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............. tılefolmı 30203 

lı~veler~e ıJsıerilere üziı ve inen verivarlır 

Ankara, 16 (Hu•uai) -
De•letçe parasız verilecek 
si)'im e,,.... .... nebati mah- ... a 
auller ve pİrİDa)'l ta'air ve7a :;,,,. 
tufj7e eden ıınai müeu@ae- ı 
lerden muamele verıisinin ı· 
apen almmaıı hakktndald ı 
kararname bqUn R~amt ıa. 

ıi~~; .~:;;,j;;;·;;iHtırı il 
Ankara, 16 (HUJU•n - !1 

Her tiirli1 aan'at ve ticaret f j 
erbabımn faaliyet saha lan i 

Mareşal Peten Amiral Darlanı her 
kumandanhktan azlettiğin~ bildirdi (Deoıımı 3 iincü saylao) ! • k b L~ t b k 1 ı ··1.1 d 1 R · M R.f \ ; ~· er 1a •mın ıeroeı ıra ı · oll e en evve eıs uav•nı t at 

•·-.. ••••.................................... maaı üzerine bakkallar cemıvetr 1 Y enahn riyasetinde topıanmıs ~ • .,..,.ı Romm• 

Rommel esir 
düımek üzere 
iken kaçmıı 

Veygandın tevkifi yalanlanıyor, generale, 
gizli bir vazife verilmiş, Peten genaral 

Jironun harekete geçmesini istemiyor 

dün bakkallara teke!' tevsi et· r peraaende sabf iiariarınan teabi 

Balkas'a mi,tir. ti u~·'"bde görü•miiatfüo. Encü-
Belediye Daimi EncUmen; dün (Devamı 2 inci nıvlada) 

Halbuki mareşalın 
çoktan Afrikadan 

aynldıOı bildiriliyor 

1..onclra, 17 (Rad70 aabah aaatj de, timali Afrikacla Vich,. rejimi 
t de) - Muharib Fl'anuslann ile alikala kurulacak olan her 
buradaki kararıalu tarafından 1 hanıi bir idarenin tanınmıyaca• 
ba akpm netredilen bir teltlit- (Devamı 3 iincii Mıy/adtı) 

C Askeri wazıret ::J 
-

Maresaı Rommelin kararı 
Yazan: Emekli General K. D. 

cepbeslnde 
iki Sovret 

grapa 
lmbaedUdl 
Rus'ar Na'çik cenu

bunda 100 tank tahrib 
ettiklerini bildiriyorlar 

h •nJ • ter bazı kelimlenle ve bu arada -

in . . I - Şıırlr ce~. ·~ lede Sov. !Terek ..ı...ında İle cloirudan doğ· Berlin 16 (A.A.) - Alman or-
gılızler Martubanın A.......,. •• =efik ad Tuap.e ....,.a olmak mere ebeımmiyetli laıv. c:IG!•• batkumanclanlıtının tebli. 

• h•IJ • • ,.eder •Mlllıda Dlf'L.J_Jerinıdeıvetlerle ta&l'l'U ve bücwtı!ar icra • iinde bla.... bycMdildliine ıöre, inme sa 1 ennı olta •• ~J Terek -:&;,.ebeler ından rerl b.1.mamatlar ve mütte. Kafku,ada Alman kıt'ıaları iki diif-
ellerine geçirdiler :::..:ı::n:.:...ı~r. Alman-~ kuanç•••lndan bir kıamı· man pupunu yok etmitler ve Sov. 

._._._ -.tLıı&-.&1•-•--! -L..1.-1:~ lerde Dl ren ahnıtl.rdll'. yet taamalarlnl kanlı kayıblarJa 
- .-- llDlllRMW .. leırl ~- y1,r ~L~l-.ıekl • ,,_._.......__1"-1---11-G.&-I:..-..& içindi. eni O halde prk ... ~ iMi mu • ren P--11~..-. 

Kahire, 16 (A.A.) -. ~usün ve Ql'ICa ---::;;:•n •.\~1 harebeier 14 tkincitetrinde de a:pnl Had denizinde Aknan tana"': 
aep-.. iJea mi1fterek lnpız Or- :..!.~ ':L ~ ficWetle deYlm etmit oknakla be. leri bir filebl yakmıılar, iki p1ebı ta;:. :--.:~ ordu Martuba· F.W, .,:;:, .-:. ..... .,. .._, _: ....... mabumı t.r~an biP'L. ........ uiratmıflardır. 

'"--• .1 .._. ..p.ı.) h '•• ..... ~ mr+'re\jbele. ~- (0.rNınU r na"~"""' (Dnamı 3 inci •7'•cfa) 

-·-··································· .. ··-···· .. ·---·--·-· ..................................... . 

Hedef imiz deöiımedi 
istediğimiz yanıb yıkdmadan 

sulha kavuşmaktır 

~ 
~ 
( 

c 

~ .... ( 
Hülrametimizin aldaft muhtelif kıırarlaro yalnca ve münha. ( 
aran 6u aauiyeden 6alrmalı ue ona elimiaden •elen her ( 

)'tırduru yapmalıy~ 

. Bizi m?t~ak y AZAN ı;inde kavrulur • ~ 
bır h~zur ıç1? • ı Ek il Utık'llİI ı k~n bu ~olun \ 
de dunya traıe- 1 gul bahçesı ha· ( 
disini seyre dal· liınde kalacağı ü- C 
mış ısananlar yanılırlar. zerinde hiç durmamış 0 }. 

Binhir güçlük içinde si- du~umuz teık ihtimaldir. 
nirli bulanlann hataları da ilk dakikadan itibaren, 
yüzde yüzdür. üzerine ayak basmış oldu. 

Bir yol seçtik, ğumuz bu Yol sarp, çetin, 
. Adına «tarafsızlık» de- kayalık, hele çok dönemeç-

dık. . . (Deuamı 2 inci •aylanın 
lkı taraf at~ dalgası l• Her•ün sütanundadır) 
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____ H_e_r_g_u_·· -n-~ı RE si M L i MAKALE Bitmiyen sermaye ... 

Hedefimiz değişmedi, 
İstediğimiz yanap 
Yak imadan sulhe 
Kavuşmaktır 
~·--- Ekrem Uşaklıgil _J 

(Baş taralı I in.ci .aylada) 

li bir saıhanın içine daldı ve Üze· 
rimize kıvılcımlar yağdı. 

Tek ndktayı kazanç olarak 
kabu 1 ede/biliriz: 

939 sonlarından 942 sonları
na kadar ne uçuruma yuvarlan
dık, ne de kıvılcımda kavrulduk. 

Bir yol, bir hedef üzerinde • 
yiz. O yolda, o hedefe doğru 
yiirüyoruz. 

Hedefimiz değişmedi, 
ğimiz yanıp yıkılmadan 
kavuşmaktır. 

istedi • 
sulhe 

, 

/ 
Çocukluğunda her istediğini önlinde hazır bulan genç, haya. Çocuğunuzu hayatla mes'ud ve muvaffak . Y~~~ak isterserrfz 

ta atıldığı zaman en küçük bir güçlük karfıaında bile fa§ırmıya hayatta mÜfkülatla pençeleşmiye alışkm yehştırınız. Bu, kend_ı • 
mahkumdur. Onu mücadele mt!Ydanında bekliyen akıbet hep aine bırakacağınız servetten dah.a mühim, bitmek tükenmek bıl • v' .b l ktır mez bir sermayedir. 
mag u o ma · . ·····-···-········ .. ••.-•••••••••••• ......................................... _,_ ............................................................................... , .... _, ................ -.................... ~ 
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lkinciteşrin 1 7 

Dün hapis caza
sına çarptırılan 

muhtekirler 
Üsküdar milli korunma malı. 

kemesi, dün meşhuden bakl!ğ• 
birçok ihtikar vak'alarının du· 
ruşmalarına devam etmİf, bazı· 
lıı.rım karara bağlamıştır. 

Bunlardan fazla fiatla zeytin
yağı satmaktan auçlu, Kadıkö
yünde, Muvakkithane ~addf'sİn. 
de bakkal İstavri 3 ay müddetle 
hapse 100 ı;ra para ce:zasına, ki
ra bedelini arttırmaktan suçlu, 
Göztepede Tanzimat sokağında 
4 numaralı evde otu.:-an Nec,.,1ive 
300 lira para cezasına, fada fi
atla kömür satan Mustafa lldında 
bir kömürcü 75 gün hapse bir 
okka ekmeği 50 kuru!'!-tan satma· 
ğa kalkan Kadıköyünde İbrahim 
ağa sokağında bakkal AJi 7 ay 
hapse 300 lira para cezasına, ge• 
ne Kanlıcada balckalhk yapan 
Sabri şekerin kilosunu 250 ku
ruştan satbğı iç~n 3 ay hapse 
mahkum edilmislerdir. 

Bu maksada varmanın kolay 
olacağını 'Sanmıyalım. Yol sulh 
alanına ulaşmaktan henüz çok 
uzaktadır. 

Önümüze her dakjka bir uçu· 
rum, !bir mania, bir engel, bir 
te!hlike ç~kabilir. 

Tramvay durakların-! 
da inib binme vazi! 
yeti tanzim olunuyor 

Sehrimizde t z se er 
perakende 507, kesme ise 

530 kuruştan satllacak 

nıaıya, Macaristan"" Ri~~~"!~ h!:~.~kh1' ~~~ 
ve Slovakyanın 

istedikleri mallar 
Ne sükunu, ne soğukkanlılığı, 

ne de ihtiyatı elden bırakacağız. 
Vazifemiz kuvvetli olmak, 

kuvvetli kalmaktır. ?(} İhtiyari durak kaldırıldıktan 
aonra mecburi duraklarda kala. 

Yalnız... balık birikmeye ba!tadı, idare (Baş tarafı 1 inci sayfada) son zamanlarda görülen düşük 
Yalnız 1900 aylar içinde karşı· zabıta ile İfbirliği yaparak i11ip men nakliye, ambalaj ve diğer fiatın iyileşebileceğini ~öylemek· 

mıza ıbeklenmiyen bir düşman binmeyi intizama 3okmağa masraflarla .kar .iıaddinin tesbiti .tedirler. 
çıktı, azıttıkça azıttı. çalu1ıyor için tetkikler yapılmasına lüzum Şehrimizdeki bir kısım kahve

görmüş, öğleden sonra da İktuad haneler müşterilerine dünden iti-
Bu düşmanım adına da Clpaha- Tramvay tebekesinde birçok i.hti. Müdürlüğünde yapılan toplantı- haren üzüm ve incir vermeğe 

lıli:kll dedik. yaci durakların dün sabahtan itiba- da bu manaflar tesbit olunmuş. başlamışlardır. Kahvelerde ta-
Bir yurd birlik bakımmdan, ren kaldırıldığını yumı~tık. tur. Daimi Encümen dün Kksam baklar içinde verilen 20-30 graın 

his düsünce hedef bakımından, Elektrik, Tramvay ve Tünel İş • yaptığı ikinci toplantıda Beledi- hk üzüm ve 2 incirden 10 kuruş 
si1M1 ~kımIT;dan bizim kadax letıneıleri idar~I dün sabah Mr_ du- ye İktısad Müdürlüf'ünün tetkik- alınmaktadır. 
k r olahT bi f ib" rağa bir memur koymuı, buralarda teri neticesin: ince1emiıı ve bütün Diğer taraftan ,ekerciler zam · 
. uvvet 

1 
• 

1 ır, r şe veb ır glrlı ve çıkıı1ar tanzim olunmuı- rnasl"aflar ve kar haddini ilave kararından evvel imııl edilm:~ 
ırade çevresınde .toplanmış U • tur. öle oerakende fiatları tesbit et· mallaTı gene eski fiat üzerinden 
lurı ahilir. yeni kararın t.atbikından sonra mi•tir. satacaklardır. Yeni Ciat an.::ak 

Fakat hatb dolayısile yavaş bütün hatlarda 70 kadar ihtiyari Toz şekerin peraltende kilosu eski mallar tükendikten sonra 
yavas, tabii bir şekilde başlayıp durak katdırılmıt, . febekede ancak 507, kesme ,ekerin perakende carı olabilecektir. 

. k k 48 durak kalmıftır kilosu da 530 kuruşa satılacak- v·ıa" vetı"n teb~ı'g"'ı' da sonraları azlil:ara oşma Yo- • a ı 
1 d ... k .. 1 h } l k du··sma İhtiyari durakların kaldıı·ılması tır. una o' u en oa' a ı ı . • . 

1 
· h li 

h .:ı.:d· ·, d k 1 ak üzerine mecburı durak yer erı ay Şekerli maddele1 e taleb 
nının te uı ı artın a a ac 0 - k-'-Lalık olmag~a b,.•Jamıc:.tır. Tranı 

ib 1 h a&AU -.- " Şeker hakkında verilen son hırsa elinde u unan er vas~tayı ldar-i daima bu duraklarda k ·· · k · · · · t 
ba vay ....., arar uzerıne t-e eı-ın yerını u-

kullana rak 'bu düşmanın şını memurlar bulunduracak ve zabıta tan maddelere ·ve bu meyanda 
ezmek zaruretindedir. ile ifbirrıği yapılarak lramvaylaralbilhassa üzüm ve incire taleb 

Ne istiyoruz, ne yapıyoruz'> inip binme vaziyetinin tanzimine fevkalade fazlalaşmıştır. Dün 9 

O.. _n_ l 1 .., t hd·~:r n devam olunac.aktır. No. lı standard üzüm 75_76 ku-
nce pcına 1 ıgın e 1 ıne e ---<>--- rüstan 4500 sandık satılmıstır. 

Vilayetten tebliğ edilmiştir: 
16/ 11 /942 tari~ir'den itiba. 

ren İstanbulda kesme (Küp) şe
kerin perakende kilo&unun SJO 
ve Toz (Kristal) şekerin pera
kende kilosunun iJe 507 kuruş
tan satılacağı Daimi Encümenin 
16/Ü/942 tarihli karart iktiza

fazla maruz bulunan tabakayı M2kteble"de etiidler Alakadarlar bu şekilde ÜZÜ~ıde 
kurtarmayı diledik. --------------------------

sındandır, tebliğ olunur. 

Yalnız memur sınıfına değil. ka:dınlac3k mı? Şehir meclisinin Et fiatlarının 
değişmez kiiçük gelirliler arasın Maarif Vekilliği okullarda ya- dünkü içtimaı düşmesi bekleniyor 
da görülebilir, ve erişilebilir olan kacak maddelerinden tasarruf 
bra da el uzahyoruz. temini maksadile bu1 tedbirler 

Son:ra istihsali artırarak, fiat- alınmuı etrafında tetkiklere baş 
ları düsürerek bütün memlekete lamıttır. 
hafiflik. getirmeyi düşündük. Henüz kat'i olarak tesbit edil-

memekle beraber ders saatledn-
T oprağa yapışan çiftçinin ve de bazı de&-işiklikler yapılması 

gece gündüz çalışan fabrikanın muhtemeldir. Bu cümleden ola
gelecek yıl bir misli fazla malı- rak tek tedrisat yapılan okullar
sul çıkarmasını bekliyoruz. da öileden sonraki etiid saatle-

T eclbir bu iki noktaya inhisar rinin kaldırılması düşünülmek
etıseydi yanm kalacaktı, faydası tedir. 
ölçülü, muvakkat olacaktı. Bu vaziyet tahakkuk ettiği 

takdirde okullarda iki saat de-
Geni-ş para, onu kullanmasını yam eden etüd saatlerinde yakı-

bilen elde, memleket hayrına lan kömürden müh;m miktarda 
.tevcih edilinse fayda verir, ((elin- tasarruf mümkün olacaktıT, 

Kamyon altında ö!dü 
den ~else teneffüs ettiğimiz ha
vayı bile tic~reıt metaı yapm;ık 
istiven}nn elbette hemen buldu-
ğu kanı emmek istiyen bir sü. Şnför Mehmedin idaresindeki 

3856 numaralı kamyon evvelki 
liiktür. gece, Şişhane yoku.u11dan geçer-

Zarar vereni fayda veren hali- ken, Kasımpaşada oturan Ali a· 
ne getirmek jc;tedik. dında bir gence çarpmı~r. Bu 

k d çarpma neticesinde kamyonun 
Varlık vergisi ağı paranın altında kalan genç, de, hsl öl-

mi.ihim bir kısmım ortadan kal mü~tür. 
dırma:k suretile bir taraftan dev- Şoför Mehmed yakala.nmış, 
Jetin iktisadi bünyesini tehdid ka:ıa etrafında tahkikata başlan. 
edPn bir derdi kapatacak, bir ta• mıstır. 
raftsn da paran.m istira kabiliye- =============== 
tini c:ırtırm<>lk suretile vergiyi ve- d!olayısile lbir ,başka fayda olacak
ren için de mütebaki parası icin .Ur. 

Dünıya trajedisini ne mutlak 
huzur içinde ~yre daldık, µe 
dünya trajedi'Sinin bize kadar 
en serpintileri altında sinire 

1 
'J AK v .M 2 nci teşrin 

1 

bir 
de 

Anbi llf!no gel 

Şehir Meclisi dün öğleden son
ra birinci reis vekiii Fanıki De
relinin riyasetinde toplanmı~ ve 
iki celse yaparak ruznamesinde
ki muhtelif maddeleri görüşmü~ 
tür. 

Birinci celsede içtima müdde
tinin bir haf la uzatıldığı hakkın
daki tezkere okunarak kabul o
lunmuş, muhtelit encümenlerden 
gelen mazbatalar ve bu al"ada E
lektrik, Tramvay, Tünel İşletme
leri Umum Müdüriüğü 1942 büt
çesine 210 bin liralık ilave yapıl-
ması kararlaştırılmıştır. · 

Saat t~ da yapılan ikinci cel
sede Sular daresiııin 1943 yılı 
bütçesi müza~ere ve kabul edil
mİ.ltir. 

Yeni bütçeye göre Sular ida. 
resinin 1943 varidat v~ tasarruf 
yekiınu 2 milyon 595 bin lira o
larak kabul olunmuttur. 

Bundan sonra ~ski Tünel Sir
ketine aid gayri menkulleri ih
bar edecekler ;ıe yapılacak mu
liaveleye dair kavanin encümeni 
mazbatası müzakere edilmİştiT. 
Mu:batada ihbariye miktarları 
malum ve muayyen bulunduğu 
için bunun fevkinde muhbirler 
ile ayrıca bir mukavele akdine 
mahal olmadığı bildiriliyordu. 
Mazbata kabul edllmiş. Meclis 
Persembe günü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

Son günlerde ette bilhassa ko
yun fiatlarında tereffü görülmek 
tedir. Koyun fiallnrı 170 e ka-
dar çıkmıştır. Bununla 
alakadarlar muhtelif 

beraber 
Anadolu 

vilayetlerinden pek yakında ge
lecek külliyetli miktarda koyun
larla fiatlarm 140 kuruşa düşece_ 
ğini söylemektedirler. Diğer ta-
raftan kurban bayramının yak
Jatmaaı dolaylsile ş~hrimi:z:e ko
yun getirebilmek için D. D. Y. 
fazlasile vagon tahsis etmiş hu
]unmaktadır. 

Sokakta bulunan yara'ı 
Evvelki gece, Tahtakalede so

kakta' ağır yaralı bir şahıs görü. 
terek hadiseden oolis haberdar 
edilmittir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
karnında üç bıçak yarası bulu
nan mecruhun o civarda satıcı
lık yapan Teodo, adında biri ol
duğu anlaplmı,br. 

Hadisenin bir kaza mı, yoksa 
herhangi bir cinayet eseri mi ol-
dugu müddeiumumilikçe tahkik 
edilmektedir. Cerrahpa,a hasta
nesine kaldırılan 7arahmn sıhhi 
durumu tehlikeli olduğundan ı. 
fadesi alınamamı,tır. 

·------------------------------, 
'isTER İNAN, İSTER İNANMA! 

ıldık. Yaptığımız .şey yeni Bir arkadaıımız anlattı: :zeytinyağı ticarethanelerini 
ren zaruretlerin İcab ettirdiği _ y emiıte bir zeytinyağı dolaıır ve dolu tenekelerin et-

~ umi fene. 17 
JS.i8 1361 !kap - Salı - ibeli 

i tedbirleri alaralk yurdu ya- tüccarı bana 15-16 ya11larında rafını •İler. Fakat araaıra el u-
:.! ncı t~rio Resmı ae::ıo f-.aaım 

4 1942 10 

Bu memleketler Tuna don· 
madan 5-10 milyon lira tuta 
nnda, kendir, üzüm, pamuk 
döküntüsü vesaire istiyorlar 

Son günlerde bilhassa /tal. 
ya, Slovakya ve !tlacaristan. 
dan hendir, üzüm ve pamuk 
döküntüsü ve küçük bu~ hay
van derileri gibi ihraç malla
rımıza fazla taleb yapılmak
tadır. Fahat tali[> memleket
ler bu müracaatlarında gön
derilecek mallann Tunc. neh.. 
ri donmadan evvel gönderil
mesini iatemektedirlıcr. Alaka
darlar mezkur memleketlere 
5-1 O milyon lira kıyme inde 
ihrac yapılabileceğmi 3Öyle
mektedirlt!r. 

\.. ./ 
8Jr mntördeki tülôıuerin 
hJ~sı demze dJküf dj 

manifatura eıyası ve çuval miiba • 
I yaa etmek üzere Hindist•na gitlem 

1 

Ticaret Vekaleti mümessili oradaki 
firmalar"8 mutabık kaknı~tır. Mal. 
lardan bir kısmı fİmdiden ye.la çı -
karıJmış bulunmaktadır. Satto alı • 

l nan emtianın müJıjm bir kısmını 
pamuklu mensucat teşkil etme~te • 
dir. . 

ı ···················································· 
1 HAD Y O 1. 

SALI 17/11/19!2 

'7,30: Saa.t ayarı, 7.8'!: Vücudıımıız11 

1
ça.llıştııra.hm,7,40: Aja.n1 h.tberlori, 7,5'J/ 

8,30: Senlloınikı ~!ar (Pi.), 12.301 

Saat aya.rı, 12.33: .Kar~ı.k proı,'l"a;m <Pl.), 
l 12,45: Ajans aberıcri, 13/13,30: Kanşılıı 
1
1 şar.kı.l.ar, 18: Saa~ ~yarı. 18,03: Ha-Oyo 
s:ılml orkest.ca&ı, 18,15: f'.nstl he..ve\f, 

l 
19,30: Saaıt aıyarı ve aJ:ms h~vb ... r 'ert, 
19,45: ~ müzltl • Smeıta.na.: Yay ı.ı 
ş ·zru kua.rtıe.tı, 29,15: Hadyo ca:ı. tesiı. 

20.45: Film mii7Jği (rı.ı, 21: Konuma 

(Evhı sa.ati), 21.15: Cottm. Pu.gn:uıi ve. 
Veraıclnıi'nin ~ıeman ııarçal&rı (Pi.), 
21.30: (Posta. kıu•nsul, 21,45: Klf.siJı: 

Türk mü~ği progTa.mı, 2 ?,30: Saat a. 
yarı ve ajans haberleri. 

Ortaköy önünde demırli bulu- c ~ 
nan tütün yüklü 80 tonluk Güven Yeni neşriyat 
motörü dünkü fırtınada suların ""---------
tesirile karaya düşmü~ ve ancak. YARIM AY - On bcs gWıme bır çıJt. 
bütün tütünler demze dökülmek ma.kta olan bu gıi.ıeı ma.gazluin 15 İ.aıin. 
suretile mctör batmak tehlike- eiteşıin :.a..vısı inUŞU" e.miŞUr. Bıı ,,11yı,. 
sinden kurtulabilmi~tir. d.11. ses san'::ı;:kfı.rJa.nnu F.~bwe ve Rf'fik 

Prof. Tevf .k Remzinin 
konferaısı 

Kıymetli kadın hekimlerimiz. 
den Prof. Dr. Tevfik Remzi Ka
zancıgil 19/11/1942 Perşembe 
günü, Eminönü Halkevi Dil - E
debiyat şubesinin tert=b ettiği 
nMüstakil konferansll\r•) dan i
kincisi, saat (18) de «Kadınlar
da cinsi hayatı> mevzuunda vere
cektir. 

Konferansa herkes gelebilir. 

M~rdivenden düşerek öldü 
Kasımpaşada. Çatmalımescid

de Mekteb a.okağ-ında 20 numa
ralı evde oturan ve Taksim Bele· 
diye gazinosunda garsonluk ya
pan David, dün ı-azinonun yaz
lık pavyonundaki merdivenler
den yuvarlanmış, ağır surette 
yaralanmı~r. 

İfade veremiyecek bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırılan 
David, bir müddet sonra ölmüş
tür. 

Denize dl$en kadın 
Şehrimizde misafir bulunan 

Afyonkarahiaarlı Hatice adında 
bir kadm dün akşam Sirkeci rıh
bmında denize düşmüş, etraftan 
yetişilerek kurtarılmıştır. 

üniversite konferavslan 
Bugün saat 18 de Üniversite 

konferans salonunda Profe!\Ör 
Şevket Salih Soysal tarafından 
ııHarbin çocuk beslenmesi ve ge
lismesi üzerine tesirleri-) mevzu
ı., hir konferans verilecektir. 

Fersa.nlla ve lliigeyb\ Rahmi ile bwer 
lııonuşma, .llü'keıTem Kaıniı ve it :::"iP 

l)evki'nin ılki güzel hiki\y~iil, fıbala.r, 

dfinyıı. savaşına. a.id res.ımıer ves:Ure \'ar. 
dır. 16 sayfa 10 kurLLo; •. w-. 
DE.~ - tk1ııclteı1?1ıı 9.1'? sa.yıs1 çık. 

Jllllt.ır. Büt\irı denlıı.el oruıiıu'unı:ı;ı tav. 
siye ederiz. Fiaılı 25 koruş~ur. 

FATİH KÜLLİYESİ - l\laardf \'e. 
k.fı.leti lrıüfübmı.ne meınurların:h.n Mu. 
zaHer Gökdıaıı taratm.ıan, istanbulun 
:ı.aıpl.ııun 500 üncil yıluıin yakl~ 

dolıtyısi!e ya;ı.ılıı.n bu mtihlm eser int!:,. 
şa.r elım iştir. 

DOGU - Zon&"ııldakla. kıymetli geJli! 
şair "e muharrirler tarafın tlan oık.ı.nl:ı.n 

bu meemuamn bi:rinct sayısı zengin 
müııdcırit111Ua. tn.lıişu etım~r. 

çı(llR - On senedıeııbcrt Ankara<b 
9al1ŞZR&larma. devam eden Cıkr mec. 
ml.D:>IRlll 118 incl sayısı ~lştıtr. (,.'iğirj 

bütün ~"'UC>Ula.rımvz:ı. sağlık veririz. 
HALK.EVLERİ FOLKLOR DERGi. 

Sİ - Tütf.ıtiyedıe folklor ça.lışm:ıta.nnı 

sıstemıi bili- şekitde temin elinek tizere 
Eminönü &Qlkrevi Dil ve Edıebiy;ı.t Şu,. 

bdi taralıııdıa.n bu n:ı.md a. çok ta3tibh 
ayılık bir uı«mııa neşrine ba~lanmıstır. 
Ma.tıııaa.mıza gelen biı'hmi sa.yısmd!l ta. 
nınouş mnba.rrirlerin ya.ıılan \'llttliı'. 

Ta.vs'ıye edırrl:z:. 

r 
lstanbuJ Borsası 

16/11}19'2 açılış - kııpaDL1 11ıı11an 

(.

0 hlU. r.R 

ı\cılı.s ve ıı:aııa.ııilJ 

Londr& 1 Sel.rün S.20 
~1;w.York 100 Dolar 130.50 
('ent"Vl'e 100 isvtcre Fr. 3(,.(ii 

'ladrfd 100 l'eçeta 12.84 

mı 
Zilkade 

lM -::.A~ 

s. v· 
ya kılmadan sulhe kavuş.tur- bir çocuk gösterdi. Üstü baıı rarak elindeki yumağı teneke. 1 Askerlik işleri 

k:tır. yağ içinde idi. Bir elinde kulp- •İne sıkar, damla damla top-
lu bir teneke, öteki. elinde Je ıanan zeytinyağını da sabun- Emeklı" yedak subay ve 

yen 
mp 
ma 1 "iokholin 103 tweo Kr. 31.135 

Bir alııın Hm 33.'75 
24 ayarlık bir gram külce 
atlln o 8 2 00 

Ôfılc iki ııdi il A k,ııın 

~. l.J. s. • .;>. ı.). 

E· 12 •>!l iJi 34 17 49 

ö oı 

1:.ı 17 ıiif 

Ya:sJ sır 

s. .u. on 

19 ~5 Ya 

Hu .. kumetimizin aldıgv ı muıhte• s b h h 
- pamuktan bir yumak vardı. culara satar. a a tan a ıama 

kararlara yalnız ve münha - Tüccar çocuğu gösterdikten kadar topladığı zeytinyağı 5-6 askeri memurlar ÇağflhYOf 
an bu zavi~en bakmalı ve sonra dedi ki: «Bu çocuk tene- kiloyu bulur. Böylece giinde a- 'Dıkslm aslııel'Iik şuıbesindıen: 
a elimizden gelen her yardımı lıesile ve yumağı ile hergün ıaiı yukarı 6 lira kazanır!» Şıibemime ka;ylıdlı bulunan emekli ye. 

Esham ve Tahvilat 

941 Demlryolu 1 
Aslan ()imento 

450 

19.
ı.so 

t 

pmalıyız. iSTER iNAN, İSTER iNANMA! dıt ~ve askeri memurların sıhhi 
J;; / '7 ı I J dımımları tesbit eıchbnek ibore hemen 
C,,keen~ (.,4,.şak1:!9-.~;J,L_jl..__~~~~~~------------------------~l!.:_._:.=_=.=~~··-=-=-~4 .. :::...:.~~...-__~~~--I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~__;_ l v. 7 09 9 ,ı.4 C.! - 1 ;;5 
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Telgra ' 
n Ve Teıs·z aberler· 

BU SABAHKİ HABERL Nesredilen , 

kararnameler ' 
Dütü.ı yurdda yeni fiatlarıa 

şeker satısı basladı 
P+ei 

lngiliz teb iği: " Tun usta sark 
Koğru sürat e i erriyoruz,, 

( Baf taralı 1 inci aaylo.da) 
haricindeki ınadd~leri, tiic,ar ol
mayanların herhangi hir malı ti
caret makıadile atok etmelerinin 
yasak edilmesi hakkında bir l<a
rarnamc ne~rr.:dilıni~t!r. Tt.iccar 
olmadıkları halele !>tok yapmı~ 
,,ıanlar ellerindekileri bir ay 
içinde tasf'ye edecekler, fa
" liyet sahaları dı ... ında mad
delt>n stok yapmı~ olanlar da 
'"fni hükümlere tabi olacaklar
dır. 

A ( Baf ta~afı 1 inci •ayıadu) 1 itibaren mahallerince tesbit olu-
lıtyette valıler tarafından seçile- nacc.k mutad ve lıakıki nakil üc
c~k v~ bun~a~ı'! :simleri ,eker reti normal satı, ><arı:ıın ilavesile 
şırketıne bıldırılecektir. Vali ve L.\ ..ı.:ıacak miktar olacaktır. 
kaymakamların murakabesi al. j Madde 19 _ Satıcılar celbede. 
t~nda satıcılar veya l\Centaları ta. ceklerl tekerlerden tevziattan isti 
lımatnamede yazılı csaıılara göre 1 fade edeceklerin aded ve istihkak! 
daireleri mutemedlerince hazır- larına göre tevzi için nıuktazı mlk: 
l~~acak tasdikli bo~~rol~r nıu~a tarı daüna hazır bulundurmağa ve 
bılınde bunlarda gosterılen mık- baJka müstehliklere aatına.mağa 
tarda §ekeri mutemedlere bl!deli mecbur olacaklardır. Şeker tir'.ı:eti 
mukabiFnde teslim edeceklerdir I de valiler tarafından ıe,'%1atı yap 
Bu suretle seçilecek satıcılnda mak Üzere seçilmif olan bu bayile 
ilk tevziattan kafi •eker mevcı;d rln ls.tekJ .. rini terc ''-a':l yerine get1 
değilse valiler ,eke .. ,irketi tPrıı- · re~ek dağıttıkları vil"yetçe bildlri'e. 
fından satıcılar namına dPrlıal c k m'kta,.da ıekeri h r ay k 0 ndi'e
$eker gönderilme5İni tc f!r-flp rlne göndermr.P.e rrı•C"bur olacak • 
taleb etmeye ve ,i~·ket te bu ta lal'dtr. Val'Jer hi alına har ket edeu 
lelti derhal is'afa mecbur olacak. bayiler namına bir dal." '"ker gön. 
tardır. Tevziata esas o'an İ•cdeı l d ribnemeslni teker şirketinden ls-
1',.b~ika satıs f=atınıt, fabrikadan tlyebilecektir. 

Alman askeri mafilleri mihver müdaf aas!nın gün ~en 
güne kuvvetlendiğini blldiriyorla;· ---o--

Muharib Fransızlar 
Afrikadaki hJkOmeti 

tanımıyacaklar 

lıondra, 17 (A.A.) _ Dün ak- adasına d~ kolaylıkla nakliyat yal ~u.ma~~iller malu~nl verilme-
~ edil b' tebliğde Jngi.liz pılabileceiktır. mesının dUflllana vazıyet hakkında 
•-ıt' .~~.. ·~-I ~r T ıwsun uu•kı-\ Ce:zayire hava hücumu faydalı şeyler bildirmemek ga -
& a_.ı oncuııeı- nm u r- • • • • · - · • t 
ha d ~ .. :tle ilerledikleri bildi. Berlın 17 (A.A.) - D. N . B. nın yesınden neşet eltıgını; talyan 
riimektoe;;. Mil'• 1 bildirdiğine göre Alman hava j ve Alman tedafüi harekatının şid 
J ·ı·-• w. L'b .J mühim bir kuvvtleri Cezayirde Bone hava delini muhafaza ettiğıni ve gün-
ngı 1-er 1 yaua 'dd l' b' h" d d .. t kt ld • b 

el nl aldılar meydanına §ı et ı ır ucum a en gune ar ma a o ugunu e-tayyare mey anı · · 1 d' ( Baf taralı 1 inci aaylada) 
ğı bildirilmektedir. 

lond 17 (AA ) _ Dün ge. bulunmu,Iardır. l rlrnış er ır. 
cıe Llby:=i al · · mühim ha. Alman a•keri mahfilleri ne Mihver ordu•unda bir tayirı 
)> Ma. ınan en meydanının diyorlar? Londra 17 (A.A.) - Hitler 
ı:;iliz " t ı. ta~~ndan iıgalldlr. Berlin 17 (A.A.) - Berlin as.. General Nehringi Tunusbki Mih-

Muharib Fransızların bu ka
rarı bilhassa amiral DarJana ta
alluk etmektedir. Şeker politika:nzz D_ ıt a ,,!'_' ____ , bava me·...lan keri mahfilleri şimali Afritut. ha- .-er kuvvetleri kumandanlığına 

uurası en muaeırıo"'9 ~"" A h kk d h' b' f •ıA t • • • General dö Gol bugün başve
kil Çörçille bir görüşmede bulun. 

ları-...1 L~...1· rekatı a ın a ıc ır ta sı a tayın etm••lır. 
nuan DınUtr. k d' 1 y l L'b A L • •• .. 

B d 1 1• neticea;nde vermeme te ır er. a nız ı ya- 6Rerı •o:zcu ausuyor 
u mey anın tra 1 

.. .. 1 b I Lo d 7 (AA ) A1 R tilin rbe d ğru kaçan kuv· da colde dusman a tf'masta u u- n ra 1 . . - man muştur. ( Baf taralı 1 inci aaylada) lar için dahi kik> batına ödenmek.. 
: dah ~ :da :ırpalanacak ve nulmadığı; ,imali Afrikada in - ııskeri sözcüsü GcnPral o:tmınk 
lib en il ~I~ dası arasındaki giliz ve Amerikan vaziyt>tinin k'l. .,•nmıs olduğu h8ftıtlık 1~mBlde 
d ';; e ü:efik tayyarelerin! ranlık ve anlaşılmrı.z bir halde Libyadan ve garbi Afrikadan 
k~._ ı~·arçası 1 

m · ek ve Malta 0 1<' ,o.u ~öylenmektedil'. ı •,- t. .... •memiştir. 
·V'•ftJl'"""O u a tına gırec ...... _ ,..,,. ..... ..-ı. .................. ......._ ...... .lı... ................... - ...... .-. ......._., 

mek yolunu tutuyor. te olan 5 kuruıluk fiatın bir kalem-
İlan edilen yem feker fiatı de 12 kurup yüksel:iln,iı olması 

Yichy, 16 (A.A.) - İstihba- kar,ısında hayret duyanlara tek- kadar bu iddiamıza bir delil olur 
rat nezaretinin tebliği: rar edelim ve hatırlatalım ki, Sa- mu? \ 

Amiral DarlaJıJ vaziyeti 

Fas radyosu amiral Darlanın racoğlu hükumeti feker politi!<a- Fakat acaba 1943 pancar kam. 

Husust müessese- i ~eri Papaya 
ve fabrikalardaki I h'' b 1 " 

~akiki bir isyana teşvi~ .mahiye- sına yeni b:r istikamet verirken panyası için b ir teıvik tedbiri ola.' 
tı~dt~ ol

8
an be~aknnamkeıını nkeşret- y~dddaıbı?. ba1ılıcab gıd.a maddehle- rak hükUınet timdiden diger -top • 

mış ır. u veıı ayı o ur o umaz j :rın en ırı o an u nımetten a- rak mahsulleri fiat a 1·ı "t !1.. 
F ı· d 1 · • • • b' f . · . r e nıu enas.., .~a.'!sa mare'a ı ve. ev et ıefı zıne ıçın ır men .aat temınını e- ve mütenazır bir fiat tesblt ve ııa.; 

işcilerin yevmiyeleri ucuma a aaı ar 
1 

;ulun a
1
navatan .-~ dımkp.aratorluk saı dhava

1
. odlarak

1 
bır 

1
hare

1
ket nodk- etmekte fayda mülahaze eylemez 

ransız arına a,agı a ı mesajı tası a ın e asa e e a mış e- j? 

göndermiştir: ğildir. Alınabilecek bütiin ted. m B nd b le 

1 
Amiral Darlan neşrettiği be- b :rler ortaya serilmi,, miitchas· .

1 
• u ~ a~ b~ . ~~~ zam~nlard~ 

yannamede Fransız milletine sa- sıslar dinlenmiş, akla gelebilen ~ eny: b lk ,en r 1 ay~ ı;re; fe
mii düşüncemi bildirmek imka- formüller üzerindP d••rulmuş, ander a r 

1
8 arı son Y1 ar a tam arttırılacak 

Buralardaki mÜ•tahdem ve me • 
murların da maa,larının arttırıl. 
ma•ı için kanuni mü~yyidder 

ha:z.ırlanıy".-

Ankara 16 (Hususi) - Dev· 
let fabrikaları ve müesseselerin • 
deki işçiler'n yevmiyeler.inin art
tırılması hususunda tetkıkler ya
pılmakta ve bazı layihalar ha • 
zırlanmaktadır. 

Diğer taraftan kllzan_çlRrı fev. 
kalade arttığı halde bırçok hu
susi fabrika, tirket ve müessese
lerin çalıştırdıkları müstahdem
lerin ücretlerine zam yapmadık· 
ları görülmii,tür. Devletçe ya • 
Pılacak ucuz gıda ve eşya tev -
ziatından hariç kalan bu :z.ümre-

• O O t tk'k edil A nın vazıyetı ayrıca " 
lnektedir. Bu gibi vatandaşlar!n 
Ücretlerinin arttırılmasını temın 
h A .. 'deler Ususunda kanunı m eyyı 

konması derpiş edi1mi~tir. 
--o-

G~neral de Gaulle 
bir beyannamB 

neşretti 
londra 17 ( A.A.) - General 

dö Gaulle ve Fransız milli ko • 
lnatesi ıu beyanatta bulunmuş -
tu:r: 

General de Gaulle ve Fransız 
lttilli komitesi, şimali Afrikada 
cereyan etmekte olan görüşme.· 
lere hiç bir surette i,tirak ve hıç 
h.i:r mes'uliyet kabul etmedikle -
!'ni hildirmektedirler. • 
' Efi'er, netice-ler, V!ti rejim;n1 

teyid ederse Fransız milli kn • 
1'lİtesi \unu 'hiç bir vakit kabul 
etrniyecektir. 

Tnnnsta. 
(Bat taralı 1 inci •aylada) . 

• ~ribınova aja!Ulnın ba§llııuharrı. 
!'inin temin ettiğine göre, amiral 
D.rı.n maretaJ Petenin b&fmurab.. 
hası olaraık tanınmı,tır. Amiral Dar 
lıuıın bu sıfatla tanııwnaaı biitün 
hıiatefilderin arzusu veçhlle nıütte
::dede Fransızlar arasında her tür-

• anlatmamazlığı l:ı.ale edec.ek ma 
hiyette ise de nizam ve i.sayifin bir 
-.ı temini matlub olduiu için sırf 
~eri sebeblzrle .miralın bu sıfatı, 
hlJ> bir ötlmalle, muvakkat bir 
~an İçin tanınacaktır. 

Mihver takviye huvv tleri 
Şirnali Afrika müttefik umu

~i ka:r~rg.ahı, 16 (A·!"·> - Mağ
uh edılmış fakat elan çok kuv

Letlj olan Mihver kuvvetlcrile 
toy ölçüşmek üzere, müttefik 
•lc:viye kıt'aları durmadan bu· 

.... va aelmekte ~. hemen nıuha.. 

"Vatikan Romanın göbeğindedir 
QÜş.nanla tesaniıd halinded.r,, 

ve 
d h b ı d • f k h' b' · · b'k k b'l' t' r ımaın a çalıpnamıflar vrya ç.a· nm an ma rum u un ugumu a at ıç ırının tat ı ·a ı ıyP ı , . . , 

iddiaya cesaret ederek ben=m cazib bir hüviyet arzetmemistir. lı,tırılamamıı ardır.Bu iddıanın hak 
n1tmıma hareket ettiğini bildiri. Şeker f abr'kalarımızın 1942 lı veya .haksız sebeblerl '.1e olursa ol 
y"'r. Ben zorda kalınca boyun e- iıtihaalleri 50 milyon kilo ~eker- sun netıceden anc~~ aev•u:. ~ .yma. 
ğecek tıynette bir adam değilim. den ibaret iken ve bunun da 20 hyız. Topu topu durt fabrlaaya da
Bunun aksini telmih etmek bana milyon kilosu o:rdu, az ve dr-iit· yanan feker endiiltrimiz tPm rJUı • 
hakaret etmektir. Afrika tıtar:ru- mez selir sahibi vatandaşlarla, dnnanla veya normal ıandımanın 
za uğradığı zaman bana emanet hastaneler ve mekteblerin ihti- fevkinde bir ga)'Tetle çıuidarını 
edilm:ş olan Fransız hıllsimi)•eti- yaçlarına kartılık tutulurken 3 döndünnüt olsaydı, hasıl olacak 
ni müdafaa etmek vazifesini a- milyon kHosu.her çeşid ihtimal yıpranma ve yedek parça azalııı 
miral Darlana tevdi etmi~tim. icin ihtiyaç olarak saklanırken ile belki de bugün tüten bacalar ye.o 
Daha ilk çarpışmada amiral müs geride kalacak 27 ila 30 milyon rine bu fabrikalarımızın kapılarına 
tevli ile temasa geçmekte ter<·d- kilo ile milyonlarca vatandaıın birer asma kllid takmak lazım ge. 
düd etmemiş, ate, kes emrını ihtiyacını ıehirli ve köylü diye Jecek ve o zaman bu lı~in man, 
vakt;nden evvel vererek muka- bir tefrik yapmadan karne usu- zaradan doğacak acı, blzı elem~ 
vemetô bozmuş ve kıt'alaran ma. lile karşılamak imkanı ıörüleme- sevkedecekti. Bu halimize de tük· 
neviyatını kırmıştır. Afr:kanın miştir. Her vatandaıa ayda an. retrnesinl bilelim. 

Roma 17 ( A.A.) - Rel'imo 1 ilerley' fİ •.ırasında bubar!ıkta~ 
Fasciıta mecmuası Vatikan a • balısetmıttı. Genova ve R.Qın kı
leyııine çok ıiddetli bir makale liselerinin tahribi hakkında bir 
yazmııtı.r. Bu makaalede ezcümle tek kelime yazmamııbr. Vatikan 
tunlar denilmektedir: yalnız tarafsızlık degil, düşman· 

Hiç kimse inkar edemez ki la teıanüd halindedir. Vatikanı 
İtalya dütmanları Vatikanda top z'yarete gelen Myron Taylor İtal 
lanmıılardır. Orada fatist dü, - yan mukavemetini kırmak için 
manları ile Yahudi\er daimi te- memleketimizin bombardımanını 
maslarda bulunmaktadırlar. Bun istemiştir. Vatikan hariciye na
lar meyanında Observatore Ro - zırlığı bütün kordiplomatik aza
mane Papalık gazetesi ekipi de sından kat'i bir bitaraflık iste • 
bulunmaktadır. Pııpalık maka - mek durumunda değildir. 
mınm bu reami ııu:etesi fngiliz- Vatikan isterse lsviçreye, Mad 
ler.İn İtalyan şehirlerini bombar- ride, Lizbona, mümessiller gön. 
dıman etmesi üzerine bir tek te- dersin. müdafaası için kendisine verdi- cak. 150 ~r~m kadar feker ~n~!: Mecdi S. Sayman 

selli kelimesi yazmamıatır. Hal- Endişelerimizde haklıyız. Va
buki Polonya için sel gibi yaşla. tikan Romanın göbeğindedir ve 
rını akıtmı, idi. Fransada Alman İtalyanın zararına çalı,maktadır. 

ğim emri birkaç kere tekid eltim. tabılmek ıçın memleket g_en~şlıgt 
A · 1 • h · f G l ölçüsünde ağır bir külfet ıhtıyarı mıra ası ve aın şe enera . . d ? 
Giraud'nun kıt'aların kumandan- yersız bır hareket olmaz mıy ı · 
lığını gıubetmes:ne mani olmak Ve nihayet köylere dağıtılacak, 
bahanesile emirlerimi dinlemedi. şeker, şeh!r11ere a_kar:ık k.ara bo~
Bugün ise onun bu kumandanlı- sanın genış emesıne ve ış eme~ı-

Kafkasya cephesinde 
iki Sovyet grupunu imha 

etti 'er Rommel esir düşmek g• a tayinini tasdik ediyo G. . ne temel olmaz mıydı? Arada ıı· 
r, ene 'f d d k k' 1 d' ? Müt ral Giraud harbi Fransız toprak- tı a e e ece •m e; ~r. a-

iken kaçmış •• uzere l "t" b' b' d r vasaıt eller aradakı fıat farkını 
arına go uren ecne ı ır ev et ı· ki · b .. b 

t f d k d k
.. der ıyece enne ugun t>r za. 

ara m an uman a mev •ıne d · d k • ıA k · ·ı · . . man an zıya e orunmaga ayı 
getırı mıştır. Amıral Darlan bu devlet baba bundan da madde- düpnanın mukabil taarruzlarını reri 

( Baf taralı 1 İnci •aylada) 

Stallngradda Ahnan hücum kıt -
alart yeni bölgeler ltıal ctmifler ve 

( Baı taralı l inci •aylada) 
nın inme sahalarını ele geçirmit
tir. Zırhh dü,man ordusu b~ki
yelerinin takibine devam edil
mektedir. Bingazi ile §arktan 
Tokraya kadar uzanan sahil böl
gesine Cumartesi gecesi bomba
lar ve mitralyözlerle taarruz e. 
dilmittir. Bingazi limanında bil
hassa ıiddetli bir infilak olmuı 
ve yangınlar çıkmııtır. 

Rommelin atlattığı tehlike 
Stokholm, 16 ( A.A.) - Al

man kontrolu altından bulunan 
Skandinav Telgraf ajansı, Cuma 
günü Rommelin Tobruk batısın
daki kararl'ahına kadar sokulan 
t giliz tankları, kendisini az kal
a~n esir edeceklerini bildiı-iyor. 
Ajans, maretalin giyinmeğe va.. 

rebe sahalarına gönd,~rilmek-

tedir. n· 
İlk mühim çarpışmanın ze~: 

te çevresinde cer~yan edecegı 
tahmin edilmektedır. Bazı rapor
lara göre, bu bölgede çarpışm~-

1 ba•lamış bulunmaktadır. Bır 
ar " .. t k d 

çok Fransızların ~"' ere ı"'~~-
ya iltihak etmel~fr,,. ~enker1a l ı-

hower'in vazı esını o ay &§-
sen 1·1 T tırmaktadır. Hava yo ı e un.u~a 
"ııderilen M'hver kuvv tlerının 

f~.000 kişiden ibaret. olduğu sa
nılmaktadır. Rommehn, Trablus
garbdeki kuvvetle-rini buraya 
gönderebileceği tahmin sahasın
dadır. Alman generalin•n o~e~a 
harb kabiliyeti bakımından ık•n
ci derecede 60.000 kişisi bulun· 
dııau '&Jlllaedilmektedir • 

suretle milli camianın dışında ten istifade edecek olursa bunu atnııtlardır. 
kit bulmadan kaçtığına ilave e· kalmış oluyor. Onu her türlü mil- kim yersiz, ve k:m çok göre-bİ'lir? Vıolkof A üzerinde bir dütınan ta. 
diyor. li vazifeden ve askeri kumandan. ~er davamızı böylece deter • amma akun kalnuftır. 

Alman kontrolu altında bulu- 1 k 1 • • • b'ld' · ~ ı tan az ettığımı ı ırıyorum. ken temas etmeden geçemiyeceği • Souyet tebliii nan bu ajanım kullandığı lisan, 
Rommelin halen Afrikada bu- Weygancl mevkuf değil mlz bir hakikat üzerinde de dur • Moskova 16 (A.A.) _ Sovyet 
lunduğu zannını uyandırmakta- Fransız huc:lusu 16 (A.A.) - Bir mak lazımdır. öğle tebliği: 
dır. Rommel, ıo Ükteşrinde be- Londra teline göre, Alınan makanı Cümbıriyet devrinin en manalı ıs Sontepfo gecesi kuvvetleri 
maturieden muztaribdi ve Thu- ları tarafından tevkif edildiği bi'di. ve muvaffakiy~ll. ~rlerlnden biri miz, Stal~ad çevreslle Tuap.: 
ringde bir hastanede yatıyordu. ril!m general Weygand hakkında olan teker endÜlıtrısı unutmıyal.ım fiınal doğusunda ve Nalçlk cenub 

Yüksek kumandanlık Romme. elde edilen son haberler gene • ki yurdumuzda 90 bine yakın çıft. d • da d" 
1 

la 
lin Afrikadaki vazifesindP-n çe- ralin serbest olduğunu ve kendisine çi ailesini barındıran genİJ bir mev- d0~_':ı, ~~~rda çba~pbı~lmdıt -~-

. d C" huriy t h""- • t' · ır ~a cepne-e e ıç r eıı· kilmesine müsaade etmişti. Ha- mübhn gizli bir vazife verildiğim dzu uramlve_,!:,~ e .. akuKLu~f ınbın ıikİak olmamııtır. 
tefi, zırhlı alaylar mütehassısı söylemektedir. ev ı ıua&a ve mur aueııı e u . 
General Guderian tayin edilmişti. endüstriyi idare eden cihaz olarak Nalçık cenubunda t•aaıyet 

8 inci ordu taarruza ba,ladığı K" .. f" f b kk d bugün ,eker tirketi Türk endüatrisl- MOlkova 16 (A.A.) - Mo.ko.. 
zaman Guderian .Rommel ile blr- omur ıat arı l I~ aki nln yüzünü ağartacak kudrette ve va radyosu. Pazar alqıamı yayımın. 
tikte Afrikaya gönderilmiş bulu- kararname kabt!iyette iflemektedir. Ciddi bir da, Sovyet kuvvltlerinin 7 eün ·~ 
nuyordu. te~a aah.ib olarak l'lcırtısız dö. ren bir çarplfllla sırasında Nalçik 

Rommel Münihte İmİf Ankara, 16 (Hususi) nen 4 fabrikamızın m~ineleri en cenub doğusunda 2 meskün mahal 
Londra, 16 ( A.A ) - Alman Kömür fiatlarının tesbiline s-lablyet)I ellenledir 90 bin çift • etraflnda 2.000 den faz.la Alman 

hududunda bulunan Royter a- dair bugün bir kararname çi ailestle bu faıbrikalar arasındaki meri öldürdüklerini ve 100 den 
jansının hususi muhabiri bildi- neıredilmiıtir. Bu karama. münuebeıtler mütsabil bir emni • fazla diifman tankını İfe yaramaz 
riyor: meye göre vasati kompozisyon yete Ye fiipbe piirmez bir loeVl'iye hale getirdiklerini blldirmietlr. 

Elime geçen esaslı bir habPre taş kömürünün beher tonu 21 li- dayanmaktadır. Şeker pancarının Sovy« birlikleri büyük midar-
göı-e, Rommcl, Münihte bulun. radar. Muhtelif nevi taf kömürle- vf'ıfalı ve sadık miistahailleri bu cİ - da harb malzemesi ele geçirdikten 
maktadw. Burllda H'tler. Himm- rinin ve koklarm ('atları bu eı.as hıuıdıan daima yardım görmüıJer, sonra dağharda ve omıanlık yer • 
l«>r vt- dııha başka ki~aelerle üzerinden İktıaad Vekaletince dAiflıa himaye f!Clihnlılerdlr. Bugün lerde dağılmıı fatist birliklerini le. 
yapt·~ı mühim y,ÖrÜfmeleri sona tayin olunacaktır. Ancak resmi fahrikAlara teslim edilmit pancar • mizlemekle mCfglll olmuı1ardır. 
"r~irmek Ü7'.eredir. ve hususi binaların untılmllst için 

Alman ~ebliği {daire ve meskenl~rin sıcnk !-U , ' 

Berl,n, lG (A.A.) Resmi ihtiyaçları dahil) kullanılmak ii-ı TAK s ı· .... sı·nema" sında 1 
tebli~: "Tere satılan kok ve taıı kömürle. ıı&f& 

Sirenaikte Mihver kuvvetleri rinin 30.4.943 tarihine kAdar f's 1 Bu Cuma günü matinelerden itı"baren 
hazırlanan planlar mucibince yer ki fiyatlarla satışına de\'am olu •• 

deği;:tirmektedwler. nacaktır. Bu kömürlerin 10.6.942 l U Ç Ş E Y T A N L A R 
Londra, 16 (A.A.) - Vichy tarihli kararname hüküml~in,. 

radyosu, Rommelin mühim mik- vöre baııka ihtivaçlnrda kullıtnıl-ı BORİS KARlOFF- (M. MOTOJ PETEK LORRE. BELA LUGOSI 
tarda te.kviyeler aldığını bildir- ması yasaktır. Havagazı ve elf·k ı . 

iiç büyüic Jıırtİlllİrı canlandırdıkları ve Amerikanın en büyük 
(KAY KAYSERİN) iıt'•iıl&.iff? vücuda gelen entrika, esrar, 

ddıı,et, ~.an, t'&~ ,.e r..q'e filmi 

mektedir. Rommel ordusu t&ra. trik primleri işbu kuarın neşrini j gibi 
fından i,gal edilen yeni mevziler, takib eden mut ad 11ıwısl11r'~"" ı I cazı 
Elalemeyndekiler kadar kuvvet- ~c:mraki sarfivat icin tatbik edi'- &.. 

Ii tahmin edilmektedir. mivecektir. ,.•••ı-••••••••••••••••••••••!' 
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SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Genç adam &'Özlerini açtı: 
- Yoksa harçlık:nz mmz? 

çekinmen, ıöYfen . [ötekiler bo
yunlarını büküp ktntınca cama
daıunın iç cebinden ilci tane di.. 
rekli diyal altunu çıkarıb uzat. 
tı] kuıura bakman, kabul eylen. 

Odadan aöylefe ıöylete çıktı
lar, atatıda, büyük bahçe kapısı 
önünde aY"ıldılar. ileride mezar. 
Lk aelvHeri gün94 aydınr altında 
~aha açık yeıil renkli aörÜDÜYor 

lardı. Hamza Bey kapıda durdu, 
iki aakar yeniçeri tozlu yol döne
mecinde kayboluncaya kadar 
ardlanndan baktı. 

Kelender Uğrusı öndeydi, Al. 
tuncu oğlu bir adtm geriden 
gidiyorlardı. Yel dönemecinde 
durdular, Hamza Beyin arbk ge
rilerde kalan konağım gözlerile 
arMiılar. Konak ulu Cfl'viz ve çı . 
nar ağaçları ardma gömülmüf, 
kaybolmuftu. Altuncu oğlu arka· 
da.anın koluna girdi: 

-Ne di'rliz yoldaşım, •u sİp!l· 
hi yiğiti "hanedan» adem imiş! 

- Doğru. Yumufak yatak ve 
kahve çubuk ve yaf ilf' bal. 

Altuncu oğlu hiaseaine düşen 
direkli riyal altımunu çıkarıp göa 
tererek kalın dudaklı ı.ığzı kulak. 
larına yırı la ymla giildü: 

- Bir de riyal karında,ım. 
- r .. . 
Hamza Beyin «Sürücüler var

dır diye sailık Terdiii yeH• yar. 
duklaTı zaman, mezarlık yanın
daki Cefmeden au tçq, eDerini 
ve wliwl...;,.j yılceclWtan lomıll AJ 

• 

SON POSTA 

tuncu oilu sırtını çeşme haznesi 
künbetine dayadı: 

- Sürücülerden barrir alalım 
mı dersin? 

Kelender Uğruıı böyle bir teY 
aklına bile getirmemişti. 1 eke 
ayakları gibi sert ve yaylı ayak· 
ları vardı. Ka,lannı kaldırıp ba. 
ftnı arkaya doğru oynattı: 

- Yok, üçer akçe bargir kira
aına bir "batman ı> ,arab ıçup 

[yutkundu] has pideli kebab 
dahi yerdik. 

- !. .. 
Vefada tahini saray kötesine 

geldikleri vakit durup etrafları
na baktılar. Dem:r parmaklıklı 
bahçe kapıaı önünde iki muhafız 
duruyordu. Altuncu oğlu muha
fızlara doğru yürüyünce Kelcn
der ardmdan takib etti. Muhafız 
)ardan biri tleyip sordu: 

- Küni İater idiniz~ 
Altuncu oihı muhafı:wı yanı

Da sokuldu: 
- DeYletlU nzir DaYUd Pata 

efenöımia aar&YI J>urau mıdu-?. 

- Beli, burasıdır. Kimi Üter
ıiz demiş idük. 

Altuncuoğlu ıece Davud Pa • 
§anın adını verdii:i kethüdanın a_ 
dmı bir türlü hatırlıyamıyordu. 
Boynunu arkadaşının kulaiına 
uzatarak uaulla: «Kethüdanın 
adı ne olduğunu» sordll, Kelen· 
derden: ıc Ömer ağa demi~ iJi ıo 
cevabını alınca muhafıza dön • 
dü: 

- Kethüda Ömer ağa efen • 
dimizi l'Örmek ister idük. 

Muhafız iki yeniçeriyi dik • 
katli dikkatli süzüyordu. Böyle 
görmek atedikleri adamı b!rbi • 
rinden .oran baldm çıplaklar _ 
dan şüphe ebneie batlamışh. Ka 
pıda durup kendilerine kulak 
veren arkadaşını çvırdı: 

- Baka Hasan Beçe. Yolda§
lar Ömer ağft efendimi'l:i isterler. 

Muhafızın: Hasan Beçe dedi
ği, ıırma çepkenli ve kaytan bı
yıklı bir deli.kanlıydı. fıerliyerek 
Kelenderle Altuncunun gözleri 
içine baktı : 

- Ömer ai•J'I mı İaterıiz? 

- Beli, anı. 
- Ya, Ömer aiayı tanur mu· 

sız? 

- Yok, tanımazuz. Şu aaat bi. 
zi bekliyecek idi. 

Muhafızlar birbirlerine mana
lı manalı bakıtınca, Altnncuoğlu 
toparlandı: 

-Baka ağa yolda~lar. Yanhş rm 
laman. Pa"' efendimiz kethüda 
Ömer ağayı görmemizi söylemit 
idi. 

Pata efendimiı: mi? 
- Beli, paf& efendimiz. 
Tam burada tahini boyalı sa

ray binasının alt katındaki pen
cerelerden birinden takkeli b:r 
bas uzanıp aealendi: 

-· - Hasan Beçe, bre Hasan Be
çe. 

Muhafızlar ardlarına döniip 
de takkeli adam ba,ını ;röri.ir gör 
>nez baş keaüp ilci kat oldular. 
Penceredeki adam yükaek sesle 
emir verdi: 

- o iki yoldatı bunda retü. 
rin. 

Kelender Uiruıu ile Altuncu~ 

' . . . 
İkincitefrin 17 

Mıs!rdaki Fransız 
filosu kumandanı 

tevkif edildi 
/ngiltere hava nazırıntı göre AZ.. 
manların mukavemet edeyemİ• 
yecep i kuvvette bombardıman 

filoları te1kil ediliyor 

Göbbels nazırlığı 
kaybedece"\cmiş 1 

Be rne, 16 ( A.A.) - A lmnno 
yada bu son birkaç günde d ur, 
madan bahai g~çen Frit.sche 
Goebbels'in elinden propagand• 
nazırlığını almaia çalışmakta 
dır. Goebbela, bu tehlikeyi uznla 
la~tıramamıst ır. 

Cenova tekrar 
bombalandı 

Roma 16 (A .A.) - Resmi teb. 
lii: 

Dün gece İngaJz tayyareleri c~ 
nova tehTlnl tekrar bombalamış ,. 
lardır. Şehrin meskun mahallerinde 
yeniden geflİ§ ölçüde tahribat bu .. 
sule gelmişt ir. Sivil ahaliden 4 ö " 
Jü, 24 yaralı vardır. 

otlu kurumlu kurumlu öluürdü• 
ler. Hasan Beçe baş kesip yol 
göstererek öne dü~lü. 

İki tarafı çiçeklikli çakıl yol
dan geçip mermer merJivenler 
çıktılar, lof bir koridora aaptılar. 
Haaan Beçe ceviz kanadlı bir ka· 
pı önünde durarak kapıyı ardı.. 

na kadar açıp yol aösterdi: 
- Dühul eylen ağalar, k e thü .. , 

da efendimiz andadır. 
- ?. . . 
İlkin Kelender ıirdi. Altunc,. 

oğlu bir adım ardından tak:b e• 
diyordu. Oda büyük ve çok ge
ni,ti. Sıra pencereler" önünde boy 
dan boya sedir vardı. Baş kö~e. 
ye çuha şalvar11ı•n bol ağları ö.. 
nünde paflanan Liri bağdıışmışh. 
Çember aakallı esmer yüzü, clibi 
isli tf'ncere değirmls1ni andırıyor 
du. Çatık, kalın lc.ı ,l:ırı altında 
böceklenen küç:.k~i< !:İyah göz• 
lerini kaldırıp d:k dik çıkıştı: 

- Bre gece Loatancıbaşı p:ın
ÇC$indcn kurtılanlar aiz miniz?, 

( Arkaaı Clar) 
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C: Veni eserler :J 

Hatay albümü 
Canlı bir hatıra 

YAZAN 

Halid fahri Ozansoy 

Sayfa 5 

'1 TİYATRO 
ıürk nyatrosu yıkılmak 
tehlikesine maruzdur ! 

CTETKİKLER~ 
Tanklar ve tanklarla 
yapılan mücadele 

Tanklarm zayıf noktalan, bunlan tahrib 
için bulunan yeni çareler 

R arb gibt, tnl<ilab glbt büyük ( KıymetU Başvekilimize açık mektub) 
milli hatıraların birer aJbüm Y N 

halinde gözlerimizin önünde can _ azan : usret Safa Goşkun 
landırıhnası her zaman hoıumuza Muhterem Bafvekir ı -
'd Devlet v . . ıın.. . 1 çocugunun kurdukları, yarı aç, 

gı el'. Bu hatıraların hazan acıları l e 17ıllt:t ı~lerının, en yarı tok, aırf san'at aşkile ya~at-
da vardır. Onları da, gene o re - ~:=~ z~~a.n ardda bile, bir hü-ı maya çah,tıkları Türk tiyatrosu 
simJI sayfalarla, gelecek neılBerin etti"aı' d~.e~~1~~1 .~e ebr~ce meşeul yıkılmak tehlikesine maruzdur. 
ibret gözleri önüne sereriz. Bunların • UfWlu urse oyle f k S b b' · 
1 .. i ... de çocukluanrraıza aid olanları iade ahval müva 'h • d ev ~- e ,e ~ ~se, temaşa vereisinin bu 

Tanklar, ikincı dünya harbi • y-· ·-·· d ce eaın e'. çetın san atı ıdame ettiremiyecek de-
nan batlıca muharebe silahların- 1 da, bizim lçin, ayrıca bir his ve dü- avala~ ba,armak rnecburıyetin. recede artmış olmasıdır M J ~ 
dan biridir. Alman orduları, • oüıteıtta1<$._~ thşancı., tünce teşJıil edebilirler. de,dçetın, bayati meseleler karşı- alinizdir k:, muhtelif ,:erg~l~:ı'eu 
Fransada, Belçikada, Holinda • MoToıo.•">M~ _.-<;.Öxerk>~ deli;\İ Böyle milli ve tarihi badisllerln sın a, .omuzlarına çok ağır bir tiyatrolardan o/c 56 k b., 

k BE z .. " reıimli akislel'I her zaman albüm mea'uhyet ve çefidl' ağır i1:ler para ahnmakt do Hya yal ın ır da, Balkanlarda kazandı ları se• ~ ıı-ı .,.ışE$ı., ,.l(~sıt.ın wişan~ı· yükl . 1 b' B k"J hT. a ır. eyet er tem 
ri muvaffak.iyetleri, hemen mün G5ı:etl•llfe 4~1iğı ıekJlnde de belirmez. O tarihi ha.. e~?'-1' o an ır ;.ş;e ı e ata l sil verdikleri binalara tfc 30 dan 
hasıran elıerın. deki muazzam "~f\tıu11 oİ$on.:ı.. diaenin vukuu günlerinde bir ipekli ben munderecatı ıt·barıle bu açık afağı olmamak ·· . 1.· 

mekt b tm k .. ' k~ 1 , uzeıe Kira V"r· 
tank kütlelerine borçludurlar.. mendil üzerine blr veya iki üç renk ~ u u n~ye e cur f'!t ar ı - mekted:rler. Jlin vesair masraf-

B<r muharebe silahı olarak üzerine basıbıı bir re&im de, gün gına ~a.aca ar çok olacaktır. larla yüz lira hasılat b' 
tankların ba .. Jıca müsbet taraf. (i.Öz4nlettı~deıi~ g:.llr, o hatırayı anmıya veaile olur. Fakat ben; lütfen okumak zah t 'J h • . ı· yapan ır 

,.. .. ~ttı11 Nı~a""''' metine katlanırsanız, iki dakik~- femlsı kelyetının eHmc 15 lir:ıdan ]arı ,unlardır: Tankla:-, her fey- Muela ben. henüz beı altı Ya§lnda 
1 

aza a mıyor. ele A d 1 
den önce her çefid silaha malik bir çocıJ.kken, bir öğle üstü, kendi- ~;;.:~eakbol!:nb~~lamaruzfatdımı, İçerilerine biraz ne . .'c: h::c~e~ 
seyyar birer kaledirler. Müte • mi Kırkçetmede dt'lğduğu.m evin u aK ~re uy- ··r· ek ·p· · ı 

f ki ı h t bft'--eslnde hali görür gibi oluyo • duğunuzu daima tekr.ıı.rladığınız go unnk • mı ıı pıyes erile ink;labı 
addid makinelitü e ere, mu e- ---... ,:rı1tTILt.AQ ~ _.... T'" k •11 t' . J b" .. yayma , balkı uyandırmak gibi 
lif çapta birçok toplarla müceh- Sevk ve foARE l"EKERl.EkLE:R' Demet hsıindeı..i rum. Birden bahçe kapısı açılmııtı si:: :;11 ~ .~ ınk1.?1 :ahnı1~ dır zub~~~- daha asil hizmetler gören k"=cük 
bezdirler. Burulan maada tank • "Otrrıet lıalıod-'Cc el SOfl'fbaf.ı,., ,, et 8ı.l1hb<'tlıtn ve baham, batında ask:!ri pıt.bıosu· f dl ~~ı 'l. ku 1 da ın eb. udlun tiyatrolar büsbütün müskül va 
)ar, yüksek bir baı-eket kabiliye- nun kukuletesi ..galiba yağmur çi- d~r .efrıdm ~ a ka .an ıran ır er_ ziy~ttPft~rler. · • 

. J'k . l M h be 8 ,.,GÖutıeme <letiiji ·• .eleyordu_ içeriye girmit, cniLer yüz ın ı a eın şe lınde telakki bu- B .. . 
tıne ma ı tır er.. u are a ~ ke~\:;İn NİUınc.ı.. •- vuracağınız kanaatindeyim. ~eun, faahyette bulunan hey 
hasmm istenilen bir yerine en kı· le bana doğru ilerliyordu. O. onun, Deg· erli Ba,vek 'l. b' :ıı t" etlerın sayısı 10 u geçmez. '100 
sa bir zamanda yüksek atet kabi- T 313 Yunan harbi dediğimiz harb - ı • ır m e ın ·1 r b"t r b' d 
liyetini haiz birrok otomtaik mu. ankların .=:vıı noktala"" den dönÜfÜ idi. Sonra kendi&inden ia,e, giyim, mahrukat mllddele- mı ;on ır~ '! çe ı ır evletin 

.. T lecek surette kalın yapılmıfbr. ı varrak oldukları ve cepnenı'n bı"r rinin yanı s f t "k' • aan at, aan atkarlar ve umumi 
harebe siJi.hmı sürat)e ulaştır• - B k 1 k ÖğrerJmiftim: O harbde doktor ola- b' uh" 'htı.ra, ]ıya dro, mdua• dı ~ı- yetle vatandatlar lehine yaua : 
b.ilirler.. Bütün bunlardan maa- una art~ ı. ta~kların ı;Üratle 1 hayli derinliklerine nüfuz etlik- rak Seliniğe gltmi~, feylesof Rıza ı r ı ı ıyaç ar a uy ugu - 20 25 b" ı· . . ... 

hareketlerını temın bakımnıdanl leri halde Sovy ..... t pı'yadeaı·nı·n T vfı'k te k-.ıı . . d b m IA d cagı ' ın •ra gıbı küçük bir da tank kalın bir .zırh tabakasi- iti .. 1 . . b . ı ' e ~sının yaııın a u - a umunuz ur. f d k' 1 k h' d h 
!e 'kaplı 'oıduğu için ayrıca, yük- a. arı ve uat erı. na~. e~e~ .. haf•f h~rb.e devam etme neticesi, ken- lunmuftu. İfte o harbin ve baba - Bugün, en korkunç bir dünya t e a a\ı d"l ıç ke b"e emmiyetle 
sek enafı haiz bir müdafaa sili. bır z~r~ tabakasıle ortuludur. 0-1 d~. pıya~e birliklerinden yardlm mın o bahçeye dönütünün bende ka ihtilalinde ba~ rol oynıyao ve bir eemmu e ~ ece. • •.r mesele ol
hı vazifeni de görür. nun ıçın ,tankın altından veyn - gormedıkleri için, gerilerde Sov- lan diğer bir batıruı da, bir köte· ölüm dirim harlı yapan milletle- maa.a gerektır. Bılakııı bu suretle 

Falı:at bütün 'bunlara rağmen hud üstünden iraa edilecek hir yet piyade, ve topçu ve hava kuv sine kapııında ~rlerle bayraklı r;n bile silah fabri1'alarının ran. h~z?'e~~ d~ha faz_la var!dat te
hugookü tankların bazı zayıf ve zarar tanklar için mühlik neti - vetleri tarafından imha edildi • bir paviyon resmi ~lenmlı <'lan bir dımanları kadar, san'atlarından ~~nı ?'um~un olabı~ecekb.r .. ÇH~-

d rd 1) celer dotjurabilir. ler... i-L-li mendikll. O mendilı" bana da ayni verimi beklemekte olduk ku, bırer bırer f aalıyetlerını tl\til 
1'1enfi t.rafları a va ır: Nih h A ~ d h ı kr 
Tankl..-nı rüyet şahıısı çok dat" ayet ş~nu ~· ~sah~ kat • im~? - S?vyet barbiain de kim venni§ti? Onu ba.tır!amanıa im larını görüyoruz. e en eyet er, le ar çahşmağa 
ve nıahduddur. Bundan ötürü mak mecbunyetmdeyız kı, çok vamı muddetınce, tankları tahrib kin yok. Yalnız o harbe ald re· Bütün milletler, ferdlerinin batlıyacakl~r, fiatlar biraz inin.. 
.... nJJ.T çok mahdud bit- sahayı defa tankm üzerinde infilak e • işi o kadar ilerletildi ki, tankları simli bir alhümÜ nasıl hatırlıyor • harb facialarının maddi ve ma ce halk ta tıyatrolara daha fazla 
atP, altına alaDitir ve kendisine den bir merminin parçaları, tan. tahrib için hususi kıt'alar yetiş - sam o mendili de sanki 'u anda nevi ıztırablarile kararan ruhla: r~ğ~e! edec:ek, binneticc de, ve.r· 
tı vcih edilen silahların aııcak bir kın makineJitüf~k~erini ~~yahud l t~ri.Idi, bu i~ adeta bir ihtisas ha- elimde tutuyor, gibtylm. Sanki par. rını san' atin asil .;eşmesinde yı _ gının 10mesinden !'8ybola~ak mık 
l-tgmını go .. rebilir: 2) Tanklar ek- toplarmı saf harıcı kıla'bılır .. Son lını aldı. Alman - Sovyet harbinin maklarımın arasında biraz sert bir kayorlar. Daha geçen gu·· A . tar tekrar, hatta fazlasıle elde 

ki ·· · f 1 k 1 'Ik n vru d"l · b 1 k ..., ~ ı· · !'leriyet)e hareket haUnde ateş et.. ra tan arm uzerme lr ayıp çı • ya nız 1 üç ayanda 11 bin Al • lp~ğin hıııltısını bi!e. hiıseıtınekte· palı bir nazır, c< her st-yimizi, bü. e · ~•ş.. u ~na~a tır. L.ab a ·~-
•\ek mecburiyetind~ oldukların· mak auretile de, bomba vey.ıthud man tankının tahrib edilmif ol. ylm. Gene 0 harbin be-nde kalan bir tün muvaffakiyefınizi d b' t ze kuçuk hu· mısal vermeme mu-

k . l t ki t k" t kl k b 1 e e aya ı- d · • · • - • G '-dan ni,an almak ve hedefe iaa • çe ·ç e an arın op ve .mi! 1 - masa, an ara arşı ulunan mü_ baJka hatırası da, "Serveti fİ.İlıu - mız!l borçluyuz.» dedi. Doğ'l"U _ saa enızı ıstıyP~egun. eçen a~ 
bet ettirmek bir b..yli güçle,ir. neli tüfeklerini i~lemez b;r hftle carlele usullerinin ne kadar mii- nııun husuai bir itina ile bastırdığı dur'.' Harb içi, harb dı,ı bütün sam ' ra~~tsı:zlıınnda.1 dolayı mu. 
3) Bunlardan maada, yapıhtla. getirmek mümkündür. Bilhana him adımlar attığını göstermek • bir kltabdır. Abdülhak Ham1din, milletlerin üzerine çöken kabusu z~yeka .ıçınd~ kı~ranan aan'Rt • 
rı icabı, tankların öyle zayıf yakıcı ve tutu'ltUr'f!cu mayile d-:>-ı tedir. FIL:retin, Recai Zade .Ekn:tnln, Ce. tahfif için, san'at, cephe gerisi- kar Nl'lşıde hır musamere> Y'.'!Plık. 
noktaları vardır ki, bu noktalara lu birk8:? şiş.e fırlalıldıktım 5.onr~ . Bug~ tanklara karş.ı tatb;k e- nah Şebaheddinin ve daha birçok n:n memleket haleti ruhiyesinin Hasılat 1260 lira tuttu. Vergi ve 
vaki olacak uf&k bir isabetle tankın uzeı-me fırlayıp bu ıslerı dtlen mucadele usullerı ve silah. edebi çehrelerin manzum ve men. sağlamlığını temin yolunda kul- kazanç tarh olunduktan sonra 
tank muharebe dııtı olabilir. yapmak hiç de güç bir şey değil- ları pek mütenevvidir: Zırh de - sur eserleri o kltab içindedir. landıklart en müessir kuvvet ila. eline ancak 450 lira kaldı. Şayed, 

Tanklann zayıf '!<Jktaları tun dir. ' len ve zırh tutusturan mermiler; Hamid in «Orduyu hümayunda cı olmustur. bi~a ~raa~.' ele.ktri~, ~üstnhde • 
lardır: Tank,arla nasıt mücadele demet halinde el bombaları; ll\nk bir ~lrıı, Fikretin «Hasanın gua - Bize gelince, toµyekiın, tek bir mm, ılan u~eta ".erılmış o~saydı, 

Tırtıllar ve sevk ve idare te- sav,_r püskürme lağımları; tank ıııı, Ekrem beyin «Kırmızı ıner - şuur gibi müdrikiz ki, çektiğimiz a.ncak l~O lıra elme geçebılecek-
kulekleri: Tırtıl1ar11ı. veyahud edİ 1 İr 1 savar mayinleri; nihayet yakıcı kuplar» isimli şiirlerlle Cenabın ve bafında bulunduğunuz hüku- tı. 1~6~ ıle 1.50.~aka~ları arasm. 
sevk ve idare tekerleklerinin ıa~ Tanklar bir silah olarak orta- mayile dolu şişeler, yani «alev mefhur .. Eytaın.ı Şühedaya» islmli

1 
metin aldıiı tedbirlerle hafifle- dakı nı.s~etsız~~ge dıkkat .. ~~yu~-

katlanmaaile tanklar hareket et- ya çıkarken, bunlarla mücadele bombaların .. · mensuresi bunlar meyanındadır. yeceğine emin bulunduğumuz, manızı rıca e ıyorum. Butun tı• 
mek imkanlarını kaybederler. uıulled de ortaya çıkmı~ bulu'.- Bugünkü Alman • Sovyet har- Halid Zlyantn «Osıtnanıı isimli hl. iktisadi darlığa rağmen, dünya- Y.atroların vaziyeti budur. Türk 
Sevk ve idare tekerlekleri hafif nuyordu. Blınun için ilk hatıra binde tankları tahrib için Rus - kayesi de ilk defa orada çıkmıştır. nın en mes'ud milletiyiz. Sağla - tı.yatrosunu ~u~~rmak, san'atin 
ve orta büyüklükteki tankların celen mücadele vaıutası tank sa- ların en çok kullandığı alah. bu V&kıi bu kitab, bir albüul değildi, mız, Şefin etrafındayız, biriz, bı~~assa bugunk~ 8:h~alde ~ok 
ek&erisinde öndedtr. Ağır tank - var topları ve tank tuzakları iJi. «alev hombalarııl, yani yakıcı ancak tarihi hadiselerin akisleri için birliğiz. Fakat, bu düny11. hailesi- mus~~t. ol~~ va~ıfesı!1ı y11.pabı~ • 
)arda ise arkadadır. Fakat Alman • Sovyet harbine mayile dolu şişelerdir. Taaınma. de bir ıtlbüm gibi hali hafızamızda ni ayakta, kudretimi:;:den hiç ~esı ıçın .Iut'!fkar alalc:anızı esır., 

. c·· ti k d Al t '·) k sı, yapılması, tedariki, kullanıl - b:r şey kaybetm'ıyerek, vatanda- gememenızA Jazımdır. Tiyatronıu. 
Go-.zetleme deliklerı: !lZe e... a ar man ana arına arşı k k yaflyor • ması pe olay ola.1 hu silah, ge. · f d k ki B 

me delı·;,1·ne 1·sabet eden mermı hiç bir yerde esaalı bir.mücadele k R · Bunun adiasından, 1908 lnkili- sın bu anormal ahvalden fazla zun c a ar çocu arı &ayın af • re us pıyadelerince, gerekae 
veyabud bomha parçaları, her tatbik edilemedi. Cepheyi ya?"an Rus çetelerince Alman tankları· hından sonraki hadiaf'lerln akisleri ızhrab cekmeme11ini temine çalı· vekillerinden bunu emniyetle ve 
ıeyden önce tanktakilerin !>nı1a- Alman tankları, her yerde deh- na ve motörlü kuvvetlerine kar~ı ile dolu olan 'başka kitabları ve al- sarak atlatmıya uğraşırken, içti- ölçüsüz bir ümidle bekliyorlar. 
rına ve yüzlerine zarar verır. Şa- setli bir panik uyandırarak, ade. büyük bir muvaffakiyetle kul _ büımleri hath'lıyorum. - .. • ..... ::~uo4pfe,.1,, bünveııin· Ben de bu dileklerini zatı alinize 
yed tan.kla1"daki ıüze~lem~. d~ .~ ta başıbof denecek b"r surette )anılmaktadır. Meseli gene <tServeti Fiinunııun dek; t.Ahribkar tesirleri izale zo· arzetmek serefini kazanmnk su~ 
tikleri tripleta camlarile ort.ulu - biç bir mukavemetle karşılaf- Filhakika son bir buçuk )ıllık b"r yıllığını ... Bu c!ld, 31 Mart ha. rnndayız. retile kiiçük bir hizmette bulun• 

b )ara ısa madan ı'lerledı")er İlk d~fa ol" d:·---ı·na· ve onu takı'b eden digw er ha. S S w l b .. k'" t d w k ti' d • H"" met iseler, o zaman u cam . . ... - Alman - Sovyet harbi, cesur b:r &.7"" ayın aracog u: ugun u sar ugum anaa n eyım. ur • 
h d bomba k Sovyet Alman harbl'nd Al d:~lerl canlandıran resimler ve ya· 1 k .ı • • J • k • 1 11 · · d ·· · bet eden merıni veya u . • . ra • e • muharibin elinde .:>ldugvu mütead_ ...... ~.. l!r""'T!"'a· "'111 ,,r em<> '"U· e e f"rınız en oper•m. 

ff f tını t kl k k t l"hl • · zılarla doludur. Ha,.eket ordusunun ..t ..t f w t) b" T'" '- N S f C '-parçalrı, camların şe a ·ııye. mk anb. a~l ar,ıR olr unç ha ı erılnı did alev si~Jerinin tanklara kar- ., .. .,... f" .. l\VA "· ·r Avnc •r01; U!fret er a oaHun 

b tik bunlar vasıtası e tsa. ay ettı er. us ar, er usu e, b' 'l' h ld İstanbula geli,I, sultan Repdın tah-
ozar, ar ! b b k ki ~ı çok korkunç ır sı a o uğunu ta çıkıtı gibi resim1rr de bunların 

betli bir rüvet yapılamaz . er çareye aş vur-ara tan arın :.ı."t etmi"tir k 1 Motör: Tankların arka kıa - doğurduğu zararları azaJtmağa a .. asındadır. Bir devrin hi aye~i g -

d b lunmaktadır. Tutuştu - çahıhlar. Cepheyi yaran tankla- Yakıcı m1vilP. dolu $İS01er bi o yazılar ve o reı1iınler de bugün 
nun a u . 'l . d . dil h'r 

hud Yakıcı hır mayı e rın, paya enın maneviyata ııai"lam S 1 1 · d le 1 seyre e uır. 
ran veya k k ld ~ h . "d f na 1 es r e er r. T .. abl•ı• harbi, Balkım harbi VP dolu bir sise tankan arka 11mına a ıgı ve cep eyı mu a ·aaya , 
abldıgvı t~kdirde, motör yanar ve devam ettikleri talcdirde. başlı Yakıcı mayile dolu oır şife Büyük Harb esnasınrla da, böyle, 

ı b 1:ına b:r muv,.ffakı"vet aAmı'l·ı o tankın u'"zerı"ne fırlatılıp atıldıg-l bircok resimli kitcıbhr ve albümler 
P ek çabuk harab o ur. a,. • 

k l tamıyacakları ilk defa AlmP,n - zaman, ,.;~e sert bir cisme çarp· c::•karı1rnıstır. Bunları ayrı ayrı sıra. 
T il'._ it ve üst rsım arı: ... 

anRrn a d Sovyet harbinde meydana cıktı. makla derhal kırıiır ve bu çarp- lamıya liizum görmüyorum. 
Tanklar, en ziyade ön en .ve ~r- d .. tü d 

k d 1 
ek too mermılerıne Alman tankları, l>ircok defalar, manın tesirile şİfenin içindeki a. Şu dakln a, masamın us n e 

a ıt.n t?e ec ti b' S"vvet <-P1lh.-sini yarma fa mu _ ( f) ... ,,amr 1 nci ~ayf ada) yeni bir albüm du"l.lyor: Hatay al-
VP ""'"""" lArll mu1,.,.,, .. m..-t ,. "" ı· 

Edebi romanımız: 9 

ya.zan: Cevad Fehmi 

Geceleyin kö~kte uyku -
su kaçan b;r hizmetçinin 
caından bahçeye bakarken 
ai;açlar arasından Fitnah gör -
düğünü, koşup dadlya haber ver
diğini, ik"ainin birden aşağıya in 
diklerini anlattım ve devam et• 
tim: 

- Karımın arkııaında yalnız 
İnce bir gecelik varm••· Ayakları 
çıplakrnıs. Söylenenleri duymu • 
yormuş. Onu soğuktan morarmıf, 
ıalak, baygın bir halde zorla içe
ri almıılar. Yukarı, yatak oda -
mıza çıkarmışlar. içeri girince o_ 
danın bir cehennenı halinde ol
duğunu görmiisler. Soba o kadar 
J'anıyormu~. Halbuki biliyonun, 

biz soğukta yatmağı tercih eder, 
bu &<>bayı kullanmazdık. Bilhas• 
sa Fitnat yatak odasmın aıcak 
olduğunu istemezdi. Bu fevkala
delik dadının da nazarı dikkatini 
celbetmi4. Hizmetçiyi dıfarıya 
çıkardıktan soora bir iki aual ı.o
racak olmuş. Fakat göz yatla • 
rından ba,ka cevab alamamış. 
Sabaha kadar yanında kalmıf. 
Buhran gittikçe artıyorınu~. Sa. 
yıklama da başlamı~. Zavallı Fit 
nat: «Cemil niçin yaptın bana 
bunları, niçin yaptın bunları ~ıı 
deyip duruyormuş. Sabahleym 
"Ik ia olarak bir doktor çağırmı~-
ı o l A 

lar. Geriıi de ma um ... 
, Necla heyecanla atıldı: 

_ Fakat galiba hakkın var 
Cemil! Vah zavallı Fitnat, vah 
zavallı yavrum. Peki amma bu 
itin bir başlangıcı o1mah ! 

- Sana daima anlatırdım ya •• 
Son zamanlarda &İttikçe artan 
malum lna.kaaclık ııahneleri. .. 

- Buka, feV'kaladP. bir ,ey 
yok mu? Aranızda bir şev gec • 
medi mi? Sana her zam.nki müp 

hem sözlerden batkll bir şey söy
lemedi mi? Daha sarih, daha 
delilli, iabath? 

- Hayır. 

- İmkansız... Mutlaka bir 
şey olJu. Her zamanki müzmin 
dava böyle bir netice doğura -
ma:z;. 

- Ben de ayni fikirdeyim. U
zun boylu düşündüm. Meseleyi 
daha eıash olarak ele aldım. Ve 
fÖyle bir bükme varclım: Birisi, 
karımın çok yakınl.uand1ln birisi 
uzun müddettenberi ona benim 
kend;sioe ihanet ettiğim hakkın
da telkinlerde bulunuyordu. Kwv 
vetli zehirler nasıl azar a·.:ar, fa· 
kat miktarı gittik~e arttırılarak 
verilirler, neticede vücud bu ze. 
hirlere alıfıraa o da telkinlerine 
yavaştan ba,lamı,tı. O kadar ki 
karım belki farkına bile v:uma
mış.tı. Belki de bunu bir lat=fe 
mevzuu sanmı,tı. Fakat telkinle
rin dozu gittikçe artıyordu. Niha 
yet bir gün gelip İ•in ciddiyetini 
kavradı ve o zaman anladı ki 
içh>de benim ihanetime dair kök· 

Ie,miş bir kanaat vücud bulmu~
tur. İfte o günden itibaren mü • 
cadeleye baıladı. Kıskanç oldu, 
hırçın oldu. Ayni zair>anda ken
di kendini yemeğe ba,ladı. Tel • 
kinler g\tgi.cle ku,vvecleniyorlar, 
ithamları daha sarih oluyor, da
ha kuvvetli delillere istinad edi
yordu. Nihayet anlamadığımız 
büyük hadise vukubuJdu. Barda. 
ğı ta~ıran damla idi, bu! Suçum 
tamamile sabit oluyordu. Fitnat, 
beni çıldırasıya 3even bu kadın 
böyle 'bir teYe tahammül ede -
mezdi. Artık ya{lıyamazdı. Fa • 
kat bilirsin, skandlllden fevkala
de çekinen bir tab=ati vardı. Ken
dini öldürmeie karar verdi ve 
böyle bir yol seçti ... Bütün bun. 
ları anlıyorum, tamamen anhyo. 
rum. Benim anlamadığım sey bu 
},adının bu işleri niçin yaptığı • 
dır? Ne gibi bir mnksadla, naıııl 
bir menfaat kaygusile? ... Sen de 
böyle bir kadının vücuduna ina
nıj'orsun, değil mi? 

- Belki. .. Bu husu~ta düfün
meden, ara}tırmadan kat'i hir 

bümü. Bu albümü tertib eden, Ha-ı l'U%. Kimi resimlerin ve yaz.ıların 
tayın lrurtulutundan çok evvel ora. kllrft&ında içimiz burkuluyor, fakat 
da bulunan ve senelerce iki .. mizab Türk Hatayın kuıtulutunu birçok 
mecımuası çıkaran Tarık Mumtaz. yazı ve resimle tes!>it eden sayfa. 
dır. Bu muharrir, bü-yiik bir alaka lar karşısında da derin bir haz ve 
ile, Halayın tekrar ana yurda ilti- ı saadet havası duyuyoruz. Tarık 
bakından evvelki ve ııonraki vesi - Mümtaz, bu himmetlle, çok ynln
kal~ı toplamı§, hu albümü onlarla de ve değerli bir İf ba"'l"lllıştır. Bu 
beslıyerek doldurm~ur. Acı batı. güzel hatırayı okuyucularıma sami. 
rahrdan 5<Mlra meı'ud hatıraların miye.de tavsiye ederim. 
bir resmi geçld yaptığını görüyo J Halit Fahri O:ansoy 

ıey söyliyemem. fakat böyle bir 
kadının vücudunu kabul ederaek 
lkaıci ıualinin cevabı kendiliğin. 
den meydana çıkaı. 

- Yani maksadı mı, 
- Şüpbeaiz ... Koca budala. 

bilmez misin ki bir kadın evli bir 
erkeğe iftira ataraa mutlaka on
da gözü vardır. Riyazi bir kat'i
yet ile bu böyledir. 

- Bende gözü olan bir ka -
dın ... Fakat bu kim olab!Jir? 

- Seni seven, !;&na istirak"iz 
11ahib olmak i.tiyen, l!u~un için 
karını kendi ihtiyui ile aradan 
çıkarl)l11.ğa karar veren bir ka -
dın ... 

-Kim? 
- Ara.. . Her halde k:ı .. m•n 

çok yakınlarından b;ri... Ben de 
sana yardım edec~ğim. HiTmPt _ 
cileri dinlemek iaz1m. 011.dıyla 

konu'"1ak Jizım. Fakat öyle is -
ticvab şeklinde değil, usulca, sez 
dirmeden ... Yoksa hiç bir şey öğ
renemezsin. 

- Fakat kim olabilir? 
- Benci ben, be.lki bir bRş'ka-

aı ... Araf Ne gülüyorsun? Ha 
ben dediğime mi? Sahi bu pek 
komik bir şey olur, pek komik ... 
Arkadaş olarak senı çok seve • 
rim, fakat erkek olarak benim 
gö;ı:ümle beş para etmezsin. 

Gülerek bir kadeh konyak da 
ha içti, sigarasını tazeledi. Bi : 
raz mühmel bir şekilde ayak a· 
yak üstüne atmıf, sarıya çalan 
yel!il gözleri ile ve hep o atesli 
parlaklıkla garip bir şekilde vÜ. 
züme bakıyordu. Çok güzel ha. 
cakları vardır. Bunu bi1diğ' için 
olacak. dai?1a ç~k. kısa elbise d . 
yer. Bız Jahze ıçın r-özlerim diz 
k~paklarının gergin, tahrik edi •• 
cı yuvarlaklığına kayrfı. Bö,.l bir 
dak!kada böyle bir 4ey diiır.ündü. 
ğüm icin kendimden nefret Pt • 
mem lazımdı. Fakat ben d1.tha 
fazla Neclaya karsı böyle bi.· hia 
duyabildiğime 11a'ltım ve kıpkır • 
mızı oldum. Acaba o bakı-ım1 
farlc:etmi~ m1 ;di? Ut11.nmam dl\ha 
fl!:da bundandı. Ah, bu içimiz • 
d~ki hayvan! ... 

( Arllast var) 
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Karabükte 
1 Egede yeni yıf IUIUiliekôiieSfiS~ Hergelecinin anlat;.kları 

B;~~":ı~e.m;:f:i_~iy:l:e::';ja;e~::U, 1 34 mı•ıvon kı•ıo Köylüye tohumluk 100 ton 
x bu0 day tevzi edildi. t"hum- Yusuf ve dı"- h J H Medu yeıw kararlar aldı "' , .. . ' ger asım l:ılr erge· 

luklar ilaçlanıyor lecı ne demek olduğunu bildik. 
- Onunla güre\lmek İsli] 

rum!.. 
Karabiik (H1DUSi) _ Karabük • leri için kat' iyen üzerine gitmez-

beıe&y • lant p· • Samsun (Hususi) Samsun ler, ayak güreşini tercih ederler-
Deyince, Arablar yi;züme 

kakaldılar ve, gülü~tüler. EV\ 
b~n, ufak adamdım. Nihayet y 
mış beş, yetmiş dört okkalık 
pehlivandım. Arab Said yüz 
mi okkalık bir adam i~iş . .. 
r~_bla~, beni .~fak tefek görü 
i'ulmuşler. Çunkü kendi pe 
vanlannın yanında ben, yu.rı 1' 

etnı y.:mn:,ttı.:: ~y~~~~ se~: ıyasanın lkincikanunda açılması bekleniyor nl<et1kez kaz&ı ile mülhak Kavak ka di ve Hergeleciyi, ayaktan boz-
za$tzagı çiftçile-ine tevzi edilmek mag-a çala"' l d F k • H ni.Jfir. R.eGJiğe esıki bekıı:l~ reisi .. ZI B ,___ Tır ar ı. a a.. erge· 

ve c f.{. P. acı.z.e heyeti refsi B. banlr (Hususi) _ Ticaret Veka.. rek mahsıuiü ~ miistaıh»Uer!e uzere raat . an-.-ı Samsun ıubesi 'ciyi ayaktan bozmak ta güçtü. 
Sadi Yave- Ataman itti.fakla 1~ ~ tülün _......,.~: F:.ı __ . S .. .. _,ı_.ı_ bul - Al 1 tarafından ofisten 100 lem tohwn. Hergeleci, çırağı Kara Ahme.. 

seç ıı- ı ._,,_ __ ,.. .-ıı oyu ıot'Uflll~ue UDıa.cağlıln. ıcılal 1'ık 'L.-~...ı "ha d'l . . M d h "d 
me,tlr. Bundan 90ıDnl meckts feıhrin tehr!:!mDe ~ı, ve tütün tiiccar4Blr'I la da ~cna ~ ~ua~. ~ yaa e .. ı ~:1ıftır. .a e er ı man verişte alt oyun· 
llf ""' uınmmi ~ mesıeleıı.i .. f.ıı.. ile ~ ~ nd aıın etmek liyet fi atı U:ret"ln.deo koyluye J>e§olD !ardaki incelikleri gösterirdi ve 

d d L-'--- W'ltt u_._ _ _u - .. • arzımıu ayanı. para ile v--ahu.d ,...virm-eye kalb Kara Ahm d b d 
e Ul'IllllJ ve uwuarln mevcud .naoer &ı.UljtmıJ2.ıa &'or~ Tk:arel Dı• aallfW L-•.:ı~ _._ ·-t..·- .. -~ııe -;_ _nk .,.- '- ak I'- e e aım an geçen 

• •• ._iT el ah y.-.~"_J · ~L-ı ı. •· ·· ı "' --arnaa ,, .... ". ~ .,.....,. 'ft oa a.ca yapuınc &Ta• vak'aları anlatırdı. 
IJl"OJe'Ye 8'0J'e 0 en e-vy t ak.. ~ ~ " 1

- 111 Y1*' tiitün P - lerde iyi haberler aJ.ac -tmı ı ·· zat ilet · ed'ln eld l ı.. 100 lıyordu.m. Kızmadan : 
lruku P9im d.caraMıaır ahnıflJ.r. yaaas.ı hazfrlıldanna bq!.a.mı§tır, Ti.- iıd ed.i . ag z ~ _evza 1 1 e 0 an uu Okuyucularıma hir değitikli.k 

Belediye KMabiikün ekmek ih- cm'd: Veki.l:m.iz Dr. Behçet Uz, m )'O!'UZ. Aınerikal.Jarın mu-ı tıoo buğdaydan tJ'?d.iye ka&ar 20 olmak için Hergelecinin çok en- - Ağalar, güreş istemek a 

t.İyacıını tıecnıı:lı için ~ ~· Ege t.ütün ~ına bmıuai bltr e. bayeıa i?edP bu meyqmdadır. lzrmlr l t.on buğday veırllınıftlJ'. Tohumluk teres~ olan bir mağlubiyetinden 
çıll~ ye lıo m.u.sıta iti f ; hemmi~ v~lr Vdı:aletln den hatltyarak Beraama, Ayvalık, buğdayın köylüye tevz:H iş~ köy bahaedeyim. Hergeleci, mağhib 
meık lazımdır ki çak ·· lüJır. ra ~ hu yıl tütün mintaı..ai..rini. meım.. Kı.rka.Pç, Soma, ~. MaınCısa, m~~ ~~i tes.blt. edilen cet- olmU§ bir pehlivan değildir. Fa. 
m&a'.ıedll!r. Şehı6n un &!~acı azak mm edıeoek bul taısavvurlıwı 'V'V- K.asıa.ba,. daha 90m'a Ga.vudı::Öy, Öclıe velen, v~liyetin t~IKiınden ve bu kat onu nasılsa bir pehlivan mağ~ 
.nıocldc~den m~ ~ dtr. Bu t..vvurlar, piyasanın açıl mİf Ye dlier_. ~ tet.lalJere l~l.!rle alikalı kcmtıS)"Onun kararlaf. h1b etmişti. Hergeleci ölünceye 
!emin -d'l!)'!Or. Belediye hemen bü.. ın.adba telradtüim eden günkni-e devıanı edeoeğUz.» tıt1dığı ml'ldıa:r üzerinden yapılmak· kadar bu vak'ayı önü~e gelene 
tün mesaMn~ ~kmek me9elıee.inıe bas mii!!l:a.M!i\e !ıı!Dcl&rllecdatw. Fikri Soyer, tütün plywsmın tadıT. • anlabrdı. Ve, ben bu ,;ak'ayı 
re1lfmif bulanmakt&drr. Fmcri ~ tetıkC4cleri haldrtnda tabzn!tn.en Wncdkinuo ayında açıla- Alınan .tıe~tıı"bat" da_ıreıılnde tevzi Hergelecinin ağzından dinledim. 

DJiıer tr.afltan Safnmbo.lu ~ flJlllbrt aöy\em:tf~:i-: caimı ~; a1ıc1Lvı pıİyaısıaya keyfiy«-lıun ~Mllılv bır hafta ~rfın.. Hergeleci, ihtiyarlığı zamanında 

mı?. 

- Yoo ... Fakat o, bafpe 
vandır. 

- Olsun •• 
- Sen, ba,pehlivan rr:ısan? 
- Olmağa çalışıyorum. 

Derneğe kalmadı. Arabi 
büabütün kahkahayı baı;tı. Biri 

- Oldu öyle. Gel öyle ise 
Demesin mi? Beyinnı attı 

dikildim: 
~-l!!..- __ t'I_• • .- 1. ıl'L e<V'ekn~mıi:z tütün pl--...-- 1. ı....ıa......1. ed.eoe1c ~ __ , __ .ı __ da ikmal edılec:egl kuvvetle umld epeyce sefalet çekt\. Zavallı fs-
~rcı mı:cal!Sl .T=•• yJun rı.& top- ' •;r-ı açı ·rı- y-.,,-..-. ~ edllmdctedir Mölhak K ak k 
lautısm:ı ~• ve beıhdiye ~fs".nl nmd.aıı tütün malısu.lii durumunu pl~ın açıllmasında müsıtıabsH • •• , av aza- t~ı;ıbulun Rami köyünde kshve-
9eÇD1~. Rel .ic eski belediye ma..'ı.animde ~ lii:ııumıunq m.ret- bakmıınd bir hıyd.a lam w sına ~ edilrnq olan 25 t~n to- cılık ederdi. Bir gün onun kah. 
---L.J B n___ Ak ___ ı._ IGbr. Bat1in is.tfL __ , L~"-•e 1 d ~~ 1 '- o ıyacagt_ lıum'uğun bir an evvel tevzı için vesine misafir gitmiştik. Biz Ra. 

- Ben, paşayı görmek isti 
rum. Beni, pa~ya götürün!. rıı:ıısı • '-'WUllll ın mev.cutRID UZN11 yeraer .. u.ı gıeze. nJ a -- etı:n fti•T. d '---k b bl ·· · • . . . 

pluğu ile Llmqtl '*' oan aca oraya r memur gon. mıye gıttığımız zaman tam takım ................... ~ ......... ::.................... Ed d , ....... --................ ·---·----·'\. derl~fr. Kavak te-vziatı peı!n giderdik ve, birçok idman yo.pa-
• -. Olamaz. Şimdi pa,a ef 

dımız uyuyorlar. Ağa hazre c -) irne e . pNa ıle ""81>tlacaktır. Tohumluklar cak pehlivanlarda bulunurdu. 
KOÇOK HABERLER i Balıkesı·r evkafı ~ Uaçladırıldı'lotan sonra köylüye veril Giderken Edirnekapıdan nevaJe 

: mektedir. alırdık ... Amma, bolca nevale. 

rine söylemek lazım ... 
Tam bu sırada birdenLire 

rablar, tela~ düşüp kendileri 
çek:düzen vermeğe koyuldul * Edlmede birkaç &'iindenberi Tarihi binalan korumak iize.·e ı·kı• ko .. ye mı•nare· ~ ~esela. varım koyuna yakın et!. 

sabahları başlayan ais öğleye kadu yollarda tadilat yapılacak, park- ~ Balı kesirde bir akş3m kız Uzüm filan ... 
devaıın etmektedfT. Hava öğleyjln.. ların tan%imine çal~rlıyor • w O vakitler etin kilosu yüz pa- bir yan.dan da bana: 

den sıotııra açtyOC" ve süneı yüzü gö. venyor San' at OkUIU 8ÇJhyOr ra idi. En kabadayı et üç kuruş. 
riildhı1ltyor. Edirne (Hususi) - Trakya U- • BaJ:.kesİır, (Hususi) _ Maarif Hele Edirnel,apıda etiıı okkası .. * Ziraat mektebi wuallimlerin.. mumi Müfettifltğlnlo vaki daveti VelcAletince Balıkesirde bir ku hem de tam dört yüz dirhem ok. 
den Hlhnl Önkaya aynı! --·-1

- Sey ..::-1-... • ..ı..·ım:..- a-•~:::.·ııu' b~ldlrdl- Balıkeair. (Huau•ıA) - Ba- ka yüz para 1°dı" Ramı' ı· E ~ .-..... • .., ~ ......., "'"""""'IS ' ' enıtitüsü açılması kararla .. tıl'ıl- · ye g·e ır. -
han :dlıraat mektebi kimya grupu ğfm Ziraat Veikileıtf Parklar Şubes:I lıkeairin Şamlı nahiye.ine mış ve bu hususta gereken ~mir- ti fırına verirdik. İhtiyar Herge-
ın. aa.lllml.iğhıe naklen tayin edfh...:._ -!!..1!!-'! 1..-'--e mı-...--1 Salih E..ı'-- bağlı Çaypuaar ko-·yu" y•nı' l · d ·• 1 b" • f t .,,.~ ıl.RK&UJ'u ...._.., rnJ.aT llJl" ... ler vilayete bildir:lmi ... fo·. yeni ecıye e guze ır zıya e ver-
trr • · •~ ·· 1n yaplırmakta oldug-•• camı" ,·. .. · 1 d k • ne.tım ıınar pıanına gote ayrı lif 04 bina yapılıncaya kadar tedrisat mı~ 0 uyor u · · · * bmir l&ğtr dH'siz ve körler mü ve asfalt yol üzerinde yapılması fİn vilayete müracaat ederek halen Ak~am Kız San' .lt okulu• Hergeleci, Kara Ahmed de 
esseıseııi müzik öğretmeni Hamd-J düşünülen ~ın tanzim iş~rini halen kullanılmamakta olan nun bıtlunduğu Mitatpaşa i1ko. sundan bundan bahsederdi. Ko. 
Akayın illave dersi ücreti 75 liradan gözden gıeç.Jrmif ve planlarını te- Martlı mahalleaindeki camiin kulunda Kız Akşam San'at oku- ca Yusufla olan güreşlerinden, 
100 liraya, İ2:1l1İr sıhhat müdürlüğü kemmül ettinnek üzere Akaraya minare.ini i.temif ve yapılan tunun da İştirakile yapılacaktır. Paris hayatından dem v1ı1rurdu. 
'-"~'-'--! d ••--'- C _ _ı__.. 1 tetkikat .onunda camiin tari. fk"d b" d k k ıum.oıaı n en '"""'arrcsn oıarın ay~ eön ,.tir. Enstitü bu sene yalnız b;rinci sı. ı e ır e ızarara : 
m b ıl d · m!I Ur ı h( bir kıymeti olmadığı neti- Ahı ş R &afi on ~ .r.a an yır aya Haber aklıil;tma gÖre -'-!r için. nıf olmak üzere açıt'lcllktır. Ta- - · u üstem yok mu?. 
'-- hn _. M ı.. 1 bul h.. .,........ ceaine varıldığından Evk<ılça N 1 d' b . b çı._.ı ,, Is-•• ır···-·· tsı:ıa . . unan sı. , d~n .,._.,ecek yerlerde tarihi kıym~ lehe kaydına baslanmıstır. ası yen ı enı e ·ı. Çok pehli-

'--·~ ...ı:!....l.::::.:: k ıı..ı:x. 20 ] .. -..,. İ•tenen minare bu köye hibe h 
DM mu......u.~u at,~ıne lT& 

1 
u"ı. balız bina'a.rın y•kılma.~ınt lgtil- o van erifti o... Ben, onun gibi 

-'- N ""r!:.J.L.. 1 ed·ı · edilmif ve minare aökülerek hl" maa._ uı-1 ıÜ..~I taıy n ı rn•ş- zam ettirdim ı..m bu gÜzergahm K!lr'l~iikte spor f!ıa,. ı.yetı" usta pe ıvan görmedim ... 
ı t · _ _._ be._.ıı abibl ,... T-· Çaypınar köyiine nakledil- J :ıı J11 ll D d d O il'" 1'1TUı' men:~ez tea ye t d ~.....ı d v S •• c-II . er urur u. , R~htemi şöyle 

D C d Uyanık 210 r .. eıtl o~ ....... aırı ogruya uman .;x: mı miıtir. l d 
• r. I ~'~d' ı.... b"b11ı~al uc.r fel gÖlmek üzere daha ,ehrin farkın. ! Diğer taraftan Baltkeaire Karabük (Hususi) - Karabük an atıyor u: 
um - ~ ıye ......,. ta ı g ne ter d · " ' .1 1.. . ... ··1m·· Demir.Çelik genç)ik lcl::bü humma- - Yüz okkalık bir adamdı. 
-'"ır' llm:....ıı.... .an. g.-wu:mes uzu.rrh.ı. goru•u .. ,. bag-lı Aslıhan t·~,· ~· k- .. j 
-.. .....,.. ......,. " -Y ~r-- gı oyu lı bir f,elclUe çalıflllaktadıı-. Klüb; Fakat o d~rece hızlı o derece 

t tür Bu bus•Dta L--:.4: pliınların•n ya de camilerinin minare·ı· ol-* '"" yumurta flatları yük- ·: """'f"'I - • azalartntn is.tirahat ve ok'llrnll ihtl- usta idi ki, beni bile kılçıkla 
seklljln ıuhafaza etmektedir. Et. ~ Vilayet Nalıas.ı memur madığı için bir minare de on- yacını karııla.mak maksadile baş - yendi. 
nı5 mdle.rı 500 kunl4tıır. PJyasa İ1ÜJ'. lar iatemialerdir. Hncıİ•hak kan Ekrenı Kapralının hlmmetlle Hergeleci, batına gelen vak'a-
gev.,ekt!r. mahalleaindeki Kavukçu ca- yeni ve çok giizet bir lokal kazan. yı şöyle Anlattı: 

Afyonda eski. bl.f ko"miir miinin minaresinin Aalıh<"f B t b 1 * Bigada bağ-bu- bozulmı,,. v-e ı; mı§tır. - en, stan u a güre~ yap-
-y tepecği köyüne verilmesinde Bu __ .ı 1_ıüb· f b 'kal - l • t" B .. petmezler knynatıhnaia bqlamıı- w • J ı·ı· a11M1a .ıu a rı ar arası maga ge mı~ ım. aş, gureş ya-

ttr. Pekme-zln ~u iki lirndan a. OCagf iŞ e l fYOf mahzur " 1
' 1P olmadığı tetkik bir futbol V"e voleybol turnuvası 1 pacaktım. Bir iki güreş yaptım. 

r,{ilmektedir. :ı. • --L flk A k d l b d d ' §ağı değildir. Bağlarda ber~ çok, Afyan (Hususi) _ Vali Şefik \ tert.-o etmış ve t=uit edilaı üs. r a aş ar ana e i kı: 
üzi.iın bol.dut-. Bicioğlu, İstildil Harbi esnasında ................................................ .• J türe göre her Cumartesi ve Pa=ıı.r - Mısırlı Halim Paş<1nın peh. * Kat o...-:ınan bö'G"e katlbllğ".'ne açılan bir kömür ocağının ihyasını Safranbo'ud3 parti konnrl!si günler! muntaraman marlar yanıl- livanları var. Biri5İ Yenişehirli 
vilayet katiblerinden Avni Kurt ta- di.ifünmüş ve bunu temin için de ti mış.tıT. ~~l.ar .Ka~bükl_üler tua. meshur Arab Saiddir ve tam bir 
yin eanmıı, ve g~rek ite batlaanıt- teıebbüse giıriımlştı!r. Bu kömürıiiın Karabük (Hususi) - c. H. P. I f ,,. ... ;an ~yuk hır alaka ıle t~lb bas.pehlivandır. Onunla güreş ... 
tır. yıu faaliyeti ile i.&tiluall feımen l Safnmbe>lu kazası kongresi nebiye- l ediı.mlştir. Ben, bunun Üzerine Roğaziçi * Bergama Çocuk Estlt-geme Ku.. mahzurlu göriilıdüğünden ça.lı§ıilla. ıer.dem geien . del~elerin ve yüze I Futlbol ve voleY->ol mAçla.rı bu Yeniköyünde oturan Mısırlı Ha
nmıu kaynınkam~ aJ.akas.lle bu yıl ların klf8 doğru bafla,nlASına mec- yakın azan~ A ıştlralcile y~pıDmııtır. 1 hafta .. sona ermif ve neticede mü- lim Paşanın yalısına gittim. Ka
da iyi çalışnıalar ya;>m1$-llr. Bir burllyet hasıl o!ımUflur, Bu seoddl Kongrede viliyet kongresme arze. esı~ men~·· .. b.r takımı lrlç yerrll. pıda harem ağaları duruyordu. 
901' ki.mtesiz yavru giydirilmifl'~r. kıflrk kömür fbtiya.cının Afyon dileceC&: ol.an dl:ldclıer tetııblt edilml, meden Karabük futbı>l ve voleybol S·r~"J.alı kavaslar vardt. Sıl'tımda 
Bu hayırlı ltde jandarma kuman- kömüründen temlın eıdlleımiyeceği ve biti.hare yeni kaza ldue heyeti pm.plyonu <>lmU'§tur. ki .. beti~ kapıya dayanmıştım. 
elanı Cezmi Aydının faaliyeti görül anlaşılınca yalnız bu k:ı,a mahsus seçimi ya.pıbnıltrr. Yeni idare hey- Agalar beni önlediler ve sordu-
rniiftür. ohnaık üzere 1ıastane ve devaır ibtt- etı retsıığine beıec11ye reisi ve es10 Siv n orman böige şP.fliği ıar. * Uzu:nköprö Cümhuriyet MücL yacı kartılığında muhtaç buılumılan ı ldare heyeti reisi Osman Akın i.ttl. Hendek (Hususi) _ Hendek or 
~wnlsl Ferid Erene A~iye v.e. k_ömürün Tavpnlıdaın temlınlne v.i.. I fak1ıa seçihniJtir. Kongre büyii!kle.. man bölge tefi ve gazeteci arkadaı 
kilet:nce 'bir ay mezuniyet verıL Liyıetçe muvaffak olumımut ve böy. rlmİ2e tazim tel-gt-afları çekilııneal- larımızdan Cemil Cotkır terfian Si
~ ve mum~ileyiı iznini lrullanma-

1 
lece Afyonda kömür sıkıntısı kal- jnl ~~ altına aldıktan soma sona vas vilayeti orman bölge tefliğin.e 

Ne istiyorsun?. 
Arab Said pehlivanı •• 
Tanıyor musun sen onu?. 
Yoo ... 

ıa batlamıftl.T, mamtftır. ertrniftır. tayin edilını;..tlr. • ? -r tse ... 
El Neye soruyorsun öyle 

«Son Poıta» nm edebi romanı: 160 

Erkeği kadı İl 
N~~~T~~A eGfKUN :Yara ır 
- Ben Saaileti yalnız s.ninl V~ad.m boynuna sarılmış., luç 

kollarının are.sında buluyorum kırılc~r boğazında düğümlene _ 
'Ye bulacağım Vedad! Öıünciye rek koouıuyordu: 

.. yrılacaktı? Kalsa, bu macera 
sürüklenecek, kalsa, Semahat ız 
tırab çekecek, kal&a, anne ile kız 
araauıda ezilecek ••• Kader ne ise 
o olur, diye, Semahatin büsbütün 
çiğnenmea.i pahaaına, kendi saa
detini kurta;rmak ıiçin, hi.ç bir 
peyi düıünmiyerek genç kızla ev 
lenmeğe t~bbüa etse!.. 

Oo, bu bir çılgınlık olmaz mı? 
Semahat, 
Gönül! 
Kafasmda yafıyaa bedbaht 

sevgili, 
Kucağmde hıçkıran genç kız, 
Gençl:k, 
ihtiyarlık. .. 
Kulaklarının kubbelerinck a -

kialer yapan bir ses: 
«- Nasıl beni ihtiyarlamıı 

bulup, benden ıoğudunsa, yal'ın 
Gönillün de ayni şekilde aenin 
karşında ürpereceğini d~Un ! » 

«Gençlik, gençliği l'al'a!ıı 
«Hayatın cehenneme döne • 

cek!ıı 

lefen çizgileri göremİy02" mu? Ni ı c,,. •• ~ınc.a :;Ardı·k, çı1gmca st!vi~tık, 
hayet, birkaç sene sonra sevdiği çı.gıoca hareket elmcın:z lazım! 
adamın biraz daha çökeceğini Genç kız gözlermdcki ya.§ları 
diifümnekten aciz mi? kutularken cevab verdi. 

Mademki, her şeye rağmen se- . -Sen ne dersen hazırım Ve-
riyor, seveceğini vadediyor, şu dad 1 
na.ide... - Benimle beraber gelecek • 

Senelerce, yolu bir ızhrab ÇÖ- sin l 
lünden ayrılmadı. Çok çekti, kal. - Ölmemi istesen bile tered-
b.ine la4 bastı, bir ömür harcadı, düd etmezdim 1 
su halde son yıllarında bu genç Göğsüne bastırdı: 
kız: ona bir anı mev'uddur. Bu - Sana i.sıkım Gönül! 
yeni dünyasında bahtiyardır. kal Ge.nç kız, tekrar kollarını boy-
binde tıatlı heyecanlar, kafasın- mma doladı, biraz daha sokuldu 
da huzur, ruhunda sükun vardır. ona ... 
Niçin, nİç;n bir ba,kası sarsıla • - Ben sana· tapıyorum. 
cak, bafkaları hayrete düşecek, - Gönül, kaçacağız? 
end9şesile Yetıİ bastan o korkunç Genç kız hayretle başını kal -
çelü geçmeğe kalkmalı,.. dırmıştı. 

Bu yeni haleti ruhiv~!lİn silin. - Kaçacak mıyız ? 
diri. onu tereddüde düşüren, kor Vedad, kat'i bir sesle tekraT-
kutan, düşündüren ne varsa, hep ladı. 
sini ezip geçmişti. Şimdi, kafası - Evet kaçacağız l 
içinde çarpışan iki kuvvetten, en - Niçin? Bizinı birleşmern;ze 

- Çabuk çekil buradan l. 
Derlenip toparlanmağa va• 

kalmadan, iki altın yaldızlı ar 
ba demir parmaklıklı bahçe 
pısmın önünde duraladı. Kapıl 
rm geni~ parmaklıklı kolları i 
tarafa açıldı. Arabalar içeri g" 
di. Cok geçmeden bir ağa, ka 
da belirdi ve harem ağaları 
sordu: 

- Bu, adam ne ist:yor?. 
OnJar: 
- Arab Said pehlivana., 
İstiyor dediler. Ben, hemen 1 

fa kavuştum: 
- Arab Said pehlivanla · 

r~mek istiyorum. 

Deyince, iri yarı, sırmalar içi 
de olan ağa, beni baştan aşa 
süzdükten sonra, sırıtan Arabi 
rın yüzüne hayretle baktı. O 
lar, gülüyordu. Ağa da sırıt 
bana dönel'ek hayretle; 

- Arab Said pehlivanla 
gfueşeceksfaı?. 

Dedi. Tepem atmıştı. Söz:ü 
tekrarladım: 

- Evet! Pafanın batpehliv 
nından güreş istiyorum .• 

Bunun üzerine ağa: 
- Sen, başpehlivan mısın? 
- Ne olursam olayım}. Si 

ne? . B Pn 1 güreş istiyorum •• 
Deyince: 
- İyi amma •• paşa, onu her· 

nüne gdenle güreştirmez . .. 
Demesin mi? Ağa, daha ha 

beni bastan a,ağı süzüp dur 
yordu. Ben, sert bir tavırla• 

- Beni, paşaya gölürün!. 
Deyince, ağa baş belaııınd 

kurtulmak iç:n: 
- Peki, biraz bekle ... 
Dedi ve harem ağaları:ıa: 
- Ağalar odasını.. alınız .• 

( Arkaaı var) 

O da genç kızın ne,'esine, h 
yecanına kapılmıştı: 

- Henüz bunlan tayin etm 
dim. Yalnız böyle hareket etm 
miz icab ediyor. Gittiğimiz ye 
de derhal nikahımızı kıydırac 
ğız. 

- Bir sual sormama müsaa 
et. Bu macera benim için öy 
caz=b ki.. Seninle böyle bir aer 
gÜzeşte ;_tılmak, bu heyeca 
duymak bulunmaz bir saadetti 
Ancak, niçin böyle h"rekete r· 
zum gördüğünü öğrenmek isti 
yorum. 

DudaklartJJ.ı difliyordu. Ba,ı 
eğdi, annesinin seviıo.tiklerini bi 
d:ğini söylese? O vakit de, «bi 
lirse bilsin, mümanaat cdıece 
değil ya! ıı diyecekti. 

- Şimdilik bann 
söylemiştim. 

- Peki •. Sadakatle ve kat'iye 
pişman olmadan ı.eni takib ed 
ceğ:m. Ben seninim Vedad! N 
dersen hazıl'ım ! 

Dudakları birleşti. 

kadar bağlı kalacağım, hiç bir Gittniyecekıin değil mi? 
fey sana olan &evg ·mi zayıfla.ta- Beni bırakmıyacaksın. Ben senin 
ma:z. Bunda mutlaka bir sebeb karın olacakım. Beni o zaman ya. 
var. İnsan bu kadRr çabuk değİ· tımdan daha büyük .ı ıacakıın. 
femez. Yoksa benden soğudun İcabında sana bir et. icabında 
mu? Beni pek mi çocuk buluyol'. bir kaNlet icabında bir anne o
aun? Yoksa, yoku bilmediğim, lacağım. Sevgimle, çözülmez bağ 
tahmin edemediğim daha ba,ka lıhğnnla, eo içli ~efkatimle dai
aebf'bler de mevcud mu? Seni üz m.a senin yanında bulunacağıın. 
memek için, her zaman sorm11k, fhtiyar değil, alil olsan, gene sen 
ÖğTc>-nmek ihtiyacile kıvrandığım den ayrılmam., sevgim zayıfla -
o kadın, gene mi sana hakim ol- maz, serk;.otim eksilmez Vedad! 
ma"" ırt başladı. Çok yalvannm sa- Hayatını doldurahilil'İm sedm .. 
na Vedad ! Bana lıak·kati söyle .• Ben ı..,.,.ka kızlar gibi, cinsi al'· 
Y a"l,.oınca. senden ı;oğuyac!\iım zuların kal'~ıhğı.nı araınıycwum. 
fek ·q.. giili'·nç dü•Üncelerle, be- Sen;n gibi bir adamın kaTısı ol -
n: aldata mu:, bu mes'uliyeti mak saadeti bana kafi . . . Haydi 
de hıma yük liyerek İ~İn içinden '"öyle sevgilim ... Daima beraber 
sıyrıl!UY\azs•n. Ben seni çok ııevi- lacağımız:ı, ba~başa ömrümü • 
yol'um, sensiz yıuıyamam, sen sonuna kadar, birbirimizin 
gid"'!"l! .. n hMı mnhvolurum Ve - .:ağımızı söyle. 
datl ! Hem ~,.n bir yere gıı:l,.mez- Basını erkeğin gÖğııüne koy _ 
ali\. l.eni h•.,.,.ksıma7"ın, Mrbirim.i- muş, içini çeke çeke ağhyon:lu. 
ze o kad~ ..... ıth"hk ki nvrı yapa- Ne tahammül edilmez bir aza.bdı 
mav•z. Nirln. nirhı hövle mani\- bu 1 
817! • ....,'\nt1lr~•'7' cfüsüncelerle gaa. Kucağında hıçkıran bu genç 

D~lerini sıkıp gözlerini yumu
yor, ywn.ruklarile ~şaklarını bas 
tınyor. Of, çıldıracak. 

Zaten ne zamaııdAnberi hir ce. 
henınem içinde yasamıyor mu? 
lztırab alevleri içinde kavrul -
muyor mu? 

Gençlı"k, gençliği ararmış ... 
Laf, aranmcıya kadnr bu genç 
kız onun olmayacak mı? 

zayıf gördüğü, stratejik nıokta- mani mi olacaklar sanı:vorsun? 
ları İşgal etmiş, ~ayanı hayret - Bu:ıun izahını isteme ben. 
bir muvaffakiyetle beklenilmi - den . . . Yalnız: bunu yapabilecek 
yen bir zafer kazanmıştı. Şimdi, misin? Kimseye hissettirmeden, 
o, eski Vedaddı. Ani bir kararla, birkaç ,parça çamaşır, bir de nü. 
göğsü üıı.tü.nde ha.la hıçkıl'an genç fus kağıdını alacaksın! 
kızan başını kald1Tdı. Gözlerini Gönül. çılgm bit" nes'e ile bir 
kırpmadan, onun nemli gözleri- çocuk gibi göğsüne tıTmanmıstı. 
ne hakta. - Ne güzel, ne gfü:el.. Oh. 

Genç kız Vedadın yüzünden romıınlardaki. sinemıtlardaki v.i.
hiç bir zaman bu kadar keskin bi.. Habersiz, kaçıvereceğiz. Ne 
ve kat'i çi:z~iler görmemi1ti. heyecan, ne fevk!llade macera ... 

- Gönül, biz bu maceraya Ne vakit ve nereye gidiyoruz? 

İkisi de elele, ı'uhlarında taz 
ve değişik, rarpıntılı bir heyeca 
duydul • d, bamb'lşka bi 
İnsandı şimdi. G eli,·ken halsi 
çökük ve bedbindi. Dönüşte, d : 
kuvvetli adımlarla yürüyor, İçi 
de 20 yıl evvelki cür'etk.h, ma 
ceraperest Vedadı buluyordu. 

detimiz:i yıkıyoruz. kızı nasıl bırakacak, ondan nasıl Göoül, gittikçe yü.zlinde bari.ı.:- ( Arkaa« var) 
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Tayyar ci ri korkutan b·r bava 
s rabı: (Serseri tayyareler J 

(Bot taralı 1 iıeci .ay/atla) ı bk, Bone lmıanınd~n !IDnra Tunus 
.ne ,.ene bir ücimtra, lıemisı edeme- tıopnık)arına girdikleri ve Bizert ve 
ml§tir. Tıma:s tehir ve limanbrı l&llkame-

.2 - Şimali Alrikoda: tinde ~ hatbdıkları ve 
14 aı;...;ıll•iımde Mklıı:h»I insi. t.yti de meeafe aldıkları haber ve 

liıı: .._ prbe clopa 8Cl'İ çekil • rilea Amer*a ltuvvederln.in mih -
m.eUe olan ~l ordwunun ta- ffl' ku~rile kartıla;malarından 
kibine cleıvam ederek Elcauie -.e sonra müm9'ün oWMlecektlr, ki bu 

Vaktile ve bilbaua yelkenliler 
devrinde fid<letli fırtınftlura rut.. 
layan denizcileriıı maneviyatları 
bozulduf"u zaman gözlerine bir 
takım hayaletler ~ürünürmüt
Bu hayaletler çok defa dümeni 
bozulmuş, direkleri kırılmış ola
rak dalgaiann aeynne kapılmıJ 
tekneler halinde tece.ı>sÜm eder
lermiş. Bu halin bir hayal mah· 
aulü olduğu kat'i surette anlaşı
lıncftya kadar aradan bir hay}" 
zaman geçmit ve bu uğurda bır 
havli kurban verilm~. 

larcWô a~ın n.qreıltilJerl kar- cenubi 1ı .. .1w-.. 1'411'1DtfUr'. ıı..n. da ~ o kadar uzıyecak bir ~ 
bon pzinin miktarı muazzam ye. mei kuvvetlerinin Derae fd>ir ve deiiJdir, 
kim1ar tutmaktadır ):°akat iD9aD limanını dahi tedıd:mif oklutdıan- B8ert ve Tunus lbnanları mib -
bay.tı üzıerinde de ·bi\Ür -.ı tsk na dair haberler vardır. Marqal ftl"İn denizaltı ve denizüstü kuvıret 

mllZllaktadır ROll'Mnelln Deme "Yeya Blngui li. lennden ~ Sardunya, S icilya ve 
>"1ı !rbç ~ mürddceb bir manla~ından lmvvetlerini ~oubi Pantdlaria a~tnda bulun:azı ~ 
-~ 1-1..._ı 1t... bl -~ L:_ YUDı&Dıstan veya cenubi İtalya li • va ~n de ıJddctıi te-sır-
U.KOY'C nıura~ a r .a:.aln uv • alt-_ıad Onun · ı ~ 
saatte hava jçlne aaltvereb.ilııiitl pı manlcına nakle uğr&fnıak fikrinde leri ınu, ır. . iÇ n, fayeo 

J1rta L! --..11 Ba L---'-- •• oi:na.dıö-ı bilakis bu kuvvetlerini / Tunus kft uı dldıü:inddd Fransız m n uır granr.ı r. ·~ go. o, --, , _ _._ bu .ı __ ! __ L--

. '1 · 1• bl b-._._- tu•-- L~- Deme ile Bineazf araı&ında ~l"" kıt alaYI gen:& oaıu ~ na.va re gelllf g r -...- .-. uu- cw. - ik-'- · 
1 

..ı..-_ .. __ ..._ rdt 
manm kar.bon gazı neıriyatı bir .e- ıinı..l ve cenubwıdan askeri hare- trıh erenn . vur-•..,.--, ~e . •ff' ~ 
nede oa lOAa baliğ oluyor, demek.. keıt1er icrasına imkin veren ınüte. r~I Petenın yaıl emrlenne tabi 
tir. · ackltd yOlla.rı ihtiva etmesi dolayı- olarak tarafsız kaı.c.k ohwlvaa A-

p • A w • • J sile bilhaısu zırhlı birlikler iıt.ıharile j nıen&an kuv"Yetlerlloe blrll•1te birnı 

( Baı tarafı 5 incı aayfuda) 
kar yakıt elueriya kendı kendine 
alevlenir. Bazı şışelet' iae, ıite -
.ere ekJeomi§ kibritlerle ateşien
dirilir. Şife bir defa tankın üze -
rin de patladı mı, her feyden ön
ce ortalığı kaplıyan beyaz bir 
duman, tankı sevk 'Ye idare e 
denlerin etraflarını görmelerin; 
mani olur. Bu hal, diğer tahr:ib 
vautalannı kuilanmak için tanka 
yaklafılmaııını kolayla~hrır. Di _ 
ğer taraftan, tankın deliklerin • 
den İçeri sızan yakıcı mnvi tan
kın iç:nde raı-.tladığı her ;e;i tu
tuaturur: Motörü tahrib eder, 
benzin deposunu ;,tial ettirehi • 
lir, nihayet tnnklann içindeki e. 
ratın elbi5elerini hıhtşturarak on 
ıft ... .., havatını tehlikeye sokar. 

«bomba demctiıı bulunan ınuha 
rib, bu deuıeti tankm albna f., 
.atır atar. Acaıadan önce, deıne 
tin içındeki bombalarda n aucal 
birini ateşler. Diteı-!eri bunun İJı 
tllcıkile ale~lenirler •. Bu «bomb 
demeti » tankın altında infilak e · 
dince, ekserıyetle tankın tırtılla
rı, kıamen sevk ve idare teker 
lekleri harab olur, tabii tank d; 
durur. 

Tülek veyahud rnakmelitü • 
fekle tankları tahrib etmek d, 
mümkündür. Bunun için tankın 
200 metrelik bir anesafeye kadat' 
sokulmasına müsaade edilir. On 
dan sonra, keskin ni~ancılar Y" 
makinelitüfekle veyahud C!o,(?ru 
dan do!ruya piyade tüfeğile tan 
kın «gozetleme deliğin ne ate:. 
ederler. 

Bugünkü bavacılıi'm henüz 
aarrınn eremodii:i bir hal vardır 
ki 0 da tıpkı ( aer~rı gemi) lec 
gibi havaCia o olat1yor hi~i ve
ren ( senen tayyar~leı ) d:ır. U
çuş yapan t yyareciler'.n anlat. 
taklarına g öre bu seraerı tayyare 
h a y !e tleri gündüz ortasında de· 
ğil, sabnh es-kenden veya ak m 
k rnnlık basarken peyda olmak
tadırlar. Güne-ti arkasın• alarllk 
uçan pilotun tayed kar~mna ha· 
fif bir sis t~n.kaaı İsa.bet edecek 
olursa bu sia tabakasının kenar
ları kıvrılarak şekil almaya hat
lar, yavaf yav~ bu Şt!hil bir_ t~y: 
yare haline geliyormuş h•aamı 
verir hu re.İm en1C1ir, etrafını 
alai~i sema renkle<ri kuptar'tnı,. 
Şimdiye kadar mahiyeti anla•ı
lamayan bu hayaletin oir cölg'J 
olrnaııı maddeten kabul edilme
diği gibi tayyarecinin hayali 
:mahsulü de değildir. Bunun, çöl
de sık aık &'örülen serap gibi bir 
ziya in'ikası olması ihtimali da
ha galib nyılmaktadır. Öyle bir 
in'iltas k;, ona, tayyare.ini " karşı. 
aında kendiaine kM'fl çarpacak 
feki.lde uçuyorm"' &ioi ıösteri
yor ve pilotu dehfete dü,ürüyor-
mu,. 

Sabr;ser bir k~akçıhk 
formülü 

Yakıcı mayile do'u şişeler 8UI l flJB V8$fyef ~8fle er ~ mtiin bir vaziyette bulunan sc.. ci Pritanya ordusu kısımlarının da 

t ı f d--ı-::_1_ kiziııci lna-iliız or<ha&umm aeıı.1 olçu ' Tunus t::>prak'arına girdiğine dair 03$1( yapt'lr7 
ıuan ann men aat u~un U· • • d '-- • • 

ıı;.:: b" k h-L 1 kl ..ı deki ç.evlnne bareketierina pek ıuıs- ııahı>rler mevcu omnasına nıgmen 
ı.~ .ır.~ • llXSJZ ı r a me)'ı1a11 said olan Ceb . Ahd tü m .. 1'1efik kuvvetlerin Tunustan geç Yakıcı mayile dolu t i.teleri yap 
verdığı ıçın bunlara karşı tedbir .ı __ L '-- el k~".nl lln ı. lasJ_ı~ melci pdk kolııy olamıyacağı zan· I mak için fabrikay a veyahud her 
dü .. ünm-L t . k• ~ IJgll.n evv ve ..... ı o.aı:.ı ı~ı L<.- • b" h A h b ·ı IA h 

... A • ca e m&a~ ~e unun za· kadar az z.ay:İatla kuıtara; ak ve bin n ... d·'..,..,<>ktedir ve görüldüğü gibi nd.~gı ı: ususı nr ı ma at a-
rurı bir metgalesı oımu~tur. Son . fe!bl .liJ nda.k" h h er hadile müteaddld §rufa bağlı I nesme hıç de lüzum yoktur. Her 
zamanda noter kasalanna tevdi ~~ • rdev~_ı__!~nı .' . L-er_~ e>H Vu cihetle bunların lnkl ,._,.f ıuo _ muharib bunu kendi kendine ya--:n . 1 ~U'l ft!')'1 uuınu veya ın .... QlC• :r- r b T E . l . k 
1 l C"r. vaka.ıybetnam~ erJe !>el bağ- rek El Agedalrıa m:r.!.aknına çek - kn .. r lni önimıiide.ki günlf:'1'in o,ay- Pti.a. ı ır. aas~n ·ı''d~e e.rın ıhymde -
nmıty Ara u va8ıyet et"1 gnımo- mdıı; tap nd otel • balı 1 bı~ıftdnn anlamak daha doğru ola.. n• artıran amı c ışte u ur. 

fon plaklarına aldıran ve s~ra lki c~ a il · ~u · 0
1 ge- --' ..... ır Böyle bir korkunç silahı yapmak b k h 1 · • çen uıu.anoan ... m.ı yanı emt:- czuu • • . 

an a ":'a zen enndl'! hıf?.ettı- l . te&.etm" olmaaından aıılaşılnıak U kd _ d • •Ç'n yarım litrelik boş bir §İşe a-
rPn zengın1e9" göriildüg\j ~b; va- tad yı •11 d' .. .. -'-) 3 - za ogu "· lınır. Şişenin ağzına kadar ben 
• ti · • vücudJ 11" ve fll11 ı, gunun nıer .... 1 me. 12 tki i• +.?•:I Amerikalılarla -sıye ennı arn•• dö-nne )r 1 • .1 L L " 1 ~al R ne •"\ e zin veyahud yarı yarıya IK-nzin-

·ı d eu.eı• en urrın mar~ onune- J onlar arasında Guadalkanal a - l ka · sm:et· *' \""~ •rAnlara d• t•urlüf lin Mııır Libya hudud ımıntaka. ap . üh" b' 1 e rıtık peb-ol doldurulur. Şi -
ed mcktNhr. Dö-nne •elt,İnde _'.ı_ u __ ._ lb" b d d ---ı· dası açıklarında yenı. ve m un ır tenin ag· zı üstüpü veyahud pa -

· ıınaa o.uup ı ı ura a a Je.ııo - d • uha~· dah 1 ..+ j 
,. ,.,farı ya7.an baskaaı nl,:f,,;;., zinci L.-!•n OıNlusunun çenher vel enız ~n 1 a oakmluy.~r: mukla iyic~ tıkanır .. İş: daha sağ 
halde imzan bi t )Ak d ftl1rll ! Her Ha taraf kendi muvaf! ye-hm 

1 
• . • 

m zza a a a ar kıskacından kurtularllk bu tuavvu. bf'ld" ekt blifMrin k ıd am tutmu' olm&k ıçm ıışe fır • 
hr,.fından l'\t•lrnası l..,nu.,ı hi,. nmu tail>lk edip ederniyeceği key- L)"~} e ~--11~ • .ı· e ço ~~ )atılıp atılmadan ön~ aişenin ağ_ 
· h ld ~ • • • t~..a ı.g er Jlefl"ennc1U:cot:ıır ve n=.ıce d k" uk .: .. •. 
•:•-.o __ :, ıçm vedsıyetnameleri. flyeti tefkll etme\ıted.ir. anlaşılamama!dadır. Daha kat'i ha.. zın ka.bı ·pıam "Yeyalustupu tı : 
nı 1YUc~ ~rına :"'z •rilftn~a~ın ;,n·ı 167,000 klloıneere murabba.ı ge. berleft hıtiur zarureti vardır. pa, ı rıt e tututturu ur. Bazı tı-
"8 ırnnı 7:7 t "l:~dı ct"rnın ip.nn niJliiinde olup pek a:ıı Fransız ve K D felere ise, yanıcı tarafları şişe -
=tt 'Y?l:TmJl!ll!T'ı ]~ .... ...., "',..ı:., ,., ... ~·· ym binden biraz fazla&I İtalyan · · nin dibine mütevecdh olmak ü _ 
11sul: ltill.••<ta Avustralyadl\ bir i olmak iizel'e 2.200,000 yerli nü • zerP, bu ;ş için yapılmı~ iki hu-
1'ı.vfı vavılM,shr. fusu bubman Tunus klt'aslle bu ( Bulmacamız : 30 (16) ) llU~İ kibrit ilave olunur. 
.................................................... kıt'a dahilindd!ô Fnıasız, ~ıt'~~J- '°' - Yakıcı madde ile dolu ~ler 

Adana1a bir memurlar nın durumları bu ayin 14 met gu - Sanlardan 30 taneaini halleder eh her nevi tanklara ve zırhlı ara -
L 1 ,.,. L l,f niinde ~ tamanıile sarahat keJ>.et- bir arada yollıyan okuyucuları. halara kar~ı kullanılır. Yakıcı 
1\08,.,ra 1 1 l\OrD JU menlflır. Alman •. lta?-anlar, .BI - mızdan 80 kifiye ho,lanna madde ile dolu üç şi~ye malik 

Adana, (Huauai) _ Hayat z~e ve Tunus ~ .yak.lrunde- gidecek hediyeler vereceği;;. olan bir muharib, bir hendeğe 
f&rllarının çok ağırla..-naaı üze-ı ki El Uveynat ve Seydı . Ahmed } 2 3 4 5 6 7 8 bir sipere veyahud ağaç duvar 
rine teh~i.mi:z memurlarının sı- tayyare meydaın.Jerı_~ nııılkl~e. ta~- ,toprak, taı yığını ıribi bir sütr~ 

umaur. a ımız yı oianın o~ UKOUU" ~ uu- ua1M1 - vin dam b" w •• • 

L • • h • · _...._, '--dir y ı · d' dRı:leri ına, ır agacın uzenne 
ık_.ınt~lı bırV vl~z'.yeAtekidfiitş.t~dğü m•-1Y!'1'd~'~_'.>ıt.:'~~-~-n~azrdo.ı~ır~1f 21 ----l~ n:n gerisine s•klanır; veyahud e-

•U v•zıyetı e emmıyetle tetkik vıye .,.,. .. fo"a"" • en m .r 
3 

-.
1
- rıkar k.. ·· ·· it k 

• · · ku etler arasında 12 tonluk tank. '"' • o,>runun a ına pusu u.. Kaçakçılığa ve umumiyetle ettığinı Ye memurlat"ın zaruri ih. 1 vvd ••t _._be ...... :. 4 rar, bir kelime ile muharib ken-
tiwaçları ın 1 f" ti 1 t aY a varmıı ve mu emd n l'C'UI• d" . b" . menfa t getiren yasak şeylere ": • ?onna. ıa ara e- mek •. 'dinci bulundukları kuv _ ısıne ır yer seçtıkLen sonra fev 

k . ,__ b"" ·-k b" Ji mını makııad•le hır memurla.. unu e 5 k • Ad d "kk ı · nrtı an&anuu-m uyu rr mey koo ratifi k k .. .• . vetlerin emniyeti için Tunus ve Bi.. aıa e ı at e maskelenır ve 
v1U"d1r. Çiinkü yaaaeın mukal:ıili pe unna teşebbusune • ....ı.:..1 • • od bl k"" ·· 6 tankl rın harekatını tara ... uda • • • • :ırıert ,... ..... en av arı a rer opru -
temin olunan istifade de ekseri.. geçtiğ~~· ya.~ı~ık ... Memnum. başı menli vücuda getlrnıeğe te _ 7 • hatlar. Tanklar görünür görün-
ya büyük oluyor. Gümrük du- yctle ~ğrendıp~ıze g':>re, bu k~- şebbüs eıt:m.iflennlı. S ı-ı- mez o da f~elerini hazırlar, nta-
v ları, kanun engelleri çok defa o~rat-! t~tekkul. etmiş ve v."~ı- Ancak 14 ıt.a.rlMi bir te~afna.. 1 cak bir hele getirir. Tanklaı 15-
fayda vermiyor. Son zamanda .,..,,% muesııa sıfatıle kooperl\lıfm --=• •. _, 

0 
_ _.ı__ A lk-1.l 20 metrelik bir ıneaafeye aeldi .. ·· ·· ·· · ı . m~e anır- ıu-wı.nl mcr a.uı.a.. Soldan sata doğru· • • " Fransa ile Lebiatan araınncla mü- statusunu rmza amıtbr. Şehrı- 11 .. !'1.._J_ dan _ı_,__ .:.:ld-•'- ·· · ler mı, muharıb ya ayakta ola _ 

• d ki 1 L • ra :&UmLAhl uu.yı ~ cuc mıu 1 izmit.i ._, (S temadi para kaçakçılı :.-ı yapan mız e ınemur ar uu kooperati- _L__ ecl F Al :ı._ - n meshar ... r Y11 J. rak veyahud diz çökerek .. İtder . . ana;z:e en ve raosız r .... or - İldi " 
bir adamm bu karlı yolun )arı· fe dahıl olahilecek~e~ır. Birçok duaı bi~rinin ımllwer kuvvet 2 - kayak (1). den birini tankın ön kıamına fır-
aında yakalanmuıdır ki, fimdiye memur~ar kooper.a~~n b~r li. lcıriDe kartı hiç.bir ha}de hiçbir ha 3 - Ufak nehir 131 • ~ueu <4>. latıp atar. Bundan sonra da, bir 
kadar malum olan kaçakçılık u- Talık hıs.e aenedler~ı almak içfo rekette bulunmamaları hakkındaki 4 - Euıln a.isl W. Mulk (3). iki şişeyi de tankm geriııine atar. 
sullerinin bir yenisini daha orta- mür~atta bul'!'1~Uflardu •. Ko- emrini bir dela da.lul tekid edea ma 5 - naı ıtd.a bir ~a~hir <4>. Enr.u (3), Şitelee- inbetli olerak atılırsa, 
ya koymak itibarile +AY•A1 d~k: operatif , bu a .. Y •. •çınde fııalıyde ..--ı Petenin bu emrine rağmt:n 6 - Bm~-a c~ıme (il. b;r tankı tahrib .!tmek için 2-3 

1 kti B tün ı b ·-y- '1 - ~orcu MJ (2). kat a.lr ipucunu• e e seçmcamı geçece r. u memur ar u ı:!Vri ~n Hü tebirdeki Fransrz ftfe kafidir 
temin etmiftlr. hayırlı te.,ekkülden çok lftenmun p.rnl.1DOl1larrntn A 'ınan - İtalyanla.. 8 - Kan a.tcmak ('7). Ş. elm-le. .. hb .. . 
Kal"-'-çıJıöı yapan adam. bir kalmıflardır. ı bu hareketlerine mümaoaala 'Yv'ıandan aşıı.tın dotru: h" . muce e.ı: munfend y- • r n . . mu anblerden m.aada, gene şİ· Franaızdı. Bu adam, aenenm he. ( baJ!adıtdarı ve Am«ikalılarl. a f! - 1 - Tarihte meşhur bir isim ('1). ,elerle mücehhez tank taı..~b 

ınen ekser ayiannda ticaret mak- zmirde iki laf ""be YDrdD l>lrliii ~ izhar eylMlddtt"I re 2 - Biiriikter m. &nıpları da kullanılır. Bu g:;,_ 
aadile Pariaten kalkıp ıene Al- ! ne 14 tarihli bir Nevyork telgrafın- 3 - Dunyanıcı en bii)ük şetil~ (8). lar da muayyen &litrelerin geri. 
nıan itaali altında ln.~lunan Le- ya 1 Y9r da bacf.:ri1mektedlr. Bu haberin aıb 4 - l'ıı;ma l:ll, Leruı (3). ainde n.klanırlar •• Grupu lerkib 
Liatana ıidiyordu. G derken d.! 'Lı:mfr (Huswi) _ VaJi s.ım l tuıt <-'-~ini ve Tun~ kıt'uı 5 - Alçalan bulut (3). Bl.r ileri bas. eden erlerin her biri, birb:rinden 
7anında Amerikan dolarları bu- Önejli.n rels!i;.inıde vilayette yapılan d.abtlinddd Fr&DMz kıt'aJa~le Al : 1oo (3). 25-30 metre mesafede bulunu,.. 
lwıduruyon!u. Bu. d.olarları ~- bir toplantıda lzımirde liri kız ht.. , m..ıı köpriihafı lruVYetlerirun hakiki 6 - Uzmııutwna biblimek (I~. Bu gibi &Tuplar ekaeriyetle 3 ki-
çak olarak şatıp ıatifade temm lebe için 150 k~itlk. diieri erkek durumlarını bugün kin tam olarak '7 - Tatm-ak (8). ~iden ibarettir. Grupu tcıkil e-
etmemeai i~ • hudud~a, ınemur- ı talebe iç!'.rı 250 ki;fük Hd talebe ~ miimkün defil<lir n bu tes 8 - M<>~a&.tur.aşltlk (8). den erle.rden i~tisi ~İfeie~lc mü • 
Jara kaydettınyor, donerken ae. "yurdu infası tabrriir ~ 'Ye faa. -- cehh.ezd."':! gerı kalftn hır tanesi 

Kesk:n nişancılat", her &eyden 
önce ken tilerini gayet jyi giı: Ie . 
mek mecburiyetindedirler. On 
dan sonra aralarında it bölümt 
yaparak keskin nişancılardan bh
h~~esi t~nkın gözetleme der gine 
d •gerlen tarassud dürbününe 

8 
• 

teş :derler. fsabet vaki olduğu 
takdirde, tank muvakkat bir za· 
man için rüyet imkanlarından 
mahrum kalır; dolayrsile ateoş e · 
demez olur. Tabiat\le durmak lü. 
1umt'ınu his~eder. işte bu r;ırada 
mlinhasıran bu İş İçin yet:ştin1 
'"":~ muhaTibter ortaya 'i;:ık·• -lnr. 
Yerlerde sürünerek, sağd,.., sol 
dan tanka yaklasırlar.. Eli rine 
ne geçerse; onlarla · pıtçavralar
la, ağaç dallarile tankların gÖ • 
zetleme deliğini tamamen tıku. 
lar. Ondan sonra da ağır b i ... ci 
simle, çekiçle, taşla, topaç) ka
satura ile tanktaki top ve maki
nelitüfeklerin namlularını tnh -
rib ederJer .. 

* Tanklara kal"f' mücadelede bi' 
hassa p iyade erleıindcn azam. 
bir dikkat istenir. f yi havalarda, 
hareket halindeki bir tankın mo. 
tör gürültüsü 900 metre m t>s<>fe.. 
den duyulabilir .. Motör giir ltü· 
sü rü7~ar aksi istika metten eser· 
ııe, 450, müsaid i:stikı•metten eser 
•t> 1500 metre mesafeden duyu· 
la bilir. 

Tanklara kartı ateı edilirken 
veyahud benzin şişesi, e) b o:nba.. 
sı atılırken, tanklaı ı duraklama, 
süratlerini azaltın vaziy t r in . 
den istifade etmek lazımdır Çün 
kü tanklar, ateş ede rlerke n du • 
rakladıklan g :bi, her han · bir 
maniaya rastladıkl-arı zam .. ., da 
ııüratlerini azaltırlar.. Ma'liler 
ihdas etmek, çukuı·lar açma k su· 
retile de, aun'i olarak tank" -ın 
sürati azaltılır ve bundan ist ifa
de edilir. 

Bir piyade için tanktan kaç • 
rnanm imkanı yoktur. Bugünkü 
harblerin öğrettiğ~ne göre tank
tan korunmak için en ı::ıüessir 
care, elde mevcud siJahle taıık' 
kars•lamak, ona ate, etmek, onu 
Mf harici kılmağll çalısnu•khr. 
Bu ise, sadece cesaret. soğukkan
lılık ve fedakarlık işidir. 

İ5'&nbu1 Beh:dh~ 

Dram Kanı 
Bu akşaıın •LU 20,31 ela 

KOLLEGE KRAMOTON 
ne ayni paraları hudud memur- liyete g-eçUml,tir. 1 I makınelitufek e veya.hud oto-

larına gösteriror ve bö!lece .hun; ı Maarif cem'lyetirrin tahsiPlile in- O S M A N L 1 B A N K A S • matik tabanca ile iıareket eder. 
Jndan faydalanmadıgm'. ·~~a pa ~ bu talebe yurdiuı h.. Bu grup da tankların 15-20 met-
etmİf oluyordu. Fakat bır 1rum- mirin pek büyük f>ir wl~·ecuıa ce- TÜRK A~ONIM ŞiRKETi reye kadar sokulmalarına ınü • 
rük memuru bund~n ,üphelcn: vab vereceği 'lçilı vlliyette.n azami TESiS T ARiHi 1863 !aade edeT; sonra gnıp komuta. 
rni,ti. Kendi kendıne ~u suah muzaheret görecektir. Her iki )'1Ud nının kumandası ile şiteleri atar. 

Gerhart Hauptmann 
C~ ve Pau.r &"ünleri 15,30 ia 

matlnP. 

&onnuftu: Karataı mevtôinde l~lllz bahçesi Sta~ ve Türkiye C•imhuriyeti ıle münakıt m:.ıkaveienamui Tank tutuşup beyaz dumanlar 
Bu adam bu dolarlard~~ fay- civarında İllfoa editecek1ir. Yerleri 2292 Numaralı lfJ/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmifıir ortalıiı kapladı mı, tankın tırtıl. 

daJanmay01" da bunlan n~ın ~er bazırlanmıft... (24/6/1933 tarıhli 2435 Numaralı Re$mi Ga.zeıeJ ları altına bir demet P.l bombası 
defa beraberinde ta,ıyol" ve bö~- veyahud tank savar el bombası 
~e mlihi:n bir tehlikeye kenda. 6 rb 1 d Semıayeıi: 10.000.000 İngiliz Liruı konur. Grupun komutanı tankın 
aini maruz bırakıyor? ~ . ı 8 a a yeni fapur ihtiyat akcesi : 1.250.000 lnviliz Liraıı İçindeki dii§man ô!rlerinin vui -

Bu sualine cevab ararken Pa- bekleme Si'UllU yetini takib etmekle mükelleftir. 
riali tacirin Lehi.tana giderken Türkiyenin baılıca ŞehirlerirtJe Bunlar, tankın alt, üst veyahud 
beraberinde aötürdüğü dolarJa- Gelibolu (Hmmi) - Günden PARIS, MARSİLYA ve NIS"cle ön deliklerinden çıkmağa tcşeb-

• .nine ..-!~t-..- Gellbolıınun en l>ü. 
nn ıi.z.lice numa.ralannı al~ı!tı. •- K~· LONDRA ve MANÇESTER"de büa ettikleri takdirde gTup ko • 
Dönütte bunları ıene ıızlıce yük no&csanlaırtndan biri de Yapur MJSIR, KIBRIS, YlJNANIST AN. IRAN, IRAK, FlLlsTfN mutanı bunlan elindeki hafif ma. 
kontrol ederoken bu numaralıı.t"ın bekleme -1onunun bulunmamaaı n MAVE.RAYJ ERDÜN'de kinelitüfekle veyahud tabanca 
çıkan numaralara uymadığını idi. Kıtın ,Lddetli lodoalarda İç il- Merkez ve Şubeleri ile öldürür, veyahud ~sir edtt. 
&Örnıüt ve hilenin ılk noktaa1na maın için dalğa kıran, dalgasız ba- YUCOSLAVYA. RUMANYA. YUNANISTA."1. SlJRfYE, LÜBNAN El tanlı savar bombaları: Bun. 
böylece parmak bumışb. 3~ valarcb yınlc:ıu bclkletn.e işini gören ralyalleri ve bütün ::>ünyada Acenta ve Muhabirleri Yard•. lar hafif tanklara "Ye zırhlı ara-
aıkı bir tetkik noticesinde Leh~- d rdıtımda v.apur yolcnlart ara. balan. karşı kullanılmaktadır. 
tana gide!"keın götfüülen am~ı- ~ bekleım:nfn zıorluğunn lahnı- Her neYİ Banka Muameleleri yapar Tank 10-15 metrelik bir meaafe-
kan dolarlanmn ııahte, fakat ee- hemen lıiçbJr kiJTı.e kalmamıt- Hesabı cart 'Ye mevduat hesapları kli.şadL ye sokulduğu zaman, giı:lcnmİ§ 
ri getirilenlerin hakiki old.~klan yan GeUbol bugün Tekirdağ Siliv- Ticarl krediler ~ Ye.Saikli krediler küşadı. olduğu yerden fırlıyıın muharib, 
meydana çrkarılmı' ve boylece tw. u arablp Ç ~e Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat llkontosu. bunlardan bir veyahud birkaç ta 
&eniş b'r ~e'lı:enin ticareti yarı i~~dı. el~ , vaan bek: Bor.sa emirleri. neşizıi tankın tırtıllarına, sevk v; 
:rolda baJtelanmıştır. Bunn u.he- a en pur Esham ve tahvfl~t. altın ...e emtaa ftr.erine avans. idare tekerleklerine atar T k 
ser bir kaçakçılık formül& diye. leyen yo'lcuları lrenclirecdı tekilde Genedat tnbailltı ve saire. t k h b. l an. n 
Liliriz. madmt bir bddeme salomuıa sahlJ> ç8:p~n an aavar om a an ın-

" d" .... b-...ı..~_ı..._d E .. J:L L • t l h · k" l ı_ filak eder ve tankların brtıl ve-OrınaD18flD ger oıu uıu:aııı-- tr. n .rv«BeK. emmye fQrt arını aız ıra '" yahud Ön tekerleklerini talırib 
Ciimriilt binasının khmf Azama.. Kasalar Servisi vardır. ·- · 

ıa~oratuvarhk vazifesi nı l.ht.lva edesı beldeme salonwıda ;::ır;;i ~~:.an, tank hareket -
L-11_._ ......... __ :...ı L-ı Piyaaanm en müaait §artlarile (kumbaralı veya 

Derrılebllir lııi dmıyllDhl en biL. ._,.. - ... ~.-• .....-• uvt kanal>• ve Demet halindeki el bombaları.· 
•• , __ _ı_ __ ~~..... ~- ..ı_..__._lk • lmmbarastz) taaarruf hesapları açılır. 

1'ik tahıl bamısı ~ -...~- ıtı.Ma,ıaa.., ~ sız &'ece- Bunlar da hafif h.nklara kar~ı 
YIU'ları ofmanlardır. Riyazi bir ltat'i l•ch ..._ lllriiıllelie _,..J.Wa.lmak 'ı. , kullanılır .. Tank 20 metreye ka-

Jetle Y.P._ b-lır. • .-. ---.. c.dw. clar y•klet•DC•• elinae Wiyle -ir 

SADf TEK TIY A TROSU 
:Bu Uşa.m Kadıköy Siir~yyada 

Ha.ilde P -kin bfrı&te 

DONAJlıı~IA GECESİ 

Aynca, Al:lıanalı Şıı&ın ve beskkAr 
lıemani Naci lronse:ı-J 

Son Posta 
Yereba.tan, <,;nı.alçr ;ııe wkıu ,;ı 

lSTANRUL 

ABONE FiATLAr(J 

Türkıye 

Yunan 
Ecneb 

1 6 3 
Seııe Ay Ay 
Kr. Y..r. Kr. 

1400 75ü400 
234 12"20 710 
27ı u 140 SDO 

Av 

270 
.> 

Abone be.;te ı peş.lndır Adres 
detiftıri!me\ 25 kuruştur. 

Cevab lç;-·;;;ıubtara. 10 
kUl'llşluk Pul U~vesı lfuımdır. 

Posta kutusu : 111 İst.tuı.buı 
Telgraf: Son ~ta 
Teiefon : 2<1203 
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31 Birinciteşrin bilmecemizde 
31 Birıinciteşrln tarihti biımeoe:uıizdıe J Tataytı, Adla.ııraaıar. Ulıus caddesi 68 mı_ 

lıtıa;;ı.ııa.n olruyueularımııın !.Simleri aşa. ın.aırada Billend Pasin., ista.ııhuı FM'ih 
lıda yazılıdır. ista.Dıbuld-a. bll'luna.n o • Kı.ııt.ıtı> SelWnet apaırhma,n, 5 numarada 
iııuy:ueuZar1D1JZın hed.iyeltti.ni Paza:11tesi, Nebilıe lüşmir, 
Perşembe l"ÜJlleri öıtleıden sonra. bizza.t 
icLa.reha.nem•weın a.ım.ıtarı. ı&znnd:ı.r. taş 

rad.ı. bulımanıarın bediyelı~ri posta ile 
adrıısl«ine g-önderillr. 

Bir fİfe kolonya 
İstanbul 6 ncı Uk okul talebesinden 

Altan UrM. 

Bir Atatürk tablosu 
İsbnbıd b:rıncı Wı: okul sınıf 3/A dan 

Ner'ma.n Kaynak. 

Bir düzine kur,un kalem 
istıanmıt K'.lragümı·ük orta olıulu sımt' 

3 d<'.n 596 Fahri. 

Dif fırçaaı 
(Son Posta hatıralı) 

İmıi.t Pa.ç nuhallıcsi B;.ıhl"iyeçıkınaı.ı 

Kokulu sabun 
(Son Posta habrah) 

A.dpaızuı ollta olaul smtC ııc den 673 
Sarih, Kıdda.refl cezaeıvinde Uayr3.bo • 
1ulu R«-d> Baljıdıoian, l~ınbırl Ciba.ııf 
im orta okulu 1/B den 139 SU.heyi& 

1 

DQlml.z. 

Alüminyom bardak 
(Son Posta hataralı) 

Çortu orta. olı.'Ull smli' 3/ .r\ dan 274 
Ahmed Ta.•cı.ıar, A.nkar.ı l\laarif Ve -
tııaıe~.ı muha5t"be müdıtir mır.wlni Mt>h. 
med Ali Gürlen otlu l\ha.mruer Güllten, 
i'9tanbul Su~ta.na.hmeıl Tic:ttethane so. 
lıı:ı:k Gilll"gille apartnnanı 3 nwnaroda 

55 ntı:m.aJ1'3.da. Ruşen Demir, Balıkıl'Sir Ülkü Cengiz. 

&c orta kı.ı;ım 1 inci sınıf 3/ A dam 1949 
Erdokan Ünrer, İsto.nbul Kurl.ulU5 Te. 

Ayna 
(Son Posta hatıralı) 

SON POSTA 

Öksürük ve Bronşit 

1 

___ J , UMUMi HEY'ET TOPLANTISI ' 1 iirhige Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Mensuplan Yardım Cemiyeti idare Heyetinden: 

i&ı.re heyetince ceml1ettml2 umn ni JııeyeltıNı 21/ ll/94Z tarihine mü. 
sadtf Oulnarlesi pnü mai 10 da Ankarada Atiaıtüıık Butvan No. 34.'7 de MeT. 
ke:ı blnasmda fevb.lid~ olarak topJa.nınaya daveW kara.rıa.,~ırıtmış oldu.tını. 

d.:m aııa ve mümessillerin yukarıda.. yıı.zıh &iin Ye saad.te Cemiyet m.erk~ne 
tıeşn.'fled rica ve ilin ohmıur. 

RUZNAME: 
ı - Ntr.amna.me.ie tadilat ıcnsı, 
2 - Tadili.ta ~öre 1end idare beyetii. !)eÇiml, 

3 - Tadila.ta göre yeni murakabe h~ .seçiuıi, 
4 - Bü~ln t.adlll. 

Akçakoca C. Müddei umumiliğinden: 

1 

Milli 1ııo11unma. kanununa rnuha.Ur baMkıeti'en &uçlu Akça.ıı.oııa.nın Osmandye 
m.aılı.allesiııd~n DW'muş oğlu bakkal Galip Özlıürk 153 kuruşa satılması tazım 
gelen ııeytıinyatını 170 kuruşa s.ı.tmak suııeı.ile 450 gram zı>y11nyağıın.da. beş 

ltW'UŞ fazla alma.it· ~uretlıe ihti".~fır yaptığı sabit o!du.ğunda.n milli ketrumna 

k:ınunıınun değüşeı:ı J2 incl maddesinin (A) beııdile 59 ucıı mııdde-;ine tevfi. 
ka.n beş lira ağır para cez~ı ve yedi gön düktkanınm ka.pa,lılm:ı.sı surctlkı malı
kümiyet.ine 25.8.942 tarihinde kıa.rar verildiği ve hüküm Jcıt'll~liğl ilin olu. 

DUil'. (14.50) 

İkinciteşrin 17 

, KURTULUŞ-, 
Doktorlar, bankacılar, kô.tlbler 

mühendlşler velhasıl bütün mü

rekkebli kalemle yazı yazanlar 

mÜN!idcebln ceblerlne akma. 
aından, lruru:mıunndan ve u. 

cun bozubnasından kurtaran 

yegane 

HAKİKİ 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürekkepll kalemle 
yazı yazmak mecbu. 
rlyetinde olan halkı 
hakikaten bu ezi. 
yellen kurtamııttır. 

UCU aşınmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 

Borulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmaksızın yerle
rine takılır. 

KURTULUŞ 
kalemi şeklz parçadan 
ibaret olup her bir par. 
çası bulunur. AÇIK bı • 
rakıldığı halde her ne 

fek.ilde durursa dursun mü-
rekkeb almıu ve kurumaz. 

KURTLUUŞ 
en saiLun ve en kullanıflı mü
rekkebll kalemdir. 

HER YERDE ARA YJNIZ. 

ııeafü 132 numar;ı.ıla 3 üncü kal !\:cv
zad Gökçek, ist.anbul B~bş Ma.ret. 
ler Şa.i:r l\eülm caddesi 21 nu:mlll'ada 
Meıs'ıad Manioğlu. 

İs'nbul 22 hıei ili okuı s:nıf 5/B c:l.eııı 
157 Şadi ~ner, btantıuı Ş!şil rangaltı 

Ta.y sokak 4 nnm:tra.da Okıtay Aıı!a.n, 

İsta.nbul Saa'a.t meki~bi sınıf 3 tale -
Dis macunu 

. abduı'-h booinden N'ihad Çornh. 
Ad.a.pazarı l'enl'C&ml ba.Jr;bl n ..., • 

oğlu Necdet Birgen. Alpulin Knlıoniiçi Kitab 
298 nmn:ı.rad:ı. l\lnzaffc.· Dikmenl.i, İs.. Ankara Cebed Tanyeli .U numall'ada 
tanbııl Eyüb va.pur i!dQ"•esi 17 nııma.ra. Sa.mi Pilevne, Çan:ıkk,\ie Abtiirt. m:ı • 

kopya çıkarabilir. 

[ v E FA e o z_A_s_ı_J', ____ KURıuıus ooLMA KALEMLERİ oErosu ç 1 K r 1 - ____ i_sr_A_N_e_u_L_H_A_v_u_z_Lu_H_A_N_N_o_. _ı __ 

iHTA.R: Ba.lkt şa,şırtacak ll-cr.e. 

cede. bir çok yen! m.ı.rkal:ır rıktığı.. I 
na naaıaran, sa.ym müşl •rilerJmizin 

na:ıa.rı di.klkaılilerinl Cf'lbı·drriı. Ga.. 
mn~:ıi ol.'\11 plruz TİC.~trn l' VEKA

LETİMİZİ.."'l P. 8108 • G318 numa.. 

ramını ve KURTULUŞ ismini t.a. 
şıyan doI:mıı. ka.kımi hakikidir. TAK. 

LİTLERDIDE:S SAKl~INIZ. 

da inci Aktaş, btanbul Fa'ıih Sarıgii. 

ırel c:aıddes.i 89 numa.radı. Sevim Erge. 

Büyük muhtrra def teri 
SW>ı.tıırbk sa.hra. p0~ta. memuırn Nec. 

ıneddm Akverd'i otıu Dııruıı:a.n. P~ 

mtQ ö~ Turgut l\'lete ima Olcay 
Me-'e. istanbul 44 üncü okul sınıf 5/ A 
dan '.'femmtn Keseaer. 

Küçük muhtıra defteri 
Rayrabohı Iliqa,r mahal~ ~-bçelff 

IO'klık 28 numarada. Vab,ılf'>ttln Uc, C&. 
talca birinci ilk okul sınıf 4/B ~ 19 
Ş«'mhı Öııalp, lcda:nbul caplo~l'u er. 
kei: orta okulu sm1f 2/B den N. Gerçel. 

Albüm 
Danca sıhhat ıneınneu oğlu :Maslaıfa 

Meşhur bir clld mütehassısı
nın şaynnı hayret keşfl olan ve 
~BİOCEL• tabir edilen kıymetli ve 
gt>nçleştirlct cild unsuru şlmdl 

(pembe renkteki) Tokalon kremi
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazda.n evvel sü
tünüz ve her sabah daha ,,_genç 
uyanınız. Gündüzleri de beyaz 
renkte (yağsız> Tokalon kremini 
kullanını.t:. CUd1 beyazlatır, taze
leş-tlrlr ve kadife gtbl yumuşatır. 

ba.r!ıe<;i e~ık~ M:ıhk'l'me sok1k 24 nmna.ra. 
da. Mine Ütgeın, Ha.yubolu ht1S11Si mu-
hasebe varidaıt memuru oğlu Hi'ım1"t 

Kuşothı, Bıwıısa l'orll 1\lall:ıır Paza.r.ı 
muamelat m~unı Şec3.4'ttfn kızı İn.el, 
İs'..anbu\ Ü~üılar 4 . uncu kız orta okıu. 
in !ml"lf 2/n o:lr:n Nn~het Önergiin, ts_ 
taınbul Sama-tıya Arabku.ynsu 4 numara. 
da Faruk Yiizüşen. 

Kartpostal 
İzmit Fe1Jılye caddt'si 44 nımıarada 

bınaJI Ekımen., Zile Camlikebir ma • 
hal leısl Dispa.nser 80.6.akı 5 ınmıar.Wa 
Riişcli Güna.I, İstanbul Beylerbeyi ilk o. 
lııul talebesinden Sac-id Tomaç. 

Adapazarı icra Memurluğun
dan: 
Adapazarı KurtuJuf ınahallesin.. 
de 6 numaralı evde mukim iken 
tagayyuüp eden ı\'lusa kızı MeJek 

Yılmaza 
942/935 
1 :- Adap:ı:;:a.rının Orta. m.ıhlJlesn 

den lbraıbım ottu Ey iıb l\lercd.D veık1ıl 
avu.Jmıt Dem!ır Keına.ı Da.lkılıç tara.im 
~ 20/6/942 ve 4/5/91:! tarlıllli 3 k.J .~ 
?111k,a,veJmu.meye müsteniden HOJ ı..nı 
ııe açıkıta.u ya.pi.ığı inş:ıa.t b deli o.lan 
~00 Tiiaık liras:ınm uizamı lalı ve t:ı.kib 
ucııa 1 ve icra maı;rafıarile hirr:.l•!ıe hat<z 
yolif~ tahsili ha.kkınd~ a.leyh'ni.Ld~ açı. 
lıaı.ıı ıcra. ta.".ibi üzerine çıkarıl:.ın ödtnıe 

1 emr.; tebilk zarf• po~a idaresince falan.. 
J b_uıa ci~ lğ''.niz meşrıılu!,!Je teb!Jğsiz ge. 

ııı ç :ıvıııımış ve yaptır,1.ııı ı>ofls ta:hki • 
1k:ı.t;)! de i.;ıtanbula .:U: i':~ııiı: anlaşılmış 
ve hali hazır ika.metglh ve adııe:lıııiz 
b 1 ~Il'flmtlmfş ohluğıında..1 icra tetkiik ha 

kim fiğ~ lıoblifaıf.ın lıııku.k usul nıuba. 
komeleM kanuın.unun uı, 142, 143 ünctl 
m:ıdtlıe!erlne tevfikan ilanen }·apıı~ma. 
kaırar verilmiştf'r. 

Yu' arıda miktarı ya:r.ııı bon·un J')j.·za. 
mi f:ı!z ve yüzde 5 takıb üereU \-e ~allak 
kuk e-'ıt.irlJ!'<'1'lk icra lıırç ve rna.~-raf • 
laır~ı.o blrliJde liadı tar'hinden i!i'bı'tt!l 

15 gün lçirıdıc lcr;ı .Lı.trcsi~ öcl1>nml'Si 
\-e OOr('Un bir kıı<:mına vry:ı tamamına 
veya alacaklının taldb ynlunı. kal'!Şı bh· 
H1muın17 varsa gene bu mir.?lıl;-t içinde 
yrı21 f.k veya şifııhen icr.ı OO•Te.<JİTIP bit. 

ll'lrllmcei ve k~a bu miiddet zarfında 
m:11l be:van•nı:b bulun.uıması, bor~ ödıen... 

Adapu.arı Asliye 
kuk Hakimliğinden: 

2~9/488 

2 ncı 

m~. veya itiraz olunm:ı.ıs.ı cebri icra 
~'llp~atı ve haki'.<ate muh:ılif brya_ 

H j ııaıtm e>e?.aİ DH'S'uliyıe~i müstelzim bu. 
u.- Iur.dıığu ve m:U beyanmda buıunuıma.z. 

sa alıtcaktının ta.lebile h:ıp~ mzyik u. 
suıünün ta.U>ik edifec,•fi ö;ll'me emri 
yerine, 

Müddeialeyh: Adapazarı Celül 
mahallesinde kayıdh olup halc.n 
firarda bulunan Salih oğlu Memiş 

tarafına. 

2 - Bu borçlan n.ukaveı~namelere 
milısfen~ bulunan 141)0 ıtra.,ınm t<-mini 
tahsili için Ada.panrı tapu ldıır('Si.n:!ıı 

3/9/934 tarih ve 8 numarada kayıdh 

Kıırınız İbrahim iu.ı.ı Havva Öı;bek 
Cümburi~'et mahallesi Abdurrıezıa.k so. 
kakmda Wn satı Vodinaıı Navke ha.ne 

tar ... fııda.n aı ·yhinlııde ikaınP e:.ti!;i bo. ba.hÇ('Si. solu Serendeıi l\lehmod h::ı.ne 
pnmaı dava .. <ıının. yaa>ıloı.n t.ıli\11kı3J! '\'t' b:ı~, arkaıs1 İsmail a.ğ-.ı hane bahçe. 
mu.b:ıkcme onunda: D:ı-.a.cıı-e boıpn • 
manrza ve b!:r sene müddetle yeniden ev 

si. önli yol ile çevrıtıi nı:ıa mü,.,feımila.t 

blor b:ıb ha.nenin ihtiyaten h3<!zine A.. 
knmemeniı:e ve Hayrettin ve ~a.ciy ve d':lplza.rt asliye buku.i mıı.lıkem~infn 
Kl"ma.1 islmlıerindeld üç çooıığun tt.na- 6/ 10/942 ta.rBh ve 35'7/1'1 num·ı.ralı ka. 
cuun velayetJ altmh ve yanmd.ı kal - r ar.'le k.:ıra.r verilmiş ve ın:ıh,ııren ya~ 
masna. dair mahkemt>mizden sidir olan 

taın vaziyet muamelesi stra..~ında işbu 
22/9/942 tarih \~ 22!} /488 sıylı ilfımm eve 2500 lira. kıymet ta.kdlr edilımlc; oı. 
llan"n l.cbllfi'lı~ ve i$ bu hülıüın tarihi 
UV · '1 itibaren on l>~ ı:-iin için.do tem. 
ylz edilmedi.ti la\dlrde l!amın ka.t'i~et 

lııesbı:dece.ği ilin olunur. 

duğunda.n bu muameleye k:ırsı da bir 
<l:yeceiinh ~ ltlrazını-ı varsa ıran h • 
11)hionden W.b:ıren 15 J:"iin lçlnd'e bildli • 
ritme.si, za,bıt va.raka.u sureti yerine 
b~ olmak üzere i.!Anen teb?i~ oıuınnr. 

ZAYİ - Nüfus cü1Al.:ınımla. terhis 

tlezkıP.1'~ml z:ıvi ettlın. Yenisini !)lk.vdı. """ Doktor 1. Zati Og§)t a 
tı:mdın eskisinin hü!ıınü yoldur. 1 

J 

R•tedl:ve hreıımıdats muayene. 
Şehremini askerlik ~ubesinden l\Ius. hanesinde 6fleden aonra bagta. 

tafıı. otlu Şükrll Sara.cotlu 3U & luml bbal ecs., 

TÜRKİYE İS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMİYELERi " 

1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lir& 

1 )) 999 )) - 999.- )) -
1 )) 888 )) - 888.- )) -
1 )) 777 )) - 777.- )) -
1 )) 666 )) - 666.- )) -
1 )) 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 )) - 656.- )) 

10 )) 222 )) - 2220.- )) -
30 )) 99 )) - 2640.- )) -
60 )) 44 )) - 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )) -
334 )) 11 )) - 3674.- )) -.. .... 

Türkiye /f Bankasına para yatırmakla yalnız para birihtirmİ.f 
ve faiz almıf olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemi1 olur • 
•unu%. 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden : 

Çam, Kayın, Köknar ağaçları
nın kesim nakil ve istif işi 

1 - Devlet oııman )4.ldnıesi K:ua'bük ırerir anıiırliğine bağlı BüYük düz böl. 
C'eslnln Büyiikdüz, fekir, Kı.luı~an oırmaınt.aıruı'lll muhtelif ma.ldalarmda. 
&a.ıngalanan Büyükdüz onn;uuoda 603 alede muadil 2711 Qlı>lıre mikfi.b kök. 
oar ve 488 adede mudil 1605 metre mikııb kaö'm ve Kokmd:ı.n oı:tmanıudı.l 135 
ıı.dıede muadil '721 metr" blkib köknar ve 90 adede muad~I 376 metre m1kd.b 
kayın ve Tekir omnamnd:t 160 adede muaıl.il '769 m.,ı.\l'e mlkab kökoo.r ve 35 
adede mu.adil 79 met.re nılki.p çam kJ mecmuu 1511 adede muadil 6261 metre 
miki.b ça..m ve kı:ıym ve köknar aı:~ıarının dipten k~ ve vNilecek o!çüle. 
re röre toml'\Jllc ha.linl ifrat etmek, depo ~haz edHen ve eıılllecek olan mahalle 
30.8.943 ta.rJblne kadar na.kil ve ~ e'1nek ü-rere aı-q ek'iıİILmeu'':l çıkarıl. 

mıştır. 

2 - Açlk elcsİl!me 27.11.9t2 taTjhlne rasna.ya,n Cuma rünti saat 14 de dıev. 
ıet orman iı;letmesi Karabulc revir imtıa!tl bin96111da topl:..na.~aı< ola.n loo

m•syon huzuınurıda yapıla.caktır. 

3 - B"rlnci maddedı> yanlı şartlar da'ıresinde lsbu emvatln dipten lreSme 
na.kıii ve lslıif lşill.'lm beher met.re mikılbınm mllhaınun~ bedeli aıltı lira elli 

kuıruşfıur. 

4 - Teminat al1ıç9 % '7,5 hesablle 3053 lwıilr. 

5 - Bu işe- 11.ld ıa.çık eksiltme şa.rlnamelıeri Anka.rada Ormn.n Umum Mü. 
cfürtüiü ile Zonnldalt Orman Çevirce Miidürlilğünde vıe Kam.bük revir amtr. 
Jiğinde görulebiıtr. 

c 6 - istdrl!Jıeorin ek~ittme gilnünde ~mtn.aıı akçeforlle birllkıle revir amlrlL 

titre müraca:ı4 etmeleri ıüzmnu llan oıumır. (1456) 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
itfaiyeye aJd Boğaziçi nıotörünün tamiri a,çi'.t eksiltmeye konulmu~tur. Ke. 

sif bedel.I 3438 flra 50 kuruş ve fil: ~lnatı 25'7 lira 88 kuruştur. Keşif w 
ı;ıart.name Zabııt ve Muameııı.t JUüdiirlüğii 1m.leminde görülebilir. 

İba.le 20/11/942 Cuma günü saat H de Da.imi Encümende ya.pılac:ı3<tır. 

Talliblerln ilk temln.Lt m,1.klbu.z veya mekıtublıvı ve kanun.en i'brazı lA:ıım 
goeltm dllğeır ,·esikalarila iha.!e günü mu:ııyyen sa.ana Da.i-mi Encümende burun. 

mal:ı.rı. ( ı 096) ··································-·-··-········· ....................... ---·-········· .. ··-·· ... .. Son Posta Matbaa11 ı Netriyat Müdürü: M. Sami Karayel 

IAHIBlı A. Eknm UŞAKUGIL 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaçlarının 
kesim nakil ve istif işi 

1 - Devlet orman işletmesi Kara.biik revir aınlrJitine batlı Keliepe bölre. 
sinıl.n Keltepe orma.nın.;ıı muhtelif ı:ııakta.la.ruıda da.mga.la.ııa.n 2902 adede mua. 
dil 8461 mel!N! mikab köknar ve 1164 adede muadU 2289 metre nıikab ram 
aiaçla.nnın dipten kesme ve verilecek ö cülere göre tomruk ııa\lııe ifrağ etmek 
ve kabuklarını soymak surelile d.epo ittlhaıı edlilen ve edi.J,eçek ol:ın yerlere 
na.k:iı ve istıi.f işi 30/10/!H3 tarlhme kaılaır yapılınali üııere açık eksiamcye çı. 
kaırılnııştır. 

2 - Ao!k eksi11'me :>O/J l/!H'~ tuihine mstı~an Paaa.r!esl glinii s;ıaıt 11 cıe 
devlet orma.n lşlelımesl Kar.ıblıtk revir imirtiği binasında t<ıpıanac .• k ola.ıı ko. 
misyon lıU7iUTUndıa yapıla.caldıT, 

3 - Birinci maddi!dc yaz.ılı şart!ar dai:resinde .işbu emvalin dip'eıı kesme, 
naJıın ve istif işinin 't>elıer met.ne mikabı (y-edi) liradır. 

4 - Teminat a.k.~e~i e0 '7.5 b.rsabite 56;;0 tiradı!'. 

5 - Bu işe ald açıok e'fsllıLme şı.ı-tmımele:rıi Anka.rad:ı. orm:ın nmum mii • 
dürliiğii ile Zonguld:U orm.1n çevlrge müdürlüğünde ve Kar.l.biık revir Amir. 
liğ'1ıde görüleblliır. 

6 - İstekllıertıı f!'Kslltme gününd1." ttnıin:ııt a.kçe-teı1Je birlikte revir amir. 
fiğine miiracaa.t ef.meleırl Jüzuımu ilan olunur. (1455) 

İzmir Defterdarlığından: 
Şerif zade l\la.hmlld'un yeri şebııye milli emloıik saıtış bt'dl!lindl'll mev<'trl 

18250 lira 9 ~uru.-; umum borcunun temini tahsili için hazineye blrind dere. 
cede .iıpo 'JekM bulunan İıminlc l{as;ııp JI az~r ma•h:ılleı;inıiu Aliı>:ı;.ı ve ütüc:ıiıcr 

sa.ıağında kı:i.ln 248 kü.Llik, 3tll ath, 28 paırsel sayıda. nnıJca.yye•l !7'7. 79, 81. 83, 
24. 24/1.2, 67, 69, 71. ıs, 201 ka.pı nıımaraJarı ve 24000 lira kn·nırti muka.v. 
ycdlell av1u ve dükkanları mfü;tcmil Büyük Leblebici otlu h mı t:ıhslli emva.l 
kanunu hükümlerine tev!ikar 21 gün müdJe'le müza,yedeye çıkarılmı!:tır. 

Taliblerin '7/12/912 tarihimle sa.at 16 da İzmir Vilayet idare heyet.ine mü. 
raca.aıtlar llAn olunur. (1426 

ı-ürkiye Cümhuriyeti ~ 
ZiRAAT BA KASI 

Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aja.ns adıedl: 265 

Zirai ve tica.ri her nevı ba.nka mııa.mt>lelerl 

Ziraat Bankasında. ı..wnba.ralı ve ihbarsu tasarruf hesabla.rınd.a en 
...,. 50 ııı.-.ısı bulunanlara senede ( defa çekilecek kur'a Ue qaı;:ıda.ki 

ı;ııana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

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 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Hesaoların~dakl paralar bir sene iolnde 'SO lira.dan a.şa.11 

dii$miyenlere llı:ramlye çtktıtı takdhde % 20 fazlaslte Vt'rllıeeekttr. 
Kur'alara senede 4 defa. 11 l\Ia.rt, ıı llazlra.n, 11 Eyliil, 11 Blrl&I . 

kanını tarlhl('rlnde ~kllec.-ektır. 


