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Mihver kuvvetleri r Memurlara elbiselik 
Libyayı terketmiye kumaş, ayakkabı tevziine 
hazırlanıyorlarmıs dair kanun kabul edildi 
İngilizler Bardiya ve Tobruku işgal ettiler 

T akib devam ediyor, İngilizler yeniden esirler aldılar, 
mihver kuvvetleri Bingaziyi de tahliye ettiler 

Fransız m T 
lilosa 

Talonaterk 
etmiyor 

Almanlar birçok 
Fransız subaylarını 

T ulonda tevkif ettiler 

Şimali Afrikadc; harekôtı ıdare ~den Amerikan cenerali Ei•ızn • 
hau~r ku,.may lluJ.n.,larile bir orada 

Kahire 13 (A.A.\ - Mütte -ı Kah:re 13 (A.A.) - Bardia· 
fik umumi karargahının neşret - nın işgal edildiği resmen bildi • 
tiği hususi bir teb!iğd~ Tobrukun 1 rl1""\ektedir. 
bu sabahtanberi müttefiklerin e- Kahire 13 (A.A.) - Cuma günü 
line düştüğü kaydedilmektedir. rne11amı 3 Üncü sayfada) 

Müttefikler dün 
Mussolini italyada Tunusa girdiler· 
b~zgunculara karsı Sima.li Afrika.da. bir Pra.n

mucadele açılmasını Sız ordusu kuruluyor, Da.r-
emretmiş.. lan, ben serbestim, diyor 

Londra 13 ( A.A.) - Datly 
Mail gaz:eteslnln Mıa.drid nı~lri, ı 
Fransız filosunun Toulonu terket • 
mek içlin yapacağı ber türlü t-eteb
büsü önleme!k iÇln Almanların na. 
sıl bütün tedbir<lerl alınakta oldu • 
ğunu bildirmektedir. 1 Iare·kete ha -
zır tanklar, deniz üssünü çevrele. 
mektedir. Civarlarda bomba uçak. 
ları daima tetiıktedir. Topçu kıt'a.. 
ları, meV2Ji.lerinl almakta ve filonun 
en uf ak hareket emareleri göster -
mesi takdMnde müthl, bir baraj 
atefi açımağa hazırlan.maktadır. 

(Devamı 'l nci sayfada) 

Berne 13 (A.A.) - Die Tat a.. 
dındakl İsviçre gazetesi MUS$0lini • 
nin fqist fırkasının belli baJiı sekre 
terlerinden 150 den fazla kM-meyi 
toplanmağa davet etmiş olduğunu 
yazmaktadır. Bu ga.,..ete, bu sekre. 
rerlere yakında karşltAfacağı müı -
küllere milleti hazırbntak için, va. 
ziyetin izah edihnİ§ olduğunu yaz • 
maktadır. Ayni gazete, M. Musso 
!ininin İtalyada bozgunculuğa kar
fi bir mücadele açıhnasını ~et • 
rlş olduğu.."lu ilave etmektedır. 

Londraya göre 

Almanganın 

Fransaya 
sulh şartları 

"Fransa, Alsas - L'oren 
hniç 1939 hududlannı 

elde ed~cek 
" -

~~.ndra 13 (A.A.) _ Dally 
Mail ın Nevyork muhabiri yaz iyot': 

Avrupada ecnebi bir kayn.aktan 
alınan haberlere göre, Laval, Hlt • 
lerle Münihte yaptığı görüşme esna.. 
sında, aşağıdaki sulh şartlarını el. 
de etmiştir: 

1 - Fransa, Alsas..Loren hariç, 
1939 hududlarını eld.e edecektir. Al 
sa.s...Loren muhtar eyalet olacaktır. 

2 - Fransa, imparatorluğunu 
muhafaza edecektir. Almanya, Fran 
sız fiio.unun itblrllğlle müttefikler. 
den bu ~ral!orluğu l'erl alacak. 
ur. (De&ıamı 1 nci ıaylada) 

Tunusa hava yoliyle İJ!dirilen mihver 
kuvvetlerinin sayısı 2 bini buldu 

Ncvy<>l'k 13 (A.A.) - Ameri.. 
kan ve İngiliz kıt'aları Tunusa 
ve hayati ehemmiyette bir deniz 
üssü olan Bizert'e karş1 geniş öl
çüde harekete geçeceklerdir. Bü-

Milli Şefin son 

yük ordu orta Akdenizin kon -
trolü için bir anahta•· vazife~i 
görebilecek strate.iik bir memlf"· 
ket olan Tunusa doğru süratle 

( De&ıamı 7 nci sayfada) 

ve ka t'i ihtarı 

Türk zenginleri, bizi büyük 
., kudretli yapan 

an'anelere dönünüz ! 
Türk an'anesinde ferdin hakiki saadeti ancak milletin saa
detile mümkün ve kaimdir. Asıl Türk zengini «fukara ba
bası )) tipidir. Hakiki Türk, zenginliği acı ve yoksulluk 

dindirmek için iater 

Yazan : Profesör doktor Sadi ırmak 
iyi haberleri olduğu gibi 

fena haberleri de millete 
gür bir sesle bildirmek iti -
yadında olan ~illi Şef,. son 
nutuklarında mıllet camıası
nm zararına olarak zengin 
ve mes'ud olabileceklerini 
sananlara so-:ı ve kat'i bir 
ihtar gönderdiler. 

Şef, ferdi refah ve saadet 
mefhumunda hakiki fürk 
geleneğine dönülmesini ~sti· 
yor. Türk an'anesinde fer ~ 
din hakiki saadeti ancak 

milletin saadetiltı mümkün 
ve kaimdir. ,• Şarkta bir Tür. 
kün baş1 ağrıı.n garbdaki 
Türkün de bası ağrıru Türk 
türesi ferd saadetini işte 
böyle anlar. Nüfusça etrafı
mızdaki milletlerin hepsin -

den daha az 'kalabBhk ol • 
mamıza rağme:ı tarihte Türk 
imparatorluğunun kurul -
masana imkan vcı·miş ohm 
camia bağlılığı işte böyle 
bir bağlılıktı. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Bu yardımın mütekaidlerle yetim ve dullara 
teşmil edilmesi gez önünde tutuluyor 

Yağ istihsal edilen müesseselerden 

Ank~~~~e-l~ü- ~::~~~~yan~Y~:~ fi~~:~~~-~~ Y>rd• • ı 
yük Millet Mecı.ı:u bugün }<e_ Muhtar Berker ı< tçel ı> memur- mm mütekaid'erl~ eyt.anı ve 
tet Camtezin başkanhğmda lar için ucuz fi.atla sigara te- eramile de te~milini istemıştir. 
yaptığı toplant d.ı menıurıara min etmen;n mümkün olup o· izzet Aruk<.•• .. Esk:toehır" 
verilecek elbi,elik kumaş ve lamıyacağın1 soı·mu~, doktor kanunun bu yaı-dımm amele vt> 
kunduraya aid kanun ile yerli Osman Şevki uıı.ıclag t<KonyaH işçileTe şamil olamıyacağına 
nebati mahsu!l.!re ve prioayı memlekette bl4yiik miktarda dair olan fıkrıuı üzerinde du· 
tisir ve tasfiye etmek ııuretile kumas stoku bulunduğunu, fa. ran amelenin muvakkat müs. 
yağ istihsal eden sınai mücsse- kat b.unların terzilerin el1nde tahdem sayılabi~ecet~ini ve fo.
selerden muamele vergis:nin bir ibtikir va,ıl.ısı olarak kul- kat işçiden kast~c.liif:n mana -
aynen ahnmasnm aid kan~n lanıldığm1 İşaretle bunu önli_ nın başka oldu~wm dcvkt de
liyibalarım muzakere etmiş - yecek tedbi':"ll.!r ~ lüzum oldu- miryollarının ba!?lıca memur 
tir. ğunu söylem;st::r. ve müstahdeml\~rinin işçilı::r 

Bunlardan b\ ·incisinin he • Ali Rıza E>cıı ııSiirlıı yapı- teşk=ı eylediğİ"'I söylemir. ve 
yeti umumiyeai üzerinde ge - lacak olan bu yard1,,..•n Kr..,'a- bu vardımın derr.iryolları atol. 
çen mÜzakerderdE' SÖZ alan ya ve diğer antmt' mÜessesele· ye\erindeki isçi1eH. de te~mİlİ 
hatibler memur ıa • n bu suretle rine teşmil edilmesini istem1, • temennisinde b11lunır.ustur. 
yapılacak yardımdMc:i isabeti tir. Nı:-vzat Ayu ·•Bu~t'a" bu 
tebarüz ett;rm\alt'!'I" ve bundan Bu temennil.?wien sonra ka. yardımın istilzam edeceğ: tah
dolayı hükum°'ti tebrik etmiş· nunun heveti umumivesi üz~ - sisatın tahmini miktarında ve 
lerdir. rindeki müza~<ere kaf: S?ÖrÜ - bunun nası1 temi 'l edilP• e{!ini 

Hatiblerin femerınileri lert>kmaddelel'~ geçilmiı1tir. sormu,, Yahy.\ Sezai Uzay .,B<~-
Bu hatibler b•J münasebetle Maddeler iizermdPlcı mif.,~l<e- lıkesir» de yarriımın tavvıu·e 

bazr temenniler ileri sürınü, • rede söz alan hatih?erden Re • (Devamr 3 üncü !layfada) 

'------------------------------------------------------
Seker pancan IHarb okulu talebeleri 
müstahsillerine dün Zafer Anıtına 

yardım çelenk koydular 
Fiatlara bir miktar 

zam yapılıyor 

Ankara 13 (A.A.) - Harb O- haşlıyan bir hitabede bulunmu, ve 
kulu birinci aınıfının okula iltihakı birinci sınıf talebelerinden bir genç 
ve derslıere ~aınası dolayısile hu de cevab vermiştir. Bu canlı, heye. 
g.in U1us meydanında Zafer anıdı canlı Mt$eler neydanı do1duran 

lzmirdc «Üzüm balrn imali i~in önünde hiiyül< bir tören yapılmı~ • çok kalabalık bir halk tarafından 
tetkikler ya.orlıyor tır. . .. . sürekli alkı~lar a karşılanmıştır. Tö. 

H~b OkuJu talehelen onlcrınde rene Harb Okulu ma.."ŞI ve bir ge -
Ankara 13 (Hu~usi) - Şeker sancagı ve bando ve baflarında O- id resmUe son verlhuiştir. 

istihlakinin tahdidini temin mak- kıl komutanı lrurmay albay Mus. ç z f .... dek' b t b"' 
d·ı k . b' f" b. tafa Erenı ile alay komıotanı yarbay a er anıtı onun ı u eza u -

sa ı e ıe ere yenı ır ıat tes ıt r .. _ r ttan sonra alay komulanının rels. 
.ı·1 - · · 1 b'ld" .a:.yiib Sabri SU50y olclugu halde a e '11 ecegını evve c~ ı ırm.ştım. liğinde üç subayla her sınıftan ay -

Hükumet bu husustaki kararna- meydana gelnıit'erdlr. Talebeler a· . .. 
· h l t nıt etrafında yer aldıktan soma rılan bırer taleheden murekkeb blr 

meDy~- azırtamıf~ ır. ··~ d"-' hep birlikte İstildal mar,.ını söyle heyet Ebedi Şef Atıatürkün Etnoğ. 
ıger ara tan ogren ıgıme " • .. · d-'-I kk ı_ b .. k ·· h '11 miş!er ve anıta muhteff'm bir çe I rafya m~esın e.K ınuva at KB • gore şe er pancarı musta sı e - ..• . - . . . , . 

rine yardım edilmesi de takar • lenk. koymuşlanlır. Mu.eakı~ ı : rlnı zı!aret etımq v_e. Eb~dı ~efın 
rÜt' etmiştir. Pancıuın beher ki • k'lncı sınıf tıa.lebelerlnden. ~rı y~nı j m~nevı huzurunda tazım ıle egll • 
]osuna bir miktar zam esası ka. arkadaşlarına «ha§ geldınııı;ıı dıye mıştlr. 
bul edilmi,tir. Muayyen bir nis· 
bet üzerinden pancarını fabrika
lara teslim eden müstabsillere 
bedeli derhal ödenecektir. K'pırdayan ve muz"r o mıya 

Gene ayni mUatahsillere, f ab-

~~~~~~~a~:Ca:ı:ı:~ı :i~.~ı:at:z;n~ baelıyan sermayeyi bagv 1 yacaK 
kabıl bır kılo şeker verılecektır. 'J 

Şekere yardımcı bir madde o- 1 
larak kullanıllllak iizere İzmir ve 
havalisinde üzümden yapılacak 
bir «Üzüm balı » imali için de 
tetkiklere ve tecrübelere ba,lan.

1 mı,tır. Bu tetkik ve tecrübeler Ü· 

midli aafhadadır. 1 

1 vııaretin 
tebliği 

Ekmek yarın sabit geli.rlilerP. 
mah•u11 karne ile 17, umumi kar· 

ne ile 27 lm•usa alınacak 

V i1ay« tebliğ ediyor: 
15.11.942 tarih.:nd.en itibaren sa· 

bilf: geLlrlilere mahsus karne •le satı. 
lac.a.k ekmeğiın 600 gramlık beherl
ne 17 ve umumi kame ·i le satıla_ 
('ak ekımeğln beberlne de 27 kuruş 
fia.t tayini Daimi Enci.imenln 12.11. 
q42 tıarllhl'll kararı ildi'zasırndandır. 
Tebllğ o!unur. 

bir başka saha daha ! 
Yazan : Ekrem ~sakhgil 

Taksım caddesrnde gördüğünüz bu binalann ana1arı on yıl crwel 
m.etr~ murabbaı ba,ma 100-1.50 lira ge~i~mişlerken oeiediye f:'. : ~ 
dı Surpagop ar•alarına aynı pa·aya nıçm müfteri bulamıyor? 

[Yazısını 2 nci sayfada «Hergünn &Utununda bulacakıınızl 
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Barda pansrnı çalmış,ar 
Taksimde Cümhuriyet caddesin. 

de 15 numaralı apartımanıda otu -

ran K.azun aıdında bir zat evvelki 
gece Beyoğlunda bilr bara gitmiş, 
burada geç vakte kadar kal:mı§tır. 

Banla Şemsi adında b'ir artistle 
tanı~an Kazım evine döndüğü za -

13/11/942 a.çııltıl _ kapanış fi-atlan 

Londr.l 

Scw.York 

Cenevre 
:ua.drid 
Stokholm 

Aı; ılış ve ka.pa,nış 
1 setrıın 5.24 

100 Dolar 130.50 
100 İSvlçre Fr. 30.325 
100 l'eçe!a 12.9375 
100 İ'>Vt9 Kr. 31.135 

man 200 Jirasırun çalınmış oldu_ 1--------------1 
Esham ve T&hvl.lit 

ğunu gömıÜft'ÜJ'. 
Kizıanın iddiası Ü2ıerİne tahkik.a

la el koyan zabıta, dündenberi gÖ1'Ü 

nüdenle oinı.yan artiıati _.-amaldL 
dır . 

1\Iilli 

Miid'lli aa. 191.'ikrıa.zı 19. - 1 
Mer\ıez BaNm&ı 149.-

'-------'~ \ 
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'l'eleEon Ve -.elsiz Baber -r 
' • 

1 HABERLER BU SABAH Varlık vergisi Memurlara e.biselik kumaş tev
fatbikatı na her 

Stalinin beyanatı Hü~~~~~y~~is!~:~~'e" ~~~~i~!~0~~~-a~.1~!~1~~-
. d f d "ld fabnkalanndald itçilere, Kızıtay nü,eleri bu bannıtc maanendJr. 

S ti b. ~·"'. f. . Af .k f . sayesın e e OYU en ~ena~bl.anna tc:1nül ohınmaamı Bunlar1t1 tezyidi lwıW<ında ayrıca bir ovye er ·r11uı ıe ı yem r1 a se er• ;:~!'J:"~~ı;ı,~,!~:~i d:=: ';:.·=~~= • .ıa~-:;:_..ı~ 
t. . d Al it 1 ·ıı·ı k umuluyor tılık veren Maliye Vekili l'Gad Ai- cek ol111"111ik bu.nan bqiin tahnıl• ne lcesln e man • a yan 1 1 a ının Ankara 13 Hükümet e alı r.tı, menu mm.bre olan lranwa- edilen kiilNltea belki bir mbb da-

nan aon tedbirlerin derhal ç teair: da ,.Lıız devlet lıılaneti ıörecek • ha Ea-. kiilfetl ':l'adb oı.c.ldır. L 

bozulmasına ihtı·mal verı·yor ::ta:c:~~=:•ı:a~:::~~i~ ~:: t:u:~B:!;~~JD~ ~~b=-lne~ ~ = =: 1 latalı•or. Pıyaaada fıatlar umu• olarak bazı JeY1er vermek auretlle • 1 m ~lerJ • . ._._.. u •• L. L- ll mil)ıon 231 6° ı· 
------------ı miyetle clüşmeje baılamışbr. •,.... ~ m~~~d ~--:: ~ • ın ıra 

L
a ., ,. • , • V•lak Yergirnin tatbikabna her dar terfliai pzetiJdlglaJ, merme .• kanunun, devi ta tamniJ mdil ihyada 1 er iyen Londra 14 (AA.) - Bir Ame..l - Tazyilon ne dwect"de hafı tarafta ceçilmi, bulunuluyor Bu devlet ltbaneti külfetini yiidetilnıe- 11Uf olduau külfet soruldu. Arkad .. 

rlblı paetecl StaF.ne iiç ...at .,.._ leyeceii bakında bir fikir edin- • ·ı ka 1 d • b" 11111 ollmiarın bu kanunla terflbl dii. ı., eiw kam1nan nıaclclelerlndek 
ceTllhllır -'-- .t _,_ • • _,_. h .. k d' verlfl ı e a~n zanç ar an ır 

Utt f•kı 1 mut'" fQ ı -u•rır: ın.,.. ıçm v .. 1t enuz er ep ır. kı d let • d ed k 1 fiWilmectijial aö,ferkea deımiftir lmJut, ve fUrul tuviblnıze iktiran._ m 8 1 er 8 1 - Ahiıaclaid milttefl~ ~ri Faka~ .hafifleyeceti itimadla aöy la::'':ne;;- al:.:=aki b~=en ° .. ::. ld: M\ilıeloııicllerle ~im •e dulutn dene, tabii bir ~ıamının allelerine 
lilılıkında Sovyet RU11Janın fikri ne. lenebılır. L • 1• • dd 1 • · ela bu yoldan tel'Ahlerl mevzuu ba- e•IHDk. kendilerine elb aellk, kun-

T t k• k ti ~-? H _. 1 !!L" ya uı ınmıyen ma e erı pıyaaa· • • Un us a 1 Uvve er uu- er fe7ueın evve munım olan karmak zorunda kalacakla ~it oldu. FakM bunların içinde mub d•a, bir kımwnın aı1eahıe Ye ken 
- Bu ..,._. dair Sovyet söriitü nokta Ahikada tetebbüa\in müt.. ya~~·- •• "l"yor Diier ta ft~ taç olup olmıyanlwı vardır. Bunla. dıialne elbllellc ve diier bir kı111u-

b• 1 • mıülteflWerla mhellih ~ • tefikler eline ceçmif bulunmaaı· ;ere~·b~0:"er~i, ~erek baık: ted· rın hepsini bm.cla alesaevi.ye ltha' nın ela !aln~s kendlleılae elbl..a 
ır eııyor aln munffak oı.c.tı kanaatidir. dw. b" 1 1 tecl .Uldeki paradan la ellmek doiN dejild)r. Maaınaflh verlmea halinde, bu maddehrdelr 

Y Ba tefer neticeüncle Alnıan-ltal,,an 3 - Miltefilder tarafından ~rra:c, ~ liranın çekilec_: bunlıu1 ela bir teılkik mevzuu yap • kuyut .ve fUl'Uta nazaran balli olcla.. 
Londra, 14 (A.A.) - Dün ak· İlltiflıkının ,.ak9"'a boudmuı ihtl. "arbcle yapılacak 11\r taarruza :. he bl mı yktadw Varlık ver mak n o..-ı da bunların içerlalae iu miktar l 1,344 000 llnıclır. Kil

fUD aluaaa haberlere söre aeki. mal da1ıl11ndedlr. 8u m.avaffaıklye. Ruaya ne derece iıtirak edecek· ! . bn anm~e di.t~r tedbirler kalmayı bilnimet cözôniinde tut • fet bundan i'barettir. 
sinci onlu ile Fra.uı:1 şmı..ı Al- t11 mimllliin kıt.. İnailiz'"' Am.-1· tir? ~k" 1 L ~u 1 

a 1 '-•flı lllllfhlr ı Maddeles- iimrlnde ıresen 'ba ..... . il 1 Am ik .__ kan r..11 __ 1_...1_. &-L-"- ederim S rd ·~ • ı ı ay ı• ınce. aevam ı v• eLI-- • eni k bu •---rik-wadan er eyen er a &&• __,..,...ııq wıur•• . - avyet o ugunun vaz·.-eaı. b" t tkik, t hkik t k"b; mah Sözlerine deYlllll edn Maliye z ... M'el e11 IOIW• ~ere .... ar. 
talan .......WO me.afe ....... Jlı· 2-: ~ka "Hf~ri So~et .R~ ni terefle yapacaiana fÜphe yok· .:.MUr. Buabakımdear.e t:tblkahn Vekln k~a derhal umütebldler liylhMı Ye~ :rfflt neb.ti mala. 
.......... yadaki tayilo hafiflebnif mıdır? l~.» L L--- •• d • t"bd f de clalaildr IUl'etlle bir ıli•e ppd aalere pr na ta.il' ve tasfiye elm .. 

h d d d k 1 pea w zaman ıçın e ıa a 
1 

"--' ed -!s __ _ 
Tunua u ~ un a:ı • ~a ~ • • • • edilen sayeyi mutlak aurett~ te- mak ilteaildiil talallnle Mali,. V ~ SUl'dile Yai 81•- 4:91. m- · 

mayMl Bone lim~ 1-ns·~·z ."'~... Mıhver kuvvederı Lıbyayı illin edeceii muhakkak .. öriilU.. kit.- lwlk• alınMIAisln hana. ~eki ...... maun.,.e vergı~mln .,.... lan tarafından ıtl'al eclıbtııttır. r ~ c•mret eclemı,..c.tfni Jf&• alınmastaa ald kanun 1iylha11 b.. 
Boqie üzerine Mih.er tayya- yo Maamafih k81dlnden ailltunek Nt .,lem1ı ye clemlflir kiı bul edilmit ve Paurtesl ııünü top-

reisi tarafından yapılan akan t k t • h 1 1 iatenen zihniyetin bir daha kal- 1'.,...,. lllfllllla lıalanlara ,-,,,.dana lanmak üzere lçtlmaa aon verilmlt 

:=t=4~ihnr ,.,,.. er e mıye azır amyor arnns r:-,:. ı.:-u:..::-=. : .ç.!".:-.;= . ..:= =~ ,_ır_. __________ _ 
Tunuataa remıı haberler yol& _ birler alımııaktadır. Bu tedbirler rın m1111t.eç olanlarının da. ~rı 

tar. . manzumeainden olmak üzere mil d.ikluıle alımnuı clerplı edibniftlr. 
ıtliittelilıler 600 K.m ilerlecfiler (Baı taralı 1 inci .a)'lada) ve tarktan bu lımanl•ra dojru l" k kanununda tecrübe. Dllıha vui bk y•dım yapıhnaaı için 

J AS C HA HE 1 F E'T Z 
kemaımıntn ilihi natmderile 

Londra, 14 (A.A.) - Dün nqrecliLen mütterek lnrlliz tebllii: ilerlemekteclirleı-. 1' • orun::i kıldıiı tadiller de tddlf viıkl olduiuna söre bu ciheti S A 'D A .. 
Bougie ıebrine büyük takviyeler Dün .dmlncl ordu Slrenüde Rommelin, kıtaabn naklini te- erınl za,_ .. red"ır Bun• da'ır ka telim mevzuu yapalım. Hud ola· ~ & 

• · ~in znhl ordusunu takibe d • · • B' 'd b' k" "b yapıma .. uze • ~ 
celmi,ür. L- d - ,_ ı. ı_:..ı..._ . '-- _.__e- mm ·~•nk ınl'azı e bır odpr'i a!ı nun layihası buıünlerde Blıvük c.k netice ne ı.e, ne kadar imkan Sinemasında 

Rommel prDC ogru .. açma- nmı mn., ve .7"'.__. eurn:r .. uılf mevzn unnaaı ve ura a nıa.. Mili l Mecltaine aevko1unac8ktır. vana o kadar yapalım. Fakat on • 
ta d.,,am etmektedir. Şimdi Bin tır, K1t'alarımıa e...dlayı lt1al et. lizlerin 8 inci ordu.sunu oyalama- latif~leri haber yerenlere ele R'e elan JUkarı çılmnıyacağmus ıayet 8iiyilc muftffakiyetle cöttsll-
&'aziye kaçmaktadır. Tobrujun m'ıl ıdir. aa muhtemeldir. Ceft madcle&.den ha .. I olacak be tahüdlr. Ba en.etler tetkik edilme· melde '"' w yenle ltmlllaetıllLll 
aulmbma m..ıab öacWer cl&t- lflihHr Li6~~ terlı ıni adeı:elı1 Awk Rommel. bu köpraltap t1.U_.. tawe...., •...Umeai eih.. d• ............ lla llJ' Jaa ......... iL melate olm 
mana ~dlr. ~ ıa ca.• saa• • .....w ın...t• mtnıaflak ol. ti "e .. .._ --~· ohDaııt.411' • .._ :1111•• --· I• A &j • BM& N 
~- ..... 91111 ._taldap lil) - Ah•n riMl'"8 ~ ...... taWWe daldi AWenWla • ,.,_...,,.,_i a 

çeY11'811 7 .............. ~Rom P7UIUB .. ~·· Afrika.. Awapa layılanna nakledilecek TUrkıye hakkında ltç'ller mıuluim plincmı IHI-' .......... ..,ıulıt4 ...,... 
..U.. ~~aandua 600 kılometre ya ~areketl~ın~e!' bahsederek, olan Milner ukerlen müttefik bllkllratm Devlet Demlryolbırı it • wıldıe denm ediyor. 
ilerlenaı,tıir. • • • A!~a aahıller.nrn Avrupanın donanma Ye hava kuvvetlerinin cıkarılan haberler çllerl .... dliw lfÇİlerin baremi ya. 

Krımantlanın •mn yeomqı mudafaaaı bakımından pek o ka- d • 1 t hd" d" e maruz buluna • ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
Londra, 14 (A.A.) - General dar ehemmiyetli olmadığını aÖy• a;: rd e 1 ın t ıııııl 

Monll'omerry bir ıünlük emir lemi, ve Mihverin Fransa aahil· ca ~ w.. • • • Berin 13 (N.P.D.) - 8qimldi 
nefftlmİf ve ezcümle ,unlan de· lerinde lizım selen tertibab al· Bıngazı de tahlıye ediliyor bMID lıııonfmında Alrn4n sözcü. 
mittir: Libyada daha carbd!! av. mı, bulundujunu ilave etmittir• LonM ı3 (A.A.) - ~ IÜ W*==a, ı....,.'"' Türkiye a6W 
lanacak daha tiklr vardır. Hay· Alman radyoaanun ba meYSU Cc4nlıil ....,_., mnhaha"tnln ...ı.ız mcnlebdemıWD uık1ıııı lra. 
di i, batma 1 >> hakkında laallandıtı liaandaıa an. KlıWre rad,... ile dOn ..... ftl'- yayı bOllD.P çıallpn Anaıo.&k • 

lqaklıtuaa söre Mihver, Libyayı dili luıbedere ...,., MU.nr yapar- aon plCIJ .. ..+er ile megul MnUf 

Amer.ıkalılar Fransız terketmek ~nc1ac1 .... Filha. 1ar ........... ı..wet ~ .... -~·--~~bu hmıa-
11 ka Libyadald Rommel ordma, •· e. ftıPlllı.ID ~ taWiJe tllıd llir mrhhıma ele alnufbr. cıTI 
• timdi lnaitizlerin 8 inci ordmu .... -~-nel cleiildlr. DUa mi. men bu melr 'ıl'hle, Milwcftı, 

fllosunu davet ile timalt Afrikada ilerlemek U- ,.._ nwlftlDBI ......... ba ..-1· ...... AIAaalDIWd Analo.Sabon 
zere bulunan Amerikan kUVYet• a.tn W.... 1D1111ıMlwı O. ı-.. doe- tr ı m"MI ~ için ... 

edl•yor lerİnİn ortaamda wlupnlf bir VA• yd FDI .. ıic'.t WJndeld OlduJa....,. W Tilrid,..... ukw .. • 
ziyettedir. Romnıelin artılr Afri· ..._ • A •rMyaa m~I si- m.te ... ...-llDI llir ~ o • 
kada tutunmaaına imkan yok de. ........... cılrn•eecltr. lrınılE .....,_ .., '>ılır. -.ıu• .,. 

Newıcn 14 (A.A.) - 'Şimal meldir Bunun içtn bütün kuvvet- Mllelıi ı.. • bdar Alma.Jw'lıll ı... 
F .... ız A.fl'lrMUlda harekitı idarelerini Ubyadan çelaneai muhte. K"' El·zabet P*O » ..._ aePamelerlne pek 
eden Amerikan Jamıandeaı __... meld" UID 1 ......... ...mı~ da. A__..ı 
Ein..Maw•,, T..._ hulanan ar. N itil l • zırhlısı batmamlf ......,. ............... .....- K.ı 

Ba menlmhl m aenSln. m ınmlllııım fltmi 
CONRA.D VEIDT • SABU • JUNE DUPREZ 

llİn pMlak bir .... ~ ...... 

BAGDAT HIRSIZI 
pnilmemİt .. ~ 

iPEK ve MELEK 
............ devam ediyor. 

M' etı 8'ııala M E LE K'le 12,30-14,30-16,30.18,30 " 2ı 
F._..z ....... ,.Zlln ine laitabm pa- a meıe .. ...,._ • t1ae )irimek iÇln öhda 

~lr: Maalaaaa, b~kü "1ı:tlar al- Beme ı4 (A.A.) - Lonch, ._. Wr p8 'rrt mew.-1 ........... ~=====================: « Franaız fiLNwa-. mlttefiklere bnda lataatnJ aekil amelıyeai de Kitin El' bt z.mbsınl9 Warıldtiı t- w .. pllın111 cıiıldl teliıWri • • .4111 

iltihak etmiye ye böylelikle Fran çok ciiç ~~- Ç8nktl Afrika- L 1 • ...., Atm..J.r • ., ...... "" .................. it IÖ,.,... Bu hafta s o M E R sı·nemasıncla 

S.. ıl• t P E K'lıa 12 • ı4 • ıs.ıs .. 18,30 • 21 

kurtulıq aaatini Jalunlat- da Mfhvwm ehade yalmz Bia • ...._. ri Mllal olanık kabul Alman .a.w -. ı.. maka)e 
::::ia davet ediyorum. Alman· sazi •e Trablua limanlara kal • ri1en ~ • , ,, ..... tiJle cllm1ftir: •tn.'llis 
1ar Franaayı i,pl ettikten aon· mıfbr. MGttefildu lee, subden .............. ır11tı ''4 Wrr'M'lif ı- iki uk• 
ra.' fimdi de dQPanmanız• almak .. ...,nne l • met w ilıllmall de 
istiyorlar. Buna mani olacatıaııs. 2 B&.rük Y.W.s ~r .... Pllmde .......... in lmd UJıclıaadaia haber 

W.S..,. mtwlr Wr ......... olm bwMlll n ........ 

Bırakın YaşayaAım ı .. 
dan eminim.. NOTRDAMIN KANBURU fil- ............. '1'011 lenlm~ ~ayileıp~~L .. _ • aLES L •va ...... ........,. .... ___ ,e - fllmi Wtclr nazarlariyle teJNiill'ı•wlıte '" ... ~. 

K 1 U .-. ... ,t mkı ..... ini ~ 91ıt Ro8enle: 
Macar ra Fec1 -... ...... -wı ,. bomı .. i9ln pp•1an moc1u. çok HENRY FONDA. MAUREEN asuuJvAN 

na.ıb·ını·n nutku CAROLE LOMBARD :.*:'~-= ~~:T: "RALPH BELLA.MY wn11r. • der Ti Adli Wr hlılaya lmrbma bir adlıml ..... -.. iflla ....... brp 
,. -• Wıl m& ıoet cı • _..... mhdel!r" ., tuYir .._ tıllc .-.. Wr &lmclir. JV•• 

Budapeıte 13 (A.A.) - Ma • 
car kral naibi Horty dün parli. 
mentoda okunan bir mesajında 
ccSiyuet hiç !tir zaman adaleti 
tiddet •aut.aile temin etmeme
lidih d-.iftir. Bu meaaj ıneb'ua 
lar llMCU.iade aabahleyin, iyin· 
da ltleden aonra batvekil Kal -

• ......... ~.._. • .- mea» au ıu· ılııı laiçbho .man .... ..,.. 

BIRAŞKFA~A~ -~·~~;~~~~~~~·~w~w~~~:~n~~~~-~-9~G~~P~m~~rt~~~-~.~~~-~~:~.~:~:;~~-!-~~~~~~ 
/ST A NBUL GAZiN OSU s a ... _.MI .. r -r • 

la7'7a tarafından okunmıqtur. ~--•••••••••••••••••••••-
Kat'I bhr •evirde 7qıyoruz. ••••••••••••••••••••••-.. Biltiin cl&aya hart. laalinded.;r. .1111 
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namına Macar nama •• .-.fi Bu Hafta LALE Sinemasında S..-ı NOBAR ·Kam: AHMET - ClmlMit: CAMAL. KfllDlll MAKSUT. Klimet: SALlH. 
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:-:~~°ü': ~ z AN z i BAR y o L u HATL-BIRSEND. CAH!IDE. NERMiN -M~HF.lt. A 
Bir memleket ancak daldli !tir DOR0'111Y LAMOUR'1111 cmemtlnclea Alet ..• 

nizama aahm oldukça 7&fal'· Bu aaNG CROSSBY'llle altla 111~lmlm .-vk.. ı2 TaWo ~ Fantui R EV 0 Yua: r.KREM REŞiT • Malt: CAMAL RE$1T 

nizam ortadan ka'ktıtı aGn o 808 HOPE'in net'ellnden blreimel aLm M u A M M E R H • C R A N memleket ölür. Tarih;mizln hiç en SUSel fllllmlclr. 1 
bir demnde •urUnldi 81Um • ka.. .__._ ...... -ilmek... JCeHrffeeA- ailmıllk içiıa ba flml 
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Ertesi gün sabahleyin kahval-

ki ikünizi ele boğuyor. Sonra bü-ı edeyim? diye sükutu terc'h et· 
yük anne, o da ha.ata ... Onun (). tim. 
lümünde hazır bulunmağa hiç * 

ta teps.is!.nin başında bulu~tuk. O 
. 1 . . . . tahammül edemiyeceğim. Bere. Buründen •onra U""Un L :r za. pek net'eli geldi, gôz erınm ıçın- ., .. u. 

de bir sevine-in cıvıltıları kayna- ket venin, her iş yolunda! Asker man geçti. Affana biı müddei 
şıyordu. Oturur oturmaz bana: ıJl~yorum .. · tekrar görmedim. Ben kendi İş-

- Halid! dedi; dün hep ken- - Dem@k?... lerimle, kendi tasavvuı·larımm ic. 

Sovyet Rusyadaki petrol 
ka.vnakları ve Almanya 

dimden bah.settik. Seni. dinliye- • - Evet, tamamile tertib et-! rasile meşg.uldüm .. Biı gün te.~
modim. R~d:ıyeden sonra ne tam. Üç ıene, belki. daha ziyade, rar. Affan bıze getd.ı, asker ~lbı· 
yapmak niyetindesin? kim bilir nerelerde? Keııki. h1r sesıle... Vedaa gehyoı·du. Naha-

( "Son Posta,, nın iktısadi bahisler muharriri yaZ1yor J · 

- Tahsile devam! diye cevab dönme9em. Dönsem bura"da n; yet meramma nail olmuştu, onu 

B ugün şark cephe.sindeki mıntakalarından sonra 2 nci ola- ikinci derecede mühim olan bu 
harekat hemen hemen rak gelir. Biri Muhaç - kaleye, petrol kaynağını da elinden çı

petrol kaynaklarının kapılarında dığeri Tuapse'ye uçwıcuau de karmış olacaktır. 
verdikten gonra taf ı.ili.ta giri~- bulacaiım? .• bilmem nereler~ göndeı iyorlardı. 
tim: - Arkadaşlarıl'l'dan ikisi Gene biraz sustu, son1"a ekle- O kadar memnun idı ki bu ve-
İstanbula Tıbbiyeye gidecekler. di: - Geçen gün enişte Şevket d~ ne ~o.nemde ne bend~ ?i" hü. 
Benim için İstanbula gitmek im. Kemal Beyle Salime ab{a bize zun tesırı yapmadı. Ben ıçımden: 
kam yok. Burada tahsile devam geldiler. Büyük annemle bir o- - Belki necat bundadır; diyor-

çarelerini arattırdım. Ben fran· daya kapandılar. Ben girmedim dum. 
sızcayı epeyce ilerlettim, lakin İtlere dair konufuyoriardı. Şonra Kapıdan çıkarken Affan ilk 
ki.fi değil. Edebiyalu., tarihe, içeride yüksek ııesle bir münaka- defa boynuma sarıldı, iki yana. 
sonra fenne, mesel& kimyaya, ta batladı. Büyük anne adeta ğımdan Öptü, ve yavafça kulağı· 

ma: Artık kediler b~ni bu?amaz
hikmete, hayvanat ve nebatata bağwıyordu. Belliydi ki o adama 
merakım var. lzmirde :.-ahiblerin çıkıtıyordu. Ben hic;biı· zaman 
idaresinde pek eski ve pek ciddi bu nazik hanımın böyle bağırdı. 
bir mekteb var: oraya l'İreeeğim ğına şahid olmamıştım ... Ne di
amma ya~a gÖl'e ·bir sanıfa atla- yerdum? Askerlikten döner&em 
mak için ilkönce... burada ne bulacağım, diye soru. 

Ben ıöylerken o dikkati·~ din- yorum. Büyük anne ölı.1üs ola
liyor görünmeie çalıtıyordu, fa- caktı. Bu ev de belki digerl~ri gİ
kat anladım ki zihni batka bir bi satılnut olacaktı. Bana barma
şeyle metıuldü. cak !>ir oda bile kalnı<ıyacaktı. 

lar, dedi, sonra daha yava.ş bir 
sesle: - O casus heriften de kor
ku kalmadı, ben kendi kendimi 
sürgüne götürüyorum. Elbette 
böylesi daha iyidir; diye ilave 
etti. 

cereyan ediyor. Hav• kuvvetleri· Donbas'a giden üç ~ühim petrol Böyle bir vaziyet hasıl olduğu 
le motörize orduların birinci de- borusunun başlangıç noktası bu- takdirde, Almanlar için ilk ağız
recede bir rol oynadığı bir ikinct radadır. Bugfö.J kapılarında çokl da en mühim kazanç, Sovyet or. 
dünya harbinde pei.rol, harbin tiddetli. muharebeler cereyan et.

1 

dularını petrol~~ bı.rakarak on
mukadderatı üzerinde tesir ya- mektedır. ları en kıymetlı bır sıli.htan mah
pabilecek başlıca amillerden biri 3) Rusyamo üçüncü petrol i:s- rum etmektir. Almanların bu pet 
olmuş oluyor. Harbi.'l, bir yıldı. tihsal mıntakası, Hazer denizine rolden İstifade edebi!melerine 
rım harbi halinden çılxarak yıp · dökülmekte olan Emba nehf'i hav gelince, bu herhalde uzun bir za
ratıcı bir harb halini ahnas. Üze- zasında bulunmaktadır. mana mütevakkıf olacaktır. Sov. 
rine, Almanyanın &Ürat1e hallet- 4) Rusyanın oldukça mühim yet ordularının çekildik!eri saha
mek mecburiyetinde olduğu en istihsal mıntakalarmdan bıri de larda ne derece tahribat yl'.plık· 
mühim meselelerden biri, mueı.z· Türkistandaki Nebit • Dağı mm- ları nS:zarı itibara alınırsa, Al·ı 
zam ordularının, geniş hava kuv. takasile Fergana vadisidir. manların eline geçtiği takdirde 
vetlerinin petrol ihtiye.emı temin 5) Rusyanın Uzak Joğudaki petrol kuyularının da uzun bit' 
etmektir. Halen Stalingı ad kapı. başlıca petrol istihsal merkezi müddet kullanılmaz bir halde 
larında ve Kafkas dağlarında ce- Sohalin adasındaki Oha ~ehridir. olacaklarını kabul etmel.: lazım-

* reyan etmekte olan kanh mu ha- 6) Bütün bu mıntakaların için- dır. 
rebelerin en yakın hedeflerinden de en fazla ehemmiyeti haiz O- Sonra burada bir noktayı da
biri Rusyanın geniş petrol kay- lan mıntaka, Ural dağlarile Vol. ha belirtmek faydalı olacağı ka~ 
naklarıdır. ga arasındaki havzada bu'iun- naatindeyiz: Almanların Kafkas 

- Sen geceyi na.al 'eçirdin? j O halde?... Şimdi hile bu ev ba. 
d;ye sordum. na bir zindan oldu. Haniya se-

Öyl~ derin uyudum ki. . Limlık, haniya ahır, aYabalar, aL 
Na$ll olmuf ta bu gece)Te kadar lar? .• Haniya haremde, mutbak
senin bulduğun çare, perdeleri ta kızlar, selimhkta uşaklıı.r? .. 
kapamak çareai aklıma ge)me- Şimdi aabahleyin Zaı if elinde 
mi~? Yalnız uykumun iç;11de hep sepetle çıkıyor, çarşıdan nevale 
pencereni-n dışında kedilerin mi- alıyor, fırından ekmek ... Artık 
yavladıklarını duyuyı>rdu:n am. evde ekmek y~ğurmak ta kalktı. 
ma öyle deriın uyumuşum ki. Fidan mutbaktan içeri h!zmefne 
Çoktanberi böyle bir uyku sanib alındı. Mecbur bacı ne pişirebi
olmamı,tı. lirse önümüze o konuyor. Benim 

Ne kadar zaman geçt;? Bu7\U 
tayin ~demem. Kevser Hanımın 
vefatını haber aldık, onun arka· 
sından Mecbur bacı da göçmüş. 
Zarif ile Fidana azad kağıdları 
verilmiş imiş, ve Kevser Hanım 
vefatından evvel onlara bir şey. 
ler bildirmiş, hanımefendiliğini 
:ı:iyadesile yapmıs, Zar:f ile Fi
danı bir büyük aile yanların& a L 
mış, zaten Fidana bfr talib de 
varını,. Ben bu tafsilatı sırasile 

annemden öğrendim; hep zihni
min içinde bir merak va!"dı: 
- Acaba, diyordum; o mahzen
ura ambalar, sandıkla\·, gumuş 

de içleri nefis eşya ile dolu :;ıra 
takımları, onlar ne oldu? Onlar 
da mı Salime ablaya ve ondaa 

Almanyanın gerek Kafkasya· makta olan ve .. ikinci Baküıı ıs- petrollerile Bakü petrollerini el. 
ya, gerekse Stalingrada niçin bu Mını ta~ıyan mıntakadn-. «İkinci lerine geçirmeleri,, onlara İran 
kadar fazla ehemmiyet verdiğ"ni Baküıı ismini taşıyan bu mıntaka ve Irak petrollerine giden yolu' 
anlayabilmemiz için, kısaca, Rus. da petrol bulundu,Ju çok eski- da aç.mı~ olacaktır .• Bu keyfiyet 
yadaki petrol kaynaklaı ını, bun- denberi malumdu. Dalıa 1768 yı- de Kafkasyanın stratejik ehem•· 
ların nerelerde yer aldıl.:larm lmd'lnberi buralarda petrol aran mivetini ayrıca artırmaktadı1". 1 

ve istihsal kudretlerini ~özd ~n mağa ba~lanmıştı. Takriben bir Bütün bunlar tahakkuk ede • · 
geçirelim. buçuk asır süren bir arana~dan mediği takdirde Almanların bir 

Rusyanm 1942 yılı için tasar- sonra, ancak 1933 yılında bura. '7 ... m"n sonra ne k?.d1'r "1'01" ve 
)anan petrol İstihsal progı-arnms. dan ilk defa olarak petrol istila. tehlikeli bir duruma düşec .. kleri
nazaran1 1942 yılı mecmu petrol saline başlandı. ni de gözden kaçırmamak lazım• 
istihsalatı 54 milyon ton olmak Bu mıntakaya fazla ehemmi- "''"'· 

Biraz durduktan sonra devam o kadar bayıldığım hamur i,leri 
etti: - Bu sabah erkenden n- bile yok... Selamlıkla harem a
yandım. Henüz kimse kalkma. rasındaki dönme dolab söküldü, 
dan bahçeye çıktım. Senin gör- açık kalan yeri tuğ~ala:-la örül
düiün demir çubuiu musluğun dü. Ev artık bir hapishaneye 

lizımdı. Fakat Maykop gibi bazı yet verilmesinin başlıca sebebi, ••••••••n••••••••••••••• .. •••••••n••••••• .. ••••••• 

petrol mınt~kalarını.n Almanlı\- bir taraftan buradaki petrol ih- M•ıı.. • 
nn eline geçmesi, Grozniy gibi tiyatınm pek fazla olması, di- 1 1 pıyangOnUn 
bazı mıntakalarin da harb sah- ğer taraftan bu mıntakanın, Ural 111 
nesi haline gelmesi, hu istihsal daki sanayi mıntakasma yakın son ta i i eri 

halkasına geçirerek çe7ird;m. döndü. Büyük anne, ben, Mecbur Naciyeye, o kara kuru kıza mı programının tamamen tatbik ed" bulunmasıdır. 
Senderdenberi açılmamı.. olan bacı, Zarif ve Fidan ... [G:.Hüm. geçiyor? ... Ya Affan? O dönün- lememesini doi'urmuştu':". Fak1t.t 1933 yılında ilk defa olarak ne diyorlar ; 
bu mu:sluk iyice zorlandı, nihayet semeğe çalıştı] Kuyunu,\ ked'le- ce ne bulacak?... buna rağmen Rusyıt bugün de bu mıntakadan ancak 34 bin ton 

b 1 d * 
T'etrol iatih~alatında diinya..J" i- petrol istihsal edilmi«Lİ. 1938 yı-

acılmca su boşanmağa a~ a ı. ri... Acaba onlar bugün bo~ul. y . kinci gelmektedir. ( DirlPsik A lında ise buradaki istihsa •at Bilek kalınlığu~a bir su. O lı:\- muslar mıdır? Buna cevab ver- Seneler geçti, üç, dör~, b€'1lcı · . • --... ,:ikl' 180 milyon tonla hrinc!. 1,300,000 tona yükseld;. Yapılan 

' 
d v ld d v ku')u medı'm ve daha ziyad~ duf'ama- daha faz1a ... Ben artık g,,.nç bır rır a ıgım yo an ogt u ' • dir) Bütün Rus yadaki petro~ ih- tahminlere ve hesablara nazaran 

,.,a ... Kuyunun kapağını bira7. yarak, i .. bahanesile veda ederek adam olmustum; tahsile de ı>•>n • 8 ·1 1 l h • · 
" y b d tıyatı mı yar ton o ara c ta mın <•ikinci Bakü)) mıntakasındaki 
Çektim, su içeriye hücum Ptti. Kevser Hanımın elini öptükten vermiş.tim. Şurada ura el yazı d'lm kt d' B b k d R 1 · "h IA e ı e e ır. u a ın. an us- petro ıstı sa ab 1942 yılında 
Hazinenin suyu bitincey~ kadr.r. sonra ayrıldım, adeta kaçarak yazmagva da bas.lıyordum, lzmrr- d" d b' · · ı k d' ya unya a ırıncı ge me te ır. takriben 9 milyon tona çıkmış 
Sonra gene çubuğu musluğa gıe- ve koıa kota Yokuşbaşına eve yordum; kendimle -o kadar me<J- Rusyanın petrol istihsali.tı baş olmak lazımdı. Bütün şiddetil~ 
çirdim, biraz daha 'Zorca kapa. döndüm. de kendime göre bir ~öhret a!ı. laca 5 mıntakada toplanmış bu- devam etmekte olan ve ilk ağız~ 
yarak suyu kestim. Hazine tek- İlkönce gördük]erirn;, i~ittik- gul idim ki Affanı pek nadir dü- lunm.aktadır: da Kafkas petrollerini istihdaf 
rar doluncaya kadar ev susuz lerimi anneme anlatmak istedim, şünüyÖrdum... 1) Rusyamn en mühim petrol eden Rus _ Alman harbi., muhak 
kalmayacak amma sebebini kim.. sonra bundan vazgeçtim: - Ne (Arkan var) mıntakasıt Azerbaycanda Ap~e- kak ki «İkinci Baküıı patı-ol ının 
se farketmiyecek. lüzumu var? Ona derd mı icad H. Z. U.1alılıgil ron yarımadası üze&·inde, Bakü. taksınm daha büyük bir ehem-

Gene durdu; sonra gözlerm- deki petrol kuyularıdır. Esasen miyet kazanmasmı İcab ettirmiş-
den sevinç parlltıları siliner~k~ Bahar motörü Ag..., va Malf\.l bir kadın Rusyanın en eski petrol istihsal tir. Bu hususta yapılan neşriyata 
- Bilir misin? dedi; bana iki mıntakası da burasıdır. Burada nazaran «İkinci Bakü» mıntaka-
şey merak oluyor. Gece kediler açıklarında battı tramvay altında ağır ilk petrol istihsalatı 1872 y.lında sında hali hazırda istihsale lıazıt' 
hep beraber kafalarile kuyun\\n k 1 d başlamıştır. Bu mıntakanın bit. bir halde 155 milyon ton petrol 
kapağını iterek açabiliyoYlar, bu- nüfusça zayiat yo surette yara an ı hassa toprak altında gizli bulu- bulunmaktadır. 
nu anlıyorum; fakat aonra tek- Bu.lgıarlıeıtanda.n külliyetli .ıni'lçtar- Edirnekapı - Sirkeci arasında nan petrol ihtiyacı pek zengin· * 
rar kuyuya girince kapağı nuıl da demilr çember yüklü olduğu hal- işliyen vatman Haydarın idare. dir. Muhtelif sondajlar neticesin Yukarıdaki izahattan anlaş\1-
çekip te eski yerine getirehili- de limanımıza gelln.ekte olan l 7 sindeki 132 numaralı tramvay de yapılan tahmtnlere nazaran dığına göre bugün Rusyanın en 
yorlar. Bir de pencerenin kena. tonluk Bahar motörü Ağva açıkla - evvelki akşam Atikalipaşa lram- Bakü mıntakasının petrol ihti· mühim petrol kayJJaklaı 1 olan 

rina naaıl tırmanarak gelebı·111:_ f .d,.ı-11· d yatı 2 milyar 550 milyon tondur. Bakü petrollerile e.imali Kafkas .. - rında ırtınantn ft u~ine ayana - vay durağından hareketi\) Kara- ..,. 

Y~rlar"I Bunu da ke .. fedemedl'ro. 1 - -'- batmıe.tır Mes'ud bir te. Bu mıntaka 60 yıldanberi i~letil- petrol kaynakları yakın bir tehlL 
~ r Y m Y.~. _ .. ! _ __ 

1 
d... · d gümrük istikametinde giderken, l k sadüf n~n e 0 sıra a hadise • mekte olduğu halde, bugün dahi keye manızdurlar.. Bu iki mü. 

Ben şimdi Affanı din er t'!n mahallinden ıeçmekte olan diğer bu sırada caddenın karşı tarafı. yeni yeni petrol kaynııkları fış . him petrol kaynağı Almanların 

tartık kendimi aldatamayo~~Uı:· bir motör ıcla.rla boğuşan 6 tayfa.. na geçmek istiyen Sultanselimde kırmaktadır. Bu mıncaka, bütü~ eline geçtiği takdirde Rusy::ı bu-
çimden: - Bedbaht çocu · - - İ km d 42 Rusyada istihsal edilmekte olan günkü petrol istihsaJatınm 01

0 -,5 
b b h 1 k ·? d' yl kurtararak limanımıza gellrmiı- smailağa çı azın •l numa- -ıı 

ca a u asta 1 geçer mı ı· petrolün o/o 75 ini vermektedir ... inj kaybetmi" olacaktır. O za-
d tir. ralı evde oturan 60 yaşlarında "" Y 

yor um. Bu mıntakanın sahası 2000 kilo. man ilk plana geçecek olan rnın 
O başka bir zemin~ sıçradı: sağır ve dilsiz Ane adında bir metre murabbaı kadardır. tak şüphe yok ki «İkinci Baküıı 

- · Evin halini gördün ya ... Hu- Olefde Şüpheli Ölüm kadına çarpmıştır. 2) Rusyanın iknici petrol mm· mıntakası olacaktır. 
ta bir büyük anne, ihtiyar bir Fatihte ReJıadiye otelinde yatıp Bu ani kaza neticesinde, ara- tak~sı, simall Kafkasyada bulı.ı.n. Fakat <<ikinci Baküıı mıntaka-
Mecbur bacı, Habeş kızı Fidan, ka'.lkan 65 yaflarında Abdülgaffur banın altına düşen Ayşe, vücu. maktadır. Bu mıntakanın bıt.şlıca 'ının mukadderatı da Alman or
Zarif, bir de ben ... Yemek sof- adındıa blir ihtiyar diin odasın.da ö- dunun muhtelif yerlerinden teh- merkezi Grozny ve Maykop ff>· dularının Volgayı a,arak u,.aı 
raııında büyük anne ile beraber lü bulunn11qtur. likeli surette yaralanmı .. hr. lıirleridir. Alman İsga1ine gecmi~ dağlarına doğru ilerleyip ilPrlc. 
kar•ı kar,.ıya oturuyoruz. Üc Abdülgaffurun ölüımünü şüpheli " Maykopun vıllık petrol İstihsa· yemiyeceklerine bağlıdır. Böy)e 

.... :ı: n O Yaralı kadın, Haseki hastane- t 1 5 · k d .ı dört lokma yedikten sllnra tıka- bulan adliye doktcnı Kamı nsa- 18.tı - , nıılyon ton a aroır. bir imkan hasıl olur da Alman 
lım d . M •-- ı.ı ı.__ 1 }" sine kaldırılmı .. , vatman Haydar G M k d h d 1 v 1 t • nıyoruz. Ne 0 konuşuyor, ne ben cese ın orga ~ırısnas na u "" rozny, ay opa nııı zara n A :ı or u arı o gayı amamen grrı 

bir şeyler söyliyebiliyoı·um. Evin zum görmüştür. Ölüm etrafında tah yakalanarak hakkında kanuni "Tii1him bir petrol !stihsal mmta- de bırakarak Ural dağlarına doğ 
icinde öyle bir kasvet havuı var k&at devam etmektedir. takibata başlanmı~tı.·. 1,-u.f, ... 'R .. lr;; VP u ... aı i,t:h .. Al ru İlP.rlerlP-rse. o zamım RuS'\11\ 

~~~~~~~;;;;;;,;;~8:,;;;.;;;;,,;;~;;;:~~Y;a;;,;.,;,;n;e~r~e=y=e==g=e~l~e=c=e7k=s7iz~?==:~==~Ö~luın~ .. ==d~e=n==ku:===rt~u=l~a=n==;=ik;=:=i=a=d~auı====a=.=ı~.ç~i=n=e==:lı~-r=.k~u~·n:t~u~·=v===eren soınurtkan 
Tarihi tefrikamız: cele acele uzaklaştılar. ve esrarlı bir karanlık vardı. 

" - !. .. 

AKiLE HANIM 
Az evvel şarab içtikleri mey- Defterdar caddesinde durdular. 

- Pertev Pafa konağı kande- hane önüne geldikleri zaman Sarıfın yeniçeri arkadaşınm ko-
dir bilür misiz? durup sırtlarını at kestanesi a- luna girdi: Ve Yen;çeriler başlarını sallayıp ğacı gövdesine dayadılar: Mey- - Baka «Uğruıı ,unda, Sul-
çabuk çabuk söylediler: hane kapıları sımsıkı kapalıydı. tan Selinı bostanlarında sabahla-

fanus yanıyorcf u. Purda kanadla
rı sımsıkı kapalıydı. •(Güm, güm, 
güm» vurdular. İçeriden boğuk 
bir ses geldi: 

- Hay! 
- Az açar mısız. 
- Pazarcı mısız? 

- !. .. 

' 
Rıza. Ba~koşar ve Salim Çetınta1 

Milli Piyangonun 29 Jl.m~ırın, 
fevka.Jade ~ilış ınıae büyiık ı.ı(ranıi-1 

ye kazanan talihlHer belli olnıuştur. 
Bu çek.ilı.şi.n büyük ikramiyesi olan 
50.000 Ura Ankarada Rıza Başko. 
şara çıkmıştır. Bu zat Sa.ınanjlaza -
rında Özgeın rnahalle5.nde İğrlbu • 
cıak &0kağında 19 ınıımarada otur -
maktadır. Talihti, ka!aba!ık bir ai.. 
lenin geçhııini güçlükle temin ede
bH.yor ve serbest iş yapıyordu. Ken 
dlisi ikramiyesini alırken t<on be§ 
yıldır b.i!let alıyorum, talih nihayet 
bana da giildü, bundan sonra ya • 
pacağımı ben b'rllrlm» demiştir, 

Gene bu çekilişin büyük ikrami· 
yeler~nden 20.000 lirayı lstanbulda 
Ortaköyde gaz deposunda hamallık 
yapan Rizeli Salim Çcl'intaş kazan. 
mıştır. 10.000 liralık ikramılyc Bur 
sacla hüviyetinin ilanını Memiyen 
bir talih liıye çıkmı,tır. Beyoğlur.da 
Kuımbaracı yokuşunda 8 numınrada 
Gülsüm O:ımadan, Kadıköyünde 
Şifa ca::l'desinde Bakla soltakıta 30 
nuımaraıda Hüısıc;> 1"b Faıhr'i Diinge -
len, Kırşfılıı"rde Meşe ~öyiindc Ta • 
bir oğlu Kazım adıındakti tJihlller 
de beşC'l' b:n lira kazanımışlardır. 

içip narg:le tokurdatarak tatla 
tatlı söyleşiyorlardı. 

8. e - Bilüriz. Vefadadır. Şevket- Sarışın olanı usulla sordu~ yabilür miyiz? 
lu padişahın ııkaynatast» değil - Anastasa uğrıyalım mı der· Dedi. Evet, gecenin bu vaktin-

s U T 
mi idi? sin yoldaııım. de nereye gideceklerdi? Üste ka-

l n N - Beli, odur. Anın sarayını Öteki güldü: ra kulaklı yatağanları da kaptır-

Sipahi ilk:n ehemmiyet ver• 
mediği için kapıdan girenlere 
bakmamıştı. Gelenlerin gerileyip 
duraladıklarını hisseder gibi o
lunca başını döndürüp baktı. Bir· 
denbire şaşırdı: Yoksa yanh~ ını 

Geniş purda kanadının altın· görüyordu? Bu adamlar, lC'pU 
da minare kapısı gibi dar ve ki.i· bir saat evvel padişah·ın boğdurt• 
çücük bir kapı aralandı. Sarışm mak için Fener iskelesi kıyısına 
yeniçeri başını eğüp iki bükliim 11 geçersiz ve köşeyi dolanıp cckar- - Bre Anastas mı kaldı? Bu mışlardı! Öteki, başile: «Olmaz» ''GENÇ,, OSMAN funıza» gelecek tahini boyalu sa- yol dahi cellad önüne mı dizle. işareti verdikten sonra durdu: 

Yeniçeriler ellerini göğüslP.ri-
ne bastırdılar: 

- Tanımazuz sultanım. 

- Ya, sizi bıraian ağayı? 
- Beli, tanurız. Boatan•..:ıbaşı 

ağa efendi idi. 
Paşa yumuşak ellerini ayrı 

ayrı iki yeniçerinin omuzlarma 
kodu: 

- Baka oilancıklar. Yarın 
bana gelebilür misüz? 

.- Elbet gelüriz efendim. 

raya gelürsiz. mek istenin? - Yok, ana hatıra getürmen 
- Haklusız yoldaşım. yoldaşım. Olsa olsa, şunda Eyü-

Sarışın yeniçeri bir adım geri-
ledi: Kilise önüne doğru yürümeğe be varup c<Kör Hafız>> ağa ha-

başladılar. Bu sefer, ırı yarısı runda sabahlıyabilüriz. Hafız 
' - Saadetlu padişahımız hala- arkadaşının koltuğuna girdi: ağanın ııcanı> yoldaşın biri oldu-
sı Atike sultan paşası «Davud _ Yatağanları aldırduk. [Cö. ğu söylenür. 
Pata>ı efendimiz sarayına mı ğiiıı geçirdi] Meğer bir kara ku- - Tanımazuz karındaşım. 
sultanım? laklu bin yiğit yüreği verir imiş Arkadaşı koluna asılıp ileriye 

Kıranta adam gülümseye gü. ademe karındaşım! doğru çekti: 
lümseye bir kese akçe uzattı: --Ol sipahi olmasa idi, hos- - İmdi tanur ve tanışurstz öy-

- Beli, Davud Paşa konağına. tancıları haklar idük mi dersiz? le ise. 
Kethüda Ömer ajayı görürsiz. - Padi~ah zoru bizi yener idi. - !. .. 

- Ömer ağa mı? - Doğru söylersiz, yener idi- Eyübde «Hafız ağa» hanının 
Unutman. Ömer aja.. ler ! iki ıkanadlı purdaları önünde 

- ! ... «Fenerıı sokaklannda insanın durdular. Kapı yanında kör bir 

... 

olarak İçeriye girdi, ardından gönderttiği adamlar değH miy .. 
arkadaşı daldı. fç yancl.t üç ayak di? Koluna bir kılıç te:si vurup 
merdiven çıkıp arahK bir kapı- elindeki yatağan bıçafrı:u düşür. 
dan içeriye girdiler: Burasl han düğü adam, şu sarısın yeniçeri. 
kahvesi idi. Gece yarısı olup pur- den başkası mıydı? Hamza Bey 
dalar kapanınca, caddeye açılan yerinden fırlayarak loş kahvenin 
kahve kapısı da kapanıı-, İçeride- ortalrk yerine dikildi: <<Sİ2. bun
ki küçük kapıdan isleni"t"dt. İki da? ıı diye, gözlerini açtı. Yeni• 
yeniçeri içeriye adım atar atmaz çeriler sırıttılar: 
yıldırım vurmuş ceviz yarması - Beli, bizüz r 
gibi gerileyerek sırtlarını duvara Hancı Hafız bön bön bakıyor• 
dayadılar: Orada, yan peyke ii- du. Sarışın yeniçeri ağır ağır iler• 
zerinde, Anastasın meyhanesin- liyerek genç sipahiye elini uza~ 
de gördükleri. <<sipahi yiğitiıı var- tı: 
dı, han sahibi Hafız ağa ile çay ( Arha1t var) 

,. 
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1 EDE BİT.& T ~ 
"Çığ,, mecmuasında yazı yazan 

garib bir gence cevab 
. Y_azan:: Ba.!id Fahri Ozansoy 

B u,_ ~ıraz_, bır La. Fontaıne bal, ne tereyajı ne de biı fey do- Konyada bulunmu,tu. O zaman. 
hıkayesıne benzıyor: lu. Onun hCJIYaldağarcığı ancak !arda da Anadolu intıbal s· - d "ld" d r . . arını ya-d ır çıg • evrı ı e andı, altın- ve ancak anaamdan, i.li bir ocak zıp lstanbul gazetelerine yollar. 

_an sıska bır horozdur ç~ktı. Me· b~ında . dinle~İği maaallarla do. dı. İ~te horozun, biç sıkılmadan, 
&«:r ~~~ış, bu ~çlıkla dıle gel- la. Yanı padıfahlar, aultanlar, hlç vicdanı sızlamadan Ameri
mıt, otüyor. ö_tuyor da değil, cı· ıehzadeler . .. » kalı kadar yabancı bulduğu a· 
y~k ~~yak ~agırıyor •. ~akat ona Horoza soruyorum: O başımı· dam budur. Bu adamın otuz yıl· 
k~ .. ogr~tmıfse bu ~ılı, yalnız zm üstünde yeri olan Türk ana- dn- ya:ıdığı yazıları, ne,rettiği 
kufurl~l"~. ezb~rletmış. Açlıkla ları, çocuklarına istiklal harb:n- kitabları ve bilhassa türkcülük 
~endı. oyle ~yor - gözleri dön- den ve o harbin şerefli hatırala· hececilik, açık ve sade dilcilik 

mu,, hır demıryolunun kenarın- rındar· .ç mi bahsetmemişler? ici.n uğra,maları da sanki bir ha
da ~..8:n~d .. ç•.~parken, bir trenin Horozun soyadı Akkor imi~! kikat değildil". Ve nihayet hiç 
feç~ııtını goru~or v~ bir vagondıt Şu ~şağıdaki sözlerini de kayde. dü,ünmeyor ki bu adam, bir tek 
enım ç~hremı sezıyor. Meğer dehm, o zaman kor'un ak mı, kelime ile Türktür. 

«Vagonlııı de ka.hve içiyormu- yoksa sadece kor mu olduğu dü- Akkor ne hakla vatandıula. ,um .. Aç .horoz. bırden, garib bir ııünülebilir. #f~desi bozuk amma, rm nüfus tezker~le~ini elinden 
mucıze •!e ~~~.mas~nı öğreniyor kusura bakmayın, horoz dili an- almağa ve ceblerine bir yabancı 
vçe _ yazdıeı küfurlerı Adana'nın cak bu kadar düzgün olabilir. pasaport sokmağa kalkıvoı·? O 
ıg_ mecmuasında nasılsa bastır~ «Ona (yani halka) yakın ol· zaman o vatandasların da hakh 

ın-:a da muvaffak oluyor. '".ak için hiç olmazsa birinci mev- olarak, ona hakiki hü;ivetini 
S b 0:- hor~z bana neden kızmıJ? ki.e kadar, tl.aha yakın olmak için sormaları lazım gelmez mi? 

e ~ ı basıt: son ~adolu seya- ~k~nci mevkie, çok yakın olmak Akkor, yuk&rıda son iktibAs 
hah notlarımın ilk yazt!ıında ıçın de üçüncüye kadar tenr.zzül u·-· h 1 . d 
Çıi'daki bir takım fİİrleri tenkid etmeniz ve yolcularla üstüsfe e ıgdun cev rterl erın en sonl"a şu· 
etmi t" b 1 ı nu " vumu l.lVOr~ 

ş ım ve un arın pek daussı- ba,baaa, koyan koyuna g-cevi ç ğ'd k ~ l · · • 1 1 k b · hl · ... · • " ı a çı an sıır e11n nıçrn 
a ı, pe ezgın ru u yazılar ol. geceleri geçirmek aerek Ona k · l J - l · duğunu belirtmit ve ı.··t.. b b"" b- _ '. • · . . «e serıvef e aussı alı ve hıc-. 

u un u us utun yaklafmak ıç•n bızım l • ld - • a· l b"l 
genç Anadolulu •airleri"' m . ·b· d"" d"" .. ,_. • ran ı o ugunu ftm ı an aya ı • ., -, u gt ı or uncu mrt'P''lr. evPt d" · ·? 

hayyel ülkelere yelken açan ge- JJencereai yok kartılıklı iİ;i kapal; ınız mı. » . 
milerin hasretin; duyacaklarını1, kcıtır vagonlarında, yular halka- Eve~, anladım gahb~ ... Fakat 
bize, Öz topraklarındaki büyük- larını tuta tuta ve basınızı bai7- anladıgımı a?ı~ça ya~ma$am ho-

1 
.. k ·· 11"' k h ı k ' • ' 0 rozun daha ısıne gelır u , guze ıK ve a raman ı rınıza basmak ıhtiyacını duydu. B d · 

d t 1 t 
·· t 1 • - k · l · . un an sonra Akkor son ka· 

es an arını erennum e me erı- gunuz ımae enn çıplaR ayakla- d d b l .1 .. l .. ~-
ni yazmı~bm. Çünkü, demiştim, rmm Ü.tüne, onlar ela 1>izinki.lerin na ş· ard"le.kerbı e 'koyde otBuyoOr: 

T 1 
.. .. d l h .. t .. . k "ld « ım ı ı u a ar . zan· 

oros ann ustun en on aTın u us une ve aynı fe ı e sarmaf ç - l f l d 
.!inç ve gürbüz seslerini işitmek dola~, ağıldaki koyunlar gibi, bir soy.l " '0gı)l cı ard azhakykaz ırmAa. • • el • . . yor ar. n arın a a , ::ar. • 
ıstıMyor_uz. .. b"' k k ara ':. otuz,kkıVrk k~fılı~ ~o.lcul_u~ nadolu bu! Bozkırdır maliim: El. 

eger o gur uz ses, çı açı a, etme.R gere • e bıletçınızın aı.zı, z • b" k d b" ·1ı· 
v.,"\l b k h b k b ·ı · · . k . . . erıne ır aç ay a ır ı ı top 
.,, nız, u sıs a orozun oş ur- ı etınızı aorma ıçın ayağıle ba. k A - d k k - d d • k d .. agı geçece te mecmua çı a. 
sagmı ~ ... ışarıya. _ugrata~~ .. ~: ı~nız; an duı:terek uyundırması racaklar ! 
lan bu J{ulunç ve ıgrenç gurultu lazım. Hatta bu hadan bile on· 
olacakmıış! ları anlamak için yetme: baymı.ıı 

Bu horoz, ayni zamanda bil· 
psikopat! Zavallı basta kafasın. 
dan adeta kusar gibi öte öte sav
falara döktüğü incilere bakını~: 

(Anadolu dağlan için diyor) 
bu yollar Abdülhamid t!Fendimi. 
zin zamanında da böyle idi. Azi.z 
efendimizin devrinde de... Bu 
dağlar Kanuninin zamanında da 
böyle idi, Yavuzun devrinde de .. 
Bu dağlar hep o Bizans·tan kal· 
ma dağlar, hep o yollar ... >> 

Zavallı horoz, «Vagonliıı ye 
dütman 1 Anadoluda on he, gün, 
bir trenden öbür trene atlıyarak 
seyahat eden bir adamın nasılsa 
bir Ankara • Denizli treninde bir 
kerecik bir yatak buiınuş olmatı· 
m bile çekemiyor. S lira yatak 
parası vermek, onun iç.in şu de
mektir: 

«Bir Amerikalı milyoner de, 
yabancı bir memlekette hep böy. 
le aeyahat eder. n 

Horozun, gene bu Vagonliyi 
va.aıta ederek, Türk halkı, Ti.U-k 
milleti için düıün<lüğü de şunlar: 

<ıOnlar «Vagonliıı ye nasıl 
yakla~bilirler, ve kim yaklaftl· 
rır ! Bu yaklaşma ontar için Alla
ha padişaha yaklaşmak kada,. 
gü~ ve o kadar da uzak ki ... n 

Padi,aha yaklaşmak l... Aca· 
yib ! ... Bu horoz yoksa son pa.~i
~h ve halife Abdülmecidin kü
mesinden mi uçmuş? ... 

Şu satırlarda da, horozun gö
rÜfÜ ile, Anadolulu yurddaşların 
bugün için korkunç bir iftira otan 
hali ve hayali anlatılıyor: 

«Ne ger.er! ... Onun hayal nm. 
barı aizin zannettiiiniz l(ibi ne 

Edebi romanımız: 6 

Yazan: Cevad Fehmi 

Hayata ve insanlara aid 
herkesten başka, aykırı dü. 
şünüşleri olan bu genç, 
erkek karşısmda kadını her z ;> 
man kadın olarak görmedi. Er· 
kek ve kadın mefhumların1 dai· 
ma cinsi ,artlar içeriıoinde müta. 
lea etmedi. Meşhur amiyane teş
Lihe dayanarak birinin barut, Ö

tekinin ateş olduğunu, bir araya 
gelem;yeceklerini düşünmedi. 

Bir erkek ve bir kadının velev 
ayni yaşta olsalar, vele" ayni gü. 
:tellikte olsalar, velev fikren ve 
hissen anla~ı~ bu\unsAlar ve 
hatta velev birbirlerini 'beğense
ler dahi yalnız dost ve ahbab o
labileceklerine, yalnız iyi bir ar-

Bu ne dediğini bilmiyen, ya
hud kendisince pek iyı bilen Ak· 
kor, bana, vagonlinin pen.:eresin
de oturduğum iç:n «Amerikah». 
ya hitab ediyor ve halkı da ııbası 
tüylü bir vahşi•) ye benzetiyo;. 
Ben trenle geçermişim, onlar da 
bana dışarıdan böyle bakarlar· 
mışl 

Ya horozun şu sözlerine ne 
dersiniz: 
verdiğimi% cevabdan dolayı 
«Çığ» da yazı rzanlara da ka. 
münistlik lekesi •Ürmeğe kalkar· 
sınız. Çünkü günün geçer akçeai, 
modaaı budur. 

Bugün, mazimizin iyi tarafla· 
rını söylemek «yobazlıkı), halk 
arasında yafayarak onların derd 
lerini dinleyip yazı yazmak «Kı· 
zılıı oluyor.>) 

Şaşılacak şey l Akkor nedo?n 
böyle vehimlere kapılıyor? Al 
giyen alınsın derler. 

Durun, daha dinl;yelim horo-
zun nağmesini: 

ıdşte B. Ozansoy, bu sebeble. 
dir ki ne <•Çığ» ı ne de 'ıÇığ·ı da 
çıkan fiirleri, ve •airlerıni cın1a
yacak durumda değihin.İr; , Çiin
kü bize «Lira» burcunun ,,Vegaı) 
yıldızı kadar uzak ve bu uaziye
tinizle, bir Amerikalı kadar ya
bancısınız. Bir Anadolu köy evi 
ile ııVagonlİ>' ve bir kulübe ile 
apartıman arasındaki uçurum ka
dar Farklı.)) 

Horozcuk nP.Teden J,il!.İn ki. 
bu hücum ett1ii adam, ihtimal 
kentlisinin daha doğmf'd•R'ı b·r 
tarihte, vımi bundnn vi.·mi yedi 
vıl evvel Am~rloluda ilk ö~et· 
~ .. n1;;:;.;,.,,. h,.~l•mı~tı. MuO.lada. 

kadaş olarak kalabileceklerine 
daima inandım. Bu benim ka. 
famdaki en esaslı, en köklesmis 
fikirlerden biri idi. Bütün h~ya: 
tımca etrafımdakilerıe onun mü. 
nakaşasmı yaptım. Ve hatta bu 
kanaat, bu iman hem evlendik
ten çok sonra gayet tehlikeli. bir 
tecrübe yapmağa kadar sürükle
d-i. Tecrübeyi yaptım ve muzaf· 

fer oldum. 
İhtiyar an&m, ilk delikanlılık 

çağn)dan itibar.e~ büt~n analar 
gibi sabit bir fı~ır h_alı.~de lıe
meq hergün aynı şeyı soylemeye 
baslamıştı: <ıÖlmeden evvel Ce. 
mil'imin mürüvvetini görmek ıs· 
terim.ı> 

Bu, saatten saat~ şiddetini 
arttıran arzuyu senelerce kah 
gülert:k, kah kızar görünere~ 
ön1emeğe çalıstım. Evlenmek n\
vetinde değiJ mi idim? Hayır, 
fakat izdivaca karşı içimde ga· 
ril> bir ürkeklik duyuyor, hem 
de müst.akbel zevcemi anamın 
arayıp secmesine razt olamıyor
dum. Fakat Lol"Çlu hısaıı birçok 

Ne ise; ~iir anlayısmızla «Çığ)) 
cıların anlayı~r arasındaki farka 
aid yazımızı da, saı: kalana, ge
lecek yazımızda. H osça kalınız. n 

Üzülme, Akkor\ım
0

: Be<'l hosça 
kalırım. Sana gelince, insallah 
ııen de, ötüslü ve küfredişli va
zında benim için sorduğun bir 
suali kendine tatbik eder, mes'ud 
olursun. Hani benim için \<Bağrı 
yanık dervişler gibi geziyor. E
linde keşkul var mıydı yok mıydı 
bilmiyoruz» diye yazınaktaıun. 
Görüyorum ki o keşkul sana pek 
lazım. Arkadaşlarına bir iki top 
kağıd parası temin edel', kırk yı. 
lın birinde faydalı bir iş görmüş 
olursun. 

Anlaışıldı artık ... Derdin sade· 
ce kursak meselesi... Fakat ne 
yaZJk ki ben senin sandı!?ın mil
yoner değilim. Demek ki sence, 
Anadoludaki halk, trende tasvir 
ettiğin halktır, yağı, pevniri yok
tur. açtır, cıplaktır. Akkor! Şa
sırdın mı) H~ngi devirden bl'lhse
.1:,.nrsun? Övle sanıyorum ki, va
ı.·,_.:..,. n.mektM'\se, gene daus~ı
lah siirlP.r:ne ~Ön<ıPrı d,.J-.~ ivi e
.:1 ... ,. .. t.r .. in ! ff ,,fid Fahri Ozansoy 
···················································· 

flian Tarifemiz 
Baılık 
1 net 
2 nd 
3 ncii 
4 ncii 
iç 
5,, .. 

T~" ~ütun sant~mı .................... ······ 
maktu. 500 
ıahile 400 » 
ıahile 250 )) 

ıahile 200 )) 

sahile 100 )) 

aahile 60 )) 

~n 

şeylerini feda etmeğe hazır insan 
demektir. :fihayet bir zaman 
geldi ki beni yola getiremiyece· 
ğini anlayan anam ağlayıp sız
lamağa, bana hakkım helal el. 
ıniyeceğinden, gözleri açık gide
ceğinden bahse baş1adı. Bu 
vaziyet karşısında bir gün 
nasıl oldu bilmem birden 
razı oluverdim. ihtiyar ka· 
dmcağız bir sevinç delisi ha· 
lile derhal sokağa uğradı. Kız a• 
ramağa mı çıktı? Yoo, o tahar• 
riyi ve intihabı çoktan yapmış 
imiş, bu telaşlı sokağa uğrayı§ 
sırf seçtiği kızı bana göstermek 
içinmi~. 

Kısa bir zamanda evlendim. 
Zevcem bir gümrük komisyoncu
sunun kızı idi. Zengince, fakat 
basit b'ir aileye -nensubdu. Aşağ1 
yukarı ayni ya§ta idik. Onu tarif 
etmek için vücudunun biçimi ve 
kafasının içini anlatmak beyhude 
olm. Böyle b:r tarif daima eksik 
kalacaktır. Bence onu diğer in· 
sanlard!.!) ayrran belli başlı hu. 
susiyetlen yalnız iki tane idi. Ev-

SPOR 
Türkiye güreş 
birincilikleri 

bugün başhyor 
Bu haftaki lig maç

larının şayanı 
dikkat oyunları 

Davudpaşa takımı için bu maç 
ta her hangi bir ümide kapılmak 
mümkün değildir. Fenerbahç.e 
bu maçı her halde çok kolay ka. 
zanaca.khr. 

Ga\atasaray - Vefa 
Galatasaray • Vefa maçı hem 

haftanın, hem de liğin çok ente
resan bir oyunu olacaktır. Bu 
ma~ta büyük sıkıntı Galatasaray 
müdafaasının omuzlarındadır. 

Şeref 11tadı: 

1. Spor - Ta'.tsim 

iki takım birbirlerini ınağlüb 
edebilmek için büyük bir ~ekiş 
me yapacaktır. Maçın neticesi 
son dakikaya kadar mücadeleyi 
bırakmıyacak olan tarafın elinde 
kalacaktır. Ô"?ler Besim 

Tür~jye gürnş b1r"nci'ikleri 
bugün başhyor 

Harb ve iktısad: 

Harb ekonomisi 
mutlak bir zarurettir 

vela sessizliği, sonra bana 
derin sevgisi. 

olan kıvranış iç;nde daima ayni şeyi 
tekrarlarlardı: 

nim yaratlhşım böyle idi. Be• 
aşk ve ihtirasla kimseyi sevemez 
dim, sevemiyeceğimi anlıyordum 

Evde gürültü edeceR:m diye 
korka ~orka yürüyecek kadar 
sessizdi, hiçbir zaman bana oL 
maz demiyecek, hiçbir fikrimi 
ve hareketimi beğenmediğini ııöy 
lemiyecek kadar da 5\ık\ıti ... Se
neler süren aile hayatımızda o
nun benim mütaleam haricinde 
bir "mütalea ileri sür<lüğünü gör
medim. Son faciayı hazırlayan 

sebebler haricin.:le blr sebeble bir 
tek defa şikayet de etmedi. A
deta sevimli bir haya!et halinde 
~vin içinde oradan oraya dolaşır, 
daha doğrusu süzülürdü. 

Şimdi onun o iri ve koyu laci
verd gözlerini üzerimde hissedi. 
yorum. Zaten onun her 'eyi göz
leriydi. Bu gözler mütemadiyen 
konuşurlardı ve ne güzel, ne a
çık, ne vazıh ... Evvela ve en çok 
beni sevdiklel"ini söylerlerdi. Ba· 
zan engin bir sevinç, hazan de· 
rin bir gurur, hazan hazin bir 
yalvarma, hazan muztarib bir 

- Cemil seni seviym·um ! ... 
Bir kedi gibi her dakika soku· 

lan, sevilip ok,anmak istiyen, 
muti ve ürkek bir hali vardı. 
Şüphesiz o da hepim·z gibi dü-
~ünüyor, seviniyor, müteessİ"I" o. 
luyor, nefret ediyo..-, takdir veya 
tenkid ediyordu. Fakat bunları 
ekseriya gözleriyle anlahrdı. 

Onu sevdim mi? Ona alıştım 

ve ondan hoşlandım. Kendisine 
bittabi daima fazlas;le hürmet 
ettim. Bana gösterdiği derin sev· 
gİ karşısında hiçbir zamen şı· 

marmadan, sarsılmaz itaati kar• 
şısında hiçbir taskınlık ye.pma. 
dan, daima onu kırmamağa çalı· 
şarak, onun giicenm .. m~ııine iti
na ederek nazik, şefkatli oldum. 

Kendisini sevmediğimi anlll
mış mı idi? Şüphesiz evet. Bunu 
hazan gözlerinde okurdum. O 
mütevekkil, o hazin, o yalvaran 
bakışlarında... Fakat bu benim 
elimde olmayan bir fCY idi. Be-

Hayatımız yatağına alışmu 
büyük nehirler gibi gürültüsü; 
akıp gidiyordu. Y aşayışımdaı 
menınundum. Yalnız hazan • 
da pek nadir olarak, karımı y~k 
nesa":t ve basit bulduğum olu 
yordu. 

Kısa zamanda memleltetin ta• 
nınmış t"omahcılarından biri 0 1. 
muştum. Fakat beni en az oku. 
yan ve en az anlıyan kimse ka 
rımdı. Okumaktan sanki nefrei 
ederdi. Muvaffakıyetle geçtig 
söylenen bir lise tahl\İJi vn:rdı 
Ancak bu lisenin kapısından c;• 
karken kit ... h ~ .. ..,.,.n ~ .... ~ lo.pa 
mıs ve bir daha hangi neviden o 
l'tına olsun hicbir lane ... ini eünt 
almamışh. Yazdığım eseTleri e• 
vela ona okurdum. Gözlerini a 
çarak ve bunlara mübalağalı bit 
meftunivet e~"~' vermeğe cah 
~arak dhılerd;. Nf>tir.efl .. fevksli 
de ·bulduğunu sövlerdi. 

( A1·kosr var) · 



Katil, beni dövdüler, ben de nefsimi 
müdafaa ettim, diyor 

lzmirde 10 esnaf daha 
mahkemeye verildiler 

Jzmilr (Hususi) - Keçecilerde 
34 sayılı diil&anda hırdavatçı Re· 
cdb oğlu Mehmed Ayaz., seyyar sa.. 
tıcı Mehıned Bitmez adında iki 
em f çocuk ~alarJnı 250 §er 
kuruşa, Peştemalcılarda Mdımed 
oğlu Sabit Yıhnaz, Sıtkı Ole.ak, 
Muzaffer Yıhnaz ve Ya.sin adında. 
ki pbıslar da ekmeğin behu ade
dini 50 kurufa, Gaz.iler caddes»lın.. 

Bandırmada belediye reisi 
seçildi 

Bandırma, 

(Hususi) - 14 
senedenberi Be
lediye Reisliği. 

ni hüsnü suret· 
le ifa eden 

Ka§İf Acar bu 
defa yenider. 
ve ittifakla be
lediye reisliği
ne intibah edil-de 209 sayıda fırıncı Rıza oğlu 

Şükrü Satılmaz ve Ahmed oğlu miştir. Ka~il Acar 
Uzun zaman Bandırmanın i

Kizım elaneğln kilosunu kartsız marı için çalışan Kaşif Acar 
olarak 40 kunqa, Alsaneakta 1258 memleketin İaşe vaziyet=Ie de 
inci sayılı sokakta bayi Abbas yakından alakadar olmaktadır. 
oğlu Sadı'k Karadoğan, blTanın ıl-

teslni 45 kuruta &aUıklarından ve 
Kemerde 1517 nci sokakta Bekir 
oğlu Fenız ÇakaTca dükkiınındat:odi 

mallara etiket koymadığından ya
kalanarak milli konıruna mahkEme 
sine verllrnlıJerdlT. 

Edirnede bir kaçakçı 
yakalandı 

<&n Poatau nm edebi romanı: 159 

Erkeği kadın 
N~t;~:T~~~A eoS'i'WN ~aratır 
Semahatten ayrıldığı dakika., - Hiç bir feyim yok l ... 

danberi boğucu bir yeis ve tered Dedi ve genç kızın kolundan 
düddüd içinde .• bu tatlı rüyalı tutarak, deniz istikametine çe· 
uykudan çabuk uyanmıJ, daha virdi. 
doğrusu uyandırılmıştı. Şimdi Ü· - Biraz oturalım ıurada, yo. 
zerine çullanan kabus pek müt. ruldum. 
hiıti. Hakikatler daima acıdır. Avrupadan döndüğü gunun 
Semahat istikbali j'Özünün onu- gecesi, saatlerce oturarak, mazi
ne bütün çıplaklığile yaymııtı. Yİ yaıadığı yere oturdular. 
Gönülü sever:ken, ona çılgınca - Yaz bitiyor Vedad! Haya. 
bağlanırken, nihayet buna bir tımın en güzel, en meı'ud gün· 
nelice vermek lazımgelcceğini lerini burada ve seninle geçir. 
aklına get.İTmemiş, aklına geldi- dİin. Her zaman beraber ol•ca· 
ği zaman da defetmişti. Kıpırda. ğız, het" yaz burada bu yazı ha· 
narak bu tatlı rüyayı bozmamak trrlayacağız değil mi sevgilim! 
istemişti. Fakat artık uyanmış, Vedad sokulmuş, bftşınt omu. 
gecenin karanlığıle baş başa kal- zuna bırakmıştı. Kolunu sıkı sıkı 
mıftı. tutuyordu: 

Gönülden uzaklaşmak. .. Bunu - Hiç ayrılmıyacağız, hep bir 
nasıl yapabilirdi? Onu göı-me. birimizin kalacaiu Vedad!. 
den, onun, çağının bütün tazeli- İçi kan ağlıyordu. Demek, şu 
ğini ve hararetini ta,ıyan dudak· temasını, hararetini, nefeslerini 
]arını öpmeden, onun ahenkdar duyduğu sevgiliyi kaybetmek iı
sesini duymadan, nasıl, nasıl ya. zel'eydi. O, her feyden bihaber 
şıyacaktı? Genç kaz, yanında, ebedi birleşmeden bahsediyordu. 
fen ve mes'ud yürürken, ağlama· Halbuki, hayat onları kaldırıyor, 
mak için dudaklarını dişliyo1', sevda cennetinden fırlatıp atıyor4 
eııeri cebinde, hafi önüne düt· du. 
mü,, bitkin sürükleniyordu. Genç kız e1ini tutmuş, parmak 

- Vedad, kuzum nen var 9e• Jarile oynuyon:lu: 
nin? Söylediklerimi bıle dinlemL - Bu eller al"tık hep benim 
yonun ga1iba? .. için çalacak değil mi? 

Silkin41i. Be1ki de ııon defa be- Tıkanacaktl. Hayır, imkanı 
raLer ve yalnız bulunuyorlardı. yok bu ayrılıfa tahammül edemİ· 
HüznUnü saklamaia çalıtarak: yecek; Cönülü bırakıp aide· 

Afyonda 

---o--
T"rk • Yunan hududunda 

iki kaçakçı yakalandı 

miyecek.. onsuz yapamıyncağını 
anlıyor. Bahtına İsyan eder gibi 
hırsla silkindi ve ha,in bir hare· 
ketle, genç kızı kollal'ınuı arasına 
çekerek, dudaklannı buldu. Hır. 
palaya hırpalaya Öptü,öptü.Sonra 
ba,mdan tutarak, yüzünü s1t.niye. 
lerce, gözlerini kırpmadan sey
retti. Genç kız ona hayretle bakı
yordu. Hiçbir zaman Vedadı 
böyle görmemişti. Bu gece, pek 
gayritabii idi. 

- Vedad, sanki birbirimizi bir 
daha hiç göremiyccekrni\>İZ g1bi 
bakıyorsun 1 Sende bir fevkala
delüc var. Meraklandırıyorsun 
beni.. . 

Kolları yanına, baft gogsune 
dü,müştü. Semahatin sesini da
yuyordu: 

"- Nası) beni ihtiyarlamıt 
bunıp benden soğudunsa, yarın 
Gönülün de ayni aekilde senin 
karşında Ürpereceğini düşün! )1 

«Gençlik gençliği arar.)> 
((Hayatın cehenneme döne· 

cek! ı> 

«Gönül bedbaht olacak! ı> 
Binlerce ağız sanki hep birden 

bunları haykırıyordu, çıldıracak .• 
Şakaklarını bastırıyor. Nef ~ a· 
lamıyor, boğazı kurudu. Acaba 
doktor Muhittinin dediği mi o. 
luyor, tıkanacak ıuı? Ah, ne O• 

lur, şu dakikada bu kalb duru· 
verse •• 

- Evet ya ko1u, ya bacağı, 
- Şimdi kaçamaz da ne yapa. 

cak? 

çuşuyor. O aoğuk ter tekrar bo., cağım. Bana bütün hayattmcal &eldiğin zaman ben dermansız, 
ıandı. böyle ağlamak nıukaddermİf.. halsiz bir ihtiyar olacat"ım. Sen 

Genç kız, §aşkın, onu omuzla- Evet, söylemeliyim Gönül.. Bu hislerinin en co~un çağlarını 
rından tutmuı kendine g~tirme· gece son gecemizdir ve nyrılıyo- idrak ederken, hararet, ateıin 
ğe çahııyor. ruz artık.. bir sevgi arayacaksın. Bende bu:ı 

- Vedad,. nen var, hasta ım- Genç kız, delice boynuna atıl. lardnn hiç biri knlmıyacak .. Sen 
san 1 mış, elile ağzını ~apatmıştı. zeki bir kızsın, ne demek istedi· 

Gönülün küçük n°endili, yÜ· - Çıldırdın mı sen .. Oooh, bu ğimi pek iyi anlaraın ! Zanneder• 
zünde.. şaka değil mi? Şake .. Bunun İm- ain ki, sevgin hep böyle devam 

- Bu ter ?e?.. l~astalanıyor k~n~ız olduğunu ~en de bilirsin.: eder. Manevi bağhlık her şeye 
musun? Haydı donelunl Likın korkunç b•r .şaka .. Haydı katlandırır seni.. Hayır, Gönül, 

Kalkmağa hazırlanan genç çabuk, ne yapacağımı merak et- İnan bana, dudakların bir erkek 
kızı, omuzundan tutarak oturttu. tiğin için, böyre bir oyun yaptı- busesile kavrulmak ihtiyacile ya.. 

- Biraz konuşahm Gönül! ğını söyle bana. Çabuk, çabuk narken, pörsümüş dudaklarımın 
Of, bu ıztırabdan bir an c-vvel Vedad 1 soğukluğu seni tiks:ndİ:-t:!cek .. E-

kurtulmalı.. Söyliyecck. Gözlel'İ, Acı acı ba,ını n 'hyordu: vet, o, çok güzel söyledi, ('lençlik 
genç kızın kısa beyaz çorabh - Bunun şakasıııı bile yapa- gençliği arar .• Gençliği araya• 
mevzun bacaklarında, vücudun- İnazdım Gönül.. Seni kaybetmek caksın, genç ve dinç adamlar gö. 
da, yüzünde, nihayet gözlerinde ihtimalini dü§ÜnebiJdiğim zaman zünde tütecek, bende bulamadı. 
duruyor. Yarabbi bu harikulade )ar, deliye dönerdim. Fakat ar- ğın hisleri başkaaında aramaz• 
güzellik, bu gençlik, bu hararet, tık her teY bitti yavrum. Sakin san, bedbaht olacaksın! Hayatın 
bu bağlılık nasıl bırakılır? ve metin olarak dinle beni .. Seni c~enneme dönecek. itiraz etme, 

Genç kız, endi,e ile bakıyor- çok sevdim, ölünceye kadar da dinle beni 19zım. Şimdi, bu aöy. 
du. Gene saniyelerce göz göze bu sevgiyi ihtiyar kalbimde tap- ledikı'erimi gülünç buluyorısun, 
kaldılar, Gene coşkwı bir ihtiras. taze tutacağım. Neye yarar? Ha. anlıyorum. Sanıyorsun ki kalbin. 
la kucakladı onu .. Gözlerini, du· Y•t, hadiseler bizi bil'binmizden de yanan atef hep böy]~ deva& 
daklannı, yüzünü öpmeğe baş~ ayırıyor. Hayır, rica ederim, sÖ· edecektir. }len.üz hi31erinde hiç 
]adı. zümü kesme, sükunetle dinleme- bir istikrar yok; olamaz da •• 

Genç kızı bıraktığı zaman, ba. ni istiyorum. Mücadeleye, müna- Çünkü tam inkisaf çağındasın. 
ftnl sallıyarak hıçkırdı: kaşaya takatim kalml\dı, Gönül, istikbale aid hiçbir hüküm vere• 

- Yapamıyacağım, yapamı- çok düşündüm, çok azab çektim. mezsin. Versen de halaya düşer. 
yacağım! Sevgimin ölçüsüzlüğüne rağrnen, sin. Bırak mücadele ve münaka· 

- Korkmağa başladım Ve- ıenin saadetin için bu kararı ver. fa etmiyf!l,im. Ben, bana çok gü. 
dad! Bir şeyler oluyor, bir ~eyler mek zorunda kaldım. Münasebe. zel, mes'ud zamnnl:u geçirdiği· 
olmu§, fakat hiçbiı- feY anlamı· timiz böyle devam edemezdi. ni düşünerek, sen bil' zamanlar 
yonım. Yalvarırım, ne \'ar söyle Buna bir son vermt"k lazımdı. Biz sevdiğini hatırlıyarak ayrı y1tşa• 
bana! evlenemeyiz Gönül.. Ben senin yalım. Senin saadctiue mini ol· 

Ani bir kararla ellerini tuttu. baban yerinde bir adamım. Git· mağa hakkım yok. 
- Peki, söyliyeceğim. Söyli. tikçe ve daha ıüratle çöküyorum. Genç kız, vahşi bir hücumla 

Gönül, dehıetle doğruluyor. 
- Ne oluyorsun Vedad! 
Mlifküllta konuşabiliyor: 
- Çok fenayım Gönül! 
Gözünün önünde yıldızlar 

yemezsem boğulacaB'ım zaten .• Sen gittikçe ve daha süratle Vedadı, saçlarından yaka1nmıJ, 
Bak, koakoca adam, ağlıyorum. gençliğe, olgunluğa doğru gidL dudaklarını, dudakluına yapıf-

U• Kan bilir daha ne kadar ai\ıya· vorsun. Sen en hararetli çalma tınnıttı• (Arkan var) 
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• ·Ti AT o 
SON POSTA 

Mif lf Şefin son 
ve karı ıhtan 

( Balmacamız : 27 (16)) 

BanlarJan 30 tane•ini hallederek 
bir arada yollayan okuyucuları.. 

( Baı taralı ı ınci •a)fc.da) mı.ulan 80 kifİye hoşlarına 
Bu milleti, beı-kealen ve tlepi. gidecek hediyeler ver~ccği:z.. 

Sayfa 7 

Miittef ikler dün 
Tunusa girdiler 

mizden fazla aevdijice kimaeıUıı 1 2 3 4 5 6 7 8 
fÜphe&i olmayan Mitli Şol, ferd- --ı (Ba1taralı1 inci sayfada) bu gemiye kaybohlluf nazarı ile ba 
le millet araHnda bu an'aneye 1 ~ =] 1 yaklatmaktadır. Franaanın hi _ kılabLlir. 

b''r ı'fade uymayan her türlli ayLılık tema.. 2 - - - - - - mayesinde bulunaa bu mcmle _, Diğer taraftan iıkl büyük barb Ş h . d t" ... tro•unda oy- çeıtniaine, yeni ve ta.-se k • . 
3 

hr.h 

N'ah piyesi 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

e ır ram ıy.. 
0 

:.- yülü karııamda çok aıU bir aa - 11---- ete Mıhver de süratle yakla•ı - ıemislle bir kruvazör ve mu l k 1 Nuh) PJ·ye"ı' mu·· tarzı veriyor. 3 "' 1 ik h'" l 
nanma ta o an (( ' " ' ve gazab duymakta ve buııu bü- - - - - yor. Görünütte l.akikı olan ra _ çok alçak.Lan yapı an p e ucuma-
ellifi heu.bma, bir çoklarına du. - Müellif, pİyeahı bir yerin· tün vuzubile ve seatnın bütün 4 - · • porlardan Hitlerin müttefiklere rı neticesinde ağır aurctte hasaı-a 
dak büktürdü. Piye.de bazl hu- de (pan) gibi lfren) gibi yeni gürlüğile millete bildiılllektedir. karşı koymak iç\n Tunusa gittık· uğratılmıparcilr. 
su&iyetler tevehhüm edenler; kelimeler kullanuıı~tır niçin? Hiç ~üphe yoktur ki ((haydan çe artan aayılardn kıt'alar ve mu -:ıutteııkler Tur.u

4
u ı;ırdıl1r mı? 

uNuhn un bot bir kı:.annk oldu- - Bunun aebcbi dünü, cvvPl· gelen huya gidecek» ve sel aıidip harebe tayyareleri gönderdıği an Londra 13 (A /..) _ Nevyork 
ğunu gördüler. Andre Ohey'in, ki günü bilmemesı değil, bilak1' kum kalacaktır. Fakat değil bu· 7 laşılmaktadır. Zımncdildigine gö radyosu, mültt;fil\lc·rin birçok 
Frnnsnda ve İngiltercde büyükçe tamamile hür ve genç bir ~an'a- günkü gibi dünya yangınının or· 8 re büyük bir kıamı havacılık ınü- noktalarda Tunus hududunu gı.;;ç-
hareketler yaratmıt olan bu ese- tın serbe&t ve atlet dililc konuş· tasında en sükUneth sulh devic". tehassısı olmak üzere şimdil.i tiklerini bildirmekt~dir. Fa.kat 
rini acaba biz mi anlayamadık. mak İstemesidir. )erinde dahi milli bağl:lığı gev- Sohbn saia. doğru: halde en aşağı 2000 Mihver a~- bu mesele hakkında reami hiç bir 
Bir muharrir, bu pi)es münase· - Nuhun gözlüğüne ne der~..i· şetebilecek telakkUere, rnP.nfaat 1 - Bir nevi b3Uk (8). keri tayyare ile Tunusa indiril. lıaber yoktur. , 
betile «Şehir tiyatrosunda papas niz? düşkünlüklerine yer ve imkan Z - Sctı1n balar tab~&ııı:ı (8). miştir. Yunkers modeli tayyare - Amiral Da,.•anm Je--mf'cİ 
havası esiyorlı> dedi, dostum U- - Bir aralık Nuhun gö·ıündd verilmiyecektİl". Fakat bh an için 3 - Bir fs!fn (3). Eski bır medenl~·eC lerle daha büyük kuvvetler de Vichy 13 (A.A ) _ Vicby ha-
lunay tenkidinde, eıoerde pek di- ıözlüğe rastlıyoruz. L5kin s:::.n'l\t farzedelim ki bir zümre millet m. gönderilecektir. herler ajanıınoı c~7.ayirden ııo:ı. 
şe dokunur bir 'eyler butaruadı. karın bu hareke•i, tufan kahra- sırtından büyük servetlec" yapma. 4 - .Nota (2). Avuçiçi (3). 5 müttefik gemisi batırıldı derilen bir telgraf, DarJanm "f'u· 
ğını söyledi. Ben de, '<Nuh» un manının görüsünü kolaylatn:·- ya ve hallcı müthiş b:r geçim 5 - Bır <'mir (ı>, a~ e: del:il 15ı. Berlin 13 (A.A.) -. ~ihvcr gün radyoda bi: derreçte bulun. 
pek ahım şnhrm hi,· eser olnıadı· mak için değil, belki biz:m gö-

1

1 zorluğuna düçar etmeye muvaf- 6 _ 1..ezzeıt (3), TaO:\ltııya. ('1). deniz, hava kuvvetlerı dun d·!ı duğunu bildirmekt dir. 
iını ileri sürdüm. 'Yalını:, tenkid zümüzü açmak maksadilrdir. Zi- fak olsunlar. Bu adıımlıır o mu· 7 _ 1\lezi)ctin aksi (5ı. §İmal Afn"'ka sulanndnkı in~ıl z. Darlan bu d.emecind!' ~öyle 
diye, daima yazmn:ı. bir buçuk ~a yukarıda da ded.iğiı~ gibi. Nuh, azza~. ıervetlerile C:idden nıes'~d 

8 
_ Sıra.ya. koyma IS). Amerikan ihraç faolarına ~ıddet demist=r: 

sütun frenk ismi ve frel'\kçe eser ınaan hayatının bır hmsalı ola. ve mureffeh olııbılecekler nıı? Yukand 
0 

aşağıya do:;ru: le hücum ederek dü§manı ağır «Şimali Fr
4 

a>ı•~ Afrikas. hı;J. 
gıralaynn ve yaz15ını daima (<bÜ- '"ak karşımıza crkıyor. Ne mümkün. Mcmle1.el\n dah.a 1 - Aksilik (6). kayıblnrn ugratmıslttrdır. u.ç~k- kı: 
tün artistler bir irlerile yan~ e. Arzumuz aey;rcilcrin, sahnede evvelki buhran ve sıkıntı devir-

2 
_ Bir reıı.k (S), .\~d~nı7 nebatıan larımız ceman 52,000 tonılato Mare,al, ae"'bestim"n elhndco 

dercesine vazifelerini yaphlı:ırı bu timsali, hakihi çerçevesi için- le~in0de de .. böyle bir zü~re tü:c. tutarında 5 büyük nakliye gemi· alındığını zan;
1
c..dcrek 10 f ldnci-

hükmile bitiren . bir muharrir de bulmaları ve onun h :ç vnsıtn- mııtı. Bugun o $ervet1erm yerın- <
4>. si batırmışlardır. Bundan batka teşrin<.ıe, Aıma 

1 
k~vvetleri Frnn· 

müstesna, herkes "l"uh ı u ya· s•_z bize ~aklafmıı ~l~~~uau. h.ü. I de yel!er esmekte! ken~ileri ~·7 3 - H nanbnn ~ ~lcd kleri yer 4 vapur da has;tta uğratılmıştır. sanın işgal edılm m' o!&n bi"I 
van, müellifi zayıf buldu. Halba- li.sa yem aaır şav·m.n ruhıle ya evladları acı bır yul.ı.ulluk ı- (4), Bir emir (3). Bu gemiler o kadar hnsarn uğra- gesine girmei.eıı, Geı.eral No 
ki, Avrdpanın meşhur sahne oto· gençle§tİğini gÖJmPleridir". Nu'ı' ç:nde kıvranmaktadırlal", fal[at 4 - Tersi •SU» (2), Bir emir (2), mıştır ki bunların tamiri ayf&rca gues'i, Afrikad.\kı murnnhAsl. -
riteleri, bu p:yesi fevkalad~ be. pi es· 1930 da ilk defa olarak biz gene bir an için kabul edelim Tcrsl ir cm~ (%). zamana mütevakkıftır. Bir zırhlı ğına tay=n etı!• l\i. GcnPa a • "'io. 
ğeniyor, manalı buluyorlar .. mı,! c:m~agnie dea Quir.ze3 taraf~.,. ki bu zümre servetle. in~ muha· 5 - l'ILı.dcr (3), l\kkt.e 14) . kruvazörle iki toı·pıdo muhr"bi gues Cezaylre dün gelmi,~ir. 
Garib bir teY amma, insanın aklı dan, Jacques Copeau'nun ide.re faz:ya bda d r::ı°vaf!a1~ ~lsun}ai". 6 - Tı$ı'."l:ı.ra (S). de harbedemiyecek kadar agır Tam bir serlNstı "içinde Vf' f,t>n 
•öyle bir İ&tifhamın çengeline ta· ettiği Vieux Colombier tiyab"o- Fa at oz u arı ıçlımaı • nıza- 7 - hliktf.e lhti:rruıan (G), hasara uğrab mıftlr. d disi ile tamamiıc hem fıkir ol<t· 
" ksaklıkla ı ve umu aefa. ı (81 A•Ler dolu 6 toyvare düı,ürül Ü ( kılıyor: «- Acaba bu eıserin ru- aunda oynanmı,ttr. O ta·;ihte çı. mı? a . .

1 
r. . • d mıh . 8 - YaZTP • ç nnc · R ' rak talebi Ü ıerınde A ı"ıknua 

huna nüfuz ed~medik mi?ıl Ti. kan tiyatro mecmuasında J. Co- letın serpı~ktı.erı bı~~~ eb"l' aln~: Kahire 13 (A.A.) - Res!nen Fransanın men::ıi;lni•1 mcs'u.iye· 
. b" peau hu pı"ye• hakkında yazdığı huzur ve su unu enııye ı ır er . Fransız fı'losu bildin1diğine göre, Tunus ,una. tini deruhde et~im. Kendılerı ı.e yatro tenki(lterı yazan ır mu· ' ., . Gö" "T. ki asıl muhakc.mıP lı"n..ı- Alman askeri dolu 6 büyük 

harrir haysiyetile, böyle bir auale uzunca bir makalenin bir yerın- ru uyor n. . • ae _ fİmali Fransız Af.:ikasının mü -
pabuç bırakmak ,üpheaiz işime de ,öyle d:yor: edersek edelim d~unda. ayn~~~~= Tufonu terketmı·yor nakli!e uçai• deniz.e düşürül dafaasını temın edeceğimi ti\!. -
gelmez. Fakat, bunu cevı:ıblnn- «Bir gün, 14 Mayın 1929 da ceye varıyoruz: eı· ın n 

1 ı müştiır. min etmekte o~.iuğum. Amerikan 
do·tum Andrc ·obcy tıyatro saadeti ve refahı ancak v~ ancak Hava akınları askeri makamr.tı bl.'niın harck.ı-dırmağı düşünürken, aklım& ese· .. mes'ud ve müreffeh bir camia f . . I d ) . Tunus 13 (A.A.) _ Bu sl\bab • k · 

rin mütercimi geldi. «Nuhıı üze. san'atkarı arkadaşlarım için yaz. (Baş tara ı 1 ıncı say a a tımı taavib etm\şt r. Her es wu ı. 
dığım ırflhısion» isimli ki.içük bir içinde müm}tündür. • erkenden Tunus yenidc.n iki ha. fe başına. Yaı<l~m Mareşal, ya-

rinde aylarca çalıtan, piyesin at· k Türk milliyetçiliğinin bütün Şrm~ Aftiika müttefik um~al va hücumuna uğrcımııt r. Hücum F 
moaferine ginn~ai, ruhunu kav- eserin temsilini görme üzere d;ğer naıyonalizmde;ı farklı ol. karargaht, 13 (A.A.) -- Amır eden tayyarelerin hedefini gene tasın ransa.• 
raması İcab eden Mübeccel Ya- Li fehrine kadar gelmek zahme- duğu bir nokta vardır: Türk Dadan radyo üe yaptıgı b1P yayım. Tunus şehri civarındaki hava General Nogıres de şunları söy 
rar, acaba eserin bir şeye yara- tinde bulunmu.tu. Piyesi ve oy- milliyetçiliği ezeldenberi içtimai d:a Fransız filcmma _Toulondan ay: meydanı teşkil etmiştir. !emiştir: 
dığı kanaatind~ m;dir? Binaena- nayanları aevdi. Ren de kendisi- tenaencler latır. Bizim milliyet- rtJarak ılma:I Afnlmya geımeslnı Al t bU;;,; «Buraya geld;ğim vakit, Ami-
l h b . ._._~ ·b· d ·ı d ne: - Onlara bir eser veriniz, hl ~..:::.:t..- Al nl --L- 1- man e .,. l """ l t b. erbesti~·e ey , ır müneıwu-o1 gı ı eğı. e, çiliğimiz, kütlelerin aetclleti ve veya ç uqu~ ma arın DlllffiU1 ~ ra uar anın dm ır s J 

sapsade bir gazeteci olarak fik- dedim, ((Nuh1> u yazdı.n peri~lıiı içinde asla tatminini kak tahalakiiımi.inden Iw:tı.fhn~ını w Berlin 13 (A.A.) - Resmı teb- malik olduğunu gördüm. ittihaz 
rini aormağı tercih eltim. Dedim Bu piyes uzun müddet Vi .. ux bulamaz. İçtimai sefaletle tn.Üca- tdleiın Ye tavsiyoe etmlştır. Amnal lig: . • ...___ edilecek hattı Jııu1·!c.t'l hJ\kk:ndc 
ki: · Colomhierde oynanın'' ve çol< dele en bat hedefirnizdiı·. Darlan Fransız donanmaaına hiçl)lr Fr-ız pınal AfrikMıada ~ kendiaile tamanıile mutllbrk knl· 

- Siz «Nuh• tan ne anladı.. beğenilmiflir. 1940 da uComPdie Asil Türk zengini, ıı {ıka'l"a ba-1 zaman kendlae iltihak etmeıNın.i cm- r.ilaııa ve JngWz ihraç k11Yvetılerıne dım. 
nız? Muharrir hakikaten bazıla- Françaiaeı) e geçrn\4, muvaffokı. basrn tlpidir. Hakiki Tür~. ze_n- retnıeınif, fakat fll:lonun bütün. bir- kartı bar~ .hulun.an Alınan de- Binnetice, mareşalle hemfikir 

. . k'ld b" yet kazanmıf, Lond::-1\ ve Am~ri- g·ını·ıg· ·ı acı ve yokaulluk dtndır- llkl!:ri kımıanda:ılarına filoyu ftıma) nlzUtıiara BErlllıngham aınıfın.dan olarak, aalaA hiyetlerimi Amir J rının iddia ettığı şe ı e, ı:ze, '"dd F A ı • 
bizim anlad ı?ımı~ çok fazla kada da uzun mu et oynan· mek için ister. Afrlkaya getirme!!erinJ İ!teıniJ!İr. bZı- İngiliz kru~rü as~n ıt:an • Darlana terk w tcalim ederek. 
şeyleT mi söylüyor~ mıştr~. • • Biz şuna eminiz ki bugün de /talyan tebliği tik kıyıları açıgınd !0r~::ı bat~l- emri altına girJ&m .• 

Eser, müterciminin mütalcası· .. Ml udt.eklrcu:ım:. he!~l" habkkmda bu tipte zenginlerimiz. vnrdtr. mışlardır. Ayrıca K tıp e r Yeni bir Frar.:ıır ordusu 
y rum· soy e ı erı şup esı:ı. ya. ana a. Bunun haricinde kalanlar une L Roma 13 ~A.A.) -A- İtalyan .~r: nıuhrib de batırılmıştır; Londra 

13 
(A.A.) _ Yol"'KShire. 

nı a~~ı o. K:t h M k d tılamaz. Amma, snym Mübecc.al düğü belli olmayanı>, (<soyu 'e dcları umwnı kar rgu.hının ~blıgl. Fedhala koyunda •. cem an. 22,500 p gazetesinin aSkeri münekkidi 
- pıy~:1' .• ~ a ı h u ~· -, y ara.rm müsamahasına s•ğma· s~ou karısıkn bir zümredrr. İşte Fransa-da ve ~oriı~da kıt aları· tonilato hacminde uç nakliye ge ·ı .?~e yal:nıaktadır: 

::ıne;:::e:~i e;!ıi~ıız.m::kr:r e~: rak, söylemek İst~İm ki •• Hayır, Milli Şef bu zümre~i~ yüziine 1 mızın hareketlen plan nıudhlnce misi' batır~~nı~ır. Alman ve bal- §O~ent bir Fransız OTdusu~ m -
k "l } b• eser pardon ben bu roportl\JJ, Cset'C bir şamar taklar gıbı şaklayan devam etınektedir. , Bugle körfezmde ~ d""z)"' harebeye girmesi muhtomeldır. llPi• 

mew. ~ayesı e yaz.ı mış l ır muhalif rey verm\s olanlardı:n hitabelerile en temiz Türk an·ft-ı Fransız Akdeniz filosu ba;:k~· yan hava t~tDc~I geceill~ odgun ~ u ki bu ordu jlmali Afrikada kurulan 
degıl~~r. Ger~k tıyat;o arı~, ~e- biri ~ıfatile değil. bir röportar.ı nelerine dönlilmesUıı İsliyor. tanı ile Toulon sahil müdafaa boL hücumlarda 10 bm toru at ... an ~~ Fra ız biainnetinin emri altın a 
rek. aın~ma fılmlerını~ ~"y;r~ı:: olarak yaptım. Binıt.enaleyh va. Çünkü Türkü büyük ve kudretli 1 ges1 komutanı Fransız harb gem:le.. 1a hacımde bir vapurb kü~ Bu bulanacaktır Had beler böyle b r 
re şımdıye kadar 

0 taı "t ha ": • zifem sadece sôylt>nilente~; kav· yapır!rı bu an'anedir. ~le Toulon kalesini Anglo-Sakson ticaret genislnl batınnı,la tr .•. I __ .: ı ~e--ektedir.' Ah-ikada 1 •. • ld :ı;...•nu epnnız ' 14 1 t gemısm ·~·cey g.,_ ... ~ ~r. ~ostermış 0 
u

6
.. detmek, hiçbir müta1ea eldeme· Memleketi harici macerallll'- devletleninin bütün hücumlarına te§killer ayrıca t care a.Sl eridi olmryan bir çıoil Fraasrz 

hılınz. Mekt=r. Nu•ret Suf:ı Co,kun dan korumak için bütün şahsi- karşı müdafaa edeceklerhıe dalrlhasara uğratmı,lardır. Bunlardrı c rall . mevcnddur. 
Müellif, auların feyezanı y~- yetini ortaya atan Milli Şef, da. resmen te:rnlnat vermlı oldukların- biil 

0 
kadar ağır yaralanmııttr gene en 

nında onlardan d~ha ehcmmı- bili bir çözülüşe aala müsaade e dan Filırer ve Duçe Toulon müs - •• 

yelli ~e daha der•n bir ru~ ~fa- R A D y o demezdi. Şahıslannın ve ba''3:"- tahkem mevkiinin mihver kuvvetle. Amer'ıkalıların \ Benese gore nı olduiunu anlatnıak ıst,ycır, nın 'kaygısına düşerek milleti ·~- ri tarafından iıgal ed·lınenıesl hu-
Nuh ve teknesini vesile ede:rek CCl\fb.R'IIESi. 14/ll/1942 bsaden istismara ve sefalete du- susunda enı1ırler verml,lıerdlr. h b 
tabiatin ezeli co ltunluğ~ ~~rşı- '7.SO: SaM. ~ 7.32: ,.ucudumuıu ,ürmeye çalışanlara son ve kat'i Berne 13 (AA.) - Fr.ansız Uzakdog .. uda ar son 
sında J,irçok hakikatler soyluyor. ~lşhra.bnı, 'UI: AJaııa habe:leıi, 7.55: bir ihtar yapılmıştır.. . . filosuna mensub birkaç gemıyı • d• 

Nuh İ•san hayatında, ~~in~t Senroalt ıırcıcnun (Pl), 13.30: Saa.t a. Şüphe etmiyorl!z ln •. bunu. fıl•: 1;mali Afrikay.ı &'eçirmek teşeb· batırd•kları gemı·ıer Safhasına gır 1 
içinde geçmiş •e gelecek ıçı ı o- 7U'l. "'13,&3: 'l'tirlt(e plllklar, 13,45: A. yat takib edecektir. ~urk m•lletı biısünden su-çlu bir~ok Franuz i 
lüm bilmez bir sembol odh~u~a- jalıs haberleri, 14: R.iya.<;eticümhnr ban. bunu iatiyor ve bekltyor. subaylarını Gt:sl'>P<> Tulonda te~ Londra 13 (A.A.J - ı..ondra-
dır. Ve bundan, her fer ın om- do6ıı, H.30: Anlnu-a. 111>niııahar at koşu_ ) kif etmiştir. Vatington 13 (A.A.) - Dün daki Çekoalovak §Urasına hita -
ründe nice tufanlar kopar ve da- ıanmu tahmin1erl, H.40: TftMiı: •':ld r Yenı· neşriyat öğl.e vakti neşredilen bahriye nazır- ben söz söyliyen reıs Boencs h~r-
ima kopacaktır ınanasmı anlıyo- l, lığı resmi tebliği: bin üçüncü ve soıı safha .. mıı gır. 

Patava.tsızın ya.pC.itiııi dokrıı bulU)·l•r Londraya göre Blrl~:L Amerika denizahıları u. miş olduğuna daıı" ümidini ve ruz musunuz.?ıı 15,31: RJyaset.loümhur Ff. ,. __ ..u Vdıi.llee& :taurındım n~ilen ~ k A k · • · h t · 
U. fak b;.. aı·le reisinden, büyük ..,..__.-. (B 1 1 · · ı J ) --'-dogu- .... Jarında di:..mana karıı hatta at'ı an-aalmı ız ar e mıı 

.. l - k d l:ıır:mooik orkcstTaSı lron-. .. :-inln Devlot itli.sik eserler serl6in~n aşağıda ısımıeri af tara ı ıncı say a a ;ı;&l\. .... ·:ı - tir. Beneae naza1'an ilk safha Al-
i,Ier başaran bir var ıga & ar Konserva.'!ı.an mlonla.rında.n naklen mş. yazılı 8 eser daha sa.tıp. çlkar.llmlştir. 3 _ halya, Framndan istediği yapılan hareketler sıra~ında a§agı - •

1 herkCJ hayatın amanı.ız kııııır~a: rl, 18: Snat ayan., 18,03: Rııdyo m.n..., u.u •-wımeLmı ~tn.bla.r:ı N.uyueutı.nmıza ~itenlen va;ı:geçıooektir. daki neticelere varıldığını bildir • manların Ruayaya taarruzu 'e 
larına hedef olmaktan kend,nı ,., • ...., neticelenmiı, ikinci safha ise bu 

1 b'" ortrestnsı - Der teıdea ını>~ 18.45: ~vs:i:yc d.ieriz. Fransız halkının 'bu sulh şartları. mektedlder: güne kadar devam etmiştir. Be. 
kurtaramaz. Bu gibi bora. ar uA R.ıuJ:ro çocult k.Hi'bU. 19,30: Sut aya..-ı Ya.x:wın adı Kltabııı adı nı tas~lr edeceği muhtemel eözük. Bir büyük taıtt gemiqi, büyük bir nes sözlerine şüyle devam et • 
tün sakat mevcudiyetlerıd t~re \'C aJa.ns ha.berlerıl, 19.15: Serbest 11 Dcscartes ıetarl/.11'( duyunceltt mektedJr Söy"Fendiğfoe göre mare - petrol gemhl büyüle bir yük ge - miştir: 
sererken, müstesna yara ı 1~ a• , 19,55: Fıastl heyeU, ıo 15: Rad3·0 Eplklotos Düşünceıer ve soh • tal p~ alınacak karar üzerinde mlsi, orta tonajda bir yük gemisi, Pek uzak olmıyan bir istikbal-
rın iradesini tahammüliınü, ken- grııetcst, 20.45: Şarkılar, 21: f:Kftıdlmt_ oo.ıer ı.aıa m:iteıred.dlıddir. orta tonajda bir yardımcı gemi, de batı Avrupad:t bafka bir cep· 
dilenne has 'olan kuvvetle,ini kı· v t:mıyırlmı), 21,JS: Diule)ıci lstfttıerl, ,. i ı k .. ük b'r he açılacak, görülmedik c.i~d,.t. b .. b ·· F..fli 1111 Devlet 1 küç" ük bir yük gem r;, ve uç ! ,. . 
ramaz. Bilakis ba,lArını u~ u· ıt,45: (MC51~ k:muiUrnr), H: Rad.. Devlet 2 karakol gemisi batırılımttır. Bır le yeni bir hava tr..arruzu, Fran-
tün yükseltir ve onları daıma 10 salon o~ :ııo: Saat ayarı, J) So~·ın müdaf:ıası Tevkif dilen m htekirl r B sa ile diğer işgal altındaki mem. 
dimdik tutar. &;ia.ns hn.'btrleri \"e bonlabr. • muhrlb hasara uğratıhnıftır. u leketlerde yeni •.re ciddi hiıdiae -

Zayıf ve ancak peyk olabilen fdmonJ Rastand ~-:':.ı!:n n:!~ Mah.m.udpaşad:a marı:ifuturacılık muhribin battığı sanılıyor. Jer olacak, ve nihayet Almnnyn 
insanların büyük adam karşı~ın- :.\ta.reci Proust - yapan Albcrt Kasuta mÜ§teı' lcrlruı ile İtalyanın hezimeti baş göste· 
daki vaziyetteri, cvve121 hayret a. 1\le\-una. den lfazıa fiatıa popun, pazen, saten sat. Frank non Kuzvelte c~vab recektir. 
ve aüpheyle başlıyıı.1 bir te~d· .~t"VI 1 tığından ve fatura farkını açıktan Benes aözleri:ıe ıöyle n:hayet 
düd, aonra hu"rm,..t ve tel::abu, ui- d. ı;~ aldığın.dan yakalanarak milli korun Vaşington 13 (A.A.) - Ruz· vermiştir: 

.., DAVACILIK YE SPOR - 29 Birin. '"''" ınıu""ddeiumumillğıine veı1 lm;fş. velt, General F,-1,koya gönder. d 1 hayet nankörlük ve kayı.:fs,ziıgw a -~,....,.._ ...,....,.ı ...._ ı lnd ı.-~-a.. ....... "'' İntikam istemiyorum, a e et 
""""~"" 0

..,,., çıktnış....-. ç c ...,. tir. Suçlu yapılan sorgusunu nıütcn- • k · t 1 · • ·ı d · kadar ':aran 'bir ruhi halettir. E Fı.ATLAff 1 eitlğn ald ıiizc'l rcsfmler ve yazılar \'lll". • diği bir mesaJn Ç? memnunıye istiyorum. Ada eh ıntı {am nn zı-
1 kıh tevk'if edilmiştir. · b' b 11 - b.ld" d · · Müellifin bu unzariyesi piye- cbr. Ta.wtye ederiz. vericı ır ceva a t ıgını ı ır • y::.a=.:.e_ı_s_tı...:y~OT\llll----·--------

teki tezin esasıdır. 6 3 1 MİLLET - Bu U ı. filtlr ve s:ı.n'a.t miştir. 

HE~ ÇEŞİT KLİŞELERiNİZİ 
Bütün Nuh hikA}es:, Kitabı s:ne Ay Ay Ay mccmıı:ısınm İkfnclt0$rln sayısı r.flmıl"- Kayıb Aranıyor 

Mukaddeste birka; sütunu gP.Ç- Kr. Kr. Kr. K· Ur. İçinde hrlkesl al3kııd.u eden yazı. Kl\nleşfm 3U 
mez. Bu hikaye, dünya sergüzeş· 

150 
b.r ve ş!lrı.tt vıırdır. d-0ğuıuluı Scmulı 1 Yunanistana buğday 

tini anlatan din kitab! nnın 14ı.JO 760 .ıcıu ntı, BADİSL1ERt ı - Doktor Tah. it.>as oğlu Şakir 
bahsettiği yaradılış macerasında Türkiye 234•} 1 :.ı!20 'j 1v '1.70 Süı Ba.nguo!"lu t:ıratmd:.ın ynzıl:ın bu Tı.i•k('r bir mudd'et 
mütesanid bir kül halinde duru~. Yun 2700 1400 8W JIJv kıymetti eseri oku:ynculanmız.ı. tavs!ye lwvel evtmttd Ecr.eb ,_....,_ 

Efsanenin gi2lediği zenginlik, edem. Fi 'ı 50 •m•'U<J"ur. aynlmı~ ve br da. 
halk muhayyilesine büyük tıir Abone bedeli p~ndır Adres iı.K ÖGRETİ1\f - Bu iit'Tehrlen ve lı."L nvdot 4'1me • 

d ... ~ .. •tıri."lme; 25 kuruştur. ....__. ... 15 BiThı.-itesrln 5& xc~"·m· 1 l·eşayiş vermiştir. ~.._ _ .. _ ctibncn gnz~-nı.u ~ • miştrr. •""'-'> 

Andre Obey, hafızamızda ge- Cevab için mektublara 10 nn çtkmıştir. ı;örc:n 'H? bulan _ 
miaile, kafileaile uyuyan Nuhu, kuruşluk Pul 1lhe.sl lUımdır. clııli"u )eri bilen 

nübüvvetin an'anevi kndrosun- Posta kutwu: 741 iataa.bul Doktor Hafız Cema 1 VlLI$\ lns;ıniyct. na 
dan çekip alıyor ve onu yıı lnı:ı. Te)era!: Son ?oata (Lokman Hekim) mın:ı. aşatıda:ıcJ 
İnsan olarak gözlı'rimizin nnüne Telefon: 20203 Oi ..... ,.ohmd• 104 No. da herai)D adl'C5e bttdirmclerlııl "'":\ eder•ıa. 
koyuyor. Es'ki feyleaof ve edib?e- ...._ kalı.I -.. Soma &ıhhat memuru Bay Rıza eıiıe 
rin roınantique ifadesine_ üsl6h T.W-ı JJO.f4-U391 A.lşe. 

Ottawa 13 (A.A.) - Kanada 
buğdayı yüklü iki lsveç vapuru, 
yakında Yunanistan hareket e. 
decektir. 

•GÖZ DOKTORU· 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydıı.rpaşa N\lınunc ha.staneaı 

göz miltehasmı 

btanbuı Beledi7e karsısı. 
Tel. 23!1% 

ISTANBUL 
KLİ$EHANESİ 

ANKARA CAO. CAGALOGLU YOKUŞU-29 

UCUZ,ÇABUKvffEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPA~ 
MŞHA SiPARi$üiiİsifiiifiA 6ÖNDERİLİR 

D ktor 1. Zati Oge~ 111\ 
ıre .. ,....., •• ., muaven .. J 

e.;tnde ôlleden eonrt. bast&-

le.nDI Dı. eda 
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1 Askerlik işleri 1 ,. O ER M O J EN 

~~~~eJ~!~ı~_a!~~r ıl 5f.::§?.?;E ~ 
Aşatıda adlan yaz:ıı ub.lyl.ıriıı lSıH ~ 11•.R .ECZA."IEDB BULlJNlJ&. ~ 

f\ı·o. ııe ~kı ştıbemlx mun&('ıtııtlara Uau 

oıı;;· l'b. Ml.B:afa otlu Ahmed 3ll. ,.. SATILIK DEPO ~ 
731, P. Boıb. Ra..<ılm oğ~u A il 3lti.G6, P. ı Be;yoffuııda 'l'arl'aJ>~ı cadMsıln. 
ön. Yllb. Seyid otııı F.mın 333.3, l". de 62 No. ıu 'Ye halen ot-0ntı0bil 
Ön. Yd>. Ali otla Mehnıed Şu:U 328.U, mynMıçı clül*iaı olank kullan&.. 
P. Ylll>. Su:erına.n otlu O.ruaıı 329.68. lan ma.b&I 2t/ll/9U Cuma puii 
P. üa&cm. Sabri ollıı M.uı.:&Hu 3bS.33t, ıtı.a.t 14 dıesıı 16 ;ya kacbr m\l~ 
P. Tim. Mebmed Münır ol;lu l\I. Sadet. i!e -~ ... Alma& t ... eınl«in 
tin 13U3. P. Ttm. Aai& oğlu Sad~ Beyotlu Maltı mablremcM ~ -

18788, P. Ttm. Mrlllnl'd E a.;i oğlu ı't lib~lne münıcas.11~ ilin olunur. 

mer F.BfendiJu 3ltG9, P. Tğın. Lokman 1 ~-- D ~ ....,.,/7" ,a 
othl Sadik 30973, P. Ttm. 1\lıı.zıwn oJıu 
M. Şllldr 31747, P. Ttm. İbrabl moilu 
İ91lt611 llakkı 3H16, P, 'Ilın. Şen.lrWn 
otlu Nam* 3211 dıotumla, P. Tem. :ttus
tala ojlıı ibraMm 49913, P. Tem. Ki
mli ojlu Selim 439t5, r. Tim. ~ıı.Jdr 
otlu Cemil Kadri 51510, Top. Bnb. Sil.. 
le1'ftl&n otlu Niyaai 323.ıı;, To11. Yıb. 

Mıu:har Neat otlu M. Ziy ~ 33~.15!1. 

* \'1:1, ıınıb&T Maıiala otlu Ahmed 
(K~n 10606 )l;ayu1 Sl,. hı ve 311 
dotınnlul biaM ycya m'"ı.lıubl~ şube • 
mlze muncıaat e&meai llln olunur. .. 

(Yd. Mtinı. Jl&Ao otlu Ethem DIY. 
... 1672) tra mat.u.bla vey& binat 
41/3519 numara ile şüemlu: aeeıe mü. 
racaatı ilin elurnır. 

Şubeye çağırılan kadın 

Fatih Aak. Şubeainden: 
MiRi Müdafaa Ve.ıaıetıne mektubla 

müracaat ecını Fatih Beyc .. tm c~ 
16 numaralı ha.neck merhum mıit.ekalcl 
üstetıMn Hasan Niyui lm:ı Allyt11ln 
... u Te vekili umuru Has~oeyl rb.!.1er • 
cliil adreste bulamadlk. Milli J\liid&laa 
Vddllitlnin oevabuu ıtma.ıc tjzere ace. 
le ıubeye ~ .. 

GalMa Ş!Şı&ne 70hşu )[lrlsluıe kM 
1 ek bulunan 1dek bekkn tsmaıı otlu 
Yada (386%1) in 9Ube1- muracaatf, et. 
medftl takdirde hakkı.oda 18711 •yalı 

D.mman tatbik edl!«eti lıln olunlll'. 

* 

"" CWQ"a ... o. ...... -· r 

( TIY A TROLAR ) 

• Bu aktam .ut 20,31 • 
ASRİLEŞEN B ABA 

ı:·uan: Sp..ro Melis 

Tilrkçelll: A. HM"opuıoe 

Dram k-.ı 
Bu alrşaın .saal ::o,so ela 

NUH 
Ctı.mal'~• Ye Paza.r rıin~ 15,31 ela 

matın~ 

DiKKATi. 
Evinden çtkan her iman b~l.:a 
bir yerde evveli yatacağı otelin 
neresi olacaj'ını diifünür, bmire 
ııldecek yolcular için böyle Jü • 
fiimneğe lüzum yoktur. Tam 

rahatını diifünen yolculara 

İZMIRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavıiye ediyoruz. 

Ankara Pala•, ~üzel iz.mirin 
iltihar edebileceii modern 
müe .. e.elerden biri 11~ luıllti 
ha1lıca•ıdır. 

Telefon: 3438. 

.................................................... • 
(46318) lb.nldlcihın& deıtştırmı.1 ve 
fdbe.vl haberdar elmemiş olmakla acıre. 
ıi1nde buldurub.mamıştu-. Bu 3edtt. su. 

Uldl Onlu caddıeıll M. Ke~ 
mahalıe.l Sa11mı>&4& ntalt No. 3 ele 
ita.met. echı yedıek hekim alhy Jlüsr. 

7in otlu Babacİ;lin ""ak (324.19. un 
sueye m~ etmesi, elmfdif1 tat_ b&Tm lıtmen şube)-e mü!"a<'aaU, müra. 
dinle haklunda 1078 sayılı kaıı•na ıire '*'*' etmedi.. ~'! hakkında 1076 
mumele ;yapılacatı ıl&n olunur, ıay&lı k&nuna ıore mu.unt.I.! yapılacetı 

* ılin olunur. 

Kur.tuıuıs cMiılcsf ">o. 173 Gülmt'Z)'a * 
apa.t'tmıa.n kat 2. Xo. 2 de ot.uran öl~me T~ listıetmen En\"tt Gorı:Un tu -
L'f'etmen Hamid otı11 Rı;-..:ı Yelorcn bemize muracaa.ti. 

SATILIK KONAK 
Üsküdann en &"iüel semt.ine Sara.ybımw ile karşı n.n.ı.ya b'tanbulun btt 

taıra.fma, Botu Te Marmanya ~'mtm b~ Ye naaır İhsanly-, Sultanı. 
ye ve art ......,.bra cepheleri buhman ve blrçOk parçala.ra 1'a.blll Uraz 7000 
met.re murabbaı olan bah~ m ııb elif samııç vıe biı.fuk bo lan kuyu_ 
larfle yet"şmlş çam ab.çlan bulunan üç katın inşa.at mf'sahai 5"hlyeel 
667 :meb-e murabbıu, btT katı paw döşemeli ve her od.uında ınuhlellf 
re.ll'l<tl merımerıerdcn z.arff şöm•nel~rt bulunan on odalı ve iki bü~ iık aaıonu 

l
mohtevl Uç k:ı.th ürrır" bir lııonaJ< .atııtkl.Jr. Galata Banksıa.r ~ı Nazil 
li n 2 mnn:ım.ch B.ı..v Ed~a.r ı>oeıl.'a muraca.ıı.t. Telefon: 42305 

Türkiye Cürnhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kunılıut taı-ihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şabe \e ajum adedi: 265 

Zirai ve t:ca.ri her neyt bıaınka mua.m~lelrrl 

PARA BiRiKTi~C:NLEfiE 28.800 
LiRA iKnAMiYE VERiYO~ 

7JNıM Bıanh•*lnd.& lıAaınNn1ı ve ihbara111 t.aı.anııf hesablanncla en 
aa ~O ıın.ı bulıunanl&r.1. ~neM. C defa çetdlttıek kur'a Ue aea.ı;ıd.aki 

p&oa core ikraml.Ye clataWacallhr. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 il 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
~t: Hf'Sllblar nı:ıdı\ ı NU"a'ar bir ne fçlnıle ~O liradan -.ai1 

duşml;renlere liitramly" çıkııtı t.itdlftle % 20 fa.zbaHe wri~r. 
Kur'alara 9e11ede 4 defa, 11 Mart, 11 Ra:r.lran, 11 Eylül, 11 Blr18'.I 

lılnun tarihlerinde Qetll~k'Ur. 
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SON POSTA 

Elektrik cereyanını 

i4"4- ehtwyÜti!J 
8ug0n her husuata taMrruf yeptt6ınız gibi elektrik 

cereyanını de koruyunuz. Cereyanı korumak için 

•perl•k ışık verdiOi halde dehe ez cereyan urfeden 

lTUNGSRAM KRİPTON ampullerını kullanınız. 

TUNGSHAM ~~orPlY@~ 

['~ 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ya&1a otomobil, lıJfan arab.L kl7ü TCya ha.yvıuı ıibl idi nsa!t•e hattada 

brd*h lkl sefer )'a4lması ve bunun l<'in yaz aylarında ve lcabmd~ iki tomoblt 
laf ~ çi~ brnlr~ araba ve kızak kulla.nıbn.ak üzere Ka.rs • Kotdı. _ 
PernMlll ve İtdır mensilbaııcıcrtnde dörJer bayw.n bulundurulma ı ve rahne 
cı-.e Wr 9eferde 900 kHoyil kad:&r yük taşmmuı Te baıio&en yolca almaMa 
-~n ~ lnılunma..o;ı metruttıar. 

KMa • .ttchr -. otomoblt pusta mütea.bbld~ ıooo lira. ~lık muhammen 
1leıleDe t.ı.11.942 Oar&ambs rUminckn itibaren 15 rün müddei.le kapalı ıı.art 

wDlt\e "'511hneye konıılacUtır. 
İhWsl 25.11.942 Çarşamba rüuU sa.aı 15 ~ lta.rs P. T. T •. ı\füdurıüğü bina.. 

llDda yapılacaldır. 

Şaı1tna.ınesi mezkür müdürlıikten alınacaktır. Mulııltbf temlna.• 180A liTa. 
clır. ı.tdtıııerin ununa uygun teklif mdrtublarile te.mıruı.t makbuzu, lbmet. 
rUı ve lyi bat kipJla.nnı lhıtletlen bir saa.t nve.line kadar komisyon reWitlne 
~lerl ilin olunur. «1'?2b 

····-···························· .................. --. .... -.-...-...... -·-·····---·· .... ---· 
Son Poeta Matbaası : Nqriyat Müdiril: M. S.mi Kara7el 

SAHIBlı A. Ekrem UŞAKLIGIL 

lkincitetrin ı 4 

TORKİYE iS BftHKftSI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELERi 
1 adet 1999 Liralık 
1 )) 999 )) 
1 )) 888 )) 
1 )) 
1 
1 

)) 

)) 

1 )) 
2 )) 

10 )) 
30 )) 
60 )) 

250 )) 
334 )) 

777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1999.- Lira 
999.- )) 
888.- )) 
777.- )) 
666.- )) 
555.- )) 
444.- )) 
666.- )) 

2220.- )) 
2640.- )) 
2640.- )) 
5500.- )) 
3674.- )) 

Türkiye lı Banka•ına para yatırmahla yalnız. para birilıtirmİf 
ue faiz. almıı olmaz., ayni z.amanda talihinizi de denemiı olur • 
nınuz.. 

Saçınız clökülüyoraa, ba.,ınızda kepek vana? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---• Kullanınız. Tesirini derhal görününüz. ---1111111' 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 1 
Tahm n iık t.e. 
beddl mla.tı 

829,00 

1815,60 

2000,00 
687,00 

900,00 

62,111 Beyoilu but.lhaııesl ipin aıanacü lııaAküt, ipek iplik ve l&st.lk 
elcbvcn. 

ıse,n Zührl'Yı butahkl~ h_..banesiıe ctl8pao<teleri için ahn~ak 
45 kalem tıbbı ecza. 

150,00 Yollar şubesi ıçln al nacak 100 edeci al arabMı. 

51~ Belr.d•yc uıotö• lu wsalııine atı 13 adıııd d1' ıasu:ln tamiri. 
67,50 Temizlik l~leı:i amclesine tahta ayakbbı )&pılm&k uı.cre alı. 

nacak fırınlanmış rurren atacı. 
1120.00 84,00 Kuailoy ,., tiazl ı.oPriısü lıpbı al~ eldtrik ma.ıze.nıesl, 

Tahmin bedelleri ile ıllt tf.mhıatı mik ta.rıarı yulı:ıında yKı.h l~ler ayri ayrl 
~ık duııOtmeye konulmuştur. 

Şa.rln.a.melttl Za.bıt v~ MWlmrıaı Mııdiirlülii lııalemirıde ıorulı hlılr Jt.:1ıe:erl 

ı5/Jl/942 ~bra günu saal 14 de Dabn.i Eneli~ y;ı.pıl.lc.ıktır, 

Tafıb?ıerin ilk teminat m:ıkbuı veya mektublVı. ve lca.nunen ibrnı Un.ım 

eden difer veslkatarlle ihale rünıi muaşyeıı 1Jaatta DaJmi Enciiıncnıle lıu. 

lunmaları. U.273) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 İkinciteşrin 1942 vaziyeti 
AKTİF PASİF 

Kasa: 
Altın: arı ldıog-ram 7.t.Grn,476 

Banknot • • • • . . . 
Dahildeki muhablrle.r: 

Türk 1 irıı6ı • • • • • 
Har.iı;ıleki muhabirler: 

. . . 

Alım: ıı.fi kilogram 2S.91.t.450 
Astına ıtatı:v li kabil serbest do. 

~!er 

Dlft'f" klo•ıer ve borçlu Kllrinı 

ba.Uyelttl • • • • • 

Hazine i:ıh vtıteri: 

l>ıeMlhte edilen evrakı nakdiye 

. . . . . 
KanllDUll 6.8 inci maddelerhle'. 
teYtllut.n HaıAne taratuıd ıuı vilııl 

............ 
SeneCW Cülıdam: 

Ticari enetlt'll' 

Esham Ye ta.lnil-.\.t oıııd.ını: 
Dc'nlhte edilen evra.kı naJuU .. 

A yenl:n karşılığı e hıı.m Ye 

&a.ıı....ttit (itibari kıyn•etle) 

B erbMt Esham VP Tah vlllt. • 

Avanslar: 
Alhn ?e dö\iır. üzerine 8Ul1'> 

Tahvilat merlne a\'a.n 
RMineye lmsa vadeli anns 
Ruılne.rt 3850 •o. la kanuna. gore 
aıoııan atıt.111 k.arşıbkll av.w 

HlmfdarlM' 

M11ııbtellt 

Lira 
Lira. 10t.!l5t.0'3,03 
ll 9,7115,.&38.50 
l) 156,124,3~ lU,81:1.(iOS.9 ! 

» 5. 111.237,81 5.111.237 .sı 

Ura 40.610.48G.6~ 

.. --
il '18. 784. 708.52 89.455,195.21 

Ura 15&. 748,563,-

• 24.305.462.- ıs 1.443, 101.-

f.lra 39~.246.154.~'.I 399.246.154,99 

c.lra. 45.019.339,!13 
D 10.506,443.21 55,58!>, 783, l 7 

Lira t.127.95 
.. 6,26t.(lU.8'i .. -.-
.. 258.0H.OOO.- 2Sll,2'i3. 169,!10 

4,500.000.-
11.305.990,41 

Yeldan 1,07'>.726.838.31 

Serma.ye 
lht.iya.t akçesi: 

Adi le {e\'k:ılide , • • • • • 

Jlusu.~ • • • • • 

TcJa\'uldekl b:ı.rı:knoll:ı.r: 

J>endıle edı len e\•r.ıkı nakrlt1e 
K:ınıınwı G • 8 in('! m.uidelerme 
ec,.rıka.ıı Ha:dnc t:ırııf•nda"l \-akl 
ted ;>:ı..t 
Den.ıltte edDen evrııJu ıta.kd!~ e 
balti)tsl 
K rşılıiı tama.men altın olauk 
lla\'etıen ıteda,iile vazedllf'n • 

Reeskont mukab ltiive.en t.ccıa. 

' üle vaır.edi ı en • • • , 
Jla.zlneye yaıpıtan altın karşılıklı 

ava.ns mllk&bili 3902 !IOo. lu k;ınım 
muoWilnr.e lfivflien ledJ.\'Ultı v&2t'. 

dilen • • • • 

MEVDUAT: 

Türit iliral>t 

Alt.in: Sari kl'c>gram 877,42:? 

3850 :So, \u kanuna rore h:\7me.yc 
~ılan avans mukabili kvjij olu. 
.nan altmıar: 
Safi kllog-ram 5:l,5~ 1.930 

Dödz Ta:ıhhüdCı: 
Altına tah\•111 ka.bil dovbJer 
Diğer dö,"121cr ve alac1klı Kllring 

~k!ye~rl 

l\luhtellf . . . . . . . . 

Ura 9,412.133.': ~ 

• 6.000.000.-

Lira l5!l. 7-18 ... 3. -

1) 2~.305.462 -

L!rıı 131.443,101,-

• 45.!IOlt. 000,-

J) 288.500 000 - • 

" 2l'l soo o o -

(,~ JOS.575,0!15.?•ı 

» 1 . '?fl4 . 16t ,(lı; 

.. iB. 124,1117 , 9~ -
L ra . 

:.';';,48 1.531.8) 

Yt'kun 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İakonto haddi o/o 4 Altaa ÜzeTİne avana o/o 3 

Lira 

n.000.000.--

15.412.U:i.73 

6öG.2t3.101.-

10'1,809.259,H 

iR.124.167,M 

25 4!1 l . 531.&I 

1 IJ 653.6:12.57 

1 071 ,726,838.14 


