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Bizert ve Tunusa 
48 kim. mesafede 
çarpısmalar oldu 

/ngilizler bir Alman tank kolunu bozguna 
. uğrattıklarını bildiriyorlar 

Almanlar Tunusa yani takviye kuvvetleri çıkardılar 
Amerika sözcDsO diyor ki: "Yakında birçok faylar cereyan 

edecektir. BDyUk bir çarpıtma daha yapllacaktır. .................. -ı 

-==ı 
b.şalttııar 
lngilizler yeniden 28 

tank, 24 top, 250 
otomobil zapt veya 

tahrib ettiler 

-

Yunanistandaki mihver kuwetlerinln takviye 
eddmeleri yüzünden laıe buhram vahim bir 

hal almıı, Çolak oğlu istifa etmiı 

• ~ 20 (A.A.) _ AbnaD Loadrat 20 <A:A.> - Britano.,Fllof ~erinde tutunma.ta çabp-
Cll'dulan batbinanclaabjınm teb ya kflllabarrlri. Afrikadald :JOl'I& ela, A•••nl•r, tam bir Al
~ı mNttfik ~ cenab d• man taraftan olaa dshiliye na· 
k.4~7aıun kb Jam111nda Y1I ta A..,.pada M~ver ~_'lfuau al· ..... Zancwld:ri s•tirmek içia se-

aa mahalli miiaademeler bDda W-- ...... .,.. ve nldi teAirler abmtlarcbr • 
.... ·•mda Alman kıt'aluı çok Y•••W.• pı.l memleketlerde Macaıütancla, amiral Horv 
~·h .. asaa tanare filolara- _. akWer 7ap~~ 7~~- naila maaviDlain MÇimi itU» talik 
... Yardmai il .. L_L•1 h&cmn• .... _..L. Çobılloll• i8tifa •tmiıtır • 
._,.. ~wuı d ~·;.tendald Mihver Jmnet- eldnnete mavaffak obn11fiar. 

Milli korunma kanunu 
Yeni lıazırlanan projede ceza 

müeggideleri arttırılıgor 
Memnu fiillerden herhangi birini işlemiye teşebbüs edenler ve bu 
fiillere bilerek yardım edenlerle yctphranlar 100 bin liraya kadar 
para cezasına ve 10 seneye kadar hapse mahkum edilecekler 

Ankara, 20 (Huauai) - ı 
Milli korunma kanununda 
bası detifildilder 7apılma .. 
brarlqaufbr. Bu husaataki 
proje 10D pldini abmfbr. 
Proje ta .. lıatta sörWea nok
aanlann ortadan kaldırılm•· 
•ma, •e busünkü ikbaadi du
nma kartı•ında ceza ın6eyyİ· 
delerinin utlnlmaaım eau 
tulm'lfblr. 

YalmMla MecliH tevdi ecli. 
lecek olan M projeye slre 
milli lcoranma kanunu cere
iiace kmulan tetldl&t 'H mQ
...... lerin bc11'olannda ça• 
bf&Dlar barem kanunu hü-

lriimlerine söre alclıldan ma. l 
q •e 6cret tutarile tayin e-
dildikleri kadrolardaki maaı 
veya 6cret tutan araımdald 
fal'kı a7bk maktu tazminat 
olarak alacaldardır. Bu tq
ldlit ve mUeueaeleriıa litvt 
halinde benzeri yer vazifeye 
tayinlerine kadar lityedilen 
tefkilit Ye mü.....oden aJ. 
makta olduklan ÜCNtltft' ken• 
clilerine aynen ödenecektir. 

Milli korunma kanununıı 
ve:ra bu kanuna dayanarak 
....,.dilen kararnamelerin 
tatbiki ile •as"feli daire tet
kilit n mtleaMMler memur-

lan veya bu m'emurlarclan 
basalanna kendi itlerine ill
ve olarak a)"l'I bir vazife •e
ril.bilecektir. Bu takdirde 
mDDsam •asile içia aynca 
300 lira;,a kadar aylak taz. 
miaat •erİlebilmeai eaau ka.. 
bul eclilmittir • 

c...ı. 

Toptan, yan toptan Ye pe
rakende ticarette tacir aıfa
bm haiz hakiki ve hükmi 
phıalan:a yapılan alım ve 
aabm muamelelerinde utılan 
mal için aabcı tarafından fa • 
tura nrilecektir. Du f•tura· 

(Dnarm 3 iinci eaJlfada) 

Profesör Fatin diyor ki: "Fırtına ve yajmur birkaç gün daha 
sürebilir. Fakat kanaatımca bu yıl kara kıı çabuk gelmiyecek, 

ayni zamanda ıiddetli geçmiyecektir,, 

bnetı•lal laareket v.:.fti~= ~ takft7e edlbnıtlerl ~ Dola a.n..nJ•rda polis vuifMI 
................ Alap. keaminde ve •• ....... late buhranı. •alPm slnnelı hen alb Macar tUmı.nl 

(0....... .t a..ea eql_,a) Wr laal alm•P· Balsanataada, Raa ceplte•ıı.. seri al•mfbl'. Fwlw ~ l••ıw .W 111 ,.,..., ,.,,.,,.,_,. allltl•~ tleoril• ~ pw .,. .Zekrilt 

.Madrid. ınUdafll c Ask eri vaziyet .., E...ad ... ,....... ...... r ,..... .. ..... ..... ' .. Samatya aalüllerincle ele 12 

h ...J ,... w... ........ ...._ .e- Edirnede kar kaclar aandal parçatuum,br. 

mı vara karaı 15 bin k. I . 1r? :-....:: :: .. -::.:. = ıır t.••• ••i•I•• 
kltlllk bir kuvvet 'onusu il e e uecıreceı • t :::-;...;.:; ya~or =..-=~ki: "3 

hazırlıyor yazan : Emekli General K. D. =-~:ı,..~ t,e; ş.:!::,~ ::._ = ;;;_ ~ H~~.,ı!"":t!: 
. ıw.. (T.P.)- ı...,. ct.1111 T-- ldt'•I flmali Afrlrada ce-llİıılclıİI'. Hw M .malauım t.nıf ~~ haYaeı eemete 1-ılamııtır. fırtına. fÜlddle d•llHml edi- saz vapuru demirini tarayarak 
~ ....... lıWriıl .......... ..,_ etmddıe .. Mkeri hanket· - .... ~ha ebemmly~. Fırtıııııı yı•tıı"ı ~ısır yor. «Tunç. vapuruna bindirmif, ... ,_ .... .__. m....._a...._ _....._ a _..L. .I! --L-~: haliDe ıel • keacU Wainde ........,_ umaa ve. P 9 --J • ta d vanıı•• ela A ak h"l" 
-.ı ....... ~ - .. · ...- • C5aemıa - ..,._ rıecek hul.wdu ,,;e ıa..ketJerle Dilmkil ,tehir tUamada da bil- uu IUll n a r- Y apı aa 1 ıne çar-
llCllll'a ........ tllneld ~ldddaa mlmtlr.,. ha ldt'1171 eline _.1 __ laanuılı IS ANltıe iftlpl etmekle dirditimiz sibi fırtma, telainle, Sol~a, 20 (T. P.) - Dün- P~~ ha•ra utramııbr • .. et... ~ :---.u, Mek oek, Olllılm...,. ela maWua cuc- • bir neti elcl den6eri temadi eden deh-'li -.llrıavanzadelere aid «Mete• 

• ..................... ı .. 1. Glll olu lllnıflll dlitır eu.fı alt .....- beoUıs buil oe • limaaıcM ve mWJaakatta ltir hayli icar I l B :ır-• vapuru da demirini tara,._... 
.._ llOOO .._.. '" ,..Jma Mtk • ....... ... ..... ve edeUlmit cleildir ve bu neticeyi, haaara aebeb olnıuıtar. Haydar- lrfma an, ularcırift.man Ciltalideki lnhiaarlar ldareel nh. 
~ ........_ ~ .....,_ .. AHeuıle rlll Wr P• .-eı:ıelı: _........ tıaraflu •Mhlda pqıa ebebd-ii içinde y&ldil bet laa taralrnda 6i,)liik laQGrfa- bmma tıoalaDUfbr. Bu m&aademe 
~ mlı4ılııııl» W. kııt'•1n "91d1 ....... • ......... ~ 1Mldenm ilk ma• mavuaa Ntmıı, Haliçte bir ro- ra Nbeb olmllf, oe biliimam neti..md nh 
.-llll&la, Mehs&ıa ....... ......_ t \• .._. .. ...,..,.,., ~. Od k8ımUr motarl de t.Won H telpwl mcrlaa6cra. w.pw ude•-~:-.parçal•nm•t. 
... mlı ıle ..W. tllDlt ._ ... t* JI _,.. lllM ı.oe.ıtıa .,.. Va. elumm'ı'etU RNtte hasara ut· fua ~ llfrcıtnutbr. Ha-'-.:~direa.ı kh .. 

.. ..... IJW ;pjıi•ı , - o ~.... •. ~ 
L.....l-~--
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AB ABERLE Sovyetler de 
taarruza 
geçtiler 

ı 41 rikaya uçak gönderilmesi 
Laval d·yor ki: "Frans·a ancak imparatorlukla 
yasıyabilir, halbuki İngilizler ve ftmerikalllar 

bunu parça parça alıyorlar,, 

Londra 20 (Radyo) - Mütıte. 
fik kuvvetleri ~imali Afrikada taar 
ruzi hareketlerıine devam ederken, 
Rwlar da Finland.iyadan Kafkas·. 

yüzünden Rusyadaki Alman 
hava kuvvetleri zaylf düşmüşle 

lara kadar uzanan şark cephesinde Moskova, 20 (A.A:) _ Sev_ 
Alınanlara karcı taarruza g-miş yet k ti · O .,.. -,.. uvve erı, rdzhonokidze 
vaziyette bulunuyorlar. Bu arada zaferini, 13 üncü ve 23 üncü Al
Don cephesinde de taarruz başla - man zırhlı tümenlerjnc karşı el-

ist~d!ği noktada, Sovyet kuvvı 
Ierınm, taarruza geçebilecek t 
halde olduklarını isbat etme 
tedir. 

Han edenleri delilikle 
anlaşmanın Avrupa 

Laval harbi 
Almanya ile 

sulhü 

itham ediyor, 
kıt'aslnda 

söylüyor 

mıştır. de etmi~lerdir. 

Şark cephesi 
Askeri münekkidlcrin fikirle

rine göre, bu s;ıahh başarının ne
ticelet"i, Rus gene) kurmayının 

.. Afri~aya büyük snyıda uç~ 
gonderılmesi yüzünden, Alm; 
hava kuvvetleri, doğu cephesi 
de hayli zayıf düşmüşlerdir. 

(Baş taralı 1 inci saytada) 
Mo:zdok doğusunda düşmanın 
tekrarladığı hücumlar k1t' a ları. 
mızın uyamk müd.:ı.faası karşı-

Milli korunma kanunu garanti edeceğini 
'1işi, 21 (A.A.) - Laval dün 

gece radyoda bir hitabede bulun 
muş ve ezcümle şun lan demiftir: 

«Fransa ancak imparatorlu. 
ğu ile ya,ıyahilir. İngilizler ve 
Amerikalılar bunu el'mizden par 
ça parça almışlaYdır. 

Fransızlarl Ecnebi menbala- Bu harbi ilan edenler deli idi- sında akim kalmıştır. İki düşman [Baı tarafı 1 inci sayfada] M~mnuiyet hilafına ve tica 
rından gelen haberlere inanma· ler. Çünkü hu harb ilan edilme· grupu yok edilmiştir. Staliııgrad· ların alıcı tarafından muhafaza. kasdıle imalatta bu:unanl 

den kaybedilmişti. cıa hücum kıt'.,.larımız birkaç ev s~ mecburidir. Dükkan, !na~aza, ' satanlar 100 liradan b in ~~a~ 
yanız! Ben 0 zamanlardan evvel Al- bloku işgal etmişlerdir. Düşma· tı~arethane veya. satmak ıniksa· kaaar, tekerrüründe SOO lirad~ 

Londra ve Bo3ton radyoları- manya ile anlaşmak istedim. nın mukabil hücumları aklın kal· dıle mal kon~labılen yeı lerde ve 5 ~in liraya kadar cezaya ın 
nın birçok hedefleri val"dır. U· · ·şuna kaniim ki Almanya ile mıştır. pazar yerlerınde perakende ve- kum edileceklerdir. Halk 
nutmayınız ki ben hu harbi iste. anla,.ma Avrupa kıt'asında •ul- Don cephesinde Alman ve Ru. ya toptan satı~a arzedi!tm mal- milli müdafaanın kat ' i i~t" 

"' " . l • f' .. . "k tya medirn. hlin tek garantisidir.» men kıt'aları düşmanuı mühım ara c~ns vekıatı1 gos1terırF«:lı 1et olan zaruri maddeler hak.kın 
~~~~ piyade ve molörlü kuvvetlerine veya ışaret onu aca tllr. ıat.a- alınan stok kararlarına ri 

--------··----· . Berfı·n, Petenı'n Amı'rar Darlan karşı çetin muharebeye girişmİ§- rın veya talebin artmasına saik etmiyenler 500 liradan 5 bi: 
Atat·u· rk'u' n ebed"ı lerdir. olacak her türlü yazı veya resim raya kadar, tekerrüründe 2 b 

Sovyet teblrği neşri yasak edilecektir. Hükumet ı:radan 50 bin liraya kadar c . f. h f "h hitabesinı' nasıl PefAO<I s11dakafdon Mos.kova, 20 (A.A.) - Bu hususi tahıslara aid aı·diye ve zalandırılacaklardır. Is 1 ra a ga 1 na \i ü j ü Cuma günkü Sovyet tebliğine ek· depo ücretlerini, tahmil ve talı- Tesbit edilen miktaı la't' üstüı 

f d tir: liye Ücretlerini tayin edE"bilecek- de san'at ve ticaret erbahınd 

blrakllmasJnf n te Sİr e iyor? bahs~dı'yor Stalingrad bölgesinin bir ke· tir. Bu suretle tayin olunan ü~- stok yapımlar ticaret v e san' 
<I sim:nde Alman tank ve ve piya· retten fazla ücret almanuyucak· erbabından faaliyet sahaları 

1 11 Berlin, 21 (A.A.) - Yarı res- Cezair, 21 (A.A/ _ DRrlan desi iki birliğimizin gerilerine tır. y • şında stok yapanlar, tür.car c:ı 

YI 1d0
11 n u• mu mi pmahfillerden hildirildi'ğine gö dün gece radyoda yeniden bir hi- kadar niifuz etm~lerdir. Kıt' ala. t F.azla

1 
saati.ak çalı~mfa.gtı r1 ~aye~ mayanlardan ve herhangi 

Bu münaaebetle Londra radyo· 
aunda lngilterenin eski Ankara 

Elçisinin bir mesajı okundu 

Londra, radyosu bu sabah 
Türkçe neşriyatına başlamadan 
evvel Ebedi Şef Atatürkün naşı· 
nan ebedi ikamtgahına bırakıl. 
dığı günün dördüncü yıldönümü 
münasebetile eski .<\.nkara Elçisi 
Georg Clark tarafından gönderi
len mesajı okumuş.tur. Mesajın 

metni şudur: 
Dört sene evvel bugün Ata~ 

türk'ün nası ebedi istirahatgahı
na tevdi edilm~iti. Onun layemut 
ruhu her zaman yaşamaktadır.n 

Ll'\ndra radyosu bu aksamki 
neşriyatında bu münasebetle hu· 
gusi bir program yaparak Ata· 
türk'H v&d~-decf'ktir. 

Almanlar Lavalden 
memnun değillermiş 

Stokbolm 20 ( A.A.) - Bertin. 
de, Lavalden pek memnunluk gös -
terilmemddedir. Vi~lde verilen ka.. 
raı-ların ayni a)qam Londrada ha· 

ber alınmasına hayret edilmekte • 

dir. 

re eten Şimal AfrBcasınm işga· tabede bulunmu ... ve Mare"al Pe- rımı;ı: çetin muharebeler ~onunda e mıyen er etı et ve ıat uıt.ısı maddeyi ticaret ka .1·1 t k 
~· · h "' "' k k b . . . suııe s o ~ u üzerıne adis olan büyük teh. t · F .. hh t' 170 Almanı yok etmiş.ler ve 5 oyma mec urıyetıne ı·ıayet et. panlar 1000 lı'rada lC b" 

1
. 

. . . enın ranaanın muşa as _ımsa- k h 'b . l d' B k . l h"k. b ' 1 n ın ı lıkler hakkında Fransız mılletı· lı" old y • d" . t d·-· tan ta rı etmış er •r. u e· mıyen er. u umetçe tes ıt o.u- ya kadar, tel'erru··~u"nde S b'ın . d'kk km. . . ugunu, onun şım ı •s e ıgı· . . . k .. • 
nın ı at nazarını çe ıştır. . simdeki durum .lüı.eltıJmıştır. nan zerıyat ararlarına aykırı radan 50 b' 1. k d 
B l. hf'll • " 1 nı yapamamak zMunda kaldığı- · · k . d h k d h • ın raya a a.- pa 

er ın ma ı erı ı'.ı1aresal Pete- A 'k 'l' . h kk d k' Volkof cephesinın hıı· esimın e· .are et e ~nle~ an.kı.1da 100 cezasile ve ayrıca bir seneden 
nin hitabesinin İngiliz ~e Ame· n!,. m~rı .an. m~ .P.tı·-·a· ~n . ~ 1 ki mühim keşif hareketleri n iha· lıradan 5 bın lıraya kudar, te- seneye kadar h · 'l 
rikalılar iç:n bir hayal inkisarını fikırlerıne ıştıra~ ettıgı~ı_;, ı~til~cı yet bulmuştur. ~en-üründe 500 liradan 10 bin kum edilebilec:~1

1;r~~;.ası e m 
mucib olduğunu çünkü bunların ı larla b:rleşmek ·~temedıgını soy. Moskova 20 (A.A.) - Alman lıraya kadar para cezası bükmo· Herhangi bir madd .· h" 
Peteni ortaya ç:kamıyac'\k k'i.· I lemiştir. Darlan Mareşalin tali- la.rın Ordonlkizekıiı mağ'ublydleri luna.biiecektir. İthal ve ihraç met tarafından tesbit e;.:d.lu 
dar yaşlı olduğunu sandıklarını malına mutabık olarak hareket hakkında, Sovyet haberler bürosu • madcieler"nin tesbit edilen fiat- şahsi ihtiyaçlar üstünd b~ C:~ 
söylemektedir. Marel}al Pe. ettiğini ve kendisinin yemini La· I un hususi bir tebliği aiağıdaki mü. larına riayet etmiyenler bir ay. renler 50 liradan lOOO ~ra;rı 
ten, tuttuğu yolda devam val8: d.eğil Mareşala ettiğini ilave temmian malumatı vermektediT: dan. bir .sene!e kada.~ hapi5. ve dar tekerrüründe iki misli ~a 
edecektir. Onun sözleri hiç etm•ştır. Almanlar rnuharebe meydanın· te&bıt edılen ıthal ve ıhraç fıat- ceza.sına ve ayrıca 3 ay k d 

da 5.000 kadar ölii bıra1'mışlardır. larile satışın veya mühayaanın hapis cezasına m hl • a ~· 
bir zaman zaaf eseri telakki edi- A 'k d · h Jıı Alınanlar, Mozdokda da ağır ka _ yapıldığ fiatlar arasmda fark ceklerdir. a 'um e 1 

lemez. Şimdi Afrikada İngiliz ve m~rı a eOIZ aŞlrl aru yıblar vererek geri çekllmek zorun. tutarının 20 misli ağıl' para ce- Memnun fiillerden h l 
Amerikan propagandası tesirsiz S8h818fln8 asker gÖOdermeğe da kalıitışlardır. So~~et kuvvetleri zasına mahkfı~ . .. edile~e~lerdir. birini işlemeğe teşebbü3 :~::~ 
kalmaktadıır. Onlar Petenin is- tarafından ele geçınlen, Alman Bu ceza tekerrurunde ıkı kat o· ve bu fiillere bilerek )al"dım 
minden istifade etmek istemekte- devam edecek barb malzemesi aı-asına 140 tank, lacaktır. Salahiyetli menıurlar denlerle yaptıranlar 2 hin lir 
dirler. Berne, 21 (A.A.) _ Vaşing· 6 zırhlı otomobil, 70 top, 95 ha- taıra~ından is~enilen mal(ım~t~ dan 100 bin liraya kadar pa 

Cörçilin oğlu Afrikada 
Londra, 21 (A.A.) - Çörçilin 

oğlu yüzba~ı Çörçil Şimali Afri. 
kada harekatta bulunan Com· 
mandos'larda hi:z.met etmektedir. 

d l b . h b van tdpu 84 makineli tüfek, 183 vermıyen, vesıka ve defterlerını cezasına ve 3 seneden 10 sene ton an a ınan ır a ere göre, • l" d 
Am 'k d . l b h motosıklet 2350 kamyon vardır. göstermiyenlerden 100 ıra an kadar hapse mahkum cdilece 

erı a enızaşırı ıar sa ala. ' k d k ·· .. d Londra 20 (Radyo) - Mosko. 1000 liraya a ar, le errurun e lerdir. 
rına asker göndermeğe devam 
edecektir. Bu senenin sonunda 
bu miktar bir milyo:ıu bulmuş 
olacaktır. 

vadan bildirildiğine göre, Orjonikid 500 liradan 5 bin liraya kadar 
ze'de Almanların kayıbı ölü ve ya ceza alınacaktır. 

ihbar edenlere 

Biiert ve T unusa 48 kim. 
mesai ede carpişmalar oldu 

ralı olarak 20 hin kişid;n fazladır. Hizmetleri ma.zeretsi;:; b.~' akanlar 
Ruslar, mağlub düşmanı ıimdiden Sanayi ve maden m~es~ese!e. 
dağlarda ve ormanlarda taklh et • rile_ diğer iş yerlerindekl hızmel
mekte ve bıraktıkları sllahları ona lerini mazeretsiz bırakanlar, 
karşı kullanmaktadırlar. muattal sanayi ve maden mües· 

RU$lar, Mozdok bölgesile Lenin seseJerile iş yerlerinin işletilmesi 
gradın §İmalinde de Almanları ken kararına riayet etmiyenler bu 
di mevzilerinden atmıJl.ardır. müesseselerle un değirmenlerine 

lzve•tİya ne diyor? ve un fabrikalarına el konarak 

Memnuiyete aykırı yapılan 
leri haber verenlere bulunan m 
lın tamamının bedeli veya me 
faatin tamamı suçludan alınar 
verilecek ve haber verenin is 
gizli tutulacaktır. Hakiki ihb 
da · bulunmayanlar memnu fii 
azami cezasile cezalandırılaca 
lardır. 

Bunun önüne Keçmek için, deat (BCAf tarafı 1 inci •aylada) lal' önce kıtaatı arasında cereyan 

Bu münasebetle İzvestiya gaze • işletilmesi kararına ııykırı hare· 
l!esıl diyor ki: Bu bir ba,langıçtır. ket edenlerin, taşıtla:-ın ~~yrüse· 
Almanlara, ne kıt hazırlığı yapmıa_ ferleri ve ücretleri ve çalıştırıl. 
ya, ne de muhtaç bulundukJarı maları hakkındaki kararlara ri
yorgunluk nefesini almağa rniisaade ayet etmiyenler birinci defasında 
vermlyeceğiz.» 100 liradan 10 bin liraya kadar 

Her valilikte ve lüzum gö 
lecek kaza merkezlerinde tek 
zadan mürekkeb birer ihtika 
mücadele heyeti kurulacakt 
Bu azalardan iki3İ belediye 
cümenleri azaları araaından 
ya dışarıdan seçilecklı-dir. 

lıükUnıetin Vltiden Parıse tll:fın~ml. mun diifürmektir. Hadiseler hızla etmektedir. Amerikan motörlü 
ıtnı teklif etmiftir, Bu tedhır, 1! · birbirini takib etnıektedir. Pek ya kuvvetleri bir Alman hücumwıu 
len d.ha çok güçle§tirecektir. G~ kında birçok ıeyler cereyan edecek pü&kürtmütlerdir. 
çdate ~Jar istisnasız olarak bu tir. Büyük çarpııma bir daha yapı- Alman takoiy~leri 
tAin F .. a.neıız~an tüphe etmdde.. lacıalktır. Londra, 20 (A.A.) - Fas rad-
dılrler. Cepheden alınaa. nıporlara gÖ • yoau, bu akıamki yayımında 

Almanlar Bingaziyi 
boşalttı tar 

~e, bu ilk çarpıtmalarda Amerikan başka Alman kıt'alarının Bizer
lnglM'z kuvvetleri bazı kayıblara uğ teye geldiğini bildirmektedir. 
ramı,?arsa da, Alman zayiatının Alman ~~bliği 
çok daha önemli olduğu söylenmek BeTlin, 20 (A.A.) - Resmi 
tedıFI'. . tebliğ: 

A'bıanlar, en !iyi muharebe tank. Cezayir • Tunus hududunda 
[Baf tarafı 1 inci sayfada] ları olan Mark 4 tipini kul.Lm.:mıı - tayyarelerimiz alçaktan uçarak 

Alman telıliği lar ve müttefik kuvvetlerine kl\l"fl ileri hareketimizi yavaşlatmaya 
B J' 

20 
(AA) _ Resmi pike bomba upaklarındaa istifade çalı.fan düşman ileri müfrezele-

tebl'~r. m, ' · etmlflenllr. rile de Golcü kıt'alara kar~ı mu· 
S ıg · "k d Alman ve İtaL Büyük kuvcelter henüz vaffakıyetle hücum etmşilerdir. 

yan e~:~~fı ~ıt~aları birkaç düş- - çarpışmadılar Şimali Alrikada seferberlik 
tnan tankını tahrib etmi~lerdir. Londra, ~O (~adyo.) - Gece Vich! 20 (A.A.) - Vichy rad-

Büt.. .. k A t . t tahrib e· yarısında şımalı Afrıkadan alı- yosu Tancadan aldığı bir tel.,...a. un as erı eıusa ı b 1 .. ·· f'k .. -
d:ildikten sonra Binga:zi tahliye nan ha e~ eAre gore, m.utte ı ve fa. atfen General Eisenhowerin 
,__.ilm' t' Alman kullı kuvv~tlerı arasında Anglo-Saksonlarm isgali alhnda cu ı, ır. -- 1 T · 

Alman hava kuvvetleri İngiliz henüz ltemads o ma;nıştır. unus ?l~lunan_ !opuklarda seferberlik 
kamyon kollarına hücum etmİf· toprak arın a yapı an çarpışma. ı an ettığıni bildirmektedir. 

Meclis müzakereleri 
(Baş taralı 1 inci .fayfada.) 

Bu netice üzerine riyaset maka -
mı kanunun diğer maddelerinin 
müzakeresme, blr1l,nci maddenin en. 
cümenden geldikten sonra devam 
edebileceğini bildirmiş ve ruzname
de görüşülecek hatka madde bulun_ 
ınadığından toplantıya son veril -
ml~lr. 

Meclis Pazartesi günü toplanacak 
tır. 

r;'aı.ı ŞARK' da ~ 
Rejisör... TOURJANSKI 

nln yarat.tığı 

lerdir. 
Mihver kuvvetlerinin ric'ati 
Kahire, 20 (A.A.) - Düşman 

dün mukavemet etmeğe çalıştığı 
Bingazi çıkıntısı fü:erindeki Sce
Ieidima Antelat sıl"tlarından çe. 
kilmistir. 

Briıgıitte Hor»ey _ Johaııınes 

Hesters'in müştereken temsil 

Almanyanm ispanyaya karşı A ş K"'~e 
harekete geçmesi muhteaıe mis, s ... ~ .. ı. d! .. '!':ilmm; 120 hava alanı ele geçirildi 

Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz
ler, Sirenaikadaki 120 hava ala
nnidı:ı bazıları sağlam olmak ü
:ıere 550 kadar Mihver uçağının 
tahrib edilmit veya hasara uğra
hlm4 olduğunu saymışlardır. Dü 
ıilrülen 600 uçak bu rakama ila. 
ve edilirse, MihvP-rin takriben 
1~00 uçak kaybettiği an)aJllır. 
, --

N evyork, 20 (Radyo) - Bu· ı Nevyork 20 ( A.A.) - General herkes beğeniyor .. . 
radaki siyasi mahfillerin kanaati· Franko, İspanyol hava alanlarına 

·· 1 Sinema meftunları takdir edi.. n~ g?r~ Hitler, ~imali Afrikada. ve deniz üslerine el atacak olanın 
kı hadıseler kar,ısında acil ted· t • . . yor •.. Bütün ıehir alkışlıyor 
birler almak b . . d d' spanyayı otomatik ıekılde kar J . . mec urıyetın e ır. v• • .. • 

Hıtlerın, Avrupayı elinde tut- ti tarafa geçlre<:egıru soylemış .._ Bu şah eseri 
m~k için İspanyaya karşı hare· ve bunu, mihvere olduğu lra. .. 
kete geçmesi ihtimali müstebad dar müttefiklere de bUd.frmiJ. SİZ de görün!! 
delildir. tir, • 

tekerrüründe iki kat ceza ver
mekle beraber bir aydan bir se· 
neye kadar hapsolunacaklardır. 

100 bin lira ceT;a 
Hükfımetçe yapılan mübayaa· 

ya muhalefet eden, ticari kredi. 
lerin tahdid tayin ve men'ine aid 
kararlara riayet etmiyen mahalli 
müesseseler 3 bin liradan 50 bin 
liraya kadar para cezasına, te
Ken-Üründe 6 bin liradan 100 bin 
liraya kadar para cezasına mah· 
kum edileceklerdir. 

Üçüncü aza Adliye Vekaleti 
ce

0 

seçilecektir. Bu heyetler 
günde kararlarını verecekler 
bu kararlar kat'i ola~aktır. H 
yet resen suçlulara 50 lirad 
100 bin liraya kadar pua cez 
ve dükkanlarının, mağaza ve 
malathanelerinin bir aydan 
seneye kadar kapatılması cez 
larını verebilecektir. 

Kadıköy 

OPERA 
sinemasında 

ftRJftNTİNft 

El konulan maddeyi ve yar
dımcı malzemeyi teslimden imt!. 
na edenler, saklayanlar, kaçı. 
ranlar, saklamağa ve kaçırmağa 
teşebbüs edenler ve bunlara bi
lerek yardım edenler 250 liradan 
100 bin liraya kadar para ceza· 
sile mahkum edilmekle beraber 
malları ve o mal cinsinden baki- emsalsiz filmin son günlerinde 
yelerin müsaderesine hükmolu- 1 istifade ile mutlaka görünüz. 

nacakt~ır~·~----------------_:_~~~~~~!!!~~~~~~~~~ 
r BUGÜN 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Entr.ika ve esrarlar kaynağı ... n..ı.~et ve halecanlar k.b ""'~ a U$U • • , 

Korkular kasırgası . .. 

l ooris Karıoı 11 M. Moto · Peter Lorre 11 Bela Lugosi 1 
gibi üç büyük cıhan artistinin kudretleri ile canlandırdıkları 

Amcrikanın en büyük ~AY K_A Y~ER Cazının COŞTURUCU 
nagmelerile süsledikleri 

3 ŞEYTANLAR 
Türkçe sözlü harikalar filmi ba}lıyor 
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0:&11111tAVEr ıt:'A !PoR fJ riv ATRo & 
Olmus bl•r Vak'a Yarın F. Bahçe Şehir Dram Tiyatrosunda: 

ile Beşiktaş "K JJ K 
Ya!an: Leonid Leuç karşılaşıyorlar 0 ege ramptOn,, 

Moekovada oturan Ça~nikov . renk ve canlılık verebilmek ı~in ise, ikiZ'lerin düellolarını dinle· Jştanhul Jii' maçlarının birinci Yazan: lusret Safa Goskuı 
itııminde &enç 'bİ.l' kompozitör var i' daha pek çok çalııman lazım. dikçe, mes'ud meı'ud 1rülürose· d · K d B 
d 

a __ k · b 11__ B -Ef • evre$l yarın a ıköy ve Şeref ıa. a.un, nıetresi 25 liraya aatı. 
ı. ~ ompoutör, a ... n çok u muv ... alayet&izliiinden ö- yor, fakat ayni zamanda kızgın baların.da yaptlaca:lıı: 1carıı111ıfmalar. lan bir kumqın, yarı fiatı-

sevdiği, çok_ bej'endiği net'eJi hir 1 t~rü fevkalade canı sıkılan Ça~- tavadaki goğan cızırtısının, odayı d:an sonra blitınif olacaktır, İyi bir na, bir çifti 7 liraya .eri.len kadm 
t.ku:n fark • .!'..ı.r beateleınekle ~b nıkov, mutfakta ıürültü ile ao- dolduran bu kudretli bu canlı tesadüf olarak birinci ~vre ı:rıaçJa. çorabının, ayni incelikle, ayni kali. 
ret kazanmıfb. Fakat bir san"at- ian ve köfte kızartarak çahtma- ıeıler yanında solda aıfır kaldı. rının sonunda Calatasa.rayla, İs.ten. tede olanının yarıdan ucuaa veril-
kar olmak itibarile bu gibi beste- ıına mani olan kom,ularma için. 

1

ğınl da düşünüyordu. bulsporu. Fenerhabçe ·He de B-ik.. diğhıe f&hid oluruz. Eğer satıcı, 
ler r-pikov'u t&tınin etmiy,..,..du. den küfür ebnecre bafladı. Bu··tu"'n bunlara raAmen r- · '"3' ---L•-'-L 
O, ;: bir opera, Yeyahud, .;; ol. Münek~id git;ikten sonra bes- kov <;Doğum» se.-;f.;nisini 'YC"y~n~i taşı seyretmİ§ olacağız. Birinci dev uııuu.ı..,.,U. değilse, kumaıın bir ye .. 
ına~, bir senfoni be&telemek tekir, daha uzun müddet dü- battan beıtelemeie gayret edi- renin hötün c:a:ı:!b maçları Fener : rinde küçük .bir kusur, çorabın bir 
arzuaun.da idi. , ,üDceli ve kederli bir halde piya yordu. Fakat fimdi, ancak ikizler bahçe stadında oynandı, bu suretle nokta.sın?a flf kaçığı olduğunu söy 

Ç&§l'İkoY fırsat cfüttlikç..ı ark•- nonun basında oturdu. Fakat son uyuduktan sonra, parça parça ve ik'lncl dewenin de bütün ca:uhesini ler. En nc:e hesablarla kunılmuy, 
da•la.raıa: ra, müstakbel ogv lunu dü,.u""nerek k k 1 k yarından SODT'a Şeref stadı almı• o. ~~ fabrikıanın, trikotaj ma.. 

:r " açama 0 arıa çalışabiiiyordu. laoaktır, kmesınln de •imalatı arasında saka'-
- Bana üç, hatta ilci odalı biı-az sülCunet buldu. Bu arada yeni bir mesele bas * mal çıkarması tabii sayılır. Kata_ 

müeıtakil bir daire Yeriniz, 0 za- Ertesi sabah eli titreyeTek te- gösterdi. Çaşnikov'un sütninea;: d L!_ fikir • ı· th ·dl K f 1 • I • b ı · b" FENERBAHÇE STADI.· a, 01.J' 
1 ıma a anesı r. a a a man sıze öyle bir eser verırım efonu açtı ve doğum evtni u - nın rra İçmekten maada daha !>L d -L-- l k - rının tezg&0ln a •mucaer er doku.. 

_i, haM<iiı.den, Bethoven'in saç- du. Nöbetçi hem~renin sesini ba,ka meziyetleri de Yarını,. Sir'feymaoı·ye Rasımpa'a yanların, deha mertebesine yükse-
ları bile, mezarlhda, dimdik o- duyduğu zaman büsbütün heye. Meğer kadıncağız evvelce otur- • • \ ~ tenlerin de, özürlü, ,ı, kaçığı gibı, 
lur. Fakat. bui'ÜJıkü feraitte, caııı arl:h. duğu evin duvar gazetesine fİir Oyun tanları ve gayretleri bn-bl. lcıaJem kaçığı fikir mahsulleri ortaya 
mutfak iJi de dahil olduğu halde · -Kiqı, Lidya Andreyevna !~lan da yazannı~.. Bu vaziyet rine uygun olan bu tki takımın ma.. lroydukları çok vakidir. 
bütün iıle.-jn ro"'nı"ldu··;ni "U b:-:_ mı) .• 'l!erak edilecek bir s,ey yok. k k d .- " ... • onun sı sı ev en ayrı1masını çı ka%anına prtları müsavidir. Bu Mesela; işte Gerhard Hauptmann 
cik odada ciddi bir eaer meyda- Tebr:k ederim: Karınız iki kız İcab ettir;yordu. Siitnı'ne, v~-r~.;:;. • ...::-.J L•· ük. b" ·· f-.l'l ~ ~ ,...-..en uuy ır ener)ı sar c:ol e - \re Şehir Dram Tiyalr<M"unda oyna. 
na getirmeme inıkin röremiyo- doğurdu. siirle,.i duvar gazetesi redaksiyo.. nmı. Bestekar sapsarı ke&ilerPk .. .. .. .. celc oLm bu maçta hücumu elden nım piy~I College K.raınpton., 

N 
nuna goturuyor. Oradan yeni ta- bırakmtya.n taraf selirnete erecek • Seyrettikteıı sonra, kendi kendi-

Ma.amafih, bütün bunlara rağ - e?. Diye kekeledi. limatla geliycırdu. Sütninenın hu · d Gerhard Hauptman 
men Li:ıı:im bestekar büyük bir - f ki kız. gidip gelisle~: onun Duvar "'•· tir. ( me sor -~~ .~ Şayed hbu ~~ blen kenti budalalıg-rnı tekrar'- -asile 

N l .. Galatas1ray - . Spur myam
1 
...... 

1
'!. uaa,.uım. $8 neye -.vy•r ar ~o. .uun eser vücuda getirmeie karar Ve!" - ası ? Anlayamad1m. zetesi redaktörünün evine kapı- J''U , ""' 

di. Niyeti «Doğunu adlı bir 54'!n- - Kulağımzı açınız, dikkatle lamnı."'il*" neticelendi. M Sonrada, hususiyetlerin~ u;!;kat 
feni heatelemekti. Genç beıteka- dinleyiniz! Heceleye httcleve Ça,nikov yeniden sütnine ara- Lig maçlarına muhtelif macera.. iellif ve eser: etmemekle itham telbıikesine kar"I 

b "Ih ed •· l" K .,_. d lar içinde tftirak eden Galatasaray ,.. ra u mevzuu ı am en, genç soy tıyol"ı•!Yl: A.rınn 11<1z o- mak mecburiyetKıde kaldı. Fa. eıwuen dört tane olan gözümüzü 
ve güzel karısı Utlya id.i. Lidya ğurdu. İki kız çncı•tu. Anl1tdımz kat bu gür\ilti1 arasında ~nfoni- için bu maçı dıa kazanmak artık bir Alınanların me.şh.ur ve büyük edibi sekiz açarak seyre çalıtt&k. Hatd 
rebe id;, nerde ise bir çocuk mı? ÇoeukJann iki5i de 5!hhatte. sin: de bitirmek fırsatını buldu. teref meselesi ohnUflur, F~rhab.. Cerhard Hauptına.un, geçen Pili.ar. / bazı c:üın.eterden •'-~ ı 

~ nA•fL..~-Ia d • . .. . l . , san aL.Kar geç • 
diinyaya getirecekti. dirler .. Karınız da :yidir. Zevkine itimnd ettijli miin,.kki' çe ve ~ """""'t oynama ıgı nıaç - btes

11
1 ırunu ~~'-yba~ına b&3tı. Hıt erın nen boyacııara, kopyacılara hü· 

Bestekar karısını bir otontobi- Do"'rusunu sövlemek l4zım'"'e-- arkada,.ını tekrar evine çamrdı larda otomatik bir ıekilde puan ve e, en n<LZUt. ar zamanda, cepbe- cum, s.an'alikiır1--1 • ad .. ... ,.. d l deki . k .h d b "k ..... n .. eraz . l a~ama 
le bindirerek doğwn ev: ne röt-ür- lirsf!lı.. havlldisi duvar du'•maz b~s ve onıt sıanfonoıinin bu yen: s0l.di~ 0 ayısile hirinciliık veya l~incilik - te' umf um~ _..ıa:arga •. ~ndan t~. ribı temayüllerine ifaret tevehhüm ey. 
dü. Kendisi, fevkalade mütehey- t"'kftr biraz fu,]c-t-;1. Cünk•i l.eııab- ni dinletti. Cun:kav, eaerinin mu ten vazgeçmit olan Galatasaray i - gra ı ve ~ıye ıron ermel:'l - ledik. Nafüe tutm r 

- . al edi- F i d . h w·ı 1 ' ayo ' yiç bir halde, yaya olarak evine da «İki~n yoktn. Hr.zırlık bir ço- yaffakıyetsizlig~ine emin, piyano- çın, artık bunlardan başka kaybe - nı etm g, ve re rlc • ı · Bazı ı esi d 
.J.II t h ı_ ·· · · t in f b · h eh · P Y er var ır, nıevzu za. döndü. Yolda, müzik münekkid~ cuğ-.1;t gÖl"e yapılmı-.. ~unun üzerim~ ei!ilmis bir hıold .. u ecek bİı"Jey yoktur. Gerçi ıslan.. eırın unı.vef'Sl eS n a n emş rı yıftır ....,__ ı "'"I •. 1 • 1'•• ı:ı_ ı ı d""' b l _ ..J b ı sar.......... ıı...aK n ıçmce vecıze 

lerinden eski bir arkadaşına rast- Çaşnikov paçaları sıvadı. Ru ,.tunıyor. münekkidin yüzünü bulspor çok atefli bir takımdır, am_ DA payes n ver ıgı u ya~ 1 e<:rı • kuv etind iiml 1 ii ·ı 
Jadı. Çaşnikov'un bu münekkid fevkalade vaziyetin icah ettirdi- .. ~emele iç:n başını arkaya çe- ma, Galatasaray da kenara atrlır bir yalnıoı: Alman edebiyatında değil, incev ~1 ~ ~:;ar:; "f.~~~ 

k d f 1 }Ad ki f k · • lıald ~r--d v • h b b" dun·· ya edebiyatında biri .. ..: pl .. na vardı B 
1

1 ' .. .. ' telın~. ar a as!, evKa a e ze , ev il• ğı hazırlıklara g:rişti. H~r Şf'Y- virmıy~!'ı:lu. e usua ıgtnı ıs ata mec ur ır km idd ük ·-
1

• 
1 

r. un arın yuzu suyu urme-
lade kab•Hyetli idi. Bestekar, den önce bir sütnine bulm.ık la- Birdenbire arkadaşının elini o. varlrktır. Bu oyun, bu sebebler do- çı !~tl 0 en m emme eser er tine tahammül edilk Allah uzun 
zevkine fevkalade çok inal"dığı zımdı. Akai gibi ortalıkta bir süt- muzunda hissetti ve sesini duy· layısile belki de b.aftıan.ın en hara• vennış r. ömürler versin, Haııptmann 
bu arkadaşı, yPni eserinı dinlet- nine buhranı vardı. Güç bela bir du: t'dli h!-r maçı olacaktır. Şürleri de,_ nesl~lerl de, piyesler~ ııKrıa.mptonıı un da meb:zulen kul. 
J'!'~k Üzere kendi evine davet si.itnİne buldu. Sütnine, !tansızlı- - Dostum, sen harikulade bir Fen·rbahçe • Be,;ktae cd~. ku~eıtldl?ır. iftAl~hmandların -'~<Yenı !andığı <cKöpf·kı> kelimesinde..-ı bat-
etti. ğmdan ötürü her giin bir ııişe eser vücuda getirdin!. l~te ş:mdi 'i 'l otemızıı tye ar uy.maıK.ta ta- ka kulağımızda kalan bir ;.e> ler 

Genç bestekar çalışmağn ko. bira içmek itiyadında imi~ .. Bes- senfoninde hayat sesleri duyulu- Bu mevsim maçlarında iyi bir mamen haklı oldukları hır pblyet. l .c;ylemlyor 
yu!du. Hummalı bir faaliyet1e, teknr buna da «eyvallah)) dedi. yor. Çodığun haykırış)an, anne- ittifak ve pek bi.iyük bir d.ostluk tir. Nltekılm, S &ene evvel, yinel r. · 
hiç durmadan çalı~ıyordu. Tam Nih11..,et karı~mm d..,ğwn evin· nin ninnileri, ta kulağıma k~dar içinde elele yürüyen Fenerbahçe ile ~·~a~ Sen~a ~ tarafından cN- nJSll OY.1 nj_ 1 
karısının doğum sancıiarı tuttu- den çık•ş günü geldi. Ça~nikov geliyor. Seni candan tebrik ede- Beşıiktaı yarın 90 dakikalık bir sa. lmuze çevrıılen 11 Gımeş bata~enıı K .. l hali d 
ğu gece, eserinin ana hatlarını karısı i~in çiçek satın a.ldı. Ağzı • . . le I . al isimli 5 perdelik dramı, Muhsin u n e 2layt'f .. bazı e§ha3 itf. 

> rım. V'ap. tulu§acaklar ve bırbır r m t E tuw ı d :.,,,Irak.il barae kuvveUi, l'rotesor Kramn.. 
bitirmiş bulunuyordu. bira t'!çnı gibi kokan sütnine de Münek.kid, Ça .. nikov'u kucak.. ....__ı_ • • •• _,_..,_ ı b r gru un a "T" e oynanı:rıı~, , ,,,.-

~ euııııe& ıçın muınJUlll o an er çare- çok t-'-.lır" _.J:ı-=-ti. Fakat, tıiyatro ton u Hidı Hun oynadı, Hem de 
Çaankov, ince ve uzun par• ortalıit-ı topladı. Karşıhkh kuru- ladı ve hararetle elini 11kll. Bu Lm-----kla-..ıı ~ eullllllg ok ı ,.--- , ye ~... .... - ıu r. m!'-.ı.ı1..!..ıı~ yerine, münekkld dabaç güz. e, çok canlı, eserde-km.den 

maklarile piyanonun tuşlarına len iki beşik, müstakbel sakinle- sevinçleri üzerine bir şişe şarab B larak d ı k unt:llUUUuıg' 
son olarak dokunduktan sonra rini beklemeğe başladı. içmek istediler. Fakat hu a1rada .... zaruret 0 ost .~ çerçe. t~rtÇlliğıl y.a~a baılaYan, pi.. .. t.ıpık .. ~lr ~ol ki, nankor mü 

, VC$Jm açacak olan bu mucadelede • -•~" ı__,1 hl t raf h akı bh nankor, paıbSJyetsiz mı tahsfyebiz, 
ııOoğumıı senfonis~ı;ıin arkadaşı * ikizler aitlamağa başladı. Çapıi- F _......._.1._ -1,,_L. olın ~ n- yesıı -.Lorıerı r a a ır p, ,,L~ L"-d' 1 e • ...,.~e mag uu am~, ~ ...;,...,. • t--•..!.J•--ımlze takılmak gara. m.wum Uö ase erin haleti rublyesl. 
üzerinde yapt\f,ı tesiri anlamak Aradan iki gün Keçince her kov, çocukların altını değiş.tir· .!'l.o--•- LLL .ı.ıb elm - - ., .. u ellAltwıer ---'--..ı _, ..... ,-..~ muU11Aa gan g ege ug • L~. d"' Ş-LL T" lr n nı aHU11DU&rm--.;an uzak, abuk ıa• 
üzere ~iddetle ba,ını çevirdi. şey tabii aeyrni takibe başladı. melde meşgul olan kansına yar- -----t..1--' y h hald k 11t:une Ufen ve ıı::ın.a- ıya osunu b--'- hl · 

t b • • ·~ulr. arın er e eme fakrA nd 1 - -~~ 1 ua r ,ey .• 
Dohusunu söylemek lazımllf" kizler bir ağızdan «Uva, NTa!)) dlm etmek mec urıyetınde kal· v-..ı·'-" --L ....... :.. bir ı propaga a nıu:ır ıgı vıu:ue· C , • . •• 

tar ~NM>Y çayırı ....- !w--• f 1 bent S ll N"":cbet "st ençı san aJ!kar, djpni tırnağına 
lirse Çafl'Iİkov arkadaşmdan gü- diye haykınyorJ.ar, anneleri kôi h dı. mücadeleye phid ve sahne olacak. dn m~yenb., etm.m fuı tı u a,· ı taktı, .dördüncü perdede sarh:lflu-
rültülü bir alkış bddiyıoı-du. Fa- bir beşiğe, kah diğerine sıra ile Münekid, bestekan bir defa t ımıza yenı ır ça a na ve • y bl a1 k 
kat alkıs yeri~ arkada•ınm du- eğiliyordu. Sütnine fırsat bulduk daha kucakladıktan sonra, ev. 

11
" / mek için, hemen ıöyllyelim ki,ı=u~ ard 1 ;:u;ın:1 

•• ~e•~: 
dakl11nnda ekş.İ bir teb6hssüın ça birasını çekiş.rriyM. Çaşnikov den ayrıldı. ŞEREF ,ST AD : Haupbnann'ın bu piyesinden biçbjr .. . . er e az uzerın~ u 
farkett:İJ'ti zamAD epeyce canıs1- ----------------------------- J k · O d 'ey anlamadık hiçbir fevkaladelik tülmesı.nm, yorulmasının miısbet 
kıldı . Titrek bir se~le S01'du: H!Jlm1k Kemal hakkında Baskotbolcolar du"u a Sil • avu pasa bulm dık bir 'ıreı.ne ile. bizi sar- neticesini gÖ$lerdl. İftiharla, tak.. 

11 " Biri 1 lig ikin • _J a ' , dirle seyrettik. Hadiyi bütiiıı sami-
- Nasal, hasedinden Betho. fd• ne sonuncusu, ve cı mauı, · etimle t hrlk ed k b" de 

ven'in m-ezaı-ı saçlarda dimdik verilecek konferans ırneye sitti ~ birincisi aıraaında yapılacak bu M dnıı·~ . . 1,_e LA b"~:. e~ .. ır ' 
ilk ı___ 1A- b b k d 1VZU: !"erlftl $1-.a al-, ulun J',,_u gırt. 

olacak mı?. -.:w.m ..,._..__ Dl\ ...... _._[ ... -~ .... _ t_ .. __ L_ı ;u.;~: '-t . ı_ __ ı_ t .ıw;ı-fhGJtna u a ım an ente· •·~~ k k nak .ı;;u-....,..- .. --.~ _..,., .. - .- UUlIJU111 ~-- ...-. e&Otl ~e • e&anef İlQ af d b k '""iSlna vererıe OnU,l tan yaz. 
Münekkid sakin fakat kat'i besinbı ~?IU'b e<:tttt «Serbest Kıınfe- bol ekip! dün alqam Edirneye git. r ~· t . tar • ~ ~ ~~ • Birçok eserlerind.e olduğu aibi, geçme$lni, bcı takdirde, kendl5 inde 

bir M>Sle: m.nsb.T-» SMisinıtn üıçüacüsü Pror. ~a. miftir. Sekiz oyuncudan müre~eb r çm aynı u 8~ • Krampton da akademide bir resim hiçbir kusur bulamryacağımızı söy· 
- Hayır, dedi. Benim kanaa- olan ekipe antrenör Feridun bafkan- ır. profesörü. Katla göz arasında, tez- lemek isterim. 

timce ihtiyar Bethoven parmağı- ett.ln Fa.bıi FmdlkoğJıo ~frnd:ın «Na.. lık eıtm.ekteclir. Edimede yapılacak Vefa • Beykoz longun altından .ı~ı ,ı,esini. çık~ıp Avni D'llligil için de, çekinmedea 
nı bile oynatmıyacak.. mık Klım&l!) ~da 23/11/942 Pa.. meçı 1cr.azanan ekılp 12 ve 13 Bi- çeken ayy~ın bırı. Vazlfesme niha ayni takdirkar kelirnekri kul».nabl~ 

- Es~rimi beğenmedin mi?. nırteSi cünü ea.M ..ıs .. de yerileoelil'..ir. rlncikinunda Ankara.da yapılacak Ligde ve lig harici yapttkları her yet verUlp, karısının kaç!11~e büs.. lirim. Müstehzi, tniqfik, mütecessis 
Münekkid biraz dü~ünJükten ikinci kategori Ankara, İstanbul, maçta hir'blrlerini mütemadiyen bütün &er~en iradesız bır mah hiletlerıl ço'k güzel cıudandırdı. O. 

sonra: İzmir takımları arasındaki seçme .wrlıyan bu iki takımın maçında Uk, Kızı, akademiden matrud, zen- çüncü pttd.edeki keskin hareketler, 
-Biliyor musun, dedi, senin Talebe birliği iDfih&bl mü.sabı.jralarına l:irecdderd.ir. Bu daiına sürprWi neticeler vudır.Bun gln bir delikanlı ile sevişiyor. Bir fazla oturup kalkm.nlar, rnuYaffakı. 

senfonin çok gayri maddi bir tııır:ı. maçın galfbi olan ekip birinci ka - dan do.layı bu takımların maçın • meyhane köşesinde, sabahtan a.kşaa yettind.en çok bir ıey çalmadı . Bi.l-
da yazılmıs.. Senfoninin b:rinci Üniversite Talebe Bjr)iğinln ye. tegoriye terfi edecektir. da kat'i btr hüküm yÜrütmek ma, alqamdan sabaha kadar kafayı hassa çok temiz konuş.tu. Sanki, 
kısmını teskil eden çoct.ığu hek- ni ders yılına •ld ıntlha.b hazırlık- ınümkün değildir. çeken profesörü bulmak için, l:uım- 1<Kış Masalın ncfaki Avni değildi. 
leyi,, ümid ve hevecan k 13m, ha- larına baı!anını,tır. Her falriilteden Mifli korunma Ômer Be.im malı bir arayı,. Profe1ör'Jn satılığa Cah;deye gelince, Allah siz-.' inan 

rikullde gÜ7:e1. Fekat senfoninin Ta.lehe Cemiyetine _u_a o~ak is~e- mu"ddeı·umum·ııı·g""ı Galatasaraym konnresi ç•karılan atölye efYl!llarını mübay~a. dırsın, bu artistin konuıma,ından 
son kısmını teski1 ed~n ııHayahn yenler namzedlllJerını btldıren hı • 

1 
• • ·ı1~ '--- .. il Bir resim yaptırmak babanesıle hiçbir }ey anlamıyor, konuftukları. 

'bulB"lı!'ICtn beni kat'iyen fatmin H1CaCW>ul mı n &Uf'Unma müddei. Galatasar&y klübünün senelik hafızasını kaybeden Krarnpton'u es nın tek kelimesini duyamıyorum. 
etmt-ı:I• . Senf<'nİn bu kısmı kup. rer fİJ dold~ ıur~tl~ meı:'~~b umumi)lğine 2 ncl aınıf adliye mü. kongresi bugün saat 15 te klüb mer ki yuvastna getlrif. Kıziyle, de. Sayıklıyor mu, mfl"ıldanıyor mu 
klJt."U. Adeta hayattan mahrum o1ıdukları faküJt.e cem\)'etı reıl.81.ge fett.itlerindeıı Mazhar Tüzel tayin lrezinde yapılaıcaıktır. Topbnıtıda ltkanhnJn izdivacı. Prof~örün u~a- belli deiil.. Mnlyon ki, dram, 
}-:.- J.ol.ıo. J{ .. n,.•t:mc-e e?:P~;,,,. -YerecekJet'dir, edihnılytl\r, yeni idare heY1!Ö de aeçilecektİr. ğına, «- Bu adam budala!ıı dıye (nPrUnnt 7 nci lfOyfacfo) 

T arilıi tefrikamız: 1 5 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· SULTAN 
"GENÇ,, OSMAN 

- İhnaklanna yetişememiı 
idük padişahım. Bostancıbaşı ku
lunuz: ukarmn> tamamlayup dö -
ner iken karşılaşmış idük. 

- Ocakta şayi olmuı mıdır 
dersiz? 

- Bugün duyarlar efendim. 
Paditah el çırpıp terbet istedi. 

Şerbetleri içtikten sonra ay&ğa 
kalkıp pencere önüne gitti. Sa -
rayburnu alargasıııda 11kayar» 
v:bi bjr kalyon süzülüyordu. Da. 

ha irakta Kızkule&i önündeki a • 
kıntada boca.lıyan birkaç mavna 
vardı. Eniıtesinin önü.ne aelip 
durdu: 

- Ya, bu aece benimle sele. 
cek misiz? 

- Tebdil olarak mı padiJa • 
hım. 

- Beli, humbaracı kıyafetme 
girsek gerek. 

- Y edikule ve Samatya ve 
Kumkapu meyhaneleri, gene kul 
taifesi [3] aeyrangihı olc!uğu 
söylenür. 

- Ya, ol civarda köklerini kır
mış değil mi idük. 

- ı... 
Sultan Osman tekrar sedire o

turdu: 
- Baka pa~. bu asker adam 

olmaz ve bu devleti aliye anlar ~ 
dan faide görmez. [Dislerini gı
cırdattı] Hotinde Lehlüye kar,u 
gitmekten kaçarlar ve başkaları 
mn kılıç hakkından pay almak 

[31 Bir krsnn olaıY11oula.r l{ıln: Yet. 
çeriler dedflt. 

için otağ kapusmı aşındırırlar idi. 
Akçeaiz «cennet» olsa i'İtmez • 
lerl [Derin derin ıröiüs geçirdi] 
yeniçeri ve sipahiden nefretimiz 
ol sebebdendir. Ada ile aavaştan 
kaçup yüz karalarına bakmadın 
Asitanede meyhaneleri doldu -
rırlar. 

Davud Paşanın gözlerinde bit
parılh yanıp söndü: 

- Kaffesini kılıçtan geçürin 
padişahım. l:fendim gibi kahrı· 
manı kitisitana bu denlu yara • 
maz «kul» yaraşık a.lmaz! 

Genç Osmanın yüzünde mem. 
nunluk alameti belirdi: 

- Salt siz böyle söylersiz. Da
ha dün akşam Dilaver Paşa la
lam: (<Benim padişahım, yeniçe
ri ve &İpaha rıfk ile muamele 
eylen. Hikmeti devlet ve sırrı 
muvaf fakiyet 'bunda olup bu tai
feye zor ki.r eylemez!•) der idi. 

- Benim şevketlô efendim. 
Dilaver Paşa kanndatım ku-
lunuz sözine itibar bu • 
yu_rman. Diyarbekir eya • 
lef?nden gelme ve aHotin• de 

gÖ&tercliği alay [ 4] yüzünden çı· 
rai olma.dil' 1 . 

- Beli, mükellef aiay göster
mİ.J idi. [Bahsi birdenbire geeeki 
aa.rh!>§ yemçerilere çevirdi] bi
lür miai:ı, ol sipahi yiiiti olma -
sa idi, bostancıluı alt ~decekler 
idi. 

Davud Pata lakırdının dön.-. 
dolaşa gene Kelender Uğntsu ile 
Altuncıoğlu üzerine getirilme -
sinden bir daha ku~kulıt.ndı: 

- Sipahi, elhak yiğit Te 
cerri adem idi efendim. 

İkinci Osman birdenbire hattr
lamıt gibi yerinden dogruldu: 

- Ya, bize, gelmesini söyle
miş idük. [El çırptı, içeriye gi -
ren hadımağasına çabuk çabuk e 
mir verdi] durman, bostıım:ıba
şı ağaya varup «bir sipahi l-iğit» 
gelüp gelmediğini tahkik eylen. 
[Arab seğirdince ardından ses • 
lendi] baka, Mercan. Gelnıi§ ise 

[41 .&skeıil ne padişahın önünden ~e
cer. Geçid resmi, 

alup ve bir yerde eğlendirmeyüp 
bunda getürin. 

Hadımağaıu Mercan yerden 
tem~nnalar edi.p çıktı. On dakika 
geçmeden geldi. 

- Bostancıbaşl ağa kulunuza 
bir .sipahi gelmemi§tir padişa • 
hım. 

Sultan Osman sakin sakin din
liyen Davud Paşaya döndü: 

- Bu sabah gelmesıni ve bos· 
tancıbaşı ağayı görmesini söyle. 
memiş mi idük? 

- Beli benim efendim. 
- Ya, adı «Hamza>) değil mi 

idi? 
- Hamza olduğunu söylemiş 

idi. 
Sultan Osman hadlmağası Mer 

cana baktı: 
- DUYman Mercan. Haseki a. 

ğ&!) çağırın. 
Mercan bir daha geğirtti, bu 

sefer ha.seki ağa ile birl'ktc dön
dü. Hasekinin korkusundan elle
ri dudakları titriyordu. yer ÖpÜµ 
el bağladı. İkinci Osman Hamza 
Beyi saraya getirtmeği düşünü • 

yordu. Fakat nastl ve nerede bul· 
durabilecekti? Genç padi.5abıD 
yüzü birdenbire gülmüştü: Evet, 
gece Fenerdeki meyhanede adı. 
nın "Hamzaıı olduğunu aöyliyen 
sipahi «Topçular» da oturduğu• 
nu da söylememiş miydi? lhseki 
ağaya az yaklaşmasını itaret et. 
ti: 

- Baka haseki ağa, şimd: Top 
çulara gideceksiz, Anda bir si
ı»ahi Hamza Bey vardır, anı al· 
lup getüreceksiz. 

Haieki yerlere kapak.lana ka• 
paklana geri çekildi: 

- Eyüb Topçuları mı padiıa• 
hım?. 

Sultan Osman Davud Pa~aya 
bakınca, pasa başını Mlladı: 

- Beli, Eyüb Topçular•dır. 
Kol zah:tini bulursuz, elbet bi. 
lürler. 

- !... 
Haseki ağa aTopçularaıı gel • 

diği zaman, vakit öğleyi geçiyor 
du. 1 

( Arkaaı var) 



Sayfa 5 

Harb mesele!eri": [Tarihten sayfalar] Söylendiği ibi kö Ü 
Baamnzla g Y Af rikanın ro.ü 
milhlrleriz gerçekten müreffeh mi? 

l.k · ci cephe açılmış değildir. y 1 ... 

Henüz büyük hadiselerin ~l~.k;;~~ Bu bizim en esaslı · davamızdır, f akal bu 
hazırlık der~ri_::.degıb·z ·k :.:trs.~~~~~~~ hedeflen henüz çok uzakta bulunuyoruz 

Yazan : Sey ı .-.. urt e ıunmaJı icfetleri • •labiıdiiine 
küıdikleri bir '- arinuftı. Demek ki erlık de ye- 1 Y A Z A N 

A !manyaya lu.rJI ik;nci bir t.cıo ~ &ar~a .. Ydet 1 min de l&fta kalmııtı. ' 1 
cephe açı.lmua üw-inde etJnı4 ~~yorlar ~demektir. Fran. y e.Hçerilıerin yeminlerini boz. Profesör doktor Sadi Irmak 

aiinak•f"lar duam ecli~or. ~raa aa maclub oldu&:~ .:aam~ dnlet ~~ birçok vak'alar görül - -
au Şımıa.li Afrika•lllln -.calı MI ada~a~ miüum bar kumu muttü; fakat bu kahpeli-· 1826 

b · arı)ma.aa irin ilk atıian Afrikada mucacleleye Jcv~m ka- da bepaiadea dah L 
11 

cep eamı _,,.. .., d etm• •1 O k" a açıa:ça yapb-
a.dmı ciai telaı.ili edil•iftİr· rab .. rınl ab . ..,har L ıfb eri. ~,J':aihıt lar; cezauıu da l.e.,.indea aiır 

Binnci cephe Rusyada oldv- .oy e w are-.et y~pı &a nıı, • olarak çekt:ler; ocak kapatıldı 
ıı... ar·· e açılacak ikinci cephe- timal Mıaır me.elesı çokta• halle Ye.içenlerin art k d 1 f · 
auna 1' d"I · lurd · ı ev ete ay 
nin oradaki harb harekatına mü J Dlılf 0 u. dalı değil zararlı oldukl 
essi.- olah:lmeei iç.iıı her halde Şu halde Afrika, Avrupaya ta ikinci Osman anlamış bu ua_rını 

• • b • I- • • • d L ! .J ' gur-
Avrupa kıt&aı üzeri.nde olınası aruz ıçın w çıaıf mevzu Ya:ı.ıye- a ,teıuu olmuştu. Birinci M h • 
z.anırfflir. Jkinc:i cephe öyle bir tini ala~t.'1': A~upaya .nereden mud ~tal".ancadan harb usul7eri. 
yerele olmalıdır ki Almall ordu· çıkılacagı, ıkincı cephe.nan ~re- n.e d~": bı.~k~ç ~:tab tercüme et
\annm Rusya ü:aerindeki tazyi- eh! aÇJlacağl -:yrıca tetkike deger. tırmıtlJ, uçuncu Mustafa Avru
kmı b.fifletecek air &eair yaranı, Almanla~ Şimali. Fransada yap ~a tarz~a t~imli asker yetiı-

• Almanlar yem cepheye kar ttkl&n sıbı Akdennı lıı:ıyllanndil tiırmek uzere Iayibalar ha:r.ırlat-
:.aı:oyabibndk için Rw:ra cepb~ d.:;;u~~;;el çıkıı u~1ıamet~- mıt~ı. "1_~~~-Selim de uğursuz 
ai:Dden mühim kuVTetler aytl'Tlla• " a ımat ya.,.cası ~ •u- ocaa:m. •.ur~lan arasına lr:an. 
_ cb 1 1 lki h dahaleye hazn- lnn-YetJer bulan- tan akıncı pad~ır. Jk:nci Mah 
sa me __ :r .;~k ~~~:- b ı:epl e duracaiı füphesiacUr. Cenubi mud, kardeıiain feci akibetine 
a.ra..sı .....,.. uuaraa, un arm F '-- . - · k 
biri.inde bt'i netice a.hnıncaya ranaaya -~ lu~ hareket, re- r~amen aynı ~ ~ada doiru yü-
1 __ .:ıı cfi• • d ··d f d L-) rek kıy'1&rdaki müa&ıabkem mev- riimeldıea çekuunıYQreu -<11ar rerm e mu a aa a .,. • kile . '--- . B • 

k b tt• tedricen çekihnf'k rm, sere-.- Kar.ika '" Sar. wumla beraber sa:vet ibti • 
m~ kün~ ola a fk"• • h • dunya adalarmclaki .teaiz 'ff ha· yatlı Ye diplematç.a A&reKet e-
mum Ul'. ncı cep enın .. 91 • • evcud ha . dil k I" • 
diier bfr tartı da bliyük ku..,,et- :~ ~~L er~ .. '-ml . L_·ud' ~~~· du~eV kuti~lumYu ~kar. ol'!nnıuyor-

• auyua ıp~.aua en -ız ır. u.11nu. • a e enıçen •&'•sı olan 
l~rle açılmıt olr.ıasıdır. K.ıfayet. Oniki ada n YWlaDi.tan ...bil •i• Hüseyin Pata yamaa bir a. 
aız ~uVTetlerle ~çılacak bar cep- miiclaf'«a tertibatı da tarlri Akde damdı; zorbalantl epeyce bu • 
hemn utr-:yacagı akıh_e~ hakkı'!- ni:r.den çıklt1 ~le.ttird.iii sibi runlanaı kı.rmıtb• E.§kuıci adJ al
da Yunanıstan harekatile . ( D.ı· bu mıntakanm Rua cephesine tmda yeni talimli aaker teşkil e
yep) çıkarması oldukça sanh l>ır ,..kmlığı oradaki iAtiyathına aü- dilirae uyaa çıkaca.sı :muhakkak
fikir verebilir. Almanya, sevkul- ratle böyle bir hareketi ka~la- b. Hüaeyin Pafa elebqı olduk • 
ceyş tabirilc, iç bat ü:r.erindt: bu. makta lrullanıl:muma da kolay· lan t•bmm edilen lıtirkaç kifiniıı 
J~nduiu iç&n ~v~pa kıt'aaı iize- la~bilil'. Avnepaya çılaı için ~nced~ ~ ol~laruu tek
ri.ade huhan.-ı ~ar çıkar~. ve diğer bir ihtimal de tarahlzların ?f etti: lakin ~lamın üzerine 
~k laarekl etine klarşıb~l' atle topraklanndan istifatle ~idh-. M!amlmedi~:z.uB ı verı.~me~ tloiru iÖ
ustiilı uVTet er top aya ı ır ve A · "iri .,_ f-..1- kal ru • unun uzenne kul ket-
b k d1 b • leni D vnıpanın ı -ra nnNa mıı .. 
'-~~n,. eb~I' ta ır e un- olan iki taTaf91z devletin de böy. ııl i.Klrd.aıu Hasan aia ile ikri ıele.n.. 
aenuettıire ı rr. le~'L!- h -'- t .. d _..1 k- e en canbaz Kör Yusuf ve ar. 

ı '-! • un- a~e e musaa e egece kad 
1 

. 
auncı cephe A'n'upanın nere- lerine ihtimal Yerilemez. &f an tımdiki yeniçeri qaaı 

sinde açıhraa açılam çıJof yerle- Celaleddin •ia vautaaile ve siz· • Görülüyor ki Afrikanm i,rali -
rmde çetin muhareheler olacak ile ikinci ceplHı açdmlf clefildir. lıce çaiwıld•; ikram edildi; rüt.-
Ye oralara denizden de.-amb nak beler ve hediyeler vidolundu • 

Çoık uzun ve eaaab luınrlılıların • 

B ütün içtimai sılıuattlarmu. Ziraat iti, haddi :aatinde yılda murwı, batta bir müstahdimin .. 
zın yükünü Mlrlarca t&fı· bir defa mabaal Yermek, ikiim lirine nıüavidir. 

yarak, icabmda bütüıa kaaancını prtlartDa ea.ir olmak ve çok aiır c:.:-....1 
Mm lokmaRDa kadar dCTlete ver bedeni külfetler tahmil etmek au liy=-::;:i aatl mühim aolrtay.ı ... 
mekten bir an kaçınmamıı olan retile ea •iır bir ;.tir. An.dola R:~ 
T!'-ı- k" ı·· .. ·· b be ..,. .,,.iiaün eYinde her ..,.Y A 

UK-ıL oy uswıun u aene J on köylüsünün çokl11G.u ortakçılıkla ~ z L_ .:1 y-

'- b" k h · .. - allD e -..aar Yeni.den ""apılnu. para .•a:zanması trço mu ayyı. Y•tar. Tarlanın sahibi deirildir. h " 
1 1 • ""--'--.. • d' B · k • Y .. a .m. u taçtır. Altındaki yata•1, e erı ~e setir ı. üyu Tarla sahibi -birlerde otuTUr. b • 

h • l rd - - b" T"' ust11 atı, ev efyaaı hep yenilen-te ı~ " e goranen ırkaç kalan- Bir orta Anadolu çiftriai do"rt · ah L_k ak d T' mıye m taçtaT, belki de yenidea 
tora ııaa ar oa ört milyonluk bın' bet L!- '-ı'lo L-.ı::...ı-. e'.:1- _.:ıe. t-..1--.!L! ·--L -'~ 
lr: •• _... ki • __ .:...... 1 b" .... • uu5'UI,, au ... eu IC'UaTUW ııı;au elmoı::&Iedir. Çiftçi 

o,..u tıeaının çı gın ır sefa- bilirae iyi halli sayıl ... Bunun ya- b 
b t :__:_...ı L-J d - 1 ç.u aiu bakım ister. Ziraat ha•· e ~e ..., \Ul ucunu a&nan ar nıuu ortagvı .. •- y--: tarJ .......... ••· 1 ,, v:_• • L 'f • • ~-·• ~ ...... ... .... - Yan an yem ister. Orta Anadohl var. _.... ... &eY1 ıçm y~erce h'L.!___ '-t" F k t b" h 
ba~la k - 1 d ıonw: verecea ır. a a ız e. köylülerinde tiıli kaza- ka--L 
_-.- n ,.. an aa-a ar an b b 1 t t hm. Dör b• k"l ~ ,, ··-L-h- -.:1· ~ • • ı, d- d- - N 1 0 u a t ın 1 0 landa yoktur. Sebze bile ydiatir-

u. -!'J"OI', -.ımJM af on uru.. b -d ta k d" ı· .• • .L-•--d d ug ayın mamen en ı e ıne --z'-- 5::.& - ._._arL-.:ııan •-'" ca .,et 90s:nuanu an em TUrU- çti" ıı..:..: '--bul ed 1• B .. """' ııer. •n ..... .r -·-· u.a .. ~nr. 
P . ..1__ kil • kl" k ge ••&U -.. e nn. unun leri ya hiç y •'ıdur, yahud hi... de. 

yar. ıyaaa- çe ea ıpe ı u be •• kil h 1 lr: k ..,. 
maflann 1ııep köylere aktarıldı- f :ruz oauma to umu sa • necek kadar azdır. 
ima 9&D&Dlar bütiln alhn ,..., mü- tayacaktır'. Geri~ kalan Üç bin f ste buğdayın en çok para et
ce't'f.erlerin köylü eline geçtiiini ~ ~z ki~o .bu1rday obıs km-ut- tiği bir Y11da "bile köylünün ha
hilraye edealer Tar Bu çetid hi- tan .,,.. ellı bra eder. Bu para ln"Jcl durumu budur. Yanı refall
kiTelerüa dilden d~~. kulp, ktan köylünün karıaa, çocuklara, yar- tan çok uzaktır. 
kut.fa geçerken aldıjl "'kil ma. ~larile . ~~ bir senelik e.me- Ke~ki köylünün ref'ahım gör. 
lum. Böylece bir ne'ri kövJ:; z•"l- iiDiD verımidir. Bun- versıler, sek de bir anıç fehirli dah.t. da 
trinlifi efsanesi dofmut oldu. Bu hayır c.emiy~tleri hi~aeai, kaza fazla sıkıntıya dü,sek razıyız. 
efHneye her rün yeni masallar merkezıncle ıateaıen d•ier :Yardım Fakat Türk milletinin ti kendisi 
ddetnnelrtedir. lar (Me.eli mektelt bina.aa) çıka olan köylü refahtan çok pek çok 

Hakikatle hiçbir ilgisi olnnyAn c~kt•r:· Bu suretle elinde yedi uzaktıl'. Evini ihtiyaçlan, haya
bu züınrüdauka hikay.elerini bir yuz lıra kaldı~ ~bul edelim. tındaki iptidailik hila y\iTekler 
t!'rafa bn-a.k.an.k realıteye ıele- Bu ~ın:etle ~oylun!'n kala~ahk acısıdır. Şüphe.siz bununla demek 
hm. ailesının aylıgı 58 lıraya gelır. İ.M:emiJOMlz ki sefahet kaynakla· 
Elbette on dört milyonluk köylü Unutmıyahm lr.i bu henlM ya- n köylüye açJsm. Hatta alkolün 
kitlesi içinden her sene olduiu parken iyi bir mahsul kabul etti- büabütWı yasak edilmeaini ıaaru 
gibi bu sene de birkaç hovarda iimiz gibi kilo b~ma otuz ku- la ia.tiyebiliri:r.. 
zuhur etmi4tir. Fakat buna ba- ruf gibi ancak asırda bir defa Köyfünün aerçekten refaba 
kara.le köylü k\itlesini ar.tık refa· bulabildiği bir fiat kabul ettik. kavu~maaı biz.im en eM11l daT .. 
ha kaYU.pnus saymak kadar yan. Bütün bu iyi şartlar içinde de mızdır. Fakat henüz bu hedefle 
lış Ye tehlikeli bil' hüküm ola- kalabalık 'ltir İl:öylü ailesinin ay- aramızda maaluef bq d!ndürU-
maz. lıiı tehirlerde en lriiçb1r bir •e- cif 111e.afeler Yardır. 

liyat yapılacaktır.. 811 ,ekilcle ytıpıhna .. , çok btiyük kaT?etler ma.kaad anlatılarak kandtnldJ. 
nakliJ"&t iae doğTudan dojruya Sonra aadr.azam Mehmed Se- SlHHI BA HiS.' 'E' D Amerikadaa T&ya ı ... iltereden toplanması Uzımdır. Bütün bu lim Paf&lllD reialiii alttnd..a mec- ~ n : 
yapalamas. t~ bu aebelerle müt. haır:ırlıklar yapıldıktan IOD!'a, liai hu kuruldu. Şeybialam Ka • 

tefikler Mantf&l Smuta'uu fikri- SeT1r.: cephesindeki barekatm in- dızade M.ehmed Tahir Efendi ta· A"" k ki 
ne uyaı-ak önce Afrikada yeı-le~ kitaf vaziyetine gCit-e çıkls hıo:re- limin teriatçe lüzwnu hakkuada gzı açı uyuyan çocu ar 
metk, orada kunoetlenmek Te Clll· keti hakkında karar Yerilebilir. acrulan suale mü.bet fet'Ya w-r· 
dan 90nra Avrupaya taa.rru• Henüz büyiık hadiaelerin ba:z.ırlık dıi; yeniçeri ajası ela ayaiıı kal-
aeç.mek ~rına Yerd:ler. h·an· devrindeyis, acele •e kola.y hü- karalı: h 1 1 d • 

kümlen: kapılmftdan vaziyetin - Cümle ocaklu yolda ... lar ta- ve or ıyan genç ere aır sız Afrikaaııun İfralile elde edi. ta.,..zzulıunu beklemeli.nz. "' 
1ec.ek il:k Jı.edef. A.kdmaiz biıkmn· " · liınli asker tefkiline razıdırlar ve 

'-- ı . dir: kenıdilerdesa dahi yazılacaklar - Yazan·. Doktor İbrahı·m Zatı• Öget 
yetinin te&rar e e geç.ırilmeai • 151 ıra• etıeii '' dLr; t-:ahhüd etmiflerdirJ 
Bwıun için de şimali Afrikayı L J Dedı. Verilen brara göre o-:a- B.. .beriya rast ıeliaee vak'a. mevcud İle bittabi 8"ki bıbü ile mJe setir'malne hayret etımemeli-
kamtlen itcal etmek, Ciridi Ye di .arısı satmış. ğın elli bir ortaamdan ~· bölü- ~r.Biıçolı defa analar küçük 1 çornk bava aım.k için atzını açar cllr. Bu söyledWlerintiz baJnkattir. 
ier adaları ele reçirmek laz;m· Sidrec!de bakkallık yapan Ah • iünden yüz ellifer kiti aynla • 9"".tdarmın •i:u ~I& uyuduklarını Te böylece aizı açık u;yur. Aiız Ba aebeble bütün annelere t.avaiy~ 
dl7. Heniiz çıkarılaa lnrTVe~er med 150 rram ekmeff 44 kurtl§al ~~· bö':lec~ il~ olarak 7~ ki: n butları da çocuklarıntn borla. tenefüa yola dei ldlr. Aibdan te. mlz böyle çocUldartn derhal burun 
Fransız Şiınal Afri~••;ı- ye .f ..taritıe:n yablanareık milli korvnma tılık talimlı bır ?rdu çekwdeiı dıj1tu söylerler. Bunun .aebi bur- nJfüa bizi birçok mikropların bü- mütabassısına gösterilerek pek ba-
mek\• me .. guldür. an arın mı • :rnalııkemesine voerilmi.§otir. mevda~ selecektı. . A nwt ariuıeuıd.a türeyen fazla etler cumuna maruz bırakabirır. Asıl SÜZ •it ve tehlikeslz olan bir küçük a.. 
tarı hakikıodt henüz bir teY söy. Oç gun sonra şeyhıslam ko • dlr ld bunlar Veget&tion derle.-. ceçli ve nıikroplar111 girmesini me.. me5,atia )"&vndul kurtarmalarıdır 
lenemezae de bir iki tümeni te- naiı~da topl.ana~ daha büyük B. etler büyüdükçe ve Eazlalaflıkça aeden ve giren .oğuk haTayı 181• Eğer böylece terkedilne giqıi~ 
cavüz etıned;ğine fÜphe edile- Zehirli maddeyi li Ol lozu mecliste yeıuçerı eleba,ıları ~e teaeffW iııoırusvDan ilk .a:zvu olan ......... yıoludıa'. lıte büt.üa bu kuhJclarda i\ıDnemek ve a ırhk 
mez. Vaktile Yunanistan& çıka: zor?a.ları da vardı~ ~leke~ 'bunm yaıllıartnı daraltır. Aiız kL aebeblıer dolayısile Vejetaayonlu ço. da batlar ki billassa ilk ye orta 
rılan kuvvetlerin miktan yüz dh diye s1tanlar tevkif edildiler ~~lı konuşu~~; talım!-i • asker~ peadığı vakit ba)l t.blide ve ıer- caldıt.r111 nqvünenı.aları seri kalır. m~eb çailerındakl çocuklar içim 
bini geçtiti ilin ~i~irken ha~~ Aaid oba...l'.&i limon tuzu diye yük luxun:ı~a ıttifak ed~dı. Ha.tta b!»! burunlarda ve baruad:ın rahat Çüakü vücuda kafi derecede oJalf- ba da batlı bfttına bit arızadtr. 
miktann 60.70 binı geçmedıg1 .ek fı.tla satarken yakalanan Yako kul k~~ası Hasan •ıa: rahat teoeffüa al&cı:ı: Zat.en n:>rmal jen clre.meıa. Burunun arlcaatndalô Kusurdur. Ve bundan me6'ul o1aa 
sonradan anlaııhnıştı. Fakat kuT Menue Kiz ~._ -~ 1__ - İçımne uysuasu:a adtUDlar buclw. FMM eğs bu fazla etler 1 b.. fazla etlerin bu bdar arıza hv.. ela ihmalci anaeler btıbalardır 
vetfer ne kadar ohuJ.ana olaun· ve ım vzwur .ıu.n wo • ka.rıftı, böyle terlihm aııkerle ' · 
lar müttefiklerin ltunları takviye rm mabk~ tewaf edıl • cen~ memUT' olsam .,itmekte te- pek meınnun idiler. Hazırlanan - Böylece müteahhidiz!.. 1 rilmesini ca;z rösteren fetva de 

deeeklet"i tab1ic:tiT. Bu kuvvet- nqkrd... reddiid ederim, zn-. ia~2am ye kanun l&yibası okundu. Şeybia • ~eseleyi daha sağlam kazığa verildikten sonra 1stanbul kadı. 
; Mmr ordusile bir?İli.te Afri- inzibat alhnda obnıyan asker ne lam da fetvasını okudu. Sonra o. bağlamak l&ztmdı; çilnkü yeni • sı., müdeJTisler, şeyhler Ağaka • ;;dak.1 mm.er kuv.etle~ni imha Bar~ J:t Ft!ek 'rı kır.lerı .. sı kadar kalabalık ol .. ~ her ])iri calı:lıJara soruldu: çerinin Yerdiği söze siiveni:mez- pısına aittiler. Yeniçeriler aaf ol-
etmelr iştiyece1rlerdır. . " bir kahraman kesilse içleıinden - İfle talimli ukerin lüzumu di. Sö:a Yeril!rken hazır bulun - dular. Müderrisler talimin l"zu-

Afrikadaki Fransız ku~etlerı öa:riiıbr B&I~: "'ri fi ..... r ettii1 gil>i di~eTJ .. r
0

11e d~ Ye ialam ehline vacib olduğu sa- mıyanlar: mu hakkında nutuklar Yerdiler. 
• doaanmanın br )&ıs.. 22/11/~ PaHr aa.t 15,ll da r;,ı111ııı f'İnlyetle pernan olurlar Ye zabit bittir. Böylec~ asker yaz.iması- - Bi::ıim sözümüz yoktur! Celaleddin ağa buna razı ol p ol 

:mn ve d .mttefiklere il- saıorumcb. mub&rıir Biirtuı.n P'~k ta. )eri hieab alhnda lralw. Da veba aakeT"lere talim yartml- D"ycrek ayaklım•rlar, diğerle- madıklarını sôrdu; bölük ağaları 
~~ ett7s; hakkında ba~ rallftdıı.a (Nur~n Hoca ve tıklalarıl Dedi. Orada 1'11lvnan OO!lk)ı • m•sana müteabb:.l misini:r.} ri de arkadan tesy"k ederl .. rdi. ve :Jttiyarlar: 

1 d v ue meftUU iiıleriacte bir 1ıııu.rera1111 Terilıe. l"r hu sö7.let>i candan tasdik f!t- Hepeıi birden &Ur aeslerile ce- Sözlerinden dö;ıecek olanlar - Bn• i:stüne! 
ler Yardır. Bun ar ogru ' _.-a..u.. u--- ........ tılr • • '-"I L __ ..1•1 L ''-,'---..1 "dd 1• 'ki -el Terntek """"-· ~e.ı .e..,,, • t-'1_.f 5"b.i.7atft Ye m~st~l!I[· er Y&o Vt.'n:ll er: nınr:ır•TI"Oa en Si t."f 1 Ct.'zaJıır Y;e· (D.-roa'f'l'tl 1 'llCr Ny/oJa) 
Fr1tT1~1z~r. • sene "'~ - • 

Edebi roaw11m1Z: 1 J 

Ya.zan: Ccuail F•lalrti 
Dadı Fitnat ile misafir kadı1! 

arasında geçen bu mükilemeyt 
kapıdan Ye can kulağı ne dinltyen 
üc;. hizmetçiyi ayrı ayrı sorrura 
çekıniı. Birinin anla~lda."J ile 
diğerini tamamlamtf. Hıç bw ..ok 
tasını kaçırmadan kont1tulaalar! 
bana böylece tekrar_l.adı •• Belki 
benim yazdıf1m a&lu kehmeler, 
tcrtibli cümlelerle değil, fakat 
onun hikayesini tafsil veya tai· 

• f k b" ,.pw kat -Yır edecek en u a ır ~-... 
ınadığıma eminim-

M"ısafir kadın sustuktan sonra 
otJByı bir müddet derin bk .aes
aizlik lıaplamlf, Fitnat ~erı!!'"n 
l:ıir halde imiş. Bidcaç dakıka oy· 
lece donup kalınıı. Sonra ayala 

kalkarak odanın içinde biraz g• clurmadır, De bilain ki taylv ür
zinmit ... Bu gezinme e.aaa.anda pertici bir fa.ciaaaa ilk perde.si 
bİır a.ra çocukların yantadan re- O)'Dılıılllp bilmİJ Ye penie kapan. 
çerken durmuı, onlan okıamıf, mıt'lır. O bütün bu söylenilenleri 
çenelerinin altmdan tutarak bat· aabi zannederek ,,. Fibaahn ~e
larını kaJdınnıf Ye 1ath CÖSlerle keceji lM•abt ela pek 'UllWr&aJDa• 
ıözlerine bakmıf. · · dan sırf benim olduiu :M»ylenea 

Nıhayet ıenç kadma: ç.ocukları aevip Olqam&k anraau 
_ Düşüneceiim ! d~. Baaa ile M'kalanacla.a ........,. .. ,, çocuk

bir iki gün müsaade ediniz, Iİze ları kapıya sı'kıtbrmıt. bizıaet • 
kararımı bildiririm. Belki bu çiler sörmeaia diye ikide fair ar-

ücldet umduğuauzdan da luaa kasma bakarak onlan öpmiif, 
mi r. Haydi artık ıidiniz. İhtimal ÖpmÜrf. Soara atra analaru..a •el-
o U • • 'b" L • s .,,L.--LI 1-bcn de 0ı.aydım sızın gı ı aare· ~··· ~ .a&1nn1araa oamn 
ket ederdim. Karan'IDHI çoc~lar da gönlüaii almı, -.e M& aruı.la 
lehine olacağmı sanının . .O~ · belki kadma far-k tlalıU ettinue
nıeyiıriz. Sizi teıyi edemıyece. • de. adreei.i öjJ-eamit ..• 
•im Kenclimi biraz rahatat:s lna· Da-dı dabe anlatıp dm'acakb. 
:edi~orum. Güle ıüle ,.idiniz. Fakat bir iki dakikadaaberi ıöi-

Fitnatm bu sözleri üzerine ka- süımü OOWura• llahkahalar nilaa· 
pıdan dinliy~ ~izmetçiler ka~ı!- yet hançereMİ yırtarak odayı çm 
ınıılar. Biri gi.c:lıp dadıya tafsıla· hıbnağa 'batladslar. Öylesine gÜ· 
tmı bilahare vermek \bere ınese- lüyordum ki kelM&i kalıkahal~ 
leyi kısaoa anlat:mlf ve dadı. ~ç mıo sesinden kf!9dim iir'laneie 
kadına sokak kapısında ,-etitmtt- Laaladmı. Fakat iraGeme hilrim 
Benı• her ---ıen ve herkesten olmak imkiım yoktu. Bunlar bh 
fazla si"venbiç:re Yemenli kıs.- kaM dei\l. ho.-aan sinirlerin 
Ne bilain ki bunların Mp$İ uy • botJukta pklayıp Yınlanıalan 

idi. Dadı gözlerinde korku dolu 
bakı~larla beni teskine çat.ah -
yordu. 

- İnandınız ha budalalar! di
ye baiırdım. Bunları sahi zan -
nettimz öyle mi? Hepsi ,..ıan, 
hepsi maaal, bepıi uydurma r ... 
Haydi sen, kısa akılh arab, aen 
dil§ünemedin. Fakat hanımın, o 
mekteL, meclrde cörmüt kosko.. 
ca kadın naııl oldu da bu kadar 
gafil avJ.anClı? Mantı la net"eCle 
idi. muhakeme.i ne olmQfhl? 
Niçin bir an İfİ tetkik etmek zah
metine katlanmadı da kalkıp 
kendi.i öldürdü? 

ZaYalb dadı dövülmü, bir kö
pek gihi olduğu yerde büzülüp 
kalm.fb. 

y .avaf y&V1l4 kendime seli)'!Ol'
dum. 

- Dadı, dedim, lifin kısası 
fU~ Ne bu kadım tanmm, ne bir 
metresim var~ ne de ,imdiye ka
dar bir kadından çocuiium oldlı. 
Bu hikaye F;tnah intihara sü. 
rüldemP-k İç.İn kumlan bir do • 
lap... Naaıl, anlıya biliyor mu t 

&un? Anlayamadın mı 7 Diiıün, 
meseleyi kavrayacaksın, olmaz• 
aa 7akında her teYİ öireaira.in? 
Maamafih sen l'eDe Fitnattan da
ha az buc:lala imişsin. Şu kadmm 
adıre.ini aldıima pelı İ7'İ ettia. 
Ver adresi t.ua . Yalıud dur. 
beraber &'İtleceiiz. Ne o, neden 
sene blhaf}afbll? l\1etT"""Simi ve 
ÇOC111tlarunı gönneie gitmek ka. 
bahat mi> On lan tekrar şovib 
olı..,nalctan mem.aun olmayacak 
mtsvt? 

~bk her aey m~yda.aa c;lk • 
mı.ti. K dın k~ndis"ni ~v:ımıze 
Nilüfmıı yolla.dıjmı :aöyl mem=ş 
mi idi? D~mek s"'ııbel rimi2 ha
lcı'ltat clrnustu. Bütün l,unları ~a
pen N: iif~di. 

Necliının aözleri lrulaklanmda 
cmhyor. Artık Ni1rf....;.... ,.,,,.ı., • 
dın1 ara ınnıyorum. Fakat kur. 
dul>u pi'" "" m~ "itl. ~ar~ la . 
"-J;Pf önünde dehfd duyuyorum. 
Ba kad.. utlab deli ... Tüyle
rim Ül'J)el'İ'fOF. A""lli ::ınmanda 
içimde, ru1' un dm.,lik'•ri-vle 
nefrete henziyen, :hicaba 'benzi -

yen, korkuya benziyen bir takım 
ııuler kaynaJ1yor. 

Çocukıukta, komıu kı::darın • 
dan atk mektublara aldığnn :z.a. 
manlardaki miskin ulaama hia
ai içimde yeniden hortluyor. Ba 
aevditi erkeğe beli.11 kesilen ka
dıntn hayali yanında kend:mi a· 
cınacak kadar gülünç buluyo • 
rum. 

Bereket versin, Fitnatın hab
rası çabuk imdadıma yeti,t=. Bat 
ladığım işe aüratle devam etme
liyim. Yarına! 

-1-
Yefilköy 19 lkincikônun 

Bu sabah erkenden Necla ile 
gÖ~ek Üzere hastaneyt- git • 
tim. D?ktorlarla beraber t"ğut
ları dolaşıyormuş. Bekled•m, bir 
anı onu beyaz gömleV,-i Vt" beya:ı 
hulığl ile uuı 'ktan ı;r()rdüm Ne 
kadar ciddi ;di ve ciddiyet ken 
dir1!e ne kadar az yakıfıyorduf 

B1Taz scnra beni odasıne aldı· 
lar. Arad~" iki üç dakika geç , 
medeo de kendişj "'~ .. ündü. 

(Arkan var) 
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MONOLOG: secımlen tamamlamyor kurt.uluş yıldönümü 
· Edırne (Hu•ıui) _ r - k 

Eti" . ur • B • S d ki T • d k • • ırnenın ~bedi kurtulutu • 
ıga, an ı ı ve ıre e ı seçımlerin neticeşi . nu!1 ~o i'!ci yıldönümü 25 

Tilre (Hu.ili) - Belediye lnti.I J>iier taraftan mkj beJedılye ret.I 
laa.b J~ ~ve aakin bir tekil- Fahri Sezer, miipteli olduğu baeta-

lkıncıtef1'ın tarihine ra•tla -
maktadır. 

_Benim ne kabahatim var? 
Guya, ben tenbelmiıim, der • ~ • 

de bitirllmit, fU zevat asil azalığa lıktan k1ll'tubml ak p 
.eçrhniflercllr: Ali Cevad Lekeeıi yar geçen er. 
Sırrı OztiW, Ha.&m Ertür, Tah~ tembe Pinü öbnüt, .cmazeei büyük 
Karapınar, Hül Kalkanç, Ki:aım bir ka..,,.,ıld. tehir maar.lıiım 

Kurtulrq bayramımız her 
•ene o~tluiu llİbi bu .ene de 
emaal•ız tezahürat ile kutla
n~aktır. Kutlama törenine 
aiti program Belediye ve 
Hal/ııevi tarafuadan hazırlan

aiıne çahtmamıtım... Bütün bir - 4 '/. lıj~;,'::>. fare dolabın altından kaçmlft 
P~z.ar l'iinünü haylazlıkla l'eçir- 'EW ~lif. ) '[Y ~sa~a tımıa~mıı, . oradaki süti 
mıflm. Ben adam olmıyacakmı- C:----,-,..,.; -ı1 ıçermıf. Çat dıye bır ses, süt ka. 
fun.. . C"'L.~ .. ~~ bı yere düıtü. Tuzla buz oldu. 

Bütün bunlar bana söylendi. /rJITIJ] 1 Fındık lfene fareyi gürmüttiL 

maktadır. 

'-.......................... -' 
Amma bir defa, biri kartıma ge. ıı u/' 1 · /1 

/ 
Fare •ağa sola kaçtı. Fındık aa. 

çıip de: · 1 ·~.. fa,. ~I~ kovaladı. Nihaye~ fan 
- Söyle bakalım Bay Erhan == ' 1 

• , delıiını ~ul.d':'. Delikte kayboldu. 
oen dün neye çohf'DAd•n7 d._ ~ ~I _(~: ): 1 F~nclık bır ıki kere havladı. Gel-

Airalı. Zihni Uiurbil, All Obn, ~· 
H.mid Sayan, Ziver O:abn, Sami Etlırne 6elediye mecali.inin 
Gülcüoiia, Şakir Şahan, Baha Kar. toplant .... 
chıtJer, Hamdi Baydar. K. Kaysa- Edime (H111Uai) - Belediye 
1m, F.-d Çallıoflu, F. Kavalalı, Mecal Reisi Ferid Çardaklının 
F. Bilshı, A. U. Selek, Sadık Giz, .,...enlıimda toplnmıt Reis velu1-
A. Öz, Yüriikotlu, Manaur Tabak, liderine M'1lkat Fevzi ile İbrahim 

Kırk ağ~~~'"'" [l<-J. dı yanıma oturdu. Saate baktma. 
d_ıktır. İtte Fındık yanımda ben 
kitabımı açtım, çalıtmaya batla
dım. Bir iki satır okudum, oku
madım; Fındık lfÖzlet-ini açtı. 
Hah diyerek zıpladı. Onun zıp· 
ladığı tarafa bak hm. Bir de ne 
l'Öl"e}'İm, kosk>ocaman bir fare. 
fare sağa sola kaçtı. Fındık ••· 
ia sola kovaladı. Fare dolabın 
altına girdi. Fındık batını oraya 
aokmak istedi. Meğer o aralık 

Tevfir l.lra-ncı. eeçllnif,ıe.dlr. yeni belediye reiıi fehrin 
Bu üyeler aralarında Ali Okanı Yeni Encümen d Ahmed Es.. elek~ Ve ekmek iflerini 

yeniden relaliie intlhab etmiflerd~r. men Haaan Keam:.. ._ Selimi • nuatle tanzim etti 
Ali Olaan mvbitin münenrerlerln. Tabı~dan tetldl oiunrnutfur Maniaa (HlllUli) - Buraya bai 
elen " batarıcı bir sattır. On iki · .::.~ıdrağaçta belediye 

~~:-~,~~_.. ~~ Esme "iflrisiae tı~ıılık c1. reialiie 1coo.. 
r- ' ' penııtlf ımiidürii :!: ~~!9~~ dağıtıldı ~ilmi Eten ae-

o&mı..,tar. F.tme (Huauai) - Kaymakamı- ~ve ~ ···················································· ·~ San.laltlıda mızın ıayretile kaza dahilinde köy- ileyfı vazifesi • 
Sandılde (Hmui) - Seçim ao- liİye 70 ton arpa, 30 ton bujday ~ 

1 
~nıftır. 

aunda beJedJye reiaUjine etki reia lıoilumluiu. selektör makinelerinden ıu:: reu m~ 
Ahmed G~ ıetlrilmlfllr. Ah. l'eçlrllehk, teni edilmektedir. Hü- mit v:°" nafia~IT 
med Genek halla:a 8eVilen bir •· •~ 1.-ı.- lan ·• d · ı .. L...·1-..:- t damdır a .. .-e -~·1 yuz e yır.ın ,,__ .,...._. ffl 

· Bigada beti in JÜZ doksan sekizi tel.lim ~ ~ • 
Bip (Hususi) - Burada da edinip. Çiftçinin vaziyeti gayet ın:1aJI .. desjbal .ld Zühtü Eken 

• ld" ciddı mevzu ·· · l" belediye MÇİmİ yapılıp hitama er. rr ır. uzerıne e ınl koymut 
mit ve partinin ıöeterdiği namzed.. ve . ~l~ı muvaffakıyetle netice-
ler 1ıaz .. mııttır. Batkantıia Partı Trakyayı bereketli yajmarlar lmdinnlflır. Bunlardan bırı. ıeç 
relıl Rafid U.uma, encüm4'!11 azalık yanan ve erken IÖncn ve ıecenin 
larına da emekU ma1müdürü Mah- J8İIJ8f 1• yarısından önce kasaba hayatı. 
ad Onatla belecllye hekimi Nyui .. . • nın da sönmesine M!bebiyet veren 

di 1?·;· Ben de uzun uzadıya ae
bebini anlatayım. Siz dinlerseniz 
size anlatayım ... Dinle.eniz, de-

ve yemenici Ahmed Eaengil seçil .• ~ (Hmuaı) - ~iftçlmn e~I~ tenvir müddetini uzat-
-'!dr. dört ıode beldemate oldugu yai. ~ lfl idi. Zühtü Eken, mevcud dim d:ye, dinleriz, d" 

1 Yeni....:. evelce de beledl•e t•- murlar iô aünclür yağmaktadır. kömüre ilaveten hususi müe.eae- d. b ın emeyiz 
---. ı "' lıercl 75 dah k ıye ceva vermiye hazırlannıa· 

fa.~.ncle buhınnU.lf ve zamanında Yağmurlar serdt eiııilmit, gerekse en . ~n a ömür tedarik Y!n ... Dinleseniz de dinlemese • 
tefı 1re elektrik ve tatlı tu setiril ekilecek meznıat iıı,iln faydalı ol- :eı eleJdriiinilr.I~- beti ~nd"' .,ı!_~~ı: nız de anlatacatım. 

• idi .-.- ' ~ evve ao ur&U1De111eauu ~·- d • 1 m t . m.._... temin eylemlftir. Diğer meaeJe de ~ . eraı~e ça ıtacaktım. Ev-

Tokat dokumacılık kooperatifi 
e1'ımek ihtiyacına tcalluk ediyordu• .de • ukın. bır yer. •~adım... En 
bu ihtiyacı muhtemel tazyıklarda~ salcin yen k:tf~t~ıft~m. Mutfak, 
L~ k im k . . 0 _,_.J' R 

1 
• Pazar oldugu ıçın hızmetçl de 

uen ı a jÇ.ln, ~cuıye e şı, • • I' h" 1..::__ be • 
Akhl tütün" .. " I h k K k ızın ı, ıç aıınae nı rahatsız et-

sar cu er an asının ır mezdi 
~ tubeainl belediye emrine an- F·-.'.ıı k d 

al 1-..:..1. bulund ima -:."1..: b"" nız kalsa canı sıkılır. Fındıkı ye-
v .,..., ..... y unı il llllUI u- k f d k ed' bi 
• .::ı.. ld.dA bl . . L-·-- nece ın ı zann ıp ze de ,,_ ve c ı r lfl ........-... ı,tır d • • 

Kışa doğru 
Sonbahann tonundayı:r;. 
Kıf diyor, biz yolda)'ız. 
Efyamız türlü türlü, 
Bir alay .oğuk yüklü. 
Çamur, yağmur, kar, bora. 
Bol bol fırtınalara .• 
Kıı geliyor pek yakın. 
Sabahlar .. rin bakın. 
Neredey .. yağar kar. 
Gerçi bunun zevki var. 
Kar topu oynarız biz. 
Arkadaflar hepimiz.. 
Atarız. topu kapıp, 
Kayarız kızak yapıp. 
Paltomuz. nrtımız.da. 
Vtünür mü bu hızda. 
Amma düfiin fakirler. 
Kıfln ne yapar eder. 
Atefi yok yakacak. 
Göremezler hiç ncalı. 
Kıf fena onlar için. 
Acıdım için için. 
Koyalım biraz. para. 
Arkaclaflar onlara, 
Yardım edelim hemen. 
Kalmann hiç ÜfÜyen. 

** 

b
• 'l 
ır saat lfeçmit, ben de ~ 

ten bir saat çalışacaktım. Ça!Jı , 
ma zamanının o güne Kadar b• 

1 

kadar çabuk geçtiğ:ni hiç bilnıi. 
yordum. Kitabı kapadım. Mut
faktan çıktım. 

~';t 
~ :"l-1> 

Allah atkına söyleyin beninıı 
ne kabahatim var? Neden tenbeJ 
oluyonnutum? Hiç de haylaz d .. 
ğilim. Fareyi delikten ben ç•b· 
rıp bütün bu olan bitenlere &,.. 
~~beb olmadım ya! 

"('""ii;~;;;~ ... ~.;;;;j""') 
Büyük baba mm sorayım 
Alacan t.bM1na 90ldo: 

f 

l'aje ed~ ihtiyatta Jaima yüz çu lllKll ı a yanıma aldım. Yal-

Z ,,L.._.• Sk n_ b . . k-.J,_
1 
· pay var mı, emeyınız. Yenecek 

UDU1 en m u meıaıaı, ~ - f d k d v ·ı K"" • • • d . .. . • ın • egı . opegımın a 1 Fın • .........,-~ 
nıln aeıçaürıeıalnden mutevellıd ıevm- .............................. - ...... ···········-···--········--................................. . 

- Baba, dedi, sen Nubu ,&ıo 
miİf miydin? 
Babuı cevab verdt: 

el çoidnw,ıır.. L Yeni bilmecemiz :J 
Afyın'a zıra~t. doruma Merdivendeki ! • ~ • .. 

ÇOk iYi çocuk, kocaman ~ 111 .... : ~~ 
Afyon (Husmi) _ Geçen ıene bir köpek ~.Cirüw~ • •, t?"..ıl.'-:ı 

burada köylüye 150 ton tohumluk korktu. Gopegı ~ .. . fi.:iı1r,,.-ı-'-~-· 
verihnlftl. Bu sene Ziraat Bankaallıe eiz de arayın, ba- ~flı.' - ıı.-'9!.lwıLı..-
çi.~ kooperatlf1e.rinin çiftçiye ver- kıflım bulabile - ~ li'~J.,. """"=-''"' 

,. • dıgı tOhumluklardaıı b&Jka muhtaç cek misiniz? Bu- ij..I. _ 
Tokat (HUSUll) - Şehrimizde! vemıİf hayırlı ol.un temennllerlk çiftçiye 250 ton tohumluk dağıt- lunanız olduğu ~ -i' 

yen iden te,eikkül eden dokumacı- kordeliyı kesmİfb'. mı,tır. Vlliyetln bu yardımı mu- b" • ·t 
lık koo-..ıtifi" Vali devaır· mu" dür hitt ı..::...::.ı.. bir • and • yere ır ıp.ret '; .. -- , • DIWet&ler kurum :.ı. e uu~ RVın uy ırmıı-
leri, memurlar ve kalab.l.ık bir halk _ ~ gezın~r ve tır. Bunlardan bqka köylüye bine koyun ve resmi 
lıütleanln huzuru ile açJlmıftır. İlk ~ırlan.q Difede ızaz edllmlıler- yakın pulluk ve 200 Jilk araba,_ı 8Meteden keıip 
defa sa. alan kurum batkanı tile .. dır. • tevzi edlhniftir. Vilayet dabtlindel'l bize gönderin. 'Jlir;~~::~~-
cardan ve ticaret odası reisi öm.,. Rel9D l&looperatif azalıar1t11 Vali hayvanatın ıslahı maksadile getir- Doğnı bilenler - L 
Afuroilu bir hitabede bJunarak ve eılyle bir wada söaterifor. JCöıe- tllen anırlarclen eskileri .atılarak den birinciye: Bir düzine ku!"fu.n 
kurumun tetddriil pyealni anlat.. de kooperatif befkanı Omer Afur- yenileri alınmıt ve hayvan üretin- kalem, ikinciye: Bir Atatürk 
1Df1tır. Vali İzzettin Çağpar cevab oihıdur. ce yea1den ehemmiyet verilmi,tir. tablosu, üçüncüye: Bir tite ko • 

c<Son Poeta» nm edebi tomanı: 162 nmm ıuurumla hiç bir alakası 
yok. Ben kockoaa bir Umman 
ortasında bir tahta parçasına tu
tunmuf, batmamağa çalıtan bir 
İnsan vaziyetindeyim. Ben ·senin, 
hayatımda çıkardığın fırtına ile 
alabora oldmn Semahat! Bu ıztı. 

~~ikadın 
NOWET Çf\fA COS'KUN iYaratır 
Semahat; o her teJe razı olduiunu, pyed rab cayyaaında boiulmak üzere 

ben ciderMm, yalnız yqıyamı- iken, Gönül, bir cankurt.ran •İ· 
~iını aöylecli. Hem onu, hem miti ıibi kartıma çıktı. Beni bir 
kendimi kurtarmak makaadile, inaan olarak mütalea et .. . Ne 
bu deliliti yapmaia mecbur oL yapabilirdim? Gene yalnız, batı· 
dwn. mı alıp ,kaçm.lı mıydım? Bahtı-

Sacletin eyinde, evveli müna
kıap, kavi'•, sonra kollan ara • 
amcla ihtiraa kaawaaları içinde 
geçirilen l'ece •• 

ErteR sün ... 
Gizli hazwlıldar .•• 
Me.en 4 Hanamın yardımıile, 

Gönüle verilen talimat!. 
Ve nihayet, hareket &'ÜDÜ, nb. 

tım ... 
Vedad, vapurun hareketine 

bir saat kala seldi. Gönülün ge
ce, aizlice köfke getirilen etY•· 
larile, keneli baYUllannı kamara
ya yerleftirdi. Gönül 90nra ge -
lecek. 

Heyecan içinde . . . 
Hem korkulu, hem tatlı, buruk 

bir heyecan 'bu .. . 
Gönül bir lfelse, onu kamara. 

ya bir sokabilse mesele kalmıya
cak. 

Ya mesele meydana çıkarsa?. 
Ya Gönülü göndermezlerse? •• 
Ya treni kaçırına? •• 
Semahat, Gönülle berabu !a

tan.bula inmete kalkarsa ... 

bıya. Diğer 35 kitiye de ayn 
ayn lfÜzellikte hediyeler veri
lecektir. 

Saat 5 dakika yürüdü. 
Rıhtıma dolduran kalabalıtı 

lfÖzlerile tarıyor, vapurun mer
divenine bakıyor, yok •• Yolcular, 
hamallar, bavullar arasından, et-
rafa çarpa çarpa, merdivene yü
rüyor. 

Nerede kaldı? 
Her an saatine bakıyor. 
Yaz mı ıeçti lfelmekten) .. 
F~rar tetebbüaü önlendi mi? 
Mutlaka bir feY var: Yokıa 

bu' saate kadar lfelmeai llzımdı. 
Teselli ... 
Yarım saat daha var! 
30 dakika az zaman değil! .. 
Tren rötar yapmıt olabilir. 
Dak;kalar pek insafsız yÜrÜ -

yıor. 

Deli olacak .. . Vapurun hare. 
keti.ne 20 dakika kaldı. 

Merdivenleri, sarsa aaraa ini
yor. 

Ne yapacak, nerede arıya -
cak? 

Rıhtımm karıısındaki, seyahat 
acentesine giriyor: 

- Te lefonunuzla konuıabilir 

- Hayır oif4.mı o çok eülde. 
1'Af81l11f. 

Afacan babasının yanından .,.. 
rıldı: 

- ÖyleyM büYük babama 90I-.. 
1'11D. 

* Dikkatle tutmak 
Afacanı annesi m~ reçel 

kanınozunu lfSllrmılye gönderdi: 
- Aieıc.ı, dıed~ kavanozu dlr. 

katfıe futa!', getJTin1n. 
Afacan bm aoma kavanozu ,.._ 

lirdl: 

- Anne, dedi, muthekta lmWP 
nom buldum mmna cMkkatl buJ.. 
madam. Onun İçin kavanozu ~ 
imde tubmuıdnn, elimle tuttum, .. 
tirdim. 

Hayır, birdenbire bu d~rece 
bedbinleımemeli. Yokaa abla• 
Gönülü beraber mi getiriyor. 
Böyle bir feyİ kararlaıtırmadı • 
lar. Gönüllin latanbula inmesine 
müaaade edilmedi de, ablaaınm 
miiclahaleai mi, bir bahane bula. 
rak Gönülü yanma alması mı l&
zam ıeldi? 

Sakin olmalı. 
Tekrar vapur. 
Pannaklıklardan dütecek ne-

reCle ise .. . Sarkıyor, sözü köpril 
iatikametinde, kapıda, merdiven
de. : . 

Kamarotlardan biri, elinde 
çm1f1rak dolafıyor: 

- Tetyicjler •taiı··· Teıyici. 
1er apıiJ ... 

K.albi dm""acak. 
Omuzlan diiJüyor. Deriaı Wr 

yeis kaplıyor ruhunu. 
Demek yalnız l'İdiyor. 
Gözleri yaşardı. 
Ne sevinçle ve ne ümidlerlli 

girmitti vapura .. . 

Mektubumu aldıiın dakika, 
biz Gönülle çok uzaklarda ola
cajız. Seni dinledim, fakat kal
bin sesi daha kuvvetli Semahati 
GözleTim o kadar dumanlı ki, u
zaiı lfÖl'emİyorum. Batım öyle 
dönüyor ki, ne yaıımı, ne Gönü
lün çoculduiunu, ne bu macera
nan çılcmlıiını düıünebiliyorum. 
Gidiyorum, gidiyoruz Semahat! 
Biliyorum, hareketim çok çirkin, 
hatta itrenç! Sana kartı bunu 
yapmamlıydım. Fakat bir de ken 
dini bir an benim yerime koy .. . 
bir cehennemden çıktım, b:r eli. 
ierine lfİremiyeceğim. Gönülü 
kandırmadım, buna bilhassa e· 
min olmanı ist:yorum. O bf"lki de 
bir macera yatamak hevesile, 
yahııd çok bağlı olduğu için, be
ni..,, te geliyor. <•Ge lme !» diye • 
medim, diyemem de.. . Lakin, 
İnan bana Semahat f Sen onımla 
birlef111emize mani olacak sebeb
leri nasıl bütün çıplaklığile be
nim önüme koydunaa, ben de 
bunlan Gönüle uzun uzun an· 
lattım. İhtiyanm, dedim; birkaç 
Hile .om-a büsbütün çökecetim, 
dedim; genç ve dine; adamlar 
"özünde tütecek, dedim. Pakat 

Semahatı bi..birimizi çok sev- ma mukavemet.iz bir kere daha 
dik. Hila da aeviyonu. Sana te.liın qlup, halsiz omuzlarıma, 
seni ıeviyorl.UD demete yüzW.: arbk kaldramyıacakları bir a· 
var. Yanımdaki insan, senden bir zab daha mı yüklemeliydim? Vic 
parça, bpkı sen ... Ben hali onu danımla ~lete pençelete, ka. 
Gönül diye değil, ıen diye sevi- fa taaımm ortasında çarpıtan en 
yorum. Ona bu kadar aüratle ve zorlu diifüncelerin arasında Hİ
delice bailanııunın aebebi belki le ezile bu karan 3erdim. Hayır, 
de bu .. . Kızını mea'ud ctmeie ça Semahat artık üzülmek, ezilmek, 
Jıtacaiım. O, aramızdaki müna- kaybedilen saadetlere yanmak 
sebeti hiç bir zaman bilmiyecek- istemiyorum. Mukadder ne ise o 
tir. Bir gün kadeT bizi kar11 k.cr. olacak. Sana kartı günahkar mı
tıya getirirse, ikimiz de azami yım? Sen makul ve zeki bir ka
der-ecede soğukkanlı olmağa mec dınsm. Ana olarak endiıeni, bir 
buruz. Beni affel Semahat, ken- sevgili olarak ıztırabını anlıyo • 
dimi maZlD" göstermek için, çok rum, amma, yalvarınm sen de 
şeyler yazmak, uzun uzun sana beni biraz olsun anlamağa çalış 
haleti ruhiyemi anlabnak iatiyo- ve •• beni mazur gör Semahat! Bu 
nan. tmıkanaız... Şu dakikada ohnamalıydı, oldu. Kızın beni 
gözlerimde yaf, kalbimde taham kurtarabiliT. Beni sen yarattın, 
mül edilmz bir sızı var. Boğula· o yafatabilir. Beni affetmeni, an. 
cak hale geliyorum. Arasıra ka- lamanı rica ediyorum. Sana Ai
lemi bırakan parmaklarım, boy. laha ısmarladık, derken çektiğim 
numda clolatıyor. Sevgili Sema- azabı bir bilsen, beni çoktan af

Vapur, müthiş kalabalık .• Gi
rip çıkanlar, telitlı kofupnalar, 
Vincin gürültüsü, hamailann şa· 
mataları başını döndürüyor. 

nüy?m? 
- Buyurun. 
Bir, sekizi çeviriı. 
Santralin sesi: 

Gece gözünü kırpmamııtı he
yecandan . . . 

hat, bu bizim kabahatimiz değil- fedel'd°ın. 
dir; heni itham etme. Yaphlda· Vedad 

Şapkası gözlerinin üstüne ka. 
dar inik, vapurun bat tarafında, 
parmaklıklara dayah, rıbbmın 
l'irif kapısına bakıyor. 

15 dakika geçti. 
Gönül Rörünürlerde yok. 
15 dakika daha geçiyor. 
Yarabbi nerede kaldı bu kız? 

- Yefilköy! 
Evin numarası. 
Kar,ıaında hizmetçi kız. 
- Ablam nerede? 
- Biraz ewvel lstanbula indi. 
Telefon elinden düıüyor. Mut

laka bir feyler oldu. 

Gene yalnızlık, gene inki..., 
gene azab! 

Yapın-da yalnız yolcular kal • 
dı. 

Merdiven çekiliyor. 
Mendiller aallanmağa bati ... 

dı bile . . • 
(Arkaa oar) 
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.-
ı_ Askeri vaziyet --. _ı 

(Bat taralı 1 inci sayfada) 1 vetlerinin mJıktar itibarile pek u 
finıton t.lgraf)uı motörlü Ameri.. olmedıldarına intiızar edilmelidir. 
kan oirtiklerile takviye eciUen ve Şimdiye kadar bkçıok yerlerde az 
hl.yük hava birliklerile desteklenen law-Yetlerie U..eketin ağır cealarını 
birinci İns'lliz ordutanUn Tunusısı çekmit olan ın.thler, ıoa Mısır ta.. 
tirnal ve _.... kıııaundao üç kol ha- wnuıuncla mahirane bir sevk ve i . 
tinde ve 100 lcıllometrel!k bir cıepbe dareyi eıyrıca müem kılacak fazla 
üzeri.-..d.e Tunm arazisine dıahil. ol kuvvetlerin büyük faydalarınt dahi 
duğunu ve bu e911ada ba~ka kuvvet_ görmüt olcl**ı cilıetle bu defa da 
lerin M Tunus kıt'asının Libya tile başka tarzda hareketi.eri pek bek -
İrtibatını kesmek ünre içerilerden lenemez. Mihverin ise, büyük bir 
Gabes körfezine d•oğru ilerledikle • c:lıilclı;at ve itina ile bweket etmekle 
rini, fakat her iki tuaf arasında be. oı..n bu İngi~iz • Amerikan kuvvet; 
nüz ke;ıif kolu nıüsademeleri hu - lerine muvaffaJciyetJe kartı koyabi
dudunu geçen herhangi bir kara lecek veyahud taarruzi hareketlerle 
muharebesi vukna ıelmediiini bil • onl.rın cenuba yani Tunm • Trab. 
dlnnektedirler. luqarb hududuna doğru olmı lıare-

Gabes körfezi, Tunus kıt'asının kederüıi durduTabilecek dtl'ec:.ede 
§ark sahili cenub keoarile Trablus- blir kuvveti Bizerte • Tunus ~ınta.. 
garb hududu arasındadır. Bu körfe. kasında. tahfld edip ed.ememıı ve 
z ln şark kenarında 20 kilometrelik ayrı bir !kuvvetle Gabe!'> körfezi • 
dar bir b<>rzahtan ı:onra şarka doğru Göller hattını muhafaza ahına alıp 
adeta bl; mania hattı halinde iki alWna.mıt -0lduiu henüz belJ.f değil. 
mühim tulani köl mevcucldur. Bu dir. Onun için, 18 lkincİleft"İn ak • 
göllerin biraz cenubunda da geçil~ J&ml, fi.mali Afrikanın mukaddet"a
nıesi çok müşkül büyi.ik b~ çö~ tile birli1<te cenubi Avrup~nın ya· 
vardır. Bu sebeble Gabes korfı:_zı kın itldekıl durumunu tayınAd~ baş 
ınıntakası müdafi taraf içıln cldugu rolii oynı~ olan Tunus hadısele. 
kadar mi.itearrlz taraf için de büyük ııl müphem mahiyetlerini henüz mu 
fayda'ar arzedtt ve belki, bu coğ. hafaza etmekte idiler ve bu hadise
raCj sebeb!erin de inzimamı dola. lerln vasıl olacakları hal tarzlarına 
yı ~if .. o'8cak, ki Birle~ik Amerika - bÜyÜk bir mera..1.c1a intizar etmekte 
1nzı.,izl~r bu kö.rfez mıntakasıııı ele I bu'.-nan dünya efkarının derin he -
g~imıek tetebbüsünde bulunmuş - yecanı da hali. devam eylemekte 
Jardır. bulunuyordu. 

Gene 18 tarihli Kahire haberle• 
rinden de se'ldzinci İngiliz ordu&U -
nun ka11ısında çekilmekte bu1u.n~ 
nUlıver kuvvetlerinin Bingazıır.n 
ı ·ıo Km kadar cenubunda kain EL 
a.geda~ i.&tikanıetlni lu:tmUf olup 
bunların bu çekillıler;,n bundan ev. 
v el de yapmıt oldukları veçbile 
Sir; çölünün earb kenarında ve aa • 
b :Me kain El Ageyla'ya kadar te~
did edecekletiııe ve belki orada bir 
mukavemet tecrübe$İndıe buluna • 
c:aklarına dair olan be!irtilerin da
ha çoğaldığı anbfıhnaktadır ve bu.. 
na göre, sekizinci İngiliz ordusunun 
Demeden S01Va bütün CebeW Ah. 
dar'ı ve ondan 90nl'a da Blngazi ıe
bir ve limanını tekrar zapt ve işgal 
etmıl, veya etmek üzere Lulun -
mU§ olduğuna hüknıedi1msl Ia:ııan 
gelmdctedir. 

18 lk.inciteırln tarihli mihver ve 

1(.. D. 

( Bu,m1ca:mz : 
Brınlardan 30 tane•İni h-.ılledaek 
bir arada yollıyan okuyucuları. 

mız:tlan 80 ki,iye lıotlanna 
gidecelt hediyeler vereceğiz:. 

12345678 
1 _, __ , _ ___ _ 
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~ ====,•==·· 
ırnüttefik haberleri, her iki tarafın Solfin ula Botru: 

'Tunus kıt'ası dahilindekı1 Fransız 1 _ İki ca&:!eyl vasleden soka.k f8). 
kUVV'etlerinin iş.btr}ii(inl temin ede• 2 - BiT harfin i9IDı1 (2), Üyeye (51 • 
~ilmek için uğratmaktan get:i dur- 3 _ Feryad nidası (2), Dünya.mı:. en 
nwhklarını da kaydetmektedh-ler. büytjt iç d~ (5). 

Petm Fransası, Peten namına hare_ -4 - Kft'eçle bo)'1Lmak (6)-; 

ket et.tılğini ilan eden Darlan • Jlro 5 - Genişi• (2), İli.ve (S). 
birlik Fransası ve generai dö Gol 6 _ Tel'M cdünwasmın., (8). 
Frans.ası diye üçe &Yl"llan asıl Fran- '1 _Bir trenk &dı lU, çanın çıkardı.. 
6allln hangi makam ve tefin.den tı .. (S). 

emlT almak lazım geleceğini tayin. ı _ N..:h (7). 

de m•ülata düçar olan bu Fran- Yuık.arııh.n ..,.....,. .. do1T11: 

•ız lruvvetılerinlln henüz muhasım 1 - Slharimt ecteıa (8). 
taraflardan herhangi bi!inf· sarih o-
larak i1tizıima karar verdiklerine da. Z - Kaı11ıu.- (4) • Kina.ye (3) • 

bu mu 3 - D~& (5). 
ir bir malüm.t J'oldur ve • 

4 
_ Blıkn' taıı&k De (1). 

lııuım tarallartn hu kuvvetleri ,ım-
d lki halde kendilerine iltihak etmlf ! - ~~!)~trayan (8). 

giH göshrmekte tabiatile menfaat • '1 = Ter9i divan edd»'7a.!ı.nd& •lr hL 

le:r'Tı vardıır. imal Abasından ilerle. W. te\• (3), Sahi. (4). . 
unusıun flm iL..- kUT 8 _ ~ tıe ~Itır 7er ('1). 

nıekte olan Jngflis - Amer -.u • 

Türkiye Cü"lhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
it ............. : 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Süe '" aJam Mledl: 3'5 

Zirai ve ticari iter aeyl lıulka muameleleri 

PARA BiRiKTiR~NLERE 28.800 
LiRA iKttAMiYE VERiVOR 

Zlt'aM a.~ liıumbaralı ve ihbar&• tasan"u.f hesablannda en 
as 50 lirası bulwıaala.ra &eDede 4 defa. eeld4eoet lıar'a Ue ataıKlKl 
pllna ıire ikraınlye tla.tlWacaktır. 

4 Adecl 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) t ,000 » 

40 )) 100 » 4,000 ,. 
100 )) 50 » S,000 » 
120 )) 40 )) 4,800 » 
160 )) 20 » 3,200 )) 
J)lldat: aetMl&r__...kA JaralR 1ı11ır eene lo .... se u...... ..... 

......,....... ....... ,. OIMllı tıllı411lle ... h*. ~. 
Klar'ak.N senede 4 dıefa, 11 Mart, 11 BaıdND, 11 B.rıtı. ıı BlrlncJ 

SON POSTA 

' 
Asllerlik işleri 

Şubeye çağrılan 
subaylar 

TiYATRO 
(BQf taralı 4 üncü •ayFada) 

mutlaka ağlar gibi konuıarak oyna
nır. Zımnediy-0r k~ ağzının içinde 
kOD1JfUl'sa, sahneye dram havası çö. 
ker. Böyle saçma teY ohnu. 

Embıöaü As. Şobetiinden: Suaviyi, ılımalamı,, biraz daha 
Aşatda adlan 1azı1ı auha.Jların yelkıııklı bir adam olmut bulduk. 

(lMH) No. t&e şııbemlr.e acele miAmca.at Hepşi bu kadar .. Galiba, kilo alır-

1.ııırı ilin olıunur. ken, kablUlyet dağarcığında nesi 
lklllned Fent otta Abdurrahman de var nesi yoksa fırlatıp atınıt. Ber. 

a.11 Alıb. 330, Mdımed Al otlu Sam~ 1 m~ad, ellerini nereye kıoyacağını 
doeni2 Y'llb. 1352, ibrtUıhn otlu Ali Jan. b.1miyor. Heyecan yok .. kartısında
Tğ'm. 329.b-49, Maksud oğlıı l'ez:ı.ir Dlş. , kini dlnlel"ken, mlanlkler depoda 
Tbb. Ti'm. 37875, AW Rn.a o~ıu İsma.il saklı Konuşma sırası kendisine gel 
Fehmi Diş. Tbb. Ttm. 38396, N11.fiz eğ. diği · zaman, «- Ha, sahi ıimdi 
ıu İh5an Diş. Tıbb. Tğm. Yok, Ömer benim bir feyler yapmam lazım!» 
ot~u Saıliın l\la.rangoz S. 8. 330-5, Bekir diyen bir kıpırdanlf. Bu delikanlı
of:u Ail Gani 3. 8. lUıınk.a yok. Abdul ıah nın çok hem pek çok çalıtması 
oğhı İhsıaın 6. S. Ab. l\lüş. ylk, Ali oğlu lazım. ~ endam aynası değ il
Sa.bri 6. S. Ab. Müş. 22 •. Uarklr oğlu dir. Nevin Akkaya, girdi, çıktı, 
Naeanb 8. S. tüfekçi 3_328, Ru.rşı.t oğlıu konufhı. ıı- Diğer arkadaşlar oy. 
H'lll'di! 8. s. ıiifekıı:ıi 4-322. Ali otlu Si. nayorlar ya, bu kafL. söz sırası 
nan Oto. Tim. 4Z168, Nu..cıret oğlu Ek_ bana gelince konu~urum, antrem ge 
ram M:ıao.ıum Oto. Ttm. yok, Haşri oğlu !ince girerim !11 diyen bir kayıdsı~
Hıwan Duy. Tğm. 32192, na.san otlu ı lıkla .. betine! perd•~e sahneye hır 
Muırtaıfa Nk. Ttm. 37878, Mıuısur oğlu gılrişi, sonra da bir çıkı,ı vardı, 
Aza Nk. Tbn. 44977, Ali oğlu Turın:t.. l deik:ırJar san'atkarların üstüne yı. 
r.."k. Tem. 37812, Ali Kemal oğlu l\t. kılacak sandım. , 
Niya.z1 1'"k. Tğm. 44919, :\Ielımed R12a. ı Uşak rolünde Müfid, sevimli hır 
otlıu Arif İs. Ttm. 32269, Necip Oğ E_ tip yaratmıttı. Çocuk Tiyatrosunda 
m!n İs. Tğm. 52966, Server oğlu İsıua.il Lorel rolünden kalına, omuz hare. 
Naır;nn 1'"k. Tim. 30973, Alı o~lu Ha.lil ke~J .. rim IJlr tarafa bırakırsa, daha 
Kam·ı İs. Ttm. 321-29, Şakir o;.ıu Ha. ı iyi olacak. 
san Tbb. Alb. 325-9. Must.ara. oğlu rtıaz. Hizmetçiyi oynıyan Ş~rlye Bo-

' .. har Tbb. Bnb. 327.35, Abdurrahman oğ_ ratap, ufak roJlerde de aan at 8'.os-
~u ömer ':Dbb. Öny-zb, 35882, 1\liha.~ oğlu termen!:n pekali. mümk .. 11\ olabıle
Andon Tbb. Tğm. 38294, Zekai otlu Fa.. ~ iııanmıt göründüğü için ~
zıı Tbb. Asttm. 45113. Rifa.ı. oğlu Yn- yanı tebrilcflr. Yalınız mimik meb. 
8111 Kemal 'Ilbb. Asltm. yok, Feridun zullyetılne iıaret etmeliyim. Mimik
ofla Sabı:ıl Tbb. AB'tın. 46948. RıUr oğ~ lerinıi pek hovardaca harcıyor. 

Sayfa 7 

' "Yaprak dökümü fırtması,,, 
şehirde ve limanda hasar yaptı 
ki çimento yüklü Titaı motörü ı esen rüzgar, birçok semll~rde a
batmıı, tayfaları kurtarılmıştır. ğaçların devrilmesine, bazı evle
Liman itletmesine aid balık yük- r ;n kiremidlerinin uçmasına ve 
lü i·ki mavuna da limanda bat- hu arada cami ve mescidlerden 
mltbr. bir kısmının kurşunlarının kop-

Fırtınanın tesiriJe Cazi köprü- masına sebeb olmuştur. 
sünün yedek dubalarından biri Şehir dram tiyatrosunun sı h
kopmuş, suların. cere~amna ka- ne kısmının çatısı uçmuş ve sah
pılarak Hasır ıskelesıne çarp- nesinde bazı hasarlar olmuştur. 
~,h~ R 

Dün sabah mutad seferine çı- asadhaft2 mÜdÜfÜOÜD İZ3hatl 
kacak olan Trak vapuru fırtına
nın artması yüzünden geriye 
dönmüş, Bandırmaya hareketini 
tehir etmiştir. 

Şile limanına bağlı ve tuğla 
yüklü «Becerenıı motörü de Bo
ğaziçinde Liman İşletmesinin 16 
numaralı ınotörile çarpışmış, bü
yük bir rahne alarak sulara gö
mülmüştür. 

Boğaziçi ve Adalar arasında 
işliyen vapurlar, fırtınanın deva
mı müddetince mutad seferlerini 
yapamamışlar ve Hal:ç vapurla
rı da öğleden sonra işleyememiş· 
lerdir. 

Sel basan semtler 
Evvelki gece yağan sürekli 

yağmurlar yüzünden, bilhassa 
Kasımpaşa, Aksaray, Eyüb, Ye
mi§, Bahkpazarı ve havalisiJe 
Osküdarda bazı dükkanlar ve 
evler suların istilasına uğramış-

Dün kendisile görüten bir ar• 
kcidaşımıza Rasadhane ~ıudurü 
Profesör Fatin, fırtına etrafında 
~u izahatı vermiıtir: 

«- Evvelki akşam başlıyan 
karayel yıidız fırtınası bu scı.bah 
.saat dokuLa doğru azami h::ıddi
ne varmış ve rüzgarın aürati sa
niyede 2ö metreye çıkmıttır. 

Bu fırtına hiç te o~ağan üstü 
değt.dır ve hatıtın bildigi uyap_ 
rak dokumU>> fırtmaı.ıdır. Bara-
ı·et dereceai 10 dur. Rüzgarın 

hararetinin dütük olmaması da
ha çok iyı havalar goı eceğimıze 
ddil.dir. 

Bu yıl kış çabuk gelmiyecek, 
ş:ddetli geçmiyecektir kan&.a tin
deyim. Yalnız şunu da ilave ede
yim ki, yüzde elııden fıula bir 
ihtimalle bu yağmur üç dört gün 
kadar devam edecek ve fırtına 
sonunda soğuk yapacaktır. Fa. 

hı Moelmıed RaclP eczacı yok, Mehmed cı.-LıJr Aınevenl d-. küçük rolü 
-rı- 1 tır. 

otta Sadulbh ecaacıı Tim. ,.., MOS"tafa ıiıçinde pek canlı pek mVYaffa.k bu - Bu meyanda, Silahtarağada e-
kat sonra havalar gene duzele
cektir.» 

otıu A:ll eC9a<l1 Ttm. 1491, Hasan Nafis dum. lektrik fabrikasını, Asmaaltında 
otlu Adil eczacı Ası*im. 45125, iueı ot- N•fice· «Çukur hanrn, Mahmudpa~ada 
ııı Remzi Lv. Yb. 320.45, İbrahim oğlu " • «Küçük hanrn ve Sirkecid~ki 
Seydi Lv. üsıttnı. t 1506~, Abm~d lf~d~ (<College Krampton» a~angard gümrük binasının zemin katları-
otı.u Şemset.ıbln Lv. A&!tm. l:lt~, ı ethı bıir piyes olan uNuhı' u bıle araL nı su basmıştır. 1tf aiye grupları 
oğlır Reınu.i I,v, Ttm. 41530, Kerlm oğlu tıracak galiba.. acaba bu sene ~p &u basan bu yerlerde dün bütün 
T~eott ·n Muh. Tğm. 43547, Ömer otlu gelen gideni arattı~acak mı 1 Şım- gün çalışarak aulan tahliye et
:\fmtala. 1\luh. Ttm. 4G030. Haydar oğ. , diki halde ümidiınız, hazırl~- mişlerdir. 
ıu Selim ı.v. S. :vrı. Mr. 32J_2!1. :S~ ta olduğunu duyduğumuz ııBuyuk Fırtınanın tesirile bazı yerler
otıu MlHtafa Rüş'ti 8. S. MI. Me. 4/332, İhtiliıl,, de •• Nusret Sala Cofkun deki telefon direkleri devrilmiı, 
Ali Rıza. ~u M. Alt 8. S. MI. Me. 321.9. şehirle mülhakat arumdaki te. 
M.ehmed otııu AJi Hf1mırt 8. 8. MI. .!\-le. Tarihten sayfalar lefon muhaberatı arızaya uğya-
1849, Htiısey!n Dıan oihı E. Cemil B. ınıthr. Alibey köyünün bazı yer-
S. J.\'11. Me. 35474, MaıJtala otıu Ahmed (Baı tarafı 6 inci aayfada) )eri Kiğtdhane dereainin taıma· 
Şükrü 3. s. 111!1. Me. sıı_ı9. Ahmed ot~ Dediler. Diğerleri de ta•dik et 51 yüzünden su iatilıisına maruz 
Lu .l\ol. Nlya.zl 6. s. lls. Mc, 318_8!>, Ö- tiler. Bir sened yazıldı: ileri ge- kalmışsa da nüfusça bir zayiat 
mer o~ıo 1\-Iusta.ta 8. s. Us . .l\Ie. 1955. lenler mühürlediler. Birçokları kaydedilmemiş-tir. 

Top. Tğm. Zihni oğlıı Muıl.afa pek samimi görünüyorlardı: Devrı' len çınar agw acı 
- Kammızla mühürleriz! (4:1979). Top. Tğm. Ali RlL:\ oğlu Os. . • 

( 76 4) T Tğ ,.. k t Diyorlardı; bu İ§İ b;rbirının ma11 Nuri 3 7 , op. m. ~ev e 
ensesine basarak, hevesle ~apboğ-lu An DüITi (4097>. Top. T~m. Nr-

cib oğlu Mehmed Fahri (28177). Top. larF°"akat çok geçmeden, kanJari
Tğm. H alid otlu Resul Sıl&ı !3116.21). le miihürliyec:ek kadar heyecan 
Top. Tim. A.sl:ı oilu Yaşar (224Gı, Top. gösteren bu adamlar ayaklan -
Tiın. ıte«-b oğlu Hasan Sükuti l221ZO). d ed'l y 

makta tereddü etm ı er. e • 
Top, Tt:m. A'tdıırrahına.n oklu !\1. F~I • • k ] 

minlerini ve mühürlerım an a-

Dün saat 11 de Çarııkcıpı cad
deai civarındak.ı mezarlıkta bu
lunan buyuk çınar ağacı, esen 
ruz.garuı tazyık ne daha fazla 
mukavemet edememİ§, tramvay 
caddesine yıkılmıştır. 

Dün •kşam saat 19 za k .\dar 
devam eden fırtına kısmen şid-
det=ni kaybetmiş, 21 den sonra 
büsbütün durmuştur. Buna mu. 
kabil bara.ret derecesi ehemmi
yetli surette düŞ'lllüştür. . .................................................. . 

DiKKATi. 
Evinden çıkan her İn•an ~ı...a 
b.ir yerde evveli ya~cağı otelin 
nere.I olacaiını diifünür, İzmire 
1rldecek yolcular içıln böyle Jü -
fiinmeie lüzum yoktur. Tam 

rahatını düfiinen yolculara 

İZMIRDE 

Ankara Palas 
Otelini tavsiye ediyoruz. 

Ankara Palaa, güzt:l lzııu. m 
iltihar edebileceği modern 
müeaae•elerden biri v~ belki 
bQflıca•ıdır. 

Tel el on: 3438. 
(30297). Top. Ttm. Osma.n otıu Sablt rile bozdular; meşhur «Vak'ai 
(4.204ıi), Top. Tbn. Mehmed otlu İb. 

Hayri.ven meyd~:na ~eld:. ''Kıne.n 

25 metre irtifaındaki bu cesim 
çınar, tramvay v~ ~l~ktrik telle-
rin.in üstüne devnldığınden, tram "11 ... lıııııı. ____________ .,, .. 

ra.ıı·m (42Gl5), Top. Ttm. Nail oğlu 

Necdft. (HS51), Sil. Tim. Ali Rıu oğ. 
k& M\!:bmed TM'h.an (Z5888), Sö.' Tğm. 

devrildi ve ocağı söndürdü,\ı 
Kadircan Kallı 

Ba6ao Basri otııı Osına.n Nıı.ri 137712). o E R M o J E N 
Sil.. Tiım. Cem.il otlıa Ali Galib (14605), ,. 

SÜ. Tim. Om1Mı Nıırl otıo Hasa.ıı 

R.ahml (30515). Sü. Tim. Ömer LüU! 1 
oi'u Mma.ffer (Z9119). Sü. Ttm. Feyzi 
e>tlu Bii9eyln A:nü (3051'7, !\'k. Ttm. 

Ha.'kb oila Stirena (195M), Nk. n·m.ı 
Ds'ris ot'9 Züh~ (3'1488). 

\·A~-nt. ÇATLAK. EKZEMA n 

CQ.D YARAl.ARINA le•kallde 17' 
cellr. Derinln t;aııeleamHlııe " 

1enllenmeslne blınnd eder. 

HU ECZA.~BDE BULVNUB. 

vay seferleri bizzarur 2 saat ka- D d A 
dar inkıtaa uğramı§tır. Bu sn·ad~ r- a 1 ranıyor ~ 
caddeden geçen K irkor, Kasabı- ı İyi bir aile ne:r.dlnde birisi bir 
dis ve Ali adlarında üç kişi de a.ylık ve dlterl üç yaşınd:ı iki çocu_ 
devrilen ağacın dalları altında ğa. balıDnak üure tecrübeij ve mes-
kaJ.arak muhtelif yerlerinden va- l('ğl bill'll bir dadı lazımdır. An&U 
ralanmıılardır. Yaralılar celbo. edenler GaJaf.'3.d:ı Voyvoda udde. 
lunan sıhhi İmdad otomobilile 
c~rrahpaşa hastanesine kaldırıl
mı,larchr. 

Evvelki gece ve dün ,iddetle 

sinde 24 numaralı Feıw Eltktrik 
matazaınna ıniiraaM ecleblllııer. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 İl~inciteşrin 1942 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

'24.61U76 . . . . . 
Ulak'* • • • • • • • • 

D&hlldeki mahaıbirler: 

Türk llras• • • • • • • • • 
llariptekl mDhJLbirier: 

A~tm: Safi ldloça.m 28.914.450 
A~ ıtalntll kabil eerbetft dö-

•ıer . . . . . * 
Diler Sö•ıer .e b~lu KliriDg 
llı&kiJelıerl • • • • • • • • 

Jlulne Calı'tlllerl: 

DeDb(e dlıell et'Nkl nakılbe 

brşılığı • • • 

Kan1Dlll1l 6.8 imci maddeletlne 
teTffkan BadDe 11tıtatuıc'!a.n Yil;l 

fıediı::JM • • • • • • • • • 
Senedaıt Cümdam: 

Tlca.ti Senetıer • • • • 
Esham~ fah~ cüldıuıı: 

( Deruhte edilen evrakı naWl-
A ( yenim ~l'li'ı esham ff 

( Wı~ (ltibMi kı)"D\etle) 

B ( Serbeet Esham .,,. Tahvlai • 

Ava.oslar: 

Altm "Ye cıa• tisıerlne avaruı • • 

TahvtJi.t tiatline •....S • • • 
na.zhıere lmsa Ti.deli anaıs 
~fl:JI S850 No. 111 tamına lire 
~!11D &itJD ~\il H.ll!S • • 

s_.ıarlM' • • • • • • 
Jlgbtıeıif • • • • • • ... 

Ura ıt4.95i.043.09 
1) 10.4(Hl.28 l.-
)) 156.391.48 

1) 63i.218.92 
. 
Lira 

, 
40.670.486.69 

il -.--

> 4'7.19!1.810.67 

Lira 158.748.!;63.-

> 24.305.462.-

Lira 422.003.088.61 

Lira. 45.100.879.93 
,.. 10.50U43.Z4

1 
Lira 1.968.95 

• '1.808.722.-

il -.-
J) 230.000.000.-

Yek ün 

Lira. 

115.519.715.57 

634.218.2? 

87.870.297 .36 

134.443.101.-

'22.00S.088.64 

55.607 .3~2.17 

:57 .810.690.!15 

4,500.000.-

11.468.33448 

1.089.856.'1'10.09 

Serma.1e 
tlıt.iyaıt a~: 

Adi ve fevkalade • • • • 

Btl:llU!l'i • • • • 
Tehvüldeki ba.nknol.lıar: 

. . 

De.mı.hte edi len evr .ık:ı nali.di;v e 
Kaınuıun 6 • 8 lncl m.ıddelerlne 
ıtıevfikan Hazine tara.f•nda, vaki 
tediya.t • • • 
~ ecden evrakı na.kd!ye 

bakiyes' • • • 
K.aışılığ'ı f.aımamen altın olarak 
ııaveten tt>davıile vaı&edllf'n • • • 
Reeskont mulıabrııl lli.veıteon teda. 
vüle va&edıi 1 en • • • • • • 
&Mineye yaopılan altm ka.rsıl~lı 

avıuıs mukabili 3902 No. in kanun 
m~ lliıveten tedl.vüle va.ze. 

~·~ . . . . 
MEVDUAT: 

Türk lirası 

Altın: Safi kilogram 877.422 

3850 Xo, lu kanuna cöre ha7.ineye 
açılan avans mu.ita.bili t.evdıi oıu. 

nan altmıa.r: 
Safi kllocnım 5:1.541.'>30 

Döviz Taaıhhiida.tı: 
Alflna tahvili ka.blt dövizler 
Diğer dövkler ve a..la.eı.klı Kllrinc 
bakiyeleri • • • • • • 

Muhtelif • • • • • • 

Lira 
15.UOO.OOO.-

Lira 9.412.135.73 
il 6.000.000.- 1S.U2.135.73 

Llra 1SU48.563.-ı 

> Z4.3tt6.4G3.-

Lira I3t.H3 101.-

> 45.000.000.-

D 288.500.000.-

l) ?25.300 000.- 693.243.101.-

Lira 121.829.596.6. 
1) l .224.164.0S' 123.GG:~.7 G0.08 

11 78.124.167 .90 '18.lıt.lG'l .90 

Lira -.-
'il> 23.'159.042.64 23.'7S9.04:?..64 

Hl.254.562.H 

Yekun 1.089.856.778.te 

ı•---1.4.1- • • • 'L-- ..1 __ _.,..._ı.,.A_.&.-ill..-,4--&JU..--<K-.--::-....------'"'----~--~A-- +.ft1..~rlft4e oek_,.,.@i'l ... ~·--------------_.LL _____________ ~--~~--------"._......._.~~~~~~ 



d Sayfa SON POSTA 

____ ,, ( TİYATROLAR J 
Büyü!t ta.mi:ra.t a.tölyeleri olan Anadolu'c)a. bll' müessese 

r iLAN 

ATÖLYE USTABAŞISI ARAMAKTADIR 
~ki ş:ı.:r~ıan h&iz ola.nlarm A. B. C. ru:ınm;"11e i:st, 176 PoıSfı.I, kutUS'll 

a.dre&lne :razı ile mü.ıı;ı.ca.a.tl: 

1 - 'l'üı1' o ımm. 
2 - Mühendis veya San'a.t mektebi mezımu olmak. J 

3 - Büyük atob'elerde ıısta.başı1* l'a.ımtı8 olmak. 

İst.anbul BeledtY"f 
Şeblr Tiya.troları 

Dra.m Kısmı 
iki akşam ısaaı 20,30 da 

KOLLEGE KRAMOTON 

Gerhart Hauptmann 

Komed.t k11m1 

.lkincitetrin 21 

1 
KAŞELERi -& - Yqı 40 dan fazla oboıımıak ve aBlııerlildıe alilııa&ı bu~ 

5 - Sihhıi ve ah.IW vazl.tetıeriD v~la tevsik edeblJımıt.k. 

6 - BiDıasn. toma., freze iş1erindıa derıhı wkuf ve )lra.tik tecriibesl olmak. 
'1 - M&ı'aD&'OZ işleri, pik ve sarı dökiim, tenelııe ft saç işlt.tile wnakçı.. 

iki akşam saat 20,30 d.a. 

ASRİLEŞEN B A B A 

Cam&r18l " har cilJdul 15.30 .. 

ma.t.lne 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
14ltıa. lbıiıria umumi takip ve ida.reshwi mümkün kılacaC. derecede 
wmomi mııJUmatı Olmak, 

Ve bütün ağrıları derhal keser 

Am.nea. veya İı:ııı'illzce oJwduğımu eıık~ deftıcede otanla.r tet"Ci.b 
Sıhh1ye Vekaletinin ruhsa.tını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABlLlR. '. 

edilir. 

Elverişli olmlar bblliyetine gö:re 2o50 lira.ya bdar ayl* iict'ei. a.la.bilecek. 
hıı.yat pahaltlığı zamnnnda.n fstil~ edeoek ve iş kanununa g-öre yapa.cağı 
tat.da. mesıriıfıen ayrıca ücret ıalabllecek, 3659 sa;yıh \anun& tabi olmay.ı~ır. 

Aynca. ~lış;ma, liyakat w. ga.yretine g~ t.akıın'r edilmek üzere senede 
Oai ura.aş niSbett~ ikramiye de verl'eıblteoe1ıllir. Müessese tara.fırıdan bita. 
bed't-1 Jroınf9rtu m4!5ken temin ecWme~. ' , 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalara Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Falıırikada yapılaca& mıwa.lıb.t smduma için &Şat.ula yuıl1 inşa.ai mal. 

IGIDe8İ mübayaa olu;n3('aktD', 

& - Malzemenin ci'llSl Mllab.n Ölçüsü 

Ker~ 20,966 m3 
Tutta 28,350 adet 
Kum 63,000 m3 
(la.la" '10,000 m3 
Taş 

b - Bu mabemenın t1\.h:m.lni k~l.t !bedeli 632"1 lira 1'7 lııoruş olup ISkıkllnin 
eksiltmeye 6İre'blmes1 için '74 ıiu 54 lltlU"Dlf muv..ıdaı.i temhı.aıi verecddir. 

2 - Bu işe ald şarlname ve evrü şunlardır: 
A - Etmilrlme şartna.mesi, 
B - Busu.si l,i1ar'tname, 
c - B'IJ90St, f'eDni şartname, 

D - Ma.keııne eb'ad ıts"esı. 

E - Mabeme UŞi ddterl. 
3 - PJıslltıme 23/11/9U rinü ııa.a.t 13 ele ~ ya.ınlacaktır. (1513) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

No. 

Kasııonıraea Cami kebir Kayık i*1esi - 41 No. loU anadan SO 00 
miit.ııN soo M.2 aısa. 

Yro'lnı:nda. ya.zıh 6l'Sll. 31/5/943 &"ÜJltl sonwıa lııadlal- kira.ya. verUecek.tir. ts. 
teklilıadn 28/11/942 günü saat 10 cb Beaıotlu Vai·ıtla.r Müdürlötü AltaTet 
lraılem• miira.caatıa.rı. (1485) 

İstanbul Belediyesinden: 
Daimi Encümenin 1'1/11/922 tarih ve 208 sa.yılı karwile Bnll'aris~n men. 

oeli mangal kömürlerinin k110S1llla. toptan 12,5, peraiııende H, yerli mangal 
lrf)miirlerl ~in toptan 10,5, perakende 12 lwl'1lıs satış fiatı te.sblt olunduğu 
ııan ohımır. (1618) 

Belediye Sular idaresinden : 
Suyun metre mikap fi.Ya.tına Narıa V<*ı&tet!ntn ~ile lfıl bupıık kıuruı, 

zam edllmiş olduğu ısayın a.bonıeles-imbm ıtıtı.ıaına a.rr.ol'U:ııur, (lGU) 

' Teşvikiyede Satıllk Arsalar 
T eşvikiyede emlak caddesi üzerinde 

her türlü bina yapmağa müsait iki 
arsa satılıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esa.s No. Yeri E.ıymeıtt Mesa.lıası Temlnaıt 

399 Teşvikiye Vali kona.iı mahal,. 
lesi Bostan ve Emlak cadde. 
ıerı eski 8/f yeni 23 mmıanJı 
arsa. 2ıL3Z5 lira 426.50 M2 2133 Ura 

401 Teşvklye • Harbiye Vali Jronail 
maha.l lesi Boet&n ve Emlik 

cıadldeleri ati 8/S yeıo.l 27 nu., 
ma.ra.ıı anra.. M.uo rıra 50'7 M2 3013 ın 

izaıhaıtı ~ yazılı P.Yri menJmllec' peşin para ile ve ~ık ıı.rlıtmna 
usu tile sıaıtı1aıcakrtılr. 

Mti213.yede 3011.942 Pa.ıariesi gii.nii .a.a.t U de !bankamız bi.a.ııbuı su.besi 
satış komlsycmu hmıurunda 7aııtıl~k "Ve en yüMek bedel merkeze bildiri,. 
I.ecek ve ılw&Jl layık rörüldiiğü iı:iUdliırtle M.alitve v~ lsl.iz:ı.n edile. 
rdt muvafahıt cevabı alındıkt.a.n sonra lı:ıaıt'i lbalesl ya.pılacaktLr. 
~ esnasmdı. nrilea bedel mukad'der kıymeti geçtiği takdirde tıemlnaıt 

aqeal derhal arltınlma.ya.ra& ihale kimin ubdesitne icra ediline aıradalri. 

fam onda.o ıtalısl edilecek.Ut. 

Miiza.yedıeye fştiıQ& ed~ekleriıı mu'kaddıet- ~ yijıde onu nisbetin., 
c1e temımrt 7aıtınna.lıarı Uhımdı.r. İsteklileırin tıeuruıat akçesi. nüfu; tezkeresi 
ve ii9 adeil fotıocralla. birlikte bildirOeııı giin ve sa.artıe Jıada.r şobemlz emlak 
senWae müracaat eiımeleri mercud'ıır. (1309) ' ~ 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İprik ve Dokuma Fabrikalan Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konan iş fa.bt'lkada 1'&.Pllaocak muvaöaıt SJDıdll'ma. ~ 

26«'7 lira 29 kuruş olllP vahidi fiat esası iizeıindıen taşa.rollla.ra veriıece:ktilr, 

2 - Bu işe ald saıtname ve evnk fımlaribra 
A - E'ksiJtme şarlna.nıesi, 
B - Mukavele proj~I 
C - HllSUSi, f~i şartname, 
D - Keşif ve metr.ı.j cedıvell, 
E - İsteyenler bu evrakı BaJum Şefliğinde görebilirler, 

s - Emlıtme 23/11/942 rününe mtısadit Paıı.artesl günü sa..ı 13 de fa.b. 
rlkada. yapılacaktır. 

f - Eks!ıliaıeye &'k'ebitmek iç4n l.ıAelEll 198 ll:ra 55 bınış ınovakka.t ~ 
~. (1514) 

Veni PUDRA 
RENKLERİ Darmstadtlı E. Merek evinin 

&uüu)e 

KADINLARIN HAYRETİ 

Teninize ea uygun gerecek pudra· 
aın tam rengini veren 1eni bir Kolo· 

rlmeırlk makina icadedilmiştir. 

Bu sayede şimdiye kadar gö
rülmemiş emsalsiz blr güzelllkt.e 
orlJ inal pudra renklerinln lstlhza.
nna lmkln verllmlştlr. Bunları 
yalnız Tokalon pudralarında bu
lablllrslnlz. Bu pudra rüzg~rlı ve 
yağmurlu havalarda bile bütUn 
gün sabit kalır. Burnun parlaması
na mani olur. Hususi ve beratlı btr 
usul dalreslnde istihzar edllrnlştir. 
Bu yenl Tokalon pudrasının en 
son yeni •e cazip renklerini bu· 
günden tecrübe edln1z. Daha genç 
ve güzel görUnlln~ . 

..................................................... 
Son Posta matbaası ı 

Eski Aile Arması 
alameti farika o4ırak kullanılmakta 

ve üç asra yakın bir zamandan beri 

durmadan devam eden yaratıcı ana

neye işarettir. M ER C K ismi bütün 

dünyada başarının ve üstün vasfın 

timsalidir. 

KIMY A F ABRIKASI 
DARMSTADT 

TORKİYE iS BAHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Türkiye lı Banka•ına para yatU'tnakla yalnu; para biriktirmif 
ve fau almıı olmaz, ayni zamcıncla talihinizi de denemiı olur • 
.unu.z:. 

Kara İşçisi alınacak 
Devlet Limanları lıletme Umum Miidürtôğünden: 
~ ambaxla.ma. servisinde ça.11Ştıntmak üzere kara tşçiıst alınacaktır. 

Evvelce ~b obnlarm (3J Pli zarfında mmıkıir servis şeftillcıe müracaai.. 
ıan tazmıcbr. Aksi takdlrde ıhakl:an -sa.kit cıllaoaktar. 

Yeniden bu işe ta.li'b ola.caklıır, dı'ildı;çel.eriııe derhal müraoaat etımelldlrlcr.. 

Bmılanl:an eşa.tıdaıki şar.tlar a.ra.n:ıcakMr. 

il - Yaşa 18 dıen aşağı ve 25 den Yoka.n olma.mak.. 
2 - Bu .işte!'e sıbha.t ve bü:nyccıe mü!>ald hııımımak. 
S - Zabırlıad!a.n musalıfdak blr hüsnühal ~. aşı ve sıhhat raporu, IJd 

aıdled ıotoırratı bulunmak. (1590) 

Neşrt7at Mıidllrü: il. Samı ~el 
pırtBlı A. Elamı UŞAKLIGtı. 

-----------------_;_--------------------------~------------~------~------


