunu. Rüstemle Hergel~cinin güreşleri 
edilmeğe ba!landı, vali yoksul r se a etıne maruz ka dı k 
yurdda1lara y;e~i7 için faaliyete esen Üç soy o u n c u 

Samsun (Hususi) - Şeker flat. Biga çayı taştı sular . bı"rk ç d m boyu .. Ne~ehir (Hususi) - Ürgvü. 
!arının artışından sonra Samsun .. • ' a a a b k }d k •• un Kavak köyünden üç köylü. ~I ıeke~ ihtiyacını pekmezle te- yu se ı, oprü!er yıkıldı hayvanlar bog"" uldu köylerinin mahsulü olan mey-
li.fi çarelenne baş vurmaktadır. An ' '--

vaıarı alarak Mucur kazası köy-cak, ıekerln ucuz satlıdığı sıralarda B' (H A ·- 1 rıl ı · l 

----
- Paşalar, ağalal', beylet" ! .. 

~en, bU:aya Rüs.temle güreşme. 
~e ge~dım. Bırakın bizi güreşe
·~· Sızler de bır giireş seyredi
nız I. 

Bu, taJeb Üzerine ahali hep 
birden bağırıştılar: 

60..100 kunq.a kadar satı·an L v ıga ~~usı) - G~nlerde yal dereleri de görülınedik bir şekilde " e ne g tmış er, orada bu mey. 
Ve ··~~ ,_ • · f. t ~ 4ı~ :nla gan karın uzerln.e lodosla karı!iılt t.qarak bütün ovala.·ı yekpare bir vaları buğdayla değişmişler, buğ 

u .... m peımuezının ıa ı FAer n 'k· .. " "' . . v •• • • • d 1 1 ak 1 yiiksel.İflnd~ sonr bird 200 ku.. 1 1 gmı. iKi gece fasııaı.ı;z; ınen sag· , gol halıne gelll'DlJ.f ve b!Jhas.ıııa Gev- ay.arını a ar Köylerine hare-

- poğrudur. Hergeleci ile 
Rüstem eş tutsun!. 

Bunun üzerine cazgir, beni 

topuk ellemesine, çoban kıskacı· 
n.a, çoban makasma getirmek i. 
~ çabalıa.nıyordu. Ben, yutarııu 
ıdım böyle açmazları. Kündeyi 
aşırdım. Rüstem, kalıbı kalıbına 
sırtüstü yere vurtlu. Olduğum 
yerden fırladım. Galibiyet temen 
nasınr bastımve bağırdım: 

- Oldu mu paşalar? Oldu mu 
ağalar?. 

ruşa kadar çıkını:.r E en l . nak halındeki yağmı.ı.rfardan Biga ı' ğem alanı köyünde bütün evler] su- ket etmiflerdir. Fakat Arabsun 
... da bazı d".LL"'ard. vbovel ce ' pkıtya- çayı görülmeımit bir §l"kilde taş.mı, lar istila etmiş,halk saatlerce su mu kazasına yakın Açıksaray mev-
..... ' u:K..K.a.ı a nt:. ar- la il ·· lnd h l nd a1 kf d ·· çh l da mevcud buluna Zil __ ,,_ . v~ su r, f(>s.e yo arının uzer e asarası atı a k mı~tır. ın e UÇ me u tahıs kama _ 

0 
e ~uezı 1 b ılkaç adaın bıo ük l 1 tir 5 il da la larJa bunların yolJarınıkeunic • bundan sonra ortadan çekilmiş, · .. yu Y se m ! :. e er. ğ rdan ;;ürükleyip ge. 1 . -·-y 

satılan bazı bakka.larda ise 200.220 ~u ~en ~lc.u ~e po~ta muna- tllrdikleri müzehrefat ekilmiş tar • er, ı!Jcislnıi bağlaınış]ar, diğer 
'---- ·b· f~ı..:_ b. . 1 ka1atı bırKaç gun gerı kalmış, yollar lalar. .. L._L ''L'- köylü kaçıp ırmak sularında 
... .u ~ gı ı -~ ır fıatla satışa k ak -:.1 . ••. B. :a OlleK Out:K yığmış ve uğradı- saklandıgv 1 için onu tutl.n- '7-an 
arzedilmişfir. Fazla raibet görml- dapanbi ar el ge'r"ll vedl"memiklıj'~.' kır. , ğı tarlaların ekilmiş mahsullerini ya ~c 

k · id A b' en re g en se er en yuz a- I • Va2lg"~erek bütün bı.•ğdayı mer-
~~~ ~ ıpt aı ır şekilde imal dar koyun telef olmuş, birçok köp- ayıp götüıımüş, ürün~ bedel, yerle. k eblerle birlikte alıp savuşmuf. 
........_.~ 0 ~hna ve .. (Acuk) eJ. rüler yıkılmış, tehrılu kenarındaki rinde birer yığın çörçöp bırakmış- lardır. 
ma.sı pelGmezı de bugun baikkal!ıar. baz le d . tilisına ma k.a tır. Zabıtanın yaptığı sıkı ara" • 
dan 120 kuruşa kadar alınabilmek- L.ak

1 ev··ır h:li: ıs ı d r:uz hl- Bu fecı' 3' 

ed ı.ar go ge en erenın r manzara karşısında ağaç tımna sonunda soyg-uncular ya-
t ir. Gün geçtikçe fiatlud.ı daha d ·b·I · d k lm -· k bir hayli yüks li la ... uhak a a gı • orta yerin e a · lf, lçm.. altlarına sığınan bazı hayvanlar, alanmışlardır. Bunlardan biri 
kak .. .. _:__1. .. 0

1
ifcagl 1 -~- • deki'er hay)i korku gı:ıçil'ıniştlr. Ye· bioğularak öLmü:ş. bazılarını seller Nevşehlrin Tatlar köyünden, dl 

gonınen ullUlKe c ns ~ .. ez. · ekil t lala b. denize sürüp götürmü·•ür. g"erleri de Arabsunun Cemel ler • : beled' 'zıd • nı en ar ra ıraz zarar varsa 1"' 

Rüstemle eşlendirdi. Fakat ne 
y~Jan söyliyeyim. Rüstenıin gözü 
bıle kıpırdamadı. O, heni yene
ceğine kmıidi. Ben df> ona kızı
yordum ya!. Het"tf beni, yemlik 
zannediyordu. Meydana çıktık .• 
Boğu~mağa b.aşladık.Rüsteme, aç 
kt.trd gibi saldım, daha ilk elde 
topaııladığım g~bi aürdüm Riiste. 
mi. Budayarak aldım altıma .. 
Ortalık karma karı~·k oldu. Da
ha ilk elde olmuştu bu i~ .. Altı
ma alır almaz da Bursada oldu
ğu gibi ina.dıma vurdum ~arma
vı... Ona şunu demek jatiyor. 
dum: 

Hiç &es çıkmadı. Yalnız İznik 
liler bağırıyordu: 

- Yaşa Hergeleci ... 
. ~Je rahat etmişti içim ki, kuı 

gıbi meydandan çekildim, Hele 
Rüstemi, üstüste iki defa yeni· 
şim derdiıni defeylemişti. O 3aa 

ta kadar yüreginıde bir o vardı. 
Koptu gitti. Güre3 bununla bit. 
miyordu. Başı almak icin b:r gü-

ıç.n 'lyeatıı ~n ıuyasa!ı da nüfuısca zaylatıyoktur. Köylerde.kıl seksenlik tecrübeli köyündendir. 

::k ;,'!'nı":r::~ ~:ıı:~~ir~~!'kai: ~Gf n~~e ~ahçeli Gçaök.y1arile s
1 

i - kimseler 80 yıldır böyle bir seylab '• ............................................... ;-
ması beklenmekted.ır. n ç, ~uanıye ve eye a anı g'>mtediklerıni beyan etmektedir. Edirne Yer;i Mflu p narında 

- Haydi... Ya~ kılçığını şim
.Ji. 

Ben, tetikte idim. O, kıvrılıp 
kılçık atacağı zaman b:r gerdan
Jama vurarak yenecekt·m onu .. 
Belki bunu Rfönem de bilmezdi. 

reş daha yapacaktık. Arab Said, 
Bilecikli bir pehlivanla güreşL 
yordu. Nihayet Arab Said, Bile· 
cikı~ya yendi. Meğer bunlar çıv· 
gar hazırla.mışlar bana!. Ben, 
biııaz son.rıa Arah Saidi.1 karşısı . 
na diılciıJıdiın. Arab, ko-kı.:yorda 
benden... Hele Rüstemı i.'tslü~te 
mağli'ib edişiın berba.d etmiştj A
rabı •. Şebru!:~::~'a;:~~'dı;:rdda,ıa. Lüleburgazda bir tüccarla lzmiH: k~'çük çocukları~ dB SJtış durduruldu 

rın en mübrem ihtiyaçlarının temi. Orf~ğl Şeker Sak°amlk İÇİHde bUfUBdUğU bir Edirne (Hususi) - Y~rli mallar 
nl maksadlle yapılacak yaroıın'ar d h'',. 'd h • pazarı Edime mağazasında bazı yol 
İçin Valim:lz Bay Faik Türel'in ala.. SUÇUil 3D ma :\Um o. u ar ırsız çet~sı sm:luk'ar yapılı:lığı ihhar ed!Jmesl 
ka ve müzaheretlerile hamiye1'1i K ~'-'-- 1. (H A) Ell deki + -· · • (H A i . '" 1 •üzerin ttehrim· ) b' üf. t 
S -h lk dan t b . ._ ll"'IUACe ı ususı - n ızmıt ususı) - s.tık.ıd.ı cad- e % ız-e ge tn ır m e. 

amsun a ın e erru suretıı.e ek le b . b d . d f 1 ti" magva d 1 l l ba 1 to lamnı la mik:t b .. § er re eyanna.me veroneyıp u j esın e mani aturacı Ahmed Çe ik % za a nce ame ere ş a -

0~ bl § 1f n pa.rakla arıb lugun ıekerleri sakladığı lddhıslle Lüle - ile Abdullah Yüksik:Le'n"n dükkan. mışttr. 
G nd raydadeyl . fipntlış u un~ burgaz: tüccarlarından Karacaovalı ları birkaç gece evvel soyul!mll§ ve Müfettiş satış lt1eri Üzet!nde tE:t-

yor. ı a rna erı a arının ÇU'K M Ö bil .. . . klkatt b ı k b' t ı · i.iıkseık bl d km ld ehmed z en ve ortakları hak- mühim miktarda manıfatura eşyası a u unur en ır o e cıye ve. 
~ b :ı derecey~ ç~ lf 

0 t· kında yapılan ihbar üzerine dük - çalınmı,tır. rilmlş olan 1950 liralık 2000 küsür 
guk ~ sır~· a, Y~ su r; yapı a: kan ve evlerınde arQftlrmalar ya - Zabıta derhal tahkikata başlıya metre yatruc ça~fı ve perdelik bas 
:Sbet'dahllıu:ı y:ı:~1:: 14h~~ pıhnı§lı. Bu aramalar neticesinde rak faillerini bulup meydana çıkar: maları pek ~azlahul~uş ve bunlar 

da _ '"'- d ı e r. bas ,_ n Özbilenln kayınl:'lraderlnin evinde mış ve adliyeye teslim etmiştir beanen otelcıden lstırdat olunmuş-
a.wu;a arıarca yenı azı Karar. amanI kta 1 1 .nd 2 1 . · tur 

lar alınmı .. tır. Yardım faaliyetine 8 1 ve saman ar ~.1 e l1ln dikkate değer tuafı bu hır. · 
r d 1 2 d ı 1 k 4 Bu yÜ-zden satış muvakkaten dur-pek yakında b._.J.anılacak, yoksul 0 u ve e ya.r ~ 0 ma uure sız1arın ikisinin henüz kliçük y.a~lar-

yurddaşlara ilk olarak odun ve kö- çuval, gene Özbılenın ortaklarından da çoçuk olmaları ve bu işe vasıta dımı.~muş bvlunuyor. 
mür tevzi edilecektir. Süleymanın kardeti Ceylanköylü 1 edilım.eleridi.r. Suçlular şunlardır: 

~OK HABERLER J f~er bulunmuş ve Lüleburgaz cür· tah Tokaç, 12 yaflnda Halil oğlu 
r~·· ) Hüsnünün evinde de 80 kilo kadar ı• 15 y<l§ında Süleyman oğlu Ft>t· 

. mumef}ıud mahkemesinde mevku- Kemal Kaledln, 32 yaşında Musa . * Edırnede çıkın.akta olan ~- fen yapılan muhakemeleri neticesin 1 oğlu İhsan Kuı, 1341 doğum'u Sü.' Çankırı (Hususi) - Vilayetimiz 
dırne Postası on sekız yıJlık neşır de Mehmed Özbilenin 3 sene hapsl-ı leyman oğlu Ad-em Tokaç. halkından olan manifaturacı Os • 

Cı~k 1 rı H ı 1~~viq1 tü~rr'id ! 
b 1 ~ l ı hı ni ntli tüte ır 

hayatını tamaınhyarak on dokuz ne ve bin lira pa11a cezasına, Ceylan man Cebeci Halkevimlzin sosyal 
Ya.tına .ba.1mışbr. köylü Hüsnünün de 9 ay hapsine ve Aakau HJ"'ev'ndı VedJtl yardım ko1una 50 lira teberrüde * Bıoga kundura.cı esnafı, ge- 250 lira para cezası ödemesine, di- .! ., • .H\ • • J bulunmu,tur. 
çeolerde Çocu~. ~~ırgeme Kuru· ğer mazmmların beraetine karar Urf 1 nrn hır es ~n oyna ıdı 
ınu başkanı Muftu Mdımed Er- verihn.i~ir. 
demin riyasetinde bir toplantı ----o---- Ankara (Hususi) Ankara 
yapmı, ve 40 yet;m çocuğun kış. 
lık ayakkablarını hednva yapma
yı aralarında kararlaştırmıştır. 

Adanıda fiat ı~sb'ti işi muhitinde hakiki bılr kültür varlığı 
yaratmağa muvaffak olan Ankara • 

Aana (Hususi) - Adana Valisi gücü üyeleri, bu hafta da nwharrir 
Akif İyidoğan fia.t tes.blti ı,lerile Vedar Ürfi Bengü'nün (Kanun A
çok yakından meıgul olmaktadır. damı) adlı eserini Halkevi sabnE'. 
Orta kalitede beyaz peynir için 80 sinde büyük bir muvaffaldyetle 
kunq fiat tesblt edilmiştir. Fiat temsil etmişlerdir. 

---o---
Ed rnada d~ çiçek aşısı 

yapılıyor 

Ben, sarmayı vurdum... Ah
dalvari oyun ararnağa koyuldum. 
Baktım Rüstem toparlanıyor ya
vaş yavaş ... Maksadı malum .. 
Biizülüp. bir yan kılçığı atacak. 
Ben, aldırış etmedim, bekledim. 
Rüstem, · kılçığı attı ve atar at. 
maz da gerdanlığı yedi. Yer ye
mez de açılıp sırtüstü düştü ye· 
-e... Ç'Ok sürmeden çarçabuk 
İnağlub olmuştu. Ben, oyunu bo
~altıp ay.ağa kalktını. Baktım 
Rüstem üzerime yfü·iiyor ve gÜ· 
ooeş tutuyor. . . Yenilmemiş gibi 
'ıarek ... t ...-livor. Bağırdım: 

- Ma~1Ub oldun be? .• 
Olmadım diye enseme yapıştı. 

Gürültü büyüdü. lznikJiler benim 

Kara Ahmed: 

- Usta! Said, Arab mı idi ?. 
·- Y o. Kapkara eo;mer bir a. 

dam olıduğundan öyle derlerdi. 
Arab değildi, De1iorman muha· 
cirlerinden idi. Y enisehirde ko· 
nakla.rdandı. · 

- Kaç oıkka.lık vardı usta!. 
- Ara.b Said, yüz otuz okka 

kadar vardı. Hem de boylu idi.. 
- Denıek Koca Yu:;uftan a.. 

ğırdı .. 
- Elbette... Hem de çok &• 

ğırdı. 

- Ustalığı vac mıydı?, 
- O kaıdar ush değildi. Fa.. 

kıat pel\lıivaındı, 
-Rüstem .. 

tarafımdan idi. Fakat biz bir a. _ Rüstem, Koca Yusuftan da, 
vuç idik .. . Diğel'Jeri hep Rüstem- Adaılı Haı!ıiılıdeın .de, Arc.>b Saidden 
den tarafa idiler. Başta Y eni~e- de, hepsinden de pe1'Jivandı. o, 
birli Etem Paşa nrdı. Ahali ha· taım us.tıaı idi. 
ğırıyordu: 

_ Olmadı... Her
0 

ne hal ise Arabla kapıf· 
_ Açılmadı... tik... da çok sünnedi. Onu da 
Bu, olgun patırtı içinde birkaç topaırladığım gibi sürüp bastır• 

yüz İzniklinin $esi kaynayıp gi.. dım ve ona da bir künde vurdum. 
diyordu. Fenıa halde kızdım. O da sırtüstü g~tti. Nihayet hın· 
Hakkımı yiyorlardı. Hemen bir cımı almıştım. İşte ~örüyorsun 
aıdım ilıelii attım ~e bağırdım: ya Ahmed ... El elden ü,tündür. 

- Peki .• Olmatlıysa bir daha!. Rüstıem, beni .nıa.sıl yendi. daha 
Çırpın.aralk Rüs.tem.in üzerine hala aklımdan çıkmaz. Onun için 

yürüdüm ve güreşe tekrar ba~la~ pehlivan dediğıin daima tetik ol. 
dık. Bfrkaç el SOG\ıra tekrar Rüs- mak gerektir. 
teme bir ç&.praz topladım ve sür- KA'M Ahmed, Hergeleciyi tat. 

* Bigada mevcud mekteblere 
ilaveten bir ilkokula şiddetle ih
tiıyaç vardıı-. Zira, bir mektebi 
dolduracak kadar nıektebsiz <;o

cuk, sokaklarda aylak gezmek
tedir. Şehirde mekteb olmağa el. 
ve-isli binalar vardır. Simdilik 
icaria "bir bina tutularak .tedrisa
ta ba~lanmasını bütün halk bek

mürakabe komisyonu her madde Piyeste rol alanlar, Şemseddin 
üzerinde esaslı tetkikat yaparak fi- Arıçeri, Hüseyin Avni Ası , Vec;hf 
atlar kararla.ştınr.aktadır. Birçok Baraz, İnet Başaran, Safa Sona.kın, 
gıda maddeleri vilayet hududu ha- Süleyman Sıy, Neriman Tekin. Ya
rlcine çıkarken belediyeden ınüşade far Y oro rollerinde takdire değer 

Edlrııe (Hususi) - Şehrimizdeki 
okul talebesi ile memurin ve halka 
çiçek a~ısı yapılmağa başlanmıştır. 
Umumi müfettişlik müşavir ve me
murları sıhhat müşaviri Rifat De
deoğlu tarafından umumi müfettiş. 
lik sıhhat daireslnd<!, vilayet me -
murları da vilayette sıhhat müdürü 
ve okullardaki talebeler de sıhhat 
memurları tarafınudan a§llanmak • 
tadır. 

düm. Budaya:rak baıı.hrdım. Ge~ 
ne s.annaLadım. Fakat bu ~efor lı tatlı dinlemişti.. Hergeleci, boı 

ı ....... ektf'd İr. alınacaktır. 1 bir muvaffaklyet göstermislerdlr. 

kündeledim, hızlanmak aı;tım za.ınaın.larında çırağına hep böy. 
künd~yıi. Rü~tem, kurtulmak için le caınh fıkraılar anlatıcdı. 
ı..: ... ı.: ... .....,,."" ... vr" vacıvordu. Beni, 1 ( Arhası var) 

si rahatsız eder. Oııun da, mari- yaJışi çıg·iıkılıar kopararak guniyi görünüyor, lcim.se ile konuşma- olsa, İın&aoa bir heyecan verir. 
fetini gösterdikten sonra parsa kırbaçlıyordu. yordu. Kendini yıa.lnız ve garib buluyor, 
tophyıacak bir çalgıcı vaziyetinde Soğuğa, güverteye serpilen su· İneboludan sonra fa.rtma şid - bir an evvel Füsuna kavuşmuk is. 

c&n Posta» nın edebi romanı: 169 

Erkeği kadı D 
Y ZllN: "a• t 

NUWET SAfA eofKUN 1 '14 • a ır 
Kendim yokıluyor. Bu kadı

na karıı ruhunun kıyı.sında, bu
cağında hiçbir kin paı çası bula. 
nuyor. Bu kadının t'!k kusuru, 
yalmz hislerine hitab edebilme· 
sindeydi. Eğer bu parça da ru· 

eserini çalıyorl.u-. <<Beni 
bir kadın vardıı> yı •. 

piyanonun önüne oturduğunu gÖ- laıra l'B.ğmeın, kollarım demirlere detılenmişti. Vaı;ıu.r, S sa .... tli..\" bir tıiyordu. Otoınobil, sars1larak 
renlerden bazıları yüzünü buruş· dayaya:rak daldı. Bedbahtlığı, tea.hhfu.le geç vakit Samsıma ge- durmuştu. Şoför, ön lamba·ları 
turuyor, poker partisine ba,hyan r.a:vıalh1ığı şuurunun bütün kuv- leıMl.mişt.li. İlerilki iskeleicrm yol- yaikaıraık, evlerin numaralarını 
bir masadan mırıldanmalar du- vetıiLe muh.alkem.e ediyordu. Bir cuları, ilik defa onun ıü:zünde seçmeğe çalışıyıordu. O sırada 

aeven yuluyor. Alaka ile kıpn·danan ömür geçmişti, ihtiyarlamıştı, ar- aydınlık bir tebessüm gördüler. geçen yaş;lı bir a.daına sordular. 
pek 8.%.. tık ha,yat koınedisinin 11on perde- Vedad, Samsuna yak1'4tıkça he. Elıile köşedeki evi gösterdi. Şo-

ı hunu daıldurm~ olsaydı, belki 
de. Ffuundan evvı::l onu hatırla
yacaık, bu kadını düru.st bir ha
yata aokınağa .;alı~acaktı. Lakin 
o, ıbu istidaddan mahrumdu. 

Sert bir rüzgar y-üzünü kam· 
ı 1 çılamağa b~lamıştı. 

Ne kadar dalmı,, kendinden 
geçmişti. 

Gemi Boğazdan çıkıyordu. 
Ar-tık simsiyah sularda yalnız 

g-eminin ışıkları oynaşıyor. 

Yemek çıngırağı .. 
Kalabalığa ginnı?'k istemiyor. 

Fakat karanlık, gemiye vuran 
dalgaların sesi garib bir fö·perme 
ver=yor. insan yi.tzü gi)rmek, İn· 
ean sesi isi.tmek, gülenle~ i, konu
§anları se.yretmek ihtiye.cmı his. 
.sediyor. 

Salon çok kalabalı\.. . Bir ke
nara i.lişiyor. Artık, hü .. ün ve göz 

• yaşı rıhtımda bırakılmıştır. Kah-

Kulaıklarını tıkayarak kaç
mak, tekrar güvertenin soğuk sü
kUtuna çılonak istiyor. 

Karşısında garson.. Kalkama. 
yacak; 

«- Rakıı,, 

Diyor. Zaten i.çmese uyuyama
yıacak. Uykuyu bw ispirto ti"Şesi 
içinde ele geçi.reh;.hr belki ... 

Gal'sondan rica: 
- Şu radyoyu da değlştİl'ive

r:n, dinliyecek başka. istasyon 
yok mu? 

Oooh, çok ~ükür, dt:ği~tiriyor
lar. B-iT çığan musikisi ... 

Kadehleri bir bir peşine d.evİ· 
rıyor. 

Derin bir melankoli çullandık.. 
ça çulJanıyor üzerine .. 

Ah, bir yalnız obaydı ve bir 
piyano başında bulunsaydı. 

Gözü, salonun nihayetindeki 
piyanoya ilİfİyor. Hiçb\r zamı..n 
sevgili sazına bu derece İştiyak 
duyduğu va.ki d~gildi. Sanıyor 

ki, ellerini tuşlar üzerine koyar· 
sa, bütün gamı dıığ1lacak, ru 
hundaki bütün zehir boşalacak-

Elleriın~ g-eli~ güzel tuşlar ü- si nerede iıse kapanacaktı, fela. yecaınlanıyor, hayatın &on iskele- förün e~ine parayı tutuşturarak, 
zerinde gezdiıriyordu, hayaıtın. kıeltleır ona ıhep sa'a·det kostümü sinde mes'ud olınağı ümid edi- genç bir adam hı:zile koştu. Kal
daJki hercümerci, isyanını, ızt1ra- lçıinde gözükmüş, «mes'udum 1 >> yordu. Füsun onu nasıl ·ktarşıla.ya- bi duracaktı. Tokmağın uçuncii 
hını ifade edecek bir eser ara· d.iyemıed~ muztanb olmuJtu. caktı? darbesinden sonra, iki luıth, ba· 
yolldu. Bethofenin &ona tına baş- y oıhmu kaybetmiş bir gemici- Kim biılir nuıl boynuna !l.tı- sık ve küçük evin kaptamda ya§lı 
la<lı. Salonda bnlıunanlaırı bu gÜ· nin gök yüzünde kutub yıldızım '·aıoaıkh? b'ır kıaıdın göründü. 
rilltiilii parça ile rıahatsız edece- aırıayışı gıib:i, &0n bir iımidle göz- Hiç şüphea.iz göğsünde daki. - Kimi arıyorsunuz? 
ğıini alkhnal biıle getirmiyordu. Jeri.nıi Sam.suna çevİ\·ruişti. fki 'kıaiLarrca hıçkıracak, Saınsuna - Füs.un Ha.mm evde mi 7 
Y M"a.f yavaş, yüzlere sıkıntı res. baıhtsızda.n bi:r ttaadet doğa.bile- keımJ,~r için geldiğine inanmaya- Yaşlı kadın, ellindeki lambayı, 
meden çizıriLer kıayboluyor, po. cek nİ"Ydİ? Bir köşede, giinler:i oak, hellie evlerun.e teklifini duy· bu meçhu1 misafirin yüzüne doğ• 
keır mıasasınd.akiler, ellerinden sayaıralk, Al!aıhm verdiği, tekra'l" duğu an.. ru tutaırıaik cevaıb verdi: 
kiğı.clmı atarak ona doğru ÖÔ· Allaha iade için beklemek .. Si- Üç günlük yolculuğa taham· - Hayır, Halkevinde .. Kimsi. 
nÜyOl"laır. Pıiıyarno sesini duyan• ..ınmek, mütevekk~l, zebun bütün mÜ'l etmi$ti. Fakat, vapurdan is- niz giz? •• 

1 1_ ı d ı •ahs:ı..-eıtinİt !kaybederek mukad. ke1leye giıderken, geçen 'ln dakıi. - Yabancı değiHın! Taınıya. 
ar .. yavaş y.a'V'BIŞ sa. on 1> uyor .... de-a':a teslun' olmak .• Bu ne ··cı, kıa ona bu üç günden uzun gel- caks.mız, fstanbuldan geliyorum, 
Çıt yok. O, b14ını keskin haı-e- ·-~ .., 
kıetilerlıe a1l _ •- kl mişti Ved ad l .. 

& ıyarBJ.K: paı-ma arını bu ne hazin bir tecelli •. Semahat, H~reketini haber vermemişti. Kadın, hiır hayret çİğlığı ko--
koş.tunıyor, dı,llZ"ıdan dalgaların Gönül, Saıadet, Füsun, tekrar gö. BT-denbrre loapılarını çalmak is paırmı.stı: 
""'sine kan-.aın Betlıofenin ilaM ·· d ~a .... J ruyorJa- Do.'rt kad·- y V- .ı d B • • • ' """ ... zun e .....,.. a ..... ""'" tiyordu. Kapıyı Füswı açarfa,, - a., eua ev sız mııınnız, 
musıKisi yoleuları ~ittikçe sa1'ı- M, elele tutuşup, onu ortalarına genç lkız mutlaka göz1erW.e ina· buyurun evladını 1 Tamyamadım 
yordu. Kula;ktaın kulağa fısıltı. almışlar .. Bu dati:renin ortasından naımıyacakta. Onun kendisi.ni gö- cizi .. Nasıl tanı.ıvabilirinı, hiç gör· 
laır .. Tanıyaınlaır çıkmıştı. İsmini kurtulmaık mümıkün değiU Ha- rür görmez ne yapacağını öyle medim de.. Giırsene evladım! 
duyanlar haıyretle başlarını sal. yaıtı dört kaıdmın elinde •• Hepsi merak ediyordu ki.. Saskın'•k, hala kapıda tutuyo
lnyor, dudaJ}glıaınnı lıüküyorlaır. hiıreır parça kopaırm1şlar. Şimc!i Gece bastırmıştı. Gui hulva. ..um. Füsun duysa s.evincİndE!Q 
Böyle bir seyahatte büyük bir son katan pa.Tçayı harcaınağa gi- rındalkıi otel1erden birİnQ indi. cı1dıru-. 
saın'aıtkarı hem de teklifsiz, rica· diyor, BavuUa:rını bıraktıktan sonra, a . - Oi.rmiyeyim, Halkevinde 
sız, nıiyazsız dinliyebilm:ın.İn zev· Sam.suna kadar, kamarasından lelaceLe bir otomob;le atlıyarak, mi? Oraya giderim. Ne yapıyol' 
kini uzun uzun tatmak İ.diyorlar. peık az çıktı. Füsunlaırm adresini verdi. Öyle HaıLkevinde .• 

fli kahafıar, neş'e1i konuşmalar du· 
il yulmaktadır. Heı·kes yiyor, içi. 

yor, konuşuycr. Gülebi1mek! 

k .. Yd'-ulaır, beyhude yere ye- hey"""aınlıydı ki.. Mütemadiyen - Bu akşam müsamere mi ne Sonaıt biıttiıği. zaman va.p1.0run u- ~ ,.._ 
tır. 1 d ak' l b k m-11 ~te·-.ıe L~·aız saçlı ian'atkarın u..for·· e, hızlı sürmesini söylüyor- varmış .• O d.a ş.arkı söyliyecek •• 

ı · • kA l v G çük saı onun a ıs er ıra an eıK: nı uÇ~ ..-- • • • 

spırtonun curet ar 1 gı.. ay· aralaırına kaırı"-tnasını beklediler. du. Ara.sıra ....... cereden dı~arı ba- Ona siz bir şeyler öğretmışsımz •• 
Oooh, buna ne kadar .susadı. 

Bir yolcu, radyoııun alaturka 
neşriyatını kesiyo-r, bjt' dalga d-e· 
... birL: iatasyonun birbi-

• · d A ı--lk • a.lkıslaırdan korkmu• gi.hl, birden- "' .--- · · d' K rı ıra ı . .n.A ıyor ve pıyanonun '" Hepsi lbi.rbirıine sıoo-du. Bazıları kıyor, se.,,..,...k lambaların 1•ığmda Tutturdulaı- OJ.sterız, ıye.. ızca., 
b • bire.doğrulıuyot"I ve masalara çar. J·- ... b. 
aşma geçıyor. • • d 'ın.d.i~ini söylüyorlar . .fakat, buna ~elırıi: tanıma.ğa ça.lıştyordu. Dar ğız evde çok sıkılıyor, ıraz me~ 

Bl'len bilıniyen, piyanoya yeni pa çaırpa kendis.ml ıŞll!'I atıyor. 6 ' tıI L - b' l vl 0 dı'ye a-rkada•• 
hükmedildiği sıralarda, o ya yal. bw sokağa sap ar, yaoa:ncı ı.r gu osuın, eg ens.ın • ... 

başlamıf bir müptedi gibi, böyle Simtıiyıah bi:r gece.. h d h!c_...1 • d • t' kil la.l'ile Halkevine gitmesine mÜ• 
---· l..-BiiDdik...dJU!Slrıa!laır •• _ .... Q.. .... ="'=1i=n""""b"'"o._r_~_.._nı_z_ ... -'--.... ınıa., güvertede, ya u , şe ır.ae, gecenıın _e ış:.~ır...ıa.~ll,e_,ı:aL~-u..ııoaııu:ıı:w:a.ı:mr.Y:ı~-1.ıC!.!~:!!..~~~---~~ - - -.-.y ~ Arha.n var) 
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Sayfa 7 

lmacamız : 21 (17)) Galatasaray, F.ener- Milli Piyango 
bahce ve Beşıktaş 

21 İkinciteşrin bilmecemizde kazananlar 

Banıardan 30 tane.ini h-:ıllcderek 
bir arada yollıyan okuyııcuları
mızdan 80 kipye hotlarına 
~itlecek hediyeler vereceği~. klübİeri anlaşıyorlar Çekiliş dün Ankara sergi ~vi_n?e yapıldı, 

21 .İ:k:iıo~nı farl,b}i bl 1 ~ceımi:dııt 

k.v.a.na.a olw.yııcullU'Ulluın isimleri aşa. 
tıda ya:ınhdır, is'.anbuııb bu!una.D o • 
kı~ ıııcubnm~ be-4ly el.erini Pacıı.Nt-.sl.. 
Pe.~\e güıllai ötltıden sonr& l»izı.:U 
idareh~Wloo aı~an laxınıdır. ·u~ 

rada. !Mltunanıarın beıll~eleri posta De 

jı.ı;n. ;İs cwııb... Karoc4.ı.mrilk 9'1.a oiwl• 

3.D dlen 18i &haıiı Anla. 
Albüm 

Enıfnc&ı belıediiy.e ~:U.iı.()f :SureUin. 

..,.~ -~ S1ln Dinçsoy, Kastamonu 
isfenll.l'Wl'bey iı:.ıokuta sınıf 5 cleıı 257 
ı·ükseı Ça.rtiıpıoğlu, istaııba.ı Sclç~ m 
cmSU..ttsu· 4..A tta.n t95 Mn.iret Ş:ıbln!L adreslerine c-önılerillr. 

Bir düzüne kurfUn kalem Kokulu aabun 
;t Caııı.1ral cataenttu on~ okııta rnf (Son Posta hatıralı) 

a.c ~ 315 öı.:en. Kan>, Gö!le hükum.ıııt t.:ıblbf do'l..-tol' 

Bir Atatürk tablosu Salih KeWltotw kızı Suna.. llaşraıbohı 
istan'buı •a.~ okulu tıılebee;tn. I~ sınıf 3d1 n Ncdlınc Dl;;m:ın. is. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan sata Jo&TU: 

kazanan numaraları bıldırıyoruz 

. Milli ~yangonun 12 inci ter-ı 100 lira kazananla; 
tıp 2 nca ~i dün Ankarada ·· • · 
Sergievinde saat 15 tc yapılmıt Son uç .rakamı 842, 856 tle bi. 
ve çekilişi kai.abahk bir halk ten 400 bılet. 
kitlesi taıkib ebni§tir. 50 lira kazananlar 

Bu çe:kill:fte ikramiye kıı.za ~ Son üç ırakamı 508, 927 ile bi· 
nan numaralan aıağıya yazıyo • ten 400 bilet. 
ruz. 20 lira kazananlar 

25,000 lira kazanan 
093465 

Son üç rakamı 049, 240 647, 
652, 660 ·ıe biten 400 bifet.' 

1 O lira kazananlar 

den G5 {',;ıhtJ A.nkat. ttmbUJ Faüh Sarr;;-ü:rel No. 89 dn Se\'tm 

Bir şife kolonya Eröz. 
1 - .hd SÖZÜ birbiri""' muhalif olan 

(9). 

( Baf tarafı 1 ın ... i llayfada) 
aralarında toplanınııılar, yeni bat • 
tan bir anlapnaya vamıak çareleri. 
ni aramııwdır. Diin yapılan toplan 
hela ilk adım olarak üç kli.ib ara • 
aında bir (c dQt;\J~ kupaslu terti. 
bine karar verilmiştir. Birinci devre 
maçlarının tatil haftasına tl!'Sadüf 
eden 13 Birincikanun Pa.ı.ar günil 
Şeref sahasında Galntasarayla Fe. 
nerbahçe bir maç yapacaklardır. 
Kurban bayramının birinci günü 
Fenerbahçe • Beıikta,, üçüncü ~ü
nü de Galntuarayta Bqiktaı arasın 
da bir kartılapna ohc.ktır. Dıp. 
rıdan gelecek takımlar için de de
vam edecek olıın bu anlAfmadan 
90nra Galatasarayın ikinci devre 
~ında oynaması imkanlarının 
bulunacağı tahmin edilmdrtedlr. 

10,000 lira ka:ananlar 
244113 295025 365082 

5,000 lira kazananlar 
021582 024234 203895• 251591 
327271 

Son ikli rakamı 55, 65 ile biten 
4,000 bilet. 

3 lira kazananlar 
~'bul 7,eyftlk otıt<ı okulu sınıf 2.C Alüminyom bardak .2 - Esirlur (5) • Bir nnır (3). 

itan 4.3 nıyrt Gibel. (Son Posta hatıralı) 
·· kk bl' k lem Dıır•t"a Jıa.tfa.tib1Şı Xo. 7 dd .:W:ehmro Bir dolma mure e ı a 

3 - Tersi cı-ıer (4), Ywnuııtaum sa.. 
'r1!J dl-ği? (3). 2,000 lira kazananlt.ır 

Son rakamı O, 2 ile biten 
40,000 bilet ikTamiye alırlar. 

25,000 in büyük ikramiyeyi 
kazanan 093465 nuınaralı bilet 
Elazığda satılmıştır. 

~ Gaujl Mın;l3r~ıaı ifAo- Eııitem, Anlkam dleoJ' erd:ı.rhk kıı.rşısı B~-

kutu 61nııi 4-A d:Ul 29 Pf!l'ıhan i .. tanbul ~ ~Al ~ıda llakli.1 ima Ersioıı. 
4 - :Mu .Caık l~rJnde J.:ulianııan bir 

trie\i ıt.opıulk (5) . Karagümrük SJhasrnm 
acıkh hali 

020737 026984 033564 048071 
079611 088499 116585 119581 
132617 146147 180984 199587 
227004 276837 308468 336105 
351075 369522 377824 399897 

Çmr.1>~ wnıv:ı.y oadde.s.i 30 No. da .,. e~.Jır, :lbul A~ ~ ı;a,ı}'aı oku.. 
&ıb:!h:ıtt. Tirişknn. ta. 45 Sühtyli. 

5 - İotıhalb PlL'lUlası (3). Tergt ta_ 
!r.ımmüı (5). 

10,000 Hr.a ikramiye kazanan 
numa:ralı>: Ça:nakkale, Jstanbul 
ve Esk' §e.hirde satılmıştır. Dif fırçası Ayna 6 - Akıillı (4 l, ·Ol'll rdıı.t.. (2). 

7 - 0Mıtt trM.de olmaz (51. . .:btanbul bölgesi 57 bin lira aarf- . (Son Posta hatıralı) (Son Posta hatıralı) 
K ti.n blrıino') ilkokuldan 453 Alm.Y isin uı "l•enJkapı orta. okula sınıf 

l'ihıı • ııe Cüı:nhuri> et okulu 3..C &n 283 Fan.ık l'ılııiştn. İ.s'.a.nbııl 
8 - Ba «Y» Celinie bir rır.nk olur 

<4>. Bil"fJJoi~ isim U). 

ederek Fatihte yeni bir futbol &a. 1,000 lıra kazananlar 
bası ve atletizm pisti yaptırmı§tı. 002805 004287 015041 018790 
Oldukça mühim bir para ile vücuda 021683 027999 044005 045764 
getirilmaş olan bu sahanın dört ta· 055042 063960 Oi2267 077323 
rafı açıktır ve bura&ı bir ana ınan· 085858 099651 109530 114451 
zarası arzctmddedir. 141528 141749 170677 172996 

5,000 lira. ikıramiy-e kazanan 
numaN1aır 4 tanesi lsl:anbuldn, 1 
tanesi Mersinde satılınıftır. ııı. G~ A P is .-...J.ıu 17 lınol ilkokul srnu 4 A el.an 

Jiıım( 5 ıteıı 1133 Yılmu Saruh:ı.n . • ,ifl~., . . 
•~--.... ........ I r•,..•f ,, u dal FUkrci • • İsta >UI U;vrtyc lisesi -.uouul 44 iincu ~u .,.,_. ~ .. 
t . mmf '7 dnı 11 Jlüıla Tuğcu. 

ntU Ural. • b 
Kıta Dif macunu al 

Po ıüıwe d<tva vdklJI Ruhi Atili. oğlu Ed:ımc Osm Dlı Ban nısı M estan 1' -

9 - Bfr ç'9eJt (S). 

Yu:laV'ıdın ~ıya d'>fru: 

1 - Sa·"rnŞt ( 8) • 

2 - Özsu (5), Seronı (31. 
3 - Bir ınıüıbtn pJa macldcsl (ti\. 

4 - F.\.ı:f'Y'tl (4), Ai"rrhk ü: t u tı (4). 
H~v,ı ~.oiıl. Kmrya BocJlı:ı-bıb m 'lh •. 9IJltll' -tı:ıru Şüt~ Y&lçtntW', AllXara Ce. 
tt 1 No. 54 de Faaıla Sn;) ırı. t~ta· lıııl heci Dmnlu;pllll"...c yolu ~o . .ı.9 ılı. üst ka.t 
'k p:tşı. 3 Üll(·ii okul sınıf 3 elen nr- ırüra&ı Wnmrz. Dilzre or!.ı.ı ol.."UI emıi 
\fü. ('~. 2-B dıeıı 2'79 Al'llİ Gürel, i:ımir l'lliı;:ıkt-

5 - Bir nMa (21, İz.:ıbe nmetlyes.iııi 
y~ (4). 

57 bin lira sarfedildik.ten sonra 177305 184210 191781 205585 
tam manasile eski haline terkediL 209227 210755 212681 219797 
nllf Olan bu saha bugün üzerinde 229619 233180 238648 244170 
futbol oynanacak halden çıkmağa 255120 258051 264147 265372 
baı!amıftıc. Mevsrm ilerledikçe bu- 270434 275606 27761~ 279131 
rada maç yapmak imkanı da kal • 281294 292309 294695 303246 
mıyacaktır. 305368• 305485 305991 313563 

2,000 lira ikramiye kazıman 
numanı.ll:Q"dc&n 8 t nesi İ stanbul, 
3 tanesl. Ankara, bil"er tanesi de 
Trabzon, Zonguld 'lk , Adiyaman, 
Bandırma., S msun, Ge:i.b:>lu, Ay 
valrk, f zmrr ve Mcr.s;ndc satıl -
mı~hr. 

1,000 lira lilaıuniıye kazanan 
numaralamaın 21 tanesi tsteınhul , 
S tanesi Anlkar.a, 3 tanesi Eskise 
lıir, 2 tanesi Afyon, 2 tant"s: Si
vas, 2 tanesi l:ı:rnü-, 2 tanesi Di h 

Bü ük Muhtıra defteri ım'11ıl'i okıuıhı S'lnd' 5-A dan ~yha.n Çu.lln. 

Kas~ posta teıırar şcrı Jill•ınet othı. fs'tuı:'bıı~ Fnilh cı~~ ~ız orta o. 

6 - VF'lyeL (%),:Bir renk (2). 

'7 - fü:ii:mıu ('Öl'fCt (31, oıu.- ma ısı. 
8 - ~ıud.ediı <öz t.ur:roeı (6), B:ıy. • 3 ·· rü ' fııı NC 2..A dıın S97 Husnunn.lsa KL 

,. '1'111' bz.ı Se\f.nı F•rot, AıılUı.ra un j !bul Yenlk34>ı ort.t. clnılu Slntf 
Sahanın her tar•fı açık olduğu 317734 322705 331310 342282 

için seyircilerin pek çoiu maçları 344137 349898 352136 372571 
1..::-::L b' itin" '} •• d • '} 389681 394004 394221 396957 orta o!ııııl 3.G efen 2488 J{ıen:ı.n 1."ı tdı. ı::ın. %3Z l\Luz3tft'J' Çe'fsörs. 

rırm, 'İst O;ıb,Tvğlu crkr.k ort."\ 0 - 2.J) cTıılı , ..... ,""" ır a ı e vucu a getiri • • 
mit bulunan pistin üzerinden sey • 500 lıra kazananlar 

11\lm (2). 

~ s:mr 3..c taı~ 19l ııaliıl Kartpoıtal ~ 
J\l t ••<aZ3n om okul nıf 2.C: d'en 6ı3 

Alo!a.n. • ~~'Ilı Aliııaça, Çorlu Kaz'mlye m1.hallt>-

9 - Tef'5f ~ mıtr (2) , Serı>mdt 

mır.ı.:d:m:ıt!m taerffi~ ~ ~· (5). .................................................... retmektecfü. Bu suretle he.nı pist Son dört rakamı 4041, 4656, 

yarba.kır, 2 tanesi Buraada ve 21 
tanesi de yu,.dumu:r:cn muhtoJif 
fehir ve kasabalarında aahlnııf -
hr. 

Kücük muhtıra Jeftt>rı b 1 K ' lr solıı:ık ~o 2'" ıb Erdobn Öt- ı 
~rı Y~l <'Jv.in b'.lkknl A .[g ·~ . . ' 

1 ... •-ra u1~ "'l~~ .tanbul Kı~ lisesi s11uf 5-A llzb otkı Necdiııt B T'g'en. ,..n .... 
Askerlik işleri 

Sobeya çağnf anlar 

berbad oluyor, hem de klübcülük 6072 ıile biten 40 b:let. 
münakB§alarından çıkan bir ıürü ----------------------------

kavgalara yol açılıyor. Geçen Pa- Ktrkağaçta Parti ve 6 yasında bir çocuk kaza 
flkc~'hı ı;ını:I 3 dm 808 ıue 'ihn.t ET.,O• d.ın 7 s~ Ül'ır.rr. 

Söz arasında, 
1 

l t\11" BurAda, bir çocuk, ço· 
(Haf taralı 4 Üncü aa}lada) 0 mut • denilen tehlikeli 

de ve binbir zorlukla halledilen cuk ~mması lm t Bu gil:J.i va
besab meaeleleri ancak bir kaç ha$talhga tutu Uf u •• 
dakika &arfmı İcab etmektedir. ziyetlerde hasta sun'~ ~ur~tt~ ne. 
Bu icad Amerikalıiarnıdır ve feslendirilir. Bunun ıçın u anı-
ınakinenin bugünkü kamil tekli: lan vasıta, Am~alı~ ta~~fın. 
ili ahnası için üzerinde geceh dan keşfolunan çelık cı~erdır. Fa 
tündüzro üç sene ç.alışıimıfht". kat hastanın bulunducu yerd-e 

H t b. ..k bö ?e bir alet yoktu ve kırk ~ orveç e lr U?DÇ ıl ~en evvel de &'etirilmesi mürn 

kaynağı bolundo! ~ değncı:.. B~un üzerm~ çocu-
. k ğun hasta yaıttıgı hulanenm ha~ 

İnsanların moda ve güzellı ta baıkıcılarınm insaniyetlerine 
hahi.alerile alakadar oluşhıYı ka· mür~at edikli. Bir taraftan ço-

d~ dünya~a pek 8~ J~~~~:ı'; cuğu daimi ola~~k ~urtaracak 
ınıyet verdikler• ~·:ı- • 1 k li.k aletin getırılmesıne teteb
N'te-kim bir müzibhlı: eşerı o ma çe 
1•

1 
_ 1 b" •• 

1
: .. münasebeti- büs edilirken diğer taraftan on 

azımgc..ıen T ;o..,. - r • d'' }" nÖ 
l N halkının 50n zamanda h&&tabakıcı, gece ı gun uzu, 
e orveç b' . d 
k k bir takım yorucu seya- bet tuta'rak ve il" &anıye urma-
ın a m 1 1 bu hakika· dan çocuğa ıun'i teneffüs yaptır. 

hatleırt: kat anma ı;.rı b · · ·· ~ 1 t ld' 
ti bi d f daha teyid ediyor. dLl.u. Kırk epncı &''!11 • .. e .. ge. ı 

r e a ve çocuk mutlak bır . olumden 
Mesele ıudwr: ' ld 

Bundan bir müddet er.rel N~r: ~~:~~:! .. ~ .... ~." ......................... . 
h veçli maruf bir dranı muh~rrıl"ı 

IKr eaer yazmı• ve bu ese~ınde, 
firnati Norveçte J..ain v~ S1oefa
let ismi Yertlell Fiyor civarında 
bit" şelale mevcud olduğunu, b_u 
şelale oivarınm çamur batakl!r:ı 
halinde bulunduğunu, her kım 
bu bataklığın .;amurundan y~z~
ne s~4!'k olur!a buruşuk çızgı
lerıin hemen ortadan ka.lktığı~ı 
b~.ı..ıı· • O ·un· bugün; harbın 

raıu rrmq. g , • 
tahmil ettiği bütün nıahrumıyet· 

EDEBİYAT 
(Baş taralı 5 inci sayfada) 

ıük\ın diyarına. göçmÜftÜr. uGu
nar» unda: 

Deha .. medene-i irfana ilk inen 
kervan! 

Diyordu. Muhakkak ki, o .ker. 
va.ndıan, Tilrk edebiyatı yolunaa 
da büyük sesler kalmıflır ve .o 
şeSOOr ıiçinde Emin Büle'!din ~ır 
kısım ınısnı..laırı d , nes.ıl neaıl, 

· bir hatıra gibi, hi~ sönme-
aıı=;z • ! .l kt" den devam ed-,> gııuece ır. 

Halid Fahri Ozan•oy 
···················································· 

lsıanboJ Borsası 
-····-

lere rağmen Norveç halkı bu ba· 
taklığ.a &kın etmiye ba§lamıt
j ~ müşkül bir tarafı da tudur 
ki yüze &iirülecclt ça.ınur ~yle bu 
günden yanna sılinip temız1ene
ceık değildir. Çamur tabaka11, 
süriilen yüzde ekalli bir haft~ 
kalac:Mıctır. İtin garibi §Ud~ır ki 
bu tecrübeyi yapmı~ olan kımse- '7/ 12/ 94.2 a.çıftş - taır.u~ rıa.t.ıa.rı 
ler tenlerinin düzgünle§tigine ka l:::~~~========:sı::::ı9 
ni olmakta ve onlardan etrafa ya 
Yılan mayetler ve istifade fayia. 
laı-ı memlekeıtn di;er kısımla. 
rındnlô halkın bu mıntakaya dof ı.ondra 

~ıllf ve bpa.ııış 

ı sctraın s.20 
130.50 100 Dolar 

~r t::1t!ı:~; g~~i~b~;n::;~ Halkevi laaliyeti kurşu ile ö dü 
Fatih A.Skerllk Şubesinden: ya _phid olmak talihsizliğine uğra· Kırkağaç (Hususi) - Kırka. 
Denlzııl flltilUiıı alny ka.tibl oliı l'unus 

Jı:ı::ı:ı İ~ tubeJ'e mıiracll"lU. 
dık. ğaç parti tetkilab kannın bütün 

Stadın diğer ın,aatı bl'bneden münevverleri iJe birlikte yürü • 
hm-ada maç yaptırmak hiçbir ha - nıektedir. Her işte tam bir ahenk 
kundan doğru değildir. Sporcular ve tennüd mevcuddur. Parti rei
İıçin mazbut bir soyunma yeri yok- si Sakib halkın teveccühünü ka

İzmit ( Hu&usi ) - Derbend 
ua:hiyesioe bağla Uzun Tarla kö· 
yünde Makbule ism:ndc bir ka. 
dın, bekçi Cemale aid tüf~ği ka
rıttınrken ateş almış ve Cemalin 
6 yaşındaki kızına i&abet ederek 
deTha1 ölümüne sebeb olmu!'tur. 

* &ninönü As. S. Bık. J~ğından: 
Aşı>t;wb tııcil l'e ka) r.d ııwuac.ı.ıarı bil • 
dirııen ycı'!-:ı:ı,, ~Wı.n 6 ,Wı ılY"'fında 
şubeye m~an ilin ota.nUf'. 

35474 14605 
99.321 14478 
16834 50980 
318-23 494'1 
44919 49637 
1194-16 45011 
3159t 46350 
1991! 47329 
37605 U09Z 
35382 451%5 
sıı.'18 36058 
6/Z'7t 49948 
61510 37712 
2/570 
31076 
2.9107 
46603 

P. Tftn. (5Ql89) 1.150. P. ITtm. 
(51811) 1-143, Tol>. Tğm, (50-134) %-10. 

'l'I ~ nmnanı.n yar.ılı l'd. 
Sb. ıı:n dtlihal şubeJ·c mül'U'aafbn 

ilan OIU!lUI'. 

TETKiKLER 
(Baf taralı 5 inci •aylacla) 

Hendeklerin airlf yerleri mutlaka 
merdivenli olarak yapılmalıdır. Ak 
si takdirde girip çıkıt esnasında top 
raklar yıkılab111r, bu suretle aarfe. 
dilen emekler bota git.mit olur. 

Bugün barb balimkki milletlerin 
bava akınlarına müsaid bütün §e

hirlerinde, belli baflı biiyük sığınak 
lanlan maada, yukarıda anlattığı -
mı:z tip ve evsafta bmlerce ıı:ko • 
nınrna hendeğin mevcuddur. 

** .................................................... 
Doktor- Hafiz Cemal 

(Lolunan Hekbn) 
()in.eyohsncla 104 No da berviln 

hasta lcabuJ ed•. 
Telefoa: 21044-23398 

tur. Meıeli. hakem civardakı bir zanmı~ bir zattır. . .................................................. . hamamda, futbokuler de bir mek- Ha'kev:i faali)'etleri de canlı. 
tebde &<>yunup 1rlybiyorlar. Çamur dı.r. Bilhaua temsil kolu sık sık ( Yeni neşriyat ""\ 
deryasından çıkan bir futhı>künün temsiller vermekte, köy şubesi '--..., _____________ ..) 

duı yapmadan §Öylece ~zeri~en ça köy gezileri yapmaktadır. Her 
murlarını atıp glylnnıesı dogru nıu haftanın muayyen günlerinde fut 
dur? Bu İJ sıhhi olab:Iir mi? Hüla- b 1 1 t k d., kt d. 

F tih d 
L' _ 1 __ o maç arı e rar e ume e ır. 

sa a sta ının unçoknua.aanları H-"· . · ı•w• k 1 ··d·· 
tam lanı ad b 

__ ._ad AiKe'VI reıs ıgı aza nıa mu u • 
anı n an ı. MU! a maç • ·ı.ı· · d b • 
~a hiçbir fayda yoktur. 57 rünün uhde&ıne verı -aığın en erı 
b;,. liraya acımıyablllrlz, lakin b~ rörüleın faatiyet takdiı·le karşı 1 
değilse eseri ve sporcuları kurtara• lanmakt.a.dır. . 
1ım ! Bu hafta yapılan ?.eçimde vı . 

ô. B. layet umumi mecliei azdığına 
-------------- Kırkağeçtan Hflmi Ba-kır He Rah 

Edirnede iki muhtekir 
ya~ala ıdı 

Edirne (Hususi) - Bakkal 
Bil Ba:şar adında bir bakkalın 
dükkan ve evinde yapılan araıtır 
mada bir buçuk ay ene} fnhi.sar. 
lar idaresinden satmak üzere al
dığı kahveden 26 kilosunu evin
de sa1dadıiı meydana çıkanlmıı 
tır. Bundan ba4ka da y"'°gan içi~ 
ne sa.klamış 21 paket tuz da mü. 
eadere edilmi§tir. 

mi Eken seçilmi,Ierdir. 

Edined~ ba'ık satıs'an 
Edirne (Hususi) - Son gün

lıerde telıriımize getirilmekte alan 
balıklar pek fahit fiatla satılmak 
taclır. Maalesef hiçbir kontrola 
tabi tutulmaması halkı sıkıyor ve 
üzüyor. 

Dün getirilen balıklardan Ua
kumrunun kilasu 130, Torik 70 
k\U'Ufll aatılmıştır. 

OSMANLI 

Yan:m Ay - 11<-r sayı md;ı d:ıh ı ol. 
.nm bi;r hald tntş:u- ede:ı ba mecmua.. 
mn ı :tllıtri.nun t> renkti btr kaplkla 
in~ etmf.şlir. Bu ·ı.dıı. llı.iseyln Ralı. 

ımiıntn ~ Jıııblı ine ir bır 

mdır.ıılbıı. Mulınmd ı·esarı. Ragıp ~ev

kf, l\liilmrrun Kı\mil Su'ıııun a.yrı g ı • 

:ıeı ı i.&ittı hti~lerl, ve s.1ire lıırdı-r. ı li 
s:ıytah bu mec-mu:ıyı okurucuııı.nm17.3 

tı!\'!fyıe ooeıri:ı. 

Baılılı 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
iç 
SoPı 

Tek sUtun s:ınUmı -···-·· ... ···--······ 
maktıı 500 kuruı 
aalaile 400 ,, 
sahile 250 » 
•ahile 200 ,, 
aahile 100 » 
•ah ile 60 )) 

5n 

BANKASI 
İnhisarlar .idareai Taki.bat Şef.i 

Hüseyıin Tekman ıehi.rde ve köy., 
lenle &ıkı bir takiıbat.a. giriımiştir. 

Bu sah aldığım habere göre TORK ANONiM ŞiRKETi 
T elcirdağmın Büyük Kanştıran 
köyünde Receb Sucukçu ile Mü. 
mm Toprak Edinıe köylerinde 
bir Ölçek buğdaya mukabil bir 
ölçek tuz verd=,ği te&bi.t edileı-ek 
cerhal yakalanmıştır. 

Tarihten sayfalar 
(Bot taralı 5 İnci aa)•lada) 
Bu karar herkes tarafından a1-

kı,Ja kabul olundu; eier Oruç 
bey gelmezse onu razi etmek için 
yalvaracaklar, n'! lazımsa yap -
maktan çekinmiyec::eklerdı. 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit m:.ıknveienameıi 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanımla tasdik edilmiştir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Remıi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lirası 
ihtiyat akçesi : 1.250.000 ln'liliz Lirası 

Türkiyenin ba,lıca Şehirlerinde: 
PARlS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANlsT AN, IRAN, IRAK, FlLlsTJN 
ve MAVERAYI E.RDÜN' de 

Merkez ve Şubıleri 

· b b 1 kt" "nr-York ru mühaceretıne se e oma .. . tOO İsviçre Fr. 
100 Peçe!a 
1110 isveo Kr. 

30.6750 

12.S!l dır. 

ucizevari bir ölümden 
kurtuluş 

Crnevre 
\lAdrld 
ıstokholm 

Bir oltm lira 

31 .1325 

32,50 

%4 oyarlık bir gTam JtüliC 

ttı UG 

@oktor 1. lali Ogel ~ 
BeJedfye karfUındatl mua~ ı 

ne.,,!nde ~leden sonra bıu~ 

lann& b!>ul eda ~ 

O sırada Oruç reis CiceJde bu
lunuyordu; Tunus önünde Hal _ 
kulvadda kaleyi y'lpmak suretiJe 

1 

ba,Jadrğı İf iierlemiş. bu kalenin 
şimalinde yeni kaleler elde etmİf 
ti. Cezayir emirinin mektubu ken 
disine ge1diği zaman sevinçle 
karşıladı; hemen yola çıktı. 

YUGOSLAVYA, RUMANY A. YUNANiSTAN, StJRfYE, LÜBNAN 
F"dyalleri n bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri varda-. 

1 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat he.s:ıpl&yı kilşadı. 
Ticnrl krediler ve vesaikll kred.Uer küşadı. 
Türklye ve Ecnebi memleketler iizerlne keşide :ıenednt lskon•""
Borsa emirleri. 11\.QU, 

F~nnin ve insan şefkatinin el 1-a;,:.:__n _ _____ -:-:---ı 
ele ver ek çalııtıkları sahalarda F.sham ve TahYIUU 
mucize varıi neticler alınaığının 
mis ~ çoktur. Son a yIAr içinde "C 7 934 Sh-as • ETztınm1 
lsveçte vukua gekn bir hadise 'l.'7 
~~ h yatının yalnız lafla de· ~ '7 nil'fnci (erilli Milli 
~rl, d vamlı gayret ve sarsılmaz l\lillıaf'aa. ilstllmı2:ı 
b~ · 1..11 - •• tt 5 Dmunfş'ell Milli .ftlıi • - "111 n ile kurta.ruuıgını gos. "' 

19.-

19.-

GÔZ DOKTORU 

Nuri F eluni Ayberk 
Ba1'(Sarpafa Htımune hu\aneôl 

p mfttehasmı 

&tanbul BeJedl7• ..,.... 
Tel 23Zll 

T~ )'liği:tleri 1516 senesinin 
güzel bir gününde, Cezayirlilerin 
hayran bakı§lan önünde ve coş
kun a°'-1§1arı arasmda şehre giri
yorlardı. Cezayir, Türk ceMret 
ve feda.karlığının &ilahsız fethet-

&ham ve tahvilfi.t, nlt.m ve emtan üzerine avans. 
Senednt tahsilfıtı ve saire. 

En yüksek emniyet ıartlCITını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

~eı\ıtedir. Vak'a İaveçin fUna• dafaa lsWııruı 
' linde ve m.ıeni m erkezlerden 
ıçok uz.ak ı,q. k:Uc;ük kaaa1'asm~ 

! tiği kalelerin en mühimlerinden 
biridi7. 

'•••••••••••' l:ndircan Kallı 

Piyaıanm en müsait tartlarile {kumbaralı veya 
kumbaraıız) tasarruf he.sapları açılır. 



8 Sayta 

NEZLE - GRiP • BAŞ - DIŞ 
w htit4ıiD ajnhın detıl.l lae1er. H• ecaneden arayınız 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - ~ -.rl 9*ti l4e 7...._ ........,. ..,._ t)llıat._Nı dolayı He, 

MM._..... ww H .oa ....._ bltıl liıolıdıw sille pamrı•ıa. iha.leainıe u. 
_. .,.._ (~ tir& 56 lulruş lııe1ll bedıelıl MılıM'a Bötre San'at Ok* 
~ ...._. ..._ ın..-a. peı.a.11•ıa ulllıılne .ll9aıte ~. 

Z - ~*'a Muı1e. 11.XU.lHI Ow ...... c4lınit aaai 15 w A.nbNd& bii
lrilıı .,.._, ap r"tt* ta me6ieki ve teııa* ~ m~lıimda topla.n&
.ı. ~•t.llt ilaie Kemis7oıı..-. yeplacaidlw. 

3 - Bu...._. iplı\ 'lk"-W elan çim-., ve .__, Vek.111-e lemin edile • 

Bu~ aiıl pNJe ve ~ter. Vddtllk YtllM itk!ri :ıuud8rlütün. 
len &a '76 lıııimf ~ae .. ı .. lııltlır. 

5 - Pa•rttta cir'dı''-ek içla: 
aT ts911 ~ 1% ku~n M>&re-t elan ~t ~. 2491 !!1l'.llı ka. 

Dlm Jıükim.kri a.:billıade '~eS. 
ı.ı Eo aıı (15G,Dt0) lirahk ltena.rl in~ taahhüıl ePlılltiee Ye b.ahhü. 

En th. ehlnd'ajuaa dlMir veıılb röste"1lmaıll. 

o) ihıa.ı~ ~hwlen üe rlin en-el ctau pın.ıeri ı-rif) :Salia Veillll,inden 
....._. elıliyet ~ı.nın ibraz ealtmw. 

~> 1942 ~ s.iı1 ı'ic.vet edulllil- ......._ alınauıs olalM& ~U&r. 
(21St) 

Deılet arman iıtetıesi Karabük revir aıirHğindeı: 
Kayın, gürgen, meşe ağacı istif ve nakil işi 

1 - Defld cıırmaııı lşlelmest Ku:W>iiN 1'e'1'iır imirlltlıı2 ballı Yenllll\D böl. 
cftl!Dn AIJiqw, K-*, ~cık. Ah~ Ç8y.-oba. oıımaoıaruı.m mııhte • 
~k lllllb&I ve aeıvldlmüncle d.A.mpla.nan.;c bsilmlş 11e itam&'uaımıa.lı.i& ketıilettk 

Olan Wvnıiıllf'n 30tt m&tre mıı.ab m•şe, lıııly1n, eürwm, maden dlıretdJk ağa.olnln 
revlınee 'depo l:ıtıtıın edilen lsUf ına.h&lle~ne naJcll ve verilecek oleiıye göre eli
... ho,IXllllB ta.1c91.ın ve i..tıC 1'1 38.11.943 ~ kadw yapılmak üzere &9111 

.,.._ey~ ~ıştır. 

2 - A~• eluıiltaae 23.12.Sf.2 t.rihiM ,._....,_. ÇtırşamN. l'ÜllıÜ "d 14 de 
devlet. OND&R ltlrimaıl Karabük revir -~~ tb .... ~ olao ko 
~ bmaı'mıdla yapılacaklir. 

, 3 - Bfirlncl maddede yuW. prt.ll.r d~ ftbu emwaıia istif, taksim \'e 

...ıaı lflain behft' metn miicab•mn lııedetl dolnıız IİrlMlll'. 

· 4 - Tealnaı!. ak9esi % '7 ,;; heMblle 2&25 ııracı.r. 
5 - Bu işe &id acW dtsiame şadnamelft'f Alllcaı'alla or.ma.n amum müdür

.... ıt1 ft Zoncullılt.ak orman C'C•irse müdıürliiiü ı~ Kantbük revir imlrllğlnde 

eirillebmr. 
6 - t.tdDı&rln ek.silime &"ilDiinde ~ ~INi ile 'birllk.f.e ııevir iD«lit; 

ne ~ ~ım lüswnu fıan olllDDJ'. (21S6) 

Antalya Vilayet Daimi Encümeninden: 
ı - Ar*,... . Ala.eya. yvlHım 1H+111-ıoc+3ee klloaetreıerl azasın.da 

)'aPllıı.caı.r. olıın ~-:ıt mNıie:ıln tnıfuı !fi 18lll lir& ıl6 kıur11-9luk keşfJ att. 

..--- 18/12/94"? laTlhinc nuiı;:ıclif c ... ıünii ..- on bett tr.adar kapalı 

.,.,,., ~ eai4'•·r.re konllluşt.'. 

Z - Telııtll meklıuhl.vının 2tff s.ı.7111 k~ 32 JIOI aadıiıNİllhı tal'lfMı dad. 
ft8in6e ~ "K h11SU~i mubaael>e 1''8.uınıh topknMı"* olldl \"ilayri 

3 - MwwoilıM ıea.iıı.ı.t milulu-11113 Jjm S6 ~. 

' - ~eıııl« şarla~ ve- pr••Jfslıtl An"alY& Nafia MüdnrHir\lnfleu ve Yiliyet 
~ enı&ÜIDen kale.ınlerindf' gorebllirilr. Ve ~ıerini b1U"e'bltirler. 

5 - Jliiwıhrr iŞIUcıtk edl'Ot'kleT Antalya nalb JııomJs1e>RGnd.an ahllml$ 

~ v~ He Ucnet oda.'lınclan a.l•llllllf ... veslk.lty· ve '8lft ken. 

41iteri ~ lbr.,"m fMdt"li bulclulılan ~ LeklLl me~tabıarHe be. 

rMMır ve ıklncl ı.ir ıı:arf 6oi..clc ıloctermelidhter. (18ıt8l 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K....... tarlill: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
8üe ft &Jam ..-..: w 

PARA BiRiKTitiC:NLEriE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

1JıNM Benk""Uloi& ~ ve ~ iwmlf ı.e.abl&nnda eııa 
u H llırMt btal•na•ıara leDede 4 dıefa eeldleeek kur'a ile ~ıdakl 

..... .-~ ~br. 

4 Adecl 1,000 Liralık 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 )) 
Dlldı:at.: neAblarıııı-.iA ..-ram 1t1r- ... Jtlndıe sı ııraaaı.-~aeaıı 

....,....ıere lknml,. flldatı w.nle " it ,..... verilecektir. 
ltW"llan. MDede 4 Wa. 11 Jıla.ri, 11 Bulnıa. 11 Etltl, 11 BlriDJ 

k&nun tartblıerhute çftllfıeekUr, 

SON POSTA 

RADYO 1 
SALI, 8/12/194.ı 

7,3t: Saac. ayQl'l, 7,32. Vucudtmıuz.u 

~~ '7,40: ,\J'11ns ha.bcrıed, 7,55: 
Smd'oııllı: ı:ıeroaıar (Pi.), 12,30: Saat a.> a. 
ı:tı, U,33: ~ progcOlım (Pi.), 12,15: 
ı\.Jldl tıM>edm'i, 13: Şukt ve tüıidiıer, 
18: Sıuıtı 8iY8ft, 18,03: Rr.ıdyo salon or. 
~. 11.'5: JIWırı h.Qet.i, 19,30: ~aat 
~ w &Jaııs hıab•leıi, 19,45: Rafttev. 
fıNi Folklıoc' eaa'J. Ni1ııJe Haaıevl, 20.15: 
Radyo ........ 20.46: Chabner•ı,. eser. 
!erıiıııc!m: !-1: IEWn ııaaıti.), 21,15: Ba.oh. 
Pt.no Koıııoedo .... !.J.lt: (fkthk ... 
a), !US: Kıult Tir1t _...tt ıır-cra. 

-.. 22.3t: Saat qen ~ ~ ba~r~ 

.................... ································ 

8irincikinun 8 

'~ 
ADEMİ iKTİDAR ~ 

VE BEL GEVŞEKLİGİNE 1 
KARŞI 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA K. 228 

11olcat Sula H11kuk Hüim.llioin· 
elen: Galatasaray lisesi alım satım komisyonu reisliğinden: 

~ Fiyatı Miktan 
Kr. Kilo 

ilk temin...ıı 
Lira 

~ ~ '4ııili a.ııuka.t Münılıt 
GüDl'IY tıe Stim rila,oet ınertıftlnden: 

Tama 135 1500 
Pdımez 150 3500 

Elm11. (Amasya) 65 '7000 
Elma (İnebola) 35 2500 
Elma. ( Gümii$h.ant l 50 2500 :S85 
Ayva 32 351)0 

K. Çcldrdekl'lb ti.zum '!'Jo. 12 95 2!:00 
K, üdim rar.akl 99 1009 345 

F.ıınıtık kıa.vrulm.unı..s icI 132 llltlO 

Slbbi11t ~hUwılıl'lıa MQluned Ta.YM!I 

~ine ~ıllnııle olan enku bedeli da. 
'ASIDIO Olatb ile ~: Müddeaaleyh 
M~ TMtınıoa "°""'11tlne ı:-öıııilei le.Jt 
~e billtel>tlt lıadıe od!lmdtle ika • 

•ete•• ..... ~·ı ka.lıdttı anbşılmak
'- ela.~ Ddın.nnna kaim l)fınak Uz.e
re ııırw.ı td>l"'8t iorasına ka.rar veri • 
lordt mDlHııkeme 18/l/9f3 saa.t 9 - ta. 
Ok edll_,... Yennl ınıezkiırcla ıaüd • 
deaıaı)eyl)sln !>lm:aıf., "ttya vekilinin haar 
bahınmam, M:ııi iı:ll«llrde h'.ıkkmda gl. 
•,_b lııal'U'I veriJecelt lii.ncrı te4ttlt ola. 

Y1*arda yazıtı yi)eceklerin 15.12.942 Sah riınü saaJ. (15) de Llsf'ler Satın alma lı.omi5yonu binasında toplanan 
oldl 1ııomls3'onunıca ka.palı ı.arf u ull'le tfrsiltmesi ya.pılaç.ı.ktıT, :bteitlller tı.anuni Vftlikaıa.nnı havi k-ıııa.•· :ı:ırlla.rınt 

111U1'. (&42/351) ııö&ii ftıÇen saat.ten bir sa:ıı eV\ eihıe bclu ma.lcboz mukablUııüe kooılsyon reislitine vetmderi. Şarlnanıl' Gaıa.tas:ıra7 

Son Posta 
Yerebatan, çııtalçeşme sok.~Jt. l:ı 

l8TA:SftUL 

ABONE FiATLARJ 
1 6 ~ 

Ser.e Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 
------
1400 ';'50 .ıoo l:.>U 

Tftrkiye 234) 1220 710 'l.7i) 
Yur. :m 
Ecncb 2700 1400 800 JvJ 

Abone bedeli peflndar. Adree 
~ırilme~ 25 kuruştur. 

Cevab için mektubla.ra ıo 

kuru4luk Pul llbeai llzundır. 

Poeta kutusu: 7U t.ıaııbw 
TeJcral: Son ?olta 
Telefon: 20201 

J:Aı;esioılıedir. cı mu 

( TIY ATROLAR J 

'1 
İstanbul Belediyesi 
Şehir T1yat:roıafı 

Komedi kısmı 

Çaryamba alqamı 
sut 20,30 da 

YE KORKUM YE 
Yazan: Robert Mermer 
Türkçeli: C. Cahid Cem 

ffER ÇEŞiT KLİ ŞELERINİZİ 

İSTANBUL 
KLİŞE HANESİ 

ANKARA CAD. CA6AJ.o6LU YIKUŞU-29 

UCUZ.ÇlBUKvtTEMİZ BİR Ş9:İLDf YAPAR --·--TA NA SiPARi uni süRAnA 6ÖllDERlii11 

Pazar!ık ilanı 
Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 

K.Mtaıınom ıı.esı ya.taıha.ne bloasımn bıal lnşaaWıe beni.bar sıhhi ve elek. 
~ tıc ' &ıaıA aicl tanzim ed.iıeın 38555 Drıa. 14 Jwruşluk lı:eşlfoamesl eV\'elce 
lcaılllillt ad vsu411e eblıt.meye çlka'rılmll'J ve 2'7/ll/M2 0uma l'ÜBÜ s:ı:ı.t on beş • 
de yapılaolk ih31t51nıe ta.ll'b çıtana.~ndtm meııkiir taa4hinden lUba.ren bir ay 

iç ... lbııılesioin )'84Klma.st pa.sa.rlıp bmll:illnw,,::ır. İ.h&ltelM 28/12/942 P~ 
rünlii -ı 15 e lııadtv K.ast.emonl na.na. ~ ~l k0tnlsyunu tam. 
tmııhn yacı~. 

Bu :hıa8usa. eid muka.veı~. dılliMıme, bayrilll'flk lti-eri ~ şa.ııtnllmesı hu • 
Stısi ve fenni ~ameler. Jteşlf hiı.ıasıası. !proje, ıınhhi ve eıeactrlk ~ı.:ııtına. ara. 
mnumi ve fenni ŞOll"tna~ı ve buıa müOe.fdri dite.r ıevndt isteyenlere 9 ıın. 64 
lıhll'ıış mt...,ande K.uta.moni na.fla. cJal ıl'.fflrdm ftlriltı(:eik veya. posta ile rön.. 

dtılYı~. 
Munılıbt tıeminıar.. 2891 lira 64 kunış!ıar. 

Ta.ll:pleriın 'bu ffpe benzer en az yir.ml 1f>ln ııraUt iş yapıtlğma dair l)lı\'l& ~
lietitl W8ib. Ue ~yrie mümcaa.t eclttelc 1toımlsyoıumıbo alacakları ehli~ 
verPk.ıMııl, 942 ~.aıret odlM'lı veslkua ve teminat metltıııbu i~ tatil rünıerı ve 
sıwı'lıeri ~ tayin edilen bir a.y ~inde her &iin nafla dair.esinde mütırf,jeWJ 
lromi&yona. ınürlaeaıa.ttar• ilan oıuın:ur. (2128) 

Nafia Vekaletinden: 
Elıl&IMnıtve lımmla.n ı~: 
1 - Samsun sa ış:erı 8 inci sube mü!lürliitü böl&"tWI ~e bulunan Amasya-

balııçaleri .. ı.ınııa.ı lçln yaJKlacak kanal lft Ql)ali.iıl ~ lınşaa.!.a. Tahmin 
edlı.en 1ııeo1r bedıeı'U rıa.t. valıldt esası iiuriniled (10.0666) im 81 lturuş~ur. 

2 - Elm\Kmt 4.1.943 tarihine rastlayan Pa.zaırdıeSl &iinii 9allıt. 15 de Ank.a
ftlll& 811 1f1eri ftılııllitl binası !Çincle topla)lılırl n ekııilBJtme kbmil!lyonu oclasmdtl. 
aı.patı ~ UN'!lile y&p~U'. 

3 - ~lil« ebil1me ~rtnamesl, mtikııııveıe J>l10JeP, ba.yuıd.ırlık işleri gcnel 
~. -- 911 işleri fenni prbaımesi ile hmıısi ve (ennı ear~namc • 
led wı projeleri 5t lira. (it) }rutloş kall'Şli ..... 1111 ~ relst.i;'Jndt'n alıhl. 

Urter. 
4 - ~e rln!bllmek ıotırt !ııııCıeltlireıfn (45090 ftraM:ı muvakkat tmııma.t 

vtrnııefld ve etıw'lllmenln ya.pılaca.tı ciinden ed u üç etin evvel bir dil~ ııe 
N9'1a. Vdıi.'ırı'iınle JDÜl'3ca.art edeorek bu işe maı1ıam ~ iitft'~ nrııika Mınalan 
Ye ba ~Tl r~~ıeıri sarttr. 

Bu miiılıW ~ ve&ika ls&efinde buıunoııaıyanlıar daıllQneye gireme-ıler. 
5 - İs'* ı1lkriın iıekl lf mekt.ublarnn ~ madd~Je Jaah •ailen bir 9aaJt 

ÖNıNlne ........ su lşhılt reislltine :makbuıı 1caln!Jlllıtmı1 -ve.ıımeıer.ı liıııundır. Pos. 
tada oıan. cectkmfler kıabul t'dilmM. (2082) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet-
meleri umum müdürlüğünden: 

1 - Mubtrlir cW9 ampul meMıubla ~n:ı ~ l9Ul"ıff.ıUe satın alınaoa!Atır. 

z - MuvakJatJ ~ 1952 liradır • 

3 - Tekliflerin. ileVazmıdan par.Mm olarlllltı tedlarik eclhlecelk ,arlna.mlslndleki 
t.lfaılıa. anvn olarak l'7 /12/9U Ptutaıııb& cünü saıaıt 1'7 ye kadar Metro 
Hacn kmLsmı servisine imza nıuJc:aNiılınıle ver11ınıe olımrası laNnchr. (2039 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
:i.taınbul, bmlır, Tra.bwn Ii4naıı işıtAme iıaı'iftlerinin bu ILett tadil olunan ba. 

m nwdilelerile ücıl'e'L oeıılveI*lnlu İ91.a,nbul ve hımir 1o1ıo. ısıı21H2 Trabzon 
lçlo ele 28/12/942 tarihi.o.den itibaren ta1Mk olunracaiı iti.o oltmur. n2086ıı .................................. -... ··-·········-·---------·----·-···· .... ·-··-----· 

Son Po.ta Matbaası: NetriPt lliJlıı:lh M. Sami KaraJ'el 

SAHIBlı A. Ekrem USAKUGIL 

Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Aşa.ğut.ı. As. lcaşld ~o. wı ya.zıh \"d. 'b. ıa-ı:ı!l en &'re 9/12/9-1'? Çarşamb.ı rli

'ıııü saıbab sı.at 9.30 da 'itllbed~ bulıınmabrıı akl6 halde ı-ecl.k.enl-er hakkında 
As. c:ıeır.a ıaınu.mııwn 64. ciı madı:leslnln ~bü edlıecq-ı ilan ~11nr. 

49907 49678 50218 3721-l 
49667 S0ll'7 50198 16784 
49920 494h4 49563 H!>5t 

16613 50862 44839 34649 
50126 49841 43802 32.1-5& 
41'772 5036ô 5&968 322.SO 
(9611 49892 383'72 332!>8 
5007'7 49266 33358 gu_.a 
5~3'73 (1895 - 2144) 

[ İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Keşif İl'Aı ıt.e. 
bedel 1 m:Oai!t 

2582,'73 193,'70 KaMDlPilP • Ha.lıcJOiılu ~ asfalt yolda bulunan 
ve ıw.ıah:ıne adta..."11 r.hllCı sokalu'.a Emlneeşme sokağından 

,elen m!.'Cralarln tımılft. 

119'7,ll 89,'79 T~~im Val!OO Çeşmt'8) oadıles\nln inşaat&. 
2'82,31 186,1'7 Beykoz meyvesiz a.f'açla.r f'danllııjı blnasımn tamiri. 

Keşif 'bedelleırl ite ilk teııılnllıt mlkt.arllll:'l yukaG"f].ı yanlı işlez ayrı a) n cıçık 
cf tıme:yıe mmutmwt.ıur. K~lr ,.e ş:ırllr.m)elem" Zabıt re Muame'it Mıidürlii. 
tü lcıalemlnde &"öriileblllr. İJı.ı.lelerl 22/lZ/942 Sdı ırünti sataA 14 de Daimi En. 
cümencle yap~. 

Tafb'!ertn ilk teminat makbuz veya ml.'!kıtıubla.n, 1, 2. inci ka.lemleı·I için iba.le 
tıaıri'lbindt'n (8) gün evvel neWlye Fnl iı;'lcri :Müdürlütiinıe ve d'lter iş için lha.. 
le ıta.Jfıhlı*1ım (3) rün evv~i V•ıa~l Narn Miiılürlütüne miir.lcaatıa aı:ıca.kları 
.hmi ehliyfit ve kanunen fbr.ızı l.ıbım ıeıen _,i'e'ı" ~ lbıUe &"ünü m.a. 

'-"'"'° m.at1a Dalmi Encümende, bulunmaıan. (2032) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

l\luhtıeıır ı1arilh w isluyonıta.ada bulunmıa, cem'an (618) blem ~ya. açık eri. 

bıma. ile BaUaoa&dıır. 

A.ril!mrıma 23/12/942 ta.Ti.hlnr miisadif ~günü saat 15 de Haydoa.rpa. 
şacla. l{ırhd ~ komisyonunda yaıpı~tırr. l\lıu:b:ımmen beiiell ll781) lira 
(50) ılın.ll'ııı•Jt·ur. Muva.ldta.ı ~ınlnıı.t \133) ı ·ra lGO) k'lllI'ar,1ıur. Fa.ııb lzaha.t al. 
mııı1t ve eşyayı gönndt lçin her ıiin öfleye Udırr hı~ mlirac:ıa.t edil. 
~. (2129) 

TORKİYE iS BIHKISI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

- 1943 iKRAMİYELER) 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 

1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- >\ 
1 )) 777 » - 777.- )) -
1 )) 666 )) - 666.- )) 

1 )) 555 )) - 555.- )) -
1 )) 444 )) - 444.- )) 

2 )) 333 » 666.- » 
10 )) 222 )) - 2220.- )) 

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

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

250 )) 22 » 5500.- )) 

334 )) 11 )) - 3674.- )) -
Türkiye lı Banha•ına p:ıra yatırmakla yalnız para birilıtirmif 

11e la~ alm11 olmıuı. ayni MUnaJlda talihini~i de dencmiı olur • 
..,nu. 


