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HAL KIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HAL KIN c:>ILI 
Sene 13 - No. 4419 Yazı iflerl telefonu: 20203 PERŞEMBE 26 IKINClTE.ŞRİN 1942 İdare İf)erl telefonu: 20203 Flatı S kanat 

Rusların Stalingrad şimal 
ve cenubunda ileri 

hareketleri devam ediyor 
15 bin esir daha alındı, esirlerin 

sayısı 51 bine yükseldi 
Merkezde taarruza geçen Almanlar 

Dairelerde mesai 
saatleri yeniden 
tanzim ediliyor 

Mesaiye saat sekizde başlanıp on dörtte 
saat onda başlayıp on altıda son veya 

verilmesi üzerinde elüdler yapılıyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Dairelerde tes- te veya saat onda başlayıp on altıda son 

sovyet mevzilerine girdiler hin ve ışık bakımından tasarruf temini ve verilmesi ve arada öğle yemeği için çalış-
münakale vasıtalarında tehacümü önlemek malara fasıla verilmesi gibi bir formül iıze-
maksadile bazı büyük ışehirlerimiz.de mesai rinde durulmaktadır. Böyle bir karara varı-
saatinin yeniden -tanzimi işi etüd ettirilmek· lacak olursa okullarda da ders saatleri yeni ] 

~ tedir. Mesaiye saat sekizde başlayıp on dört ıbir ust~e _h:_ğ~n..,:c:,_k~·- _______ _ , 
~ ~.-....v...-..r~~~ 

Milli Şef Bağdad Sahte ekmek karneleri 
elçimizi çoğaldığrndan bütün karnelerin 

kabul buyurdular • • 
cu!~:;•j;m!~ l~~~·lbu~ÜnR;!:; kontrol edılmesı kararlaştı 
12 de Bağdad e?çinıiz Cevad Üs· 
t •.J Çankayadaki kö~klerinde 
kabul buyurmu§lar ve bir iltifat 

StalingraclJa Alman tayyareleri tarafından çıkarılan yangınım eseri olarak, kenJisil'i öğle ye· 

Memur ve müstahdemlere ağır işçi karnesi 
verifmiyecek, bunların ellerindeki karneler 

"B,, karnelerile değiştirilecek 
meğine alıkomusl11rdır. 

26 (Radyo aabah aa-ıRus ordularının ileri hareketleri- yolu ve müteaddid kasaba.tar ye. 1'============== 
Londra, G e yarı'sında Mos. ne muvaffakıyetle deva111ç, ettik- niden İ.fgal ed:lmittir. .. I • 

at 1 de) - ~~l tebliğ Sta- lerini bildirmektedir. ŞP.hrin şİ· Cenubda, bir Ahnan tank tu- ................................................... . 

kovada !"e~e; ~~ cenub~ndaki mali ,.arbi bölgesinde üç demir- (Deuamı 3 üncü 5aylada) Saı•••asd 
Jingradın şuna D 

Müttefikler Tun usa davası Libya da 
savaşlar 

8 inci ordunun 
tazyiki 

devam ediyor 
-

Kahire, .25 lA A.) - .~a-
k ı l·ıı·z mü+terek tebl•gı: 

ıar ng · d.. d 8 . . ordu kuvvetterı, un e 

k!ııncıd·' .. man üı:eri1,1deki taz. 
çe uen u.,-- • d" 

"lcl • devanı etınıtler ır. 
yı erme d üzerin-

Libya savat ıne) a~ı b .... k 
deki hava muhar~bt:!er_ı. uyu 
mikya"sta devam etuı•ttır. Pazrtaar-

• . .. tteflll ağır ve o 
tesı gecesı mu kt c· . d ha· 

bomba uça arı ın 
çapt~ nlarını bombardıman ede-
v~ a ~Ü ük yangınlu çıka.nnıt 
r YA bomba teıkıllerı, 
lardır. vcı h .. 
Sicil ada hava alanlarına u~um 
eder~k dütm•n bataryaları . uze-
. . betler kaydetmııler-rme tam ısa 

dirT. batı kıyıları açıkla'l"ın-
unus w u an Alman 

da timale dogru ç • • • "k. 
. d az ck•sı ı 1 

tayyarelerın en en f d n 
motörlü avcılarımtz ta~a ın a -

d .... ··ımü .. tür. Yalnız bır uça 
uıuru ~ • • 

w :: •• u .. ne dönmemıttır. 
gımız ~ 

Fransanın cenub 
sahillerinde 

müdafaa tertibatı 
Marsilyaya uzun 

menzilli toplar 
yerleştirildi 

Ankara, 25 (Ra~) ~ ~a~:.te· 
") Berlinden hıldmldıgıne 

aı - b h·1ı · •. F ...... anın cenu aa ı erın-gore r-- 1 .. h. 
d b hilde bu unan mu ım 

e ve u sa d " .ı f .. k oktaiar a mu.ua aa 
atrateJı n B ·· 
tertibatı alınmakta.dır. u cum. 
leden olarak Marsılyada uzun 

• • w ır bataryalar, hava 
menzıllı ag 1 t' ·ılmis 'Ye di-
d f-. 1 yer eş ır . 

a ı top arı . t vücuda getı-
ğer lüzumlu tesısa 

rHm~tir. rt 'b t ve tesisatı Al-
Müdaf a ite • ı 1:rafından yapıl

man asker e1'1 

auıkade 

karşı büyük bir 
taarruz hazırladılar 

Berlin radyqsu kara harekatında görülen 
atalete temas ederek bunu büyük fırtına• 
lara tekaddüm eden sukônete benzetiyor 

Dünkü duruşmada rap of ar 
okundu, ve muhakeme 
önümüzdeki ayrn 2 inci 

gününe bırakıldı 

Ankara, 25 (Hususi) - Alman 
Büyük Elçisi Fon Papene yapılan 
suikasd davasının nakzen durupna· 
sına bugün aabalı Ankara ağırceza 

Londra, 26 (Radyo, sabah sa- der'in Tunusta büyük bir taar- mahkeme.inde devam edllmiftlr. 
at 1 de) - Fas radyosu akşam ruza hazırlandığım bildirmekte· Abdurrabmanın avukatı Şakir 
nefl'İyatmda General Aleksan- (Deuamı 3 üncü •ay/odu) Ziya Karaçay da muhakemede ha-=!.:....:._------------------------ zır buhanuyonfu. 

C Askeri vaziyet :::ı 

Almanlar Rus baskmlarmı 
durduramazlarsa ne olacak? 

Yazan: Emekli General K. D. 
Kıt, Şam cephesinde ilk baskını Stalingraddan .onra bu cephenin 

erdikten eocua biraz duraklaınıt merkez ve ılmal kısımlarında da 
v havalar tekrar nlı.bi bir tekilde t&ITU'Zİ hareiketler icrasından geri 
~~einılt olduğu cihetle Sovyeller, (Deuamı 7 inci •ayfada) 

Maznunların reddi hiılGm talebi
nin reddine dair Çankırı aiırceza 
mabkemeslnln kwarı okundu ve 
Sovyet maznunlarına anlatıklı. 

Müteakiben temyizce bozma ka. 
rarı aebeblerindcn olarak gösterilen 
Ankara polia emtitüaü profesörlerin 
den Payyonun raporile mamunlar
dan Abdun-ahmanın lstabulda za
bıtaya verdiği iEacleslnln okunma. 
sına sıra geldi, Fakat Sovyet maz
nunlardan Pavlof bu arada söz ala 
rak kendisinin 11" celselerde de bu 

( Deuamı 3 Üncü 3aylada) 

General Franko 
Lizbona gidiyor 
Stokholnı, 25 ( A.A.) - Liz

i bondan İsveç telgraf bürosuna 
verilen bir habere &'Öre mahalli 
mahfillerde, galib bir ihtimalle, 
General Frankonun da içinde bu
lunacağı bir heyetin yakında 
Lizbona gelec~ği söylenmekte· 
dir. 

1 
Heyclt, müttefiklet"İn şimali 

Afrikayı İfgalleri neticesinde is. 
panyada ve Portekizdc hasıl o

Ş• li Al '- L • ıı..:e..:..:.a ı"ıtirıık eden .Amerıkan pık• ıma rıHa ".aı e_. . . 
~nıböPWıan .tayyareler& 

J 

lan vaziyet hakkında «kat'i mü-
zakerelern de bulunacaktır. 

Başvekalet hususi 
kalem müdürlüğü 

Ankara, 25 (Hususi) - Baı· 
vekalet Hususi Kalem Müdürlü
ğüne Hariciye Vekaleti memur· 
tarından büyük elçlHk müsteşarı 
Nedim Veysel lıkin tayin edil
mitlir. 

Memur ve müıtahdemlere ağırı lanmıftır. Bu karnelerin birkaç 
İtçi karnesi verilmemesi karar. gün evvel yakalanan tebeke ta
laıtırılmış ve verilen karnelerin rafından evvelce piyasaya sürül. 
geri alınması alakadarlara bildi- düğü anlaıılmıştır. Bu vaziyet 
rilm~tir. karıısında alakadarlat" halk bir:, 

Memur ve müstahdemler ağır liklerince bütün karnelerin kon
itçi karnelerini <ıE» karnelerile trol edilmesine H.;'Zum görmüı) 
değitlireceklerdit·. lerdir. 

Diğer taraftcn, son günlerde Bundan bafka lokantalarda 
ıehirde hayli s.ılıte ekmek kar- ekmek verilmesi mened!ldikten 
neleri görülmü~ ve ali.kadarlar- sonra bir kısım lokantaların ft-
ca ehemmiyetlf' tahkikata baş- [Deuamı 2 nci •aylada] 

( 
Devletçe ve milletçe y21pman'nz 

lazımgelen tasarruflar : 3 
·-
Uç, hatta dört kat pençeli 
kundura giymekten sür'atle 

vazgeçmemiz ıazımdır 
Ycuan: Ha•an Alı l:..di .. 

Bugün hep\mizio en f a:z.la ı•
kiyet ettiğimiz noktalardan bi· 
ri, kadın ve et"kek ayakkabları
nm tüyleri ürpertecek kadar pa
halı olmasıdır. Filhakika aon bir 
yıl içinde alabildiğine yükselen 
kundura fiaHarı, aon aylar için
de öyle bir raddeye çıkmııtar ki, 
vakti ve hali yerinde vatandaı
lar bile esaslı bir karar verme
den ayakkabıcı dükkanlarına gİ· 
remez olmutlardır. Orta ve fakir 
aileler için ise, kundura meselesi 
batlı batma b~ı- derd haline ge!
m "1tir. 

kinci dünya harbindf'n önce, 
hatta harbin ilk yılları içinde er
kek kunduraları 5-15 lira ara. 
aında idi. Ismarlama olmak tar· 
tile en lüks, en şık bir e~kek ku.n
du~asını 15 liraycl yaptırmak ka
bildi. Kadın rı.yaltkabları ise 4 li
radan batlıyarak 20 liraya kadar 
çıkmakta idi. Birçok tanınmı~ 
firmalarda 10.12 liraya kadar 
çok güzel, çolc şık kadın ayak
kabıları almak kabildi. 

Bugün kavaf i~i, en adi erkek 
ltunduraları 15-16 liradan satıl
makta, ısmıu lama kunduralar İ· 
,e, bazı firmalarda 70-80 liraya 
kadar yükselmektedir. Bilhassa 
Beyoilu cihetinde us.-narlaman 
kaydile kapalcs1ı olarak came. 
ki.nlard.a te,hir edilen erkek 

kundW'alannın fiatları ekseri
yetle 70-80 iira arasındl\dır Ka
dın iskarpinleri de, adileri 12 li 
radan batlamr.k Üzere, 50-60 lL 
raya kadar ytıkselmekledir. 

Kunduralar, hiihassa kış şera
itinde, zaruri g.da maddeleri ka
dar mübremd\ı-. Aylık vasat; ka
zancı 100 lira olan dört nüfustan 
mürekkeb bir ailer.in yıllık kun 
dura masrafı, bu ailenin iktısadi 
vaziyetini temelinden sarsacak 
kadar müthi~tir. O itibarla mü. 
cadele edilmesi lazım gelen bas
lıca fiat mevzularından biri de 
kundura fiatlnrıdır. 

Yaptığımız esash tetkikata na
zaran ku.ndu,·a fiatlarının artı~ı
na sebebiyet veren amillerden 
bir kı~mı h;ç tc esaslı değildir; 
işte bi7.İm mücadrle mevzuumu
zu teşkil elmc'i lazım gelen ci 
betler de, bu esassız amillerdir. 

Erkek kundura fiatlarını yük 
selten amillerden biri, umumi 

(Devamı 1 inci •aylada). 
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Hergün RESiMLİ 

Son horb hôdiselerinin 

9rtaya koyduğu I ~ >~ · 
iki hakikat / / 

\,, Ekrem Utaklıail ._./ '/ ~ '11.m~ 
B ugün ,harb aleminde tered 

dü<le yer bırakmıyan bir 
sarihlikle ıgörünen manzara du
rumun mihver 'hesabına kötü git 
tiğidir. · 

SON POSTA 

MAKALE Birinin menfaatı, öbürünün zararı ... 

Bunu ısöylerken ne Kızılordu 
nun Don ooyunc.ı Alman cep 

hesini yarmış olmasına, ne seki
zinci ordunun Mısır hududun -
dan Tra:blus hudL1duna kadar 
ilerlemiş bulunmasına, ne de Bu İf_çi bir bina yapıyordu, beton dökmü~tü, fİmentonun _ • bana oıt · · • h b' ik' .. k ya Bır cemiyette n.ı. kadar nnıf, hatta ne kadar lcıd var•a ok 

Fr n Z Af 
'k A ka .. meme.sı ı~ın avanrn tr ı gun arak gitme•ı"n· · t" • a sı rı asının meri n "~Ju. 0 

' ıs ı d d kd"ğ · d f Lf J ] ....... u. ar a ye ı erm en arR ı, yek iğerine zıd menfaat vard 

a· 
ır. 

işga İne girmiş olmasına ba.kıyo- Bu çiftçi tarlasını sürmüş, tohumunu ekmi• Eh. · d' Birimizin dileği, öbir.ümüzün i11te;ı..;ne aymaz. 
ruz. -· . .. - .. s· d" h ['" .. k y• mın ye,er r- ... 

. . gı~ı ~'.'r{;uştu-_ ım ~ "~r- su ;nu orumaaından korkuyordu, be. Bütün hayat boyunca çarpışır dururuz. CemıJ et böyle kuru 
Uç yıllık ımuharebe bize gös- ~e de ı kır ykagmııdr e ıyor u .. Yağmur yağmazsa mahııolaca • muştur, cemiyetin büyüğü olan devletin de kökü de &u %rddiy 

l-
e· 

terdi ki, Kızılordunun Harkof l!Ln ıın or uyor r.t. ......................................................... te dayanmı.vtır böyle gelmi ... fir bo"yle gr"decektı'r 
dolayl

... d h . k r ....................................................... y , '."!:' , .. . ..Tın a cepı eyı yarara .................. - ........................... --........................................... . ..... 
yüz kilometreden fazla ilerledi- 1 • 
ği, lngiliz ordusunun Mısırdan 
Trablus hududuna bir hamlede ~ 

=~:~~::~~~ =s~ir_s_a~b~ı7k~a~lı-i~le~~~~S~~h-l~~k~~k~k~~~,~-.~~~~~~~~~~--1 
;~: "!,';!;~· :; ~!~~~m~~~ ~~; polisler arasında a e e me arne en r~ :1 

""" ;s~~:~~~~If:~~~~~::~;~ tabanca düellosu ÇOğaldığmdan bütünJ karnelerin -~uCv 1-

sevincini keder~ t~hvil ~tmiştir. .. _ -- k 1 1 d•ı ~EKT_UPLARI 
Bu defa da yenı bır mucıze gös- 1Curetkar sabıkalı, polialere atq on ro e 1 mesı• kararıaetı 
~~;~~:'teiı:7~a:i~~~~~dı:~~~i10~ ·;~rr;;l:!:~k1!!~:ı7,;k:z:Y;:;7r~f~ . 'l Karanlıkta kalan 
dusunun Tra:blus, Amerikan OT" Evvelki gece Fatihte blr vakta (Baf taralı 1 inci •aylada) 2 - Memur veya müstahdem bir sokak! 
dusunun Tun us hududlarında o~ ö1düıımek k.udile bir polisi- nnlardan karne temin ettikleri olup l:a ekımekte kart usulünün 
yavaşladıkları görülmekte, Al - nıize üç el &tef eden bir sablkalı ~e . bunları mıişterilerine verdik- tatl>lkatına aid tcılimatname hü- Kumkapıda, Eıircikemal m 
man ların Rus cephesinde vazi- yaralı olarak yakalanmıştır. erı h~ber alınmışbr. Bu husust.a kümlerine göre kendHerine ağır lıalle•inde oturan okuyac:ala 

· d" 1 • al k, · · Bu cür'etk- K ·· ük' t da alakadarlarca ehemmiyetle icri ekınek kaTtı verı"lenlenn" bu rım.u.dan aıağıdaki mektubu 
yetı uze tnııye Ç< ı:ı.tı ·ıarı ısı- ar, aragumr e otu. tahk"k ı k n aldık: tilrrı~ktedir . . rıuı sa.bıkahlardan Sabahattin adın- l tt a

6
t Y

1 
aVpı l~l~ .. taddır. kartlanru toplayıp yel'lerine <' Bı) 

B Al . . . da biridir. Müteaddid suçlarından •an u a' ıg;n en: kartlan verilmek üzere daire «Kumkapıda EşirkemaL ma 
~ :nan ga?etlerının sonu dolayı zabıtaca aranmakta olan Sa. 1 -. Hük\ımetçe ekmek ve ek.. ni~emedlerinin reami bir tez.ke- haUe11inin Cami aokağındak 

belkı gelır, ıbelkı gelmez, harb bahatt:nt evelk.i gece Karagüımriik- meklik h~bubat vesaire etya ve re ile, kazalılrcl:ın alınan kartlar havagazi feneri geçenki fırtı 
aleminde durumun mihver hesa-ı te tenha bir sokakta do~ırken m8:ddelerm <la.~l~~lmas~nR d~ir için kaymakamlıklara, Belediye· nada bir ağacın devrilme• 
bına kötü gider görünmesinin se 1 Şemsettin adında bir polis memu. tal~atname .~ukumlerıne gore den alınan kartlar iç:.n de Bele. neticuinde parçalanmıf, en 
bdbi bu harh hareketlerinden 

1 
ru kendisini tanıımış, yakalaınak is- ı :_ne~ur. vekmmu&tııhdemlere aid a- diye İktısad hicri Müdiirlüğüne kazı idare tarafından kaldı-

k f 1 l k "h h temlştir. Fakat azılı sabıkalı birden- gır 1~1 e ek kartı verilmiye- müracaat etıneJeri ehemmiyetle nldıiı halde biı- yenisi takıl 
ço aza o ara mı ver cep e~ b" il . b' "'t'" .. b cektir tebI•.ı"g· 0 1unur. mamutır. Ba yüzden Camı· so· 
• d l 1 h bl ıre e nı ce ıne go urmuş, ta an- ~ . sın .e yapı mı.ş o an e~sa arın cıuını çekerek memurun üzerine kağı bir haitudan(ıeri ıfıksız. 

hakıkate uygun çıkmadıgırun an üç el ate§ ~ ve kaç.mak teşeb. Sükrü Ka~a ila v asfi Mantar papuçlarına dır. Pek dar oc berbad bir Va-
laşılmıya lbaşlaımıış olmasıdır. hüsünde bulunnıu~ur. Sabıkalının ziyette olan bu sokaktan geç· 

Alman devlet reisi Sovyet kmfun~mdan kendisini korurnağa Rtzayı do 'an~trm1Ya ka1kan eroin saklı yan mek çok müşkülleşmiştir AR 
harbinin ilk yı.ldönümünde vazi- muvaffak olan cesur memurumuz sah k 1 . ·ı ı· 1 k d lakadarların dikkat nazarını s b b tti . 1 1 b -'-- 1 a llllD yenı m n. e 1 a ınlar yakalandı cekerek, buraya bir an evvel 
yetin bir lhülasasını yaparken· a a a nın Pet n ıri1ö.lnanıı§, b. . 

ı 

a 
. 

. 
ı 

. 
i 
. 

. 

Y l b
. kt d ld-· karanlık .ok.aklara dalarak gözden Bundan bir müddet evvel, eski Emniyet Kaçakçılık Bürosu me. rr tenv~r. v~sıtacı koymaları-

- a nız ır no a a a an- k bo - al 
1 

b k 
1 

dahil. kil" .. .. l l 11 • nın temınını rica ederiz. ıı 
d k O d S h 1 

_ d a.y .nıaga ç ifan uı ı sa ı a iyi ıye ve ı Şükrü Kayadan 1an- mur arı evve.0.1<1 gece Küçükpazarda \.. 
ı . 3 ovyet azır ıgının e- ta'kib tı ı f Bi ~'dd d · 'L b" ull · -. . . - . . e n \ ır. r mu et evam taJ yolile para almak isteyen ve garıu ır us e erom satıcılığı ya· .._ __________ _ 

J 

recesmı tahmın edememış ol - eden bu takibe diğer zabıta me- Şeb' Ti . 1 . d . pan iki kadını yakalamış ardır 
k 

_ı • • l d · · _
1

_ • • ır y&l:r0$U artı.s.t erm en Vasfiı , · • 
rna hr, uem~ıtı. mUt arı a tıtıra.& etm:~. nihayet ga RI k d' . 1 d , _ . Bun ar, Tahtakalede Şekerci so-

B h ı d k
. hı.kalı b' '-" ed k • 1_ zanın en ısı C"\.' n e o ·ınadıgı 1 k :::. nd ot M". . azı ata ar var ır ı esası ır I(;°' e 51 •t~•rıaauıttır. • . . a;sı a uran UJgan ıle a.ynl yer 

1
,-n_ d ed' t" · d l" Fakat Sabahattin bu defa da ta- hır zamanda arkadatıyım! Dıye ıçe- sakinlerinden arkadafl Cemil ad 

a aw;:a ar mce ne 1cevı e a a- . . . . e -

k d d k 
1.ı k. A1 _ banıcuına sarılmıt, memurlara en· n girerek ınuhtelıf e,yalarını çalan larında ikı kadındır. Müjganla Ce. 

a ar e er, aıoı ı manya dah etırn w ba 1 B kü' ·ı · 1k h , l S h lı · t ege 1 amıttır. u 5- Mebmed Ali dün Karakövde bir rrıı enın evve i gece Küçükpazarda 
n•n ı:ıtası }"a nız ovvet azır - tahça mukabele lıartısındn memur- · . bir takım kim 1 l j li ı ı· ·· 

Taksiyi emrinde 
ça 1 

ışt'rıyorınuş 
Hususi ot04n0billerin 

ne getirilerek sahiblerl 
kendi ihtiyaçları için 

ı. taksi hal 
tarafında 

kullanıldı 
n 
iı 

görülmektedir. O.ın•n dere<:esini vcınlıs. taıhmin J .. r da sfühlarınt kuUannw'a lokantadan lSO lira kıymetinde .. .. k uklse et' e g z iz 
1 

go-,., "' 9-1 r, b' al 1 nışııp onuıt arı kaçakçılık me-
etmekt~n iihCl'ret lrnlmrımış, Mos- cür'ctkir sabıkalıyı iki bacağından ır P t:> ça arken ya.kalanmııtır. ınurlarr tarafından görülmü§, bu iki 
kovrı. t~a,.,.1 ,..,.,, .... <1,,.,... f>on t:::ıarru- yaralayarak yaık.a,laınağa muvaffali Suçlu yapılan sorgusunda hadiseyi, kadın yakalanarak karakola getirJ-

7.umı ve Stalingrad savaşlarına o1m1J!lardır. inkar ebnlpe de 4 ay müddltle mWerdir. 
k.,rJ.,.r mutı<•,,.f"benh h~men her hapse mahkum edilmittir. Üzerkri aranan hu iki kadının 

n Dün bu vaziyetten yakalana 
2749 numaralı hususi ctomobll 
pıakası alınmşıtır. Bu taksi tücca 
Ziya Avunduğa ald bulunmaktadı 

in 
r 

r. 

sı:ıfh:'l •• .,,. .. rı"' mütemadiyen teker- Kandenizde batmak teb'ike:i ayaklarında bulunan yenı moda , gaç·ıre!I mıto"rler ;................................................. mantar papuçların nazarı dikkati 
r;; .... nin Jıın...,uı;hır. ı ; ı ! ~ celhetmlJt ayakkabılar gözden ge. 

Alman devlet reisinin bir bas. - Dün havanın birdenbire sertleş- : Pa rt ,. fak,. r ha 1 ka . çirilince. mantar katları arasına iti Betiktaıta oturan ve katilde 
ka nutkunda Moskovanın düs - meal yiizünden Karadeni:,.den Imna- ~ :. na He yerl~tirilnıi,, küçük eroin mabk.Umiyeti bulunan Cemil adınd 

içki yüzünden yaraıama 
n 
a 
ı_ 

ı-

I 
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Sabahfan Sabaha: 

Resmi tebl.ğlerde 
Ne edebi, ne şairane 
Cümleler var 

\. ___ Burhan Co.lıid 

d 
h 

G öklerin yalnız şairlere il • 
ham verdiği devir !erden u .. 

zatktayız. Şimdi gökler hava mü
afaası zayif miJletlere sadece' 
aşyet ve deh~et veriyor. 

ç 
b 

H~va silahlarının şekilleri ger
e şaıranedir. Çünkü kartal lbile 
ulutlar ara'Sında süzülürken 
evkle seyredilir. Fakat kartala 
öre k~zular, şahine göre piliç
er ne ıse tayyarelere göre de in

z 
g 
ı 
sa nlar öyle ohnuş.tur. Kendisini 

ôrmek değil, motörünün sesini 
uymak en yakın sığınağa can 
mı ya kafidir. 

g 
d 
at 

d 
rı 

h' 
la 

Bu lhar:b cep'hedeki muharib • 
en ziyade gerideki şehirliyi kı
p geçiriyor. Neşredilen resmi 

~telere göre hu harbde tayyare 
ucumlanndan ölenler milyon 
rı bulmuştur. 

sır 

llim, fen üstadı milletlerin a· 
lık hizmetlerile meydana gel
iş kıymetler, abideler, mamure 
r 'bir gecede bir yığın taş hali .. 

m 
le 
ne geliyof. Hava hücumlarını biJ 
d" 
ne 
ıren resmi tebliğler de ne şaira
dir: 

sü' 
((Göklere yükselen kızıl alev 
tunları yüz kilometre uzaktan 
rülüryor<lu .•.... Stüdgard şeh· 
yanarken alevlerin ışığı etyaf

gö 
ri 

ya 
talci karlı dağlarda. garib akisler 

pıyortlu.» ... Bombayı taım or 
ına yiyen petrol gemisi engin tas 

de niz<le bir volkan gibi ateş fış· 
ıyorclu.» kır 
Görüyorsunuz ya, resmi teb .. 
erden ~ parça aldığım bu liğl .. 

c 
ya 

ümleler insan ruhunun yavaş 
vaş katılaşıp Neronlaştığını 
steriyor. 19-1-0 da Londraya rya 
an Alman hava hücumlarında 

gö 
pıl 
da 
ok 
dü 

lbuna benzer resmi tebliğler 
uyorduk. Bir ·tayyareci gör • 
kleri11i anlatırken: 
- Bu bir cehennem man· 

zar ası idi, diyordu. Çıkan 
ya 
ka: 
yo 

ngmlann sıcağını duymak 
bil oluyordu. Sekiz mil • 
nluk Londra altımızda em

sals iz !bir donanma, bir şeh
ri .. ayin manzarası gösteriyor .. 

n Bu ımeş'aleli donanmalar 
azametli şehri ayinler AVTu
m en güzel şehirlerine sira • 
etmiştir. 

du. 
bu 
pan 
yet 

bed 
SuuTunu daha 19::l!"l da kay• 
en medeniyet bu dimağ heze .. 
ından kurtulup id'rakine av· 
p,t:tiUi 7aman istediği marifd 
ölçüsünü ta;kıdir edecek.tir. 

yan 
dPt 
tin 

(!Jucfuuı Ca/ud ...... . ...................................... -. ...... . 
K ahvel?re giden talebeler 
ş ehrimizd.ekl lise ve orta okul 

ürleri dün öğleden sonra lstan• 
Kız. Lisesinde Maarif Müdürü 

miiıel 
bul 

mek üzere olduğu hakkında a.çı- ~~mı~a gelmekte olan b:rkaç mo. : k d d t k 5 paketleri bulunmuştur. Bu garlb u- birit evvelki gece ayni semUe ko 
- l .. "dd D h tör İgneada açıklarında batıma teh- : Un Ura ag .. ı aca : sulle beyaz zehir kaçakçılığı y.ap· 
ga vuru.an umı . en,. ~~ ~v- 1 likesl i~ karfıl~mt~\.ardır. Motör- • i mağa kalkı'8n cür'etkar kadınlar, tukçuluk yapan yine katilden sab 
zasının ışgal edılrnesı U7"rıne . terden biri bu vazıyet kar,ısında : kaçakçılık mabkemealne teslim e- kalı Arif isminde bir arkadaşll e M uhsin Adil Blnal'ın reisliğinde 

umi bir tıoplantı yapmı§lardır. 
1iaplantıda, okulların derslere 
adığı müddetten.~ri ders ve 

are ltlerl etrafında alınan karar• 
ve elde edilen neticeler hakkın 
görüpnelerde bulunulmu~. Bu 
a kahvelerde yakalanacak tale• 

erin oku11ara teslimi meselesi de 
~tür. 

Rus ordularının açlıktan Kendi hımıulelerlnden bh· kı~mını denize Cümhuıriyet Halk Partisi i dilmişlerdlr. Beşiktaş.ta Niyaz.inin içkili ıazino 
kendilerine çi.irümiye mahkum atmak zonında kalmı,.la.-rlır. fakir halka t~vzt edilmek ü- ~ o suna gelmi§ler, burada geç vakit 
olacaklarma dair ileri sürülen . l ad 1 '\ D h b" "k zere Sümerbank Beykoz fab. :. Measuc~t kupoılar dagu tlıhyor k,.dar birkaç ılşe rakı için kafalar 
L_ .._ k d b mış o m ı ar mır a a ır ı ı k adamakıllı tütsülemitlerdir. Sarho 
Kanaate varınıcaya a ar u ya- l b' f 

1
., ri asında 4000 çlft ayakkabı ! Yerli Mallar Pazarlarının dai?ıta-

1 h ı "f ah" l .. ay evve ' ır tara tan "usyarun . • ki bit vaziyette gazinodan çıkmak üz nı manın mu te ı tez ur erını ·'1- lt . _. __ 
1 

l hl . yaptırmaktadır. Bu ayakka· : cağı pantu u mensucat iç.in kupon b 1 

k k 
... .J··k yuır;::;e tıgı yaroım ta e erme b-l d . • · p .... · .... d re u unan iki sabıkalı bir aralık sı sı gorou , en sonuncusuna bak b' ft d .. k ı arın ağıtıAmasına önümüz-: tevziatına aza.,.esı ıJunun en itiba.. 1 t t • ~I hesabını ödemek meselesin 

da Stalino-n.dın gerMne uıpraya- ar, ._ır a .. ra .. an a g~ erme deki ay içinde başlanacaktır. : ren başlanacaktır. Bu defaki tevziat d e·'" J Id - b k J l - k d \ • 1 ani d en kavgaya tutuşmuşlardır. Bu es 
rak çürümeve mahkum olduk · te 0 ugu uyu can 1 ıgı ay e- ................................................ ,,I Halk Birlik eri t ın an yapılacak nada Cemil tahancasınt çekerek 

1 ı R d 1 
.
1 

derken bu noktayı düsünmüs ve tır. arı sanı an us or u arının mı - ld ~ ·h l · Ar:fin üzrine ateş etmiş, onu baıın 
yonu asan kütleler halinde ve yazmış o ugumuzu atır ıyo • ( ' dan ve göğsünden ağır surette ya 

yepyeni vasıtalarla mücehhez o- ruzR. 11 - , 1· ·-· - İSTER iNAN, iSTER iNANMA. l 11 ralamıştır. 
].,,,...,, 1r il~vjv.. "tılmalarmı seyre - .. u~ can ı ıgmın oe ırttıgı ye Silah seslerine kopn zabıta me 
d k h"ı1 ) nı ıhtımaller ne olursa olsun bu- Dostlarımızdan. birinin dos- ı ra ... Verin bana 0 fifeyi/ eli- mtB"larl, kaçmakta bulvnan suçluyu 

ere- şa 1 0 uvonız. gün görünen haıkiıkat Almanya-, tu rakıya bir:ı~ fazlaca düt- yor. yakalaııuflardır. Arif ifade veremi 
.. ~.ur':'mun. A.lmanya hesabın::ı nın hem bu canlılığı yıkmıya mu kün ... EıJinin f;i: kötesi.ne çe• - Olma%! eliyorlar. Vere- yeıceK bir halde hastaneye kadırıl 

kotu gtlmesı bır savaş safh:1sın- vaffak olamachğı, hem de Ame· kilip yalnızca demlenmeğe de meyiz. Bi% burada me:z;cli ola- mıtt.ır. 

- um 

e 
1 bati 

' 1 
,d 

c ı ar 
da 

. ara.d 
bel - gÖ .. 

. 1 

: 1 
s. 
E. 
Va. 

w• Takvim 
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Zilkade 16 - Ka81m 19 

İm. mı. Öf!. İki. Ak. Yat. 
12,32 2,16 7,18 9,i6 12,00 01,37 

6,16 8,00 18,01 15,80 17,4~ 19.21 

da ~l~arı ord~larmın .belkt -~~- rikadan Avrupaya liatırı sayılır meraklı ... FakaC sqn günlerde rak açık raiıı verebıliri%. Ya. 
rın onu e1•nahılecek bır venılm- b'" ük' ı··1ct lb' rd _,_le hiçbir yerde, bir küçük ıışe rım kiloluğu da kadeh kadeh 

w 1 . ...ı d w 1 K 1 uy u e ır 0 unun nlll - rakı do.hi bulmak mümkün de- verebiliriz. 
ye ugrama ann~a erri , ıı:ı or- d'l · · ·· .. d'w ·d· 
d b ı ı mesının onune geceme ıgt ır ğil. Bu zat düfürıüp taşınJık- Miifteri hemen maaalardan .ıali/Jini. 

f alllfl<H 11U1Jlllfl1i ~ 
I . 
}'Jce hatırınızd 

a rurun. 
O, bütiin d .. 

unyada şöh 
larca in~anın . . rer bulan ve mily 

ıztırabını. dind' on. 
~eren Alman ilaçlan ıren, onlara şifa • 
ılaçlarının h nıo alamecidir. •S. 

er ambalajında !GflQ• 
0. itiınadın_ıem2M:fJ. . bu aliınet v.ardı.r 

/ 
ı """' 1 

tınUn U ~OTISUZ Vaf ığı göstere s·• L. 1 k d '., ı d'Y' ' b' • -L • 

b
. . oze 0c'1Ş ar en e soy e ıgımız tan sonra niha)·et fÖ)·le bir ça. ınne ÇOHiıyor: 
ılmtş olması'ndadır. gibi Almanya belki bug.ünün reye ba~ vuruyor. - Haydi bakalım, ~efirin 
fakat K:zı.lordun.un hazırlığı- zorluklarını yarın yenebilir, fa - Yanına bir huni ile bof bir bana rakı ... diyor. 

nın den~cesını taıhmın edebilmek kat RU'S canhl ğmı ortadan kal- biiyiik fi~e alıyor, me)'haneler- Garaon mnelerle masayı 
te ald~nan vnlmz Almanya mı· dırarnadılkça ve deniz aşın nakli- den birine gidi)or; donatıyor, •onra da kadeh ha-
.J~r" Brzzat K 1 rd .. tt d d ,_ - ~u yarım Lı"lola;;...• ben deh rakı fQ,ftmağll batlıyor. 
u. r ı:zı o unun mu e- vaıtı kat'i sekil e önleyeme iKçe ~ " ,._ B fikl · l ·ı· l A "k 11 · burada irmeuc kalku.sam, u zat her kari.eh geldikçe a{J-

er:ı, ngı ız er, men a 1 ar, durumun ko"tu·· mtntesı"ne ma .. ni ~ .. zına h~· Loyd - · · b S S "'' benden kaç kuru;'? a[ırnnu:? ..... r H uga flfenne u 
İr tafurt Cripps. Mister ~'en- olması oek gi.icti.ir. diye auruyor. rakıyı döküyor. Böylece yarım 

dell \Vilki, hatta Mister Çörçil bi Son harb !hadiselerinin t'YÖ&ter- kiloluk rakıyı J}tfe)le aktanyor 

1 1 d 1 
'\ R l "' - Beş lira! Jiyorfor. ve •İ• .. anin tıpa''"' kapadık-

e yam ma ı a. r mır usya. ya yo diÇ{i ibir ~uılcikat buysa, öteki ha~ :r ,..._. Iad kl bi l k l R - O halde hır:z.cdin ki bırn tan .onro he•"funı ödiiyor1 çı-d arı on ' n erce tan 1 e us kikat te dü·şÜınme sırasının gel- o ralıtyı içtim, ifte •İze beş li- kıp gidiyor. 

or usunun müstacelen muhtaç diğini gÖ'ste:rrnesidir. iSTER ı·NAN, iSTER iNANMA ! 
ıoJduğu a:sgari malzemeden ziya- ı:;; / q ı / 1 . _ 

tde_ibüYa.tını. fazlasını temin et· ~kl!tll# l.Aıtt/a/3Ul/&I. • , .. ·-----------------------"" 



gra le 

B BE l 

u·r ing"liz gazet. ine '"r ~i 1 r b . 
um oda t·ğı b ra Y r, arbı b hı 

şe ·ı e genel kurm Y i re e ce 
) Daily kumandanlıktan çekilmeği ka ·ı öğrenmektedir. Olayların, Al • 

Londra 26 ( A.A. - . b. l · w • • h b" ı k · ·· · d 
Sk . mniyetlı ır bu ettıgını, ar ın gene urmay manyada manevıyat uzcrın e 

etch gazetesı, e . . · w • bir . • 
kaynaktan aldığını bı~dırdıgı) tarafından ıdare o\unacagını ve derin bir tesir yaptığı mlı~ahede 

F"'hrerın ya nız 
harebe göre, u ;ile bat • bunun da tadıle uğrayacağını olunmuştur. 
Ünvanını muhafa-z:a sure - - - - - - - ------~ ---~ ~.-v..-v...--.-r....-...~ ..... ~..... 4 ... 7 ... H, ... __.. 

İngilizler, Amerika
nın oarıanla işbirliği 
yapmasına kızıyorlar 

lrn 26 (T.P.) - İngiliz 
Stokho Amel"ıkalılarm Dar • 

matbuatı, "k" mesai etmelerin · 
ı "le teırı 1 
an 11 

1 çok muğberdirlet". Çok 
den dol ayıolan «New Statesmao 

··ruz u 
nud N tion» haftahk mecmuau, 
an a 'ki . . ki 
l)srlan ile te~ı .

1 
mesa.71 •ıac~t ı 

bir ıı.afha» naı:nı e tavsıd ektı:neM"he 
bu harekchn l ransa a ı 

ve e k 11r,.1 olan vaziyete çok fena 
ver "' . . -
ve öldürücü bır tesır yapacagını 
be lirtme.lttl?Jd ir. 

Berlin ne diyor? 
Bcrlin .Z6 (T.P.) - Alman ha

riciye nezareti sö·.:cii-sü, Fransa • 
nm garbi Afrika müstemlekele • 
rinde vukua gelen deği§iklikler 
hakkındaki suale, cevab ol"rak, 
Amiral Darlan ve Mare~al Petain 
birbirine zıd beyannameler neş
retm:şlerdir, iimdi oradaki vazi· 
yetin inki§afıııı beklemek muk • 
tezidir, demiştir. 

Garbi Fransa Af,1kasının Ami 
ral Darlanm emd altına girme· 
sinin, Almanya ile F1·11nstl a~asın
daki siyasi münaa~betler~ bır .~e· 
sir" olup olmıyacağı ııuf!lıne, soz
cü, Almanya için yalnız Maretal 
Petainin ve Lavalin Fr8:nsası mP.v 
cuddur, cevabını Vf'rn ı~ ve . hır 
Fransız generalin.n daha ha.mler 
arasına katılması bizi P.IAkadar e· 
demez demi~tir. 

Darlana itimadsı:r.lrk 
Bern 26 ( A.A.) - Neue 

Zürcher Zeitung gazetesinin Lon 
dra muhabirinin bildird:ğıne gÖ· 
re ş:mal Afrikadal.i va:ı:'yet Dar· 
lan hakkındaki aimadsızlığı or 
tadan kaldıracak kndar aydın · 
lan"T!amıstır. 

De Golün nutku 
niçin tehir 
ettirilmiş? 

Londra 26 (A.A.) - Gener~l 
de Gaulle tarafından tekl f ed_ı. 
len radyo yayımıuı? !"uahhar hır 
tarihe bırakılması ışınden ~~hse-
d h . "ye na:.ıırı Eden, dun A

en ancı d imal Afrika 
vam Kamarasın a, ş .. . 
muharebesinin fevkalade muhı~ 
bir safhaya girmis bulun~as~. yu-

.. d imal Airihadakı mutte· 
zun en, ş d Ge 
fik kuvvetleri başkuman anı : 
neral Eisenhower ile mahallı 
Fransız makamları aras•nda ya· 

l .. na kasl\ et-pılan anlaşma arı mu d'.. • 
menin h~nüz zamanı gelrn~ ·gını 
aöylemistir. ---o---

Kral Cenovayı 
gezerken halk 

sulh istemiş! 
L~ndra 26 ~A.A.) - lngiliz 

hava kuvvetleı-nıin bombardıma
nına maruz kalan Cenovnyı ziya· 
ret caen 1t lya kralı ile veliahd 
prens Humbertll'nın şehri gez • 
dikleri sırad Cenova ha kı har. 
b. b" . ' ın ıtmesı ve bl'rı~tn t••euüsüne 
aid isteklerini gö termck mP.k • 
sad"Je prncerelere beyaz örtüler 
asmışlardır. 

Ruslar 
Alman 

Rjev cephesinde de 
mevzilerine girm;şler 

Moskovaya göre, Almanlar ilk şaşkınlıktan 
kurtulmuşlar, Don dirseğindeki taarruz 
durdurulmazsa vaziyetleri çok tehlikeli 

Londra 26 (A.A.) - Alman 1 va kuvveti bulunması yüzünden, 
radyosu, Sovyet kuv 1etlerinin Ü· puradaki Alman kuvvetleri yok 
çüncü bir teşebbüsle, Moskc,va e.! lmek tehlikesi lmrşısındadır. 
batısında, Rjev cephesinde Al • Moakovayu göre 
man mevzilerine gi<meğe muvaf- Moskova 26 (A."'.) - Mihver 
fak olduğunu kaLut e1.mt?ktedir. 

1 

kuvvetlen ekser~ya muhtelif is • 
Don dirseğinde Va73yet tikametlerde tam biı- bozgun ha· 

Moskova 26 (A.A.) - Sovyet linde çek"lmke teise de, umumi· 
kuvvetleri, Don iızerindcki Al • yet tibarile, Sov yet taarruzunun 
man hatlarında, b=ri s .. ramioviç, verdiği ilk şaşkın'ıkta.n kurtul • 
dikeri buradan bi-raz daha uzıık- muş gibi bir manzarll göslcrmek
ta Stalingrad cenubundl\ iki bü- tedir. 
yük gedik açmı~lar ·.;e halen bun
ları geni~letmelde meşgul olmak
ta bulunmuşlardır. Böylece, Se· 
rafimoviç, Kotelnikovo, ve Sta • 
lingrad üçgenindeki A~man1arın 
durumu, yirmi dtırt saP.t zarfın· 

da, Don dirseğ:ndt: süratle yürü
yen Sovyet kuvvetlerini durdura· 
mddıkları takdirde, çok üm"daiz 
bir tekil alacaktır. Kletskaya'yı 
geçen Rus kuvvetler?nin Tche • 
nichevsk'i almalart, diğer tar~f
tahda, ordu ve kıt'alarını koru. 
mak üzere eller:ııc!e pek az ha-

Berline göre Rus:ar 
Stalingrad~a irtihali 

tamin edemediler 
Berlin 26 ( A.A ) - Doğru 

haber alan bir mnhfilden D. N. 
B. ye bildirildiğine göre iddı." la. 
rı h:lafına olarak Ruslar ~imdiye 
kadar Stalingrad ile irtibat tesi ~ 
sine muvaffak olamamışlardır. 

Ruslarm Stalingradde ile i 
hareketleri devam ediyor 

(Baf taralı 1 inci aayfoda) I da;r ilerlemi~lerdir. 
meni kısmen imha edilmiştir. Bu- şehri işgal edilmıttir. 

Sirıı.viniko 

gün ıılınan 15 bin yeni esir de Don dirseğinde kuvvetlerimiz 
dahil olmak üzere, harekatın 6 ila 10 kilomel"re ilerlemi§ler ve 
başlangıcındanberi alınan esirle· 5 köyü zaptelmışlerdir. 
rin sayısı 51 bine yükselmişfr. Klebkayanın cenub batısında 

Staling:rad cephesinde bulu· kuvvetlerimiz 3 duşman tümcni
nan gazete muhabtrlcı-i., binlerce ni generalleri ile b:rlikte esir al. 
Alman, Rumen ve İtalyan cesed- mışlardır. 
'erinin kalın bir kar tabakası ü. Volga üzerinde 3 köy geri a-
zerinde yığılmış oldukiarını bil- lınmışlır. 
dirmetedirleı-. Stalingradın <.:enubunda hare· 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman ket etmekte olan kıt'alarımız 15 
orduları ba~kumandnnlıiının teb- ili. 20 kilometre ilet İemeğe mu· 
liğİ: vaffak olmuşludır Bu kesimde 

Kafkaİyada sadece mahalli Sadovoyi şehri itgal edilmiştir. 
savaşlar odmuştur. 24 Sonteşrin gunünde yeniden 

Kalmuklar stepinde motörlü 12.000 esir almmıştıı". Esir adedi 
bir Alman birligi, dü~man mev- böylelikle 36.000 ı bulmaktadır. 
zilerine girmiş ve onu doğuya Ayni gün, düşman 15.000 ölü da· 
doğru atnuştır. ha vermiıtir. Böylelikle taarruz 

Stalingradın 'le Don nehrinin ba~İıyalıdanberi ölü adedi 42.000 
büyük dirseğinin cenub batıalnda i bulmuştur. 
dü~an, mühim p:yade lcuvvet· 19.~4 Sonteşrin arasında kuv
leri ve tanklarla hücumlarına de. vetlerimiz d~mandan şu ganai
vam etmiıtir. Sovyet kıt'aları, mi eltje ebnişlerdir: 
yeniden insan ve malzeme itiba- 1164 top, 431 tank, 3940 mo· 
rile büyük kayıblara uğramıştır. törlü taşıt,, 5000 beygir, 3 milyon 

Şiddetli savaşlar netic~inde mermi, 18 milyon fişek. 
Alman ve Rumen kıt'aları, düs- Alman yaralı miktarının 
manın Volga ve Don nehirleri a- 120.000 e çıktıgı soylenmektedi:r. 
rasındaki hücuınl.n:nı püskürt- Almanların hücumları 
müşlerdir. Dütmaıı, büyiik ve Berlln, 25 (AA.) - Alman ordu 
kanlı zayiata ugramı~ ve 54 tank ]arı bqkumandanlığı tarafından alı 
kaybetmi~tir. .. nan son haberler-e göre, cephenin 

Stalingrad şehrmde duşman, merkez kesiminde §iddetli muhare
bir takım hücumlarda bulunmu~ be~ olmaktadır. Bu sırada temas 
tur. . kıt'aları, sabah sisinin him:ıyesl al. 

Şark cephesinin d=ğer kesım- 1 tında ani olarak Sovyct mevzll ... ri
l "nde Alınan k·t'aları, muvaf- ne ginni~erdir. Alman :kumbaracı- 1 
f erkı etli hareketler ynpmışlar ve ları ile istihkam kıtnları, dü,manın 
d~' Yanın mahalli hücunılarını mukavemetine rağmen, 1300 ınet-
~~ş~. t u ..... ıerdir. reden hiç de aıağı olmıyan düş.. 

pusıtur m .., ·· ı 1 · O .. ·· husuı'i cicmeç man siperlerini hucum a e e geçır-
çunc~ (A A } _ Mosko· mlşler ve dü,man tarafından yapl· 

Lo~drn, 2 . . · : d f olmnk lan şiddetli bir karşı taarruzu püs· 

Fas Su,tıı IDln ff ıızye't va dun gece, uçuncu e a k .. ıtm·· lerdir Evvelce de bildiril.I 
• J • ~ 2 üzere hususi bir demeç neşret· ul Ufl N . nehri sahilinin tat. I 

• • t" m ı o an eva mesa11 mıBş ır.d • l d "l kte biri harekatı esnasında düşmanın 
u emeçte şoy 'l;l enı me • ed"l · hud b 

C~ndra 26 (A.A.) - Fas ııul- d" • 20 tabyası zapt ı mıı veya un 
tanı Ruzvelte oir mesaj gönder- ırKıtaatımız ilerı hareketine de· lar da alev bombaları ile inf~~ak~ar 
mit ve Faslıların Amerikan kıt'a vam etmektedir. 2~ Sonteşrin gÜ· vUkua getlrilmitt!r. ~lman musa e
larını dost olarak kabul ettikle. nünde taarruz inki•af etmi~ ve me grupları, 130 duşı:nan tabya ve 

....... c..u._ ....... ..._ _______ ~lun:y .. :1
0 

,. re ka· mevziini berhava etmışlerdlr. 

' 1 b 
"" ~~ütfefikl r Tunusa 1 Suikasd ava~ 

karşı büyük bir 
taarruz hazlriadjlar (Baf taralı 1 inci sayfada) l disini dinlemek is~cınemesini ka· 

raporların okunmasını rica etml§ nunsuz bır hareket diy'! tavsif 
. . f~t m"!tkemenin bunu reddcyle-1 tti. 

Lila§ taralı 1 ıncı say10c!aj Illl§ oldugunu söyledi ve profesör Reis - Mahkeme kn ı 
dir. Berlin radyosu da, kara ha- , Pnyyonun raporundan başka isim protesto edilmez. Kanun r:rlları 

- d .. ·· ı t al 1 ı • o a~ rc;itatın a goru en ata ete temas ve numnr arını verdiği diğer bazı vardır! O yollnrdıt.n yürün .. 
ederek bunu, biıyiık fırhnalara raporların da okunınasını istedi. Pavlof _ U ul k ur. 

k dd .. d ··k· B t l b K .1 f 

1 

s anununun ta a um e en aı;n su unetc u a e e om, o da iştirak etti 298 inci maddesı bcııim haklı ol· 
oenzetmiştir. ve fakat bundan evvel .tmıyiz ka· duğumu gösterir ve ben ı,ÖyJiye· 

Londra, 25 ( A.A. l - Sicilya rarında mevzuubahs §ahıdlerle bat- ceklerimi bu '- - · 1 · k . l 
k ·· t •• :"L dl ı. K.c1.nunı lU um ere ve Sardonya adaLt·ındcı.k: M.h· aca

1 
• g

1
os erecegı 1§ına erin dinlen- ıstinad ettirmekteyim . 

• r hava kuvvetlerınin takviye me erın ve rap:>r arın bundan son- Reis _ B'z T"" k k 
1 oku · . ur anun arını 

edilmiş olması y:.iz~nden, mütte· ra M"" nn
1 
1asını ıslantedl. "'dd 

1 
sızden dnha ıyi b "ii.-lz. 

fik gemi ve Iimanlarıml geniş öl. üta eası soru mu c umumi Pavlof - O halci m l k 
çüde taarruzlar yap iması ihti- Cemil A tay, muhakom\! usulü l<a- beni bu raporlar h kkm~ 1 e~e 

l ld • b .. L d .. 1" 1 -"- .. l a soz ma i o ugu ugun <'n ranın nuna gore cveıa rapor arın ""un. oy emekten meııcd ıyor. 
salahiyetli mahfı!ierinde söyle- nıası sonra del"llcr ikamesine sı.a Reis - Mened yo.· çünkü • 
niyordu. Alman kumandan ığı, geleceğini söylemiştir. ıi şevleri tekrar < t.-1:~kte~in. ay 
Tunus şimali ile s:.:ilya arasında- Bundt.n sonra, mahkemede okun Pavlof - U:.ı:&i kanununun 
ki dar geçid yoluııda hilkim"yeli matnlf olduğu tezinin nakz sebebıe- 250 inci maddes\n• doğru anla. 
tekrar tesise çok büyük önem rinden bulunan polis enstitüsünde 'iP anlamadıgımı lutfcn söyler 
vermektedir. Havahrın bu çev· profesör Payyonun raporu da okun- 'T'İsiniz. 

rede devamlı olarak fena g'tme· muflur. Reis - Bunun Ezııhı bize düs· 
si, havadan ve den"zd"'n Biz0 rte Bu raporu rnüteakib Abdurrah· .,., .. :r.. · 

ve Tunusa Mihver st:vltiyalının nıanın İstanbul zabıtasında yerdigl Pavlof - Lutfcıı bu husul'lar 
yakalanması İşİnı çok gÜÇlcştİr. İfade okundu. "Dr>ta J?ersin, 
..,., .. ktedir. Oğleden s,,rıra Reis - Müddeiumumiye fıita-

Salahiyrt\i mahfnler, holt>n Öğleden sonra nat 14 de' muha· ben ne buyuruıuyor? 
"kiki bi~ İtalyan dnnımm,.cıının kemeye tekrar ba}landı. Uk defa ı Kemal Bora - .Bu tnlebler ta

mcvcud oMı•.;..,"'' v 0 hu bakım· söz alan Suleyman Sagol lıırkçe}'İ inamen gülünçLLİr. keddini taleb 
., kıyı açığınola yapılacak h:: iyi b.lmediğinı beyan ederek turkçe 'm. 

···.., deniz ı-arei«•tl .. in; örtmek biLn bir tercüman istedi. Şahid Is· Re's - Pavlofurı okunmasını 
:,.in müttrf'kleran h .. r zaman mail Korkulunun tekrar dinıenınesi istediği evrakın n ·t rden ibaret 
"'Ühİm deniz kuvvntleri bu!u"l· ni ve yeniden bazı ıunruzalt!\ bul;.ı- oldugunu söyleı u dig" halde bu 
-'uron"k Z'""""<ta olduğunu da nacagını bildirdi. Bu talcb karşısın İsteğinde.-ı de v Z" mek nazari-
• "ydetmektedirler. da mütaleası sorulan müddelumu· le bnkılma)acag: Pavlof'a ı;Öy-

Alman tebliği mi muavini Kemal Bo•a SuLyman l 'edi. 
Be.din, 25 (A.A.) _ Resmi Sağolun tallklkatın başındn.n .b~gu· Pavlof bir l\.Iar t rihli ifade. 

tebfiğ: ne kadar türkçc ifade verdlğım ve sinin okunmasını i~ted ·: , Bunlar 
Sirenaikte v~ 1 unusla mühim bugüne kadar bu an:uyu izhar el· Abdurrahmanın nas\l ynlnn söy-

sava,lar olmamıs1.ır. medlğini ileri sÜret"ek mürat·aatının \,.d;cini mevdan"' çıknracnktırn 
J • • • re:lclinl istedi. ı -'i. R İo; kendi ine ı.övliyt'c"ği 
talyan tcblıgı .. Bunun üzeı:~ne haki~n!er . b~y~ti r-er sö 1 .. ri müd f Md~ söyle-

Roma, 25 (A.A.) - İtalyan or· Süley:manın turkçeyl ıyl bıld ı gını mesini bild"rd· . Pu ılof söz ııöyle
duları umumi karargahının 914 nu- kabul ederek tercüman celbine lu· mekte ısrar etli. 
maralı tebliği: zum olmadığına ve ıahid İblllaiı Reisin sedid il.tar1. üzerine 

Tunus kesiminde keşif ko!larının Korkulunun evvelce Jinlenmi~ oldu Pavlof sustu. ı<oı nilof, ve Şakir 
faaliyeti artımıştır. Fıu sularında ğu için tekrarına lüzum bulunmadı. Ziva söz söyledil,.r. 
to:pil taşıyan İtalyan uçakları ğına karar verdi. Hakimler heyeti yarım saat 
20.000 tonluk bir Transal'anti.k Süleyman bu karara itiraz et- kadar süren bir miizakereden 
6000 tonluk bir ticaret gemisini ve mek istedi. Abdurrahmanm ken- sonra şu kararı vr diler: 
orta tonajda bir üçüncü gemiyi ba disile Yugoshvca konuştuldarını, Temy:z ilamı ile tahkıknt ev
tırmı,ıardır. türkçeyi iyi bilmedig: için türkçe rakı mündericalınn ve duruşma 

Bir denizaltı Buji limanına gire- olarak yeni maruzatta buluna. safahatına göre Pavlof tarafın· 
re!k bir muhribe 3 torpll isabet etti mıyacağmı beyan etti. dan gösterilen evraktan bazılan. 
rereık batırmıştır. Diğer bir denizal Pavlofvn itirazları nnn okunmasına ve tcvs:i lııhki· 
tı Fas açıklarında blr düşman taşıt Bundan sonr'l reis Pav}oftan kat zımnında celboıuna•1 ve tem .. 
kafilesini yakalamış ve bir gemiyi hangi vesikal..ırın okunulmas.nı yiz mahkemesince tetkik edile .. 
torpilleyerek batımııştır. taleb ettiğini sordu. Pavlof şu rek kabul olunmayan ve Kornİ· 

cevabı verdi: )ofun 1stanbulda bulunduğu yo-

"Türkler halıcılık 
san'atinin 
üstadıdırlar,, 

Londra, 25 ( A./\.) - Elde 
dokunan Türk halısının san'at 
bakımından olduğu kadar -ev eş
yası olarak lwllanılması bakı
mından da "hemmiyeti dün Tür. 
kiye başkonsolosu Bay Nebil 
Akçeı-'.in huz\.irV.e Londra Halke· 
vinde toplanan birçok dinleyici
ler karşısında Bay Anastasoğlu 
tarafından belirtilmiştir. 

Bu zat şöyle dem.iştir: 
Türkler halıcılık san'atında 

üstaddırlar. Birçok bakımlardan 
İranlıların usullerini ıslah etmiş
lerdir Modern garb ekseriya dik
kate şayan bir netice elde ede
meden Türk eserlerini taklide 
kalkışmıştır. Fakat bu eserleri 
taklid etmek imkanı yoktur. Lon 
dra Türkiyenin bu imalatı ıçın 

her zaman mühhn bir mahreç 
olmuştur. Türk halılarının fngiliz 
mall&1'ile mübadele!'İni bu nok. 
tadan arttırmRk li. 7.ımdır. 

- Raporlard.ı. birçok tena· lunda ifade veren şahidlerin ve 
kuzlar müşahede etmekteyim. prolcsör Payyo i!tö. doktor Beh,. 

1 - Eksperler Lerhava olan çet Nama.yın dinlenmelerine lü .. 
şahsın ameliynt geçirdiğim si:iy- zum olmadığı:tıa ve Ömerin ak .. 
lüyorlar. Halbuki Ömeı-in nkra- rabalarının d

0

nie.ımeleri.ıe lüzum 
bası Ömerin b!çbir zaman nme- olmadığına, pasaportun tetkiki
liyat geefrmedig\ı1i bildirmekte· ne mahal bulunmadığ.nn. avukat 

Sakir Ziya tarafından Ömerden dirler. 
2 _ Eksperle,. berhava olan bakiye kalan parçalar üzerinde 

d l tetkikat yapılmn... zımmnda va-
şahsın yaşının 3D.40 arasın a o . ki müracaatın da reddine ve mat
duğunu beyan ediyorlar. Halbu-

mazel Roza ile kapıc.ı Kostanlin ? i Ömer 23 )"a~ındadır. Eksper· 
ler berhava olan tahsın açık huğ· Liberalmanın celbine ve muhnke. 
day renkli olduğunu bildirdikle- menin bu sebebden önümüzdeki 
ri halde Ömer esmerdir. ayın 2 inci Çarşamba gününe ta-

Burada miiddciumumi muavİ· l:'Jı:ine karar verild:. 
ni Kemal Bora so:ı: aldı. Temyiz 
mahkemesi tarafnıd:ın berhava 
olan şahsın Ömer olduğu yolun. 
daki mülahazayı ileri sürerek 
bu sözlerin vakit kaybettirdiğini, 
binaenaleyh Pav1ofun bu sözleri
nin dinlenrnemejli;"li hakimler he-

Meclis müzakereleri 
Ankara, 25 (AA.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Dr. Maz· 
har Germenin başkanlığında 
toplanarak, hm:t cezacvinde 
mahpus Ali Parmaksızla Şakir 
Tandoğmuşun cezalarının affı 
hakkındaki kanunun birine~ mü-

"nden temennı etti. Mahkeme 
de bu talebi kabul etti ve Pavlo· 
fun ne gibi evrak ve vesaikin 
•İmdi okunmasını arzu ettiğini 
" zakeresini yapmutır. 
sordu. 

Pavlof, usul kanunundan mad
deler zikrederek mahkeme kara. 
rını protesto ettiğini söyledi. Mah 
kemenin rapor hususunda ken-

Edirnenin 
kurtuluş 
bayramı 

SARK' da Yarınki Cuma 
günü a"kşamı 

Edirne, 25 (Hu.,usi) - Edir· 
nenin kurtuluşunun 20 inci yıl· 
dönümü münasebetilc bugün bu. 
rada yapılan töroo parlak olmuş, 
heyecanlı nutukia.ı söylenmiştir. 
Ayrıcn gece Belcd;ye t rafından 
da bir ziyafet verilmişt"r. 

Kadınları, erkekleri hıçkırtarak ağlatacak olan Cemiyetin içtimai 
, ,, . ._A J n .. cterleyen kalb!en" yırtıcı bir aile dramı: ve ah a.KI yara arını ~ 

Edi(nede soğuklar 
Ed1rnet 25 (Hu:ıusi) - Şehri. 

mizde soguklar lel..,.ar başlamış
tır. 

WERNER KRnuss. GISELA UHLEH. MA Tlll URTEL 
Binl~ce Scyircin"n 

alkışlarla. en güzel Türk f imi 

2 aşlı arasında kalan 1 kadın ... aynı kadını seven iki kardeş ... 
gözlennl kaybeden bir baba ... Hayat uçurumu. Mel'anet ve hıya· 
netliğin cezası... Adaleti ilahiye... Sonsuz ıztırab ve elem aahne. 

lerlle dolu bir facia ... 

Yerle.-inizi hemen aldırınız. Telefon: 40380 

'-----------------------·--~ 

5 NCl ZAFER HAFTASI 
Bugün Ba~ıyor 

ELHAMRA'da 



U&ıAilıAVE r !*»' 
Kediye ciğer emanet edilmiş 

Yazan: Valentin Katagef Çeviren: Hasan Ali Ediz 
Ta§l'a kl~n ~ah~~ine, tır~ı j D.inleyicilerden birkaçı birden Lfttfen fU elek meselesini bir daha 

U2Atlllf, acaib fraklı, ın yarı hlrl sordu: söyleyin!. 
adam çıktı. - Jnce, sofra tuzunıu, yoksa ka Konferansçı ba§lnı eğerek ve 

Yübek sesle ;)ksürdü, sonra da Jın tuz mu? gözlerini yarı kapayarak ıözlerine 
kısık bir fısıltı ile sordu: - İn<:e. sofra tu:m olsa tabü devam etti: 

_ Piyanist nerde ?. daha iyi olur. Maanıafih kalın tuz - Sonra. sevgili arkadaşlar, bü-
Klüıbün Reisi Ş.p.: da o!abifü!. itte. bu söyJ.ed-lğim tün bu halitayı bir elekten süzerek 
- Aman efendim, dedi, konfe- miıkıtardaki tuzu bü- kova alkolün diğer bir kaba doldurmak lazımdır. 

rans bu. Alkole dair, Alkol ve bu- içine koyduktan sonra kovanın ağ- - Kapağaımı ?. İçine fU öteberi 
, nunla mücad~le. Burada müziğin zını, sıcak tutacak bir ,eyle, mese- karı,tırılarak alkolü kapağın içine 

i§i ne?. la bir batta.niye ile örtemlidir. mi koyacağız?. 
- Konf•·ans mı?. Hımnım... - Daha sıcak tutsun diye ko· -Allah allah demek kapağın 

1 Maaımaflh ._'4: ıarkı söylesek olmaz vanın ağzını kuftüyü yqt.stıkla ör. içine dolduracağızf. 
1 mı?. Meseli {(Demon» operasıudan tem.ez miyiz?. - Ne kabağı canını?. Ben ka
l fa.lan?. - Yastıkla da olar, niçin ol- bak falan demedim .. Bir kabın içi-

- Efendim, konferans bu, nasıl masın ?. Hatta bana kalırsa yastıkla ne doldururuz. He mde topraktan 
olur?. ı daha iyi olur. Evet Aziz a'!"kadaı- bir kabın içine .. MeseJ.l bir desti 

- Bir p.rkı söylesem daha İyi lar; sonra, üç kilo kadar da bil~i- veyahud küp gibi bir ıeyin içine. 
olur gfhime eeliyor!. Ne dersiniz?. ği'mlz a\eli.de ıira ilave edenz.. Top1antının ba~anı iki elile ha. 
Şöyle hafiften bir §ey?. Fakat çilek fİrası.. ıını ya.katadı ve kendini kulis ar • 

- Olmaz efendim, olmaz!. Siz Salonun üçüncü sırasında otur. sına attı. Klübüıı reisi Loıa daora-
ne yapıyorsunuz?. Konferans bul. makta olan bir kadın büyük bir da idi Bll§ını duvara dayamıı, e• 

[EDEBİYAT] 
I 

Acıklı bir 
panaroma 

YAZAN 

Halid Fa~ri Ozansoy 1 ---B azl san'atçılar var ki yur-
du değil, kurdu görüyor• 

lar, içleııindeki kurdu. Bu kurd 
ya hasettir, ya iftiradır, yahud, 
sadece, hakiki degere değil, sah
reye ve gös.terite bel bağlayı,tır. 
Bunlar, içinde yaşadıkları çevre
nin sıcaklığını duynııyan bed -
halatlardır. Siz onlara milli san.at 
dtye hayklrırsınız; onla.· size a
sık yüzlerini çevirmezler bile. 
Fa'kal siirde ekzotik zevkleri, 
kesik v; kübik heceleri, musikide 
yabancı ve çalma. nağmeleri~ ti
yatroda bizden olmıyan her han
gi bir dahiler dahisinin en bozuk 
üslupla türıkçeye çevrilmiş, en 
göz boyayıc; dekorlarla 
oynanmış pıyc:;leri yalnız 
bunlardan bekleyiniz. Bu mari -
fetler yalnız bu hokltabazhk ale-

Alkol ve bununla mücadele usu11erl. sevinç beyecanile dizlerine vurarak cel terleri döküyordu. 
Esasen dışarı astığımız afltlerde de yerinden fırladı: Top1antının başkanı 
~öyle ilin verilAti,. _ Demek fira, ha?. Diye hay- bir sesle: 

minin sazlaı-ı, sözlel'i, renkleri ve 
ağlamaklı ~ekilleri<lir. 

- Öyle nıi?. Peki öyle ise. Ne kırdı. - Lof8, diye !IÖylendi, bu herif 
yapalım!. Kıonferansçt muzaffer bir eda b;zi mahvetti. Ne sözlerinde, ne 

Fraklı adam do!u do!u öksürdü, ile: suratında meymenetlen eser yok. 
e!lerile boynunu tuttu, bıl4ını şöyle _ Evet ,ıra. diye tekrarladı. Doktora benzer bir tarafını göremi. 
bir salladı, kendine çeki düzen ver Fakat fİrayı olduğu gibl, a'koliin yorum. Sakın sen bir yanlı~lık ya-
di. içine koymıyacaluınız!. Koymadan pıp bir bll§kasını getirmiş olmıya-

Toplantlnlıl bıqkanı zili çaldı: önce onu hafif ateıin üzerinde kay sın?. 
- Arkadaflar. diye söylendi, si. natacaksı~ız!. Sonri\ da ayrıca bu Laşa kuru bir eda lle: 

ri ıükUn.&e davet ediyor~ın .. M~r- alko!ün içine bir miktar tebcfİr to- - Hayır ortada yanlışlık falan 
kezden gelen bir ar1':adaş ,nndı sıze zu soda da ·ilave edeceksiniz!. yoık Bizzat kendim otele gilllm 8 
alkol vesaire hakkında bir konfe- 'salondan bir çok sesler yükseldi: numaradan bu adamı aldım; gel-
rans verecek. Konferans!n me":zu. - SGda ne kadar olacak?. dim. 
çok enteresan ve sosyal hır mahıyet _ Tebqird-en ne kadar koya- Taplantı b~anı: 
taıımatdadır. Belki içinizden dan~ı hın? - 8 den değil, 18 İnci numara-
terdh edecekler vardır. Bunlar hıç · K f 1 arkadaş, şayed dan olaca.ki. Gördün mü rezaleti!. 
çekfo.r?~den ~~-lantı salonunu ter. biz~. on eransç Çabuk onu sahneden a,ağı indir!. 
kedebilirler. Söz~, merkezden ge- _ Yavaf olun!. Teker teker söy Perdeyi, perdeyi, çabuk indirsin. 
len arkadaşa verıyorun?: leyin!, Böyle hep birden konuşur. lerl. Sen adamakıJlı yanlıslık yap-

Konfttan~ı mavi. gozk~lle etra- ı;anız hiç bir şey anlamak imkanı mış.sın!. 8 numarada bir aktör otu· 
fına baktı. şoyle hafiften bar sallan- olmaz!. Alkolün içine al&bi'd:ğine ruyor. 
dı ve söze ba?ladl: .. .. soda doklwıınayınız!. Korken de Loşa ace] .. acele perdeyi indirdi. 

- Arkada,ı.r, duflllan gozlerln karıftırmak laz:ımdır Fd<at it i~ten geçmişti. Kanfe-
memleketlmi:&e ~vrildiı{i bu tehll. 1 _ 1 ~.ı dl. l • ·ı ""a- raıuçı, binrük bir ka'abalık tara.. 

A k ı Sawnun çınıue, n eyıcı er ... -.r 
keli anda biz de alakasız a aına- nd ·~L· b' ·· "lt•· ba• go"'st ...... fından çevrilmi4 bir halde, konfe-. . b' l'kl · sı a muuıl§ ır guru u ..,.. ~ 

y~z!. ~~IZd ~ekllparie _:~ ıd erlarg;- dl. Arka sırada.kiler Öne geçmeğe rans salonunun ortasında duruyor, 
bı '"""fi' u -eg ll1 aröa llJ .. la baw k • kendisine yazı ile sorulan suallere ~- .. l · m um? çalıııyor, kadın r . gırıııyor, on 
...,.,., ... $Of ~or uy • • d - ..ı ktubl cevablar verlyıordu. 
D:_ı_.!_!ı - ---'en birkaçı: feranıııçıya __ urntMıan me ar, 

~1&;.1.1.ena --•'- ı - d Toplantının bafkanı perdenin de-- n.-a.-ı •. D"'e tudik ettiler. tezıı..ere e .. r ı~agıyorb.Q.d lm y b' JJıU ... - ·e1 ıe hep _ llğinden salona baktı. üzü, ır an 
- Evet arkadaflar, biz hepi- - Böy ıır en ° az, ar için hüzün, elem ifade eden bir 

mi:r. yclcp~ bir külle halinde alkol b.datle.r!. Usulü dai~esinde söz alın, bal Udt. Fakat hu çok sünnedl. 
ile müoadeieye Pifmellyizl. İçimiz teker teker kon~n:· .Bakı~~z, aldır Bafkan pek çabuk kendini topladı. 
den binlerce iDIMID alkol kullanıyor ğım t~:dcerelerden bırtnde ~~yle hl Yüzü tabil~i. Bird~nblre perdenin 
bin~ iman Jaer gün için bu sual soruhnakta.dır: Alk:>lün dere I k 

;~l~li ~ ~iyetinl nhir)e.. cesini yiikseltmd' ve $!lrlliğinl artır- aralığından, kısık bir sese hay ır-
yor Doğru söylemiyor muyum? mak için içine biber ve tiiitün koy. dı ~ Konfer .... ...-ı arkadaı, fayed BI kadın sesi: mak caiz midir?. Cevab verlyo- --,. 

-
r lır.ıAw:., kor" h:le olanlar var. 1111n: Tabii, hayır!.. Filvaki ... a.Ucom.n. çilek firası fazla kaynar da koyula. 

rn-...... l b be 1 • §lrsa 0 zaman ne yapmalı?. Bu 
- Oo... Doğru!. Çok daoğru !. içine karı~tm an J .~. e. tutun, go va:dyet pı mel' una, yani alkole, fe· 

Çok dikkate değCT hir noktaya do- rüniifte all<Dlün sertluı:ını. a•ıtırmb lf na bir ç-n·I vennez mi?. 
kunc:hın t E • kör bile olan1ar gibi oluyo lar. Fakat hakikatte un .,,. 
vanlır. ~:tta~ batta s.ğır olanlara }ar, baş ağrıstnt artırmaktan ba§ka Toplantının ba,kanı bunları söy-
bil stJanmaktadır. hte böyle ar- bir lıe yarama:ı:la:-.. !edikten sonM, bir.denbire salona, 

k!i~~ göriiymuz ki alkol, çok Konferansçı ök4ürdü, y~kasını ~~~~~~~-'.~ •• ~ •• ~~!.~~.~~~~~~: ............ . 
tdı11tceli bir zehirdir. Niçin arkadat- düzeltti ve sözüne devam elti: 
lar?. - Neyse arkadaşlar ko~f~~.anı~-

Konferansçı, derin bir sessizlik miza devam edell1!1: At~~n uzen. lstanbul Borsası 
ı inde kendisini dinlemekte olan ne koyduğumuz Şll'a kafı ~er~~e -·• .. -
s!1onu korkunç bakıılarla süzdü: kayna4ıktan sonra. b~?u bır ~I- 25/11/1942 açılış • kapanış fiatıarı 
· _ Niçin arıkad:ular?. Diye tek. bentten, veyahud bıldlgımlz alelade 1===-===-=========ı 

ı dl - eJelden süzmeliyiz!. \.t.<\.• ... ıc. rar a . k il 
Ve bir ölü sessl:ıUğile susan sa· Toplantının ba!'kanı 1-apsarı es Arılı.$ ve kapa-nı.ş 

lonu birkaç sa111ye gözden geçirdik mifti. Adeta kendinden geçerek bay • ondra 1 setrlin 5.21 

ten sonra sesini yükseltti: kırdı: 1';lw-York 100 Dolar 130.50 
_ Çünkü arkadaşlar alkol. 2~rar- Kan:feran~ı arkadaı, çok rica ':'enevre 100 İniçre Fr. 2!1.98 

lıdır. Çünkü biz de, evlerııınızd~ ederim dikkat edin, mevzudan u- \Taık'id 100 Peçeta 12.937a 
kullanılaın İptidai usullerle alkolu zakla.ttyorsunuz!. ~t&kbolm 110 hveıı Kr. 31.1!1:> 

iyice tasfiye etmM< mümkün ola- Dinleyiciler kükred·I:.. . Esham ve TahvllU 

Bunların şairi ah .. of ede.r, son
ra abuk sahuk ~ayıklar. Belli ki 
derdi vardır. Fakat şaşarsınız: 
böyle fİir olur mu diye. sahte 
göz yaşından! 

Bunların ressamı, boya boya 
içinde, tahta burunlu, dört köşe 
sandık kafalı ve balık, yahud ah
tapot vücudlu portrelerinin önün
de ağlar: sahlmıyor diye ... Siz 
de çatlarsınız.. olsamz sabır ta· 
şından! 

Ve nihayet yüzünüzü bir baş. 
ka yöne döndürür, s~slenir:siniz: 

- Nerede mUH tiyıdromuz? 
- Yok! 
Diye acayib bir s~s gelir .. Te

pebaşından l 
Levanten ruh, eski Beyoğlu 

ruhu, bugün, dişlerini san'atm 
bağrına geçirnu~, kemiriyor. !'\llil
li eser nerede? San' atta milli ruh 
nerede? Onu arıyoı, onun için 
yanıyoruz. Hamdolsun ki bazan, 
b'-r ermişin, millı ruhla tutu~up 
yanan bir s!nl' at aydınınırı eseri 
önünde gözlerimizin kamaştığı, 
içimizin ferahladı~ı anlar oluyor 
da etrafımıza, yartn için, ümid 
dolu gözlerle bakabiJiyoruz. Fa
kat o yarını beklemek niçin? Ay
dın bir devrin san'abm haksız 
yere, manasız yere kaplı
yan bu koyu ve ruhu ürper. 
tici karanlığı neden bir hamlede 
kaldıram1yoruz? Çünkü artık o 
san'ati istiyoruz ki her tarafın -
dan yalnız mılli hava, milli şuur 
essin. her bahçesinde yalnız bi· 
zim güllerimız açsın ve bizim 
bülbüllerimiz ötsün. sahnesinde 
frenk gözü ile ~ısas-ı enbiyalar 
yerine Türk gözü ile kahraman
lık yücelik destanları, Türk ül. 
ke;inin ve Türk haJkınm töresi 
yaşasın. 

Anadolu bize can verdi, onur 
verdi, başımız yukarıda ya_şa -
mak mutluluğu verdi. Bizim de 
borcumuz, ona, hüı· bir san'at, 
basandan sonuna kadar Türk bir 
sa~'at vermektir. YC\ksa bütün 
bir gene nesle karşı yarın bası • 
mızı önümüze ~ğiµ susacağız. Bu 
ise günahtan da korkunçtur. 

Halid Fahri Ozansoy .................................................. _ 
_ı_.. dır Halbuki saf katışıksız - K.arıtma, bırak soyleaınl. Ri-

ma:nı~a · d' · ı K f İikramiyell % :> 93.l ErgaBıi 20.70 Devlet Denizyolları yük navlunu alkol elde etm'!kten kolay ne var?. ca ederim, devam e mız.. on e. 1 Vapur nav'onlan artırıldı 
1 · 1
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'< 7 Birinci te.r.Liiı ıuı.li ta if 1 eniden tadil edl!mi .. tir Ya Bu ço~ bas\t bir iş! Bir kova a •

1 

ransçıya manı oınıtı.yınız.. o a ne r es y ,, • 
kole ka""'ı bir kib kadar ale?ade kadar koyacaktık?. Tebeşir to21?u i\lüdafaa iıf.lkna.u • l!l.- ptla.n tadilatta eski tarifedeki ücret-

] .,. olacak yoksa parça haJlnde mı?. \.... ______________ J ler yüzde 30 arttırılı:m.ış.tır. tuz a ınır. • 

Padişah o taraflara gidin • 
ce, tab:i Mekkede hoyrad şerif. 
ten istediği gibi öç alabilecekti! 
Hemen gülümsedi: 

- Benim kerametlu P.fendim, 
Kabei şerife dahi yüz ve ~öz sür-

man hanı s.ani» olur ve iki. d
handa mergub ve külliyen mak
bul olursız. 

Büyük fetihlerde bulunup ci
hana ün salmak İstiyen padiıahın 
yüreği çarptı: 

- Anda Mııır ve Hicazdan 
yeni ordular mı kuralım dersiz? 

- Beli benim fehriyar efen -
dim. Diler iseniz neye kadir ve 
muktedir değil siz! "Bu yeniçeri 
ve sipaha verilen «uliıfeu zayi • 
dir ve «cündü •:>Bmani [ l] olma
ğa l~yık Mısır cündileridir. [2] 

- Ya, bunun için evvelden te
dar:k görilmek icab eylemez mi? 

Burada Davud Pua sesi titri
ye titri ve araya ıirdi: 

- Bu ınaalahat dahi ar.andır 
padişahım. Mısır hattas1 ci.han 
ambarı olup orıduyu hümayun 
zahiresi ve pirinci haddi :ı:atmda 
ve klsmen oradan tedarik edi -
lür. «Bübe~ Mehmed Paşal> ku-

. 

lunuz an<la vali bulunmaz mı ve 
bir hafta mukaddem gitmedi mi? 

Hemen hafi fermanı hümayun 
yazılur ve ademi mahsus ile giz
lüce irsal kllınur ise p'rinç ve 
hanta vesaireden yüz bin «er • 
deh» [3] hububat bağlanahilür 
idi efendim. Zahirde ı<Hacca» 
gidileceği işae edilür, hakikatte 
yeni bir ordu kurılur idi! 

On dokuz yaşındaki padişah 
gördüğü oyuncağa o ımda sahih 
olıınak istiyen şımarık çocuklar 
gibi yerinden sıçradı: 

- Bu isi Dilaver Pasa talama 
haber ver~edin yapalı~ mı der. 
siz? 

- !. .. 
Padi~h yerinde duramıyor, 

bir taraftan da Mısıra gönderile. 
cek adamın gizli gönderilmesi 
lazım geleceğini düşünüyordu. 
Birdenbire bw emri vaki yapıve
recekti. Yavaşça sordu: 

mek nasib olur idi. [Sesin: yük
seltti] "hacılıkn ecdadı kiramı
nızdan bir padişaha nıüyesser ol 
mamııtır. [Ayağa kalktı, bir e
lini kaldn-arak bağırdı] ccEaaul • 
tan, es.ultanülgazi. elhaccı Os • 

[l] <>smanıı oıduswııı ieşkıl eden [3] DoJııuz klle tutan büyük bir Arab 
ae\erl6. 

[ 2 J Usta, bbıJol lllivart. 
1 ölçetı. Aşalı ,.ın1arı i;tt yüz okka lı:ada.r 
• bir ıpey, 

- Sarayı hümayundan bir ha
seki gönderilse şayi olacaktır. 
Ya, kimi bulup gönderelim der
siz? 

- Eskiaaıraıy baJ.tacılarından 
Yusuf adlu kulunuz vardır pa · 
disahlm. Kar aşina ve btr mü
d;bhi'r ademdir. «Üftanühl • 
zan» gidebiJ\ir ve az zaman
da beşaretle dönehilüı: idi. 

- Ya, Yusuf baltacıyı siz mi 
bulduracaksız? 

Davud Paşa gitmek için ayağa 
kalktı: 

- Beli, benim padişahım. Ken 
düsini gizlüce davet ~düp görü
şelim. 

- !. .. 
Ömer hoca da Davud Paşa ile 

beraber çıktı. Sultan Osman tek
rar yalnız kalmı~h. Şimdi ~eyhis
lam Esad Efondınin kızı (\Akile» 
Hanım me6eleıi beynini gıcıklı • 
yordu. Şeyhislamın <cEyübdt''• o
turduğunu dü~ündü. Hayalinde 
Eyiibü e&nlandırırken Halici ha. 
tıTlıyordu. Ardından «Fener» ta-

Spor mü.sahabesi: 

Cermen ve Anglosakson 
beden terbiyesi esasları 
arasında bir mükayese 

Yazan: M. Sami Karayel 
Geçen haftaki müsahabemde 1 nar, İn&'iliz ve Amerikalı, tenis 

Cermen ve, Latin m\lletleri ara- ve basketbol oynar ... Fakat bü. 
sında bir mukcıyese yaptım. Bu, tün bunlar o;yunlardır, centilmen 
güretimde Cerme;ı ve Lat.i.n mil. hareketlerdir. 
letlerini.n spoır hareketleri ve, fi. Anglo-SaksonLar, oyunu sevı • 
.kirleıQ :Jıa.kkındaki düşünceleri- yor. Bu, spor oyunlarını kendile· 
mi umumi bir bakışla hülasa et- rine eğlence vasıtası yapmış olu
tim. Son muharebeleı·de Fransa- yorlar. Ve. :ıaten bu milJetler 
nın mağlubiyetinin sebeblerini sporları ilmi nt.ınada şöyle tarif 
beden terbiyesinin kötü anlayış ediyorlar: 
ve, tatbikinde buldum. Bu haf. {<Sporlar, neş'e ve hazlarım1. 
taki müıahabemi de Alman ve zın tezahüratı-dır.ıı 
İngiliz, Amerikan kültür fizik Anglo-Sak~on!arın !tporl"ra o
(beden terbiyesi) mevzuuna ve lan düıkünlüğü İ{lte bu fikre İs· 
mukayesesine verınek istiyorum. tinad eder. Eğlenmek .. Neş'elen

Alman milletinin nev'i tahsına mek. 
münhasır ve, kendi icad ve malı Hiç şüphe yok ki, biyolojik ba. 
olan bir sporu vardır. Iliz, beden kundan oymılar tekamülümüzün 
terbiyecileri bu Alman sporuna: vasıtalarıdır. Oyunlar, hayvan 
Alman jimnastikleri deriz. Al • ve, insan çocuğunwı tekemmül 
man ;;mnastikleri; muha-riblik, fi:Hdir. Fakat nihay~t oyun, o • 
mücadeleciJ.ik, kavga v~, hücum yundur. Ve, oyunl.ıtr reşid olan 
edip maniaları aşmak hareketle- devremize kadar bize tekemmül 
rinin vasıtalarıdır. Alman jimnas vasmun olurlar. Bu, biyolojinin 
tikler:, bütün alet ve vasıtalarile en esaslı muarefelerinden biridir. 
Alman gençlerini manialar aşma- Bu, böyle olduğuna nazaran 
ğa se'V'keder. Ağıl', hakim, cür'et- reşid olduktan sonra da oyunlar 
kar, yırtıcı bir beden terbiyesi peşinde, bir çocuk gibi koımak 
vasıtasıdır. neye yarar? .. N'•hayet neş'emize 

Alman bünyesi, Alman jimnas değil mi? Eh!.. öyle ise Anglo
tiklerLle yoğurulmuştu. Alman Sakson spoıru reş.id olduktan son
jimnastikleri böyle:: bit- kıymet ar ra bize yalnız nt!ş'e ve heyecan 
zeder. Paralel (bir oevi jimnastik veren vasıtalar olmu' olmuyor 
aleti) de hareket eden bir Al • mu? 
man, kollarına hakim olarak çift İşte Cermen sporlarile Ang!o. 
kol havalanır, amud kalkar, ge· Sakson sporları arasındaki kör • 
ne kollarına hakim olarak takla düğüm noktası buradadır. Biri, 
atarak havadan uçup aletteu ye- mücadeleci, kırıcı, muharibliği 
re sıçrar. Bi.r Alman, barfiks (bir ve minialıarı asmağı inkip.f etti
nevi jimnastik aleti) de uçar, uf· r~ var.ıtalar .. Diğe.ri ise neş'e 
ki demiri uçarak aı.ar, dö- ve heyecanımızı uyandıran oyun• 
ner, havada perende atarak ka- cak1ar ... 
pıp salıvedr, hava boşluğuna Görülüyor 1ti, Cermen sporla • 
kendini... Taklak atıp yere dü- rile Anglo..Sakson spoırları ara • 
şer... İşte Alman jimna&tikleri sında bir salon adam\ ile bir de• 
bu gibi hareketlerdir. Kola hi. ~ mirci ve balyoz sallayan işçi ka• 
kim olmak, nefse it'mad etmek, dar fark vardır. Daha doğru~u 
cür'et ve cesaretin son haddine birisi aristokrattır. Diğeri tam, 
gitmek, kıncı, ve, tehlikeli lıare- milli ve mücadeleddir. 
ketlerle bedeni şahsiyetin teşek- Angl~-Saksonlar, ı.podarı harb 
külüne vasıta olmak. Yasıtası olarak almazlar. Bomba 

Almanlar, mek.teblerinde, or- atmak kale atmak \çi.n sporlara 
duda, askc:ri mektebleri~?~. ~~lı~ veçhe' vermezler. Sporlar! spor 
mübarezesı, yumruk dovuıunu diye oyun ve zevk neş'e dıye ya-
meeburi kılmışlardır. Y~:ı..ünde parlar. ' 
kllıç yarası bulunmıyan bır Al • Cermenler iae sporları harb ve 
man mekteblisinin yüzüne kız.far darb vurtıası olarak almn~larc1ır. 
dahi bakmaz. Onu et"kek addet- Acaba. hang-İs.İ doğrudur der• 
mez. Alman m$ktebler~, ,.e genç ~niz? su', suali..ı.. cevabını okuya 
liği futboldan ziyade (el lopu) cu1arıma tıe.rkediyorum. Yalnız 
Hendbol oynarlar. Çünkü bu, bu sualin cevaıbım verirken fi • 
bomba atışlarına yarar hareket ziyoloji, antifiziyoloji diye itim 
vasıtal~rındandır. Ve, fut?,oldan yapmağa kalkmayınız .• Za.~a~ın 
daha zıyade forme eder vucud~. mücadelesini gözönüne geh·ınız .. 

Alman jimnastikl~ri; güre;çı- Ona göre hükmünüzü veriniz. 
dir. Ve, Alman pehlıvandu, at - M. Sami Karaycl 
lettir. Daima boğUl}Ur ve müca· 
dele kabiliyetini arttırır. 

hte Alman jimnastiklerİnİkl 
çehresi böyledir. Amerikan ve 
lngiliz sporlarına gelince: Bun 
ların spor hareketleri hep oyun
dur. Oyımlıara istinad eder. Mü
cadeleci ruhu mahiranedir, mari~ 
fetlidir. Kırıcı, döküd değildir. 

İngiliz ve Amerikalıların boks 
sporunu bir tarafa kcyar~a~!z 
ondan ötesi hep oyundur. fngıhz 
futbol oynar, iki takım ayak me
haretile meydanda koşar durur. 
Şüt çeker, pas verh·, gol atar ... 
Bu o ikadanlır iş.te. Bu, oyun spo· 
ı-u yırtıcı, mücadeleci, kırıcı de 
<Til<li-r. Centilmen bir oyundur. 
İngiliz ve Amerikalı golf t'vnPr. 
fııo-11iz ve Amel'iıkı.h vo1evbol ov-

rafı canlandı: Ya, geceki sipahi 
yiğiti ı 

Hamza Beyin kapıcıba~ı Kara 
Ali ağanın yanında olduğunu 
kendisine haber verdikl~ri zaman 
üzerinden belki iki aaat geçmi,
ti. Neredeyse ikindi yaklaşıyor • 
du. Hadımağası Mel'can;ı: ııKa -
pıcıbaşı ağanın yanında bekliyen 
sipahiyi alıp get:rmesini '' emret· 
ti. 

Hamza Bey Arabın ardına dü
şeceği zaman Ali ağa gülümsiye
rek ilerledi: 

- Az mekseylen aslanım. 
Genç sipahi kapı ynnında du· 

runca kapıcıbaşı yanına yakla§• 
tı: 

- Kılıncını-r;ı bunda emanet 
bırağır munz? 

- Silah emanet bır~ğılur mı? 
- Bunda sarftyı hUmayumlır, 

bırağılur. Sad~tliı pad•şahlar hu
zuru ,erifine lalınç. ve piştov ve 
hançer vıe bıçak ile çıkılamaz! 

Hamza Bey '~kıhçn meselt-..si. 
l'\İ daha Topçulard1tn hareketle
rinde kendi6ine söyliyen ha.seki 

,_R_A_D_Y_o ____ ı 
PERŞEMBE 26/11/1942 

'7,30: Saa.t a.y;ırı. 7,3~: Viıeutlumuzu 

çalıştıralım, '7,40: A}l\ns haberler, 7,55/ 
8.30: Karışık prngr.ıın lPl.l, 12,30: Saa.t 
ayan, 12,33: Karı~Hi pcogr:-ım (PL), 
12.45: Ajans haber~rı. 13/13 SO: Şarkı 

vl fürlciiler, 18: Sa.a.t ayarı. 18,03: :Mı:r. 

raptı suıarda.n saz eı.erleri, rn.20: Fa. 
sıl heye'l, 19: <Z'rnt sıııtlJ, 19,15: 
Dans mi.izğ;i (Pi.), 19 30: Sa.a.t ayarı VI 

aj'&.ns hıı.beıieri, 19 1:): Serbl'Si 10 &a. 

kika, 19,!"5: Pe,rev. ta.ıs.im ve ı;a.rkılaıı 

20,15: Radyo gaıeı~sl, 211,45: tspa:rı:v<ll 
ntüz'ğ'imilen örn('>k.ler (Pl.l, :?1: (Evli 

~Ll), 21,15: :\Iİl.zlk sohbe-tle:rl, 21,45• 
RadVo !lt"nronı ar-.rn~f.r:ısı 

Mustafa ağanın yuzunc baktı. 
Has eki, b-aple: '<Ver, ver! ıı işa • 
reti verince, kıhç kayışını boy• 
nundan çıkardı: 

- B~k size teslimdir ağa yoL 
daş! 

Dedi, zenci Mercanın ardına 
düştü. 

Sultan Osman dem\r parmak• 
lıklı ve üst kısımları renk renk 
altışar köşeli küçük camlardan 
yapılı dar pencereden «ende:-un» 
avlusunda sessiı: sııdasız gelen 
hademeleri seyrediyordu. « Mer• 
canın ayak aesine döndü: Ham. 
za Bey kapının ic yanında dim. 
dik duruyordu. Padi,ahın kf"ndi· 
sine baktığını gÖt"Ünce ilerleyip 
baş kesti. Genç 03man sitemli 
sitemli söyledi: 

-
0

11 sabah bize gelecek idü· 

niz_:_ Bir alil valideciğiın va-rdır. 'ı 
Anın sebebinden geç kalmış idük 
padiıabım. • 

- Valideni'l: mi de.-s1z? 
( Arkasl uar) · 



26 llmıcit.m SON PO TA 

T ekaüdlük devresini 
nasıl geçiriyorlar, nasıl 

geçirmeleri lô.zım? 
YAZAN 

1 Profesör doktor Sadi Irmak 1 
l'ekaüd kelHııesini ukuudıı ya-İ mehal oturup yatmak ~anasına 

. kt t;1.ak ettirenleri alınmamalıdır. lnı.anın bır takım 
Şüpiıesiz milletce f akirleşmiı ol
mamızın bunda bityük tesiri var· 
dır. nı oıtunna an lf ·• . 1 k 

bu devrenin mahiyetini ve ne ol· arzwda~ıdo~ur ~ mdee eb hlayla.tı .• 
• ıd· - · hakkında hiç nın aı agaaı ı~an e un ar a ıı· 

maaı lazım-ge .1~.ı ..,-c tekaüdlüğii ,. tıgaıe ımkan bulamaz. İtte leka-
Bu noksanı içtl'fnai tesanüd 

müesaeselerilıe karşılamamız li.
zrmdır. Bu müeueselerin başın -
da sigorta geiir. Sigortayı umu • 
mileştirmeliyiz. Çok defa bir aile 
reisinin ani ölümü bütün aile 
ferdlerinin istikbalin; altüst edi
yor. Gençl" ğinde kazancile yaşı. 
yabilen adam iş~nden aynlmaya 
mecbur kalınca iJtinad edecek 

kafa yorınamış.uü ·· iıık b E • • l il k 
minder üs.tünele devamlı surette ~?''. u n ~ &"UZe e~e er~ en 
oturmaktan ibaret saymıtlardır. m~ ~~n··~~~·.nıb~~·l . 

Hayatın zaruretleri, &İgorta b.la k ~e. au ugu b'?Y e gkeçı· 
.. .. ,.;...,memesi bu re ı me ıçın msanın ır ta ım 

usulunun tam yer ..,,.. ' · l' ·· 1 · ~ ·1 11 • . aki i • an'anelerimizin unu gız ı ve guze yam ası eme erı 
sahad 

1 
yı ·• ; sebeblerle ba- olmak gerek. Bu da gençlıkte u-

tulmuş o ması gıo · • kü·1t•• ed. k.l ·· k .. 
k . t" la- bir tarafa bı- mumı ur ınme e mum un 

zı .seyre ıs ısna • . . . d .. 
k 1 ~ b4z de mütek • d tıpını ur. 

ra ı •r•.ı- b"l" . İhtiyarlık, folaefileşmek ya- bir sermaye ve s-eçim bulamı . 
şıdır, güzel san'!lt?erle İştiğal ya- yor, ihtiyarlık .Wgortası amelele
ftdrr. Güzel feyif're merak &ar· re vıarıncıya kadaı· teşmil edil • 
dırmak yaşıdı..-. Esas Türk gele- melidir. Memur, tüccar, esnaf, 
neginde ihtiyari.afatı ilim adamı itçi küçük de olaa muayyen bir 
felsefeye ve tarihe meyleder, ki- meblağı bir sigortıl müessesesine 
tab toplar, güzel yazılardan koJ. yatırabilir. Bu aaJede ihtiyarlığı-

u iki l~upa aytra ı ırız. 
§ 1 _ t.'iütekaid olmalarına rat

iıne yetecek para kazan. 
menk ~~ç awıni .-~e çok geçkin ya-
ma ıçın J - """ b 1 k d çalttnııya mec ur o a'!. 
şa aH ak': ler görürsünüz yetmı
lar. e •ın • 

. h y1· ttldarı bu u:run ve yoru 
fi a ı af yük" Ü altınd& iki bük-
cu yılların h ld 
.; l ı a yaklattıkları a e 

lum o m Y .. büı üne kotarlar. 
bir hastadan o • 1 • 
Yetm;şliık müh.endı&llereb celp erıdn-

. ~ i elerıle yo aş arın a 
de ılaç f f başında rastlarsınız. 
veya masa • ~·· 1 enmie. bazı me 

Bütün takati Lua. ~ • 
b. bir zahmet ıçınde ve 

murlara ıln hala vazifeleri ba. 
Yanm can a ··mk"' d .. .ti ınak ınu un ur. 
şında ~a ~-.n&UP olanlardan bir 

Bu tipe...... . h b.. ..k b" ed ve ru a uyu ır 

kıs~ı 1;...ı:e gelmi4 olan bu i,le
zulum ·-t :zo.rile yaparlar. 
. f ın••...-rı sır. . i ,,eya çocuklarını bes-
Kenchl~~ batka çareleri yoktur. 
1,,. _ _,._ açın .. k .. k .. 
.,-ınt::'a go· me mum un· B l ınazur • 
d~n ~kat bir kı11o11•ı da sırf ihti-

ur. . • al.tında hauket ederler. 
ras tesır• rtamanlnrı büyük 

1 
apa , 

Han arı, k:dieri olduğu halde 
•1ct rda na 

mı a ç o-lanlara aahalarım 
daha g~n rnuktedtr olamadık • 
terk~t~ıy~ ıenne devam ederler. 
111~1 ıçın ışkendılerilc birli!'~e .so.. 
Dunyan~. i dü.fünüyor gıbıdır • 
na ereceıın 

ler. Tekaüdlü'ü kelimenin 
2 - aıarak ebedi bir otur-

manaaana ıantar Bunları 
miJııaSIDA a • 

ma . e bı,.alarHe bir pen-
takkeler• "' da oturur halde gÖ· 

. cere .. k~artD8. kısmı iyi kalbJidir. 
·· unuz .,. • • A rurs • yiik olınaz. Kımseyı ta-

leksiyon yapar. nı az çok temin edebilir. 
~azı ihtiyarlar b:ığc\lığa, çiçek Fakat ihtiyarlık için maddi 

yetiştirmeğe duşer, rünün b·rçok bir meaned bulmak da kafi gel • 
aaa!l~rini bahçede açık havada mez. İhtiyarlık zamanını manen 
geçırır. 1 de doldurabilmek lazımdır lhti-

Anadolu ve Rumeliden gelip yarltkta herke.e az çok gelen 
İstanbulda büyük makamlara hodbinl"kten kurtulmak için ken 
yükselmiş adamların hayafları - disine bir manevi alem hazırla • 
nın ~ı?nunu geçirmek üzere doğ· mak ve yaratmak gerektir. Bu -
duklan rnemlekete gittikleri Vf! nun da batlıca ç.ıres; kitab zev
orala,.ırun İmarına çalıttıkları gö kinin erken yaşaarda uyanması· 
rülürdü. Birçok uı<.ran eserleri dır. Boş zamanı okumak kadar 
böyle meydana ırelm;~tir Bu güzel ve faydalı tekilde doldura
grubdan bazı adamlar hayatları- bilecek ne vardır? 
nın sonunu adam yeti~tirmekle Velhasıl tekaüdlük zamanına 
aecirirlerdi ve her hirisi. ömvr • bırakılmış emellerimiz olmalı • 
lerinin sonunda yetj&tirdikleri de- dw. Böyle eme11erden mahrum o
ğerli varlıkları etn.flarına toplı- 1 ~..,lnr ihtiyarlıklo.rmda hodbin -
yarak bir muhabbet ve sohbet ha liğe düserler. Kdtübhane olını -
ıe.,; içinde gözlerini dü.,yaya ka- v.e•n ev~ ;laç dolabı yerle,ir. f s -
parlardı. sizlik insanı vücuduna dütkün 

Bu güzel Türk gelt-neklerini yapar, bu da hut~lılc tr•l;rir. 
kaybetmiş olmak ne kadar acı • Bu ömrü, muhitin tiksintisini 
dır. uyandırmadan bjtirebi~enlere ne 

Bugiin neden öyle değiliz? "'utlu! 

Yıla aid çimentoları tarrada 
satan mütea hbid 

Numan Cever adında bir müte. 
abld yol inıaatı için aldığı çimen
tlolların çuvalını 9 liradan dıtMda 
satarken yakalanarak Milli Korun
ma Miidclelamwnl1iğine verikniftİr', 

Prof. Fabrettin Kerimin 
bugünkü konferansı 

Kirnseye • e çalı,ır. Hatta ufak 
ci:z etın~;y rine yardım böle eder A 1.. f t f . . 
tefek e11 1

" ;. kısntı da hodbindir. ma or O llU sergısı 

BU&iin EınhıOOii HaIJQevinin tertılb et. 
tiğ6 serbest koıılenı.ııs.ıardıı.n Qördüncasü 
Oni. Prof. Dr. FaJıô'6'.t.n Kerim Göb.y 
Cara.flllıiılO saa.i (18) de •SCMı()'al i.mllıe. 
ııio .ıaı.- c:imlesine iesfrtıı mevwı.ıııda 
verilecek~. 

8Jk1rköy akliy1 hastanesinde 
mlisam?re 

ler. Fakat 'hır' -i olnıak ister. En Sany« Hu.lkevinden. 
A .1 :.. rnı v.... . . 

•en-· b' aile hadıses'. arasın- Evlmfzde a.ma.~r futogra.r sergisi aoı. 
heyecanlı ır eklerini VP, Haçlarını lacaJıı&.ır, 
da bile yetft • ternckt~ devam e- 1 - E9erler 13 Biri.1ı;ikanun 1942 Pa.. 

.. _ aınan ıs • . k k munl.Oz Jeri için ıçın ıs a- mır sfuı;ine kadv makbıı'! nnıka.bilhıdıe 
derler. Geı;;üçük bir rahabızhk· kla.re ırumıın1ntnna bıraJnlmaildıır. 
nırlar. En • alakadar olması- 2 - T~lr f'odilccek fofo(Tdla.rm 

1 he!"kesın . "h • 1• 
arına B ~vinısıt. ı tıyar ıp 
nı isterler· uh ~ bir ail .. ve ver • 
lerni .Alla~ =.atteeuüf böyle
mesin. Lakın 

men.uıı &eıl"beSll!I'. 

3 - Eserler Jüri ht>yet.inln kaırarile 

teşhir edllect"ği .ır'bi Şub.ı.tt ~ An kanda 

a.çılıwalt serg'Pye gönderlle.ıek tM:rlıer ele 
leri vardır. * 

aricirıde tekaüdlük· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu tipler b ed ni ve kamil bir 1 

terini t~ m. ; 0 de vardır. Askerlik işleri 1 
insan ~~.~~1:a.s1l seçirilnıeli ----- -----

Tekauu u Şubeye çağrılanlar 

Baku'i.öy'detc.i Akllt' e. Jwıı:an~i lbtlsaa 
heyeti tıal"lJ'ın11.a.n 15 ı-ıiooe bir Cnma 
f,'iinlerl saat 11 de ba~ . .ıruak üzere mcıs. 
ldc.i mÖll&DlereJer tcr, iJı edlimiştir. 

Topla.ntııa:rda. nutıı.ncnin cenlş muh. 
tevTa'ı· üaerlnde wnumi, s~ı ve ma. 
ıasi ruhiyu ile :ı.J,MQda.. JIH?VZUW, be. 

1ıı1mı:k ltıln en.teresarı ve nadılr cörülen 
sinir b 1Ul&al lk lan hakkındı. kon f erılllll!l
ıar wr.iiecek, vıWt'a.l.,i" ıösterileoeit&. 

tıc ilmi müıııamne ı Birincikinun cu_ 
ma ciinil ver.U~ekUr. 

Halka mahrıkat tevziatı 
cfır? A isaret edelim: Bii-

Evvela fUl':udı etler tükenince
tün takat 11e 

1 
k hale gP.linceye 

• yata a • 1 k h ye yanı A hususı mes e !l 

kadar re~md v:tmek rnarazi bİT 
yatında ıııa 

halcli.r. _1_ "'dlük d•vrt behe· 

Eınlnöoü As. Şub.:s!ııdıen: 

Yd. P. Tim. ıll.ıaıuın otlu 
Şakir !18 ..tot-nlıı (3174'1). 

P. Yzb. Aft otıu Rıia.t l'~ 
aeele 14372/13242 ı.ııımar:ı ile 
mür.aeut4. 

Mahrukat ofisi halka odun ve 
Mehmed kömür tevziine ay bqından itibaren 

bapayacakıtıı-. Mahallelerde halk 
(329.63) birlikleri evlere flıleri dağıtmı.,tır. 
şubeye Bu fltlerle 50 kilı> kömür ve 250 

kilo odun alınabilecektir. 

C KİTABLAR ARASINDA ' 1 

"Bir acı hikOye,, 
.. •. O~tad Halid Ziya Usakltoil'in son esari 

Guolıer var kı, derm, sonsuz bir -
acmuı; bir acı hıık~yenin, beliğ, 

/ 

Y 4 l 4 N baglanmasmlal'", onlarla fazla sa~ 
manalı bir kitabcaile baı lbrah H . ı maı dolaı olmasmJar, her ıeyı 
baıayım. Adeta bir solukta fa- •m Oyı mukadderatın hükmüne ve onla. 
kat her aatırınan haykU'dığı ~ aa- da geıirdi-. b. h .k . • rı.n v~Jı~rmı Erhamürrahimi • 
de, o aun'ilikten u~ak elem, ke- kik ve h!"...:r arı aı. zeka, .r~- nm ••~&netine bıraksınlar.ı> 
der, tevekkül, tel' ini bütün ben.. tİ'llaa mütead:'::1

1
11:' b~ muaıkı- _ .• Evlad acıaı çekmi;yenier bu ö

liğimde duyarak okuduğum bu kim :...:..... bed. . irfı ~~n ara_ ha- aiidü belkıi liyıkile anlıyamıya-
k . b . . J uıır ıaı an, msanhgı da cak luıvrı• kl d ıta e, nasıbaıız yavruaunu, ta u- kemali n.iıabetinde .. t F, k .,amıyaca ar ır. 

kJ d ebed" . mum az, en a at yuvasınd -ı 
z~ ar a ayete vermıt olan büyük zevki herkese iyilik et- bıraktı -

1 
k a • ~a.~asag em 

~ı.r ba~-n~~· ~~1üstad _Halid l mek olmuf olan Vedadını ti doğ. rini u.!k ~;:~: 8.:11

1 olumk ha~ 
ıya ~ıg n, 0 1' u Halıl Ve- duğu gündenberi naınl bir mu- ınış bulun b u unur en a • 

dadın hayatını Ye ab.ibetint resim habbet bir a•k iJe naatl u••zer:...... bu ibr~ dan .11 sabt!.ı-~~rın sahibi, r .b. . s· . ' ]i' , _.,.... ..,.., er&lhe utun ı - ·ı 
. ı~en. ı~ e~rı, « ır acı hıkaye" titriyerek yetittirdiğini; o zayıf, inanmaktadır. • var ıg. e 
ısımlı brr kıtabıdır. h~ :f l k k f ı . b e· . -

• • A na , « cı ız, oca il a •, ınce o. <ı ır acı h•kayen de H l"I y 
309 sayfa tutan "Bır acı hıka- yunlu daima üsüyen ayaklarına dadın feci a· k.b t• · h a 1 e. 

d b. t t ·h· · · ·· · ' · ' 1 e ını azırlıyan yeıı e e ıya arı ımızın u;.r;erın. gal,,_ sırtına kahrı palto ga.di • mayası bozuk · d d 
d d - b. l . . d -,.., ..,. • vıc an an uzak 

e ~ra~gı ve ~.mu ıarrı.r !a: rilen, boynuna atkı t.arılan, dai- fahıslara karşı bir babanın a -
nız bır koseden gosteren bır abı· mi takayyu .. d altında bulunduru- dırdıg· ı tel'"ın • h · - · · y &"· 
dıed. Muba · b lnd • ız ar ettıgı hıddet 

ır. _rrn., . u eser e, yazı- lan yawuyuı., türlü türlü varta- ve infial ne kadar asiJ ve k 
cıl: us:alıgı~ hır ~8:~a~a ~ıraka· lardan atlataırak nasıl meydana dar içli b:r tev:!kkfü iİe s·a:~ıdı:· 
ra a~~ •. m~ . em uv!yetı, < ba- getirdiğini, küçük küçük levha- Bu duygulara muhatab olanlar~ 
ba»k hudvıyeMtt ıl~. kart~1 ıza çık : lar halinde gözlerimizin önünde indirilecek her .hangi bir darbe 
ma: ta ır. aztuın og unun ta ı d ,_ b. b" · ·· ··1 elbett 1-· b • • ' k .... kr· _ .. d b 1 k can an ırır.n.en, ır ıı·me çozu - e ı11;1 u se~sız hısler kadar 

uju. ug;:"d en a? 1~~~a • aon mez bim- tekilde bağh iki varlı- müessir olmıyacaktı. Büyük Üs 
ne r1t~ ; . al~ ~~ç.ır:ır h~y~t.'nı ğın gerçek baba ile gerçek oğul tad, kelimelerden ya.ratlı~ı ma: 
reel • a ka dıç 1 Bır a em

1 
ed ıze sembolü teklinde kar~ımızda yük nevi bir tel'in, tekfir gihtü ı"le 

an atma ta ır. u satır ar a e- ld"kl · h"d 1 ·ı t b' • d b. l k K h.. se ı enne ta J o uyoruz; ve t'f.' unun ve a ııat le, yııvasımn 

1 
e. ıyat 0~ arı,z e me .. uner- hu manzara o kadar vecidli, o ka düsmanlarını öyloe bir yere vuru-
erı ~r~mıya .ım. aten ustadın dar huşu doludur ki, edebi kud· yor ki.·· 
kend11ı de bıze bunu önceden ve • · d -
d h 1 h be k d. k" ret ve san atına ınan ıgımız, 

er a a r vere~e . ıyor ı :. tanınmıf ve her şeyden evvel 
«Bunlarda (yanı Sır acı h ka- k b" 1 b. k ıl 

ed_,_. 1 rd ) , gerçe ır ana o an ır a ın 
y en;ı yazı a a san at namına ~ ·ı ·ı ded" b"ç b" ı k B 1• romancımızın uır Yeın e ı e ı. 

ı w ıeyer yo. u, mesea -· "b" ·· t d H J'd z· b 
lngiliz f&İri Young'ın kızının ve- ~! g1ıt ı, us a. ba ıl dı•,.:nınfekPt· 
f t .. • ••• uıy"' e vermı• u un up, a a 
a ı uze1"1me nazmettıgı 11Gece h 12 k J • • "d 

d .. ün _, · · b-_ı·• R . 2!ıokatte a emı de yenı en ya-
Uf Ceıel'rn eaet"'I cuıı, eC&>l - k ··ı 1·- d" ·-· k 

d · ,.. -z N . d .. ratara o~% •tr~ tev ı eUıgı pe 
za enın aevg•n og u eJa ı o- ·ı· -1 V d d ·· d" ].. d kurt d - sev~ ı og u e a ını, gonne ı • 
umd-:,n ~ta~ ıgı z~~an ;{imiz. tırnn.,ıt'< bahtl-vulığına e-

yaz ıgı en nefıs kıtabı, kabilın • . d. - · • h 'd b" d • 
d d b. tt b" k. b k rışemf' ı cnmı~ •~ e ız e sevı-en e e ıya a ır mcv ıe a .. . 
!...ıd·a d b·ı k b. d - .1 v~. onun ufulune, S'-'rtnf"dıyete 
ııu t e e ıı ece ır .aser egı - 1 • • • 
dir, aadece bedbaht bir bahanın ll·"'•eına avnı rıyasız acı ıl~ ya. 

-···-- ;...,1;.,.,.., .. l .. ,,. 
mazlum bir oğlu için ciğergahm-
dan kopan sakin, fakat derin bir I:Ialil .Vedadın . ~eti~m~sinde, 
hicran ahıdır bir bedbaht b ba gelışmesınde en buyuk rolu oym
ki kara topraklara düe.en üç a _ 1 yan, onu umumi kiı1tür bakımın-

,.. yav 1 d k··kı·· b" h" rusundaın sonra kendi&ini de ora- an o u ır ~urette lec ız e. 
ya pek yakloaştıran bi.r zamanın den; bı.r yandan dünya şaheaer -
da, hayatının en büyük saadet u: leri~ bul~nduiu ~e~kea!eri bi
midini, en kıymettar iftihaT me- rer bırer zıya_re.t ett rıp, bır. 7an
darını da b:f' kaza darbesine kur- dan da ec:nebı lısanlanndaki me
ba.n gitmi, görsün. leke&ini artıracak vesileler lıazır-

E vet, bu yazılann san'atla, e- lılyarak, yl~lncl asrın tam ve m~ 
debiyatla hiç bir münasebeti yok, kemmel bır .. adamı olarak .. cenu
yalnız sadeliğinin içm<le ıkan yete sunan ustadın, bu munase-
.. ı b' f -• • · -n çb betle, büyük l'O!l\ancılık di!haaı-oy e ır eca-. var ııtı, eger una . 
bir kıymet atfetmek İcab edene, nm yanıb~~11d~ ~çlanan bı~.bat-

1 .,_ k" f~...ı· ka hasletmı gOıM1yoruz: mul"eh· 
yanız uu a mu.ır. ı> • .,.k F"lh k"k d.. d .• t d * "' . . ı. a ı a un ya a us a 

Üstad büyük bi.. tevazula Hahd Zıya ayannda .. kaç t~?e 
bunları söylemekle beraber, biz b.a~a, ~eyahud a~a gosterebılır
ıuraısına derh.aıl hatıriatahm .ki, sı~z kı. ~avrula~~le bu derece 
uBir acı hikaye» bütüo aadeEği- d~kkat, ıtına ·,.re oze~erek am~a 
ne "aan'at ziynetlerinden çıp • b~ler~k, anlıyarak u~ra~mış, dı -
laklığma», ve üstadın yazıcılık dınmıı, ha,ır v.? ne,ır olmuş ~u
wtalığı tarafını arka planda bı- lunsun ... Fakat hazan da mel un 
rakmasına rağmen, tok, erke~ ve meı'um tal;hin. kRderin ı-evki, 
iialUbu; ;nce, ··"kik ve bii • 'Zorile böyle benlik ezici. öldürü· 
zünlü ifadesi, ve bizi def"hal sa- cü hayat facialarlft) de karşı1aşıl
raın, kavrayan tasvir kudret ve dıimı aöyliyeceka:ııiz. Hakhsınız. 
üstünlüğü ile 1942 Türk edebi • Nitekim ü.t:ad da bakınız ne ve
yabnın en güzel nümunelt:ırinden ciz bir aurette, ve ne kadar hic-
biridir. ranla bunu an1abyor: * «Dediler ki evlad acısını ölçe-

Baba ,efkatini, o anlatılrnaz, o cek bir miyar yoktur. Bu da doğ
duygula.rm en içlisi., en özlüsü ba rudur; fakat belki yalnız 
ba sevgİ$İni iayıkUP. anlıyabil - tek b:r mıyar vardır: O 
mek, tadabilmek için :nsanın biz acıyı ihata eden hatıra • 
z!\t bi,. baba. Halid ZiyaUsaklı. 1ar ne kadar çok ve zen
gil gibi bir baba olm•111 · tazı~. gin ise, sarfedilen emekler nP. 
Gerçekten "Bir acı hiki.ye.ı de kadar ağır ve bol, lıunlRrdan ha
bu ulvi duyguvu 'bütün gÜ-&f!tıiği, ııl olan neticeler ne kadar o1gun 
azameti. ~hikasilf" buluvor, ve ve mes'ud İse acının 11leşi de o 
her savf•sındR g:ttikçe artan bİT nisbette yakıcıdır. Analar ve ba
MV1"anlıkla okuvoru:r. halar iç.in çıkacak ibret dersi de 

n ...... ,,. "'·to-·•· .. -.otder vücu- l-11r9il11..W•r: cl)(" .. kl~r·nıt f2'z1a 

........ 
Size bu kitabeden hangi par. 

Ç~~ı. oku~yım. Hangisini o«uya. 
bıbnm kı. .• Her- birisi birb.l"ini 
tam~~yan ... Bütün bir ıefkat 
sevgı, hıcran, bütün bir tefe .. ı' 
il-!'-• . rrua 

llUK.Jerinden c.irülmü... fakat l b·..ı...:~ ... , a• 
a ı.-U1C1ne kanımamıt bir duy. 

gu yumağı bu. , . l şte kararlama 
d~n. kitabdan bir yer açıyoruın: 
bırlı~e okuyalım; 

(Üs.tadın oğlu hariciyeye gir· 
miş, Prağda huhınmu~, tekraı 
yurd~ alınmı~lır. 5..:>n de'\>resi lca. 
lan Üniversite imtih11.nlarına ha· 
urlanmaktadır. Ostad bunlar• 
-ın1:.+•vor:) 

«Vedad son hukuk senesini bi 
tirdi, imtihan devı·esine girdi. O 
zaman arlık nefes almak i ·11 
bahçeye bile çıktıkça be~ on Ja. 
kikadan ziyade durmaz, tekraı 
odasına kapanarak, yalağa uza • 
narak, eh-afında türkçe ve fran· 
sızca kitabları ile en yak n imli. 
bana .hazırlanırdı. Ben hazan biı 
röz atmak içia oraya uğrar v• 
h w - ' ' e~ aag ayagını sol ayağının ü 
zermde tevakkuf bilmiyen bu 
hareketle sallanıyor görüı dünı. 
fmt=hanl&t" başladı, her imt·haıı 
günü o kalkınca &'Sabi bir bulan
tı ile evden çıkardı. Bu, onda çocuk 
luğundanberi ~~ima vukua "'elen 
hir hadise idi. imtihan için e

0

"Vcien 
çıktığı ve omuzlarını kald rar-ık 
İstasyıonıa acele adtmlar'" g·t • 
meğe başladığı dakikadan itiba
l'en ben onu sokağm köşesine l.a. 
dar gözlerimle tak·b ederd·m. 
Ondan sonra da benim için ta• 
hanımül edilemiyecek bir intiza· 
nn ve merakın işkencesi ba,l.ır· 
dı. Zihnen huab eder, imtihan• 
ne aaatte sinniş, oradan ne saat· 
te çıkmı,, hangi trenle avdet · çin 
Sirkeciye yetİfmİf ol!lbileceğini 
düşünür, azim bir helecan içinde 
kıVT"anırdım... Nihaye: VeJad 
avdet ederdi,. ben pencerede ~na 
muntazır J>ulunurdum . Ekseriyet 
üzere yan sokakta~ı. kestirm~. bir 
an evvel eve yet:şmt-k için acele 
adımlarla, adeta ko~ar .. k köseyi 
dönerken bahçe parmaklıkları • 
nın arasından onu farkedenliın. 

(nprıamr 7 nc:i 4avfoda) 
~-ı'l"l!l te'I'>"" 

narlan apiı doğru aarkık, diıler 
eek:i rengini ve intizamını çok
tan kaybetmit, çenenin altında 
gerdan aarkıp pörsümeğe yüz 
tutmuf... Kendi kendimi jön -
prömye olanak sahneye çıkmaya 
hazırlanan kart aktörlere benze
tiyorum ve kar.Jımda duran bu 
yabancı, bu gülüne hayale dilimi 
çıkanp gülmeme!< için cebri nefs 
ediyorum ... Bu halim ile ben mi 
a,ık rolü oynıyscağım?.. Şu öm. 
ründe bir tek kadını aevmiven, 
bir tek kadına 1< seni seviyorum» 
demiyen ben mi? Nasıl asık olu· 
nur? Aşk nasıl anlattlır? _Di.z çö: 
kerek mi göz !iÜzerek mı, ellerı 
kalbin ü~erine götü.-erek mi 1 O· 
kuduğum romanlar, gördüğüm 
f:lmler aklıma geliyor. Gülünç 
~ülünç ıeyler hatırlıyorum. Çi • 
ceklerle anlatılan eski zaman sev 
daları... Hasret, veda, ızlırab, 
temenni, rica, keder, sevinç, hay· 
ranlık ifade eden gül, menek~e, 
papatya, yasemin, leylak vesaire 
ve.aire ... 

için bir an.a.iklopedi cildine el a. leketınin riıki yıllık vt:rgileriıü bı· 
tıyorum, bu kelimeyi almamı§, rıkbrJIUf- bugwı pamuk kuma§ı 
kartıma donkitot ile Dostoyenki iıçi kızlar &'ıymiyorlar. liunun 
çıkıyor. Kitabı h;ddt-tle yere fır- pbİ eskiden se ır~ı. için ömur1er 
latıyormn. barcanırmıf. Ve +mıdi. d"k.kalar 

felaketin yaptığı aarsantı ve ver
diği ıa~lunlıklan ancak aıyrılmıf 
bulunuyorum. Bu at:beble karı -
mın bazı vaaiy~ılermi b~raz &'eÇ 
olarak yerine geö:irebiliyorum. 
Fitnat ölümünden biT giin evvel 
çok sevdiği yazı takım1 ile yatak 
odasındaki bir yathboya tablo
yu en yakın arkada,ı olan size 
bıraktatmı aöylem.işti. Bunlar si
zin de hoıunuza giderlermit Fit 
nalm ölüm saatle inde i.k öne ... 
düıündükleTinden b. ri olmanız 
dolayısile size bira-.; g'pta ile, 
hatta hasedle bakarak vas!yeti 
yerine getiriyorum 01\dı her iki 
emaneti dP '' mektubla teslim 

bunda bulacaj'una anltyoruın. Fit 
nat aize biT yazı takımı ile. ba 
tablo bırakb. &ana bıraktığı 811 
kı}'IDetli fC7 de dostluiunuzdur: 
Ölüm dakikalarında hatırlannu; 
olmakta belki sız bana tekad • 
düm ettiniz. Faka~ Fitnatın nıİ· 
rannda.n eıı 1büyük hi.aaeyi alınıı 
olmak itibar'fle içimiz.de gene e 

Yazan: ce·vaJ Fehmi 
_ ptığıaı ec. 

T··-•-~e bocahgnıı Y~. . • t 
u~ . d~n de ıstıfa e • 

nebi mektebın h be gidiyoniır •. 
t• Öyle ya ar 
un. •b' bund;ı da paraya 

Her barb 1'1.~tiyaç var. Ayrıca 
ve zam~~·! im gibi Beyoğ)unda 
dadıya . ıg tımandl\ bir daire 
g~zel bır •::r da Z'.lteri kazan • 
kiraladım. d , ·ek ayrı bir si-

- yardım e c ... maga 
ıa.h bir üs .. · d h' • 1 • da:lıva verme en ız 

Paket er'I · S 
k dama cıkarıyorum. o 

zat yata 0 • • • k p;jal1\amı gıyıyoı-um. 

l,un:":i'a uzun boylu kendi ken-

d.~ t tkik ediyorum. Şakaklara 
•m'I e • 1 . k 
k k d ü .. ınijs, goz erın e. 

ço tan ır ,.. . 1. d • 
d kaz ayağı şek ın e çız-

na,.ın a dudakların ke· Donjuvaft hlimeıine bakmak 

Şu alqam üstleri evinin kapı- çok ırörülüyor. Pamuğu makine 
amda oturan ve mahalle kızla • ucuzlattı. Ya a~kı bu kadar u
rının önünden geçerk~ kucaiına cu~atan nedİ.I' 1 
aşk mektubları fırlattıklar. pısı. Oda kapısı vuruluyor. Dadı 
rık, ürkek, bece~ikııiz delikanlı batına içeri uzatarak: 
Cemil hortlayaı·ak gözümün ö • - Küçük bey, Nilüfer Hanı -
nüne dikiliyor. ma yarın sabah benimle bir pa· 

Bereket iç.imde kaynayan ki • ket yolhyac.ağmızı aöylemittiniz. 
ne ... Onun kamçtlamaaı olmasa Unutmayasınız diye söylüyorum! 
mümkün değil bu ite tetebbüa diyor. 
edemiyeceğim. Pe-ki başkaları Hayır, unutmadım. Nasıl unu
nasıl yapıyOI"? Şu hergün sevgili turum? Bu muharebenin başlan. 
deiiftiren, bazan birer ikifCr gıcına işaTet olacak. Planın ilk 
saat a'l"B i.I~ ayrı ayrı kadınların safhası böyle ba,Iıyor. Unutmam 
ka~ıaına geçen ve dil döken er· kabil mi? 
kekle,- nasıl oluyor da hepme Hatırlattığı teYi unutınadıiı • 
«Seni aeviyOTum>) diyebiliyorlar mı söyliyerek dadıy! savdım ve 
ve kadınlar buna nasıl inanıyor- derhal masa ba,ına geçip tasar· 
1ar') ladığım mektubu yazmağa baf· 

Miladdan altı aSlr önce Asyalı la.clım. · 
biT kraliçe Bibfl'den gelen altın <ıNilüfer Hanım, 
ialemeıli pamuk dokumadan bir Bugün Fitnahn ölümünün kil'. 
tek robu ıatm almak için mem. kıncı günü... Uğ :adığımız ani 

' - : lacaktır. 

Bu satırları yazarken Fitnatm 
ölümünden evvel hep birl"kte ge. 
çft-diğimiz güzel gün\Pr! hatırlı
yorum. Dostlujunuı: hen VE'! ka
nmın daüna aradığımı:r en kıv • 
metli varhihmı:z:dı~. Bana öyle 
~eliyor ki Fima.nil nıhu bu dost
luğun devamı :Cadar hic; bir teY· 
~P-n memnun kalmıvıoraktır. S11h. 
san ben de en büyük teselliyi 

baht"yarımız benim. Şimdi karı 
mın hatı,.ııı.sını da meze; ve t 
di ettiğim için bar knt daha k~; 
metlenen bu doıstiuk bütün ha 
•ratımca bana kuvvet ve ces , _ . u 
vereceKtır. 

Belk: onun mc:ı-..rmı ziya 
etmek istersinız diye diisünüyo 
rum. Size rehbeı·t•k etmek üze 
daima emrnize amadeyim. Ba 
bu ziyaretin gününü dadı ile h 
~ .. " bildİ1·İr!'eniz o ~ün boş ka 
..... a:"k Üzere islarinıi dahıı evveli 
den yoluna koymak imk~ nını b 
lunım. 

Hürmetler ederim efendim. 
Cemil 

(Arka•~ uar) 
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kınmaaına ehemmiyet veriliyor, z raat kazası . E . d v Çok kıymetli, tunç bir heyhel bu- • 
" l d b' aı oca gôv esile iki tarafa le · · ı G" birrok yeni binlar yapıldı, ka··y mır auı lundu, heykelin Roma imparator- S 'd k · d 

iıleri tanzim olundu • arın an ırine aid olduau y l k k yınız. ureş yapsın. Eğer Löy-
kuvvetle mulıtemel o a pa vurara uvvetli bir peş- le güreş"rse ben de mukailele c· 

Ad (H rev yapıyordu. Ben de, güzel bir d · S 
Afyc:Aı ( Huswi ) - Afyonun Emirda v d h k b .. ana - ususl) - Çu:kurovada huzur peşrevi çıkardım. Heli.1- ernn. onra, müı:.araa, müsara-

mer'keze bağlı dört nahiyesinden gın Q er es İrer parça toprak sahibid:r G:~l~ .. bogazı methalinde Çatıalanı !aşmalar bittikten sonra kapı"- ahktan çıkar dövüş olur. Ustaca 
biri de Çoban • • .. ~. on (Hususi) - Afyonun en koyunun yakınında asfalt yol incaa t k S 'd ~ güreşelim. 

O 
b • ...;::ı. c. t d 1 k ~ 1 

• aı , sağdan soldan }'oklama B ı·r ·· · 
la d B . u,. ..... ve en V""~11· nlı' k 1 ın a yo enarı d.. ıt·ı· k b u a ım uzerıne paşa.· r ır. urası · '"" azası o an .. . n uze ı ır en ü- lar yapıyordu. Benim kuvveti· 
Afyona yirmi . . Emirdağı her şeyden evvel büyük yük bır tunç heykel meydana çıka_ min, güreşi karşılayışunın dere· .- Güreş yapmız!. Dö\iüş iste-
..._ kiloımetre • bir istihial ımer.kezidir. Bu bU'Susta , rılmıştır. Adana Müze Müdu'·ru·· der- ı · · mıyoruz oğlum!. ~ . "" h 1 bu ce erını yokluyordu. O, bu yokla- Dedi. 
Jik bir yıoDaı · ··· mıicmel bir fikıir ~dinebilmek için ·ti>< - a . mahalle gı!derek bu mühim malara devam ederken birdenbi. 
bag-lıdır. On bı'r yıllık to,....ı& verlmı·nı' belı'rten ...,, ~ eserı Adana mu''zc · ak) tm• 1 Bunun üzerine güre«c girdim. 

,... %- sme n e ışt r re gömüldüm ona!. Ve, çaprazı .... 
1-o"ye ve --'-!- rakamlara t-! .. go''z at.ıve .. m_.....:~ L!• , Bu heykel uç·· met b ..ı • 1 Fakat Arab Said, e.ski.si gı'bı' ha. 
_. ~ wr •· ....--....... a.ı re oyun~a, ta- top adığım gibi sürdüm. Saı·d ko 
bin küsur nüfusa fayet eder: Buğday 17 bint arpa · ~ maımen çıplak, koJları ve bacaT.L.1 •• d .1 • reket edemedi. Doğru dürüs gü-

4 8 k kt ·ı:u.ar ca gov esı e sallandı. Beni dur- - b ı d E 
malilktir. Afyon- . OOt yulaf 300 ton. ~rı ır.. Roma imparatorlarından durmak, çaprazı sökmek istedi. reşmege aş a ı. peyce uğra~-
Konya şimendl • Emirdıağı, fİ.mdiye kadar, hükıi- bırlne aid olduğu sanılmaktadır. Fakat kar .. ısında çelik g:bı· kırıl- trk birbir:mizle.. N ihayet topar-
f h ·· · mete üç milyon 790 b' k'L b - Mezar olan m kil G"l-'- "' ladığım gibi yendim onu .. er attı uzerın.. Hl l.ııo ug. · ev u ı:11. boğazı maz bir kuvvet görünce afalladı. 
de ise de istas- day, 788 bin !kilo arpa ve 51 bı'n Kaymakam Hahkt Baran ağzındadır. B Arab Said. fena o'du 01duğu 

T u sefer de çaprazı sıyu-mağa ko d .. l''kl 
yona i.iç kilo • Çobanlar nahi- kilo yulaf teslim etmiştir, / savilik göze çarparö B:~~:ı. ta arihi kayıdlara göret İmparator ld On d .. d . •rer en guç ı; e kaPnn k--çtı. 

B akamlar L 1 l .. ,.\.IA çap Ko tsans k f 1 yu u. a a gov esınin iriliği ~undan sonra n"l~a, h ... n .: u:-nın· 
metrelik mesa • ye müdürü u l' o:ırç anı an milcta- ç'fltlik işleten tek kie.j .. "1 n şar se er eri esnasında müsaid deg-ildı'. Toplayın bu··ke- " -

ran ·· d seksen b · ,. goru eınez. burada vefat etm' L. B k il .. ..fa alakodu. Hatta .. unbrı so··.,.ıe. 
fede bulunUf\J Naim Kaçmaz ~ed~ CJ nis.betini tqkil Bin döni.lıtı toprağı olan adam sayı- .. ış.ır. u lymet · rek bastım 'kösteği vet kıvırıp al- "' .1 

Afyonla olan münasebetinde kara . :· lacak kadar azdır. Herkes !kendi ha- eser uzerlnde etüd1er yapılmakta- tıma aldım. Saidi, altı yedi daki. di.. 1 
1 :u:......_ edihn . __ ı.__t.. Emirdagının bu 1 t ı fı b ı· .. ak dır k - brahim, y3.nımda kalır mı-yo unun ..... ,._. esme ı;eoeu • z raa c vas u ıne gore topr sahibidir. ' a iç:nde altıma alıvermi~tim. ? 

ahıyor. seneki hububat darlığı karıısında Kazanın 2400 kl t bb Ortal kt d k ,ın · · lı:aza aftan -aı onıe re ;ınura a- M ı a sesse a yo tu. - Kahrım oıısıol'\'\ ••• 
Çobanlarda meslekdaşlarımız - ya ~ alıcı_ akını çog - uıa yaklaşan hududJarı için.de 560 Oraş'da Arab Said, altımdan kalkmak 

dan g- Lı'r -..1~-..l--ı n-Lı'ye m~ mıt ve kasabanın bugday pazarın. bı'n d_._ ___ ._,.__ i .. b. d k ·1 • b d Ş hl d K Bana bolca aylık verirdi. Yer 
---,. uı cu~ <WI - d bü".:!I. b' bar k bel. . . eaar eKuen araz yı.ı.z ın e ar çın oşan ı. a an ı. oca göv . k Ik Ö 

d .. .. '-- buld a ,.... ır e et ı11mıştır d • ıçer a ardım. nüme relen 
uru. oı.arak um. Nai!ın Kaçmaz f::..&!ar he '_, 1 t af d . ornnan ve fundalık, 2i5 bin dekar K E . .. .• esıne güvenerek dayanıp kal- h t. ttmdı burada kısa ınijdd.et i~de .._ ın r geoen a ıcı ar ın an ınerta . . .. ız natıtuau ve Akşam San,at kabileceğini zannetti. Fakat us- pe livam yendim. Nihayet paşa, 

bir kabiliyet olduğunu anlatan İ!l • hesabsızca artırılıtı karşısında köy- . vardtr, Bu saha dahilınde uç Okulları açıldı, derslere bü "k taca her tarafından bağlanmış bir gün kahyasını çağırarak sor-
ti batamıakla meıguıdur, Arkad: 'Nnün ihtiyattan ayrılacağı ihtimali- ~ıye ve 98 ~öy bunla.rda 55 bin bir öneml-3 ba~la,;dı yu olduğunu görünce duraladı. onu muş. 
ıımız merkeııde bir köy konağı, gü- nl diifiinen .kaymakam Hakkı Ba- ~üfus bulunuyor. Arazlsınln rnuhte- Marllf (Hususi) - Evvelce her yanından bağlamıstım. Nere- . - Kahya, şu bizim Hergeleci-
zel bir bükiimet konağı Geb il ran derhal tedbir almak.ta geçlkme. lif semtlerinde görülmekte olan ve Maarif Vekilliğince vilayetlmi.ı den kalkıp dikilmek i~tediyse 0 _ yı yenecek pehlivan yok mu?. 
köyünde bir selektör bO:cuı e{;tıer mit. belediyenin hazırda bulunan topunun yekônu üç bin hektara yak de açılması ka- ~ radan bağlandığını gördü. Tam - Vardır pasın..,!. 
mıt, merkezde tek Ç'Cfmeniny::aı: bet bin .. lira parası. nı~hilinde buğ ~n ~taklıklar bu sene sıtmanın rarlaıtırılmıf 0 • yirmi dakikadan fazla altımdan - Nerede acPl-ıa? 
tan miizahrafat toparlayıp akan su.. day mubay~ eUırnıış ve gene bu muıstevlı bir hal aknasına ~~eh ol- lan kız enstitüsü kalkamadı. Ben, ise y:rmi dakL - Emredersiniz bir sıırdura-
yuınu l•lah etm~, Üç bin liraya veri- mdiaksedla. Zaaat ~nkasından bele- ~uş, Sakaryanın membaı ıle de- ile akşam sanat ka gergef dokur gibi 3aidi, oyun yım .• 
len kÖy otlağını 

00 
d k bi lira ye emrıne on hın liralık kredi te- ginnen ayaklarının kısmen olsun okullarında ta ~ dan oyuna dokudum. Saidin kız- Demi~... Kahya oraya b~u·ava 

lık bir gelir haline ~s:ftmiş7 l§lk: mln ~yle~iştir. . ıalah~~ mec~.uriyet du~~muş v.e mi.r J!Ieri ikmal dığı muhakkaktı. Efendilerine baş vurmuş.. Niiı:ıyd Burs~h 
lar köyündeki su membalarını mer F.mırdagtnda hayvancılık ta bıl- bu yuzden mucadele te,kilatı faalı.j edı!mıf, kayıd karşı mahcub olmu~tu. Nihayet Koca Rüstemi baghk vermiş!er. 
keze akııtmak içht te,ebbii!lere gi: hassa ilerlemiştir. Buranın tiftik ke.. yetine gemıi verilmıittlr. ve kabul mu- Said, kemanemi içinden l;>udaya- Koca Rüstem, y;ıman hi'· pehli • 
ripnif ve muhitte sıtma hastalığının ç11erlnln .şöhretini hepimiz biliriz. Kazanın çalı~an kaymakamı 1 amelesi tamam rak vet kol kapıp ayağa kalktı. vandı. Kahya paşaya gelerek: 
üremesine soeheb o\uı kir~ çukurla ~seneki davar adedi 280 ıbini geç Halck.ı .Baran sıtmanı~ çabuk ~~n- lanmıı ve öğ. fakat yüzü gözü karma karı,ık - Paşam bulsum, Uursalı Ko· 
l1nl anıeleıJ mükellefe ile kapatmak IllJJ bulunmaktadır. mesl ıçın gerelken tedbırlerde mucs- retmenlerl de ta Cemile Derim tı. Ben, onun ne yapacağını sez- ca Rüstem. 
vıe hastalığın salgınlaşmasını önle- ~d~ınd~ hayvancılık ls.tl~.a sir. olmakla halkı pek memnun et- mamen gelm~ bulunduklarından <>- dim. Muhakkak Koca Yusuf gibi Diye haber veı·mi:, ... 
mele için karar almı~tır. edllD'se zıraat ı§olerlnde tam bir mu- miştlr. kulun Sonteşrınde b;rçok davj!tliler güreşi kırasıya dökecekti. Ve, ni- kahyasına: 

Paşa, 

Naim Kaçmaz bu işler anısında ı huz~~nda açılı, töreni yapılmıştır. tekim de öyle oldu. Said, ayağa - Sakın, He.rgeleciyc söyle • 
köyleri de aık sık dola,makta, köy. zmitta belediye reisi c KOÇOK HABERLER). T?re~de Vali~ Ma~rlf ~üdW:U. kalktıktan ~onra üzerime yüklen me .. Onu tuzağl'l düşürelim .. 
JüW.in kafasını medeniyet aJ.etniıne muav'nlı'gWı• "ıbdas edı"ldı' - 1 Partı reısl, asken erkan, Daıre 1'ets- di. El enselere ve, tırp•mlara baş. Demiş ... Bir gün paşa beni 

k 
_,, h b kımd ı leri, öğ-retımenler ve birçok talebe ladı. O biır hareketle yum • çağırdı ve: 

açma ve oruarı er a an ten- İ . . . * Hendekte memurlara kı1osu fil · J-,~... b 1 d 
vlr ve İ.r1ad etmek için ferağatla ça. 

1
·. I ~ .<~us~1ı) d- ~eledi1rekMec. yirmi altı kuruıtan bir aylık buğday ve M:~a •. ~;;.ır Hu alkunm~şabr ırd. ruk vurur gibi el enseler çekiyor- - ibram, ben, Bursaya gidi-

ltfl'llaktadır ıs ,..,._.rımız ıç n e oneın ı arar- erilmiflir _ 1 
• e evı an O!Wlun du. Beş dakika kadar tahammül yorum .. Seni de 1$0l:Ür~yım mi? 

. . · . lar verml{tİr Beled,fye Reisinin işle v ' çaldıgı İstıklaJ marşlyle başlal"ffilf ettim ve mukabele ~tmediın. Bak Dedi. 
Nahıyenın. tek gelır'I hububattır. · k w ~ ld - d b ı d. * Hendekte her memur ihtiyacı ve müteakiben Müd" C 'l D tım. Said işi azıtıyor. Ben de Ben de: 

Bu ~ halkın hükUınete J:.orçla - rı pe . çoga '·'nı~. ulghund ani e e 1
• I kadar almak şartile ve altı ayda rı'm kı•a bı'r h'i:tabeduır embulı e evk • 

.. _.ı1 •w• lk 
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ye reıs muavı ~ı as o unmuş 00. ek .. k . l od .1 l · .,.. c unara mukabele edersem iş kavgaya 
~~~~n=V ye 7atigı m dtar ton tanzifat kadrosuna 15 .amele ile bl; ~m ba 

1
uz.ere ta sıt e un ven-, teşe1<kür etml,tir. dökülecekti. Ve, Said in de bte· 

- Giderim paşam! .. . 
Dedim. Yola çıktık . .. Paşanın 

uo~Y, 20 ton arpa ır. amirin ıllavesi kararlaştırılmış. Elek- m~eK ş anm;t~ri t kAtib' F 11 Vali Kudrettin Kantoğ!u tarafın- diği bu idi. o, güreşi çıkaramı. 
trlğln kilovatına 4 kuruş zam ya.. Y" el ar~~a r.;:ıı ... a vl kA~z:ı dan (Okulun memlekete hayırlı ol· yacağını anlamıştı. Hiç olmazsa Corlu belediye reisi seçildi pılını,. İtfaiye ve tanmat amelesi- 'ciluc kalen . a . -~~~e i ,e a e ması) temennisiyle lrordela lı:esll- güreşıi kavgaya dökerek netice-

maiyeti kalabalıktı. Ben, Koca 
Rüsteme götürüldüğümü bilmi -
yorıdum. Kaphcalara gezmeğe gi 
diyor gibi yola çıktım. Fakat id
manım üzerimde idi. Çelik yay 
gibi idim. Bursaya geldik.. Pa. 
şa kahyayı çağırmış ve, sormuş: 

k k sı eınıne tavın e<.ıl rn ft r m· d tlil b .... k hl . • . b lan k . • d 
Ç l (H 

") '-I 
1
. ne parasız yeme vernıe ve maaş- • · .. · 1' ve ave er uyu I' itma sız ıra a IStiyor u. 

or u ususı - .., araret ı 00 Jarına 6 Ura zam yapnıağı da ka.. * Edll'11~~e te~ekk uledecek olan ile tert;ı,lenmlş oaln İş odalarını, Ben, birdenbire Saidi'n göğsü-
içıtlmadan sonra, Çorlu Belediye rar altına almıştır. varlık vergısı komhyo!1wıa . şehir dershaneleri ge2Jlrlff ve ders vasi. ne dayandım ve, ayrıldım. Saide 
Meclisi azası ikinci d-efa olarak • namına belediyeden Reıs Fend Çar tala,-ını tetkik etmlşlerdif'. de: 
Ramiz Baykalı reisliğe seçmiştir. Mersrn ve kazalarrnda daldı ile Belediye Meclisi azasın- Bilihare davetliler okul idaresi - Dur!. 
Ramiz Ba...La} hizmet ve faaliyetle d Hasan O·.... eçı·ı ... :.Jerd· lebel ı t 

- Hani Rüstem nerede? •• 
,.a memurlar koon~ratifİ an w=-.. a.n 5 ... ~ ır.. v: ta er tarafından kazırlanan Diye bağırdım. kimiz de ayrı. 

kendisini muhitine sevdirmiş ve 1' 11 * Babadag kazasının ekmek ih.. 'büfeye davet olunarak çay ve rasta lıp duıduk!. Benim but hareketi-
- Bursada yok paşam., 
- Nerede ya?. 

tam manasile bir belediyeci oldu. Adana (Husu&i) - Mersin ve tiyacını temin ma.ksadile Afyona ile izaz ve ikram olun.m\lşlardır. mi baska türlü tefsir etmişler .. . - KöyÜne gitmiş ... 
ğunu, Çorlu belediyesini faal ve kazalarında birer «Memurlar İstlh- giden belediye l'eisimlz Hamdi Ar- Yarın 100 Ü mütecaviz talebesi- Güresıi bırakacağımı sanmışlar .. . - Köyü neredl:! imiş? 
Trakyanın ileri belediyeleri seviye- lik K()()peratifi kurulmuş ve bu man dönmüş.tür. Reis bu (htiyacı le tedrisata batlayacak olan bu de- Pes edeceğimi ummuşlar. Ben 
sine çıkarmakla fiilen göstermlttir. ko.operatifler iıe başlamıştır. Me- kar§ılamıya muvaffak olmuş, kafi ğerll müesı;ese, mühitimizde la}'l'k ise paşaya doğru brr temenna 

Kestelde ... 
Haydi adam gondcrin gel-

Kendisine ye~i . devre için de muriar bu vaziyetten memnundur- miktarda buğday mübayaa ederek olduğu rajbetl görm.ü~ ve büyük çaktım ve: 
muvaffakıyetler dılerız. lar. &evkini temin eylemiştir, bir se'Vinçle karşılanmıştır. - Paııam ! Pehlivantnıza söv. ( ArkC1sı var) 

sin .• 

«Son Po.,tan nm edebi romanı: 164 

E'rkeği kadın 
YAHlN: :V t 

NUWH SMA eGfKUN 1 "ara ır 
- Nazarım.da bir et parçasın-ı Seyahate çıkacağını eniştenden 

dan baş.ka hiç bir k1ymetinin ol. duydum, hayret ettim. Böyle bir 
madığmı isbat edecC'ğim sana! niyetin yoitu. Mutlaka dedim, 

- Ben de aks.ıni söylemiyorum bunda bir iş var. Bana geldiğin 
ki.. Biz birbirimize kalblerimiz- gece, seni söyletmcğe çok çalı~
le değı"•l, sinirlerimizle bağlandık. hm. Sarhoşluguna rağmen ağzın. 
Başka, bir kadını sevebilir, bu ka- dan tek kelime alamadım. An -
dm için çıldırabil:uin, fakat da.i. karaya gideceğini söylüyordun. 
ma benim tesirim altındasın! Uyuduktan sonra ceplerini karıı-

Omuzlarını silkiyor; tırdım. İki kamara bileti buldum. 
- Bunu göre--:eğiz.. Senden Demek yalnız gitmiyordun. Di -

nasıl nefret eWğimi bir bilsen! ğer cebinden de Semahate yaz • 
- Ooo .. bunu biliyorum dos- dığın mektub çıktı. Mesele anla

tum ... Bana ce11oarc?t veren de bu. şılmışh, Derhal :nbık sevgilinize, 
dur ya!. .. Nefret ihtirasları kam l~hik kaynanamza vaziyeti ha • 
çılayan amillerin ba~mda gelir. beı· verdim. Eni~tene de, gene se
Dişlerini gıcırdatarak, hiddetten ni müakül mevkide bırakmamıık 
kuduraraık, dögerek, parçahya- için, Ankaraya hash bulunan 
cakmış gibi bir cJi..,:nin üzerine kardeşime gi<leceğimi söyledim. 
hücum etmek, en tiddetli ihtiras- Bundan sonrası mai um! Beni ah
ların ifadesidir. laksızhkla itham edemezsin. Biz 

- SP.n korkunç bİı" kadınsın! birb!rimize O kadar yakt.şıy1M"UZ 
- 5 .. ni kor'kutuyor nıuvum? ki ... Senin islemeğe teşt>bbüs et-
- Hayır, sade:c tiksind:riyor- tiğin suç da~ benimkinden .asağı 

sun t • sayılmaz. Düşün, e5ki sevgilinin 
- Cok asabisi •. ! Biraz sükU- kızını kaçırmağa kalkışıyorsun, 

. ıf't buluncıva kaJH seni yalnız ben bir cinayet islcmel?e kalkı-
.>1~ .. kavım ! ... ,rkeın elmi tutan halaskar vazi. 

Geri dönmek ııçın bir yetin deyim! 
acl•m atıyor, fakat gene Vedadın O" " 1 
mütakallis parmaklarıt kolunun unuş yo u •• 
etlerine saplanıyor: 

- Bir an evvel defolup gitme. 
ti ~stiyorum .. Fakat daha evvel 
u oyunu nasıl oynadığını anlat! 

- Akşama aı.nlatınm ! 
Emreden bir s~sle bağırıyor: 
- Şimdi söylemeni istiyorum· 
Lakayıd, omuzlarını kaldırı • 

yor, dudaklarını büzüyor: 
- Mühim bir ~ey değil bu! 

l:zmir 
Kabuır.lu bir uykudan uyanını§ 

gibiyim! 
Bu sukutu hayal, bu ~hanet, 

bu ·mae61'1a mahvetti heni. .. 
Görenler tanı.makta müşkülat 

çekecekler: Öyle zayıfladım ve 
çöktüm ki. .. 

Bu kadm öldürecek beni .. 
Tıpkı, belahsile başı derde g'İr. 

=====================~====================~~========~~~~= 
miş bir serseriye benziyorum. Yalnız kalmıya çok ihtiyacım leşiyor benimle .. Zı1.valh yavru- niz kenarında mı dolaşsam? 

Yakamı kurtaramıyorum elin· var. cak, öyle eridi ki.. ..Ben Vedad- Otele uğramamah, Saadet ya. 
den ... Bu üzüntüiü, perişan gün- Zaman zaman otelden kaçı • sız yapamaml» diye her dakika kamı bıırakmaz. 
lerde onun benimle beraber bu- yort Karşıyakaya geçerek, deniz hüngiır hüngür aguyor. Taşkın bir neş'em var. 
Junuşu belki de i~abet oluyor. Fa- kenarındaki gazinoiarda ne yapa Gözlerim yaşarıyor. İ 
kat, beni Gönülle biırlf'~mekten cağımı dü~ünüyorum. Mütereddi. Zavallı Göniu!. nsan, böyle anlarında bir sar• 

d
. • "i f hoş kadar fUursuz oluyor. İstan-

mene ıtı, &aadetime engel oluşu aim. stanbula do.ı.mek ~stiyorum, Seviniyorum. Demek o da be- b 1 d" ~· .. h k 
aklıma geldikçe çıldırıyorum. E- çekiniyorwn. Peki amma, daha nim kadar ıztırab çekiyor. u a onmegı, ;.;ema ati arşıma 
vet, tıpkı etini b:iralıyarak ge - ne kadar burada vey"i başka bir - Abla Gönülle konuşamaz alarak konuşmağı, Gönülsüz ya· 
çinen kadınlardan birini dost yerde kalabilirim? Biraz daha mıyım?. ' i panuyacağımı, ne olursa olsun, 
tutınuş Tophaneli esrarkeş vazi- beklemelim.iyim! hadise biraz u- Ah zalim santral, muhavereyi j onunla mutlaka evlenmek istedi
yetindeyim. Hidd~tten kudurdu. nutulınalı, yatı~m':lh .. ablam ne kesm.iye kalkıyor, çıkışıyorum .. • ğimi söylemeği düşünüyorum. Bu 
ğum zamanlar, dünyanın t>n ka- yazacak bakalınıl ne ise ablam kaqımda... cesareti gösterebiiecekmi yim ? 
ha adamı oluyorum. Adi bir ser- •...... · ·· ·•· ·.. .. . . . ••••...... ••. . . - Birdenbire haber gönderir- Çok şüpheli .. Fakatt hayal bulut 
"lt>n hoyratılığile, dövüyor, çim· ......... · · · · ·.................. .• . . ıem şüphelenebifo ler. Çünkü dai ları üstündeyim. Söyliyebiliriın 
dikliyor, tekmeHyor, parçalıyo - BugÜn de mektub yok t ma göz hapsi altındR.. sanıyorum. Hatta, söze nasıl bat 
rum adet-al Bu ne sukut? .. Er - Deli olacağım! -Peki ben saat tam 5 de te- lıyacağımı kararlattırıyorum. Se 
kekrğimdent :san'abmdan utanı. İstanbula telefon etmek aklı- lefon ederim. Sen onu bize getir- mahati konuşturuyor, cevab ve. 
yorum. Hassas biır adam olarak ma geldi. meğe çalış... riyonım münakaşa ediyorum. 
tanıılant san'atkar Vedadı bu hal- Bunu ş.i.md;ye kadar niçin . - Peki .• K~~bllir ne kadar se Bir S:kaldan bir sokağa, bir 
de görenler, küçük diHerini yu- akrl etmedim? vın;cek; Hergun « me~ub v~~ caddeden bir caddeye giriyor, 
tarlar. Asabım Öyle bozuk ki.. Santral, beni fstanbula, kö- mı .rn dıyew sOO"uyoı. Senın keııdısı meydanlar geçiyorum. 
Hırsımı ondan ahyorum, fakat ... ye, eve bağlayıncaya lradar çek· ne darıldıgını 3amyor. H' d "T ! 
Sonra gene bitkin, zebunt kolla- tiği.m azab. ·· - Ahlat kendisine her zaman- ıç yorgun eg

1 
un 

d 
Heyecandan tıkanacafi.ım. San kinden daha çok bag-lı oldugwumu, Dakikaları sokağa serpiyorum. 

rının arasına üşüyorum, .. 
İzınire geleli bir hafla oluyor. tralların birbirini arıyan sesleri.. hasretile tutuştuğumu söyle.. ve Yarım saat evvelinden telefo-
Hala bir karar veremedim. Ne nihayet Yeş.ilköydeki kızın aşina bana da akıl öğret! Ne yapayım, nun başındayım. 

l b k d d 
sesi: -«İzmir arıyor.» bunl"ldım burada. Of, ne yürünıez saat! 

yapacağını? E vve a u a ın an 
kurtulmam lazım! Bu yabancı Nihayet ablam! Ablamın müşfi'k, teselli, iç ra- Beşe çeyrek kala, artık taham 

Avazım çıktığı kadar bağırı- hathğı veren se.>İ: mülüm kalmadı. l.>tiyorum latan· 
muhitte büııbütiin sıkılaıyor, büs- yorum: _ Dilediğin dakikada fstan· b 1 
bütün Gönülün, İstanbulun has· _Abla benıml. bula_ gel Vedadl K;msenin sana u u ... 

• • L! c·· "1 .. SantraUarın ~birlerine sesle-
retıno. çe•ıu.yorum. onu suz yaşı- C bl - · h azab çektirmeg" c hakk1 yoktur. 
Yam 

_ 1 anım a acıgıın, seııı eye - nişleri, uğultuiart dildük aesleri •• 
ıyacagım ' d . . N 1 v l.R., .. t. ~1~11gwu nı'b'ı kftbul mecbu- .-

ı can an tıtrıyor: - ası sın e· " · · u ... " Kalbim duracak. 
htiraslarımınt yorgun ve b:t. dad 1 Seni çok mcı:'a.k ediyorum. riyetindeyiz. Artık hadisata tabi 

k • b' h ld · d' w • J d Heyecandan dislerim birbirine 
ın ır a e sın ıgı zaman ar a _ Mektubumu atmadın mı? ry}1>rıoa1z. 

:ı:~ı:~ot;:::ı.b~!~~~ki:ncc;:ıa~~ yör_u_m~ı~:~; ;~~;:::;: f!i~~r~e~ dırT~~f::;a ı;;~s::~ih,i~~d=af~~; vu~:::bbi, tebfonu Gönül açı• 
katen, en asil his!<:!'rle seviyorum ğilsin yal.. huzur hissederek kapatıyorum. yor. 
b w • • G.. 'l" o da telefon ba .. mda mı bekli. u çocugu.. - Tahmin edeceğin vaziyette Demek ıkı üç saat sonra oniı un ... 

İstanbula dönm.elimiyim? yim abla .. Yalnız bana biraz ma· sesini duyabileccğı.ın. Ona ilk sö- yordu? 
Semahatın yüzüne nasıl baka· Hl.mat ver .. Ne old-u, Gönül nasıl? züm: «Seni seviyorum Gönül!» Karşılıklı, seselerimiz titreya• 

? S h 1 · h b 1 1 k rek bağırıyoruz: rım - ema at mese eyı a er a - o aca ... 
Ablama yazdığını mektuba ha mış .. Gönülün ht :mbula inmesi. Şimdi bu saatleri nasıl harca- - Gönül! 

la cevab yok! Oteı katibine, oda- ne mani olmuş. H.ıbe':" alınca, sa- yabileceğim? -Vedadl 
ya göndermemesini bana teslim na ko~tum amma, yetişemedim. Fuarın gezmediğim yeri kal- - Gönül, aana öyle hasretim 
ebnesiııi söylediın. Saadetin eline Ben meseleyi bilmiyormuş gibi madı. ki .. . 
geçmiş olamaz. davranıyorum. Gönül gelip derd- Bir sinemaya mı gitsem? De- (Arkası var) 
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26 lkincitqrin 

Le Musiki alemimizdeki d_edikodu =ı R A k r" 
- vaziyet 

San' atk3r Safi yenin Bu hafta yapılacak d.,~.::~r.:.!.:·~:·~;.:> bu. 

D vletce ve milletçe yapmamız 
lözımgelen tasarruflar 

il d b. ektub ~ ~:e!~e:ı~e~~::~~ı~ı~: ha~!~f pt:~:~lı~t,incik:~>t:r::~hk 
Yo a ıgtıJ ı ır m lig maclan taarruz insiyatifi, Almanların batı malzemesinin artışı i&e, diğer bir 

lst. Futbol Ajanlrğından: Fener. Avrupa ve ıimal Afrika cephelerine amil de, bilhassa son bir iki yıl 
bahçe stadı: ald i§lerle fazlaca me§&Ul olnıala- içinde erkek kunduralarında 3, 

1-;-b-ı·r konser münasebetile rından istifade eden ve bu suretle hatta 4 kat pençe kultanı•mnsı· 
G ·· ·d 'atKar Saat 10 Taksim • Eyüb. Hakem: 1 lk f 

UZI e san h.. a c~vab veriyor H ba§oka bir harb ceplıes nin 1 ay. dır. Sanki inadına yaı.•ıyorlarm.ş 
. • , n ucum ... Tarık, Sadık, ayrı. dalarını hlssetmeğe ba~ayan Sov· gibi, hayat p:ıbahhğı arttığı nia· 

kendlJ..ıne yapı.a Saat 12 Bev;koz • A. Hisar. Ha· 11 ı t" 
;::. J yellerin e ne geçm f ır. bette, bununla mepsuten müte-

((Revübr alaturka mus.ikYI ~dii. kem: A Adem, Semih, Faruk. Eğer Almanlarla müttefikleri nıa nasib olarak kundura pençeleri· 
.. ı lddias ··zerine arka aıı· Saat 14 FeneTbahçe • Galata. lUım sebeblerle yaru çamurlu yollar· nin adedi artmıl{, nihayet, ba21 
n.ıyor ·" Safı uCop1.n..'n bır repor· Hakem: Adnan. N,. .. et, Fazıl. la arazi u""zen"nde zırhlı ve motörlü 
ınız Nusret a r-- ....,. kunduralarda olduğu gibi, dört 
t · S · ıle görii§ntÜJ, Şeref Stadı: Saat 10 Süleyınani- kuvvetlerini layıkı veçhUe kullana· 
aJ yapını§, arıye il ·ı orta· . 1 il kat pençeye kadar yükselmiştir. 
sırt Sa.,yeye ıbüc~ ydes : :an'at. ye • Haliç. Hakem: Şeklp, Halıt, mamak, kuvvet kaydırma ar e ge· Halbuki, gene yaptığ.mız tetki-
va ntılan bu teze,iUzı be eşretrn·"· Müeyyet. ri ikmal itlerini zamanında yapa.. d k 
" ..,.. "b" A l d ı kata nazaran, üç veya Örl at kar e.rdigı ceva ı n Saat 12 Unkapanı • Vefa. Ha.. ma.mak vesaire gı ı arıza ar o a· 
tik ı:d v tmızın bu ın~nasebe.lc kem Hayati, Mustafa. Lütfi. yıgile Sovyetlerin bu baskınlarını pençenin, kundurttlnrın dayanık. 
b _=._L old·~· hüco~ hakkında .. ya:.ı· durduramazlarsa 0 zaman hem Sta· lılığı bakımnıdan hiçbir faydası 
ıı:a= "'6.. k"" ha Saat 14 İst. Spor - Alemdar. Ha· . ç ·· k'" eıı.: gün u nus • ı d h d k" ._ tl 1 ha görülmeınektedır. un u pençe· dığı cevab, evv _. Revu" ler alatur kem: Efref, Zeki, Münir. lngra sa asın a ı ti.Uvve er • 

d ıktı Fakat, « . kiki bir ku~tılma tebllkesile karş· )erden birincisi delindiği takdir-
kamız a ~._: j ··ıdürüyor!ıı iddiasının il İstanbul basketbol mı" oldug·u, hem de şimali Kafkas- de kundurahra pençe vurmak 

anusuuY • 
0 

ak, muhtelif mak. " 
··\ •1 ııgınar • yada bu kadar zahmet ve emekle bir "zarvret halini alnıalttachr Ye· 

go &' 5 ne hücumda n1usır pıyonu l 
sadlarla Saflycye . k" şam ulapnış oldukları kıymetli bölge eri ni vurulan pençeden sonra, pen· 

l Cumartesi güniı, fa ır mu· ak • k"l ek h k d l •· o an ar · ·1 Du""n ak,.am Beyog· lu Halkevin- ttkrar hır ıp gen çe .. ı m usu· çe ile beraber, un ura arın yu-
. n'•at~·ar· !arı m.nfnahne veri en ,.. tahak'-.J'- ek ge . • l - d s • 1 ı b ı b l 'ld sunun Kuaunu gonn ,.e • zü de eskimış o acagın an esa. 

kons--~en istifade ederek, yine k~~- de. stanbu . ııs .rnt o şı şam· ekı"ll .. '-en de Sovyel takih kuv· 
eru s f k b f 1 lmı,.tır Bu rl ç ,;,\ sen bir ikinci defn oençc vurma· dl . çııttı,ar. Sırf, ıyeye ra ı pıyonasının rna ı yapı ,.. · la h ketl • 

~!'.,1 edilen diC'eT bir ses san at· maçta Kurtuh:ı takımı 43 sayıya vetlerlnin hırpa ~ıcıkal are bulenne ğa "mkfuı kalmamaktadır. O tak 
tc <ıLA .. hretlni sağlamlaştırmak • karşı 44 sayile Galatasaray eki- 1 dayanmak zoron a mıı una· dirde, kunduralı.re\ vurulan pen· 
kirın~~e §Oa•pılan bu n"s.riyata, Baynn Ba an Safıye bini mağlUb ederek şampiyon ol. calclardır. ___ 

1
__ çeler-den birden maadasının tat· 

gay ~.. Y -r Sovyctler bu yeni taa~ını 
Safiye cevab veriyor. «Vatan!ı ga.' plakları ve &e&i hudud haricine ka· muftur. biç fÜphes~ bundan evvelki yaı:I· bikdta hiçbir ikıymet::. yoktur. 
zeltennde lnti§ar eden muhtelif ya·ı dar gideiı bir Hanıiyyet Yüeeses mızda bahis mevzuu etmiı olduğu. Bunlardan beheri 5-7,5 lira a:-a. 
zılara cevab t il eden bu mektu· var. Yine klasik eserleri o.kwnakla ( ) · ihfyat tümenlerile yap· smda bir maliyet arzettiğine gö-
bu aynetı neşr~iyonız: llle§hur bir Eftalya ~ardı .. Mualla, ~ Bulınacaınll · 9 (17) ~::~ v: taarruzun ıekline ve re, ik.i pençe noksanile yapılacak 

Sayın muhanır; 3 seneden fazla, hl fasıla btanbul. · r· I a""re bu tümenler sayı· erikek kwıduralarının f~lları da 
Size «Muharrir» ,diye hitab eder- da büyük bir sükse ile çalı§ll. Ca. B~nlardan 30 tane•ini h-:ıllcJerek 1 :

1
:n: ~I=- ~len fazla ve belki 10_15 lira kadar inmek istidadı-

k kendimi yok u~orum. Banal zeteler, mecmualar, onlardan da bır arada yollıyan oku:>·ucuları. 35· 40 kadar olduğu da anlaıılınak- nı g&tereceklir . 
.. e.;'' ll or ki bu «Muharrir)) kc. bahsettiler': Fakat, bu kabil bir ıs- mı:zdan 80 kifiye lıotları'!a t d.ı Kadın iskaıpinlerine gelince, 
~fuı:s1~ ~sraf ~iy~~· ~~kü. sizi katçı temennlsile ilk deta "arııla- gidecek hediyeler uereceğtz. a ş~"mali Ahika cephesinde: bımlarda da fintı artıran bir sıra 

manasız ve foydastz amiller en 
başta gelmektedir Bugün kadın 
iskarpinlerinin en pahalılnrı man 
tarlı olanlarıdır. Şişeler için man· 
tar darlığı çekildiği bir sırada, 
pratikte hiçbir kıymeti olmayan 
mantar iskarpi:ı yapmak hem lü. 
zumsuz, hem de abestir. Kadın 

iskarpinlerindek\ lüzumsuz pen
çeler, mantarlar atıldığı talu!ir· 
de bunların da 10-15 lira kadar 
ucuzlatılması pekala kabildir. 

Kundura~n .. daki bu keyfiyet 
Ticaret Odasının da dikkatini 
celbettiği için, kunduralaı ın sa· 
deleştirilmesi sahasında bazı ka~ 
rarlar ittiha:ı.t mukarrer oldugu. 
na dair gaze•clerde okuduğumuz 
bir iki hava•!iJ bilhassa se\"İr ci
m•zi mucib oldu. Harbe girınc
miş birçok m"mlekcllcrin H ks 
eşyaların yapılmasını tahdid yol
la biTçok kanı rlnr verdiklerini 
liemen hergün okuyoruz. l\ıtilli 

servetimizin tasarrufu bakımın
dan bilhassa çok mühim olan bu 
kundura işin.n de halli takdirin-
de, devletçe ve milletçe esas bir 
tasarruf kayuağ1 eld"' <•tmiş o. 
lacağız. Çünkü dört katlı pençe· 

lerden tasa.ı-ruf edilece"k her faz
la pençe, yeni bir kunduranın 

pençesi olacağı için, ta'!Prruf e
deceğimiz pençe adedi kadar 
kundura kazanmış olacağu •. 

llasan Ali Ediz 
h rrirllk mcrıtebesıne yüks~ltec~ ııyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahnanlarla halyanların gerek 

:b~ yazınız aklıma. gel_!lliy«. ~rr ~ I~ _yazın_ız~~' si~. hala"lta_ Slrt çölü prkındaki, gerekse Tunus Edenı·n şı·mal"ı Afrı· - ıc Yeni neşriyat ) 
1 flığa mahal vermemek için, ıs- ten bır fıkır ilerı surecegm.z gafle- 1 dahilindeki umumi durumları da _ 

ya. 1
1 

• ve p.hsınızı atkad8'1arınız· tine diiferek, bir fakir münakapsı 2 sarih olmamakta da devam etmek. ------------~ 
~:::rop öğrendim. Netice, aley: o~~~I ka?~tilc, acizane fikir~- 3 ted:.r. 22, 23 tar.l~ll mihver haber· kadak•ı mevkuf lar ŞEL.~ - Bayan H:ı.)Tiye Devlrlı-
h .1 1 rıktı Her nedeMe, hakiki mı soylerniftım. Bunun bir teneuul leri aclcizincl İngılız ordusu aksamı- dlldnı fazla şirin! k"• .ıb h:ı!ln& ve $e. 

n ze 11' • '-!od imd" nl H ' u.ı ı-11 ~---'-· • tl il biri imzanızı ko)".Jllağa cesaret g~ere- olduğunu ş ı a ıyorum. er ar- 4 nın Elageyla bölgesinde yapml§ ... e ıııw.ue ...._...._.. r. er ayn 

ceğlniz mevzulardan lJDk\qıyor, tkti:n, ~n'aı hayatın.~a bir. ld~ o~: 5 oldukları taarruzlarla lng~liz. Ame hakkında beyanatı n (Üttl olan DO irenn lç!nde fev. 
daima müstear isimlerle, branfınız ması li.zımdır.Ben gukelerı bugunkü 

6 
rikan • Fransız kuvvctlerınln Blzer· kaliı.de nefis oıanı;ın bıllundu:U gibi 

1 d ka dili • nlar d k" Alın · marııf bes'e'.larbnnuı n bl'sieted Q.tt'( dahilinde olmıyan mevzu ar a • mıze uymıyan ve zaten, o ı le. Tunus sahasın a ı an mev Londra, 25 (A.A.) - lngili.z, 
lem oynatıyorsunu~ obımağa kalkışanları da becereme• 7 _ _ _ _ zile.rlne ka11ı girmiJ oldukları te- de Gaulle'cu, spauya.l cümhuri· şı:.ı1k.ılar da vardır. K t:ıbı ~iir e\-er bu. 

Her fCYln veli.nimeti olan halkın diderl bu eserlere, tarihidir, günde· S tebbüslerin püdc:ürtüldüğünü bildir- yet~~' Yahudi ve bunlardar, baı· tün okuyueurannnı.ı t:ıvslyı.'! caerJz. 52 
bana ~österdiil teveocübü, böyle. iğe kullanılmaları lazımdır, kanaa- mckte, yalnız ~ sahanın cenub~n. ka §İmal Afrikada bu!uuan mev· sayfa '75 kıııırllf!ur. Bursa ltdtk na.. 
ce uzun genclerdenberl aüriip ııel· t.indeyinı. Ben kullanmıyorum. Sl· So~.ia.ıı sala doJlru: da\<I havali ile bılhaaaa ~s • Kaı~· kuf ve esirlere aid olarak soru.. sırnt'J'fl. 
nıekte olan töhretimi nEnteresan zln kuDanmanıza da. hiçb'~. mani ı _ ner te>i kırAn csı. an dcmiryolu ve ayrıca. Gabes böl· lan muhtelif $Uallcre Avam Ka- YÜCEL'b." ATAT( JtK SAl"ISI -
bir mevzu» diye ele alarak. heın yoktur. Esasen, hangımlz ıc-~retl· 2 _Gemici tabiri ısı. geai hakkında yeni malumat. venne marasında cevab veren M. Eden MemlckoUınizln on hU>uk san"at "' ıı. 
l ndinize bir kari kitlesi bulmak mi.zi bu eselerle yaptık ki.. itirnf et· 3 _ Tem bir uıus (5), mcldedlrler. Bwıa kartı aynı tarihli ,öyle demiştir: kir mttmnası l"ı.i"""'•ıı Atatuıtt )ısı 
~~ de çok scv:-diğlnl.z -~ir ~an' at· meli ki, ge;ekbcn, gerek Mualla, 4 _ Aloıanca .ba.y. (l), l\Ie<:hur bit müttefik haberleri, Bizerle - . Tu~~g Bilindiğine göre, bütün lngiliz fevkalad.e b!ır 6('lkllde cıkm ;ır. Ata.. 
kar arkadqtnıa benim §Obretımd~n ge~ek Hamıyyet ve • ark~d~§lnllz roman (4). müstahkem sahas na karşı. ımıdı~e esirleri serbest. ~ırak•lmışlardır. 'ür1t'ün Şimı:li.ye ,adar hl«'blr erd0 <"'k. 
bir §eyler alıp verebilmek hulyası~e Muzeyyeı Senar, hatta Murur Nu. çalg il t ' 121 nı ha ·an\kadar yapılan hareketlerin sadece Fransız esirlerının de tamamen m:ı.mıs yfnnlve ~a ın rrsmi ı.e dori 
gayretkeşliğe b&.§ladınız. Sa'ylnı.z rettlne töbret temin eden eserler sa· 5 - Bir ı e ' ' r Y' ilk hareketlerden 1baret olup asıl serbest bırakıldıklarını sanıyo· ttnkll bir iJAl·e lif! 40 'l~fB hııllnılc çık. 
meŞki'ır olsun! Fakat, hekesin gözü dece Sadettin Kaynak Salahattln (l). . b5yiik hareketin süratle hazırlan· rum.~ Bunlardan başkalarına ge- mış1rr. Tavsiye oo•rı.t. 
··nünde cereyan eden ııa.~r elen de Pınar Yesari Asım O~ad Rakını 6 - t mblld~ bır lıağııl nevi (S). makta bulunduğunu, Sug ve Cabes lince !İmal Afrika halen Ameri-
~ aleyhime çevlrmeğe ka'kıt· hoca,

1 

Artakl vesai;e gibAı, bugünkü ı•-1\lülldyet ~i <2>. Jfü cm_fr <5). bölgelerinde kontrolün kendilerinde kan 'ordusu başkumandanlığının Malkara aaHyt! mahkemesin • 
makm gibi garlb harcket_lerde bu~ bestekarların eserleridir. 8 - Donuk c3ı, G<'Vl!ek def:ıl <

4). veya kendilerine tara~ar F~~ı:rla· emr( altında buiunan. bir h~~b den: 
manıza da ne demeli? Bu sbın Size, Eylul ayı içinde, ayni aü- Yukarıdan aşatıya dotru: rın pek ziyade azaldıgını badırınek bölgesi olması ihasebt1e, İngılız Maıkıuıı.nın Camti.ı.Uk ~hBlleslnClcD 
çok zdc1ce mıınevralarınızla bir. t~· tunlarda «Gece gezenı> inuasile çı- 1 _ rur ııld:ı c2ı. no ıt.or f5l. tedirler. hükumeti bu meseleler hok~t.nda 1\lehmed kızı Emloo S a.hiın, nıııhkcnıe. 
zad t~il etmez mi?.Konser hadı· kan bir yazınızı hatırlatayım: Ora.. 2 _ )[ir (4), Kor (S). ~anlarla İtalyanların Trab~us· Birleşik Amerikanın ne fıkırde mlze açtığı tescil dJ'vasınd;ı 1\1.alka.rn • 
sezini b.atıriaıtmak lettyonım. Sırf da crAlabandaıı yı heğendlğinw ve 3 s lll .

1
, edlllrı;e fenanın garbuı geri kalan kıamlle ~lrlikte olduğunu danışmı~tır. lspan>:ol nm Baib.rçeşmesl clvanrub. Ka~'3könü 

muhtaç gan'atkar arkadaılara yar· beni pek muvaffak bulduğunuzu ya- - . onu.na lınaı •ved bl h (3) 1 Tunus ellerinde tutabilmek lçın can beynelmilel tugayı ınensublarıle nam!ıe maruf ş.vk~ dere, ranht-n yol 
. , t. a.ksl olur (2l, A n' a a r :.wza. · 1..--l ı _.. kl d niz.d n veya k · l ' 

d il büti.in mutlki sana zıyo.rdunuz. Sonra nedense Muam- la, UGi' a ça iri arı. e e • gözaltı edilen baş a es1r erın ne cenuben ibiş ııan-;1 Fatma... şimale.ıı 
lln gayes e, b k . 1 4 _ Almanya.la b~k.l bir ha.na 13), ha li l ümk"" olan takvıye· k 1 kl h k ki l · tlrakile yapılan u on- mere çattınız, size spor nıuharrır va yo Y e ım un . zaman serbest bıa • aca an a Zeyntt veresesi tarı ı;ırı ne mııhdud 200 
~fın~_lf hadiseleri takUden, olduğunuzu hatırlatarak cevab ve· Kab <

3>· leri getirmeğe uğrattık'arı, detıızal- '!rmda henüz tam malumat vere. Uııa ~ ı;o doniim ve Çakmak 
sç '- r. d"ıg~;-:lz ve beğendiğiniz ar· ren Muammer benden de balHelti. 5 - Fcryad ntdASı {4)' Tersi Ameri. tı ve denlzüstü fll?larıyl~-~dleknllz: bileek dUTumda bulunmuyorum. 

O& aev da bl • ka.n adı Oll. d büyi.ik b" faalıyet ııanett « 1 

liste bir arsl_an pa)I, ~ ara!ı S~z ~undan mı a!ın?ınız, •. ne .. o_ldu 6 - Bir fırtına. (8). ;eyclandadı:. Fakat, E.lileıneyn 
me\iciinde şaıttan dere, g:ırben Jl:ıcı 

Ahmed veresesi tar•aııın, ~m11en Os.. 
man ~ &ariası w cenulıen der-e 
ile ma.bdu':I 90 lıra kınııclfnde 70 dö
nüm olmak Ü7.tte iki parç.ı. t •rlını nı. 

tokat veailaı çıkarnıaga kalik b.hnıyonnn. Samiını ve hüsnunıyet I d ki tecrübe ile 
sizin hesabınıza üz~ecek bir va• s~lbi olıduğunll%U, ilave etemnize ı - ~BJ·a. ltoş (8ı. ~::: h=es :e e yeni hi.diseler 
zlyete d:diünüz. Koıuerden evve~, ragmetı, kalem yerine baltayı ele 8 - Arabi bir Gyı ~sı. ı~ 1 bu def d bütün aay-

wr -'- ak esı. ld D--1-d b - n1aaver n a a nıuvaffakıyetimi balt ..... m gay a ınıı:. ~ ınız ana vur:naga.. retlerlne rağmen bir kısmı tam 
le. mü9lebzi bir yazı yazdınız. Fa· bana kalına, bundl\n evvelkiler bir Kitablar arasında 11 h~ı...:._ olamadıkları bir 

nf" oldu. bab __:ı• Bu ı "lkhed f' · F manas e AAlJıl kat aldtjınız nctlce ıne 1 anc,ul. 1se ı e ınız. •· . • d izd e bir ikmal yolundan 
Sayın halkın bana 'karşı büyük te· kat, rencimden bqka çatılacak bir (Baf taralı ? ıncı. say!a~a) en tn.1geç n affakıyetle çarpıt· 
ve üh"" .. tez&ııürlerlni göriiace taraf hulamadıfınız.dan bir müddet tam kapıya gelip de ıçert gır~ce.. has~m ~~ m;'~·lecek kuvvetlerle 
~ı;sın::U:ıaınadınıı:. Ertesi günkü büanünlyetinizl « ll> izhar edemedi- ği sırada, pencerede bulundug.ın 

1 

makag~ 
1 

~ :::.a:undan getlnneğe 
• 1 salah" • d • ld • bab s na ıkadaı· t vıye erı yazınızda hiçde hntldın z '.e . 1: ruz. ~n e~!'1 ?. ugu • a 1 

•• muvaffak olanııyacakları zannını 
yet'inlz ıoJmadığı ha1.de, hır mu~~ı Size hü!Maten tekrarlıy.oruın: dışlermı gosteren hır tebessumle kt dlr Dakar'dn birlikte ol-

Bir Yunan generalı 
Mısıra kaçtı 

Kahire, 25 (A.A.) - General sa.su ve rıunla.."in: malıtı sıtatlıe 30 sene.. 
Zigouris, hayret ve h~yeCAn u- dcnberl )edilhdıe bal~,P ztraa.t. eyle. 
yandıran ahval ll'e terail dahi· mekı1e oldutund&n namına taı111va tea. 
:nde Yunan.İatandan kaçmıtlır. ellini ta.lft> t"ylemeitte olduf:un&n mez .. 

General, Mısıra gelmit ve Orta- kUr gayrl merı'ııuller üı.~rlnd millld')et 
şarktaki bütün Yunan 'kuvvetle· tt'klliasuıtta buluna.nı.u 1n tııJıirruf vesi .. 
'l"inin 'kumandanlığ1m uhdesine kala.rını hamtıen m.ub keme ıninU ilan 

aİmıştır. Arnavud1uk muharebe- %5/11/942 Cwna. gumi saa.t 10 da l\la.t. 
'Iİ esnasmda İtalyanlar, strateii. kara sU1h hu.lntk mıı.lı eme lllt' mura • 
si ve harekatındaki sÜrR~ sebe- caat etmclert, ı taı,.ılrde ldd ::Wırıam 
biİe kendisinden çok korkmakta mtsmu olamıyac:ıı;ı ıı:.n oıımur. 
idiler. 24/101942 

tcnkldi yapmaga kalkııtınız. O gun, Ben büyük bir san'atkar olduğum güler ve ev'e dalat·dı. Ben anlar· ~eı:_meha;de bütün Fransız garbi Af. 
orada scNevaknr» ı dinleyen y~)'!~~ iddiasında dcğil"m. Yaptığım ~' dım ki muvaffak olmuıtur, ve rl~ının bu kere Vişiyi bırakarak 
2atıalinlz deiildinl:z. Eser bıttıgı her a1qa.m çalııtıitm gazinoya ge- derin bir nefes alırdım. Aıınlral Darlana iltihak etmit obna. 
vakit, dakikalarca devam. eden .aL len sa.yın halka, arkad&§~rımla be· Bugün h9:1a onun g~zel. ·~~~· sı kezalik Tunusun büyük. bir kıs.mı: 
kıt'arla mukabde eden dınleylcıle- rabeT h°' bir vakit geçırtmek, bu kara gözlerı, beyaz dışlerını gos· b ün filen Vlılyi dınleımemesı 
ıin kulakları yok muydu? Bu lşden if için de bana. dü~~n .. vazifeyi yap· teren tath tebeS&Üt'!lÜ, Kartalte· nın ıca "fnglllilerin Norveçe yaptık
anlayan aalahiyetli şahsiyetler ora· maktan ibarettir. Buyu'< san'atki.rlı. pe kabrinin derinliklerinde ebedi larayr k"" ük fakat manalı planör akı- Doktor Hafız Cemal 
d 1 ıydı" Bü"•.:~t. f tkA lık "dd" d 1 uç f ekt a hazır bulunmuyor ar m • ğı, cı , ...... &an a ar n 1 ıası? a yen sönmüf iken, ben ne zamıın 

1 
dahi bu zannı takviye etm e. 

Doktor 1. Zali O~~t 
Hatta konser bitince b~I ~rlk e- bulunan 4.oatlarınıza Mdly; ~dıyo- penceremden bahçemin kapısına ~ir. Ancak, fU da muhakkaktır, ki 
denler arasında Salihattın Kayna. rum. Salıye baksam, Vedad geliyor, Vedad mihver netice itibarile Şimali Afrl· 
lın da bulunduğunu göylersenı ııe kapının önünde başım kaldırı - kayı muhafua edemese bile orada 
buyururauzunuz? p t yor ve biçare babasmı gene o te. kazanacağı her gün, Avrupanın 

.Emin olunuz, bu ha.diıeyi d~'. ":'1 SOD OS a, bcssümü ile aelamlı)o•· zannedi- muhtelif uıntakalarında ittihaz et-
t::1t~~e tevil .ve istismar edişınız yorum. Onun bu hayali hiç bir mit olduğu yeni tedbirler bakımın· 
bütfrun muslklpnas arkadaşlarım da Yercbaı.an, <,:at .. l e•me so"'"'"'· .!J zaman gözlerimden silinmiye - dan çok kıymetlidir. 
ne et hisleri uyandırmı,tır, l S T A N B U L k (S f 142 143 K. D. Ba uha 1 ce .. » ay a . ı. 

H:ı:ic m. lbrrl rk; 1 • • .. h ABONE FiATLAR) Bu vesile ile Vedada Tanndan 
. esın r u aıı, hıç ıup e 

k :--1 •• •• bir kere daha ,.,,ufran ve 'rahmet yo SL11Uen ustun musiki zevkı var· 1 ~ 
dır. Sealnin güzeDlğinl ve dedelc- 1 6 ::S Av dilerken, sırf oğlunu doğduğu 
rl, ağaları okumakta mebaret gös· ..:ene Ay Ay günden toprağa gömüldüğü ı.aate 
terdiğlni iddia buyuTduiuauz arka.. Kr. Kr. Kr. kadar yaşatmak, onun lıayati ile, 
da§tmıza cidden emniyetiniz varsa 1400 75u .JUO 15J «günlerin, yılların taakübü ardın 
bütün aün benim ismlmin yanında Türkiye 2341.) 1220 710 270 dan gideT'e'k imkan dairesinde 
zikretmekten vt\Zgeçip, kendisinden Yunan 2700 1400 SUO 3J kendiaile beraber bulunmak için» 
yalnızca bahsedin! Ecneb· kaleme atmıf oldutu <Bir acı 

15 seneden fazla bir umandan- Abone bede i peşlndır Adres hikaye» aini edebiyatımıza ba • 
beri, içinde bulunduğwn musiki a- det ,tırilme~ 26 kuruştur. ğışladığı için büyük üstada da 
leminde bu derece iğrenç meV%U- Cevab ıçi;'··.;;;kt.ublnra 10 teşekkür etmeği edast f aı z olnn 
!arla kal"fılaıtığ1mı, bu derece ga. kuru•lnk Pul 1l"ve"" l"Zlmdır. • b biliyorum 
rib hücumlara mubatab olduğwııu .. .. "" " bl1' Ol"Ç • 

hiç hatırlamıyorum. San'at sahası Po.sta kutusu: 7•1 Ist.Aobul 
hiçbir zaman inhisarda değildir. NI- Telgraf: Son ?osta 
tekim, benimle beraber ıfC)hr« ya- .:.-T_e_ıe_r_o_n_: _2_0_20...;3~------I 
yan birçok bayanlar var. 

BillUri sesini çok beğendiğim., 

lbrahim Hoy~ 

Bir M'I bikA , Halid Zl1a Uşaklıgll, 
309 sayfa, nls:.-i llılmi Klfaberl. l!iO 

lturD"J. 

Adapazarı asliye 2 ci hukuk 
hakimliğinden: 

2/556 
Müddeiale)h .: :\~pa:ı.:ınnııı Kuçilk 

ı·~ci maha llestn!len A\i oğlu Arif 
t.:ırafııu 

KArmız Ahmed kızı '"esfle Pekoı..en 
tarafuub.n aleyhlntze 'ltıl:ın ga.ipllk ve 
fcsld ınlkf\.h d:ıva nın yapılan fahldk:ıt 

ve :muh:ıhlmı sonundr.: Stzin Subst 929 
t.ı.rlhlnden Wb:ırcn ı;:ıtııılttnbe ~ da. 
\"ll.61to ~ evlenmenin feshine 
d:ılr m:ıhkememlr.den &Jdlr ol.an 31/12/ 
940 t:ırllh l'"C 2/556 S3)'11ı IU'unuı sırtnm 
tebliğine ''e işbu lıUkUm tırlhl ilim<hn 
a bı\rtm on beş gün tclnde km lı cdll. 
mctliii tıaıalircle !tlmın ka.\'iyet kesbe. 

ckcell ilin oıu.nur. 23/11/942 

(Lokman Hekim) 
Oin.nyolunda 104 No. da herırün 

~ita kabul eda. 
T~fo"· 110u.7311J8 

ı:ı ~dtye nrnsındakl muayene 
ihıp•~:;tnde ~!~en aonta ha~a 

lanDl tabUl eder. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden : 
Terktı>lerlodte kınindcn eeer- buıunnıayan baz.ı kıomprımclerin tioln komvrl. 

meleri diye sat'IŞil ı:ü.: \nlmış oldutu y:ı.plla.n teUdllr. \"e :ı.aklblorden anla.şılmak.. 

tadır. 

MemlCkcl.lınhde ~.dı devlet ve K121laymklnd'en ~.Ul ı.;nın komprimeleri 
)oktur. Bunlardan başka n\!IJ'kal, olıınlann mevcudları dn bundan el"\'1!\ bükü. 
metçe topıa.t.ııınıştır. Blruı.rnaleyh evvelce de f'in cdlldlğd ı;lbl de\•lct T"e K'9 

Diaş kbıl!l1nden b;ı.şka. kinin kompı".me ve clıaJclerinln ho.e oldulu \C kull .• 
nıımaması ıib.ım :eldlğl cllı.ctıe balkımı:r.ın huni.an satm alınıuua.tıırı t vsl) e ve 
ilim olunur. (1727) 

htikar 942-356 Karar hülasasıdır 
::unıi k :"tl1ll11Jl. ıaı.uununıı. ınuhaıdetien Gala.ta Perşembe paurınd:ı Ömer 

çıkmazı 10 numıır:ulA kurnbl3ccllVA Ucıı~ıe mrş ul Husc.>ııı o?rln isma.ıı 

h:t-.kmda istanbul lkiıı,. milli korunma. mıı.hl>eın~de ce.-C)'au ed.."'ll mnha.. 
kemesi n iccslnde suçlunun fiili sabit olduğunıl."Ul mUlı ~o:unına. kanununun 
zı ve 55/ 2 ve G3 uneü maddelerı muclbhlce lG lira GO kuruş ı>:ım cCZJSl 
ödemesin ve billdim kaı'IIl'ştJf;lıule Ucrcfil suçlUJ'":!. ald olmak ilure karar 
hüll.\sasmın Son l'osta gazetesinde neııredilmrsinc 1/6/942 t..ırilılıuJe ka.ru 
verild:i. ( 17 Z5) 
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8 Sayta 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 
PIAtinden, Altından, Pırlantalı 
Kadın, Erkek, Kol ve Ceb 

saatlerinin envai çeşidleri 

SON POSTA 

Kıymetli 'i aşlarla M8zeyyen Şövalyeler 
1 9 4 3 modelleri üzerine 

Jkinciteşrin 26 

1 
KAŞELERi 

Yübek zevkle yapllmış emsalsiz ÇİÇEK ve PLAKLARINI 
Mü~nıizde Bulacağınızı müjdeleriz. 

VACHERON ve CONSTANTIN BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Saatlerinin Acenta.sı 

A.RLON 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

' / ' Saat Mağazası Sıbh1ye Vekaletinin ruhsatını haizdir. JCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

İstanbul Em.lnönü meydanı. Telefon: 21128 _____ .. .,. . . .. 
HER ÇESIT KLI ŞELERINIZI . 

Galatasaray lisesi alım satım komisyonu reisliğinden: ISTANBUL 
Ciıısl Fiyatı Miktarı iMı. temi.ıu.tı 

Kr. Kilo Ura KLİ$EHANESİ 
'l'Mmlı 135 1500 ANKARA CAD. CAGAL06LU YOKUŞU-29 
Pmnez 150 3500 545.63 

Elma (Amasya) 65 7000 

Elma (İnebolu) 3S 2500 

UCUZ. ÇABUK vETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR --·-TAşNA SİPARİŞLERİ SÜRATLA 6ÖNDERliİR 

Elma. (Giimiişbao~) 50 2500 585 
Ayva. 32 3500 

K. Çekirdcı'.ısiz üz,um No. 12 95 2~00 ( TİYATROLAR J 
K. müın m:ı::dııl 90 1000 845 
Fmd'ılc bvru.lm:trnış iı;;i 132 lOilO 

Y1*aın.ta. y&nfl yi)eccklerin 15.12.942 Salı gönü saat (15} de Liseler Sa.tm alma komisyonu binasında topla.nan 

İst..ı.nbul Be-ledlyesi 

Şehir Tiyatroları 

Komedt kısmı 
okıu.I 'lııomisyon.unca ka.va.h zar[ usuli!A! tfrsiıltmesl yapılae.1-kttr. istelrfiler kanuni ~ka.Ja.nıu havi k:ıııa.ı· zarila.rmı 

Bu alı:şam sa.a.t 20,30 d.1. sözü ~en sa.a.fıten bir sal• evn·:iine ka.cla.r m:ı.'ldb\l'L mukallilln.ö.e komisyon reisliğline veıım.eleri. Şartname Gaıa.14\sara.y 
JAsesmdE'dir. (17 1 ;!) 

'
ı ... mll!_.ı:Tllll ... _._. ............ mm__. .... ~ 

HEUSER-ŞEVKET 

Türkçe - Almanca Lugat 
Büyütülmüş ve düzeltilmiş ikinci tab'ı 

Yazan ve çıkaran: F r i t z b e u s e r 
Fiatı: 10,r- T. L 

«Türkiache Po.st)) Matbaasında ve bütün kitabçıla.rda 

' '''! 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Satılık ankaz 
llaSlrdfde Ka.raata.t: cad:iesinde l'3kl 22 numara.ıı ha.nıeni.n anka.zı kaJmen sa. 

hlıktır. İhalesi 3/12/9-12 Per:,embe gü.nü saat 14 dedir, İs'..ekıllerin o gün Va.. 
kıf Akar ve MahlÜll"t kale.mine müracu.tla.rı. (1484) 

O evlet Denizyolları 

MUdUrı··ğü 

~şletme Umum 
ilanları 

Denizyolları umumi yük" nayul tarifesi, yapıla.n zamlar dola.yısile tadil edil .. 
ıılştir. 

1/İlkkinun/9i2 tarlblnMn itibaren İstaııibUlclım hareket edecek olan \'a. • 

purla.rl:a. ~lacak nakliya.tt.-ı 1eni zamlı t.ıa.rlfe 1ıa.tbi.lı: olıınacıut1J', 

Aoeırla.lani:a.ıı iDha.t. a.lına.bili.r (1708) 

İstanbul belediyesi merkez hal 
müdürlüğünden: 

Bilete Ul No. lu karpuz sergisinin müsteciri ~ Ôw~lt terkı ticaret et. 
tlğindeın muma.ileyhd'C a.la..:.•iı olan ıntiıflalısillerln bir a.y zarfında müra.caaıt.. 

tan. (1711) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KDt'U.)Uf tarihi: 1388 

100.000.000 Türk Lirası 
Şllbe ve a.Jam adedi: 265 

Zlnl ve ticari her neti lıılı1llra muamfllelerl 

PARA BiRiKTiRC:NLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOtl 

Ziraat Ba.nkaBında kumbaralı ve ihbarsız f.a8a.rrnf hesabla.nnda. en 

114 50 ııra.sı b.ulwıanlan senede 4 defa çekil~ kur'a Ue 1181\.litdaJd 
pli.na ~öre ik.ra.ınl.ye da.ğ~tır, 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 LU-. 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 4-0 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Besa.bları.nızdakJ plll'alar bir secı.e Jçlndıe 50 liradan ıış:ı.tı 

düşmiyenlere Utra.mlye çlktıiı f.akd1ıııle % 20 fa.zl&Alıe ver.ilecektir, 
Kur'&l:an aenede j defa, 11 Maıri, ll Haziran. 11 Eyliil, 11 Blriıwi 

ASRİLEŞEN B A B A 

Denizcilere ilin 
Devlet limanları i,Ietme umum müdürlüğünden: 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

Rumeli fenerinin ıso hak;:;i cihetinde ve ıı mil mesa.ledc ve. 
o 1 il 

. A. 41. 24. 35. Ş 
o 1 il 

T. 29. O~. 30. Ş. G. 
cotmfi :meTkÜnde \>ulunan ve asetilen ırazı ile yanıp her 10 saniyede tek be. 
ya.z $'.Jn:ıeık rösteren Ka .. :adeniı Boğazı ha.rlcindeki ziyalı şa.ınd.lld.ra. 21.11.942 
farihinde esen şid'de1r.i fırtına. tec;irl 11-ı yerin.fen kopmu.şıw-. Badelmua.yt>ne 
tekrar ay.ni mevkie ı..onula.ca.k oıa.n me:ııkür şama.ndmınm yerme konulduğu 
ve ya."nldığı ayrı.ca. Hiın ~ifD\eyecekti.r. (1160} 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Mllba.mmeın bedeli (108,000} lira. olan 600 Ml meşe d'ilmc ve kalaş 11/12/ 
1942 Cuma. günü sa.a.t 15 de ka.p:ı.tı :ı.:arf usuıü il~ Ankara.ıld. id'a.re b.:nasınia 
topıa.na.n Meıtkıe.z 9 uncu kumis3'onca satın a.bnacaktır, 

Bu işe ıfi:ıme!k ist.eyenlerin (6650) lir.ı.lık mu\~a.t t.emi,ua.L ile ka.mw.un 
ta.yin eı:ıtilğ'l ve.Jata.ıa.;ı ve lıekliflerini ayni cıün saa.t 14 de kada.r adı g~en 
Komisyon Re.istifine venuelerl liızundır. 

Şartnameler (1) Ura mukabil..iııde Anka.rada. :\IU"kez ve Jl~·d:vpa.şada. Hay. 
c!a.rpaşa veznesi.nd.eıı teıaln oııınur. (1693) 

MUhaımmen bedeli (466251 kırk altı bln a.ıtı yüz yfrmJ beş lira. olan 19 M3 
muhtelif eb'atfa. çam veya. kôi.na.r dilme Ue 354 M3 muhtelif eb'a.tta çam veya 
kölma.r ta.ııfıa (7 Birinciki.nun 1942) Pa&artesi günü saat (16) on aW.ıda llay. 
cb.rpaşa.da Ov binası dalıilindekl komjayon tarafından ka.pa.lı zarf usulile sa. 
tın~ır. 

Bu işe rinni!k isf.eyenlerln (3496) Ü9 bhı dört yüız dok.san ıı.ıtı liralık mu
vaJdmıt ıtemina.t, ka.nuawı tayin et'tifi' vesllra.la.rb tekllflerlnJ mııhtevl ~.ı.rf. 

ıarını a.ynl cün saat (15) on beşe lradar komisyon reisBğlne ve~lerl lazınıdır. 
Bu işe a.ld ~ı:ıtnameler komisyondan parasız olıara.k datıhlmaldadır. (1572) 

Aşağıda lsnd, muhammen bedea ve mllvıa.lıık&t -teminaJ.ı a.yrı ayrı ırösterıı,, 

nılş ola.n muhlıelil gıda maddeleri 11/12/1942· Cunta. trünü ı;aa.t 15.4-5 den iti. 
ha.ren bpa.lı za.rıt usıılii Jte Ankıara'da. İdare binasKi.fa J;ıra. ile ve ayrı ayn 
ekıSiltıneye konmu.ş~u.r, 

Bu işe giımıel'A: isteyenlerin llsteler.i hizasında yauJı IQllVAlJt.ıı~ ~t ile 
kanunun ~in etıtli·i vesika lan ve '!ekl!iflerlni aani güııı w.at U de ıkıa.dıa.r 
Komf.syruı Relslılğfne VMmeıerJ lazımdır. 

ş:wtna.meler pa.rasu oıa.faok Aı.11.karada Ma.17.eme Da.irıeslnden Ye Ha.yda.rpaşa.. 
da Te&ellüın şerııg;n.den temin edilir. 

Eksi.ibneye konan malzeme Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Um. Vra. 

1 No. lu liste muhtevivatı kuru fa&ulye 60.000 4250.-
4250,-2 » » ne>lıut 60.000 

3 l) l) pirine 250.000 
4 l) l) bulgıut o15.ooo 

5 l) ıt ka.vtumıı. 135.000 

G ıt » ıncrci.Dlek 14.00().. 

İzmir Defterdarlığından: 

13750,-
3375,-
8000,-
1050.-

(1759) 

ı - 27978 ııra. 9 kıu.l1lış kıeşlf '-e muhaınımen bedelli hınıtr Bülnlm.et Konağı 
taımiraıtıı. ika.pah za.rf usulile ekSiı,t:meye kıomılm-ur. 

2 - MU\'Bkkaıtı teminat akçesi 2099 flra. ohıp thaleyi müteaklb Uıale bedeli 
.tu.erltıden % 15 şe ibliğ edflecektlr. 

3 - Eksil-tm.e 7 /12/94'? ta.r:illılnde pazariesf giinü saat 15 d'e hmlr Defter. 
ıia.ı'llığı Milli Emla.k nıüzayede sa.ıonnnda. yaıpııa.caMtr. 

4 - Tek!llf melcl.ubbrmm ekSlltmegünil saat 14: de lıtı.da.r İznıbo Delteır~ 
cla.rltğmda. ımü~kkll komisyona. tevdi olunnı.ası veya götıderllnıesl lca.bedcr. 

Postadaki gecikmeler kabul edllmez. 
5 _ istıekııirer keşif ta.fsllat ve hü'IAsa. ceilvell ile hllSUSi femıi şart.na.meyi 

hıeır gıün mesa.l sa.a.fıi d:ı.hllinde tmnir, Anka.ra ve stıaıııbul Defterda.rlıkkı.n Mil,. 

li Em.lak Müıliürlüklerinde görebilil'leır. 
6 _ E'6stımteye lştılrak edecek olanlar. 2490 ~ılı kanun.un 2 ve 3 üncü 

ma.ddeıerlnde yl\7.üı evsaf ve şen.iti gl>Sterlr vesilııa.la.nnı komisyona fbra.z ehnel'e 

mecburdurlu.. (1598) ..................................... -.................. _. ... _______ .................. -... .... 
Son Potta MatbJasts Ne,rlyat MidUrih M. Sami Karay .. 

= 

1 LAN 
Büyük tıa.mlra.t atötyelerl olan Anadıolu'da bir müessese 

ATÖLYE USTABAŞISI ARAMAKTADIR 
Aşağıdaki şarttan Jıa.iz olanıarm A. B. c. rımıuz)şle tsı. 176 ııoı..ı.r. kutusu 

adresine Y'Ul ile mürıa.c.aatJan: 
1 - Türk ol~ 
2 - Mühendis veya. San•a.t ındd.ebi m~u oıma.ıt. 
3 - Büyük aıtölyt-ferde usta.başılık yapmış obnak. 

f - Ya.şı 40 dan fazla olına.m.ak ve a.skıerlikle aJaJrası bulunma.mak. 
5 - Slh.hıi ve ahti.ki vazl)etterinl vesllrala.rJa. tevsik edebllmek.. 

6 - BilhaS9ll. torna., freze işlerinde derin vı*.uf ve pİ:a.tlk tecrübesi olmak. 
7 - Marangoz işleri, pik Vf. sıw-ı dökiim, teneke ve sa~ tşl'erlJe kA,rnakçı.. 

likıta, işlerin umumi takip ve :idaresini mümkün kıla.eK derecede 
umumi ma.lıiınıltı olmak, 

Almanca. veya. İngilizce okuduğunu a;nJa.yaeaJ!J derecede e>fa.nla.r tercih 
edilir, 

El~rişll oıa.nıar kabillyetine ıröre 250 il.ira.ya kadar aylık ücret ~bilecek, 
h:ı.ya.t paba.Jılığı za.mmında.n lst1fad~ edecek ve iş kanununa göre ya.paea.tı 
fa.%1.ı. mesaiden ayrıca ücret alabilecek, 3659 sayılı 'kanuna tabi olnuıy.1.;akhr. 

Aynca. çal~a.. liyakat Vf! gaşretine göre talıxllr edilmek üzere seMde 
ikl maaş nlsbe'lnde ikramiye de verllcbiiecektlT. l\lilessese tarafından biti. 
bed-t>I konforlu mesken temin edll'meıatedir. 

Ege denizindeki muhtelif fenerler 
tamir ettirilecek 

Devlet limanları işletmesi umum müdürlüğünden: 
Keı;ll ve fe.mina.i mi'<darlan aşağıda yazdı Bodrum ve uivarındaki fener 

Wleleri ve mü.ştenuıii.~ı tamiratı ayn a.yrı olnıa« üzere açık ~kslıtmt-.ye kon. 
muştur. 

5.12.942 Cumartesi ırünü saat onda. Ga.ıata rıhtımmdaki Umum l\füdörlük 
biıta.sında. topıa.nıuı.ı.:c; olan mübayaa komisyonunda. ihaleleri yapıla111k.tır. 

TaJibler keşifna..meieri gö'"mek üzere her gün Levaz.un t::l'b~:.ın~ nıiiı"acaa4ı 

eıJeıbi flr ıer. 
İstekılilerin ihale w.a.l.Jerinden evvel müba.yaa komlsyonuna mü.<·a.caat etmele. 

ri 4Jan ol'Wlur. 
Muvakıkat temimı.~ 

Ura. 

142 

136 
3'72 

99 
155 

Keşif bedeli Y11o1>ılaca.k iş 

Lira. 

1889 Bodroın fener nhtınu kule ve bin.Ası 

ta.mira.tı. 

1812 Paspar.ike feneri kule ve binası tamiri. 
4962 · Ali Bumu feneri iliulesl ve mutbah, hali 

tıa.mirs.h. 

1317 Ponent.> feneri il'.nle vı• bioası tanı41<1. 
2059 Gadare feneri ve binası ta.miri. 

(1588) 

TÜRKİYE iS BAHKASI 
Küçük C .ari Hesaplar 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

,. 1943 iKRAMİYELERi 
1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lire 

ı )) 999 )) - 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.-· )) -
1 )) 777 )) - 777.- )) -
1 )) 666 )) - 666.- )) 

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

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

2 )) 333 )) - 666.- )) 

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

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

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

... .. 
Türkiye lı Bankaaına para yatırmakla yalnız para birihtfrmiı 

ve lais almıı olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiı olııı: • 


