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(Bu abah gelen haberler 3 bctl sayfa; ızdadır) 

HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DİLİ 

Sene 13 - No. 4417 Yazı ifled telefonu: 20203 SALI 2'4 IKINCITEŞRIN 1942 

C Moskova bildiriyor ~ 

Stalingradı kurtarıs 
muharebesi büyük 
bir taarruzla ba$ladı 
Londraya göre 25 Alman ve Rumen tümeni, hatta 

bütün Von Bock ordusu tamamile yok edilmek 
· tehlikesile karşılaşmış bulunuyor 

Ruslar yeniden 11 bin esir aldılar 
M ~- 23 (A A ) - Stalin· 

OSJLOVa, • • 
eydan muhare. 

gradı kurtarış ın k e· 
besi Sovyetlerin büyük ve a 1 

bir karşı taarruza ile başlamt!r 
tır. Bu taarruz timalden ';'.e c~ 
nubdan Alman?arm ha.yatı ~u: 
nakale yollarına yönelttlen ıyı 
tanzim edilmiş bir hücumla be
lirmiştir. Stalingradda savn§an 

Al kıt'a]arile Don kavsi ve 
man · saha boyunca 

Volga arasındakı l . • d" 
d A l-.... ku'1Vet en tım ı 

uran lll,._.. • d'' .. 
kutatılınak tehlikesıne uımu~· 

lerdir. 
S 1. addaki Alman kuv• 

ta mgr . 'k' d . 
vetlerıinin ikmallerı ı ıb bemırdyo--

1 
•1 l yordu. Cenu atı an 

'! 1 e ydapı ~.-nlu ,;mdi Stalin~ 
gıden eını.,, - k d 

ddan 70 kilometre a ar U• 

grak b Junan Abganerovodn ve 
za ta u · d eçere'k 
Kala 'ta Don kavı:ıın en g • • 

ç d bııtıınna varan ıkın. 
Stalingra ın d ;, ı ·'ın 30 kllo
d derniryolu a r.a s~ 

fngilizler Libyada 
Agedabya'yı 

zaptettiler 

Almanlar Trab.Iusun 
müdafaasını Ital

yanlara bırakmışlar 

metre kadar doğusunda Krivo
munskayada Sovyetler tarafın
dan kesilmiştir. 

Almanlar ayni zamanda en e
hemmiyetli köprübaşlarından bi
ri olan Kalaç1 bırakmak zorunda 
kalmışlardır. 

Bu büyük çevirme hareketini 
iki Rus ordusu yapmaktadır. Bu 

' ordulardan biri cenubdan hare. 
ket etmekte ve arkasını geni§ 
Kalmuk gölüne dayamaktadır. 
Şimalden hareket etmekte olan 
ordu ise ıuk sık adı geçen timal 
batı kw-tanş ordusudur ve bu
günkü büyük taarruzu Eylulün 
ıon günlerindenberi hazırlamı'
tır. Esasen Sarafimoviçin Alman• 
lardan geri alınması dünkü Sov
yet hususi teb1iğinde bildirilen 
hareketlerin ehemmiyetini ve şÜ· 
mulünü gösterir. Sarafimovjç, 

(Devamı 3 üncü sayfcıda) 

Müttefiki er Tun us ve Bizert 
etraf mdaki mihver zırhll 

kuvvetlerine hücum ettiler 

r·· .. Milli 
i Sef····~, , 
Sovyet ihtilalinin 
yıldönümünü 
tebrik ettiler 

Saracoğlu ile Stalin, 
Hariciye Vekilimizle 

Molotof arasrnda tel
graflar teati edildi 

Ankara, 23 (A.A.) -Sov
yetlerin 1917 ihtilal yıldönü
mü münasebeti)e Reisicümhur 
fsmet İnönü ile Sovyetler B:r. 
liği Yüksek Şurası reisi M. 
Kalinin, Ba~veki! Şükrü Sa. • 
raoc-ğlı~ ile Sovyet İcra komi
serleri heyeti reisi Stalin ve 
Hariciye Vekili Numan Me
nemencioğlu ile, Sovyet ı.ari
ciye komiseri Molotof arasın
da karşılıklı tebrik ve tesek
kür telgrafları teati edil~iş~ 
tir. . 

'·············································.) 
Fransız antilleri ile 
ouyanı Vişiden 
ayrılıyor mu? 

Buradaki Fransız harb 
filosu da lskenderiyedeki 

gibi atıl kalacak 

Memurlara ve 
ailelerine şeker 
tevziatı başhyor 

Dnümüzdeki ay 145 kuruştan nüfus 
başına 500 gram şeker verilecek 

Memurlar şekerlerini dairelerinden alacaklar 

Ticaret Vekal.?ti dün vilayete İstanbul vilayeti emr:ne veri-
gönderdiği bir emirde memurla- ]en 163 bin kilo şekerden vilayet 
ra ıeker tevziatının ne şekilde merkezinin iht\yaı;ına yetecek 
yapılacağını bildirmiştir. Veka· mil.ıar ayrıldıktan sonl'a kazala
let, evvelce hazırlanan talimat· rın ihtiyacı tesbit olunacak ve 
nameye göre memurlara ve ailele kaymakamlıklar emrine kafi 
rine nüfus ba~ma ayda 600 gram miktarda şeker verilecektir. Ka
şeker tevziine ikincikanun 943 zalara aid şekerler \•ilayet vesai
den itibaren ba~lanacaktır. fle depodan ıtlınacak ve sevko· 

Ticaret Vekaleti. menıut'ların lunacaktır. 
ve aileler:nin Kanu:ıuevvel a· istanbul dahilindeki memur
yında da şekersiz kalmamalarını lal" şekerin kilosunu 145 kuruş
temin için vilayet emrine 163 bin ı tan alacaklardır. K.azalara ka· 
kilo şeker tahsis etmistir. dar olan nakliye masrafı bunun 

Bu şekerler Kinunuevvel a:vı· Hzerine ilave edilecek' ve bu fiaL 
na mah .. us olmnk iizere nüfus la satıs yap1lacaklıl". Kanı''"rtla
başına 500 gram olarak dağ1tı- ki sıı.tıs fiatı kuYulacl\k bir ko-
lacaktır. (Devamı '1 nci sayfada) 

Devletçe ve mi.letçe yapmamız "j 
lazımgelen tasarruf :ar : 1 -

Amerikalılar gibi biz de 
kruvaze caket ve kıvrık paçall 

pantalondan vazgeçmeliyiz! 
Bu kararı verirsek yılda 250,000 Türk vatanda
şının elbisesi açıktan temin edilmiş olacaktır 

Vaşingtıorı, 23 (A.A.) ·- Ame
rika !Jirleşik devletlerinin Mar. 
tllıique' deki mümessili M. Reber 
ile Fransız yük&ek komiseri a• 
mira! Robert arasında yeni bir Yazan: Hasan 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaş- Cemiyetin bugünkü inkişaf 

Ali Edi' 

-3 ( AA ) - Orta. 

ma Fransız Antille'leri ile Fran- merhalesinde dünya iktısadiya· 
sız Guyanne'ını Vichy hükume· tı birbirinden ayrılmal: bir bütün 
tinden tamamile müstakil kıl- teşkil etmektediı-. Brezilyada or 
maktadır. Amerika bahriyesi an. taya çıkan bir kahve buhram, 
!aşmayı iyi kar:?ılaımştır ve bu çok geçmeden bütün dünya pa. 
Fransız topraklarının Amerika zarlarında kendini hissettirmek· 
tarafın~an İfgaline lüzum bırak- te hiç de gecikmez. Bu, artık 

• mıyacagı sanılmaktadır. .. · d k' • ·· k Ye · 1 C t • k , uzerın e ımsenın muna aşa e· 
Kahire, 2 • · 1. - · 

t T üşterek teb ıg1: 
prk ngt ıız ın. d lcıt'alarımız 

22 Sonteşrın e l h .. um 
d.. ana ınuvaffak1yet e ucb. 

duş~ k Agadebya dvarında ır 
e ece · K.. ün ce
miktar ilerleroi1lerdı.~. oy ekil· 
nubunda bulunan duşmanD5 Si-

nda kalrnı~ttr. un 
mek. zor~ • deki hava faaliye· 
renaıka uzerın kec.if uçuşla. 
tim• · ycıLarımızın :ı-

ız a . f 
ruıa inhisu etmı~l ır.ı 22 Sonteş· 

Biz.erte hava a an t bomba 
rin geceşÜJ~e orta çap a bomba
uçaklarunız tarafındanve binal:ı
lanmıttır. Haııgadrlda;a . ve iki 
ra isabetler kay e 1 rnış 
yangın çıkarılmıştır. . • 

Alman . teblığı 
Berlin, 23 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: " y1 Ja) 
(Devamı 3 ünca sa a ----o-= 

nı an aşma umar esı a - d · -· b" ·· "f h 1" şamı · ı • d t f .. emıyecegı ır mutearı e a ıne 
~.za a.n~ı! ıse • e. e erru- gelmiştir. 

ah henuz bıldırılmemı~tır. .. .. 

l Harb filosunun vaziyet" Bugun, dunyayı kasıp kavuran 
Londra, 23 (A.A.) _ Bi;les;k iki~ci .dünya harbinin tabii bir 

Amerika ile Amerikadaki bütün netıcesı olarak Kanada, Avustral 
Fransız topraklar•nın yiiksek ko- ya ve diğer büyük buğday müs-

1 

miseri amiral Robert arasındaki tahsili meınleke,tler, ihraç iınkan
anlaşmanın ihtiva ettiği hüküm- larını bulamadıkları için, bir 
ler if,a edilmemi~tir. Bunların, e<Buğday fazlalığı buhranııı için. 
müttef;klerin deniz bakımından de yuvarlanıp dururlarken, hu-

batım deniz aşırt memleketler
den getirtmek zorunda kalan 
dünyanın büyük bir kısmı ekmek 
darlığı çekmekted;r, 

( Devamı 3 üncü sayfada) buhat müstehliki olan ve hubu-
1 .................................................. .. 

(Devamı 7 ncr aayfada) 

·i Ekmek sıkıntısını Bir hasta asker kafilesini 
yağmur allmda bırakmamak 
için ölümü göze alan kadm 

General Eisenhovel' f!fmali Alrikfıda aakeri yardrmcılarile 
kon uf urken 

Londra, 23 (A.A.) - Fas rad- tahkem mevzHerde bulunan düş· 
Y<"...,u, bugün öğleden sonra müt- man zırhla kuvvetleıı-ine kartı hü
tefik umumi karargahının aşağı .. cum etmitlerdir. Başlıca mütte~ 
daki tebliğini yaym1şbr: fik kuvvetleri, bütiin Mihver 

Müttefik kuvvetler, Tunus ve mevzilerine ayni zamanda hü-
Bizerte şeJ:ıirleri etrafındaki müs (Devamı 3 üncü aaylada) 

önliyecek yeni 
tedbirler alındı 
Son günlenie ıehrimiz.in muh

telif aemtlerindeki fırınlarda gö
rülen ekmek sıkıntısını önlemek 
üzere alakadarlarm kat'i tedbi.-.. 
ler almakta olduklarını yazmış
tık. Dün alakadarlar nezdinde 
yaptığımız tahkikata göre son 

İngiliz uçaklar1 
Stuttgard' a 

hücum ettiler 1 - AskerAı vazı·ye·t ::ı sık~~:~ç ;::be~!ı'::i: fırtınada 
nakliyatın muntazam yapılama· 

Londra 23 (A.A.) - Hava na• ması yüzünde:>. fırınlara vaktin. 

Eski bir kumandanımızın karısı ve yine eski 
bir kumandanımızın anası olan Bayan Gü
zidenin cenazesi dün merasimle kaldırıldı 

Sene 1909 ..• 
Temmuz ayı .. 
Hacıdavud kum· 
panyasının bir 
vapuru 1 zmir· 
den Selaniğe mü. 
teveccihen hare
ket ediyor. O
radan Dedeağa

1 
nına varıp ta yoluna devam et
mek üzere oradan ayrılınca yol
cular merd ve babayiğit bir de

z~lığı tebliği: ~ de un verilememiştir. Bundan 
Mühim endüstri ve münakalat •• h d •• •• ı başka talimata aykm hareket 

merkezi olan Stuttgard, geçen gece Uç cep e e goru en ettikleri için bir kısım fırınların 
önemli bir bomba teşkllimiz tara· unları kesilm;ş, bu unlar Unka-
fından hücuma uğra.mış.tır. Bulutlar panındaki memurlar kooperatifi 
etrafı göJU)eğe mini ohn.U§, fak~t • • k • f ı f1rınına verilnıi~til". Ancak koo-
50lll'adan alçaktan yapılan bilr k~ıf yen ı ı n ı ş a ar peratif fırını işleyebildiği mik-
UÇUfU neticelerin iyi olduğunu teyıd t.a.rdan çok fazla verilen bu un-

etmiştir. Yazan : Emekli General K. D. . tarı işteyememi~, bu yüzden ••• 
Taarnızl keşif uçutları yapan a~: kıntı husule gelmi.ttir. 

cı uçahlarımız ıimali .. Fransa.da .1 

1 _ Doğu cephesinde: da Sovyetler için daha mı n~üsaid Vilnye~ bu vaziyet ~a.rşısında 
nıat'§andiz katarla:ına hU;cwn etın: Doğu cephesinde kış artık tama· olacak? Gerçi, Sovyet askerınden kooperatıfe fazla verdığı 70 çu. 
ler ve Man§ denizinde hır lıqe ı,!e ınil bastırmıttır. Almanlarla müt. mühim bir kısmı kış şartlarına a • val unu geri almış ve hunları 
ın.iSlnl ate§e venn~lerdir. 10 m- tef~erl ve Sovyetler {imdi kışın lışkın ve ki{'& karşı mukavemet için dün unları kesilen fırınların ci-
ba uçağımız kayı.~dır: tahmil eylediği yeBI ıartlar ve mec· daha iyi. giydlrlhnit erlerden mü • varındaki fırınl~ra. ilave etmiştir. 

Marne uzermde • ad·- burİy tler içinde harbetnıektedirler. rekkebdır ve Sovyet orduları baı • _Bu suretle dun fazla ekmek 
Parla (A.A.) - Parıs r u ... Bu yene 1 _ ...... 1 ... ve mecbu. riyetler a.. komutanlığının ıeçen yaz ayların- çıkarılmış ve sık•nlmm önlenme· 

arının Mame ıı-waa 

ca gidecek ••• Ha- Bayan Güz.ide 
va güzel, fakat Büyükbudak 
gemiciler fırtına bekliyorlar . .. 
Vapur bir hayli kalabalık, daha 
Selani.kten de yolcu alınacak. 
Has.ta askerlerden mürekkeb bir 
kafile de bunlar arasında ... 

Vapurun kaptanı bir Yunan. 
h... Aksi, zalim ve ha li koııkak 

nizcinin değil, bir canavarın ku
mandasında seyahat etmekte oL 
duklannı acı bir şekilde öğreni
yorlar. 

Havada bozulma alametleri 
var. Henüz fırtına kopmus değil
dir. Belki de kopmayacakt;r. yal
nız kuvvetlice bir yağmur yağı· 
yor. Fakat bu hava tebeddülü 
korkak kaptanın endişeden deli
ye dönmesine kafi geliyor. Ted. 
bir üstüne tedbir, emir üstüne e-
mir ... 

Bu arada: 
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Hergün 
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Köy1ünün muhtaç 

O duğu eıyoyı ucuz 
Ve bot olarak 
Nasıl verebiliriz? 
___ Elrrcm Utafth8"1 _J 

Dönüp dola,ıp gene o noktaya 
geliyoruz: 

- lstihsalau artırmak. 
Toprak ma:h.sulleri alım 8ab

mının serbest bırakıldığı günler· 
de bu tedbirin köylüyü toprağa 
b w lıyara1c dolayı ile istihaalat.ı 
artır cağ nı iddia etmiftim. 

Sahahbtn Sabl'l'ha: 

8ekfrikfen fasorr(Jf 

Evlerden değil umumi 

Yerlerden yapılmak 

icabeder çünkü 
Burhaıe CelM4 - 

Kömürü idare etmek için 

Ekim biçim işleri sihirbaz değ 
neğinin t irine karşı kayıdsız - Pariate me11airnin en iyi giyinen genç kızım aeçmek İfrn bir Kentlim ıliktim, çantamla birlıkte «O vaktin partıllUla göre 23 
dır, ir kararın meyva vermesi mü•klecı .çddı, IMri11ciJiwi kaz.rınan en büyük moda mağazcuın- liraya çıJr.tı. 

elektnkten tasarruf yapıl. 
ması doğrudur. Fakat düşünülen 
tasarruf çerçevesine hususi bi 
larm da alınması do ru olmaz 
elektrik ücrotleri 'hat rı say Jı 
derecede arttırıldı w ı için esasen 
herkes evinde mümkün olan ta• 

sarrufu yapıyor. Fakat gecenin 
herhangi bir saatinde cereyanın 
kesilmesi birçoklaııını müşkül d "ıçin aradan bir mevsimin geçme· dan ... kan elbi•e değildir. ince zevkine ıehaJetname alan genç Kadın için •Üs bir ihtiyaç, 'kendi kendine karıı Lir borç_tur,. f'!. 

"' kat bu ihtiyaçla bu borç kadının vaaıtalarını "ftığı, aevıycaının ruma düşürebilir. Elektrik evler 
de yalnız ış k için kullanılmaz 
Elelctrik cereyanı birçok hizme 
lcrde evin tabii ihtiyacıdır. B 
hatta .eı!hhi ihtiyaclarımız arasın· 
dadır. Hasta ı olan bir evin ay 
dınlığa, sıcak suya, ac le bir Ü 

çay ve ilaç kaynatmaya ihtiyacı 
nı ir&ar ede.bilir miyiz) Petro 
lun, batta ispermecet mumunun 
bulunmadığı bir zamanda elek 1 
trik cereyanından mahrum kal• 
mak her ev için tehlikeli olabilir. 

ıi z ruridir. lrı.z fÖyle anlath: iUtiine çıktılı, bir bClfkasına benzemek gaye.ini güllüğü dalıi • 
Ye i k r r n fayd larını an - - Elbisemin kumaşı Galeri Lalayyetin top artığı ifporta•ın- lıada dahal «gülünç olar, ol'ICI arlradan balıanların ftaz.arınıla 

cak y ni :> ıl i inde görebileceği· dan, fapkam Pirennan • ın moc/.ı sonu haarlaruedan uçılmiftir. okunan anlam talıtlir deği/7 anro k nterltamettir. 

~ı \ 1 r;P. ~:~n~~a;:~:udnaz:_; ··r,·:::···-······························-·-···· .. ···········-········r········ .......................... ~.-.......... .-..e ... -.. r .. --·-·~···~·····-··-··.·~·-··--·--···· .... ı· 

., ru A ol u~unu ilave etmi tim. c;w 1"' 
K .. , lü gözü, toprak adamları· 

n h u ~ık bir re li tli.k) .. , 

r. Paz r ~ö~~ ~-as !~,::ti~ .E. f nakil ~ereli.ne Osküdarda kahveciyi öldürdüg" Ü 
1

•· tr:~0~~i;~~:d:~:/rığın yuzde 50 nısbettnde I nbd il h b k•LA k 1.1 .. 
»;ü;:n ;:d:t, ~n°~,:::~u1~;~ zam yapılacak S8Df aft H 0 a a lal a f 1 

r.ötüre ilmeliyiz, demiş - hapı·shanede m·ı buldu ? t'm .Kartal kaz.aaının ~elediye hu. 
pr k mahsulleri alım .satı . dudları içine alınması clun Şehir 

Mecliaine teklif edıldi 
m n derhal büyük bir ucuz· 

Jule doğmadığını gören iyimser Ş~lr MecJ si dün öglcden .onra 
liktcn kötümserliğe atlamaktan birinci reis vekili Faruki Derelinin 
tez canlılar arasında hayal su'ku- riya.etinde 6oplannuflır. 

Diın yap lan duruşmasında maznun, hırsızlık
tan mahkum birinin hapishanede, hakiki 

faili o~duğunu itiraf eylediğini söyledi hı u~rav nlara ve beni mua - Rınnameddci madd l e geçil -
h ze eden b zı okuyucularıma meden evvel ruzname baridi ge en 
r ·men fikrimde sebat ettim. ınabtdlf tddiıfhr okanınuttur. Ba 

arada Karta kazasını.1 lrtanbul be- Bundan bir müııldet evvel Üskii-1 de ol:nadıiından dolayı çocuğuna 
Rı ün kar rm i abe-tini birlik lediye hududu dahl'ine alınması darda bir clnayGt İ§lenmit. Kenlal bakmakla mewgul bulunduğunu aoy

te r · üvo uz. Yeni mahsul mev hakkındaki teklif riyaset divanına, adında dhtiy. bir kahveci parasına lemifl.erdlr. 
siminde d ha fazl görece w iz. miidd l·rı biten elektri , tr.a1:1wcıy. tamaen .kafasına balyoz vurulmak Bundan sonra söz a!an Abdullah 

B vekilimiz son nutkunda sular idareleri' için yeniden müra - suretile öldJrüJ.rnüıtür. heyecanlı lf r surette kendini mü-
ul bir mi li fazla ola· kıb • çl'm 1 hakkolında' i t..\{lif de laDün sabah 2 nci agırcezada ~~.:- dafaa ederek fÖyle demlstir: 

•w. • •• • • encümene havale anmu ur. kı n bu dava gayet enteresan ıwu-· < - Dört buıçıik aydanherl e1bi.. 
cttı. ı 1 yl :nıştı, Bundan ba*a ~ ~·y n1uraf - halar arzetmifllr. .e benzerli~inden doı.ayı nahak ye-
da ır ~ ı_nl kette farının ar~~· ~··ı~n"n~ t ulara: Celse aç ldı ı zaman l~önce auç. re hap· te yatıyorum. Halbuki cina
i r bu t. mıd'de baş et na'd ye acr l rıne Y de 50 Y lu san an Abdur.ahrn müdafaa fA - yeti itJeyen bugün benimle beraber 

ı T~i le r rdirl r. kad ,.. l İ-' ni~ dah lh "' zam hiclleri dinlenmiş ve Abdullahı ya- hap" hanededir 
yap ı ası hakkındaki tel'I de muh kından tanıyan 3 kifl vak'a gecesi Ö d nd. u . l b k tll F kat \-oprak m h u1ümüzün . .. .. d ·ı . ı· d km d w ka nıer a ı a D.rı o an u a 
t !'l ~ncumm• go'l1. er nu r. ev en çı a ıgını ve rısının ev. . k tt lO ah'-'-- ol k 

ço alm sı, netice ol r k ta fiatın Ruzruı'll~dekl diğer madddet' de ıu a en ay~ ın iL~• ara 
inmesi u ı ı Ü7t> İne ayak alakalı ene- enl!!re havale ecUlm,, ~·········· .. ·········••••••••"•• ................. _ h

1 
ak;l~~e tel8:iı. Kednd~s~l-~.ıahta~ bas w "TlllZ ı. z.ife y 'unda ar.cak M Us bug.. toolMttıaını yap- K ı f : 1 tesas ett · u ara ıı ~a~ a 

bir merh 1 den ibarettir. m~ üz•re ";a~.,,ı,tır. iZi ay akirlere E kbahn-ırü~ ~~~~~ 9s1.;t=tda_.~ır 
: vecıyı 01U111Uapnu, y-a-

Yeni mrıhsul ile yeni paraya Memurların dışındaki sıcak yemek tev) lanmadığını söy.ledl. Ertesı gün va· 
k vu cak olan kôvl 'yü topra • ::ıllyet aydınlurnca bana: ıı- Ben 
ğın bağl rakmak için par sı- sabit gelirliler . t b 1 mi bir do.t lııilerek söyledim.» de.. 
nı lcu11a ihne. deği ti~ilme Ankaraya bild:rildi ,zıa •na aş ıyor di. 1 koiut atkadaıım da ın .. ,.. 
imkA l rı ile 'kaJ"fll ~tırmaklığı • hiddlr.ıı MahkeırM bu enteresan mü 

mız K:ab eder. . ~~ ... dıımdakfl sadbit gelir- Önümüzdeki ayın blriadea L dafaa kartısıncla bu 7 pbidin c:el -
N _..ı..ı: S d k d .. k'. . lil rln de h ı&umpt tara ın an yapı. bine karar venniftir. 
comeaıwn • un u Y~ lacak teı,,.latıan '•ti'adPlerlni temin libarmı febriml:dn her 'Rllltiade 

zısında bu balnse temas e~mış için tesb~ edilmekte olduklarını halk &flıaneleri faaliyete geçe • 
m~ in üze.rinde ehemmıyet·ı yaıımınık ce.k ve füil ıba1ka yemek dağr. 

1 ....__, • ndu· trbııuına ba,Mnacaktır. 
le duruyor. VilAydt ~a ... ous m•l"ra ası 1 Buna aid bütiin huırlıkln ik 

Kövlü birinci derecede top .. ak, b~ sabit ıel!r1:l;i tosb"~ et!111t ve mal edilmit, kaymakamltklar 
__ ı h ~L· • d ed d Tıcaret V"lkale! ne blldırm11tlr. 

Bir çat ~ııtaıırık ildü, 
Ferikiyiı•e •e b · r çıcık 

cese•i uııı•ı 
camı ayvan. :aıncı erce e e tarafından yemek dağıt lac:ak 

"-- l d. b h E.....ID aece. F_.öyünde ana-süs altını ıne'\OS i•i ır, u sa a· lJllf:f .~idy"fiİ ıkimeelere alcl tiatelcr hazınan -
d kendi i ini kendisi başarır. • · ı.I • ~ mit ve bunlartn riflerl mahalle.. fardan birinde ._.. doin'll!I l»lr 
o__ ,_ ••kA ·d t 'k Bir müddett ~~i menn bulu - i :tere ,önderimH,tir. t.t.nbulda ~ eeeecll ı.aı..mllf, meeeleden 
UV"! veya nu ume'te c.ıı opra - nMI Maarif Miidürii Mılhain AdB 16,300 fakire bergün a1cak ye- adli,e le*.dar edilnıift'!r. 
ların topr ktan mahrum olanla· Binalt dün Tazif~slne N,1ıırnt;tır. m* .,.,dec:ddllr. Kimin tulıflndan terkedfldiil a -
ra bedava dağıolması. tarıa .a· K zıJayın te~ligwı· raı1ırılmakta o1an lr.içülr c:esec1, obp 
hiblerinc ucuz fiata •atılması, kazançtır, fakat bu noktada bi· I si yapıbnllk iDere Morga kaldırıl. 
bir miktar süs altını hazırlanma· raz dunnak )azım.. Kızılay apocaklarınrn tebliği: mlflır. 
ması ol ilt"CM bazı ev- Vücuda getirdiğimiz, her va· KIZtlay llfOC8klarınd• ye - Gene F~e Bomoatl cad-
ı · ~I ·1 - b" · ·"dah 1 • __ _.ı_ f-..l k" 1 k ak .mek almak için bükümet ve par d--'-..1- olllnD Alinin 2 --1--ın • · • · ~ ızım mu "'mı- taııuaşa ccıa ar payı ayırar tice tesblt edilen fıkaranın ye- .,._ ,.,... 
zin t iri p k tali kalır, fakat vücuda g tirdiğimiz bu küçük mek kuponlar1 .ınuanen -.ha- d4'dl kızı Zellra ela dün odada oy-
köylü topr ktan, hayvandan ve endüstride ya.hancının hissesi nelerde tevzi edilmektedir. Bu • narken mangalın üstüne düpnüt, 
altından sonra giyeceğe de muh yüızim kaçma baliğ. oluyor .ve tevzlhı 3 cün devmn edecejl ~ feci bir ,.kilde yanarak ölmİİftÜ". 
taçtır. Pazarda ev eşyasının bin kaza .. nı)mı.ş. olanın. mık. tarı nedır? alikadarlara bliLdirilir. : Zebranın cesedi de Morca natde • 

B ı b ld L ah ,_ I dllmiftlT. 
b. ~idini arar. u O}' e ır sua ır Ki cev ı a.o· '·-..................... - ... ·······-·······-
ır C-v ·1 •• ud -::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::=:=:=:=:=:=::::;:::~ l""\ ___ ,_ f ı. i'k I .. k. 1 }aylıkla verı emez, vuc a ge • ,, 

l.l't"Vıet aıon ~arı uç e ı~ e f d•v• iz endüstri bran~lsrın • 
çal malarına ragmen uhdelen - ır ıgJm . 

.. . 'f l d da hepsinin de höyle bır harb 
ne du en yenı vazı e er en sonra n ..ı·ı • d beki . 
bu ihtiyaca da ccvab verebilecek zaman.m?a ~~~~ erın :;'ik f f 
bir durumda olmasalar l'erektjr. nen vazıfeyı, teıı. ml et d hazk~ 
B ,__iL ·ı h • f b .,_ ) kazanç ~ı.rsına kapı m'.l nn a 

una mt•~ı ususı a ruta a- . 
1 

1 d kl J1 
··k ,_ 1 k f 1 · kıle yapmış <> up o ma ı arı oa 

rı yu s K mem e et men aat crı . dil 
• · 1 k 1· •_..ı_..ı· koJavl 'kla tavın ,.. emez 
ıçı c • t rm e ımtz.n!"lOıT. M ı_akı __ ,_ 1 k' b 

.. . .. .. un Ka& o an şu ı u en· 
T u kıye 19 yıl muddetle gum -1.!~tr"d ıt. rb zamRn friTl , al· 
le . ı . . k . cnr.J ı en n 

r" T' 1:rn1erı"t artır ra . vanı r et fiatına c lı r k gi\n 
;t·t~in ~er ferdine bir fedak:; ~~z:::: ;..kiple c 1 arak randıma
. . ı e .1 l!Vl~ ra . mua:ven hır n n v :U u ı hiikum t v rme 
ı ı ı-J e<n1 takıb Mtıyse e- ..• • ~ bu e"dü ivi ikur-
d f. .. :ı... •• k. . . . sını ı e 

ı o ı. z ı vı zengın mak icin 1 f) vıl büt .. mill tce 
yaıpm k değil. yurd dış mem· vapmı oM 1 w umu7 f!"'rl 
1 k~ in PS reti rlen kurtann kla küçük bir kı mını bil 
her ~r l,ir tar tt"ln d herhangi m~vı7 
bir 'h :l:> • ·m Jine karşı hazır - Kö 1·inün mu~tıl<' olcl 'Clu es 
lı!klı bulunmaktı, bu hedef .kü • yayı ucuz fi ta, 'hol rııiktaTd 
çük bir endüstrinin kurul"lluş ol- ancak bu sayede ve &,ili 'z. 
ID8ll ile hududlu olarak elde edil 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
lzmirde sılran "Anadolu» 

gazete.inde olıuduk: 
«- Bir genç tanırım. . . Li

aede •on •ınıllar4a bulamduğu 
arada aranra m•tbuaya uf· 
rar, edebiyat denemeleri ya
par, bana göaterirdi. 

Ne içli ne aamimi yaz.ardı: 
t TabiC:t... Yurdun hakiki 

parçaaı höyler! .. Türk münec.ı-
11erlerinin iç Anadoluya dogru 
aelerberliği ... Nefia feragati ... 
Mahrumiyet içinde vatan top. 
ragının tafıdığı zeuhi oe gÜ· 
zelliği emmek ve tatmak ... 

Gel zaman, g t zaman.. O 
fİmdi büyüdü. B'r yühaeh tah
.il mezunu oldu. 

Fakat konuffufunu duyup 

Jüfiinccleriıei anladıfrm .za
man, bir inean lrazammı Jejil, 
sallardan bir genç lıaybetti6i
mizi anladım. OllU tarlıa loyİıe 
etmifler. Şöyle komıfuyor: 

- Monıer, oraya gidilir mi 
hiç? •• Ne medeniyet var, ne 
konfor, ne eilence, ne de anla
ıabilecejim in•anlar •• Muaf ta 
maaf olaa bari . . Birkaç aene 
kalır, biriktirir ve •onra iatila 
eder, keyfine bakar3'11... So. 
ğuğu müthif İmİf, ya.zı ela ber
bad. .. Gençliğimin en güzel 
çağlarını orada geçirecek de
ğilim. Şuraya, buraya baı vur
dum. Rahat bir .sanclalya arı
yor m . Yağlıca bir lokma 
getir cck bİI' aandnlya •• » 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Ola.rmu? 
Beyoğlu Evkaf 

müdürJüğünde garib 
bir arsa müzayedesi 

Beyoflu Erik.al .llüdiirlüiü, 
Kaaım~ nrtlarııula, hali. 
ar.ayı .atdıfa sılrarmq. M.ı
re mwahbaına 1 liro IUıt. ta'-. 
dir edilmiı, ilci mii.&ayedecle 
talib çıkmamı,. Bunun iaeri
ne, u611l.,. bir üçüncii ilôn ıla
laa ~pclm11 ve Uıtenilen liata 
llCUll.ı 6ir ntiİfleri .-ar «· 
mif. Ar ...... nnıltan•www in,,. 
mdini balımca ltemca ..ı.1-
mcuı lazım değil mi? Hele 
böyle, ilıi ılela müzayedeye 
pkanldığı halde, lıımaenin 
yüzüne bakmadığı bir arso-
nın ... 

Aracıyı almağa kalkan .za• 
tm, muameleyi yaptırmak için 
müracaat ettiği vakit, .karfı
lafll ~ ı vaziyet cidden garib
dir. Diyorlar ki: «Evet bu ar
•anın muhammen kıymeti bu· 
dar Ve az bu parayı oererek 
almağa talib•iniz. Ancak bu 
aracı pek acuza ıridiyor, ,6elin 
siz. bir fedakarlık edin de~ fU· 
na 4 lira daha la.zla :para ue
rin /)) 
Aucı haltlıclır, niçin fazla 

versin/ E«ısen intiltal hara, 
birihmi.f vergi borçlan vuai
re yüzünden araayı aldığı li
atın bir mialini Jalaa UflTecelı. 
iki ılela müfteri bulunama
yan bu araanın, talib sılıar 
çıkmaz, Evlraf ıtlücliirliiğüniin 
nazanncla 6irdenb;NJ lnymet 
lteabetme.i, rrıa.teridftt fasla 
para alma temayiülii et#Hu •· 
raandalti alım Ntun muame
lelerini laatırlalıyor. va.... 
laymdini bulmaJ'G11 l.ir tleo
ld malının .aatıtma.ı ........_ 
mulaaliltir. Anc.lı, iJareee 
tahmin edil.,. lıı,.,..eti "-"la
fana wöre, ha ...... tlalHıl 
tolilııiıtc o.rilmeııi iec6 etler. 
Fazl.a para ideınelı, ~ 
otıumalıı, luımıni mamnele ile 
luı6ili telif lnr laareltet clefil
Jir. IWÜflelti oatanılaf ltalrlı
dır oe 6a rnacnnele 6m lteyli 
gibi geliyor. 

Olur mu? 

aı kurııa larıesiz ekıek 

Elektrik cereyanı esas itibarile 
~r zinet değil, ihıtiyac olduğu 
gôre bunda yapılacak tasarrufun. 
dalha ziyade umumi yerlere, e w 

ilence yerlerine hasredilmesi icai> 
eder. Barlar, gazinolar, sinema"" 
lar ışıklar içinde şenlik yaparken 
evleri karanlığa gömmenin ma· 
nası y~ktur. Bugün birçok evi 
de elektrik cereyanı rnotfak hiz 
metini de görmektedir. Bu sebeö 
ler1e tasarrufu yaparken çdk e 
saslı ve etraflı düşünmek icah 
eder. Bu işi cereyan kesmek su· 
rcti ile değil umumi yerlerin da· 
ha erken saatlerde kapanmasın 
temin etmek şekli ile halletme 
daha doğru ıolur. Kış mevsimin· 
de daha saat dörtte ortalığın ka· 
ranlık olduğu bir zamanda gece 
hayahm dokuzdan sonraya bır k 
mamak ve bu :saatte umumi yer
lerin faaliyetine nihayet verme~ 
en kestirme yol olsa gerek. 

Bu işle meşgul olan eğer bele
diye encümeni ise oradaki arka
daşların vaziyeti bu cıepheden 

1 
mütalea etmelerini rica ederiz. 
Hastaneleri, gece mektoblerini 
ve nihayet geceleri okumak ve 
yazmak ihtiyacında olanları, 
mabhaa ve ogazete idarehanelerini 
gecenin herhangi bir saatinde 
ış.ıbız bırakacak. olursak namü -
tenahi müşküller ~ şikayetlerle 
kaJ'fılaşmak tabiidir. Fakat zevk 
ve eğlence yerleri 
sele yoktm. Bunlar 
mm erken saatlerinden nİ· 
hayet dokuza, dokuz buçuğa 
kadar açık hıralk.ılır. Her şeyden 
evvel düşüneceğimiz hastalar, 
çalışmak thtiyae1nda olantar ve 
evlerin tabii i'htiyaclarıdır. 

Karar verilmezden evvel bu 
ıııohaların incelenmesini beledi· 
vcmizden rica ~rim. 

c231a1~Q.H. CaJ, id 
............. ·-·-· .. ·-·· ..................... _. 

RADYO 1 
S.ı\LI Zt/11/1942 

satıyırlarııı 'Ut: sut lln"- 'l,32: Vlkı ima .... 
BeklcpenrtMla, O-a..ıeacli ita oaıı.tll'lLlllll, 'J,40: A,Jııı.ns haberleri, '1.55/ 

nanda luılnecilik yap• lbnılaıim Ge a.se: SeaıfGlllll ~ tPı.), 1z .. 10: 
ıı_:_ w llA-L--.ı:_ 80 L.-··- ...ı a:ran. 12,S3: Karııtk ıırorram CPl.), yaaaı çıragı ,,,_,_ _ _ _,_ 

k · km.ek t w • • ··ı-=-. 1%,45: AJam ~1. U/lS,30: 
arnaıız e .. t ııı so~......,. 7• :rn . ..naıı ~ pı4t•lar, 18: 81IM ayan. 

pılan taı.k•ab Mebmtıdın bu ek- l8.tı: ~ •l•o cıfteıllnm. ıus: 
m~leri satması için mtuuua ,,... PUll {l\lebiab pr1r1ıan w .-lt'e tir. 
dlgi anlafılmıı ve kahvede yapılan ldllerl), H,3t: 8aat &J'WI ft aJ8m u. 
aramada 23 ekmek bulunmllfhlr. bertıerl ıtts· Ba~ FoDılo aaö. 
Kahveci lbralil.mlo. her gün 100 • Bel..:. Balkeri. 2.,15. RadTor luıe • 

150 wkada.r. kameuz ~larak elanelı teli, ıG,40: VlelOllRI ~elan, Zl: El'in 
sattıgı tesbıt olıunmUJ iki mçlu ya -
.__,__ k illA k üd. d i !Mili), 21.15: BM-h • 1tam.n Koar-er .. 
ııuuanara m ı orunma m e u-
ımmı iliğine tetlhtl edilmlftlr. teMl CPI.), %1 3~~at ik ...U) 45: 

~ ~ .._. .... PmtTMftl, 22 31: 

Oski~ar traıvaylırının 
tasfiyesi 

Kadıköy-OU.üclar ve ba.allal bale 
tramvayları tasfiye heyeti tuli • 
ye itleri hakkında bir proje hull'
lamııtır. Proje, V ekliler Heyedne 
•••••• &lıere Naf1a VelEAJetiae 

Takvim••--.. 
2 incite rln 24 Sah l9'2 
Zilkade 14 - JCı ım 17 

S. lm. Gfl. öt. İJd Ak. Yat. 
E. 12,29 2,18 7,16 91'5 12 00 01, 

VL 6,1' vs 18,00 ır>,ao 17" 19.21 



SOR TX Sayfa 3 

( Telgra'.f, TeleEon v~ Telsiz Haberleri J 
. BU SABAHKi HABERLER _ınoilizler Libyada 1 ç JVA ç t;T -~n>-Gi 

US ar 1 Adjedabia bölgesinde İngiliz· 

::J;:..:'.::~~~n m1r~':n •'."i,.~;!~ ~lrik~ ha reke~in~ ;~~~~::·~~ı'::'et7c~!~:Y:ı!:~~~; 
nı m an 1 ardan g e rl'ilı a 1 d ı I ar :::~~~~:r~~~·::~~;?.~::.,~:.::~· az~:ıyô:ill:~ e :·~;~:~ ~~r °.?'cı':~~ğ:.~;tı.::~ı: il Roma, t;{'(';...~. }t'82._ İtalyan Amir~l Darlan Cezayir radyo ya ver.il.miyec~ ı:n_:vkide~ dola 

orduları umumi karargahının .sunda hır nutuk söyledi. / ~ı İngılızlerle ıhtılafa duş:mey 
• 912 numaralı tebliği: 939 harbinin 1 numaralı esrar ısteyemezlerdi. 

Londraya göre Sovyetler eline geçen gana1m A.dje~a~ia bölgesinde~i ileri kaplı adamı Alman devlet reisi·! ~y~z .. sarayın vaziyeti tasri 

f 
te~ki_llerımıze ~arşı d.u~manın nin sabık veliahdı 1 fes ıse D:m ettıg~nı gordük, Amerika Harici 

557 top·, 17ı00 vagon Ve 281~6 aded muhteız• ·mühım savaş mufrezelennm yap h b' . ') l k l ye Nazırı Amiral Darlan ile dai Jı mış oldukları tazyikler, akame. ar mm - numara ı esrar ap ı .. . . 
~ t adamı da Fransız evlet reisinin mı mahıyette hır an !aşma yap 

l ""'hl b ı·""' { te ugramış ır. b h. si a ara a ıg o ugor Dü,man, bir miktar zırhlı si- sabık veliahdı amiral Darlandır. :nanın .. a ı~ me\~Ull olamıyaca 
lah kaybetmiştir. Fon Hes'in Almanyadan han· ~mı _soyledı, ~mı~al .Darlan ~ 

Kahire 23 (A.A.) - Rommel gi sartlar içinde ve hangi tesvik- uzerınden proıektor zıyası kesıl 
(AA) _ Sovyet anudane mukavem~ı\ kırılarak bir istifade ederek birkaç noktada yer ordusunun .takibine devam eden se- lerden kuvvet alarak havala~mıs miş bir adam gibi d"'rhal karan 

Lon&a, ~4 . cİ 'serafiınov\ç'ıln çok mevzılle.r l§8'al ediinıiıtir. Kaf. kazanmağa muvaffak olmuşlardır. kizinci lngıliz ordusu yıldırım hızl- ld _ IA b"ld'-· . ' ,b'. ı hk içinde gözden kavholdu. 
taarruzu netaeesın e arl>'sin.de bu· kuyada ve Moskovanın jİmali şar· Rus ga:zetelerınin ne:p·iyatı le Ageabyayı geçm\~ ve El Ageyla o ~gunu e an ı ıgımız gı ı I .. , )·, . 
80 kÜometre cenubu ~L-· 1gerl alın- kisindeki çarplflllall!lr muvaffakıyet Stok!holm, 24 (A.A.) - Prav- · t'k ıı· d ı koyulmu•tur Se Arrııral Darlanın Fran"adan han Bugun Mareşal f ctenıo sabık 
l Ç . .le ya ıesu' ısı ame n e yo a . " . • ~ 1 l' hd f ı .. . 
unan ernıtev a da Stalinıradın le neticelenm!ttlr. . da. g~etes~. bir m:ı.kaleslnd~ . Ru11 kizinci ordunun, mihver kuvvetleri gi şartlar içinde ve hangi teşvik· ve ~a ı~ın ~1 a~ı, mcv"-~1• vaz~~ 
mıttır. Ayni ;za.rnan arbHinddd Berlın ne dıyor? • milletınl luzumundan fazla ıyımser burada tutunmadan evvel, El Agey- !erden kuvvet alarak hareket et· : fesı nedır? ıbılmıyoruz. fakat go 
50 kilometre cenubu g kasabaları Londra, 24 (A..A.) - Sovyet o}mamağa davet etmektedir. Bu la'ya ulaıacağı çok muhtemel gö - · ld v d lA h l" .. 1 rüyoruz, ki Amerikalılar Amiral 
A..___ Tumbutova taarruzu hakkı d B •· "t d" .1 edl". . . mış o ugu a e an meç u um uz 
da~t;;ilmi9tlr. 

2856 
leayı ileri sü~ek~ed~~ ı~u$~a~~1~:, :::a1::7t11~cai:~;n söyf~:e=~ rü~=~;! 1~3 _ Röyterln dür; ve uzun rmüddet meçhulü· Da;l~nı~. ~ezayi: rcı~~osund~.bir 

G 
•- L!!.-!:.lrloÖir 557 top, auam kuvvetler vem m' 1 ından d' • . ÇA.A.) müz kalacaktır. nu u soy emesıne uzum gor • 

anarnı uu7--:-:- • 17(}()vagon, e oa ar ır. aske.rı ınuharrırı yazıyor: .. .. .. l A · l D 1 d _ 
d d --~ Uf 11\i.hlar, Ö anl l k' ı· ·ı· '- t Yalnız gorunene bakalım. muş er, mıra ar an a nut a e Jn\ID\.e nıühiınmat M 

1 
• yle aşı ıyor ı ngı ız aı.uvve · k .. l . . 

35 tayyare ve tank. ve areşa Petaın ı·ıe Darlan ş·mal leri Elageylanın 70 Knı. şimal do - Amerikalılar Afrikaya çıktık- unu ~~y e~ı:tır.. . -aln7m0ı ıttlayyır.are, 157 tank, 186 top 1 H ğusunda bulunan Agadebyayı almış ları zaman Amiral Darlan garib 1 Afnka hadısesı çıktıgı zaman 
i tır. Hatta, E.labeylanın bile kıt'ala. bir tesadüf neticesi olarak hasta Amerikan hareketinin Fransada, 

r
1 ğtısLoıin3red~··ı~e4nn,s~to~vr··~l.t:biı~ıne.etıcne ga~ı·a.r:~ Af rı· k a S 1 h 81ki0 8 r ad Y 0 ı· ı e ;:2';1~1· m;,:.~r::·~!~:~~mı- :~!~:·~u!~::yı;,,:ı':;_my::u~'·~: t,:~:;k~ıd:~~ ~:~~~~g:" ~;::~ ··-ır· H en ınan as err sozcusu ge· 1 Amerika Hariciye Nazırı tara 
Stalingrad dahlHndekı çarp • çenlerde Trablus çölünden bahse - tam o sıralarda oraya koşmuştu. ı : 

'nk' f etmekte· b t k 11 1 d ~ 1 derek Tunus köprübaşına nlsbetle Amerikalılarla Fransızlar ara· fından gazetecılere yapılan de• 
t~i :.:~~r l~~;;k~k.~;~1rhlaer1leslnde ırer nu u soy e j er bunu~ hiçbir askeri kıymeti ohna - sında ilk kursun teati edilirken lmeci düşünmfü;;, Amiral Darlan 

I ·""' e ı.etA • dığını söylemittir. . . Amiral Darla~ın J\!:u-es. al Petene 1 hadisesinin başlangıç tarihiniıı 
Yava" yavaf 1 enern d d·'•ınanın B d k ___ ı ki "br. ub kısmın a u,. un an çı an netıce f\K.lUl' ' kf v • t 1 f k t' d _ de basvekilliği Mfü:yö Lavala b 

Şe ın cen ............ B •• • b Alır.an Afrika ordusundan geri ka- çe ıgı .: .gra mu aveme ı~ e k ·k · t · d k ld v 

...................................... ;• utiın atı Fransız Afri ası Dakar da lan'ar Tunusa geçmiş, bulunuyor • vam ettıgınden ve alınan dırek- ra ~a zarur~ ın ~·ı a v!g~ z.~ 

Cezalı rd eki dahil olmak Üzere Amiral Dar .anın lar. Bunu leyld eden diğer b!r olay tifler dahilinde hareket edilece- ma~ a. çerçev~ ene! 1 ercgmı so~ 
da, T~usa .giderken deni~e dökü- ğinden ba'.hse<ler. Fakat bu tel - \ lemıştık, aynı zam.anda da A~ı 

Fransızlar •u•ç kısma idaresi altına veri.di hn muteaddıd Alman naklıye uçak. grafı yazan Amiral Darlanın ilk ral Darlanın mevkı, sıfat. ve un· 
!arıdır. isi Amerikalılarla temasa gece - van bakımlarından umduklarım 

Londr,. 23 (Radyo) --- Mareşal böylece Mareşal.t verdiü-"ı yem'ı- Herhalde Almanlar Trablus har- . k t . ~- t• k 1 , kavusamayınca oynadıO.ı rol na 

1 la r p t b o I b' · l" ld ~ 1 re a esı ·Kes ırme o ur. . "' 

ay rl m 1 Ş e en u g~e Yiti tadyosunaa ne sadık oldugunu isbat etmiştir. ının uzums.uz 0 ugunu an amıf- Anı · 'k 1 ] A · l D 1 sıl izah edeceğinin merak uyan 
Fl'~lz garbı Afrıkaııına hitaben 2 ı Fransız batı Afrıkaı;ı yüksek ko-j tardır. Şimdi, hu vaziyette Trablu. erı a ı ar mıra ar an - !b'l v. • k 
dakıka süren bir demeçte bulunmuı . . . . . . sn müdafaasını Üzerlerine alan'ar dan ıbahsederlerken Önce esir düş dıra 1 ~cegmı yazımıstı · . 

A · •k n ınakaınl arı 
merı a . 

.. . leri ınenettıler 
numayış -

(
T p ) _ Fas radyo 

Berne 24 • ·ri'-'alana. göre, 
. t unun nes J • d 
ıs asyon ·1 1 Cezayır e 
AmeTika ınakaın arrcderck, bilu-
b. b aıne nes d' ır eyann • 

1 
. enetnıişler ır. 

•• V'1ll ~Tim 
mum n\lJllaJ - · ınakamlar, 
B d maada, bu f d un an . ınası ve er -
h .. vlerın arnn k 
ususı e d'l b'lmeslnio anca 

lerln tevkif e ı1 e ~l' askeri ve 
Amerika ve ı:ıgı ız f. d ya-

k )ayı tara ın an 
nıülki ma .a"!1 h tiye ihtar el • 
pılabileceğını,Ba :ı •

1
y1e'l"in aley • 

d . 1 u em·-
mekte ır er. 1 derhRl as-

• h k t eden er, 
hme are e leı:e verilecek ve 
keri mahkeıne kl 1 çarpılaca ar -
en ağır ceza ara ·. de f ransız!ar 
d F ve Cez.,,yu 

ar. as 1 el b:risi De 
lmıs ar ır, 

üç kısma ayrı 
1 

~ 
1 

diğf'ri Ge • 
Gaulle taraftar ı~ı~.' .. ü ise A· 

Gi d ve uçuncus 
neral rau Harlığını güt • 
ıniral Darlan tara 
mektedirler. 

p a riS-te---CÇ>-1 k-a n bir 
makale: "Bize 
ihtilal lazım " 

24 ( Radyo) .- Paristen 
Roma F nazırla-

b 'Jd' .1. r· Eski ranınz . 
ı ıra ıyo · . M dı:n Parıste 

randan Benoıl e · . lir 
k b' gazeted~ şiddeth 

ı çı an ır Esl<.i nazır e:z· 
makale yazmıştır. . 1• Af · 
cümle demiştfr ki: Ş·ma 1 rı • 

k Pe -kada Fransız kanı a ~yor. 
t . k b. . mütemadıven top • 
aın a ıneın · 
lanıvor. Fakat kat'i bir k~abrar 

J • l ta ı ealmıyor Biz bangı yo u v. ., 
deceğiz~ Kimin ile yiirüyecegı:ı · 
Bize lazım olan harb, ihtilal ve 
.selameti umumiyedir. Bunları 

, Yapmaz iseık Fran:;:ı yanacaktır. 

Bulgaristan da 
Yahudiler aleyhinde 

yeni kararlar 
Sofya 24 (T.P.) ....- Hükumet 

resmi gazete ile bugün bir emir
name ne§rederek, Yahudilerin 
bilumum anonim, komandit ve 
limited ti:rketl'='rdeki alaka ve 
iştiraklerinin 11 Birincıkanuna 
kadar tasfiye cdllmclerini taleb 

• et~ekteclir, 

t M --ı d · · ki ı mıserı umumı valı 1\.1. Boı:s:Son ı le ı lta'yanlardandır. ~unlar da 8 inci tüguv "nü, sonra Amerikalılara mi Amıral .D. arla.~.ın Cezayır rad 
ur. are~ ~iş.tir : ordu kumandanı General .Bar- ı - 1 - k b 

·-: G~bı Ahikadaki . aske~ler, reau'nun aydın vata.nperliğinden orduya karıı cllddı bir mukavemet safir olduğunu, daha sonra da yosunda soy edıg~ nutu u me• 
bahrıyebler ve hava et"lerı, denıza. dog· an bu hareket (' 1 G' yapamazlar. _ Amerikalılarla bir anlaşma yap· raikı gideriyor. Oğrerıiyoruz, k 

t kla - ,! ..:ı f ı ..o&ner s .ı.. A . al D l M l I:> . tırı opra rımızın muua aasını s • tığını söylediler. mır ar an areşa etenır 

ze emniyet etmiştim. Va21ifenlzi rau.d, Gene~.al Nogues ':e ~umi FranslZ antilleri ile guyam Üç iddiadan üçünün de zaman iki yıldanberi takib etmiş olduğu 
yaptınız. Hücuma Mllruz kaldığınız v~lı Chatel m kuvvetlerıle bırleş- l ik h 1 b 
takdirde, topraklarınızı müdafaa e- mış .bulunmaktadır. Bu mümtaz Vişiden ayrıhyor mu? zaman doğru olduf!unu kabul po it' anın 1 araret i ir müdafii 
deeeğinizden emin bulunuyorum. şahsıyetlerle Frans•z batı Afri- (Ba.ş tarafı 1 inci sayfada) etmekte hic ibir mahzur yoktur. dir . 

Darlamn hitabesi kasının müdafaası için en iyi yo- durumlarının önemli surette tak- Amiral Darlan iç .. zü ileride ~ğer J:>öyle bir politika ta kil 
Londra 23 (A.A.) - Cezayir lu seçmiş bulunuyoruz. Beni, ce. viye edeceği muhakkak sayılı. anlaşılaca'k olan hareket tarzını e~ılmemış olsaydı ~.e F ransanır 

radyosunda söz söyleyen amiral Dar saret, disiplin ve yurdsveırlikle yor. Mihver, buralardaki Fransız güderken İngilizlere değil, Ame· hır kısrr:ı, n~ de mustemleke~:r 
lan, batı Fransız Afrikasının isteği- takib ediniz. topraklarını denizaltı Ussü ola- rikalılara dayandı. Elde etmek Alman ışgalınden kurtarılahılır 
le serbestçe kendi emrine glrmi} Yaşasın Fransa.» rak kullanmaktan menedilmiş ol- istediO.i neticenin ne olduğunu ne de bugünkü vaziyete yol açı 
bulunduğunu bildirmiştir. Bundan sonrA radyoda. Mal'• malda kalımyacak, a~aYında _•t.. ."" ed-IL·ı· . . labilirdi. 

Amiral Darlan şöyle demistir: --' t B k · :ı E "' B taıımın eoı ırız. • seyyez .,,....ınmı~ ır. earn uça gemısı ~c mu er- 'k l l d ·ı Af Tahmin edilebilir '.ki ileride bt 
«Fransız Afrikası halkı, Cenevre, 23 (Radyo) - Ma- tin kruvazörü ve yedi ili\ sekiz Amerı a ı arın yar ımı 1 e . . .. ' . . 
Size verilecek büyük bir ha. re_şal Peta1n, Almanyada bir ka- muavin kruvaz<iı-!c bir miktar rikada bir Fransız idaresi kura· ıddıayı munakaşa edebılecek hl< 

berim var. Fransız batı Afrikası lede hapsedilm!ş bulunan Gene- petrol gemisi bulunan Martinik- rak Maresal Petenin vcliah<fa bir Fransız çıkmıyacaktır, faka 
serbestçe ve arzusu ile benim ral Weygandm zevcesini bugün teki Fransız harb filosu da, tah- halinde b~ idarenin basına geç- A'T'ircl Darlan ayni zamand< 
emrime girdiğini bildirmiş ve kabul etmiştir'. mine. göre ·~~enderiyed~ki Fran. mek... ' iddia ediyor ki kendisinin oyna· 

Moskova bildiriyor 
sız fılosu gıbı harckebız kalmış Am 'k l l A . l D _ dı<Yı rol Maresal Petenin arzula-
bulunacaktır. erı a ı arın mıra ar o • 

- lanla bir anlaşmıya varıldığını rına tamamen uygundur. 

Müttefikler TuHusta... söylemiş olmaları gösteriyor, ki Tarih yazmanın sırası henÜ2 
Amiral Darlan maksadını elde gelmedi. Fakat bu son cümleye 
etmek üzereydi. Fakat İngilizler bakarak gölgede bırakılmış olat 
derhal rnüda!halede bulundular. Amiral Darlana radyoda söz sö3 
Amiral Darlanm şahsiyetinden, lemek fırsatının verilmiş olmas 
mazisinden, mazide oynamış ol- 1 nın selbebini anlamak güç olma 
duğu rolden !bahsedildi. Ameri· sa gerektir - ** 

[Baf tarafı 1 inci 3aylada] 
[Baf tarafı 1 inci ııayfada] bahki Sovyet tebliğine ektir: curiı etmek üzer~ süratle cephe-

Oonun cenub kıyısındcl ve Klets. Stalingradın endüstri mahal- ye getirilmi,tir. İlk Mihver esir. 
kayanın 40 kilometre şimal batı- lesinde iki Alman hücumu püs- leri cephe arkuma nakledilmit
sındadır. Rus ordusu burada kürtülmüttür. Stalingradın batı tir. 
kanlı muharebelerden sonra Al- ,imalinde iki Alman hücum kıt'a Reami tebliğ 
manların cenahında müstahkem sı hezimete uğratılmıttır. Stalin- Şimal Afrika umumi kararga· 
bir noktayı bir müddet evvel ele gradın cenubunda kıt'alarımı:z i- hı, 23 (A.A.) - S3zcü, Tunus. 
geçirmiflerdi. Bu muharebelerde lerlemeğe devam ederek düşma- taki dii§man kuvvetlerinin iyi ııi
İtalyanlar birkaç bin asker kay- na ağır kayıhlar verdirmişlerdir. perlere yerle.,miş ve kuvvetli bir 
bebnitlerdir. Moakovada co,,kunluk hava filosuna malik olduğunu 

Alman tebliği söylemi,, düşmanı kovmak için 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman Moskova 23 (A.A.) - Stalin-

dd ld _..:ı·ı b" !:L s t çetin savaşlar gerekeceğini ilave 
bafkumandanlı~ının tebliğh gra a e e 'eUl en UYWl ovye za . 

K afkasyada mevzii mahiyette ferinin haberi ÜzeTlne halk sevinçle eylemiştir. ·-·M E • l f 1 b'. Bizerte doğusunda ilerliyen 
ba:zl hareketler olmus.tur. Stalin- COfM""?".... yunser er za er , u • •• bele-..:ı- Al- b ) w birinci ordu bir Alman zırhlı tü-
gradda ve Don nehri dirs.eg~ inde twı cep ~ ıman ozgun ugu. menini püskürtmüş, düşmana a. 
Rumen kıt'aları mütemadiyen nun bir ba.flangıcı olarak kabul et· 

-·'~ed· le ğlr kayıblar verdirmi~tir. 
Ç
etin müdafaa savaşları yapmak- meu. 1ır r. En kötümserler bile, Af . 

R ldd .. ı· •• Ld Oran, 23 (A.A.) - rıkada. 
tadarlar. usyanın c en onem ı ,...._, amarı d 

ı v ı- ki Fransız oı- usunun müttefik-
tlrnen gölünün cenub doğusun. O!.&D ve Ooısa.dan dütman ordula• 

akı ima lere iltihakını temin için bir an. 
da düw.manın tanklarla destekle ... ~ının .uz aftırı . sının. kayda de. 

"' d - b aff-,_ hl laşma yapılmıştır. nen mükerrer hücumları tar e- ger ır muv muyet gı saymak • 

d
'l . 1. tadırlar. 
ı maş ır. T hl.k ' 

Yeni alınan esirler e ı eye gıren tümenler 
Londra, 24 (R:ldyo, sabah sa- Londra 23 (A.A.) - M. Mor -

at ı de) - Gece yarmnda Mo~- ley Ric:ıhards, Deyli Ekspre&t3 çıkan 
kovada neşredi\en Sov~et teblı- bir yazısında f(>yle d;yor: 
ğine göre, Ruslaı• Stalıngradda Yeni Rus ileri hareketi ve Kala. 
ileri hareketleriM. dev~m etb".1~k- çın zaptı geçen h.-fta Ordzhonikid-

d . ı Şehrin sımalı gar ısın- zede kazanılan zafer k11dar chenımi 
te U' er. . d 'k' "him 
de üç ve cenubun . :;ı ~ : mu yetlidir. Kalaç, Alman gdlera.li vıon 1 

kasaba istirdad edılmıştır. Bock'un ric'at ederken kullandığı j 
Yeniden on bir bin Alman as· demi.ryollarının kavuıak r>old11ıını 

kerti esir alınml!I ve bu suretle e· kon'tr<>l altında bulunduran .mevld -
sirlerin sayısı ı4 b:ne çıkmıştır. dir. Ruslar bu denıiryollarını kes • 

Sov;yct tebliği ~lerdir. Şimdi 25 Alman ve Ru-
Moskova, 23 ( A.A.) - Bu sa· men tümeni halla bütün von 

bahki Sovyet tebliği: • d Bock ordusu taınaınile yok edilmek 

..... 

CEMBERLİTAŞ'da 
' Yarınki Ça~ambı. ırııatineler. 
d~n itibaren: Ser.enin iki 

fc.kalade filmi 

1 ··Şahane dans 
( Marika Rökk) 

Göz kamaştırıcı dekorlar ara
sında canla!ldı::-ılan büyük 

mü-~ikal film. 

2 - Bırakm Yaşıyalım 
HENRİ FONDA - MAUREN 

"ŞARK,, do 
13u Cuma günü akşamı 

YIKILftH SAADET 
WERNER KRAUSS - GİSELA UHLEN - MARTIN URTEL 

ayni kızı seven 2 kardeı .... gö:ıl~inl kaybeden bir baba... Hayat 
uçurumu • mel'anet ve hlyanetliğin cezası • adaleti ilahİyye, 

~- Göz yaşlarla lıınçkırıklarla seyr edi
lecek bir aile faciası ... Bi; aşk dramı! 

Beraber oynadıkları her . 
filmde halkı neşelendiren 

,, 
1 Yarın Akşam 
MELEK 
Sinemasında sevimli iki artist 

MYRNA LOY - WİLLİAM POWELL 
en s-on ve en k.lak.ı.alı komedileri olan 

DELİ GÖNÜL 
Gece kıt'alarımız St~lıngra ehl'k · maruzdur. Bu durum bel 

. d ff ' tlı taar- t ı esıne 
çevresın e muva. a:.cıye ki d Alnıan ordusunun Ukraynada O SULLİV AN adalete karşı fr~e 
ruz harekatı ya.~mışlardır. ~ tr bir ric'at yapmasının baı· 

Teblige elt e 1 

1_ --'..& 
Moaktwa, 23 (A.A.) - Bu sa. langıcı o ~ır • 

~§lıtn ınücad~lesl Numaralı koıtni.l.rın 9YV..!den ,.ı...._ı tio:ı .ı...ur, 
~ ........................................... ._ ... ______ .~ 
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Kuvvetli bir vesika 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Bundan bi.r müddet önce tuhaf istediğini pek de anlamıyorum •• 
ve çok dikkate deier bir vak'a Ne sıfatla hanıi hakla benden 
ile karıılattam. Vak'arun doğru· çocuğuna bakmamı istiyor?. Me 

C TARİHİ MÜ SAHABELER :::J 
Rakibini mahvetmek için . 

düşman karşısındaki ordugu 
telılikege sokan Sadrazam 

luğu Ye hayattan ahnmı§ olması, &ele gayet açık. Lfitf en §U vesi-
dej'erini benim gözümde büyüt- kayı okur musunuz?. 
t1i. Delikanlı cakah bir eda ile ce· 

Her ,eyin düpedüz cere7an et. ketinin düğmeleriıni çözdü. Cep· 

Bir padişahın gösterdiği ahlaki zaaf ve büyük bir 
ihtirası yüzünden işlediği cinayet 

vezirin mevki 

t;·ğİın.i zaımettiğimiz bir aırada, lerinP kan..J.ırarak mahud vesi • O 
h h · d "' amanla tarihinde padi•ah-ayat cep esm e ne entresan kayı çıkardı. Ve gene, bıyık al- " lardan birinin, dördüncü 
ıeyler cereyan ettiğini anhyabil- tn..dan gülümsiyerek, vesikayı ha l\• h d' b' . . . b .1e nıe an ır ahlak zafı vardır 
mernız ıçın u vak'ayı beraber Jcinıin önüne koydu. k' d 
..ı:..•~eti ı, evrin müverrihlcri bunu or· 
o.u•o,rcy m. Hakim. dikkatle vesikayı göz- du ve ajyaaet alanında bir nizam 

Saratov şehrinde Sereja Hrc· den geçirdi Kızan imzasını, Ev muhafazası gayretine yurmak 
nov isn.Unde genç bir delikanlı o- kumandanının tasdik mührünü yolile örtbas etmek isterler. 
turuyerdu. Sereja bir dairede tetkik etti. Gülümsiyerek: M ı · ese enın esası ne olursa ol· 
memurdu. Ayni dairede memur h - Evet, dedi, vesikada her sun, dördüncü Mehınedin göster-
olara.k çalıfltlakta olan genç bir angi bir sahtekarhk yok. Vesi- diği ahJakıuzhk tarihin acı bük;.. 
kızla tanıstı. Kısa bir zamanda , ka tamamen dom.u. . . ·· d k 

• e.• mun en urtulamaınıstır. Bu ra· 
kıza abayı yakh. Veyahud kız al d K , 1 Delikanla kendini tutamadı, hat ve saf asma düşkün hüküm-
ona abayı yaktı. Neyse, burası o istediği vesikayı imz a 1•• ızın sevinçle haykırdı: d h 

· 1 d b 'k arın atası, kendiı.ile beraber 
ka<la.r mühim deiil!. Aradan za- ~mz~ a ı~ı u ve3ı aya nazaran - Evet~ evet, benim yalan tarihte çok ünlü bir vezir olan 
man 1reçtiğ; içm kimin kime aha. ilerıde b•ır çocuk. falan -ı;uhurun· söylemediğiıni görüyorsunuz!. [ •• ..A 

k d ıiık ı d h h l\..Öprülüzade Faul Ahmed Pa-
yı yaktıg· ını iyice hatırlamıyorum. da, genç ız e an 1 an er a:1 limde böyle bir vesika varken sa- d -•- b ı şayı a ahlakaazhğa v~ vicdan-
Fakat muhakkak olan bir •ey .gi bir isteıde . • unmıyacaktı, bık sevgiliıniın sizleri rahatsız et b' h " c· k b .,__ ınzca ır erekete sevketmiş idi. 
varsa, kızla ~likanlınm ır.on za- enç ız u ve. ıııa.ayı im:zala- mesi affed;lir bir suç deg-ildir. F I Ah 

ki b b b k azı med Paşa hu yolsuz-
manlarda hep beraber dolaştık· ma .. a ~ra er, H" aç dokan~k: Hakim bir daha gülümsedi: Juğa düştüğü zaman çok ge1'Ç 
landır. 1ı soz soylemekten de kE>ndını - Evet, og·lum, dedi. Vesika 

+. 1 d ve tecrübesiz bulunuyordu. Yara· 
1:.vet, kızla deli.kanlı beraber a •. ma ı: hakikaıten dog·ru ve usule uygun 

D dıhşmdaki kendini beğenme ve 
dola-.. ... a, birl:acte gezintilere - oğrusu, dedi, bu hareke· olarak tanzim edilmi•tir. Buna ,..--·J . , ... mevkiinin verdiği lfUTUr yuz.un. 
gitınive, beraıber sinemalara, ti- tintze hiç bir mana veremed:nı. her hangi bir diyeceg· iıniz yok. d . 

J B en ışledici kötü İş, kanun ve 
yatrolara ri..öp çakmağa ba,Iadı- en sizden önce görüştüğüm de· Faıkat ortada, hiç bir 3 uçu olma. k .. - · "örf» ha ımından padiçahmkin-
lar. Hatta bunların kolkola ge. mc.anlılara böyle ıenedler, bunun yan masum bir çocuk var. Ka • den çok daha ağn· olduğu halde, 
zindikleri, birbirlerinin kulakla· gibi vesikalar vermemiştim. Aş- nun ise herkesten önce çocuk - k' b b va aya se e olmak dolayısi!e 
rına .iıırkane sözler 'bile fısılda • kımızın böyle garib. safhalara dö tan yanadır. Binaenaleyh, çocuk, dördüncü Mehmede dü,en meme-
dıkLan görüldü. Velhasıl, bunla- külmesi beni çok mcit'yor. Fa- senin gibi hiınoğluhin, senin gibi vl vebalin yananda oldukça ha
rHl birçok ha•tlar daha karıştır· kat mademk; siz bu vesikanın im it, senin gibi hergele bir baba- fif kalabllir: Fazıl Ahmed P"sP. 
drklart muhakkaktır. zala.nması için bu kadar İsrar et. dan olsa bile, ona ezİıyet cektir • bir İnsan olmak itibarile mevkii· 

Gene böyle bir defasında genç tiniz, ben bunu imza etmemezlik memiz revayi hak mıdır?.. iste ne rakib olan bir adama karsı 
kız1a delrkanlı gezmiye gitmis • edemezdim. bundan ötürüdür ki sıizin bu ,;e. meşru olmayan bir y:>ldan kendi-
lercli. Bir sürii ..,.yler konu!l<rnu~- Delikanlı genç kızm bu kina· sikaınızm bi.zim nazarımızda hi" • • k 

...- 'X sam orumağa çalışmtst1. 
laf', tatlı tadı valait l"eçirmiş'erdi. yeli sözlerine aldırmadt: bir kıymeti olamaz!. Vesikanızı 

• • b h' d Halbuki, dördüncü Mehmedin Konn•malannm en ha.-aretli bir -Güzelım, dedı, en ıç e aynen size iade ediyorum. Bu ço. 
... gösterdiği ahlaki zafa düsmesi-

:z:aman111da delikanh genç kıza enayi mev'kı~ine düsmek istemem. cuğun naFakasına s;z de fttirak 
hitaben: Etrafta ne olup bittiğin; pekala etmek meohlll"İveıtindsmiz!. ne hiçbir sebeb yoktu: 

- Anna, dedi, biliyor muıun .eöruyorum. Bircak enayilerin düş Acıkvöz delikanlı, iste altı ay- Tarihte reisülküttab (zama. 
• d ek fd .... nın hariciye nazırı) Şamizade hatırıma ne aeldi? Biz ı:.i.mdi se- Wğü vazıvete üsm tara an danber1dİT mahkeme lc:ararile ço-

• '"' .l' • B • • _1_ Mehmed efendinin katli d:,fıc kı-n..=.He iath tatla konu"-uyor, bera· aeğihm. unun ıcan, a~ımızın cuia takır tıklT nafaka parası ver 
" • · b"' ı b' • saca kaydedilen satırlaı- a tında her gezip tozuyoruz. Fakat ileri· selameti namına oy e ır vf'sı • - .. t,.t...tir. 

kav• İ.mza etm:ş olmanız çok İsa· .................................................... gizlenen üç acı hakikat vardı~ 
de ne olacağını timdiden, tabii, p f •• Ş f dd• • ki, bunlar ayrı ayrı üzerler:nde 
kestiremeyfaı!. MalUın ya, ara • betli oldu. ro esor era e lDlD 

N ] ""f l !) durulup düşünülmegwe değeri o. 
mızda çok MLIJIİmi bir münasebet eyse, a ı m:atmıya.ım. e • k d 
var. Bu samıimi münasebetin çok likanh kuıru biı- imza ile iktifa Cenazesi a} ırıldı lan 'eylerdendir. 
tabii bir net.ice'ft olarak iler:de etmedi. Genç kız bunu imzala • Şamizade Mehmed efendi, ve-

d .L.. !.J_ 1 k Tıb Fakülteslnln em~tar ve kıy. ziriazam Köprülüzade Fazd Ah· 
bit" çocu0 umuz olmak ihtimali de ~an sonra ves""'ayı a ıp ev U• tl' lar nd t...... dokt 

• _ ..ı • !'--1 • k • me ı uzuv ı an pl"On:sör or med Pa ... ile birlikte «Üyvar>ı 
var. Bu beni cidden dü,.ündürü • maDGa·nına götü-nıu vP. ızın ıtn• Esad ı;ı._f_ı.1 1 K" 1 Jk' r-

,. :..1!.L · d' ö ı "F-~ euu n oprii Ü evve 1 seferine •ibni•ti Bcı kalevc 'ZA· yor. Binaenıaleyh, bir çocug·umuz ı:aıanı la.auliK. ett.ıir ı. Ye ya, as· ünd ki 1 d le .. " • 
1 ı b . • gün Ereoköy" e · ev n e göz • manın Osmanlı hükumet\ ve dev-

olUt"&A benden bir ist.dcle bulun- ına uyg11!1'1 o mıvan ır ımzanm • 1 _ 

k · ı '- ·1· d' nni hayata aapamıflır. leti askeri ve aiyasi bakımdan 
mıyacağmıza, çocuğu bana mal ne t'Vllletı oıauı ır ı. 
etmiye kalkıflJlıyacaimıza da;,. Delikanh bu kıvmet.fi vesikayı Profesöriin cenaaeai dün sabah büyük ehemmiyetlu veriyordu. 
hana bir aened verin.İ.2: !. Elimde emin bir yere sakladı. evinden kaldırd•&k Beyazıd catn•I. Şamizadenin Kadızade İbrahim 
böyle bw sened bulunacak oluna + sine getlrilmlt ve orada namazı kı· Paşa admdaki damadı da bu 

B h ""d' • .. · d b' b hndıktan sonra talebelerinin elleri harbde vezı'rıa" zamın muı'yetı'nd"" o zaman Mze karşı daha nazik, u a ıaenın uzenn en ır u- O - '" 
d h • )' d 1 k ı k d L~- • üzerinde nlversite merkez bin.ası - bulunuyordu. Kadızade İbrahim a a sevım ı aVJ"anacağım.. çu yı a ar ıJ&r zaman ıı:eçml§-

rahim Paşayı başka bir yoManı bii Fazıl Ahmed Paşa da mek• 
yok ebnek hilesine b11.9 TIU"muş- tubu okur okumaz: <ı f ınat bu 
tu. O zaman harb nıe)-danmda fırsattır» deyip hem Şanıi efen
hazır bulunan bazı şahidlcrjn diyi, hem de damadını oracıkta 
bıraktıkları vesikalara göre, Fa· siperler i'iinde boğduruvermişt~ ı 
zıl Ahmed Pa§a Cekiıdlen önün· D · "h ·ı · · 
d ') b'" "k b • h bd lb evrm tarı çı erı, padışahm 

e !'erı en uyu •.r ar ~· • «kendisine yazılan husu>i bir 
rahım Paşayı ~endı kuvvetınden mektubu b" b k .. d 
b. k · l' f ı d'' .. · ır aş asınu gon er

il' aç mıs ı az a uşman u:ıerı., mesi ıı mes l · •. Ik' · · .ı h' ·· d ki k · e esını. ıı - <sının na ı ne gon erme e atmamış, ya· ı t 'b · 
tl 'k b' d b 1 ceza arı ertı ve emsalı hadle. 

rım saa ı ır yer c u unan . . .. . 
T" k d k"ll" ı. 1 . . . rınr tecavuzden terhıh olunduıı 

ur or usu ı< u ı a.uvvet erını yani korkut ı d ı t d • ·• 
de bozulmaya yüz tutan İbrahiın ru··1du"' dı'ye ukup d'e ışie de •• 0.~ş~: P d .. . re pa ısa ı or uncu 
aşaya yar ıma gondermemıs, , • 

birka b' T" k J""d k Mehmedın ahlaksız bir hal'eket1-ç m ur ev a mm yo . "k k b' d , 
yere düşman kılıcın-lan geçiriL nı yu se ır evlet n•zamı ınu· 
mes:ne, bile bile sebebiyet ve&• hafazası kaygısma atfetmek is· 
mı. t' terler. 

ş l. 

İtte Fazıl Ahmed Paşanın bu~ .. Bu. iddia doğ_nı mud1Jr?. Dör
« Memleket ve millet menfaat;ni d~~cü ~ehmedm hareketi hu 
şahsi ihtirasmaıı feda etmesi gıbı tevdlerle uz1astırılıııb'1iı· mi? 
keyfiyeti, padişahınkinden ayrı Sonr8:! Fa.zıl ;{hmed Paşanm dü~ 
olarak bu büyük ve-zir zaranna man uzerıne çok asağt kuvve tler
tarihin kapkara bir sııytasını teş· le zorla hücum ettirdiği bir ku.. 
kil etmek lazım geliyor! mandana yarım ııaatHk bir yer-

öte taraftan rak:bim harb den bile bile yardım etmemesi, 
meydanmda düşmanlara yok e t· binlerce vatan evladm.n yok ye
tirmeğe muvaffak olamayan re mahvolmasına sırf bir Çf'ke· 
genç vezire bu fırsatı f stanbul- memezlik yüzünden sebeb olma· 
daki padişahın kendi ellerile ha. sı~ Şamizadenin yazdığı r belki 
zırlayıp vermiş olması da, üze· de bu bakımdan hak!ı] mcktub· 
rinde çok dikkatle durulmağa dan daha mı az bir :.uç te°'kil e
değer bir vakıadır. diyordu? Bu adeta değil tam bir 

Dördüncü Mehmed bu hareke. askeri ihanet sayılabi'len kosko. 
ti niçin yapmı,tı? Acaba padişah ca suç gözönünde durup duı-ur· 
Fazıl Ahmed Paşa ile İbrah!ın ken, dördüncü Mehnıedin, Fazıl 
Paşa arasındaki rekabeti b'liyor Ahmed P;:ı&aya harb meydanında 
mıydı? Bunu bilmemesine imkô.1'l düşmana öldürtemedigi rak"bini 
yoktur. Çünkü, reisülküttab Şa- bir yok yüzünden öldürtr.ıek ve
mizade Mehmed efendiden Fazıl ailesi hazırlamasına ne demE:li. 
Ahmed Paşa aleyhine ve dan·adı dir~ 
İbrahim Paşa lehine bir meklub Daha sonra, kaymhRl:ıası hl· 
almış bulunuyordu. rafından yazılan hir çek,stlrmfl 

Şamizadenin yazdığı mektub· mektubundan zavalh damada, 
da «Fazıl Ahmed Pa,ıının tecrÜ· Kadızade lbrahim Paşaya düşen 
hesiz bir genç, damadı fbrahim suç ne idi? Sırf « İyi, cesul, aske
Paşamn ise, tecrübeli bir harb rini mükemmel hazırlayan bir 
adamı olduğu yazılarak veziria.- kunıandanıı olması mı? 
zamlak mührüne damadanın la· Zamanın tar;hçileri bu padi-
yık olduğu» bildiriliyordu. şah tarafından düsül~n bayağıca 

İşte padişah bu mektubu oL ahlaksızlığı ne kadar tevile calı. 
duğu gibi bir haseki Ue harb şırlarsa çalı~sınlar, Fazıl Ahmed 
meydamnda dÜflllanla çarpışan Paşa ve efendisi, vicdan malıke· 
ordunun başında buiunan Fazıl mesi karşısında birer suçlu mev. 
Ahmed Paşaya göndermiştir. Ta. kiindedirler. 

Pekmez ve üzüı 
satılacak 1 

kaça 
Doğrusunu isteneniz, simdi $&D& ti. İki sevgili, süklüm büklüm, na götiiriilmiiftür. Cenaze töreninde Paşa ilkin basit bir vali gibı bir 
kartı olan a,kımda ufak bir leke hakimin huzurunda eski mace- Vali ve Beledıiye Reisi Dr. L\ıt{i ~eydi. e<Üyvar» harbine «Nikbo. 
var. Aşk sahasında attığım her ralarmı anlatıp duruyorlardı. Kırdar, Ünlver.ite profesörleri, ta. lu» beylerbeyi olarak İştirak et· 
adımı, ceza kanununun muayyen Genç kızan üzerinde örme be- nınmlf doldorlar ft merhumun da..t mişti. Fakat maiyetinde getirdi. 
maddelerine uydurmak mecbu • yaz bir kostüm, kucağında da ları hazır bu!unmutlardır. ği hususi asket-in giyim ve ku~a
riyet:nde kalıyorum. Bu hal aı- küçük bir yavru vardı. Sakin bir Onivenltedeki merasimi mütea. mı o kadar iyi idi ki, «Ösk» düz- Şeker flatlarının artması, pek
kımm harareti üzerine teair ya. sesle hakime şunları söylüyordu: kıb cenaze Topkapıya götürülerek lüğünde yapılan büyük bir ı· ge~ mez, üzüm ve lnclr istilılakinln art. 

Pıyor. Onu adeta soğutuyor. Mii· - Evet, vakıa ben ona hiçbir aile mezarlığına defnedilmiştir. Mel' çid resminden herkesin parmak-

Dün kölliyefi miktarda 
bulgur ve ~irinç ıef di 

Dün tehrilmize muhtelif istihsal 
m ıntakalarından külliyetli miktarda 
bulgur ve pirinç gelmİ§tir. Bu yüz • 

h f •• d-L ş fedd' ı d b k masına sebeb olmuf ve bunun neti-temadiyen ceza kanununun mu· istekte bulunmıyacağıma dair um pro esor uııs.tor ere ın arım ağzın a ıra ını~tn·. 
ayycn maddesile ceza g:Preceğim, bir vesika vermiştim. Fakat ne Tıb Fakükeıı;lnde, eczacı ve baytar İbrahim Paşanın, fstanbulda cesi olarak pekmez, üziim ve incir 
çocuk irin nafaka vereceğim kor yapalım ki bir çocuğumuz oldu. okul arında uzun müddet profesör- saray ve devlet ileri gelirleri a. fla.tları son günlerde hayli yüksel • 
kusu çekmedense, aş.klan , azge~ Şiındi ben cnun da, çocuğun ba- lükte bulunmUf, kıymetli bir ilim a. rasında geçer nüfuzu olnn Şanıi- mi~ir. 

den dün bulgurun toptan fiatı 100 
kurırta, pirinç flatları ise 125 - 130 
kunııa :kadar dÜfınü,tür. 

mek daha makul bir hareket 0 • bası sıfatile çocuğa alaka göster- damtmızdı. Kendisine Tanrıdan zadenin damadı olması da bu Alaka:dar makamlar yaptıkları 
lacak... mesini istiyorum. Dünyaya gelen rıahmet diler, ailesi.ne, Onlftl"site takdirlere ayrıca bir kı)met iza- tetkikler sonunda en iyi cins ÜZÜ • 
. i~te 9eVgilim, vaziyet bu mer- bu masum yavrucuktan yalnız ve Tıb alem.itte tazlyetlE-rim•zı bil - fe ediyordu. İşte bu günden, ve- mün 90 - 100 kuruş, pekmezin de Ord. Pof. Fahreddiu Kerim'in 

kanferansı kezde. Ya bana, söylediğim §e.. ben mes'ul olamam. Bu mesuli- diririz. ziriazam Fazıl Ahmed Pa;.anın 130 _ 140 kul'Uf ua.s1oda satılması 
kiİde bir sen~ veriniz veyahud yeti ikimizin müştereken payla~ yüreğine düşen bir m~vki korku- lazım geldiğini tesbit etmiflerdir. 
da ben bıı sevdadan vazgeçmek mamı& lazımdır. Bahusus ben Ye'ilavctların toplantısı su ve çekemem~z1ik hırsı, lstan- Dün 200 kurup pekmez satan bazı Emllnönü Halkevİ Dil • Edebiyat 
zor\ında. kalacağım!, .şimdi, bu vaziy;tte, çalıf&mtyo· 'f buldaki padişahın ahlabızca bir şubesinin tertlb ettiği •erbeat konfe· 

• d k l d y ... ,·ıay \...e--111k Şubesinden: h ek t• .. - d h Ş . kimseler yaka.lamnıı ve nı!Hi konın _ı_ d 4 .. .. .. .. rd f Ya kız bu serserıye a ama ı • rum a . .. -y \.:& 'ur'' ar e ı yuzun en em amıza· L'k • llm" . B 1 ran:s.ıar an uncusunu, o , pro • 
•- b d y lla lik t--LIJ~ h d d ma man emesme ver "'tir, e e • D h edd )ı tutkundu, vevahud delikımlı Delika.nh :ıuzın yanı aşın a et Y ve genç ~ atının, denin, em e amadı':\ın düş. "Y r. Fa r İn Kerim Gökay, 26/ 

parılak sözlerle kızın gözünü bo- durmu, onun bu sözlerine bıyık 29 lkinclte§1'İn 1942 Pazar goou man siperleri öniinde boğdurul- d!iye yukarıdaki fiatlardan üstün Ü- 11İ1942 Pef1embe günü saat (18) 
yamışt1 • Her ne hal ise.. Genç altından gülüyordu. Kızın iddia- saat 9,30 da Eminönü Ha.Hrevi sa. mMtna sebebiyet vermi,tir. züm ve pekmez satııını ihtikar ad- de, «Sosyal ümlllerin sinir cümlesi. 
kız münakatayt fazla uzatmadı. I la'l"llta karşı şu ifadede bulundu: lonunda yapacakları kongereye bü • Fazı) Ahmed Paaa daha hu dederelı: Ktıcıları mahkemeye vere. ne tesiri» mevzuunda vereceidlir. 
ı::tine kAle.mi alanlk delikanh"lın - Bu vatandaam ne demek tün azalarının tetriflerl rica olunur, fm!.lltı bulmazdan evvel bile, fb- cektir. Konferansa eiriş serbesttir. 

Tarihi tefrikamız: 18 

AKiLE HANIM 
ve 

•+• 
SULTAN 

HGENÇ,, OSMAN 
[Ceçip yerlııe oturarak Dilaver 
Paıaya döndü] Öyle değil mi 
Paşa hasretleri b.nnda,ım? 
-! ... 
Sultan Osınanuı da gözleri su· 

lanmı§otı. Şu halasa taraf1ndan e. 
niJte.i Davad Paıa: Ne Padita
hmı sever adamdı! Memnun ba· 

· kışlarla baıkıyor, koca adamın 
bi.la omuzlanm oynatıp içini çe
ke çeke hıçkırmaaını içden gelen 
bir du:vgu ile 'beğeniyordu. 

=====-=============================-=====-===========-========================:====================== 
Bu sefer yuzunu Defterdar 

Baki Paşaya döndürdü: 
- Ya, .iz ne dirs.iz Def te.rdar 

Pata? 
Dedi, Defterdarın da düşünce

ll;ni yoklayıp anlamak istiyordu. 
Akçeden başka bir teY dütünmi. 
yen Baki Paşanın hiçbir f'ıkri yok 
tu. Hemen dizleri Üzerine gelip 
boynwıu büktü: 

- Akçe masJahatdır Padişa· 
hsm! 

Ya, yeni ve tamüliyar sikke bas 
tırup ({Onluk Osmani'> [1] kestir
medün mi? 

Defterdar cevab vermeden ba.. 
~ını önüne eğince Sultan Osman 
incecik kaşlarını alnına doğru 
yaylandırdı: 

- Baka Paşa, «Kul mevacibj,, 
yıllık tutarı nedir? 

- Sarayı hümayun hıtlamı ve 
bostancılar ve kilirı amire ağa
vah dahil mi paditahım? 

devleti aliyyenin yeni.;eri ve si· 
paha «İatanbulda ve...diği» ne
dir? [2] 

Baki Paşa koynundan bir def· 
ter çıkanp bakb: 

- Sipaıh kulle.rınıza yılda yüz 
otuz milyon, yeniçet"i taifesine 
daha «yÜz on bir milyon yüz yet. 
miş iki bin beşyüz yirmi altı akçe 
veri_lür Padişahım. [3] 

Burada Davud Paşa ellerini o
vuştura ov~tura lakırdıya ka· 
rıştı: 

- Bu akçe ile Mısır ve Irak 
ve Hicaz ve arzı Filistin ve Ha. 
leh ve Şam canibinden yüz bin 
farisiharis [ 4] tedarik edilebilür 

ve bu yoldan taifei Bektaıiyan dimi» diye yerinden ftrladı, ihti- «Şaban» dedeyi gönderen şeyh 
haklarından ge!inebilür idi padi- yar ıeyhin iki elini öpüp yüzüne Aziz Mahmud EfenJi, o babanin 
şahım. gözüne sürmeğe ba,Iadı. ~Odada- oğlu ikinci Osmanın tüysüz ve 

Padif&h eniştesinin ne demek ki üç vezir ak sakallı şeyh ile yumuıaJc çenesini şeflı:a.tle okşadı: 
istediğini birdenbire kavrıyama- ikinci Osmam «halvet» komak - Şehriyaricüvani [8] ! 
mıftı. Defterdar ve Dilaver Paşa için geri geri çekilerek çıkh • Paditahın yüzünde bir .ı;evinç 
bakışıp ba,Iarına ~idiler. Sultan lar. ah dalcalanıyor, bıyık yerleri ta. 
Osman: «Nasıl, nasıl?ı, diye kı- Şeyh Osküdari Azh Mahmud ze terlemeğe başlıyan dudakları 
pırdandı. f ,te burada D@vud Pa· Efendi sağ elini genç padişahın üzerinde ince ter taneleri incile
şanın fikrini aydınlatmasına mey başı üzerine komuştu. Gözlerini nlyordu. El çırpıp şerb~t istedi. 
dan kalmadan kapı önündeki ha. gözlerine dikerek tatla tatlı gü- Şerbetçi oğlanın elindeb 1er• 
dımağaların oda kapısmı ardına lüınsedi: bet tepsis:ni alarak elile ihtiyara 
kadar açuak yerlere eğildikleri - Ale~e avnullah [ô] ! sundu. 
görüldü. Padi~h da vezirleri Je Hadımağaları kapıyı sıkı sı • Osküdari Mahmud Efendi, 
şaşıra komu,tardı ki, uzun boylu, kıya çevirdiler. tkinci Osman ih· şeyhislam Esad Efendinin kızı 
ak sakallı ve limon yii:zlü bir der tiyar adamın balmumu renginde- «Akile» Hanım meselesi için gel· 
vi~n ağır adımlarla içeriye gir- ki elinden tutup az evvel kendi mi,.ti: 
,diğmi gördüler. Şeyhin sırtında oturduğu yet"e oturttu: - Hüda bu izdivacı müteyeaı 

[2] B·ır kısmı &>kıuyncnlar için: Vil:i,. siyah bir cubbe, elin.de uzun bir - Benim inayetli'ı bubacığım, men eyler benim oğlum. Ecdadı 
V't!'tim1elı:i ~ıer lşudan ııe oı.t.ru.. tesbih, başında ak imamesi var· yüreğimiz ıkati sıkılur idi. s:zi izamınız Türk 'beyzade ve hü. 
vıt g"'bl ~İff'nlm ıdn1sl"4r. dı. İki geni~ omuzu arasındaki bize Haktaala mı ba's [7] eyle- kümdaran duhterleri alagelmiş• 

[31 Boı:-üm.ii altın t*ra. ile hemen incecik boynu üzerindeki başı di? ler ve anlarla musaheret peyda 
hemen tıd b~ milyon attm ve b11 dimdik duruyor, ak kirpikli göz- Babası Sultan Ahmedin ölüsü- eylemişler idi. Giderek kanun 
hesaba göre yii.z milyon ka~d ı>ara. de_ ler.i dik dik baktyonlu. Genç hün nü yıkamaya g1tmeyüp halifesi bozuldu ve sarayı 'hümayuna e-

Y o, saray lazım değil. Bu mek'Hr. kar: ''Benim tacı ser.ri iptihıa· canib avredıeri doluştu. 
T41 '™1-~ o1nııyQcubr ~in: ::O.frnı_ cim (S], inayetlu buham efen· [GJ Alla.hın nusr::ıt1, yard:mı ti3r:rlne ( ATl«ral oar J 

[l] On aJı,çelilı: bir ara.ıl.ı. Yanl: Ve ldııet muhaf11:1 ~ rösleyiçlsl süvari as.. olsun. 

ahtıem ~ ~ tılclıe. llell. [5J Başımın sevinç lacı. [7] Hiinneten söyl&yor. 



Avrupa ve Amerikadaki 
talebemizin yetiştirilmesi 

meselesi hakkında 

Bir hasta asker ka- C HAVACILIK :::J 
filesi için nıumu 
göze alan kadın Bomba uçaklarının 

.,.\!;:n.~cır~:.,!r.inci •y;ac1.ı verdiklerı· zayı·atın 
Aman, nasıl olur? Chertede 

Setinikten alınan hasta aakerler k 
•ar ... Bu •••allılar ,.atmur al· ıymet ve· ehemmı•yeti tmcla l»ırakılabilir iDİ? 

Y A Z A N Kaptan, ,;lbelen itiraalan •· 

l 1 
ya~ını yere TUrarak mukabele ( "Sıı Pıstı,, 111 ~avıcı ıltı~ıssısı yazıy1r ) 

Profe•6r doktor Sadi Irmak ed:--~. diyorsam ODU :rapuual Geçen Cihaa HarbiDcle u.. mai' (MiirekkeL • Compoait) a. 
TenteMır açılıyCM" n yaimur L---çalda bc.oWa atma ilnka.. çaldardan biriai Short Mayo 

..ı_ı___ ....&..: --'• lnı.ik luıbil'--- j -"-lerine -• -L • m -ı olUDC& la• unıf tabıye- dur. Bu tip bii-::L b" d - . I 0 + 197tD k 1D9Cl__.-1 ..- pıec frt '7.., m 7-IJar- WllUIDI ha.ta aaker kafile.ini ıslatmaya aiDde birçok ""-j:a.:J..l:LJ- old • ı- lr eDIZ UÇ-. 
C•1

' tpel P-111
1
1 -! ......... ..,..tuma _..e.; ele Mnüa memle.l l;w ilıiti.. teftiti yaptumak fa;pdalı bathyor. B ,.. ~-:'\ L Si lia.iae binclirilmif aeri ye 

llWiııa O--- .Maa--.a ilmecl:~ clea ı.rt oU-1umut1-..1-:.. u meyaacla bomklara Üt'fl he- çok~ tafiJan ufak b' • 
, ;. eıha .,..uiJwlıl- • ketMn"• S ••D aeaç • ~-- ZaTaHı Mebmedcilder ... Türk defler daha mukaTim ,ekiıde mu· terkinden ibarettir. K 1;kıuçar.~ 

• LIMD .. ye '- ..Aıada 11 .. ıh••ı •ıl iltidndl~--- "7P9. -.ıtılrJer•ı A~ " Amerika a.t.il mii • hududlarının, cephe gerilerinde bafaza akma alandı, bava cözün- yük uçak yapmakta v ah toa 1 u. 
-- edlpaır' ı elllaiu ..... aevkedlme9iade tam bir ONYaffa. weae&., ı..imında da1aa redlt nq.. kuzu k.eeıilen aalanlan ... Hiç ti- d . 1 • b" iik b' kı dıkt c ava an 
~=da iıa .tı...rH"' t 1 kl1• .. röaterilemediii ııert . .ariilebi • ~. ~-;unıa TWdı.r. Mem~ • kayet etmeden, mütenkkil, dü- v~ ::u:!:~~ de ~~ .:ı! mot:ie~r~!!t:~e usç:rer-~endl 
...... ...,,._. L! ~ı-1a1n ...... 16. Şüpllıe ,.aldur- ld murifin lıaer-.. lmetimUde an aneleten Fransız aiate.. ,.~ .. celi •ae-ur altında bekletip k ~ L:_ ld d ca OD• 
~.,.... .. ~n•• -· ı •- ıym""" -.z &7-'1 ı. an ayrılmaktadır. 
oır...- ile ___.ıu~ bir ......... a ._._.a oldai- rti.bs.ada_da mek mlnde ,.-.., tamll müeueaeler. i duru•orlar. Zaten belki tikAyet c·· .. !.I_ y 

,......_. 'i""""' • .,.. .._,_ .... _ .. --.Lı_ ..ı.. __ ---11.- 1~1 lı!.- ..:ı L:.. d b 1 _ ı un geçuaçe bomba uçakları- İne aeri ve büyük olmıv•-
.......... ya ,...._.. - _..""'T"_ .,_."" NQ;llJlutr. mıu.yyen ıu.- en programı llıt la edecek halleri mecalleri de yok. kar b' ok . . t T . 1 ı-

~-!~!'a .. ! ,.~~.ta bu ite Behemel.al A'ft"UP&Y• gönderil.in ee:tJıııleri halde Almanya ve lna1?te.. Kafileye riya~t eden zabit te na fi ırç yenı aı. ngı ız tap erinden biri de {Sİvri 
..,..._,. • ._. ---·~ rilk- ekt bl · d talebeni dlled' . lihlar bulundu Ye terak- sinek - Mosquite) tİT. Bu uçak. 
..dili önemi SÖll.rir. ~ .. diye fWllcD.rmı lwfç ndietaid ~ re ~ . e eAll e n ığı bir .. , aöylemiyor. ki etti. Bunlann da baıhc.:ı- tan geçen yazılarımdan birinde 

91 olmMI ~ bulana• l9u ~!" dıkları, betti beYes duıy•nMlıtdart deni dmlemekte ve bocanın arzu Yolcular at"aaında asabiyet ... ları; ay uçaktan Te uçak aavar bahaetmiıtim. Hakikaten çok ~Ü· 
kanrı ,...anı. llıarJ'}anMıll\ak.~ aah-'1111a .e*elımek bir taÇtur. eilflfl deni ~ermekte atrbeat olduğu Söylenmeler... Hatta batırma. silahlardır. Bombardıman uc;akla retli ve hafif olan bu uçaj;an l»azı 
lııUn ~ılılr. K.ç yıl siireceli 

1
._ Taıbdle sidenlerin yMİfllrlh\ıedl yani toplu bir .. cien procram.ının bu- lar ... Fakat kap•an böyle 9eyle· rı av uçaklarına kartı kendileri· tadillere uirayarak kullanılmaa• 

cıılıııwyan MI- ciaaıa ~ meaelee1ne setince: Avrupalı ve A· kmmlıdıtı mae•etıelerle •• defa re metelik mi verir? DudAkların· ni korumak için toplu ve aJlc: uç.. da mümkündür. Yine bu matu. .. 
da A+ı..-ra tilelte ..,._a meriludı ilim .''!e ~!", ~lerinin temw ~elen. Türk ırenci ~ ~flun. da ıinti bir tebessüm, ağzında ~ak zorunda olmalarına • ~uka- da elver;tli en güzel İngiliz bom, 
tıelifl8i ............. 1191' .• • .ı, aldıtdarı b.,clondiirücu inkl,af kar. lık d.e+n reçwiyor. Bu tabıidır. Ye. piposu, kaptan köprüsünde bir bıl, uçak .~•ar~":"~ teamnden ba uçaiı (Lancaater) dır. Bu u. 
..... blıılMak ..e k.,.met1i _. ,.._. flalndıa talebe müfe1tlılerimizin o • ter ki bu kMma karııık yollar için- aıatı bir yukan gezmiyor. korun~~ ıç~ balakıa daitnık ~ çak yedi bin kilo bomba t- •ımak .. 
rı botW_.-......1111ı: olaa mmlarıDl\yüldenen nıea:ullyet pek de ve~ bürrly~I ko'la~ İfte bu aarada yolculardan ~ir hatta munfer•d uçmak zaru?"etl ta ve en çok 300 mil aü.ratle uça .. 
fe)'e nıtmea llnklfal ~ __...1 mm-n:ıdır. Muhtelif ilim pıbe1e • kıaa bir art'~~ doea·u ve: ~eatD'. kadının yaralı asker kafıleaıne kartıaındadırlar. bilmoktedir. 
A.'ftVPe 9'nlle .,.....ı.ı . .- 111- rinhı nuııl, IMl'elerde, lraç yıl t.a..il me yolu bııılebiWn. Bunun ıçın ta. riyaaet eden zabitin yanma ao- lıt~ seçen harb bu iki feklin İtte bütün bu tipleıin vücud 
kelllMIDI• '9a ~1'erilüa. _...iJ. edecejini bHmek Wi ıcı.n-. Garb (ebeyi daha silmedea tenvir edecek kuldutu aörülilyor. Aralarında hangı hal ve ta::tla~ alt&nda ku_I- bulması da cöateriyw ki 1nsiliz 
larma re&mlt ~ ı:.ı:'Dl .et'Clltl iniYenilelerinhı ancak taJ'llalftinden bol Dep'i,.t.a lhtiyactnll:& vardır. kıaa, alçak aeaJe bir muhavere Janılacağın~ ~at I ~lr ~aaaa baa: hava siyaseti lüzum SÖrdüjii he. 
lerini \Mt.l'meleıtme 1 baz uôtan • anlaıılab11ectdı bl:nbir bususl,.eri Taleltenfn tabailden dönlifte ala- cereyan ediyor. Ve neticede za- lamadan bıttı. Yenı Cıhan Harbı defi sündüz dahi bombalamak 
pi .on zanıanlerd.•ı . IATNPAY8ı vvdh'. Birbç mlsal: M.lemetml cağı vazifeyi 90k .....ıd n hazır • bit belindeki tabancayı çıkara~ b~,l~~·~ca harekat ~e renililder prenıipini .. üdüvıor. Fakat 
1-ı da etiid ve tlaJ ÇIR • tL Pot 'C"W.:-.. d _.__ . P _:u •• lamahytz. Bu. auretle ona tam bir rak kadına uzabyor. barbırmı o kadar Mrl b•r surette da kayded ı· k' b •1fun~ - •---- ver'flllt rr. • o-.. en e, --.oını ~ r.,. .. a, 111.. ltilnad huzur liy' V . . takib tt'k k' h la • t .. e un ı u ven ece. 
aöadennıek --- l.aft'! 1 1 ze1 'atlar Münlbd 1 • tahMI '" Terme D, erece. Bıraz sonra bu aahnenın de. ~ ta•b. 1

' ~il uı~ılylae e go-k fazla zayiata da göı:e almakl" 
ta " teJsnıf t.-ısa1n _6:~;-r"1 -··~ dil" aanT.LL. L--L--e en lyları 19: timiz Taifeler artık uıelece wnumi vamı bptan köprüııünde cere· re yenı ıye tenı en .. u nma " kündilr 

padeı. -·.tpuea .. ~_,. ar. -n ""'9.,...eç :rı ı en yı bir ~ı :.... --LJ -! -:ı __ ..ıı ed' .,. d ı· d t b ve harbin İcab ettirdiii lü~um ve mum • ---·'=·-*'..- ._ı-L-' -!_ ..,, _ __ıı•-.-11 L_u__._1 • .::L..-k f1ar ...,... -• - yeUe vec-, cutr•D yan ıyor. A.a ın e ın e a an- z=-a· herha • b' 1 ._ t' .. -.- ,.. :. ._,,___._tık 1a1_..,.,.1 - o.-ı- ..ae _._ 7,,_ sllll ı LL •--• k · k icablara röre baTa kuvvetlflrini .. • ngı ır mem e.e ın 
küD.r laalti ...,.a-.... • .... .-...nıa ' .. urr iııliAa İaıt• .-&İt.de olm•lıdır. ca aptanm üzenne yürüme te- k il k . hava sanayii % 15 _ o/o40 bi.r sa.. 

ı L' • _--ı. tibt -~ Freibers. z ... ıc:1a, Erla•reade a.kib Yani ilmi ~ ........ _ bir an evYel dir: u anma prenaıpi eaaı oldu. 
vam ı ., .. ~ Wiliin ......- • edilir "'' -.. F p lo d F d y;atı karııhyacalt iıtihıal kabili• 
süçliıaleri. ....- lbl risk. · karmalıyrz. HaJatıaı kuanmak - Derhal Yerdiğiniz emri ae- araza: 0 nya a, ranaa a, yeti gösterebilir. Fakat bu zayi-
ierin faa'iJelle ~-· 1 lk Hmuaiyetler boadan da ibaret lçia talebenin bir takJm tali ihtİ· ri alan . Tentele .. i tekrar örtaün- Balkanlarda, Afrikad~'. Ruıyada atta göz önünde tutulacak en 
1 _ __.,,_,ı_ A....,.a ft Nrt«ımda değllcUr. Künüleri tem.il eden ıah· __ a_ • .ı:~--=- 1 ~-- ler yokıa ıizi öldürürüm! ve Uzakdotu ve Pasıfd •. te hava 
_.. • .....-- ...,neroek ıaz ı, .:....-:L • d _.____ et'l..ıı- u.._n ._... .. ,,_,e ve mesa aın:r ' kuvetleri birbirine benzemiyen mühim amil manevi kudrettir. 
He tetnMlllltsl --1.1 -~e1d• he- .. J"CU"l"rın e V1LU111

11
• ve Y ~,.,.,e dailtmuına lümm bırllluname.lı Kaptan sözleri eYlerinden uğ. L-1 rtl k 1 Eğer bu kudret sarsılacak oluna-

'"8 yv-an 7--- - buausiyetlerf vanlır Talebe müfet. .. .. . b.. veya oa Te ta arı ya ın o an. 
~~~ L.-:1 edeoeP bılr kar•• .:.1-..!-!_ - • '--'! ~•! lan JI•. rkamıı, yuzu mlorarmıt, P.tpoau ıkr larda az benzeyen bir tekilde istihsal ne kadar fazla olursa 
,_ ..... c..-. ad t.izul eD • .,.... ... ...,o qır •e me1 uuycuı o Twilden dönmüt ve bir it ba enara yuvar anmıt, tıtreyere k il l B.. .. olsun hiçbir kıymeti yoktur. Bu· 
vamtlf ~. ,.,.,,,. ~ mek fıl'· ıüınli.ik ~ b!ıclıvlr ederken bu ıına l'eıçlllİf olanlara kartı bir bor: pverteye, tayfalara aealeniynır: -~ •.nı mıbt~ır. ulun bunl~da d~ nun ölçüsü de fudur, yapılan bir 

• ~L..:J ......ı •wywr b. -~•.--1_ L-&&- larla da -•-- Tentıeleri irtünüzl Ç b k SlflD•Yen .. eaaa Yardaı- ki o da k ._ 1 d d 1 1 •zun ı. .. __. .,. bu .-ayı pek r ·ıeu- lelnaN., uat.Yl on c:mnuz vuuırı bi4: olmaz. bet - a u liiaum olan hallercle hıçbir ka;de ç? aaın.aT a mm ı o arak ..e 
satına nal o~-1-llt etnıek htıki. dc:.d* tealaine de nıavaffak olma. yılda hlr; teklm61 kumına ,olla • ohml ,,. ka;rda •)'Dell b&Slaamaclan ve rilen zayıat ründe o/o 10 dan faa 
toil a.JelMılnisl. ~ ıf.rile l»u IMlllllır. Bu doetlnklenlan talebeımi- 1 m.lı, bele be,nelmllel ilim lronıre. . . , * en bliyilk aa,iattaa cia çekanmi.. la olursa bu liava kuvvetleri mfl.; 
tltaı buhnllf lııir ~. ~ nm;z ve zln edeceii iaıtif.de o kadar büyük ler'lae itfll'aklerini temin etmektir. B.. h~ye ~nlatmayorua. Bu yen hava kuvvetlerini kullanmak ~eakib harekatta hiçbir kıymet 
11tenud• aÖJNa'~.$0~-~~. oLıııcıılllll' ki birçok kl,metıi :lllDWI- Böyle lmancreler ilmin muayyea bir olmut .~ar Yak ad,r. ~hr~ı tar. ıfade ~emez. Yani personelin 
dleldaLıb W ... ı __... :..t wı Mdtoirna4dan korumak bö1'1e devre wfındaki t.ekamülünü derli olaa Turk kaduunı dun topraga Bombarcl ta Ti' manevayab ancak yUzde on zayi.. 

- ..W.. p.clernte .,. miilnidin ol.- .8.4lll 1°1 belğ toplu bit- aaL."U •• i 1 Bu ıömdük. · aman · yyarecı 1 1 
en ata dayanabiliyor demektir 

A_.,,,,,,. T'ürk mlletüıi . UD ~-n ,--.e aöatel' r er. fır- M-erhum Vehb' P h . cok zayıat veren bır sınıf olması . • . 
TaıulrnM .la.-1 ~ IJiriı;dlr. • bt tecl>ir mllfelıdtlik merkezle.. uıd.M'ı bot ıeçirmemellyiz, • . ~ .~ta aremı, dolayıaile bımdaki zayialt.ı mad- ~unun ea barız masalı .1940 ae. 
mewul elınllt ~ ..,_. ~ ya1nh riaıiade Wç o&n.... bdl 1-th tala. Bütiiııı bu temwuienml&ln mad- kira~, ~erılidV a~ı BSüleymCa~ ~ds- di ve manevi kıymeti çok büyük· ne~e Almanlarldınldİqılterc Ü• 
Ga.t.le ~ bir . si -~lerinin J'Wteh• il aad.B eli imiı:inl • aulWı- il.- _...ı: erı nın va eaı ayan uz• e tür zerme J&pmlf o u aı ı akınlar-

J'Jwı 1 kili ola- ,..,...,. •I ar .. ett ~· , ..... s··...::.Lb--..:1-I_ E_ı-• b' 1 - • d b kı 1 6 .. J!!I. • 
•alerln teroillM .- • pabetll .. IDiiı '' ıl M ...... ~ IM7etl bu- ıeıdrileceibai blli,aam. H• lııaılde Uıua. uuaa... ıno ır &~•ı:ı· Bu zayıat cündüz çok olmaaı· an ~. a narın. vun .... zavı.. 
muıılt Bltfia bir taılıaıil • A ........_. olabilir Taılebeal b'I milW moı- ... bu danımızm kansı ve gelle eski bir na raimen c.-cleri azaJır. Bö,.le abaı sozden l'eçırecek olursak 
__..... ~ 1ıfi*1e ~lf '" y. __.. • --1~ il ~--L L fll ~ kwnandaııımızın ana.aı... olduı· u halde ıündüz bonabat"dı. aörürüz ki hepsi yüzde ondaıı 
..-v etifmit eleınıanhnı P'"''tlP yetipn-•..: koatrol etme- - ....-uı al•lllll Ç4lkttMei" Dün Ja.n • fazladır. Meseli.: o/0 12 _ o/o 1~ 
...,. ~· 1 ____ ~n mem. aia,,., ta1ebe7e fikri .uda 4.tlıa. ya arza ecfllea randım.nı nrane. • yap cenaze meTaaı-d manlarından vazıeçih11:t deiil-
klytıcflllft .,..ar4ı. vw- ...udi . mtıt ftmMliia •il çare9i b.dw -.. m.a s'llıi MIMblerte talebe .. d minele ~un tabutunu Hac~.davu dir. Bu da yukanda zikrettiii- o/o 17 • % 18 ve JÜzde 18,5 çok 
leket --1.Jaırtılhl_ en_._ ~- ..,._,: IM!diyorus. _..ı_ 9.i ... ; _ _._ .L-..ı ___ _!°nbi:·. ~pan')'aaı vapW"Unun guverte- miz kaideye uymaktadır. yük.ek bir niabettir. Nitekim bu 

~-L - - --- u... - - --·u-.. -, ıaa aiDd i___. 1 ı na tahammül eclemiyen Alman ba fı.-tı .,.., 1 • Eter böyle bir IDÜfavet"e he7etl kls ılltlcıçe aha bibiik tela tale. • • e .. Y~ ~an u a~ma arı Her ne kadar umumi temayül 
_ _-!i'm~ t*at a.aık en ao&l bulanclsman mtadd !-L.~ l&J ıçın olümu aoze aldıca haıta rok büyük zaruretle olıDadıkça ~ava kuvvetleri bu akınlardan 

arzu 91111 "' le ~qme in • eten • 1
--'

11 be ~lr. Çünkü ~ kalite.. Türle ukerierinin evli.dlan ve 7 sarfınazar etmitler ve g celeri 
.maınWd• tıaJD911il bbmlür A"'11 ,.._ hiç olmazsa iri yılda bir de- ler n'fhayet büyük bir bmmiyel 1 bombarchmanlan •ece yapmasa yapmaia ba,lamışlardır. 
-L. lt"MİI .,._ tefe ' ı- 1.-''- "-'I ::a.-L--- &-L- L-~----- içinde • _,_. torwı arı laflclılar. 33 "ne sonra ve bunun W...i. de büvijk tayyare 
rnun• « •. .ı _.a...J·- _.,.._ • .,. ow - .,._ .. ımurı ~ a.usw ~ y.JOw~lr. öd" bir ilk bo . ..._. ı - K m" hı" ••r ed 
_,..ı .W ifln• fll ......... - -7 ... .__. enen t ran rcu... ler Japmak m•kezinde iae de, ısa zamana - en a• 
~- . • Fakat bu büyük Türk anaaı, lnrilterede büyük uçaklann çok kanlara misal olarak ta fngilizin 

• ~ MIÇ beli. Sokakta bulunan Milli klrllll l!~keıesi Mehınedcfii o kadar se-.erd', zayiat Yenneleri dolayııil~ bun- bir hareketini sözden geçirelim: 
1 - .- .. _..1-:ı..Jerin ,.eittlrll • bı·r cesed "dd · · · .ı .... ı· Me.hmedciti o kadar konımak ia- ların yerine onlar kadaı bomba Alman denizaltınlarına karıı 
2 ~- ıu eıııııısı ıeıı' ı .. --.-11· ki b , h , d ıd -

1
- 1 ~ı eter ta utunu on ann tafly&n daha aüratli ve daha kü- mücadelenin ız an 1rı ıgı ııra-

me9 · . L _!U_ ~- it ve.. Endô rece, Küçiikpuarda dn- fwtanlMal mllli lmranma midıdei. lıqryacatmı bihe idi, eminiz k.a. çük &JDi zamaDda da daha ıacuz da bu deniza1hlann r.ıotörlerini 
3 - T......- riye s- zabit& memurlarJ .:*ak.. ~hi Naat Erenler l:aiıklm 11nıfı- bul etmiyecek: uçaldıar intaaı temayiilil vardır. yapan cenubi Alman7ada bir 

rilmesl
4 

· T~r.inin temini. taold~~.1!.~.t~l.arak JMnıakta M 9eçmİt M Slnob cesa bikimliii- - Si:a yorulmayan çocuklar! ~u dte~~~-~erkned kati' dhaudr ucl'deal ) fabrikaya 12 Laacaateır uçafile 
- ··nc1erı ... -- •-·-..,._"ır. Diyecek Te mezannın ba,ına tse e -sm u re •· yapalan hir akmdan ancak 4 ta· 

Avntpa ve .AıneJ4kayab!;o.. • Hidleeclen haberdar edilen Miid- De tayİlı olUDINlfbu', kadar ıiderek orada ölecf'kti. rnun hemen kenanndadw. neai dömııaiittür. Bunun yüzde n1a 
Jecıeklena .eçinli ~e ibayt=l r!:k: deMllRumil~ tahkikata batlaın1tt • • • Cevad Fehmi Filhakika fnailtere bu makaad peti hepsini •tmıftar. Fakat de-
killer terciime ~?mit·: bit- lmfl _ me9'ıul oeeedhı K.iiçülr:>uarcla De. YlklllllD •ıl llHlklrl .................................................... için çalaflDlt Ye ortaya bir iki vamaız olduju içU. evvelki müta.. 
tebieriıı ,elaadeti •e 11 1 

bal •• miri.at m.aialeelode ~lııdaYUcl ao- Ta•rak afisi -~d r llJVİIİ tip de çıkarmıfbr. Böyl• bia uça lealarımıza uymaktadır. Hüli.aa 
hası criterlecıl esas _.ak b ibanla luıiıada oturan Tabain .dında bir Sirkeclcle obnn ve H...Mdlye P tan fazla yük alması ve çok seri olarak ımıu aöyliyelim ki söz ö-
dinüftir. Be nriil.I>~• lmt. a.: flliaı. olduia •nLııılmııtar. ~ 20 nunıaral! diilckillda AlklflYI •itti olmuı için bunun kendi kUVTe· nünde tutulacak en mühim nok-
rının laeıı.ıtW ..,...nıyetle tyı ~~pJae Taıbaıinin akıbeti etrafında icab ticanıtle m.,.ul olan MlfOD Macar, tinden ıayri bir diğttr Taııta ile ta personelin mane.İyatana aaraa• 
.ıı:line yapelınakta olduPna fU eden teMdhta ~am edilmekte • 35 kurut fllı konan olektrik pilleri- Ticaret V*iletile \:ıınnlarda bu. yerden kalkması zarureti hasıl cak harekattan teTakkidir. Abi 
ec11ı.m-. Olla oı.a b.u h-;:-~ dir. Adliye clolııtoru K.imll o...ıu aı 50 _,...... ..tarQn yakalan • lunmak üzere Toprak Oflı umum olmuatur. t.ıe 939 harbinden ev· halde o hava kuTTeti felce ui
ebiii dıiifiirelailhU: Lieelet' taleberl ceMdin Molwa ı.ldırelmuena lii • mıı. milli lııoam ~ müdiir muavini Şakir Tllhlı dün vel (Hakikatte Atlas üzerinde rar. 
w.t•laftltınclu ~alar lll ol- SlJlllo ıömıiifliir· verilımlwtlr. Ankaraya gitml~r. poata hiınneti •CSnnel< için) ,.a.,ıl H. U. 
ferden tanmıaık jnakaaım ına . . 

sale&l MDI Mk.Liyonıaııt- inanır leien, beride bir yatak, tA-rlildet, Teklif beklemeden bir kenara latma u:aun sürecekti. Onun için ta i,i bir kalbi olcluiuna delil4tt 
nuaın, ben ona danlacatım yerde kDti çamaılriar. . . Bunlann ya • iliftim n kenclieini le.kine ça • onu autunap evYel& bizim T&aİ· ecliyordu. Buna ra1rmen kendiaİ· 
0 bana çıkıfmaia hafiadı. Şaprıp nında Wtü kirli tabakalarla dolu llıfbm. Mernua detiıtiraıek eme· yetimizi anlatmayı münaailt •ör- ni kaaclen fena yürekli, kaha cöa.. 
kaldım. Pek ywtak, pek bayatı bir ma•cık, bot fiıele... Hulasa lile: dim. termek iati:ren bir hali var. Ço. 
bir kadıRI hc*kabas f&pkaaı sibi biT oda... - Çocuklar evde yoklar au} Buaa aiiçbeli ra•ı ol«lu. ETTe- cukluiunda li.ae 11mflarına ka .. 

Kapıyı kap.th. Şapkauaı ka- Her ite y_.yor ve içinde her ,ey diye aorclwn. la bu ıh-tinin aebeb olduiu fa- dar okumu,. Sonna batılJA binbir 
napenİD üaerine fırlattı. Karamı& var ... Seninki koımbinezonl• idi. - Hanıai çocuklar? ... Ha Ye- ciayı ...aatt1mo fnaamak iateme - türlü is gelm:a. Hizn:aetc;iHk ço
ot.ırarak ta&ili.t nrmeie Htla. Aala yerleriae konleli yerine ai- filköye söttirdiiklerim mi? di. Bir kadllllD bö~le bir aebeb cuk dadılığı bile yapmıf. Nilüfe... 
dı. . • cim. aeçirm~tıi. Saloz çıitniyor, Uzun, emak bir kahkaha ko. yüsiiaden intihar etmeaiııe akıl ri o zamandan tanıyor. Onların 

• C •"" F 411ami _ Şeh.-leb&f!Dda, M ilet ti - ayın zamanda «ban.da ne an,_. tu+adi. Ellerini blçalanaa da· erdiı:emi)'Ol'Clu. inanınca kendi . evinde mi çahımıs, yoksa akra • 
y...,. · • 1 ıaceie troemı• arkuana dÜfen IO • san ftr gibi )'iİ:ailme bakıyordu. yamıfb. . aini hararetle müdafaaya airitti. balanndan bil'inin evinde ıni bu .. 

Muhayyelena ~u a :.n.ua- y~ otunıJ'OI"· Duvarları çinko ilk ifim sözlerinUe çoculdan • - ~emek yalnı• onlar-: detid 1• Ben ft fırsattan \alifade ederek lunmut. 'burasını pek iyi kavraya. 
laarar&Afbrdıjıln planın te. f k ulaaf bi. bina ... Oda oda .-amak oldu. Ort.da ~iMian bat' aıze_bile yutturdum, hal dıye e· onu eorıuya çektim. madun. Velbaaıl tanı,ıyorlamu ... 
t- tealtit için .._.,.1ı Wr aa- ~pb t • ıoria1'1111f. Sabanllk • ka kilMec:ıikl• J'Qktu. K .. dimi vam etti. A..,.,I o çocuklar benim ır 
J9,.~1e çahfıyordu. lciraJ"!' -~!il:.- ipler r.-mifler PÇbeli. ~ 9eaiın tarafln • çocuklanm delildi.. ı~m yok ta Öjrendiklerim .-.lar: O zamandanberi ıenf'ler aeçmif. 

Bun&arı d6fiine d~ apar- lara. ıımr-~-yorlar. Bir .ürÜ elan reldiiimi aöyleclim. Bunun ba aa•encla bir de çocuk mu ba- Bu kadm tulUat kumpanyala· Derken •eçenlerde bir cün N\lü .. 
t .... m önüne plm•t?"• .Y~ çamn'J*' ka ıdaa bir bat usa. üaerine 'baaim aeldijiaıe daha kacatan? BiNi •tat• kattaki rmda ki.h fisüranlık, kah .. n • fer '"8de oturduiu -evde ge-lili 
çıktım ve Nec~ dMnıme. ııır: \'OCuk, HIMr p ti en üst katta faala ceaı aalulmq aöriindti. Y aıhudilerin, öt.eki de en altta o. tözlS, kah aktrislik eden dilt- kendisini bulmut- Büyük bir c1_.. 
elim. Büfeden hir nırmut flf9.• nıyor. aapalllKendimi miaare;re - p .... .,. aetıirdinia mi? decli. biran auculanaa. Ödünç aldım. M!· müı savallı J,ir mahlôk... Bü- di oiduiuna, kendiıine yarclun 
ile ltir kadeh .&arak ~ atw_,....':...1111. Nihayet k.a • _ Ne parası- diyecek oldum. ~ • anlıyaeatın kiraladım ... tün memlellıeti kanf kanı se• • etmesi lazım reldisini, bn yardı· 
Ölaündeıla' ~rd~ 0 

• ç .. ,._- ld m Şarla söyler Birden parladıl Kiralaclam... Natid, Şev • miı. Üç ay İ~ Tana altı ay açık- mı yapana para da kazane.cajl-
tardmn. M•ks•"• sarat~e bat: ~ ~p ça ~ • uaata usa- _ Ne pu...a olacak? Çocuk lr, Dümbiillü sahnede çocuk ta imif. Valmle barlarda l»ir hay- m aöylem.İf ... Tabii onun da ca• 
Wıjma '9in aonwa• getirmekt'· ailıi lııir Mile erı mu kandan~? Nqid ça • lazmı olunca ne yapıyorlaraa onu li çıalıpnıf. Uzaktan ıenç aörii • nına minnet .. . 
F.ıu.t ....... imkiaa ........ Ara- ta: el' b jlrdı. tınaydı ela ben 0 c:lrama onda y&pbın, daha paralann• da ver- nüyor amma biraz yakından ha· NiHlfer det-dini şöyle anlatmıtı 
duı yarım saat ~ Nedi - .A.l.re ! ıye W: od ki aor· oynaaayd- daııba laal.a paıra ve- medim, ha! Sizden alayım ki bir kılınca çok yıprandıj1 anlaplı • Sen ve N:lüfer birhirinizi azua 
....... ı•indM Kap71 = aı.: • ri· rirdi. Bir ele ne paraaa dbe aoru- az da onlara vereyim . .. Pek fakir yor. Eau itı"barile fena bir kadın zamandanberi çıldıraaıya aevi • 

D.ılla içai ıia•ecl•ı ma ... 8'r _: :::.fta .:"otu- ,..ı.r, aiz •biçim inaanlaraaua, ff!Yler çünkü... detil. Ben Fitnab'n ölümünü an· J'OftDUfunuz. _ _ ı .-1atumclan_ dala~. ko • ...,mira, ~....ıu_ • ?~- Bu ~ldıa devam edersek an • la.tırken özlerinin y~ıı....1111UJ ______ ~__._...._. ________ _ 
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Çay nah~~~~:~:·~ okulı Gediz son yağmurlarla ır··· .. ··u·;·~·d·~-Ö~··b·~·i ........ " 
yapıldı, belediye verimli ~ali§ - yenı·den kabardı ~=:.miktarda karyag"dı malar gösteriyor, içme auyunun 

ıslahı düfünüiüyor H d k (H ) : en e ususi - Evvel-

Afy (H · ı·zmı·rde ve cıvar ko*"ylerde bazı yerlerı sular i ki. ak~aın Hendeğe çok fazla ~ on U$U$İ) - Çay nahıye- i mık.tarda kar yağnıııttr. Her :. 
sinde $OD yıllac odukça inki§af gö- b • tar f ~L 
tülmektedir. Bul astı, Küçük Menderes de taştı i a ueyaz olmU§tur. Yerde: 
vadin kayma • i 2 santim kadar kar olmuşsa da ! 
kamı, bu na1ai· hmir (Hususi) _ Fasılasız ya- lediye reisi Reıad Leblebicioğlu, MARAŞTA : 

1

. derhal erim.eğe haflamııtır. 1 
yenin v~ti • ğan y~n Manisa ve Me • deı:i!ıal hadise ıınahalline gelmlftir, l 
nl yakından des nemen ovalarında biriken ıulardan İtfaiye erleri de yetişm'İf, evl«ln Maraş (Hususi) - Şehrimiz.! 
teklemdı:te ve Ged.iz nehri kabaıımı,ttr. Nehre ya- bodrum katlarına dıolan suları mo- 1 :e fU ~n günle__rde !azlb3 ~~~tar-i 
gereken /yardı· lı:ın bazı köylerde lüzumlu tedbirler törpoımplarla bofaltınıılardır. Halk i a yagmur yagmaga a~ulf- : 
mi yapmaktadır. atınmıt, köylüler nehrln yatağı el • l>u ali&adan 9°" mütehassİ$ ohnuş.. I ıtır. Çeltik mahsullerinin har. E 

Son sene v•ındakli sedlet-i ta"viy~ etmeğe tur. manlarda· oluşu dolayısile bu : 
i..-,.ı., L!!JL0• • ç b l d" n.1-d· t--:._t!I_ J--!1 tf · I halin devamı ka.,....ısında çeltik- : ~-oe - ay e e ıye baflamtılardır. Küçük Menderes .DeJC ıye cııLU.UK arue caue i aı - "T 

met, Parti • ve rem Abdür • nehrinin de Til"e ve Torbalı kaza • ye et"leri fidd«i.nl artıran ya.,ömur J çilerimiz büyük endi,şe duymak- ~ 
L _ı . .ıı d seb uııe d tadırlar. • ~ ~e. aıre- .~ah~n .Y al~ın larında bazı köyleri tehdid etme • . eu ün gece de ınüteaddid e-
Jerlnı ~e alan büyk hır bına ya• sinden korkulmaktadır. kipler halinde çalıımağa devam et_ : Yağıflar yüzünden havalar 
pılmıı, merkezcle bir ilkokul bina- Şeıbdmizin muhtdif aıemtlerinde mitlerdir. 1

1 
da soğumağa b&§lamıt ve etraf. 

sı İDJaSlna. ha,ıanmljtır. de bazı liğtmlar patlamıf, münhat Y ağtmur civar kaza ve köykınle ~~sek dağlara kar düş-
~ly~~ bütçe~I 28 bin lir~ yerlew-1 su basnııt, fa~t beled_iYe t~ daha tiddetli yağmıttır. Evvelki ge. I Halk, kı·'ık yakacak teının' ı. 

ya y~. Nahiye, ıltma mu- mi:dik amele&inln ve itfalyenın mu.. ce Bergamanın Zeytindağ mahalle- ~ 
cadele mıntaılc.astna dibi olduğaı için dehale5i ve çalıfllla.slle zo-rar önlen- sinde yağmurların tesirile bir ev çök ne hareretle çalış.maktadır. Bir 
sıhhat mell'loUftarı burada bu sene mittir. tniiftiir. Evinde yatmakta olan Boz.. I yük odun 4oo kuruşa ve bir yÜk 

d~a sik görünm.eie baı~ ve Bilhuaa Tepecik. semtinde Ke - "ırlı İs.mali! g«e yarısı miitbl, bir kömür de 12 • 13 liraya alın. 
mucadeleye germi vermitlerdır. mer çayının geçtlğı yerele ve Tepe. aiirültü ile evinin duvarları çök.müf, • makitadır. 

Beled&ye euırindeki P!drik tniite elkte yeni yapılan yol civarındaki biri çocuk olınak ÜZ«e 4 kiti ağır ,, .............................................. -/ 
navib cereyanla çıal!Jır. Kuaba de- bazı evleılin bodrum ~@tlarına sular sur~e yaralaımlııhr. Ktzıla.y Ber -
hl~e 423 ahoNı var .. Kilova.t üc- dıolmuftur. gama ,ubesl gereken yardımı yap· 
reti 15 kuruftur. Beledıye hır un Keyfİye'tti!ll haberdar edilen be• mııtır. 
değirmeni klrmak istemekle ve 

Afyonda 

;~~~~~:"~:ğ,~~~~ Edirnede kesm~ şeker 550, 1 
rulduğu tak~ elektrikin geceli toz seker 530 
gündüzl_ü çalıflllMI ~mkün ()lacak Edıime (Husuşi) - Şeker fiatı-
demektir. Yalvaç boiazl boyunca .. · ehr' · d k 

_L __ , 1- Ç b nln arbnaal uzerıne f ımız e es· 
akıp gelen melDW suu~rın ay e • ..1.- • ._~--·· S50 t k 

• L-L-- • .. • d ~ b.. me ~enn 1U1UıtU ve oz şe e. 
ledıye .-.~ı U7A!t'm e yaptıgı u • 1.:ı ____ d 530 ı. - tılm ~a · eı-•--"--lk b rm ILUUQHf a ~uruşa sa ag yük sukut, eıur Cel'eyanının un ._ __ ,_ __ .. ~ı.:. kah ı. __ l ı 

·_.L!L __ t!.._ hl _.__1~ """\'~nı,...ır. ~..... veuuue er 
dan l5Wlll>a.11nc zınet ~e ve L_L.J' k" f ı k b'.,J' 
d 

· • .-M. __ 1 ~ t-'-.ı· .ı_ b oeeeuıyece 1 ı sını a ayrı:.ara irin 
aımı sur-Le ..,.....14l-ıg1 a-Jıtue 'il • ıl 1 _.ı .__ L 

1 1 _;_1eti"'. _ ~ • t · l cı sınıf say an ama ~AD ve ve çay 
tes_15-tandge~ aecegı emuı 0 un• IS kuruta, ikinci sınıfta da 14 ku-
m-. ır. lm-~~-d 

Nahiyenin çalıtkan belediye ~tsl tuta sattırı ım;w.; ır. 
Abdurrahman Yalçın bunu ıtahak- A')"&"lca ıeker1i.__maddelerden p~
kuk ettirmek için gayret sarfetınek taya 30 kurut, dıger ı:atlıların ponı_ 
tedir. yonları da 30 İkUJ'UfCl ~tılmaktadır. 

«Çay)) ın tek noksanı içme su- Bu arada tahanhelva.sı da 400 ku • 
yu itHlir. Mevcud su iptidai kanal- ?Uf• satılmaktadır... . . 
lar içinde gebnekte ve yabancı Şekerin artması uzerıne c~var ka
maddelerle karlflk bulunmaktadır. zalardan bal ve pekmez get·ı~IIı:"e~. 
Bunuıs!ih için bir formül düşünü- tedlr. Bu vaziyet üzüm ve ıncır fı
lüyor. atlarının da artımasına sebeb olmuş ---o-- tur. 

Afyonda sıtma mücadelesi .................................................... 
( KOÇOK HABERLER J Afyon (Hususi) - Afyonda bu 

ıene umumi denebilecek bir sıtma *Eşme kaymakamı Ali NusrAl 
salgını göriihnüt, kinin kıtlığı yü_ T" k İ tanb ı t ...... ; .. t 'ır • 1 ur er mezunen s u a gı ••-r- • 
ziinden halk çok sıkıntı çekımıft r. M il h d .. ı · ı tedavı· 

~ uma ey ora a goz erm 
Havaların soguma.sından sonra sıt. ttl ktir 

1 eki 
. . d k ı.. _ 1~. e rece • 

ma s n e_;mın orta an ayuıo.uıla. * Bulvadinde inşası biten ilk o. 
sı, hastalıgı ~lbmlf ve doktorla- kul binasında bu sene okutma ça
rın muayenehanelerinde sıtmalılar lı~mıaları lba!ıJamı~ır. Okul m.ua7-
görülınez olmuştur. Fakat bu~ salgı. zaın bir bina olduğu !çin kaza ilı. 
nın _gelecek yaza gene ortalıga ya- tiyacına yetımiştir. 
yılacağı ıüphesizdir. Bu itibarla Ve. * Afyonun Çay nahiyesi Çocuk 
kaletin burada önümüzdeki yaz fa- Esirgeme Kurumu, bu sene faali -
atyete geçebilecek muvakkat bir yetini artırmıştır. Halk bu kuruma 
dispanser açması için tirndiden ge_ yardımdan çekinmemektedir. Hava 
rekl:I tedbirler alınası temtıtlnl edi- kunıuna da hu sene kıymetli yar -
liyor. d ımJarda bulunuhnuttur. T eberrü 
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Kısa bir düdük seM .• 
Geminın arka tarafını saran 

beyaz köpükler. 
Baca.dan fıtkıran daha koyu 

biır duman ... 
Rıhtımda mütemadiyen hare -

ket halindeki insan tığım gittik
çe geriliyor. Yalnız mendillerin 
çırpınışları görünmekte gözüne. 
Kolları güverte demirlerinin üs -
tüne dÜ§Üyor, şapkasını geriye 
atıyor, ter içinde, sersem, şuur -
suz, bitkin, omuzları düşük, ya§lj 
gözlerile rıhtıma bakıyor. 

inemez artık . . . 
Hem niçin İnecek? 
Gönül ya vaz geçli, yahud ka

çamadı. 
Vazgeçtiyse, tekrar kandırma

ğa çalı§mak budalalık. Mesele 
anlaşıldı ise, dönmeğe, tekrar Se
mahate görünmeğe imkan yok. 

Gözlerindeki yaşları k0Uar1 -
nın yenile silerken, içini çekiyor. 
Bu saadet de yarım kaldı. Bu sev 
gili de gitti elinden . . Ümid, se
vinç, t~yecan hiç hiç bir şey, hiç 
bir teselli kalmadı artık. .. 

Bu darbe ile öylf~ sersemlemiş
ti ki ... Son defa başını çevirerek 
rıhtıma baktı. . O ne; gözlerini 
kırpıştırıyor. Kalabalığı yarına • 
ğa çalışan bir kadın... Ablası .. 
Meserret Hanım, rıhtımı doldu -
ran ka.labaltğı yarıp Ön tarafa 
geçmeğe uğraşıyor. 

Demirlere basarak, düşecek 
lcadar eğildi. Şapkasını sa1lıyor-

du. Gördü .. Ablası ellerini ağzına 
götürmüş baiırıyordu: 

- Gelemi.yecek, bırakmıyor -
lar!. 

Bu iki kelimeden her şey anla~ 
mıftı. Demek mesele anla§ılınış •• 
Acı acı gülümsedi. 

Bahtı kendisine bir defa daha 
ihanet ediyordu. 

Meserret Hanım, arasıra göz· 
lerine götürdüğü mendili sallı -
yor .• Mendil, gittikçe küçüldü, 
küçüldü, sisler içinde kayboldu. 
Vedad, halat bağlanan demir -
lerden birinin Üstüne çöküvermis 
ti. Başı dönüyor, gözleri kararı: 
yordu. Rıhtım, binalar, insanlar, 
birdenbire gözünün önünde dö
nüverdi. Ümidin, sevincin en yÜk 

sek tepesinden, inkisarın en derin 
uçurumuna yuvarlanmıştı. 

Gözü, gittikçe genişliyen, kay
naşan beyaz köpüklere saplan • 
mış, hareketsiz, kaskatı duru • 
yordu. Kah genişliyen, kah birbi
rinin üstüne devriılen dalgalar a~ 
rasında Gönülün yüzünü görü -
yordu. Bu hayalde, pek çabuk ar 
kada bırakılan beyaz, gittikçe 
mavileşen izin arasında kaybo • 
lup gitti. 

Güverteyi dolduran kalabalık 
dağılmıştı. Yüzünü serin bir rüz
gar okşuyor. Şapkası uçtu, aldır
madı bile ... Şimdi rüzgar şima • 
rı'k bir çocuk gibi Sllçlarını da • 
ğıhyor. Derin bir nefes alara~ 
kupkuru kesilen dudaklarını kı-

Edirne vilayet umumi 
meclisi s~cimi 

Edirne (Hususi) - Müddeti so_ 
na eren vilayetimiz Umumi Meclisi 
azalarının yeniden seçimleri ıiçin 
hazırlıklara başlannıı§tır. 

Seçim bu ayın 25 ln.d günü ya
pılacaktır. 

4()0 bin liralık yüz yataklı mem
leket ha•tanesi ve beden terbi
ye•i binasının İnşaatı devam edi-

yor, •tadyomda da ıslahat 
yapılacak 

Afyon (Hususi) - "'Afyonda fev 
kaLide ahvale rağmen, fÜphesiz bü
yük gayret ve himmet sarfile, lü.. 
zumlu ıbazı eserler daha yükseltili.. 
yor. Kısa bir zaman içinde bütün 

K it "k f • b" vilayette ismine sa.ygJ ve itimad Ha&JU pos anesrne lr toplamağa muvafak olan Vali Şefik 

Paket ve havale memuru Biciğln bu eserlerin tamamlanışında 
taıkıb fikrine sablb bulunmaktadır. 

daha lazım lnşa halinde bulunan dörtyüz küsur 
.. • .. lira keşifli yüz yataklı memle. 

Kara~ (Huşusı), - Karabük ket hastanesinin, yükselen malzeme 
postanesinde paket, navale ve kıy. flatları karfısında daha üç yüz bin 
metil evrak kabul ve tediyesi ·işi liraya ihtiyaç hissettirmesine de yeni 
yalnız bir memmun üzerinde olup bir kombinezonla cevab verilmesi 
ifçisi ve meuru ille kalabalık bir ıe- mümkün görülmüş, hu yılki vilayet 
bir olan Karaıhükte bu tek memur hüıtçesinden 83 bin lira para ayrıl
ha.klı olarak işini yetiştirememekte mıttır. Vilayetin mali vaziyeti şlm_ 
ve bu yüzden halk saatlerce posta- diye kadar görülmemiş derecede 
n d beldi k • .... d ka iyidir. Halen bankada 200 bin lira 

e e yere af ~~ ~~un en Y Ya yakın parası bulunmaktadır. Ya.. 
~bedir. Kara~uler bey~ude pı1an hazırlıklara göre önümüzdeki 
z~an sarfını ve 1t kayıbını ıcab yılda bakayanın lahslllne ehemmi.. 
ettiren bu mahzurun ortadan kal- yet verilecek ve Lir miktar da hım. 
dırıfması için ali.kadar makamlar. kadan istikraz suretile bir müteah. 
dan Karabük postanes.indeki mev- bide defaten yanılacak ihale ile 
cud paket ve havale memurunun hastane l~lnin bal1edileceğ1 anlaşıl. 

blç olmazsa ikiye çıkarılması husu.. maktadır. 
sunun teminini n'ca ebnektedirler. Merkezdeki heden terbiyesi bina 

sının intaalı ilerlemekte ve bunun 
edll;n par:mı~ b~ sene ihtiva ettiği bu sene bitirileceği temin olunmak. 
yekun sekız bın lıradır. tadir. Valinin himmetile stadyomun 

* Edirne memleket hastanesinin ıslahı için sarfedilen emekler, tri
Baştal>ibl Operatör Bürhanettln Ö· bünlerin de gelecek sene inıası im. 
neyi Baftahlblikten istifası kabul kanını flmd.lden temin eylemiş bu. 
edilmem ittir. hmınaktad ır. 

pırdattı, Elini alnından geçire -
rek, batını kaldırıp, Sarayburnu
na doğru son bir nazır fırlattı. 
Hayır, güvertede kalamı • 
yıaoaktı. Biraz sonra Ye -
ıilköy Önlerine gelecekler, 
Fener beyaz endamile ~na 
Gönülü, köyü hatırlatacak, ızlı
rahını kamçıhyacaktı. Müşkü -
latla doğruldu, halsiz bir iki a
dım atmıştı; 

. - Nereye Vedad') •. 
Dehıetle g"eri döndü. Dııarı 

uğrayan gözlerini hayal görüp 
görmediğini anlamak için üstüs
te kırpıştırdı, başını salladı. 

KarJısında Saadet vardı. 
Genç kadın, gülümsiyerek ken 

dine bakıyordu. 
- Çok mu üzüldün Vedadl 
Düımemek ıiçin hava bonda -

rından birine tutunmağa mecbur 
oldu. Saadetin yüzündeki müs -
tehzi tebessüm, gözlerinde şey -
tani bakıslar birdenbire, kafası • 
nın din~ola.rını çalıştırmağa 
başlamıştı. Gönül gelemiyor, çün 
kü, kaçacağı anlaşılıyor; sonra 
da Saadet vapurda kar~ısına çı -
kıyor. Şimdi bu mu!lmma çözül
müstür. Bu yılan kadın, meş'um 
rolünü oynamıştır. İstikrahla yÜ· 
zünü buruş.turuyor: 

- Beni nasıl yere vurduğunu 
görüyor ve memnun oluyorısun 
değil mi? 

Genç kadın gülümsiyerek. yn· 
nına yakla,ıyor. Kıpkızıl dudak· 
larında hala o insanı çıldırtan te
bessüm! 

- Seni yalnız bırakmamak 
için ben de geliyorum. Senden 
teşekkür beklezlken, nefret bulu
yorum. 

Diılerini :ukıyorı 

- Benim yalntz gideceğimi 
nereden biliyordun? 

- Sakin olmağı vadedersen 

anla~mz. Rengin o kadar sat1 ki, 
beni korkutuyorsun J Sonra bu 
ne ter böyle .. 

Mendille yüzünü kurulamak 
için elini uzatıyor. 

Sert bir hareket, kadının bir 
darbede yanına dü-şen kolu. 

- Her şeyi anlıyorum ... Sen 
korkunç bir kadınsın 1 Amma, ba
na nasıl fenalık yaptığını bHmi
yorsun f Bana yaklaşma ve sakın 
gözüme gözükme.. Senden nef
ret ediyorum, iğreniyorum. Şa -
yed yaklaşmakta ısrar edersen 
hakarete maruz kalırsın! 

Saadet endişe ile etrafma ba
kıyor; 

- Rica ederim yavaı konu§•• 
Etrafımızda İnsanlar var •• Hem 
de seni tanıyan· ve birbirlerine 
gösteren kimseler.. Biliyorum, 
şimdi çok hiddetlisrn, muztarib
sin ! Lakin beni dinlemeğc mec.. 
bursun! Ben sana kaç defa söy
ledim, elimden kurtulamazsın, 
diye •• Sanıyor muydun ki, ~u ba· 
cak kadar çocuk seni benim e -
limden alabilecektir ve ben se
nin onu alıp kaçırmana göz yu
macağım. Zaten seninki bir bu. 
dalalıktı, göz göre göre kendini 
uçuruma atıy.ordun. Sana iyilik 
yaptığımın hala farkında değil 
misin? 

Dişlerin.in arasından, hayatın
da ilk defa ağzına aldığı bir ke
lime, ezilerek çıkıyor: 

- Ah, orospu! ... 
Şu sıkılı yumruklarını, hu ka

dının mülevves suratına bir indi
rebilse .•• 

•Son Po&taı> nın ıpor tefrikası: 147 

IJIKaraAhnı'!t~ 
Hergeleci Arab Saidi de yendi! 
Diye nezaketle ve mana dolu tın! Yorgunsun!. Gelecek hafta 

sözlerle mukabele etti. Pa_şanın daha iyi .. 
ne demek istediğini anladım •• O, - Olamaz Paşam!. Emredi· 
demek istiyordu ki: niz.. şimdi yapalım .• 

- Oğlum? Davudu mağlub Bunuq Üzerine paşıı, emrmı 
et, ondan sonrası kolay ... Ede - veııdi. Ben de kazan dibine çeki.. 
mezsen Arab Said den güreş iste- lip beklemeğe koyuldum. Yan 
meğe hak ve salahiyetin yoktur. gözle Arab Saide bakıyordum. 

Bir temenna edip ayrıldım. Onun rengi atmıştı. Eski suratı 
Fakat sinirlenmiştim. Kazan dı- kalmamıştı. Davudu mağlub edi· 
bine geldiğim zaman tarif ettik_ şim Saidi alllak bullak etmiş ol· 
leri Arab Saidi gördüm... Beş duğu besbelli idi. Sinir içinde du 
kat enseli, geniş omuzlu, ipiri bir ruyordum. Yirmi dakika Davud· 
adam, Davud pehlivanın pnça ~ la yaptığım güreşi unutmuştum, 
larını bağlıyordu. Yüzde yüz o, Arah Said meydana çıkar çık
r·di. Çünkü bana da yan yan sırı- maz yıldırım gibi satacaktım. 
tarak bakıyordu. Herif, apaçık Arab Said, yavaş yavaş iste. 
alay ediyordu benimle ... Davuda miye istemiye soyunuyordu. Ku
bir şeyler söylüyordu. Sonradan lağma kar suyu kaçınıştı. Ben ise 
anladığıma göre şöyle diyor - olduğum yerde duramıyordum. 
muş: Başta paşa olmak üzere herkesin· 

- Bir elde İ§ini görüver şu • gözü bende idi. Nihayet Arab Sa 
nun!.. id soyundu. Meydana çıktı. Yan 

Ne ise meydana çıktık!. Benim yana geldik ... 
kinvem yoktu. Görüyordum ki, Said, çok iri adamdı. Yüz otuz 
herkes Davud pehlivanın benı okkaya yakırndı. Koca Yusuftan 
yeneceğine gözlerinde işarat var da iri idi. Ben onun yanında ço· 
dı. Peşreve başladık. Ben, bili • cuk gibi kaldım. Paşa ve maiyeti 
yorsun1,1z ki, ~zel çırpımrım. bu, farkı görüyorlardı.. Bu ~e·, 
Baktım, Davud pehlivan da çol< beble gönülleri ferahtı. Saidi 
güzel çırpınıyordu. Ve, çevik bir yenemiyeceğime kani oldukları 
pehlivan . .. Zaten yapısı da peh. yüzlerinden belli idi. Çünkü ben, 
livana benziyordu. Çok usta idi. Saidin yanında yarı idim. Fakat 

Kapıştık ... Bir iki el. .. Üç dört Arab Said, nihayet iyi bir pehli
el... Nihayet beni çapraza aldı vandı. Pehlivan ne demek bilir. 
sürdji. Güzel bir kapış yapmıştı di. Davudla olan güreşimdım ne 
Fakat güzel bir yan baş oyunu olduğunu sezmişt:. Bu seheble o
mukabelesile Davudun çaprazmı nun yüzünün rPngi durmadan 
söktüm .. Hasma üste de bir çen~ da1ag dalga deği.:}ip duruyordu., 
gel kösteği vurdum... Önüme Ah al, moru mor oluyordu. 
savrulup düştü. Kaçmasına m~y· Pehlivanlardan biri yağ dök
d°an vermeden üzerine atıldım. tü. Arab Said iyice yağlandı. Ben 
Altta beş dakika kadar boğuş- de yağımı tazeledim. Her iş bit
tuk. Baktım, Davud iyi bir altçı.. tikten sonra durduk. Paşanın em1 

Davud, beş dakika sonra kalktı. rini bekliyorduk. Nihayet paşa, 
Tekrar ayaıkta güreşe koyul "' başiyle ağasına işaret etti. Onlar 
duk .. .' Ben, Davudu yeneceğime da bizi sahaya salıverdiler. ' 
kanaat getirdim. Fakat çabuk ( Arka$1 var) , 
yenmeli id:m. Birkaç dak;ka son-
ra Davu<lu tek çapraz buday.uak ~ .. -------------..... ,., 
altıma aldım. Davud birkaç daki_ lstanbol Borsası ka sonra gene kurtulup ayeğa 

kalktı. 

Nihayet güreşin on beşinci da~ 
kikalarına doğru Davudu tek pa
ça kaparak sürdüm ve, bastırıp 
altıma tekrar aldım. Ve, beklet
meden kündeyi doldurdum. Ge· 
ne bekletmeden asıp aşırdım. El· 
siz ayaksız Davud, mağl\tb ol -
muştu. 

23/11/194.2 ~ılış • kapanış fia.t.lan ' 

Galibiyet temennasım bastım. 
Fakat meydandan çekilmedim. 
Paşanın huzuruna gittim. O: 

- Aferin oğlum!. Beğendim 
~üreşini ... Gelecek hafta Arab 
Saidle yaparsın!. 

Deyince, derhal: 
- Paşam! Ben, gelecek haf~ 

taya kadar kalamam •• Soyunsun 
~İmdi güreşelim.. ' 

Diye dikilince, paşa: 
- Olur mu?. Simdi güre• yap 
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O, gayet müsterih, memnun ve 

sakin ... 
- Şimdi hiddeti, asabiyeti bı

rak ... Seninle seyahat arkada~lı
ğı yapmak bana kııometmiş ! Yal
nız gideydin daha fena olacak . 
tın. Halbuki, ben seni teselli ede
bilirim, oyalıyabilirim. Sonra se
nin bir di~ye de ihtiyacın var, 
seyahat, deniz, insanın ihtirasını 
körükler. Vaıkıa sevgiliniz: kadar 
körpe değilim amma, bulunmaz 
kadınlardan olduğumu daima 
tekrarlardın. Bavullanmı kama· 
rana gönderdim. Merak etme, 
sana Gönülü aratmamağa çah -
şırım. 

Yumruklarım uzatarak, sesi -
nin bütün gücile haykırıyor: 

- Defol karşımdan! 
- Vedad, kendine gel herkes 

bize bakıyor •• 
- Maşallah, sen utanmak ne

dir biliyorsun demek! Herkes bi
ze bakıyormuı. Utamyor musun; 
Sende ar, haya duyguları var 
mı? Zerresi mevcud olsaydı, bu 
namussuzluğu yapmazdın 1 

Kadın, erkeği çıldırtmasını 
bildiği gibi, onu kuzulaştırması· 
nı da bilen bir mahluktur. Ya -
vaşça koluna gırıyor. İri 
gözlerinde ihtirasların gıcık -
layıcı ışıkları yanıyoı". Kıztl du ·
daklarını yaklaştırıyor, nefesi yü 
zünde ... 

- Haydi kamaraya gidelim •• 
Orada kıonu~uruz, Hiddetini, nef 
retini daha geniş, daha rahat iz
har edersin. Burada yumrukla • 
yamıyor, dövemiyorsun beni. .. 
Bilirim ki, sen beni dövmeden, 
hırsını almadan teskin olmazsın. 
Hiç sesimi çıkarmıyacağım. Yum 
rukla, tokatla, hıncını al... Am-

ma bundan sonra sıra benım., 
Gözlerini kırpıştırıyor: 
- Haydi! 
Vedad, bu kadının hakimiyeti 

karşısında erimeğe başlad1gın1 
hissedıyor. Bu kadında başka bir 
kuvvet başka bir hususiyet var, 
Öyle gizli silahlara malik ki, 
karşısında.kinin hisleri ne olursa 
olsun, bunları bertaraf edip, ken 
dindekileri aşılamasını biHyor. 
Gayri ihtiyari, gözleri, manah 
yüzüne, şehvet fı~ran dudak • 
larına, sun'i bir heyecanla hare. 
kete getirilen göğsüne takılıyor 

Hayır, bu fenalığı da yapbk· 
tan sonra bu kadına asla güler 
yüz gösteremez. İçine düştügü 
zaftan kurtulmak istiyor. Başını 
şiddetle sallıyor: 

- Beni yumuşatacağım sanı • 
yorsan aldanıyorsun! İz mire ka• 
dar yüzünü görmek istemiyorum. 
Oradan nereye defolursan ol.., 
Unutma kı artık benim içi• 
sen hiç bir şekilde mevzuubahı 
olamazsın! 

- Peki, akşam, ;yemekten soı 
ra seni ihtiyaten bir kere ararıml 

Yürüyor. 
İki kuvvetli adımda yakalıyon 
kolundan: 

- Gel buraya ... Bu oyunu na• 
sıl oynadığım anlat da ondan 
sonra defol! 

Kolunu o kadar sıkıyor k~ 
genç kadın can acısında'.-ı yüzünil 
buruşturuyor: 

- Canımı yakıyorsun Vedncl 1 
- Dur daha, seni kaldırıp 

denize atmadığıma dua et! 
Gülümsüyor: 
- Bunu yapamazsın! Çünkü. 

bensiz yapamazsın! 
( Arkaaı var) 

i 
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·-''1 d a.n :..;1.,.;11 ga. __ L · · L-- ıkar f' 1 d • ' • • - a u an u erı mın a - k b J nıusikiyi revuıer e., • ~ 

1 

&aDneye ve. ~ı ~~a Ç • ı!"t arm a n: _tsiz bh yiı'ltseliş, nomisine temin ettiği fayqalnr kalarda 'r taraftan :ı:ırh1ı ve nıo _ ayı rtn ve apon kuvvetlcrtnın 
:ı:İ!ıolar ö!düriiyor.».. mak cür'etml go:.tereccgı akla, ha- dığer y ndan hlr.çok ma.cfd ]erin bakımından, fevkalade mühim tö'-"' bl l!'-1 i h k m Sa1om"n adalar le :Yenı Gine ad izi tara • ~ eknez.d. • ı:uı r .a-.. er n are ve anevra -

lk nci röportajtnlln s ~ h :1 ya:le g ı. vıı az 1.ma'5ı, veyahud b'i bütün b-r sıra rar.lar daha ittihaz seibestileJ''nl kaybetmeleri, !bit' la_ sı~ın .fark kısm.ndnkı durumlarının 
fından kartılaaıtf tarzı, lkı cep e ı Dostum Kemal Onıın, sana gelin- piyasadan çekilmesi ~klinde te- ti: Kakao müstahsili olmasa han eda kuvv kaydırmalarile ge d~nkiı yazı nızda bahi, mevzuu et· 
0 du. &irinci cepbedaı, bu rne~:r ce: 1 zahür ebndct:e<lir. bile, cenubi Amerikadnn her za· ri hidematının nonmal zam n ard - Dllf. oldu un uzdan daha ağır v.e 
da am men bitaraf bir gazetecı ikA. Röportajıma cevab <t~kil eClen Dem k ıki, ugün " d~y haT m ;n kola) Irkla kakno temin olduğu ıgibi ıyapılamamnkta olmaıı tehlik lı 0 dugu aşlngton ve Mcl
auğwn besa'blanarak, "ayet az S:- yazında, Safly.e hakkında ')-'1lzdıkla- b• ve bunı.ın d. ğurdn"u fütısadi eaebilecek mevk'de olmnsına bu güçlükleri daha büyük bir hale born'da~ .çekilen 20 tarlhl. hususi 
~e bir öncü effile ~a?'§rl ft~rir rının p ağır oldu~ nu sen de tak.. giiç.IükleT", harbe girmiş v ya Rİr rağmen memleket içinde kakao getirıni§tir. Şimali Afrikadaki bu _ I ve re:mı telP-Ta lardan nnlaıılmak _ 
nu «Vatanı> ga:ı.CteSınde S n dlr edenJ:n! .BI a t..'blr M>sır ve ıznemiş, her milletin sırtında ağır- ve ç.ukulata istihliı.kini tt>hdid günkü buhranlı durumun m~hver i tadır v~ Japo~ar bu hususla her. 
aı'kadaıım Kemal Onan yar•· ;1~ bir Habqistan seyahati bahaneslle lığı her geçen gün biTaz ôaha etti. Da'ha düne dar bütün devletlerinin p.ik cephesindeki ha. han~ bar tekzıb veya teb iğ ne,rel· 
ra da umumi taarruı: ı,.,fla ~ 6 Ne· -11CV.iiye çıknuyan..,, cümlesinde, Ha- ~rtm~kia .. olan !aşın~ası zor, .a· dünyaya }h.raç ett;ği birço~ gıda reketlerine ayrı bir fren taknll§ ol • nıediklcri c.~hetle ~unların 0dogrulı:.ık 
'bayan ~ Senar ~el ~ ~id befistan kelim~ Sa!'iyenin rengini gır bır yuk halınded r. Harb u- madd~lerını karn~ye baglı:ıdı .• duğuna da şüphe yoktur. lartna da huk.medu.mektedır. 
cati T.oky.ay za!tl .auıerı.n z, ::!e- kasdedlj!n, zar'İf bir espri sayılmaz. ~~ığı ve. un1;1n. ta~rib'kaT esil'- ~~ v~ buna ~zer kararlar hi~ Fakat, bütün bunlara ve Alman- C~en bu telgraflar, 12.14 
gecesinde, Turan tlyatrosU :: ver.,'Bu 'Sa11'alk8.rın bir gömlek esmer 'erı dennlefhğı nısbette, hC1" f';'phe yok_ıki bu. gıda ma~delerıı· larla nıüttefiklerinln VIadikafkasla İklncltep-ınde vukua gelen ikinci 
sinde a:ıdmız sıra !bana. niıi> b l bir ,azeteclye «çatman yn- memlekette yer bulan cı.Harb e. nın yoklu~nu ıfade etmıyon:lu. Alaglr arasınaa üstün Sovyet kuv - St&onıon da!arı deniz ClUbarebe -
dinl:Z: Bu garih bf\.diseyı, 5~~~ bi~ ~=:.ı tihzaı> fınatı vermemeli.. konomisi» kurma sıayretleri, Bunlar;. 'Vıtnl bu k8;1"'BrlaT, olaa vetlerl tarafından olduk&a mühim sindeki Japon gemi kayıblarıntn 2 
açık meHubu niçin neırettıi: :un. Unıitmamaınız zınt iki, Safiye de, memleket e.k~nomi.sini harb fart" ı n)s".. J, .... ,~~~.z sarfıyatın •. ~ana· ıblr rnaflUb!ye.te düçnr o!arak beı 121~1, .6 ~ ır kruvazör, 2 ha if luu 
miyen 0kuyucUlarıına a a eıal ka: bn dik 

1 
T .. k ki ki Be- larına, harb ıcabatına U)durma s!z ı~afm onune eçmek ıçın v.e· 'bin telefat verıdlklerinin ve 140 ıvazor, 6 destroyer ve muht ıll .. n 

m::cburiydindey'tnı. F~at.. e"';,ğı su t~.zü~clen ~ ur ~,/' mfr. 
8 

_ ce~dleı;i, ~ep b':1 ~ktı adi }'!'iıçliı1c· 1'I
1
""'.5 ~lunu or.du. . A tankla 7 zırhlı otomobil, 70 top, 84 :24000 kara .aSkerini hami <> ta~ıt 

5
i2!i temin etmek lstenn1 kı, Y~ . ırbn yu y}e ~ • lerın bir ıfadC$ıdır. Bugun, har- 'Bırleşik Amerıkanın, m Ilı ser tmitralyöz 23$0 kamyon ve 183\gemlslne bal ğ olduğunu knyd ıtJ;;. 

b ba 't hareket beni asla ~·~ır· beleye maruz kalı ı, bu nokta .ilze- bin iç.inde olan veya O'.>lmıyan her veti lüzumsuz i51'a~lardan korun· "motoca ' 1m '\derinin 20 1 _ ten sonra J ponların ıarki Yeni GL 
~diu • 

11 değ&fir. Harekettnıze rllnde seninle konUfflle.Jnl ızarurı kı. memleket, dovletce, miletçe yeni ma vadisinde verdiğin' duyduğu- kindtqrin tarl j hUSU$İ bir tebliğ nede Buna ile Cona limanları arasın 
~ıı ile tekabül eden kel~e: lıyor. Gene unutmamamız 'lazım !}Artlara, harb ıartfanna, uyma.. muz kararlar arMında kıvnk pa il Sovyetler tarafından bildirilm' daki sahil ıerldl üzerine sekilınck 

, m--~anmanam ktan çeJCınerek, bu jc.td ı ki, mevzuumw: «renk» -değil <C$8n• nm en iyi, ıen sarsın ısız yollarını ça pantolon ile kruvftze ceket olma.sına r ~ en biz ~ıda ba- ızonmda bırakıldıklarını ve Ame • 
yı \t\.U 

8 k 11 ar~"' a, t ti &en d B M'" kl 1..ı·· B 11 • 'im . ' d k d'kk ik y ptığını ~n, u '.~ t a » r. yutm a, ayan uzey- arama a m~u uur. u yo ar "'vı1 esmı mene en ço ı ate 1ıls mevzuu etmiş olduğunıuz suale r' a • Avmıtr:alya kuvvetierinıln Go. 
h:yrdle ~~bakan dı~;.:~ı ~n ~tn :"lll"Z vücud ıe1..d.ne, ne"'"kadar cab~k. bulunur, ve mern şayan b~r k~rar da ~ar~ır: .. •. iımdfden müsbet -olarak cevab .ye. na :v~ Buna o§dılrlerbıin dl§ mahal· 
kar aıkadailarla berah;r g !ıı bu· yiJHJ ıtarrına Jı~ dokundum mu? ı::ıtet elcononruı ne kadar çabuk Haddı zatind«; bas t gıhı goru- l'e!lllrıyeceğlı: ve Alman ba§lcomutan klenne taarruz etmek ve Bunada
söylemellyiın. Bu aahıyan~ ~( D - Hatfrımtzdan çık.arınamanuz li- bIT aUTette. iıarh tartlarımt uydu- nen bu kararm, j~ hesaba dökü- lığının da geçen kııın bahriyelerine/ ki Japon kuvvetlerini Jm.ra cihetin. 

unuz ci:lden boıut'~~ gitl' ; ~zi 1 zım ;gcleın blr noleta var : rt!.
1ul"Sl\.,. ~rç o1ms_z5& bu uhazeT lüncı;!.. ~ ent~~aan bir netice :eöre d0iğer tedbirler arasında. fAl"K Hen kuptm~ muvaffak olmılkla 

• ._
1 

eesinızı, san at . Ne -sen ve ne de 'ben bir p.h- ekonomısıı' nden cısefer ek1?no- verdigmı gorup '8~mamak ıcepbCMndeki Alman ve nıüttefik beraber -bu iki ~hirBe 'Slkışan Ja-
ıtnek SIZ yaın z '--'lanabi.. . . . d . rf .:ıı .:ıı • kA h •• ded' n· 1 °k A .,.,_.,___ . ~w ' n da zekftnızı KU" _

1 

ıın müaafi.i ve Daflri efkarı deglliz mısın ne gecıa evn :a ın~n ."!1" nn ~n ancın.. ~~· .ı.r eşı - hirwuerlne 'kıt teçhizatı dahı hazır· pon kuvvetlerılni kurlarrnağa tq b-

ı. gll, baza o....nrusu ~anı teb olamayız itiraf edelim biz ha- y:ulan ıztırablar hafif geçıştirıl- merıkanın bugunkü nufusu 130 lattnı olduğunu, prk cephC$ln tq_ b- eden J po. d ·z kuvveti . 
~ormu§SUDUZ· ~0- dm, ve · ' · 1 ·ı d B "f · b. k A . . . Jeııın~int, ,kızına ı disıfl rl istismar Pd~n ifa mesl~ğln m~ ıe. ur. mı yon ur. u nu ugun yarısını kil eden uzun ttın ır çok ıstım- mer an bam uçakl ile t ruz 
~. ı~lz. SınD' ek itibarile so~anlı mensablsryız. Ne Safiyenin revüye1 Vakıa bugün meni} efmiz erk :farz~ nlursak GS mil bırında esaslı tah..lcimat 'YapıUrııı bu edih?rek bir ~r ve bir aeMro-
ld~. M;sl o:ımak .üı.zıınlSanıyen, kı 

1 
n Muzeyyen Senıl .. ın film harb'n dlfındad.ir; fa.kat dünya. yon insan tutar. Bu 65 mily n undu..,<YUnu d · ·· e e bu cevab için yeri b rnnıık, bir d ro ıeri de ba.. 

ve h~~'kar ·akından tanır m. çı !:neğe lı:a kıtı 'bi
7

-e endi e ver. nın bit- parçası -0lmak itib rilc, erkek nüfustan en .aş öı yaTısı. • dtselcrin gö erec giyeni ink'pf. a uğniınıak sur tile bu muvaffa-
ıan'~tlii.'nrı 1;·~rn. Nihayet b.dın çev l'd: D ~udur: Alatutka harbin doğurduğu ekonomik güç nın yılda bir kat elbise yaptırdı· intttarı terclh edeceğiz. kiy.eti .daha da g ' l tik!crlni ha-

pr:. Ierin\ Oznıeınell, ehecnnııyd men;: 1~ :ild;v~ revü de~!Udlr 1ç· liıklerin hıç de dı,ınd& d ğildir. l!ını, veyahud giydiğini kabul e- 2 - Atlantik Vl' ~mali Afri· her v'er.mektedlrl r. 
p1'Ui! bu .. nuh:ı.kir 0!.nıalı .. ~~s K zin ~ar.aı: t ya • T,Ur1'1 Seh bi harb olan 'bu sıltınta, dersPk hiç de y nhş bir tahmin- hada: Gerek Amerikan, gerelae Avu5-

~1ll.eıınell, ~~ tten Bo(la hey-
11 •8:. 0

• em: Şayed sokuyor • hnr,b devam ett.iği müddetçe ae- de bulunmamış oluruz .. Halbuki Ayrn 20 sinde d i §2nali Afri- ya adrerlerinln jyi muhar'bler 
anıma, beı:4'est ~:sıin icr:ı t>afha.. :: iı ı:. ~iyoruz. v m edecek, azalma ,öyle dur· bu Amerika1ı vatanda,lardan bir k da lı bir badi olmamıı, mu. olduklar.ı malUmdur. Amerikan de.. 
kcllne çevıren bu Jd nin birclenblre .. a.. e 

1
,,_,_., h ll ,_, 

1 
aun, daima artmak istidadım ta ı çoğunun biri yazlık, dil?eri kı • ihastm taraflar miitenaziren hazır - niz kuvvetleri de ıkau. kuvv er·n· 

_.... ında per e " Gö1'Üf ayr• :;ıwa ını, 'illa a e "''2 ' kt B b' k l _.ı_ l L lın k ·· ld 'k' k akl •· ·· ·· ıer· · •-al '-•ad sının ~as • yerdlginıı de gore- . sok w b •ttll..,.ıl ··ıa.. yaca ır. unu ır va ıa o ara.K K o a uzere ya a "l ıser qt lıklarına ve &' aşma yuruyu'° ıne den gen K mamatu. ır. Fakat, ~u-
yiizünüre kapanı • bakınız ben, bir • h~lnl ~ b e ?1.:ı kabul ett kten sonra, ancak bu elbise satm aıldığı da vakidir. Bi devam etmitlet"dlr ve İngiliz haber- nu H1raf etmdk yerinde olur, ki he.m 
bilirdiniz. Halbtikı, kla ~u- lea v.e tez& ~er . .u ava ıçı el esasla,. dahrrinde tedbirler alınak naenaleylı bizim burada yapaC'n. lerlne göre Twuıziaki Fraıuı7.lar mih kar da, hem de denizde çok iyi 
f

0 ~i bile ~er.' a~:=ı,ın:za ne ~ ~ek. hı;ı ~ırın;ı~ ra~~ ve bu yeni ta~l~ra uygun bir ğımı~ hesab. en a,ağı bir netice vere daha ziyade aleyhtar bir vazi. muharib olduiı:larına ke:z.a.lik şüphe 
IU.m. Birincı:sı S:zırı • . . i in de Bıraz ddtlı, :vet er m z IÇtn ıma"!'l'b e'konom sıı) yaratma'k su· vermu o)Rcaktır. :yet almıflardır Ayrıca iki gün ka • edilemiyen Japonları iki üç nydan· 

· olursa aııncıs n kıikanç olalım ·ı b... rk t 1 lt k Y · ' kadar çirlrin ı r· msuz tuz ~ · reli o u aı ın ı erı aza :na e. apılan heaablara göre dar evvel Gabes bölgesine uçaklar· beri bu derecede sar lp yıpratan en 
'benim h hıma o deı·cce ~::.-iın. Nuaret Safa ııCodlun ya 'hafifletme'k mümkündür. Baş Amerikalı vatandaf}lar, düz la 2000 kadar plyade aAkerile bir ebemmı..·etli umur büyük Amer:i • 

_:ııkce~I kanaat~no-., :"kT · · l kl d 'tt• l d 5 '" teliikki eu. .~.. i 
0 

akpm bul ve t ımı~ sop nu u arın ! ı ı- p~nla on an, en aşağı . santim, 1 miktar hafif tank indinniş olan AL kan .teknliinin inanılmaz bir sürntle 
Amma gelın gorun k • . . iddi.. ,,,-- , '"' hazlaTı "btr zaruret olarak IfArel duz ceketten de 10 santim ku - manların bu,.adak' Fransızların mu· ortaya koyduğu muazzam bombar. 
hareketlnlze p.!ıid ?luP~. 5~ c lltlr l 8 ~&3 IZ : 7 (17) _J edilen tedb;rler., hu aıkıntıların ha maş ta&arruf edebilecekler de. k&venıetile kartılaımıı, fakat neli· dıman tayyare fllo1arıdır. 
yetİnttle ~.11 telıf f0~~stla- L fifJetHm · ·,.;.... devlP

1
tçP. ııtılt"\ • mektir. Şimdi yılaa bir kat elbiae cede bu mukaveıneti kırarak Ga'bes T(. D. 

çok hayranlarınız ve e bla ha_ .:Bıınlardan 30 tan ırini halledereR sı gereken çok lüzumu hır edımı !YBPlır.an 37,5 milyon Amerikalı 
rıın bam tde'f0111&, :rnektU 1 or iJir arada yolltyan q)JıU.)UOularl- tfade eimeKtedir. l.Vata.ndaşln gene yılda la.sarruf mJY,llll yc.Jeğ ed ed • ı ılfe 1 °1 
ta 'inat 'p.z~e ge1erek soruY ? mrzdan 80 kifiye ho,larına Fakat dünya harbinin tahriba- edeceği kumat miktarı 15X37,5 y.·z ?· ~unla..:'.v;da 8ettig= rı:°~: •m ' Ur 3f8 ~e !J1e,erfDe 
l . - Cevabsız "Jl11 btri!Bcaksın . gidecek hediyeler ver-eccği.r.. tı o kader müthif, etrafta doğur· milyon = 562,500,000 HntimeL dirde, yuvarlak 'bir hesabla, miL şeker tevııatı 1ı Şii ar 
;r. Müzeyyen ~narla, Necatı l 2 3 4 5 6 7 8 duğu etıirler o kadar büyiıKtür re, yani 5,625,000 metTe ıJ<umaş lctJ~ ~a.sıl bir taaa~rui temin. ede t daf tarafı ı ıncı .sayrı.da) 
T~·· " .aı.neden 'Nu$1°cl 'Safa Coı· ki her 'ti ~letten bekkmelc, olmuş olur. Bir "Vatan<lata bol bol ceg:ımızı, Jueaca goz.den ge~ıre - m111yoo tarafından teabit oluna-
k YIJJlf, lib veırm~ı nid>et !ap· 1 j ı ~ işi dC'ftetin slriına yü"klemek üç metreden 'bir kat elbise çıka· lim: cak.tır. 
~~ c

1
ev _...a.11nıde !Liızd90 lf\&'lza, 

2 
- adeta imlc&nsız .bir 4eydil'. bileceğine naz ran 5,G25 000 Türkiyeyi yuvarlak olarak 18 Şeker bedelleri Zıraat Banka· 

rnı~ar » ,....... ihe 'kula - ,_ 3 k ' ed k m h. et aeği!tirerek. r an d' --- Bu sahada devletin tedbir ve ~rP. '"uma'ı çe ta &mı er.ae milyon fnrzederaek bu 18 milyon sına yatırılacaktır. Her daire 
~ a ıy dibi de nöbet belJ.yen de ~- 3 kararlarına y°ardmı vadi:iinde mil 1,875,000 Arnerikala vatandas, nüfusun yarısının erkek olduğu- mutemedi memurlarına ııid cet· 
~ımdu1ın __ ..ı no kadar sıkklım Juı 4 letçe "e .ı: ___ iJr.e yapılabilen ve "bir kat e1b'ııe kazanınıfo olur. Ya- k-:'- f ı· n_ 1 k b d ,... ·ı b. 
IKO aruan k türlü .. ..ıcnJy • b •kt _ ka ·ın nu, ve er .e-K nü usunun yarısının ve ı -nazır ayara e en ı e ır. 

rf h eketln'%İn daha 'haf a 
5 

yapılması ll&zımgelen namütena- nı u mı ar, uagı ~ n 1 yılda bir kat elbise yaptırdığını likte 1e'ker şirlcetine gidecek v 
sı ' ar 

1 
.'et' ·z ve şöhreti- hi il}ler vardır. Bu işlerin en milyonluk bil' ordunun bir yıllık nazan itibara alırsak şöyle 1bir dairesinin ihtiyacı o1an ş krn a-

a?lqılarak, p.hstak1i,1ükmeler basıl 6 başında bir ya.ndan devlt!tQe 'Ve elb" es'İne ı.müııavidir. Burada 0 • netice ile karşılaşırız: lacaktır. Bu ıw.etle memurlar 
nız hdckında du .t-•!L-an, ya 1 milletçe ihtikarn ba•ıbıu. piyasa- dam batına üç metre azami tu- Elb' 1 • ~·· 1 3 kmek karnel rinde olduğu ajbi 
olırnas ben ya «U'uu. . ' ... ~... 1 k d ıse reın r.UZ yapı masmoan, -c 

h k ın ıve ~~de tecelli tnılş bır S ya, 'kara bor6aya '"karşı mücade. tulmustur. R1mu '2,80 '>ara a beher elbisetiJ.n 15 santim 'ku • kerlerini öe Bairelcri:ndcn ala· 
~ a aretıı atab tutulınut sayılmı le; diger yandan da devletçe ve almak ka\>ilclir. (Amttik,_1,l~nn maş (yeleği 'h-esaba katmıyoruz) caldardır. 

arekete ~uh sizler hltab lüzu SotJan sa~ cıotru: milletçe tasar.ruf gelir .. Bu salıa- 'hovunu hesabh~nk) o 'tltkdlt'de ta.o;atTuf edildiği takdirde 15 X --<>---
Yayım aıdışesile, e 1 -1\lalıitıyad.ı. bir yer (Sl. <ıa en ileri adımı atmı~ memle"ket ferah Jer.a1ı 2 milyona pkın in. 4,500,000 - 67,500,000 santim, fnviliz UÇ8k'arl :Sfnttgard'a 
ntunu duydum. e.._ _u_..: ler:den .biri Birlqik Amerika aan. sz;,.,:ı'rilebilir. b" k but" Dm effl"(ef 

Şı-~· hAd. · doğuran s ~· 2 _ Bl:r ejlenct: parkı (41, GdecelL , yani 675,000 ın metre umaş 
unu a t5eYl • Cümhıırıi}'Midir Amerikala :vataııda,lar buna tasaıTuf edilmis olacaktır, ki 'bu . 

'\'e hadiseyi tahlil ~t:lı~: Az bav.a· ıı3ı. _ ~:ı. bir nehir (Gl. O~r,tik, .yani ller bakımdan riayet etmek~~ yani .düz. 41>aça 1n1"ktar, üçer m~e hesa'bile '225 .<Baş tarafı l ınci 4affoJa ~ 
Kemal Onan, SaBıyenın '18 ba ika kendi ..kendine yeter, hnice mub pantalonla duz ceket gıymekle hin Türk vatandaıının elbisesine merindSI Chalon çevresıne yangın 

aından, Portakal ş.arkısından . ş. 4 - jgta.nbulda bir semt m. taç olına.dan kendi 'Yaiile kavru· ne kaybedeceklerdir? 1:abii hiç müsavidir. bombaları attığını iblldirnıektodir. 
bir şey söylememesine m~ı~T.su··'r:ı..k 5 - q>ersl nunca;;iıı bü- s:ıy~ <

3>• Dtr lan bir devlet olmasına r.ai· bar ıey •. Belki. bir:az ,ıklıkl~z:ına n~-k ıı·ı s_ l :a.. Berlinc .göre 
l 1 Ded f ndld büyÜk _ _.,. (2). h b k h 1 1 el kt F k t h te ~ at eoı ece'K o ursa, uu 'as· Berli 23 (A .a. ) .R • el" n, e e e en, "~ed· - d f 1 bir men, ar e onomisine uyma bu a e g ece r. a a epsı 1f gari bir nesabdJr. y e'lek yapma. ll"'. n ,.,.. - esmı teb-
ÜSladlarından eserler çalıp sor ı- 6 - .Jsı.ıınbula. blı"lm~ e a ge en ıuauncla en ileri gı' den memleket bu kadar. Nete.kim göz ah§tıktan g 

· iı 6) ma'k suretile yaprlac k 'ta-sarruf • .. l .. 
ğin:i:ı:I iiddia etti. Halbıikl, sız er numen ttri1sÜ < • lenlen biri Birleşik Amerika sonra kıvrık paça ile düz paça buna dahil değilair. IBundan ma- Dun g~ ng'ılu: bombardıman 
zaman, alkıt toplryacak ~a!'e ser. '1 - .1\3-ı yııvası (2), Bir eıtnlr (S). cümhuriyeti olmu§tur. ~rasında herhangi bir far~ ta d l k ,_ k n__ tayyar ı Alntanvanın cenub batı 

H ld vımlzeı> 1' ....ı ... mc (8) 1 k lm kt C k le ne]ın"'"e a a, ye e ve .Klvrı paça, KrUVa· bö'I- lnd b .ahali .. rnayeniz olan cı O! ge ın e :8 - U1i> - w- • kinci dünya harbi patlak :ve· a ıyaca ır. e e lf• '"" ~es e azı nı ere hucumıaır 
§ar'kısını söyler nıÜ!,'terllere el çırp• y ıı aşaf;Q'a ilotru: rir vermez bu dünya harbi için. clüz ceket esasen revacta olan ~e ceket yapılmıyaca~ma naza· da bu!unmu~lardır. Bilhassa Stut • 
tırırsrnt B ' du~siinerek, size, JJek·ı mevhlini tayinde .. ecikmi- ve giyilegelmekte bulunan bir el- ran beher vatanchıa uçer metre rd'd h ,__hl z. unu 1 1 

_ sa- ınehlr b:ı.lı.n (8). u «> b" b. • • d. • g a asarata u.: yet veren 
1'üı4ı: musikisinin tıalaskirJ P~ 

2 
_ l' :mm ~en çıı.-.a- (5), Goıı- yen Birlefik Amerika, her §CY· ıse ıçımı ır. d~~J ~e 2:70 ~eden ~.01 bo1 yangınlar çıımu§tır. 

verilirken ben de cıHOf .geldlln evı.. den önce, harb s.anayii içın zaru- Birle§ik Amerika, hiç §Üplıe bır el e çı il egınc ore., e"l Ekserisi 4 •nor·rı·· lmak .. 
' k-..J... t e ld:ısı (2) k ___ ..ı • .250 b" T" k d .. o u o uzere 

ıtılze rlkısile Tilik mus"kisl un:-: 7 _ iyi ~ iJd.imam (Cl. ri gördüğü iptidai maddelerin yo , onıusunu da, halkını da, en alşbia~ı • ':' _u;.
1 

~ata.!1 akının 10 dü,.m tayyar j dü}Üı'ÜhltÜ§ • 
tılaınaz:n dedim. Bana, adeta na~ırı (t), Enfes (S). ihracını menedecek bir sıra k • ufak bir sıkıntıya uğramadan giy e sesı tem ecı mış oı ca tı•. tür. 
~arınlz haline gelen, o .gaze~.e ~~ 4 - JD unlar nesl'etti .. Hemen hemen direb'lece"k bir vaziyettedir. Bu· Kan timizce bunun tbikin e 
p kalaA cevab v--.JL.i!ircflnlz. Çunku, !i - Şaiı' <

4>· buna müvazi olarak da o muaz. na rağmen böyle faydalı karn't' • en ufak b;r mahzur vo'k r. Sa-
ereu 6 - En e'l (4), Bir crke'k adı (3). , f b' a n iZ 

L .. ~ si-- --L·neden bit.ah etme.mi§- •am sanayjini harb sanayi baline ların ittihazından hi& de müstağ- dece v•tan ~ıal' n u ır fe a 
~· ~ 1141J• , _ Bey~ır ez>. Eııdrşem ıs>. ., ,_A 1 _:ı 1 • '-~r·a· tün ve biz%at boyan Miacyyen. 

8 
_ Afrltıula bir nehir (Z), Bi.r k~ çevirmeğe ko_Y!11du: • T~aktör, .ni kalamamı.şb~. . ıu\r ~;~ r,österme r1 ıııou ı ır. Kasunpa~a Mehınedp~ apar. 

hen de takdltkfd'larınız ntla • irai kombina ilah.. tabrıkaları Memlc'ketnnızde bunun tatbiki Dıger Y zıia uf k tımanında ohı:'an Aram kızı Vik -
Ylnt.Sesinlzl beğenir, tekniğinizi tak (O. !Jı: Diiru:ü bulm:ıc mwl:ı soıda.n ao.k; otomobil fa~c1!1111 bir mümkün_ değil midir? B!z de bL b"r • ·~~lt ~e hiss*:~ilmeden torya, dün apartımanın ikinci ka1 
dJr ederim.Anc8.k, şon 7sınnnlarda T • . barude AY&n keli. çoğu t:ı.yyare fabrikası habne ge- rarı: ıklıgımızdan fedakarlık ya- tatbıkı muınkun '01an dıger tasarj balkonunda çaJUnşh' as:ırken düf· 
fu.iz olan lbu kahil laübali hareket. m.ıcı.t tısmm4:ı t'rildi.. Esasen raayonel olan is- p nr, kıvrık paç y , kruvaze f imltaruanndan ba1ısedece • trıut. ağ r s e yara1andığnıaaıı 
~nizı de .biç öe ho' gÖllDÜY<>- memlsUr ~ d.lıcria. tihsalAt biraz daha rasyonalize cekete, hatti, hiç ele lüzumu ol- iiz. Haaan Ali Ecli.% Beyoğlu uatanesine kald1ralnwtt1r. 
~. Nafid geceslbıde yeni bir le• biicill'll • 
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6 Sayfa 

8 Sayfa 

7 İkinciteşrin bilmecemizde kazananlar 
7 WnoHcşrbı tıarlhli blmeoemiroe sinden Mahmuı-e Uı:elli. lliirha.nJye Dü. 

bzaııan oku~ uculanmuıo isimleri aşa. ~in Esin ellle bı.sa.n Esm, İsıtao.buı ı 
iJda. ,azılıchr. islaııbulıb buhına.n o • ind ilk ok.uf ~n 61U Mahire. 
Jı:uyucı.da.rmıız111 hedlyelttini l'aza.rtesi, 

Perşembe ıüııleri ötleden fiJOnra blJ:7 .. at 
Ware.hanemiaien at~ıaıı lazımdır. '13.ş 

raaa. balunanıann hediyelel'i p09ta ~ 
adreslerine C'önd'eri llr. 

Bir fİfe kolonya 
t'iatanbul Sama.tıya. U üneö okul smıl 

' den %89 Fikret Saltan. 
Bir düzine kurfun kalem 

~<t.anlnrı Çarş:l.lnba 15 lnci okm 11ırııf 
1 ~ebe<>inden YOOcl Bayar. 

Bir Atatürk tablosu 
ıist:tnbul eataıotıu N'kek orta okulu 

ınruf 2/B den 80 Nazım Ere!ln. 

Dif lırça•ı 
(Son Posta hatıralı) 

Dayn.bolu ilk okul sınıf 5 t.:ı.lcbtsfn. 

den lltiseJin Sergenli, Burs:ı Cümhurıl. 
7Ct c:uİJeıs1 304 num!ll'ilda l\liinip Ka. 
nnyan, is'anbul Fatih Büyü~hroman 
caddesi 49 nınnar.uh R:ıblye Ha.tunoğ. 

lu. i \ı bt:ll Kfinı,ı:.iEıınik Kara.baş ıue. 

lek hoca caddesi 43 de Oemlle. 

Dif macunu 
Bırrsa. 17 ncl okul nıf 4/B den SGO 

mım:ınılı Adilii ÖZdür. Afpullu ilk oJruJ 
sınıf 4 den 51 Ferhan Uğural. :fsbnbul 
Yenikı:ı4>ı o!1!a OOtlJ~ 2/E den 5t.G ıtefalı 
DUTgan, ;IS•anbuT Gal:ıfas:ınıy llsesrn. 

ck-.n 107 3 Rtza Alın.,"'Un, 
Büyük Muhtıra defteri 

AY'Vacık tt7.a evinde .\hmcd Yılm'l:t, 

Bandırma. Tkaret odıı.sı tah~ı.:l'lrı ~Jile 

Ali 7.and:ıl. İstanbul Fener Abdillttel 
paşa c:ıMesl 1 mmtArad.'l Sa!m. 

Küçük muhtıra defteri 
Çorlu orıt:ı. ok.olu sınır 3/ A d.ın 190 
N~ Türiootın. Bursıı. Tatarlar KUT. 
tul~ caddesi 4 nmna.ra& Basrl Altı • 
pa.r.malc, İslanbul Yent\AJ>ı orta okul sı. 
nıf 3/C dttı Fart* Yüzil~n. 

Albüm 
Kmkkale iBt okU{ sınıf 4/C talebe • 

Kokulu •abun 
(Son Posta hatıralı) 

Knıkkı.reU poıgta, te.lı'raf mii.00.rii Se. 
zat Pulcu 7a.nırıcla Sevıt Bütün, Anka.. 
ra Çankırı oa4desi Açd< seü&k 4 mıma. 

racb Fehmi Ercürı. 1stanbul Tepci)aşı 
oaddtsl B nmnarada Zerrin. 

Alt 1m bardak 
(Son ı-osta hahralı) 

Balı'kıesir Jhanlup!JllU" okulu sınıf 1/A 
da.n 67 lltuır Yuecl, Burs:ı ::\luradiy.

~b.lşı caddesi Ahmedbey ao«alt Z5 
nınn:ırad:ı A)·şe Ye-f!m. İstanbul Ca • 
ta.lotkı bozacı :Sinan k.ı.lfa.sı Jlii.<mii 

l\lutLu. 

Ayna 
(Son Posta hatırata) 

İsbnbul Ca.taroı;.ıu orlo O:.ul sı:nıı 

2/B '\icn 350 l•".Jaet Tuncel, i"tanbul 
~ J><>Ja.p soka.k 24 nıınıarada Ni. 
had Erdem. İ:1b.r.bul Kab.lt:ı.s er~ li. 
sesi sımf 8 clı!.n Sa.lil.haddln Uf.ur. 

Kitab 
inntt emniyet müdürlüğü evı'ak k.a. 

lernlnde l'ıles'ııd Eşme oğlu Şeref F.ş.. 

me, HJ.yr.abo(U birinci llk okul 5 ln<'İ 

sınıf t'a.l~besbUlen llılslbe Açan, Arıtıcı.. 

ra Hamamönü Taçlı sokak. :, nırnıar.ı.Wt 
Tomris Oran, A.dapa.zrı İstasyon Gaz • 
ha.ne Arb sokak 4 numarada Sal.i Si. 
pı.hl isl:anbw ~zlç.I lise smtf 6 dan 
199 l\I~ Haşhnotıu, lsl:ı.nbul Alem
dar Tlcueihane sokak Gü!eı:-üle apar. 
tan:ım 2 nu:rmıra.da 'tlık:ü Cengiz. 

Kartpoatal 
Eskişehir t)i.'kü okulu s.mır s dıe 361 

ir:ran Caoko, lzm:.r kambiyo müdii:' mua 
Tini otlu MuJı+cşem Kemal. İs!anbnl 
O ünall okul sıntf %/B den Meral Gü.. 
reııl. 

Kütahya icra Memurluğundan: 
Bir borcun &'Ününde öılenmemcsinden dob.11 lpotdcll oltup sa.hlmıı.sı.na sıra. 

rden Küta.ıcyanın Balıkll malıalleısüı.de taıpunmı 7/7/939 tarıJı ve 97 !\'o, ~da 
ka.yıdlı satı Hac• Ömer ha.nesi ve kısmen Mıılunuıt Şevket KMıtçı müfrez 

(kposu solu llıılll othı Mehmed Jı1lnesl alkası Mes'.ud h!uıesl önü kısmen 
Mahmut Şe\1tet Kagıl.çı deJ)GSllı "' kısmen yol ile çevıiil 12000 bln llra kıy_ 
metli bahceli ev zemin kat taşla. döşeli bir aria, bfr peşme, iki <da, bir mut. 

b31ı, bir helA, orta ve tisi ka.tıa.rı birer sofa \"C ikişer oct:ı.d:uı lba.ret ve alt ka. 
tında. sarnıcı ve 1838 !\I. 1\1. bahçeli eT 18/!Z/942 tarihine müs:ıdif Cunuı. gii. 
nü ı 15 den 16 ya. lcıda.ı icra ct.ılreslıuk ac* oııtmna fle saıtılacaı.;.ıtır. Ar

tımın rtn:ımesl 8/12/912 gününden 11.ib:ıren heıtıes ta.ra.fındı.n rrörü!ebillr. Bıı 
cı.rt..ır.nu.ch a.rl.1ırm2, bedcllnbı gayri mcnkıile tahınbı olım:uı lu.Ym~n % yetmiş 
~i bulmıuhğı takdiroe en çok arlrraııın tı.-ı.hlıüdü baki kalm:ı.k şartlle 10 
gün daha uza.tııaı-M 28/12/942 ra:r.ırtesı günü aynt saa.tıarda en çok artıra.us 
lhaleSF ya.pı'la.caıaır, 

Art~ iştirak roenlenttıı f4Iımln oıun:ın k.ıi)"Jlle!Zln % yeli buçuk nls. 
betinde pey parası cılınır. Sa:+ı<J peşindir. İhaleyi mülieakıb ta.kd'i.ıi ola.mk 20 
ıünü ıre9memek şa.l'IJ.ıe alıcıya. müna~ b!:' mehil vcrllcbtllr. Tell!i.liye ıes. 

mi ile alıcı n~ tescil ve tes1'1n masrarlumm a.lliCJYQ. \'C bunlJ.r dışındaki 
resim ve masralbnıı ı.'1.1.ış tutıınıda.n öıicneoeit ve IPotek uhlbl a-111<'.aklıla.r ile 
diğer aıA.kacbrıa.nn gayıi menkul inerlmldtl haklarını hususile faiz ve m~s.. 
mtıı. d:tir obn lddkLI.a.rını evrtlkı miisbl ;elen1c 15 gün ~inde dhlreye bildir. 
DH'lerj aksi halde baklan tapu 61c~llerlk: s:ı.bit o'm'.ldıkça. s:U.ts bıı<'E"'linln pay. 
l:ışmasmd:ın haric kalıı.oo..lıbrı ve Cazın m:ıı\ı.ııut almak ıs•eycnlerln d:ıireye 
müraeaa.tl:m IÜZUJnu IUi.n oıunar. (912/823) 

Kütahya icra Memurluğundan: 
Bir öorotan dolayı h~iz olunup ~ılmasına sıra gelen 't:e:rda.ı.. maJı.aııesi. 

aln Mu.il& ehılnnd.ı.n ve tapunmı A''11!11ıos 940 tarih ve 139.321 nımııı.ra.smd:ı. 
tcayıdll G89,50 M. mumbb.ıı çaı11.an Jiacı Tosun bllıQt'Si, ~ıılen Şerife bahçesi 

p.rben Hacı t nıUI bahçesi, cemıbcn Ycşll llatız otlu balıçeslle m:üıdıı~ 

bahçe 18/12/942 tazih•oo müsadir CUnııı günü saat 14 den 15 e kadar ıcra 
cbtrıestnde aç* a11t,ınn.ı. lle sa.tılacaktır. Şartnıunesi 8/12/942 den iUbaren her. 
Us ta.ra.f1ıı«hD cöıiileblllr. n.u arlırmcıcla. artırma bedelhıln gayri menkule 

tahmin ol'U'n&n kıymetin % '15 hıl bulmadıtı talııdirde en çok art.ara.na. taah. 
hüdu baki Jııalmak şart.ile 10 gün dabll uzatılarak 28/12/9,&2 Pa.z:ı.rteıi cünü 
ayni saa.tla en çok ıı.rtıramı ihalesi ya.pıla<ııüt.ır. 

Aı1.11'.JD8.Y'a iştirak edenlenJen tahmin olanan kıymtQı % ye:Ii buçuk nis. 
beı::ndıe flC'1 p&ras1 alınır. sa.tış peşlndlr İhaleyi mütcakı.b takdiri olarak 20 
rünti reçmmıdt prtile ahrı.ya nıüııa!ilb bir mdıll vttile~ir. 'Ml~liye res. 
mi ı~ alıcı naauna tescil ve teslbn mao;:ra.tlaır.ırun aııcıwa ve bunlar dışında.ki. 
~ ve maera.ftann ııatı'j tutamdan öck'necetl ve lpoU* sahibi ala.cakhla.r '1e 

ait~ aıMc&cJarıann ra:yrt menkul üzerlnde&l ba.klarım husm;ııe faiz ve mas. 
rafa dair oJıan tddlilarını nraJu mfuibl'elerile 15 «!in lçlnd-e cblreye bltdir. 
mekrf aksi h1LI~ hakla.rı tapo 5'clllerile sabit o~ satış bedelinin pay. 
~ haı'lç kalaea.lıları ve fazla ml'liimat almak .lsteytınlerln da.lttye 
müracaatü.n Jüzumu llln olnnar. (942/940) 

Askerlik işleri 

Emekli yedek 
Subaylar çağrılıyor 

( TIY ATROLAR J 
İstanbul BeJedJ,ye.sI 

Şehir Tlya.fırola.n 

Komedi mmı 

Bu ııksanı sa.at 20,30 da 

Befilı:taı Askerlik Şubeaı!nden: Asrileşen Baba 
Şubemizde kayıdlı ernkcll ve ye-

JON POST li. 

SON POSTA 

Muhaseb.eci aranıyor 
Gölciikte bulunan Denlı Fabrika.lan Umıım MüdürJüiü emrinde tsUbdam 

olunm.alt " kanuni dunımuna Köre 260 lira.ya bdaı- ücret verilmek üzere blr 
mub9Sebecl alına.calı.iır, 

istokılloerin A.nbrach M. l\f. V. Dl'nh Miisteşaı"Jığına ve iseanbul:la da Deniz 
L~uım Amirli'Ciııe hemen müracaattan. (1568) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuru~ CarUıı: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adcd1: US 

Zirai ve trca.ri her nevi banka mua.melelerl 
~~~~~~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iK AMiVE VERiYO.i 

7.iıuat Bank.a&uıd.:ı. 1.mnba.ralı ve lhb;ırsJ:ı tos:ırruf hes::ıbla.rınd:ı. eD 

az 50 lirası bulunanlar.ı. senede 4 de.fa çekilecek kur'a Ue aşağHJ&kl 
pliına cörıo lkrıı.mlye cla.ğıtılacaktır. 

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

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
J){kbt: Hes3-blarını.ıda.1ıl ııarale.r blr &ene içinde 50 llrada.n l$Ll'I 

dti$mlyenlere ikramiye çıktığı takdlrı.ie % 20 fa.z14Jlle verilecfkt!r. 
Kur'abra senede ( defa, 11 Mart, ll Haziran, 11 Eyl61, ıı Blrl~f 

kf.nun tarlhl~lnıle ct>kllecektlr. 

, 
İdrar yollan nwı.ıı.ln ycn1 ve eski belsoğukluğu idrar uırluğıı ve mesane, 1 

prostat ll'lihabı, sistit, koli slstitlcre, bobrclt mha1sızlııklanna. karşı en mü. 
kemmel bl.r ili9tır. IlELSAiUİTOL kUllanıınlar bu hııstaltk"'larda.n ca!>uk kur. 

Bü!ıün Eczane ve Ecz:..ı. dt!pota.rmdan a.rıııyın12, Depo u: Sami Aksıı. 

İş Banl.uısı n:rttası lıahvaııcıl;lr sok:ık • ·o. 5. :istanbuı. 1 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasınden: 

30/ll/H2 Pa.zarlesl g-ünil sa...ı.t 14 de .satışı mukarrer Teşliklycdekl ikl pafÇ3. 

arsa -.t.şmun iş'a.n ~ kadar tehir eclildlll lli.n olunur. nGGS) 

Kütahya İcra Memurluğundan: 
Bir borollll cününde öcLeın.memesioden dolayı hac:z.edllJp sa.t.aıma ına sıra 

relen etrafı sehlr Orıtac.e köyünden tapunun l\la.rt 931 tarih ve 237 numa.r.ı,. 
ama kayıdlı şaıtuın Mustılfa, cıyevm Aşlroğlu, &lırna1en Himmet veresesi. ıar. 
~ mezarltk, ce.tlııben Ha.lil İbr.üılm ve Ba.nlfe ile oevrıu iki evlek ka.yden 
tarıa. ve balen yişne ba,hQCSl, yanJ (60 M. 1\1, balıi"CYe 300 lira klymet konu. 
lanı~ 18/lZ/9'2 tarihine müsadif Cuma. saat 15 d'eıı 16 ya kadu cta.lrede açık 
r.rt.lnnalle &at:ıb.calııbr. 

Arlll'Jna ıp.rıl.namesl 8/12/lltı t.ırlhincten itibaren iherkea tarıı.fında.ıı r;örüle,. 
bilir, bu a.rtırmacııa. art.ınna bedelinin gayri menkule tahmbı olunan klymctln 
% 75 ini bulmad'ltı takdirde en çok artıran& taa.lıhüdii b:ıJd kalnıa.k ,art.ile oın 
cün daha uza.t.ııaraat 2.8/12/942 ıünü ayni saatte en fdlı ~ ihalesi ya. _ 
pıboaktır. 

~ya l.;lfua.k edenlerden tahmlın oluruuı klymetln % 7,G nisbelmte 
~Y paro..">ı Blırur. Sa.tıs peşindir, lbaıey4 müteak:lb bJuUri olıı.rak ylrml günfi 
geçmemek l,i3rltkı a.hcıya münas'b bir mehU vcrlld>llir, trelır,ı~c resmi ile nlıcı 
nam= ~ı ve fusll.m m:ısmflarınm alıcıya ve bunlar dı.şııııb.kl resim ve 
masra.fla.rm s:ıbj tutnnndan öden<>~ğl ve tı>o'iek s:ı:blbl ıılıı.c:ı.klıl:Lr ııe dlf'er 
ıı.Ui.kı:ubrla.rın gayri menkul ilzerlnde'd bnklannı hususile fıü2 \'C masrnfıı ıla1r 
o'I:ı11 jddja.larmı evrakı mü blteıeri1-e 15 giln içinde el.üreye bUdtrmeıerJ nıksi 

halde h:ıklan tapu sicllıertıe sa.blt olmad~ s:ı.tış bt.deflnln p:ıyıaşma.'>lllilb 

h!ı~ blacıı.klaırı ve fa.zlıı. ma.lfını:ıt C\lm!\k istcyenlerln d'ıılreye mliracaıı.tıa.rı 

lılı;mnu IJli.n ol•mur. 
yanlar hariç clmak üzere diğerleri Belediye bu'1JS!nda.ld -nuaven&-
dek subayların YA.f haddine uğrı -goktor 1. Zati Oget ................................................... ·-·--· ..... ··-·--........................ -.. 
ııbbi .dW"Umları teshit edilmek için hanemnde ~eden sonra hastlt-

,ubemlze müracaatları ilin olunur. Janm &abul ed& ' 

Son Posta Matbaaıı ı Netriyat Müdürih M. Sami Karayel 

SAH1B1 ı A. Ekrem UŞAKUGIL 

lkinciteşrin 24 
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, KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, kfıtlbler 

mühendisler velhasıl bütün mü

rekkebli kalemle yazl yazanlar 

mürekkebin ceblerlne akma.. 

aından, kunı:ma.sından ve u • 

cun bozulmuından kurtaran 

yegine 

HAKiKf 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürel&epll kalemle 
yazı yazmak meebu. 
rlyetinde olan halkı 
hakikaten bu ezi
yetten kurtarmııtır. 

UCU aşınmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmaksızın yerle
rine takılır. 

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

tekilde durursn dul'$Utl mü
retckeb akmaz ve kunımaz. 

KURTULUŞ 
en sağlam ve en lrullanıılı mü. 
rekkebll kalemdir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 
İHTAR: IlallH şaşırtacak rlere. 

cede, bir çok yeni m:ı.rkalar rıktığı. 

na. ~an. s:ıym mıiştcrUerimlzln 

nazarı dUdmt.lerinl celbt"derlz. Ga.. 
ra.mı;)j ola.n ;}alnız TJCAHET \ EI\.A. 

LETİl\IİZİ.ı."IJ P. 8108 • G318 num:ı. 

r.ıbrmı ve KURTUL\ Ş ınlnl ta
ŞlY'IUl dolma kaJtmıl ha.kikidir. TAK. 

LİTLERİNDEN SAltINI!'"IZ. 

KURTULUŞ DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
ısr AN BUL HAVUZLU HAN No. 1 

1 LAN 
Büşük t:a.mlra.t atölyel(;rl olan Anadolu'<b bir mü~e 

ATÖLYE USTABAŞISI ARAMAKTADIR 
Aşa.trda;q tı;\l'tlan halz ol.a.nlaruı A. B. c. rumıaiyle ist. 176 posta lrutll.$U 

adı-e6ine yuı ııe miiracaa.U:ırı: 

1 - Türk olmMı. 
% - Mühendis veya San'a.t meli(.ebl IDC%lmu olmak. 
3 - Biiyük atölyelerde usta.başıht yapınıo obnak. 

( - YllŞI 40 dan fazla. olmamak ve ~rllkle &lakası bulunma.malt. 
5 - !'lıhhıi ve abli.ki vazi~etıerini Tesüab.rla tevsik eckbUmek. 

6 - BIDıassa. torna, freze işleri:nd9 derin ...mur ve pratik toorübcsl olmllk. 
7 - Marangoz işleri, pik v~ sua döküm, teneke ve s:ıç lşlerlle kayna:Jı:çı. 

ıı\ıtQ., lşlmn umumi talı.ip ve {da.resini miimkün kıla.ca« derecede 
umumi ma.liımatı olmak. 

Alma.na veya İngUiz.ce oln.rthıfımu &nlayacak llerecec'h~ olanlM tcreib 
edilir. 

Elverişll oıa.nıar kablllyetine göre 250 lira.ya ka<br aylık ücret :U.ıbllecck. 
ha.yaıt pahalılığı zammınbn fs11fade edooe-k ve iş kruıımun:ı. göre yap:ıca.,tı 
fash mesa1dıen ayrıca ücret a.lablleeek, 3659 sa.yılı !kanuna tabi olm.ıı.y.a..ıaı.tır. 
~ caJlŞllla, liyakat w. gayretine göre takdir edilmek üzere senede 

fki maaş nfsbetlnde Ik.ramiye de ftrlltıbl~r. l\lilessıese t.-.rafmdan bllli. 
bedel konforlu mesken temin ecllhne.J..'1ecfır. 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden: 
Yazın ~obll, kışın arıı.bı knak veya hayvan gibi AW vcs.Ulle haftada 

karş:dıkh iki sefer ya.pması vc•bunun ts:ln yaz aylannda. ve leabınıl.\ lkJ tomubll 
laş ıcy1:ı.nnda çifte beyglrLe amba. ve kıl&k kulla.nılına,k üzere Kaıs • Itotck • 
Pemaıu.d ve İi'dır mcnı.llhııneıcrinde döı<.ter hayvan bulundurulması ve golrne 
gitme bir seferde 900 kiloya kadar yük taşmması ve ha.rı~ yolcu alma.kıta 

müteahhidin serbest bıılu11ması meşruttur. 

Ka.rs • İğdır BraS1 otomobil posta milt.eahhldle 2000 lira aylık muhlLDUnen 
bedelle lil.11.942 Çarşamba. gününden itibaren 15 ciln müddetle kapalı za.rt 
mulile eksllbneye konulacaktır. 

İhalesi 25.11.942 Ça.rş:ııııb:ı ~U s:ı.ai. 15 de Kars P. T. T. ~lüdurıüfii bina. 
smda 1a.pılacald.ır. 

Şaırtn:ı.mesi mezkür mUdürliikten &bnaca.ıctır. Muvakkat temlnM 1800 Ura. 
dır, İS'eklilerdın kanuna uygun teklif mcktublarile teminat makbuzu, lka.ınel. 
gih ve (.)i hal kiıPlbnnı lhıı.Jeden bir saat CV\"clhıe kadar komisyon relsliğlne 
verımetcrl ilin ofunur. «1224» 

TORKİYE iS BftNKftSI 
Küçük Cari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMİYELERİ ~ 

1 adet 1999 Liralık - 1999.- Li~ -
1 )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) - 777.- )) 

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

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

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

2 )) 333 )) - 666.- )) -
10 )) 222 )) - 2220.- )) -
30 )) 99 )) - 2640.- )) 

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

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

334 )) 11 )) - 3674.- )) -... 1 

Türkiye /f Bankaaına para yatırmakla yalnız para biriktirmiı 
ve faiz almıı olmaz, ayni zamanda talihini:ı;i de denemiı olur • 
sunu.ı;. 


