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Fransız _filosunun akıbeti 
T oulon limanındaki 100 kadar 

harb gemisi dün sabah intihar etti 
Almanlar. Toulon kalesini işgal ettiler 

Bltlerlll I Almanlarla Fransızlar arasında 
......... hayli ölü ve yaralı var 
Peteae 

meldalnl 
Alman devlet 

reisi abnan 
tedbirleri 

izah ediyor 

Berlla birkaç gemi karu,nld.ı .. diyor 

a... illlrl tıhfwı naGS Fllllı 1 k.,.. 

Rusların taarruzu 
devam ediyor 

Tellide ilam meskfa11 
mall811eı- llıal edildi 

184 Sovyet tankı tahrib ed idi, Kolombiy~ 
rodyosunun muhabiri, Almanlar umumi 
r;c'at alametleri göstermemektedir, diyor 

• r ' 17 (A.A.) - Almaa -·- lnt'alanau.& düpw•nın 
nalan Ntbmaaclaabtıma te1t N ... eelariai seçmek tetebla&aa. 
Jliiı aii akim b1ralrtınmt ve 22 a-.i 
~ • ..,.. boslarlanacla Alman tahrib elmiftir. 

ye it--. Jut'aıan bir Rua liiYarİ Soo,,.ı t.ı.lili 
ttimeninin ~ lmmuaı tLaiıL Mo.koTa, 27 (A.A.) - &n • 
...... ... ,.. yok etıaiılw, birçok yet aece yan.. tebliih 
ba~ .uarib eylemİfler •• Kıt'alanmue Stalinpad böl1r• 
,.Uzlerce ..W almttlarclır. Scwyet ünde düpMn mukavenıetini Ja. 
Jmn.etleWain taDldar .. piyade .....k enelki istikametlerdeki 
n. Volsa Ye Don çevrelerintle t.aarrasl•nna devam •bnİflercHr. 
7aptıklaft turrwdar clUn yeni- Kıt'alanms, Kraanoeulo, Ce
... llkametle acti~iftir. 811 neralo, KalaCKkin, Perepolny 
... ac&a &S Rua tank' tahrib edil· Verldıny, qatı Ye yukan NiıhnJ. 
miıftİr• GerasimOT, AkatoY, Y ••odnJ, 

Merkez ke.imind• clUtman Kl,U'OV', L,.apichH, Nizhne 
miihim k119Yetlerle taarruzlarına komaky, Grovezla•ka, Geaera
dnam etmİfH de inadlı (arpıı- lOTıka •e Dar••nn~ :meskün ma· 
malal' 80DUDda •in' kayıhlerla ha11erini İıtra1 etmiıal~rdir. 
d1qman taarruzla• a ın hepsi rib.. Stalin.raddıı 
1dirtiilmüf •e 129 Raı tanla tah· Molkon 27 ( A..A.) - s..,4 
rib ohlmn-.lm öile teblltine ektir: 

l.e9141.t ct-plaer.inde ilk hat- ro • .,.,.. 3 iincii eayle4a) 

leri 
• ha 

. meb'aslara 4at-ıtııdı 

ilk adımda devlet müesseselerinde çalışan 
kachnlann ipekli çorap giymelerini menet 
mek suretile ortaya bir "ipeksiz kadın 
çorabı" modası atmak pek ili kabild r 
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1 HABERL R 1 Tunusta da muha- M. Hitlerin Mareşal U SABAH rebe kızışıyor 
T ulondaki F rasız filosunun k ... ~~:.:,<:·::·;.:.7t.id:;:"::..... P etene mektubu 

ı 
fik kuvvetler çok sayıda tank tara. 

k t ı d 
tından desteld~nnıekte ve kuvvetli (Ba~ taralı I inci ~ayfada) 

masına a Yan Onanma bir hava hiınayes.ine mazhar olmak Mazıye döuerel< bir kere daha Bu harbi bu ml1sonlarca insan aç Si ve ta idi. ~unu beyan etmek İsterim ki 19.>9 adına sonuna kadar devam ettir 
Eylulünde. Fransaya ve lngılt.e- nıek mecburiyetindeyim. 

Al t l 
• • 1 1 i f' h d F reye harbı Almanya ılıln e:tm;. 4 - Ekselans mareşal bu beyana 

man ayyare erı manı o muş ar n ı ar e en. ra.nsız ~7f!~::.[:..~~·~~:n:7!'d·:.:1 .:::H;.~=-:~~;.~.r.~·~~.-.:·.:~t ha rb oe m 1 J e rı münasebetlerini Verı;ay dikt,•:.ı- ' kat b a~şı k ıç kır kını yoktur. Fa 

Londre., 28 (A.A.) :-.~eı:ik~n sonr~da.n ~~in etı;neJeri üzerine lanmı§lar ve IMlk tarafından ıid- nin keyfi sahasmda.1 h.ıkıki b " il en u or un.ç harbe sebeb o. ha.hriyesıi. matbuat ıefı..1m ~ıJ~ı.r- tıt.hlıye edılmış.lt"rdır. . . • detle alkışlanm\~ıa:c!ı.-. (Baş tarafı 1 inci sayfada) dostluk işbirli~me intikal etti~~ han ~~urları~ oym:Iarıoa müsama· diğine ... öre Frıınsı: gemıleının Fransız denız akaJemısı taıe. Londra, 28 (A.A.) - F - gerie, Foch, Kolbert ve Requin mek için hiçbiı- fırsatı kaçır~a- Aavrugopsayerı~~- hsur:.t:le Almanya v~ 
.. )' b l ... "f • k I ransı... ... uır ercwne b 

iki açma..alat'ı için Tulo.n Aım1 anı .
1
e erı ktunıb~~\&d.aı·ı ve kı ıçl~rı kıtaatınm silah tarından tecrid e- ağır kruvazörlcı i (beheri 10 bin dım ak rçe maruz ı 

talyan harb l"emileı·ı ıle nıan ı e
1

mek e .. :cr:n enfa.yrılır en ış- dilmeleri i~;nin dün ak,.am ikma- ton), üç hafif kruvazör, 28 ınuh- O zaman A\manyada Fransa- ~ .. mam.ail~a Af 
1~1ıanyanın Führerl Vf 

d 

t d ıa w t d l , I' 1 " k umess ı sı a.tı e karar verıni1 bu-
enizaltdat'ı t.ır11•.ın an epey z • ga uvve erı ara ın an se am- ı izımgeliyordu. rib, 21 denizaltı ve 26 uçak tajJ· ya ar~ı gerek Alman hükumeti lunuyorum. 

rn.and&olterı abluka altına alın· yan komanda:ıı Test uçak ana gr- tarafından olsun gerekse nutuk". 
ini§ bıılunuyordu- Mühim. mik- Fransız ı·ııos k b ,.- misi. larda ve basmcla olsun Fransız : - Bununl içindir ki Fransız -
tat"da Alnun uçakları dahi lima. unun a J e ) Lımdra, 27 (Radyo) - Son şerefini 1ıhlal e ·Jebilecek hiçbir ~~k~Y'. genera ve aıniraller'.nin ver 
tun dar Jlledba.linc:ie filoya hü- ] 1 ·h kik.ada aiınan bir habere göre taleb ve tazyikte bulunulmadığı ~ ~n sözde durn~ ıyarak şimal Af 
cum edeceklerdi. Tolundaki Fran~n: denizaltıla- halde mes'ul tahrikçiler Alman- r a a olduğu gihi log iltz ve yahudl 

( 

, A ) H as harb can· ıerine Fransanın kapıları· 

d

•, • .~ t .. Un ır lSffil J • Dl açmak gibi esasen sabit olmu• Londra, 28 '"· · nv .. (Baf taralı 1 inci sayfada) 1 Fransız fı"lo•un b" k rından ikisi kaçmağa muv3ffak yanın parçalanrl'asını, Alman mil 
r.adyosunun ve,· ıgı ma uma a ıo de liman ve tersanenin üzerinde Fransız hükum t' t f d • .. ~ .... uşlardar. etanin esaret a.:tma konulmasını, ı 
re evvelki gece Fran~ı:ı: filMu- uçarak aydml•tıcı fişekler ve rilen emirlere l ~ ~1 ara kın ad~ k"We- Bu gece General dö Gol ve a- içtimai kanun~a:mıızdcı.ki pren- o.an bir niyette bulunduklarını öğ. 
n 

,._ . olmak üre- tik ] ' d gmen, en ı en . l D l T 1 h ' d" • sı"ple ... ım· ı':ıın· t-.r'·edı',nıesı"-ı' V" rendlkten sonra Tulunun lşgal"ne 
un xaç~ına mam magne m~yn ~~r atmo:ııar ır. dini batırmııotır. mıra ar an 011 on a tsesı • r- " ' .. ..:: h ..1 Al h a .,. T b emen tevessül edi

1
mesini, gemile 

~ büyilik miktarrJa man a.v Bu sırada Alman zırhlı birlikleri Amir l D l G hakkında radyoda hitablarda ütün bunlardcu maada Almı\n- · b 
ol kltVetleri btilün. gece şehir ve li· de tehre ginneye başlanutlardır. Fr a ta~ .~n "'! _J encral Giroud '.>ulunmu~lardır yada layık olduğ\l hadde indiril- rın asara uğrat ılmasının veya tah. 

- .. __ _. . d nıuşla.rdır U- M'" L-Lk ] . . .. an•ız a nyetınue11 rıkarı'dılar l Al 1 mı·,. olan Yahudı· ırkıılın hudud- rib edilmesinin önüne geçilmesin· 
·~•n tnıft"lerın e uç • usuuı em mev rı garnızonu nlu Lo d 27 . R d .,. · Amiral Dar an, man a~ın Y '-l . f" kl · ve ınikna 

1 
. . . n ra, \ a yo) _ Ba!>- ve icab ederse het mukavemetin 

1 Ça'K ar t«tvır tte erı - tearrız ua mukaVE'met etmıştır. vekil L l b .. v· ' Fraruız donanmasını ele gt-•"İr- suz yağma hakl<ının yeniden ku. 

t 1 

.ı ava uı;un ıch d Al "" kuvvet kuJ'anarak ı.ırılmasını emre• 
ha ı mayinler atrt'ıŞ aroır. Daha sonra, müdafaa ve muka- m~ .. lk 

1 
' :ı e - mek üzere Toulona gireceklerini rulmagını Pan~te taleb ediyor 

M AA) T 
lon · · · · d k. d · k ..... onso osunu kabul etmi~tı·r lardı. tim. 

e:reilya 28 ( . · · ·- u • vemet rtıne uman a t enı.ı: uv· K . . -? • daha bu ayın 11 inde hissetmiş 
d 1 • 1 

·· .... Fran-
1 

· d · · k · l d" onsolos, hart"lY"" nazırı Fon B · l Yalnız ihanette bulunan aını·ral 
( an a ınan ha;,er e~·'! gor .. ~ vet erı e ı,tıra etmış er ır. Ribb t b' "' k bulunduğunu söylc•nİştir. oy ece o zamanki hüküınrti-

ıı Slıt l>alıriyelilcri tersane kap\]a - Müteakıben deni:ı: üssünde de en ro~u1?' n me lubunu La. Cenevre, 27 (Radyo) -- Tou- niz tarafından .Alınanyaya ve İ- ve general er yu:ııindcm almağa m e, 

l 
,_ . . • vale vermı,.tır. b kaldı ~· b 'ı.· 1 d h" rına gellmit olan Alman ara 11:~rŞl mıl"lernış olan Strazburg ısıhlısın. B"lAh " . , lon'un i,gali sırııısında F-rl\nsız talyaya tahm 1 edilmiş oıan h&\rL ur gıı:n, u .euuıı er a 

1

• yu 

' 

'- 11..• __ ,_ t ••At"'rlnl" - _, 'dd tl" b. · L • ı . l I 1 a. are "·aı>ıları b;.- kabıne . kI h il d" karıda da dedı·g ı 111 "ı'bi Fransayr - ııaga uır m~~ve:-.le go .. ·_, " ua "'l e ı •r ını ı .l < o mus ve l " aarnızonu ile Alman kıt'alnrı a- manh a a e ılecek '-'erde o>i· ' D 

l 
• '- " . . k b' · "d top antısında aı:r.ir"l DQı•lan ı'le "' " v bı' ' F k · k 

1
-d· Am" 1 M tı' ve >ırro~ ~· ~ d k "'h" l laA hla halledı'lıne'-.. yoluna gı'rdı. e zza. rans ız as erme ar 
""' ır. ıra ar ..., muazzam gennnm ıf'.a ır mu - General G' d' F b" rasın a ço mu ım çarpış.ma ar ::1. .. ' il b 1 Almanlııır d t ı .. "ld"" ~ .. .. Lrau uo ransız ta 11· tt",. b"ld. '1 kt d" Dun'· ya tarılıı'n • .ı ~. mı"slı" go··v : ~ ı- şı değildir. Muttef ik erimle bera 

.. ·11n·a er ve su .,y ,w e sonra su ar.~ gomu ugu go· yetind · k t d "l 1 . k -""'"evan e 1~ı ı ırı mc e ır. u.. • ~ 
t 

,. ~ t l "f "1-·,A1-y"'"" d"' .. 
1 

.. t•• 
0

.• . f'l · ki b" b' en 1~ a e ı me.erıuc arar H "k" t ft h 1 ... 1.. memı"• bı"r zaf~- ,- rag· men, rr,,.n- her besledimm samimi ümld, FraT 
,,..,._ ... ~~·"' PV c ,.,.. -·· · ·-· ru mut ur. ıger ın ı a ar ır ı- verilınişıtil' er ı ı ara an ay ı o u ve ya- .,. .... -· r ~ =-· ... M .... :u~t··,···8··ı··~,.k ... l .. e ... r ...... T ... u .... n ... u ... s .... rini takib elmiş ve bu suretle li. . · . --1. , .... y..1.... sanın şerefini incitecek hiçbir saya hlç olmazsa kendi devet reis. 

d k
. b••t· · h b .

1 
· Bırkaç genıı kurtarıldı ~ey yapmadım ve mütar~ke hı' ı' _ lerine itaat ve bu sur_tl~ devletlE. 

man a ı u un ar gemı erı B 1. 27 A A ) ... ~ d kub ı h kendi kendilerini batırmulardır. e; ın. ( b'l.J' -d •• Alman vaffak o·lmu~lardır. Kumleı, ne anc<ıit herc.argi b .. arasın a vu u acnk erhangi an 

h 
. 25 K m 100 k -' . . resmı ajansın ın . ır ı ğ ne gö- Bunlar, ıtem:lue vaktinde ÇI- halde mücadeh u :n yeniden ba~· laşma ve muahedeler hakkında biı 

ş e r 1 n B 1 Filo, küçük,ab~~!~T';~z kudar rhe, ~lma-:ı. i.st~ıkkam erleı:,i birkaç kar ak infilak madde1erini zat"&T· lamasını önliyecek teminahn k~- li!CDİnat te:kil edecek olan bir or 
'd .. 'k h b l - a,.c.- Fe7'? A ~ını .u:-l3-rmaga mu~ ""'· hir hale koymuşlardır. nulmasını istedim. Bund:ın s onra dunun F ransaya ıade edi'mesi la 

f ede 
gem• en mure ... ·e u unuyo:k'dU. __ . ~- _____ l · ·· ld"d' 

m Sa G 
'l d k • · b -·------ bu hükümlere zıd h ı"çb"ır t""lebd:> zım ge eceğı um ı ı:: . 

U emı er e aıan miırette at ve .. ~ ı•• ~ _ kumandanlar, herhıwi\ edilen ge- r 1\ bulunulmadı. Ekselans mareşal bu bal ş!:ndik> 
milerinin direğinde dalgalan<:n ş AR K s· ı N EM As 1 Fransız hükumet azasını nez- anda size ne kadat acı gelirse gel 

Almanlar hava yolule 
bir tü.nen as\er 

get ·rdıler 
Lnndra 28 (A.A.) - Tunıu-

' d" l• birinci ordu i)et·lemekte ır. 
Birkaç s-.at e~d alınan bir ha
latte göre Tunu.;a 25 kilometre 
lnesafede TaburJI\ mevkiine var. 
tnıflıardır. 
Almanların getirdikleri tümen 
Lonıdra 2S (A.A.) - Alman· 

ı!•r Tunus ta Sf aki, Gabes, Tunus, 
1 Bizerte şehirlcr~nd<! tutunmakta
dırlar. Havadan bir fırka asl<er 
geıirmi,l~rdir. italyanlar Trab~ 
lustan asker getirmişlerdir. 

Libycıdan haber ya~ 
londra 23 ( A.A.) - Mısırda 

taan-uz b~ş.lıfd.:ıdan ber! ilk d;
fa. olnak har .. k'.it hakkında h!Ç 

bir rnaıl-ümat alınamamı~tır. 
Mütt~Fikl o':rin Caı:r:·u.zu . 

L"ndra 28 (A.A.) - C":u.yır 
r.a.dy:ı.sunun bu gece ve• diği ha -
here göre Cezıı.yin!e intiz11r sRf • 
ha•• l~npanmı~tır. 

Birinci ord.ı mevz!lerjnden çı-
keYpk taa'l"TffT.i.\ ,,.ecınistir. 

- -<>-
Bayan Çan-Kay .. Şek 

cephede yaralandı. 
Vaşingtonda teda vı 

edilecek 
Londra, 28 (A.A.) - Çin ha§ 

kumandan1 ge).tE'l'il) Çan Kay 
Şek'in refika:n VP.şingtona var
tnu~ bu1unmaklıı.chr. 

Madam Çan Kay Şek cephede 
aldığı bir yara yüzünden burada 
ted,.vi edilecel<tir. 

Ruslann taarruzu 
dr vam ediyor 
( E. 1 inci sayfad") 
~u~ •· . ~ arı Stalingradın fİDlal 

lresım;nd~ 4 büyük ev kümesi :ıap
telrnltler ve 250 Alnıa ''ld'" m·· 
1

. nouruş. 

erdır. 
A' ric'at alômeli 

f' "miyodar 
Londra 27 (A.A.) - Moskova 

radyosunda neşriyatta bulunan Co
loınbia radyosu muhabiri bugün de 
mlştir ki: 

Stalina'rad çevresinde yaptığı bü 
yük taaJTUz esnasında Kızılordu 
herhalde 200.000 den fazla düşman 
subay ve erini nl'.ıharebe dı,ı etm.İ.f 
tir. Bununla beTaber Almanlar umu 
ıni ric'at alametleri göstermemek • 
tedir. Alman kıt'aları yalnız ıne:e • 
bur oldukları yerlerde geri çekil -
mekte ve tutuna.bildikleri noktalar-

Fransız bayrağım son defa se- dime gelmek için hiçbir zem~n sin bir devletin dhiplinlı ve itaat~ 
lamhyarak, tekıLelt-rite hlı-likte davet etmedim, bütün görüşme- bir orduya nıa"ik buluuınadıkça ila 
sulara görnülmü~lcrtFr. Dolup dolııp bt>talıyor. · · ler da.ima Fra.nı;ız hükumetinin nihaye mevcudiyetini devaın ettire 

Alman tebl~ği rl _A_R-----------ı 1 
1 

arzusu ıile olmuştur. Keza, ami. tnlyeceği hususundaki bedahat si 
Berlin, 27 \A..t\.) - Alman ABACININ KIZI BALIKÇININ KIZ( ral Darlanla yapılan iki gt;riiş- zln lçin teskin ve teselli edici bh 

orduları ba.§ıkw:nandanlığının teb • - mede kendisinin, gerel< kendi, keyfiyet alacaktır. 
liği: Fllmlerıl gibi gerekse sizin adınıza ola:rak yap- Atmağa mecbur edildiğim bu a. 

Fran&ız mü•temleke ımpara- YIKILAN SAADET tığı istek üzerine vukubulmuştur. dımın Franşa 11( işbirliği yapmalı 
torluğuna karşı İngiliz • Amel'i· Fransız şimal batı ve ~imal h115us.und~I arzum!.I hiçbir vcçhilı 
kan tecavüzünden sonra İtalvan Afrikasına, aab't olduğu gibı, sa· zayıflatmadığımı ve b ilakis bu İl 
ve Alman kıt'alut İşgal alh~da Bryük aile faciası da yısız hain general ve o>ubayların birliğinin gerçekletınesi için la:ıırı 
olmayan Fransaya, Fransız kuv· Görülmemi~, iıitilmemlş bir ragwbet kazandı. yardımı ile yapılan Amerikan ve olan §81'll muhtemel olarak ihda: 
vetlertnin yardımı ile mahza 1 Sinema akl ı İngiliz çıkarma harckP.ti, o za- edeceğini b ir defa daha temin et 

mer ı arı hıçkırıklar!a gözyaılarla bu •aheserl tek Fransayı korumak ve yeni İngi- k "S rar, 1 mandanberi müturekenin bütün meden bu mektubumu bitirmek I• 
te rar seyrediyorılar. liz - Amerikan te::avüzlerine kar- _ hükümlerini tıı.hrilı etmiş ve Al- temlyorum. 

şı koymak maluadil~ girmiş bu· Si b "b manyayı müUefiklerile birlikte Mu" stemle,Le["'r 

l 
~-aıl nemamız u ı ret verici hissi dramı sayın mii•te..; " "' lunuyor ar. . ~ ·- gereklıi emniyet tedbirlt"rinı; al. Fransız kara ve deni2 kuvveL )erine hararetle .tavsiye eder. .__..,. mak zorunda bu akmıstır. Fakat Bundan maada. Fransaya Anglo 

teri başkumandanları, kendi bir. 1 11/11 tarihinde lıenü~ bu İngİ· Saksonlar tarafından gasbedileı 
\iklerile beraber umumi müda· ' liz - Amerikan harekatına mün- müstemlekelerini yeniden almak hl 
faa çerçevesi i-..inc geçP.rekleri JNGRID BERGMAN - f AY WRA y cer olan ahvale vakıf bulunmu- susunda yardım etmek değişme3 

hakkında şerefleri namına söz yordum. bir kararıdır. Bütün iddia1ar hilafı 
vermişlerdir. Amiral Daı·;-:ımn emirleri na olarak ve Almanyanın elinde bu 

Bu ittbarla v ·) Führerin emrilc W A R N E R B A X T E R Sabit olmu~tur ki, amiral Fran- lunan bütün vasrtalara müracaat a~ 
Fran•ız mü.sellah kuvvetlerı· yal· • • l ık ın· sız donanmasının Toulonda herhan mi ile buna karar vernı~ bulunu 

" mevsımın s nemacı ı tar ınde büyük biı- hadise t-kil edecek 1 nız sağlam olarak btrakılma.kla -"S gl bir diifman hücumuna kar§I müca yorum. Ne Almanya ne de talyı 
kalınmamış, ayni zamanda, tak· so NS uz A ŞK dele edeceği hakkında teminat ve- Fransız ımüstemleke imparatorluğu 
viye edilmit ve yeniden silahlan· rlrken Almanya ve İtalyayı bir ke- nu yıkmak emelinde değildirler. 
dırılmıftır. re daha aldatmlftlr. Çünkü 11 / 11 Bu mektubu, bu olaydan dolay• 

Bu ara.da vc .. ilen şeref sözüne Büyük ve calibi dikkat flbninin kahramanlarıdırlar. Şimdiye ka. tarihinde bu beyanatı yaptığı hal - yeni bir it devrinin açılması olduğu 
saygısızlık gÖ&terilme&i ve Fran- dar görmediğini.,; derecede hissi ve kuvvetli bir mevzu ... Müthit de, 12/l 1 de verilen bir emirle İn. ümidile bltlrlyorwn. Bu iıbirliğln • 
sız yük. sek rütbedeki subayları b' __ ı, iid f 

1 
del giliz ve Amerikan kuvvetlerinin de Fransadan istenilen tek şey, mü, 

ır ~ı m·· a aa iç n ıni.ioa e eden iki kadın ... tarafınclan yapıl,m aleyhtarane muhtemel bir çıkarm"l hareketinde terek mukadderat mefhumunda bit 
tetebbüslerin ~rtması dikkat na· Bu Salı akşamından itibaren hiçbir suretle atet edilmemesıi bil. anlaytftır. Şahsi hürmet hlslerlınir 

dularmın Anglo Sakson nüfuzu ahhüdlerine aykırı bafka birçok ha· mareıal zarını 'celbetmi,ı::r. fransız or s o M E R s ı· N E M as 1 N D a dirllmiJtlr. Bu arada ınütarf'ke ,. - kabulünü rica ediyorum, ekselam 

altında iş berc.ı.berliğine hazır bu. reketler daha meydana çıkarılmıı- Hürmetharınız 
lunduklan ve son günlerde F ran· tır. A :lolf H itler 
sız filosu arasınd" Anglo-Sakson ' Ekselans maretal, 1ütün bu olay. 
nüfuzu yüzünden İsyana hazır lardan dolayı ıu n'8-ğıJaki hususları ,,. ...... •••••••••• 
bir hal alınması gizlenmiyecek r Tarih canlanıyor ... İstanbul yerinden oynuyor... arzedlyoruın: SARAY bir tekil almıştır. Halk çılgın bir se1 L A L E' akıyor. Çünkü: 1 - Ekselans mareıal bütün bun 

Fransız müsellah kuvvetleri a- halinde durmadan ye larda &izin blr hisseniz bulunmadı -
ra&ında meydana çıkan bu sjyasi KLAUDETTE COLBERT • FREDRİC MARCH ğına ve hu olaylardan derin bir 
aykırıbk Fran •;ıı emniyetini git- ELlSA LANDİ • CHARLES LAUGHTON.un elem duymakta olduğunuza kani bu 
g-:de tehdid altına aldığl gibi Al- lunuyonım. 
man ve kalyan i,~al kuvvetleri. en büyük mavaUakiyetl olan lürkçe 2 - Kendisine bir harb tahrr"l 

ni tehlike kar~rn:nda bırakmı~ ve W!1 AN L 1 s A W TAN AT ed!lml~ olan bir milletin ve bu ~ar Fransız hükumetinin otoritesini A U bi açarJara ve keza bir yahudi-In. 

SİNEMASINDA 
TYRONE POWER 
BETTY GRABBLE 
tarafından yaratılan 

KAHRAMANLAR baltalayacak bir duruma gır· gniz • sak!on ziimresinin fayd~ına 
miştir. B •• LA""LE s • d olarak bütün Avrupayı tahrib ga -

Bu itibaırla Führer" ve Duçe ugun ınemasın a ye.sile bugün de onu dev:ım ett:rcn_ F '"'ı L osu 
dün gece Toulon kal<?sinin i~gali lere ka11ı bizzat kendisini müdafaa 
ile Fransı:ı: filosunun Toulon'dan Bütün azamet ve i.btİ§amı ... Sonsuz güzellik ve dehfetlle senenin için savaımak zorunda bulu..,an b:r · · · ·ı 1 en büyuk muvaffa:kılyeti olmu§tur. mi!letin menfaatlerini korumıık v:ı.· ı t Büyük ve ...,..ı,ız Ulmlnde 
ayrılmak pr<>jesiııın oniıne geçı - zifegıinl üzerime almış bulunuyo zaferden zafer~ koşuyorlar. 
mesini ve emniyet albnda gorun- yerlerinizi lütfen evvelden kapat:nız. Telefon: 43595 
meyen Fransız ol'"dusunun terhif \. m ama i& rum __ · ________ _____ ----~~~~·••••••11111' 
edilmesi emrini vermişlerdir. # 1 

,: ________________________ __ 
l Alman ve lta!yan kuvvetlE>r: p k k d 

bu emri süratle yerine getirmiıo· e ya lD a: 
ler ve ötede beride, Anglo Sak- ı·Kı· y u·· ZL u·· ADA M 
son nüfuzu yüzünden ayaklanan 
ktt'ala.rın mukavemetini bastır
mışlar ve kendilerine tevdi edi
len vazifeleri birkaç saat zarfın
da iyi neticelcı-le başarmışlardır. 

Sabahın ilk san.tlcrindenheri 
Toulon şehri ve limanı kuvvetle 
ve tamamile ktl't1.larımızın elinde 

Oynıyanlar 

SPEHCER TRACY - INGRID BERGMftN .. LANA TURHER 
• 

Türkçe kopyası 1 p EK Orijinal MELEK ~!nemalarında 

MELEK Sine1nasında 
K•hkahl\ tufanı yaratan 

DELİ GÖNÜL 
filmi deyaın ediyor. ArtiJJ-: 

1 W!LUAM PQWFLL - MYRNA LOY 
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SPOR CYRANO DE BERGERAC 
Yabancı Eller Yarın yapılacak Yazan : H. Nazım 

Yazan: Lennox Robinson Çeviı en: ibrahim Hoyı 

kupa maçları «Sabri Esad Siyavuı•ih> ini 
«Edmond Rosl&nd~ dan tercwue 

lstanbul kupası maçlarının üçiin· e!tiği cıCyrano de Berıerac,, ı 
•u" tu F rb Şe f dikkatle okudum. Yaballcı lisan-

le porfier 
Mai~ ... 

2ieme cavalia 

Yirmi iki yaşındayım. Anam ziyade ertesi rciinü farkına var- - Aa.f.a küçük lıamm! .. Diye 
babam öleli çok oluyor. Biricik dım. «Garib » keliımeıi belki CeYala Yerdi. Amm• •~i titreyor .. 
yaıkm akrabanı, &akmtn kız kar lam yerinde değı1. Çünkü hepi • .la. 

.. ru yarın ene ahçe •e re 1 d ti · .. 
aaha.larıııM lacakt S. ar a yaz mıf eaerlerı, ıoylece İŞTE 
ların ali~i' d" ~~·al ,rıJ.1llılli • gözden geçirip sonra istedikleri 

Je ~ua mouaquetaire. 
TERCEMES!: 

defi Mm&• it halamdrr. miz bEfiria: ki ıo~k deriyi aert - - Bana lüzum da yok r .. 
eald g tı dar 'tolb n ed 11.a a • gibi çeviren m\.ıtercimlerden &ar· Dur 

ar ve o ur an ı aren e maç. fı d't· h k'k' 'dd" lar itı b. -L-Jl 1 lacald nazar e ı use a ı ı ve cı ı 

Kapıcı 
yahu!.. ı>u!ıuliye !. .. 

CM _.. r- • mrı 0 ır. mütercimlerin eserlerine dikkat 
Sü1Jarİ 

Ben bir mekteb öğretmeniyim, le?titir, çatlattr, elleri kaba ya • Diye devam eltim ve kolunu tut
ya.ni re.im Ye farkı dersi Yeririm. par, Fakat aertleten yabuz deri tum. Kadın elime baktı, ve yeni
Kazancnn oldukça iyi.. . YaJnız değtl,ayni zamanda biitün efim de den - AHa.lum! •• Diye söylendi, 
babam arkasında ltir hayli borç aanki benim değitmi, g'bi büyü- ıoara f&fkm fatkın seriye doğru 
bırakbi"ı için, buu}an ödeyindye mü~, irile~q, ve kuvvetli bir lıa1 çekilerek biizü.lclü.. Y arurı daki

..:kadar pek basit bir hayat sÜl' - alm,.tı. Bu tuhaf geliyor size am ka kadar ltöylece kaldık. Gözleri 

. Bu ~·. Y~~lacak. maç~rhl hep olunursa anlaşılır ki bunlar ter-
ıı de bırlcaci lig ıle lkmci lıg takım- ceme etmek iatedikleri kitabın N d ? 
lar nd k B 

e en •... 
ı arası a oynanaca tir. u maç her cüml•ini ince ince tahlil e-

Ben bedava &'İreriml 
Kapıcı 

mek zorundaytm. ince yapılı - ma, zaten bütün anlatacaklarım şimdi di:det"imd-1 duran ellerim~ 
ıyun: Sıska, .idetr. çöp gibiyim. hıhaf, gari!> f •• • dikilmişti. Adeta g3zlP-rİni ora · 
Soluk, uçlanna doğru gittikçe in- O gece epeyc~ uyanık kaldım. dan ayıramıyor gih! idi. 
celeıen parmakh, ve (aan'atki.r Ellerimi dütüuüyordum. Onlarla Kadm nihayet: - . Yüzün bir 
eli) dedikleri narin ellerim var. meJgul olma.rn~k elimde değildi !Jenç kız1 andmyor, fakat Alla. 
Kıfları Kork §f'hrinin garbin-de sanki. Karanlıkh. irileıti-kçe iri • hım! .. Ellerin tıplo erkek eli .. 
ziyadesite yaimur yaiu. Noel lefir gibi oluyo:- eng"de devleşi-1 1 • fısıldadı. 
yortu lan ba~larında Margarit yor, adeta müt_h~$, korkunç bir ~llerime bakum: Bunlar iri, 
hala, beni iataayoncia karşıladığt ora.nsaton ellerını andırıyorlardı. kuvvetli, damarları ş:ş, ve kalın, 
zaman da yaimur yatıyorda. Adeta bütün odayı kaplamakta krrmızı tüylerle kaplı ellerdi. Tu. 
tBu ay pek zo; geçti. Her&ön idiler. Bh- eli~le ötekini. yokladı- hafıma giden 4ey, arlık onlardan 

ların herfıanci birinde ciddi bir deTek ilmi ve fenni eserlerde 
aürprf z beklemek biraz yersizdir. müellifin düıündüiünü vuzuh ve 

Fenerbahçe :stadı: sarahatle ve ha.kkile ifade etme· 
Taksim • Ey '.i11 ii maksat edinmiılerdir. Edebi 

eserlerin teı-cem~sinde de, bu 
Birinci Ugde !onuncu vaziyetle ricub ile bera~er. eserin edebi 

olmasına rafnıen son haftalarda meziyetlerine inki1af vermek; 
düzgün oynamak suretlle iyi neti - hatta müellifin o eaerde ittihaz 
celere doğru &iden Taksim takımı ettiği üslubu bile türkçesinde be
Eyüb karıısında ciddi bir mukave - lirtmek; fakat bunları yaparken 
met görecelktir. Maça bu bakımdan tercemeye yabancıhk kokuau bu-
~mnı~et vermek lazımdır. Laıtırmamak hususlarına itina et 

Beykoz - Anadoıuhisar mitler~İ:· Böyle b_ir tercem~ is~ 
o eserı adeta tanzır demektir kı, 
bu itibar ile, biç kolay olmadı-

Süvar; 
Hasaa ıü..ari bolüğiinde neferim 

Kapıcı (diğer bir $ÜVariye) 
Ya ai:z~ ... 

2 i'laci •Ül1ari 
Para mı dedin? Adetım değil 
yavrum, 
Çünıkü bU&"üne bugiın sarayda ai• 
J&bfOt'UID !., 

* Şimdi bir de d1ger bir parçayı 
okuyalım: 

le vicomte Je Valvert (haua•ant 
lea _;paulc•) 

il fanfaroune 1. .. t oa.rdaktan 'botanll"casına yağdı.. iım zaman, bu ~rkek elı gibi tüy tiksinmediğim.di. İnanır mısınız, 
IYa o frrhnalar . .. İki gün evvel lü v~ kaba geJ.:rorlardı bana ... onlarla iftihar edi.for, böyle kuv-
bacalarmuzdan biri uçtu, Ye mi. Nı_hayet uyumuşum. Rüyamda vetli oluşlarından, hüviyetlerinde 

Vela gibi sağlam bir takmıı mağ 
lôD eden Beykozun Boğaziçiaddcl 
en yakın k.llJllao olasa Anadolubi. 
sarı takımını kupa barlcJ etmesi de 
mümılriindür. Boiazın ıert havasını 

btrp tendfi» eden bu iki takunıa 
maçı seyre değer bir oyun olacak
tır. 

ğını teslim etmek gerektir. PenoD.ne 
Bütün bu güçlüklere zamime-

de Guic:he 
ne Ya dene lui repen 

,,aaf;7Jere ayırdığımız yatak oda- y~t~gımd~n kalk~rak pencereye eni'in birer kudret ta,ıd•k1ıırın
sına yajnıurlar doldu. Onun için ~dıp açtıgımı eordüm Parlak dan dolayı gurur duyuyot'dum. c d 8 

• dre? ..• 
ten, cc )'W'ano e ergerac» ın 

le uicamtc 
Peraosme? de sana aşaiufok.! odalardan bi- bır mehtab vardı. Sokaia çıkıp Sordum: 

rini aytrdım .. • l dedj halam. gezmeğe can atı)·ordum. Acele - Bunlar sen· neden km-kut-
Bu oda cerçekten hoı, rahat acele giyindim, terliklerimi aya· sun! Ba.k ne güzel, ne biç.imli 

bir yerdi. Genişti. Önce deliksiz ğıma geçirdim ve pencereden ııe kUV\·•t?i .... vI"'r . 
bh- uyku oyudam, amma tuhaf aıarak dışarıya çıktım. B:r tepe· Fakat kadın el1erime donuk, 
da brr riiya gördüm. Anlatayım : ye doğru çıkan bir yol boyunca. ,,_. ~ 'luz bal<ı~laa-ın ı d ·kmelı:t• 
Rüyanda guya ya~~ı, f..ık.ı.t zen- sanki kilometreler ce yürüdüm. deTam etti. Sonra tekrar ancak 
giıı bir kadmla kouuşuyordum. Kimseye raatlanıadını. duyulabilen bir fısıltı ile: . 
Bana senede bin İ ıgiliz lirası Te. Derken tepeye ula.thm. Yol - BunlaT .. Öunlar Con'an el-
re~drti. Bütün variiem elbiseleri kenarmda ve t \sız bir tarlanın leri .. diyf: söyrendi. 

ı ni eüveclen konmıaktı. Kadmın ortasında büyük bir ev yükıoeti- Arka-sından, 3anki boğuluyor
ı teklifini derhal l.ahul eUim, ve yordu. Evin atöl~n~ bir hali var- muş gibi elini boğazına götürdü 
ona neı'eli bir sı:_o;le «işinı beni as- dı. frlandada buna benzer birçok ve yakasının düğmelerini çözdü. 

1Ja yornnyacak. Zira güve öldür binalar vardtr. Eve varıp içeriye Uzun bir boynu vard;, Ellerim 
mdrten hoılanırım. ı> dedim .. gİrmeği tasarladım. Bir \emen]: bu boynu kavrar mı ki... Diye 
Bunu söylemek pek garibdi. Çt.in bahçe, yolda bir kapı ile ayrıl. düşündüm. Birde-n, kavrayabile. 
.Jrii ihakii:atte ben eüve öldürme- mıftı. Kapı kilitliydi. Açamadım. oeklerini anladım, ve iç'ınden, el
ği hiç •1.;vmem. Hatta herhanci Üzerinden aıtım. Büyük bir kap• lerimde, bu kuvvet var, diyd ee· 
bir feYİ öldürmekten nefret e. idi amma kofayj ıkla aşhnı, ve çinlim. Ayaia kalktım, ve kadı-
denm. fakat rüyam ko- rüyamda, " Eieı- bu bir rüyn olma nm boğ azma sarıldım. Öyle me-
layca çıktı. Zira bir •a- saydt kabili yok bu kadar kolay· calsiz mecalsiz çırpınıp , yere kay 
niye şOM'a uyandığım za- hkla üzer:nden geçemezdim .. >> dı ki, l>qmı döşemenin kenarına 
man, ltaş pannağımla işaret par· ye dÜ§Ündüğiiml hatırrıyo- vurdu, ve s.onra boylu boyunca 
mağmun al'asırda ölü bir &'iiv• rum. yere, hiç kıpırdamadan serildi. 
tubnakfa idim. Ne iğrenç fey!. . Kapıyı çaldım. Ost kattan bir Amma, parmaklarımın arasmda, 

Bütün gün otuk\ardan llı>Janır pencere açıl<lı, ve birisi (1Kim o? boiazının kımıldadığını duyu
cuana yaimu.r yq.lı, n IMıa ev· Ne iatiyorsun ': .. n diye aealendı. yordum. Fakat bil' parça bile oJ. 
den .bfllTıya çıkmadım amma, Bu, 9ollık ben.iZli ve kırçıl saç· sun ellerimi a-evaetmedim. Oze· 
hi.ç d~ raiıat edemedim. Baııma tarı omuzlarına düşen orta yaıh '~ğru çömelip eiilerek baıı· 
bir ain yapıfb ve aabnn lııo2uL bir kadının aeai ~di. nı yukanya dopu kaldırdım, ve 
du; bir lWıdü yatağa ıirıne•İ ca· - Aı•iıya :11, sana diyecek. dCifemeye ağw aiır küt, küt di-
nım iatemetlıi lerim vu .. Dedim. ye vurdum. Bu hareketi ya..-aı ya 

O l'Ke uyuyacajınu hisaeder Bu sözlerimi iki Ü~ defa tek· va.w hızlandırıpJ kadıaıa .,..Hu •il 
elme:a rüya gönııeie ltatiadun. rarlıadıktan aoaradu ki kadın a- gide laavaya k.aldu·arak tepeain. 
Gayet yüluek bir yerden qajıya ıajıya ineli ve fYphe ite kaptyı daa delinen b ir yumurta ıibi e
doğru bakarak keAdi ken· ancak bir iki panuak kadar açtı. z.ilinceye kadar var kuvvetlınle. 
dimi seyrediyordum. O- Ona, 1<Beni ~ri.ye al! .. » dedim. yere vurdum, vurdum. 
zerimde g-ecelilr, yatak o- Kad~ asabi ve şe~m bir tavır- Nihayet kadın boğulmuş ve 

bilhassa fransız zaratetini ve 
Fransız mazmunlannı en büyük 
muvaffakıyetle gösteren tama. 
mile mitli bİT ~ah-eser olması ba§ 

Feanbahçe - Galata geıçUk ka ıısana tercemesin•, vehleten, 
mümteni, gibi ıöat.-rmekte idi. 

Birln~I lig f&lUpİyona.sı yolunda 
yi.irümekte olan Fenerbahçe ıçm 
bu maçta yiirütülehilecek herhangi 
bir mütalıea yoktur. Fenubahçe dl. 
lense mevsimin eıı bol golünü bu 
maçta yapabilir. 

Şeref atadı: 

Sileyman:ye - Haliç 
Birinci liccle olduiunu hiçbir za

man b.Mırtndaın çıkarmıyacak o!an 
Sii&eymaniye bu maçta rabatç& ra.. 
llb gelerek kar dö finale kalmalı -
dır. 

Vefa - Unkapın1 
Geçen ha.tta ağ rr bir mağlitbiyet 

geçrrea V eialıların ciddi bir sar • 
ııatı içinde olduklarını sanmıyonız. 
Şu •eıaalMt ,öre bu maçın tabii ga
libi v efadtr. 

1. Spur • Alemdar 

Ancak mal sahiL1erinin ve bir 
de fransız edeb:) atında onlar 
kadar mümare'!ua olanların bi
hakkin anlayıp zevkiyab olabi
lecekleri ilhamlarla, telmihlerle, 
inceliklerle dolu olan bu kitab, 
mesela üstadıını:ı: Reeci zadenin: 
Şeridırahte mu,t zen, hayaziba. 

gaberk-riz, 
Gusun içinde pür l'riv, ~üküfe-

ler1e pür aitiz, 
N~ali eülde t~·nÜma, yemi ÇC· 

mende ınevç-hız, 
Çemen çemen zeraİl'l·8Üzer, za. 

nıan z~man aema-11iri:a, 
Hava·perest Ü pür heveı nesi· 

mi bi kararı ıor. 
Kıt' asile tarit eltiji bahari bir 

rüzgara benzeyoo böyle bır fl1r1. 

mevzun ve mu~ .. Ha olaralı.. tw ıı. . 
çe yazmak o kadar m~lır..U bn 
iş görün.ür<lü ki düşünceaı bi'-. 
belki, hayale •ıwmakt. allç•ula 

İ~akpor, 90ll baftalıan:la yap. çekerdi. Edeaiy&tımız.ua eaki ._ 
tığı büyu'"k m&çların yorgunluğunu tadlaı-ındaıı 1ı1Ziya p....-• ...... ,~ 
bu ~a ~ıkaracaktır. Alemdarın iere» den terccme &tm~ll ia.,.diar 
~un .lıir mukavemet göstermeai lh- bir eserin türkçe,inde bft1e lıı.ay 
.amalı de fOldur. dını terketmiş olduğu, müat.ah•ln 

Ômer Besim olan eserin tercenı~inde de bu 

Mekteblerarası lig maçlan · 
başhyok 

damın bir köıesine çömehn~tim. la bana gideceiiıaı yolw lal'if etti. ölm~tü. 
Neden böyle yaptığırr.a §attığımı Rüyamda ona <tBırak da İ.çeri
hatırlarken bird"' orada çömele- ye pip ısınayım! ... > dediğimi ha 

kadar auıabet bulunmachjı halde 
muvaffak addedilecek bir eıer 
vücuda getirememiıti. Bu iıe bile 
bile, bi mahaba, eiriıen uSiya-* 1942.43 mevsfrni mekteblerarası vutarih> in mıitk.ili muvaffakıyet· 

Uyandığım z.man aabah ol· llg maçları !bugün Şeref ve Fatih sa le iktiham ebnif olduğunJ mem
mu,tu. Ya"Y&f ynaş rüyaını ha. balartnda bqlıyac:aJdıt. Her Cu:ınar nun.!yet ve iftihar i!e söyliyebili· 
tırladım ve mülhit bil' korkuya lesi devam edecek olan maçlar da riz. 

nin kendimin deiTI de-, hir fare twlayorum. 
defığini gözliyeu btiyük biY f>e. - Vakit geç, evine dönmeli. 
yaz kedi oMuguT"u gördüm. Ke- ain!~» Cevabmı veı di. tutuldum. Ellerime. baktJm. Bun· bu sahalarda devam e.decektlr. Bu muvaffakıyetin naaıl teye· 

lar öyle narin, eyle uçuk renkli Geçerı menim biJiik bir ali.ka sür ettiğini anlayabilmek için ter. 
ve biçare idiler ki... Onları arzı- ile takib edilen mekteblerarası maç- cemeyi asliyle kar,ılattırmak 
ma götürerek öptüm. larının birçok oyunları ht'rhalde bu f aydelidir zan ederim. İşte rnese· 

Fakat hizmetçi kadın odama sene de çok heyecanlı olacaktır. la uerin başlangıcındaki bu adi 
gelip bana suıen:ınce, derhal bir Mddeblerlmlze y~I mevsim maçla muhavereye oakımz: 
hikayeye !>atlayarak bir gece ev· rında mıwaffaklyeder dileriz. le ;:>ortier 

Atteudez ! .• Je vais lui lance 
an de ces traitı 1 
(İl s'avanc:e -.enCyrano qui l'obJ 
ıerve, et se campaot deTant lui 
d'un air fat,) 

Voua .• . Vous avez un Nez . •• 
Heu.. . Un nez .. . trea &Tand. 

Cyrono ( grao~'"1t) 

le vicomlc (ıi.ant) 
Ha! .. . 

Cyrarw (İmpertur6a&le) 
C'e.t tout! . .. 

le oicomle 
MAtS •• 
Cyrcmo 

Tre 

Ah!. Non!. C'eai.. un peu cour 
Jeune homme ! . 

On pouva;İt dıa·e . .. Oh Dieu!. 
Bien des choıes en aomme .. 

En variant le tuc, • par e11enı11 
le, tenez! 

Agressif: «Moi monsieor 
j'avaia un tel nez, 

İl faudrait sur-le champ qu 
je l'amputaue!n 

Amical: <ıMaıs il doit h'empe 
dans votre taue ! 

Pour boire, failes - vous fal 
riquer un hanap ! ,, 

Descriptif: ((C'egt un roc; c'eı 
an pic! c'est un c:ap! 

Que dis • je, c'eıt un cap 
C'est une penmıulel,. 

Curieux: «De quoi aerl cet 
oblongue capsule 1 

D' ea+.toire, Monşieur, ou 
boite a c;seaux? 1) 

Gracieux: reAimez - YOUS a 
point les oiseaux 

Que patemellement yous v 
prcoccupates 

De tendre ce pt1!rchoir 
petites pattes? n 

fŞTE TÜRKÇESi: 
Vicomte de Valvert 

ailkerck) 
Bah, farfaranın biri! 

de Gu;dıe 

(omu:: 

di biT:deıi STçrad1 Yakaladığı fa- Fakat ben &ülctüm ve ayağun
reyr p.ençesind'c tutuyor ve ho - la kapıyı iterek, içeriye süzül
murdanma:kla mmldanınak ara- düm. Kadının korlca.k ve çaresiz 
sında bir takım se3ler çıkararak bbaıı bir ıeale «Allahımt diye 
bana be.'lcıywrdU. Anur.a &ayva • siylend'~ Jıtatır!.ıı)·orwu. Onun 
nın yüzü bir kadın yi:iziiae • be- eöyie kcr:kmuı olması, ve hen'm 
n·1:1 - züme bensiyov, gözlerri de: ıibi genç bir kuım yabancı bir 
benimk~ kadar mavi idi. Efe"D- evde, biç tanımadıiı bir kadınla. 
dim hr fırredeıı ölüm derece . kaqı kar!ıya bulunduiu halde 
sind

1

e km'lranm.~l"! bir pİll mAh lliç korkmam.ası ıercekten garib. 
luktı f!'fferimoin HHma alıp da eli. Oca.iın başına oturmu~ ıSJnır· 
tüylerine ağzımı sürmeği clep ken, Ç,AY pifirmekle. elan kadının 
diişüinnell . .. Ama• Yarabbim (Zira ondan çay iatemittim) çe
böyle bir şeyi ya:ımıya bile ta • kingen, korkak hareket!c.--rini sey 

vel biı- ka.dmm öidiiriilmiif oldıı - BlgÜn yaplllCik mJÇlaF: Hola! .• Vos quinze solst 
ğmlu, mektub buakmıya eelen le ~avcıliu 
postacının soka.k kapısını nasıl a- Şeref şahcuı: J'entre 
çık ve cesedi mutfakta bulduğu. Taksim - İ&tanbul lise saat le po1tier 

Elverir, kaba~ tadı! 
eratis ! Haddini bild;recek kimse y 

mu? 

hammül edemiyorum. ~rchmı. Bn aykırı vazi:yet ta * h.fıma gitti Te ıülerek: 
[J!erimiın •:tt;ide &arii> 1'ir fe· - Benden korkmu~ ıibi bi'r 

lci 11ln,. .. a t.etladtldarmı daha J.,\iuiz ~!-Dedim. 
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Akşamla yuu arası aıe.Iteıni, 
Eyülısultan minarelerinden içe 
doaunan ezan ııealeri &iriyerdu. 
Sipahi Ham.z.• ite.,, kötürüm diz
lemne genit bir tal ör.tülü anaa
nr• el"nt öptü: 

- Bana izin verir miaiz vali -
de? 

Kah~ye mi gidecekıiz 
Han:ıza? 

- Şunda.ki semt kahvesine Jf.
decek idük. 

- r. ..... 
Deli.ka.nlı 8.f&i•Y .. inerken mer 

diven ıba~ıııdaki huı1usi odasma 
uğradı. Kıvrık Çerkes süvui pa
lası orada duvan& asıhydı. Kr • 
&net boynuna fC'YlJ'dikten sonra, 
ıfoıla.p için.den üstü gümüş i~le -
meli bir çekmece çıkardı, çift 
namlulu küçük bir pi"'toT alarak 
•ahtiyan ıili.lllığı aranna aolıı:ta. 

A14ğada, tatlıkta kendisini kii
çüktenl.eri 'büyiiteu dadıal «Ü· 
ma" lta.cı ile kaı-~lash. Bacı~ sır· 
tını dUT11Ta -nrmi1 harell.etm ve 
dü,ü11eeli ~ywdw.. Hamza Bey 
.okalup çenesini ok,l\dı: 

- Andan bİr haber var mı 
'acı? 

Alama.dılıt. [Duiaklarını 
büktü] haber mi bf!'kf.er idi.iz~ 

Yok, kendusi gönderdi mi 
i41wk. 

ider-

nu anlattı, durdu; sonra kattı: 14,30. Hakem: Ahmed Adem. k'ourquoi? 
- Küçük haaımcığun, :aavallı Dmiiffafaka Kahalaf saat 

kMlın önceleri bu .,dada yatar 15.44>: Hakem: Ahmed Adem. 
kallk.wdı. Bi.r 1mre&mde kocasa F.tilı aahan: 
a.z kalam keın.diaiıni, yine bu oda· VJa - Yiice Ülkü aaat 14,30 
da ~ya kallsıfllU.ala. Kadın· baktıın: M. Güredln. 
cajn öltül- dünyaya ıitti de geld: Pertevniyal - lıık saat 15.40. 

(Devamı ? inci ,a)ıfadc.ı) Hakem: M. Göredin 

- Beli beninı bacım. 
- ya, gece wöı \işnlelDİf llU 

idiaiz? 
Delikanlı düşünceli düşünceli 

Ce9ab verdi: 
- Göriitmüı idük. [ Gözleriıai 

önüne indiTüp aeaini pea~tirdi] 
görütmÜŞ idil, görüşür ~en a
yak selleri olmuş idi. 

Esma b.cı boynunu uzadup 
gö:alerini açtı. kmk kısık sordu~ 

- Ne derai~ 1 A7ak Maleri 
mi? 

- Beli ayak aeslcri. 
- Ya, hubası haber mi aldı 

deniz? 
Genç sipahi omuzlarm1 kal • 

cllrdı: 
- V allab bilmezüz bacı. 
- Ya. Gülıçiçek allda değil 

mi idi? 
- Yok, Gülçiçek hatun anın · 

la bulunmaz ve benden kaçın ur! 
- ! ... 
- Gü)çiçekfe tanı,ur mmz 

bacı? 
Y af4ı bdın tere.tdüdlü si · 

- Şöyle böyle ci ıaıı1111. Mer· 
hum müfti Sadeddin Efendi za • 
manında Eyübe .ıöç etmiıler idi, 
ol zamandan tanuşıklrğımız va.r. 
dlır. [fJini Ha•za Beyin omuzu· 
aa kodu] ir dÖDecek mia;z 1 

- !. .. 
Delikanh cnab Ye~den dı· 

.... ıya uj'rada: Yıldızlı gecede a· 
ia~lar tialıa kararık &öriinüyor, 
yatsı ezanı sealeriniu aon dalga. 
lan yaprak h,..LtJarına kar14ıyor 
du. ~!erlerde, mezarhk tarafında 
köpek ürüntüleri vardı. Daha u
zaklarda Haliç sulan yılanlanı· 
yor, "-1• luydardaki evlerde 
lmwn:n •n fa-Yklar tİtl'qiyordu. 
Eyüb aokakl&rınd11 mescidlere gi 
den elleri feneırli ihti1arlara raa. 
ladı • 

Şeyfüslam Eaul Efendinin evi, 
Evüb türbeaiııe vun•adan çok 
'beri.le, yan aokaklardan birin -
dea ~r çakılına~ tam lcaqıya 
gefeın yılma üzerindeki l>iyük 
bahçeli lronakh. Hamza Bey kü. 
çtlk tepeyi ihtiyath ildiyatlı çık· . 

le <:al)alier 
Je auis chevau-leeer de la mai
°'°" du Roi ! .. 
'• JX.l.-f.rer (el •n uutre cavalicr) 
Voua? ... 

2ieme caoo.lier 
.ı~ ~ nA•e oıtıı t. .. 

yen yıldızlı, enııin a-ecede ko f 
nak pencerelerinde:ı vuran tavk. 
lar, gece maviliğinde Jlarırran 
ağaçların üst kısmını sarartıyor. 
du. 

Duvar albnda durup sesledi. 
Bahçeden kalın ve kaba erkek 
aesferi ~eldiğiiıi duyunca yüreği 
çarptı: •rAkileıı Hanım bu geee 
kameri yede yok muydu? Ya, bu 
erkek sesleri ne olabilirdi? Dün 
gece işiUiii ayak sesleri ile bu 
gecekiler araııncla bir münasebet 
var mıydı? Yoksa, kendiaine bir 
tuzak mı kuru.Imu.,tu? Sonra teh
likeli 1>i.r fCYler vana «Akileıı 
nin, ıuracıia, Topçulara bir M· 
ber UÇlll'uver111c.U lazım değil 
miydi? 

Geaç ıipabi ol.cNğu yere çöm
ınÜftÜ: Bir türlü mü bet karara 
varamıyOl"du. K.a11n erkek aesle
ri 'bahçenisı ortaamdaki kameriye 
tarafından geldiğine ıöre, orada 
bir takım erkekler alduiunu an
lıJU"da amma, bwılar kimdi? Ka 
Jhel'i ede ne için toplamıu,Iarck? 

Vicomte de Valoert 
Ne deme 

Durun timdi. 
(Kendisini aü:ıe11 Cyrano 

ya.klqır ve azametli bir tav 
karJ1Sına dikilir). 

BuraWMlz ne ko:am.an ! . .. 
(Devamı 1 raci .aylada) 

Duvara çıkıp bakmağa ces 
edemeden geriye döndü, dal~ 
ve kederliydi. Ev kapıaını ç 
aıadan kapı kendiliğinden a 
verdi. E11111a bacı aralıkta k .. 
hir famdan tuluyol', ihtiyar 
dının yüzü ve cözleri tatlı 
cülümsüyordu. Hamza Bey i 
miye iatemiye mıerdivenlet'. ç 
maktan v :zceçti ~ 

- Ne Y bact? Neye gül 
seniz? 

Dedi, yava,ça a.>roo. Esma 
danın dudaktan timdi daha 
gülüyordu: 

- Anı bulamadmu mı? 
- Nereden bilürsiz? 
- Bilüriz elbet. [sırıtup ba 

iki yaınına salladı) bahçP.de 
demler- var idi de&il mi 7 

Delikanlı ıatktn t•tkın b 
yordu. Y aılı kadının bi~ekl 
kavrıyarak sıktı: 

- Ya, bunları neretlen b1 
aiz? 

- ı ... 
(Arkcu: va 
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==Söz arasında== 
••Bitmemiş 

Senloni,, 
niçin 

bitmemiş? -:1k8 inziva köşeciğimde 1 ısımnı§ oldwn,_ bu kendis;ııi ıa -
Ye~ : r beni gören ~ırmış olduğundan bahseden 1ren 

lutfedere 
1 

geBıp larla geçirilen ci anlamak iç.in ihtiyat lle M>r -
dostlar 0 ur. un '- I b 1 d 

b . f"tu nıdan silkere ... &'l1 ara af a ım. zaman enı u ru . k 
. b • ·rah veren saatler. - Edebıyata mera etrnit ol-

bır ne ze mtı d anl büt"" h t 
dir Bu meyanda arasıra tandı_ ı - mdanbı~ı ·trım,. .un 

1 
ayba mı 

- · h d henüz tanıma ıgıın e e ıyat ı e geçırmıı o an en -
gım,l y~ u lenler de vardır. den başka bir cevab bekFyemez.. 
genç eruen ge d" . lbe f k . . I ihtiyar adamı ya • ·ınız, e tte, a at ne ıçm ş.a-
Bun ar Yı;", !.u dinlemek merakı- fır~ı-ş olduğımuzu anJıyamadım, 
kından gorup d h b · h d · · · ? 

d
.. .. olurlar yahu er bunu ana ıza e er munnız .... 

na u~uf , • . . • 1· b . B . b · eminde zihınlermı ı~- za ettı: - u son zaman -
ha1ng~ ır z rgulann cevabını be- larda yeni ueslin eski lisana anla-
1'• en] 1~ -wı tecrübelerinden madığından, hele divan edebi -
nim yaş 1 ııçı... · 1 l b"l k k d 
almak isterler. h" ı~t!le meşgu o a ~~ce.. d •_ ar 

Geçen hafta içinde gene d. ıç dır ıe.rk~ayeyed ma hoım~ 1 ıg~I'\-.. d" - · ismini işitme ı - an şı ayet e en mu arrır erın., 
~?rmbe' ıgım ":ıen eve gelerek ba- mua~mlerin yazılarına tesadüf 
gun •r gene · · h A k bl d d" "k' t J k bir pusula gönder- edılıyor; atta me te er e ı -
na ı ı sa ır 1 d b" d h · b • . - · · ·· d"" Bu pusulada ben· van e e ıyatlna a a gemş ır 
dıgıaı gor um. . ·ı . f"k . . ·ı . .. k b" ülakat rıca t.dı - yer verı meaı ı· rını ı ert surE>n-
den 1t ır 17ı iı~ın yoktu. Is- ler oluyor. Bir bakıma göre hak
yordu. mzdasın .~- endim fakat hdırlar. Yeni nesil eski lisana, 
ınini &0nra an ogr , . .. d" ed b" ·ı 

kr r etmyiecej'ım. hele ıvan e ıyatına tanıamı e 
burada onu te a d t b ı s·ı· · · k" 
t • d . Kendisini ,aş.ır - yabancı l1'. tte en. l ı~sıD!z ı 
mZJa. yerın e. k limeleri vardı. Galatasarayda fransızcaya bü -
mıs bır genç.·· e · fk" ··k h · t T n r 

Bu kelimeler benden hır ır yu ek~mm•ye . vednbı~. lu ı~a-
r . İf'8 ed~yordu, nın es ı ve yenı e e ıyat a ug -

almak emb.e ını d m Yalnız pu· rasılır. Kendimi misal olarak 
belki de ıır yar ı · · · • · k 1A l. b F 

11 ı mülakat keh · zikretmı:- azım JCP. ırse en ran 
sulada ku anı an · d b" T"" k d b' • d ·· ··d"'m v.ene hır me. sız e e ıyatıına ur e e ıva -
mesın en usu u • · ·• • d • k f A 

1 • • s. redilmek üzere mu· tından Zlya e va ı •m; hatta 
se e ıcın ne . . k. k" bl 1. 
I A k - t l 'bi olmasın, d ·ye... franslzca es ı ıta arı, mese a 
a at a e • M , . R b 1 . M t R 

Ben son yıllarda mülakat vke
1
r- odntakıgbn.e1 ! da e aısd.. ara on 

- k vermi' olma a sar a ~ ın en e ıp ve ıa -
memege arar .. . . • k k ] 1 kl 
beraber gafil avl&ndiğun z.ahman ırlerın ı1ısanınıb pe okayb~l Ta .. °k 
im- oldu. itizar ederim, mu ata- kur, ~n arım, ~na I?u. ~ ı .. ":':' 

b · k" t ettin-inti inanırım; fa. edebıyat muallıınlerımı:ı:ın butwı 
ımı ıs a 6~-- ı. d l · - İ ·ı H k t konutur turadan uu'a an gayret erme ragmen smeı a • 
. ~ ı>çar cevab vermemek kaba- bibin, Agah Sırrının ve emsalinin 
i~ :ıur 'tabiatile ben de müsa - edeb~yat tarihlerinde görülen nü 
~abenm' cereyanına kapılırım. E- mun~lerle ne eski lisana, ne de 
vet konutulan ,eylerden zihnin. divan edebiyatına bir vukuf ser
de bir sermaye t1:>plar; eğri, böğ- mayesi tedarik ederdim. Bugün 
rü, çaryık çUTpuk sözlerden nıÜ· Bakinin, Nef'inin bir kasidesin; 

kkeb bir yığın ... Birkaç gün değil, hatta Tanzimat edebiyatın 
re bir gazetede bir mecmua- dan Hamidin, Ekremin bir man-
geçer, ' · · · · d h ·ı · · d · da bir makale görürsünüz ~· sı. ;1?-;es~., C a 'i, ı er.•.Yf !!''. eyım, 
zinle sanki yaptlmış bir mülakd~· I ı rektın, • e~~ ın NfıU: edrındı ab" .. -

·k" · d" Size düşünme ı- ama tan acızım. esır e e oy 
~1~ • hı '?Y!~1 ırd · - iniz sözler at - le. Namık Kemalin, daha yeni
g ·n~z, :"'~ .... ~e ıg ız aıkıiır• { akat )erden Süleyman N azifin bir say. 
.&edilmıştir. a~ınTekzibe 

1

kalkıs- fasını anlamak iddiasında bulu-
.tre yaparsınız· · · Ş h ld b ' kı bi ·· k ~ya giri,ınıs o- namam. u a e u netıce çı -
sanız r mu~a a&izi kim bit\r, yor ki ben kendi dilimin edebi -
lursunu:z ;ed u, ötfu.ür. yatına fransızca edebiyatı kadar 
nerelere a ar b~ d" k. ..lakat vakıf değilim. Naul olur da hen 

İş.te ~u seb~ ke ~r ı mu Üniversitenin edebiyat ş,ube&İn -
kel:mesmden ur enm. • k de yüksek tahsil yapmak iddia -

Kendjsini faşırmıf g~~cı. a - sında bulunabilirim? Şimdi bir 
bul ettim. Henüz yirmısını .'-'~ : de yeni neıı.lin divan edebiyatına 
mış, halinden, tavr1ndank, gıy,~ı- vukufunu isityenler var •. Bu na
şinden anlaşılan yükse ~ sın! a sıl olur, ne vasıta ile? ... İ ~te be-

b b . ·ı den oldugu anıa- • . f"k . . .. mensu ır a• e • d k n ni şaşırtan ve sıvn ı rırııze mu-
~ılan ve zeka gözlerın ~ 0 una racaat mecburiyetini veren bu -
sevimli bir genç. ·· . dur ... 

Yar4ı.ın talebi ihtimalı hemen Gülümsedim; ve yutkunarak: 
. 1. . Jd o oturmadan ev • . d b. b" l f aı ınmı~ o u. ı İlk .. . _ Dıvan e e ıyatını ır ara a 

k d · · • tanıttı "nce ı.s- O ·ı b k b. vel en ı.>1nı : d f 1 k bıt'akahm. tamamı e aş a ır 
mini söyledi: Birine~ e att~ ar~u meseledir. Mademki bana müra. .. ·ıe b" . ·un İlave e ı' ~ d' h ld •· ışıtı n ır ıs · · · kt O i- caat e ıyorsunuz, o a e mu -
sene Galatasarayda~ çı Eımd 'h· :t aaade edin:z, sizden birkaç sev 

. ı b a.indenım. e ıy s·ı· . . k. • b"b verııte ta e e • H b"b bana sorayım. ı ırsınız ı bır ta ı -
muallimim.i:z İamaıl a 1~ Öte- den ,ifa uman hastalar adeta bir 
edebiyat a§ikı a~ı}a;;u• 0 ı°~ağa imtihan geçirirler. Tabib~u sual· 
denberi bu :zeının ek ç:dı · lerine vazih c~vablar ve\"mf"d~k
heves duyardım, mhe te. en çı - re illetin teşrihine imkan yoktur. 
k k ~. • bu eveıın cere - . • 1 y l l 
ınca eaQımı F l l ak Bunun ıçın saygısız ıga ıam et -

yanına kaptırdırn. kaz ~· 0 a~ meksizin sora~,. p.,.., !\f?Vl~re ce
ta:rihe de çok meı-a ke ~y~~~ · vah verir misin; ... ? İlk Önce ""' -.. ••tnıe ım11ULUI" 
fkisini b:ırdeıı yuru Yal· 1amak is.terim: E~ki yazıyı okur 

bul ~ a inanıyorum. ? 
nı acagnn b" ırdım mU'Sunuz .... 

.. lerde ıraz ,a• ' ? D d" . .. n_.12 son i~ i ir d edecek • - Hayır . e ı; bıru. goz a-
lutfedersenız ben t& lıtkanlığım var amma buna oku-
siniz · · · el mak denemez. 

B ukaddeıne en sonra. o • ld h d 1 
tur ~uu vme bekledi. Pek edib, pek - O ha e er 4ey en evve 

" h eski yazıyı okuyabilmelisiniz, an. 

eak o sayededir ki bue-ün kütüp
haneleri dolduran, yü:ılerce yd
hk Türk İrfanının her zeminde 
mahsuilerine el uzatmak imkanı, 
haaıl olur, ve o zaman eıki ya.zı' 
ile beraber eski lisan ile de ülfet 
etmit olursunuz. Dikkat ediniz: 
Yalnız okumaktan bahsett;m, 
yazmak bü~bütün bafka bir İftir, 
ve ona lüzum da yoktur. Bir de 
e&ki yazmm imla belasını çıkarır 
sanız o zaman yalnız şaşırmaz• 
sınız, boğulursunuz. Onu bir ta
l'Af a bırakınız ..• 

- Fakat; dedl: okuyabilm~k 
ıçın ogrenmiş olma.k lazımdır, 
bize mekteblerde bu kudret ve
rilmedi. 

- Ve ver:lemezdi; dedim; 
mekteb dersleri o derece dolgun· 
dur ki zaten bunların yükü altın 
da çocuklar ezilmektedir. Bu yü
ke bir de eski yazı ilave edile
mezdi. Bunu hiç kimse utiye
mez. Ancak yüksek tahsHe gi. 
renler buna fırsat bulmalıdırlar. 
Bu fı'l'"sa.t onlal'a ya resmi l>ir ma 
k·am tarafından verilir, yahud 
olmazsa kendileri icad ederler. 
Eski yazıyı okumak hayatın her 
zemininde lazım olan bir serma
yedir. Tarihle iştigal edeceğin:zi 
söylediniz: Eski tarihleri okuya
hilmeli$iniz. Hukuka mı :ntisab 
edeceksiniz. yahud bil· idarede 
bir müessesede vazife sahibi mi 
olacaksınız, eski eVTak arasında 
dolasabilmel;siniz, daha ileriye 
gidelim; bir matbaada mürettib 
olacaksınız diye farzedel,m, eski 
bıi.r kitabı ahp yeni ya-zıya çevi
rebilmelisi.niz. Daha baş.ka mi
sallere lüzum var mı? Sadece 
b:r il;m adamı olacaksınız ... Bi. 
lirsiniz ki ilim adamları içinde 
öyleler zuhur etmiştir ki adlar• 
sanları dünyadan sili.nıniş eski 
kavimlerin toprak altından, yüz· 
lerce yıllık uykudan çıkarılmış 
taslarında muamma kabilinden 
kaİma işaretlerini çözmek, bun· 
lardan mana çıkarmak içiıı ömür 
lerini vakfetmitlerdir. Avrupa 
mÜ8teşri1'.ini ne yaparlar bilir
siniz. Onlar Çin ve Japon yazı
larını, Sanskrit eserlerini ve o 
meyanda Arah, Fars, Türk eski 
kitablarını okurlar. Türk irfanı
nın e.ki hazineleri yalnız Türk 
çocukları için kapalı kalsın diye 
meyiz elbette ... 

Biraz durdum: Sakın siz 
de beni dil sahasında irtica' ile 
itham etm~yiniz. 

- Hayır! Ded;; maksadı iyice 
anlıyorum ve size hak veriyo. 
rum. Ben de buka türlü düşünü 
yor, d,..iHUm. Fak.at .. . 

- Evet, fakat... Sustum ve 
ilave ettim: - Eğer vaktiniz var 
"' bu bahsi 'biraz daha geni~lete
liın ... 

- Çok teşekkiir ederim. dedi. 
H. Z. Ufaklıgil 

ı 

Franz; Şubert 
Bu sene ile caınam 120 sene o

luyor ki Franz Şübert meıhur 
Bitmemtt Senfonisini yazmııtır. 
Bu senfoninin .ıy.ındttdığı büyük 
alaka, bunun yüksek bir Hn'at 
eseri olması kadar bu senfoni. 
nin bitmemi} olına-:.mı İcab ettir
miş olan sebebair. Bu timdiye 
k:a-dar bir sır olarak devam ed:p 
gitnıiştir. 

Bu hadiseden istifade etmek 
istiyen bazı sin~ma müesseseleri, 
bunu ele a.lıarak bir takım masal
lar uydurmuf ve bu aı-ada da 
Şübert'in hayatı hakkında bir a 
lay uydurma feyler ııralamış dur 
muılardır. Halbuki hakikat ~u
dur: 

Şühert, bu eserı.1e 1822 de baş 
lamıştır. San'atkitr o sırada yir
mi beş yaşında bulunuyOl'du ve 
vedi t1enedenberi muzik kompo· 
zisyonlar1 ile meşgul oluyordu. 

O zamana kadar ı,ukı beste· 
lerile m~gul ıken birdenbire usu 
lünii değ~ıtirip mer.aisini senfoni 
fbdaına hasretm:ye başlamı,tı. 
Bu letebbüsün ılk mahsulü simi
nörl-e yazılan est..'1" of.mu~~uı- ki 
b'lahare buna Bitmenıis Senfoni 
adı verilmiştiıı-. Şiihe-rt, eserını 

dört ı>arçadao terki1> etmif, bu· 
nun ik!..ini ta.mamlamıs, ikisini 
de, belki bir zühul eseri olarak 
tıom.amla.lT'ı:trı.ıshr. Bu sırada 
Gratz musiki cemiyet! Şübeırt'i 
fahri azalığa seçmişti. Şübert, bu 
... ,e:r-i, bu seçİ.Me karş r cemilekar 
hit- te~kkür ifadesi olmak üzere 
hu cem:yete hediye etti. Fakat 
eserin bazı parçalarının eksik ol 
ması umumi bü- hl\yret uyandır• 
mıştı. Şübert'i tanıyanlar, onun 
bunu, unutkıanhkla yaptığına 
bükmetb1er. Çünkü Şiibert ııon 
derece velud P,iır san'atkaTdt En 
nefis eserlerini gayet çabuk ola
rak bir çırpıda kaleme alır, son • 
ra i:lıhamı geçince onu yarıda hı· 
ra.krr, -bir yeni eaere afllU'dı. Bit
memiş Senfoninin de böyle bir 
ilham noksanına kuı;ban gitmi§ 
olmsaına hükmettiler. Bu sebcb· 
ledir ki bitmemis ae~foni, Cralz 
musiki cemiyetinin per?,an evra
kı a;ıoa"&ında kaldı, unutuldu. 

Şübert öldük.ten ve eserin ya
:ı:• lmaısı üzerinden 43 sene geç

Taksimd.e. Küçükparmakkapıda tikten sonra Avusturyada Hüt
inp.at mab:tmıesi satan Vahan 160 tenbrenneır maliıkanesinin kilise 
kurufa satılm11ı11 lazım gelen çimen mugannisi olaın Herbek bu esm, 
to çuvariarını 10 liradan sahnflğa şaıtonun kütüphanesiude e1e ge
'kalkışmıı. Emniyet kaçakçılık bü • c-Tıti ve ak defa ça.lındığı zaman 
rosu memurları tarafından suçüstü muha11ed bir eaeTin uvandrrdığı 
yakalanınıpır. clerin bir heyecan n alaka doğur 

Vahan milli korunma Müddela. du. 
munılliğinde sorırusunn miitealı:ıb Sült.erl zalim denebiJece-k bir 
tevlcif ec:Uhnll'tir. (Devamı 7 ine; srnı(rıda) 

Sayfa 5 

llarb nıeseleleri: 

Harb nekadar sürecek 1 
Yazan : Seyfi Kurtbek 

B U&'Üll herkesin düşündüğü §arkta netice alınamadı. Bu sene 
. en mühim mesele bu har- ı.çm Aiıııanlarm biiyUk bir imha 

buı ne kadar süreceğidir. Harb- meydan muharebc~me airiıecek
den evvel ve hAJ"bi.nı baıında onun ıeırt taıunın edıJiyordu. Almanlar 
kısa süreceği hakJ.:ında umumi cephenin cenub kanadında ve ik
bir fikir .vardı. Geçen harbin za.. tısadi bölarelerin ifgalini hedef 
r~ ve zıyanlan "l kadaı- büyük tutan mahdud bi'° taarruzla ikti
~l~tlerin. büny.e ve nıaliyelet"i 1 fa ettiler; hatli., bu taan-uzdan 
u~eııındekı. tahribatı o kadar ge- bekılediJdeıri bedel·~ LHt tama • 
Dlf. old~ kı b~ndan SCJrU:a nıillet- men varamadılar. Hiç olmazsa 
lerın .~yle bı~ felaketten kaçın.. Volı-anm Stalin~raddan itibaren 
mak l.ÇID elleruıden geleni yapa- cenuba doğru ola.n kısmında garb 
cak.laırı ve haha harbin çıkma • sahiline ve Hazer de'l.izinin garb 
sına mani olama.sair bile onun kıyılarına hak;uı olmak ve Kaf
mümkün olduiu kadar kısa sür- kaıyayı ~gal etmek eerekti. Ta· 
m'es.ini temine ça.lı~acaklnrı sa • arruzun geç kaJması. Rus muka· 
nılıyordu. Bundan haıka hnb vemeti ve ihtimal ki.f( kuvvetle
sili.hlarının tekamülü, hususile ri:n kullanılmama.sı ve bazı sevk 
hava ve zırhlı kuvvetlerin çoğal- ve idare hataları böyle bir neti. 
ması harbi:n kıo;a zamanda neti- cenin alınmasına imkan hır-ak • 
celenmesini müınkün kılacaktı. madı. Gelecek bahar harekatın 
Yıldırım harbi deniltn bu fekil. gene olanca fiddetile batlıyaca• 
de kısa bir haıb1n mürevviçleri gında şüphe edilrnemel:dir. 
Almanyada ıdi. Bununla hera . Gelecek yaz şark cephesinde 
ber, Alman erkanı harbiyeai, yıl- kat'i netice alınıp alınamıyacağı 
dmm harbi hayaHerine kapılm.<ı- ~imdiden kestirilemez. Fakat 
dan bir taraftan da harbin pek böyle bir netice ahnsa bile har • 
uzun sürebileceğini hesab etmi.§ bin sonuna yaklaşınıf olamıyaca
ve hazırlıklarını da ona göre yap ğız. Ondan sonra da Mihverd • 
mıştır. lerle Anglo-Sakl><.'niaı· arasında 

Harbin ilk .senesinde Alman mücadele devam edecektir. Rus
taa.rTUzları, sulhde düşünüldüğü ya cepheainde netice alındığı tak 
~kilde ve yıldırım harbi halinde di:rde r.erbest ka?an büyük Alınan 
cereyan etti. Polor.ya üç, Fran~ll kuvvetleri karı1s.nda müttefik -
altı hafta içinde mağlub edildi. lerin Avrupaya bir ihraçta bu
Balkanlarda bir hafttı. iç:nde n~- ~unmaları ihtimali pek zayıftır. 
tice alındı. lngiliz ve Amerikahlar şimJilik 

Rusyaya karşı taarruz bııışla • Afnlcada yerJe!me&e çalışıyor • 
yrnca, burada nihayet iki ay için- lar. ilerisi iç:n şimdiden genİf 
de neticenin aiınabi!P.ceği saml - planlar yapılamaı:. İngilizlerin 
mıttı; aldanılmıştı. Y1ldınm har- me~hur bekle fJe gör düsturunu 
bi, yalnız hava vtı zırhlı kuvvet- harb için de tatbik edeceklerini 
lerde wtünlük, seri hareket ve ve zuhur edecel~ haduelere göre 
yüksek biT kumanda heyeti taleb hareket şekillerini kararlaıtıra • 
etmekle kalmıyo~du. Ta.aJTU:% e. caklarına intizar etmeliyi~. He • 
dilecek memleket!n de bu husus- men İtaiyaya karşı taarruza ge· 
larda geri oJmu,, defi silahla.~ı- çileceği hakkında yayılan ha • 
nm az millet bilnyesi.ıin çürük herler, daha ziyade bu memle • 
olması da ıarttı. Halbuki Rusya- kette.ki efkarı umumiyenin teli.
da bütün tahmin 1eıin üstünde şa dü.-neai ve rrum~viyatın bo • 
bir hazırlık olduğu meydana çık- zulması için çıkarılma.kt~dır. ~e
tı. Birzzat Alman devlet rt:İ11İ, nüz Alınan kuvvetlerı dı~.anıı~ 
Rusyadaki hazırhkların tahmi • mini muhafaza ed·yol'. Mutte.f~k. 
ninde hata edılcHğini söylemiş· ler ise henüz hazırl ıklannı bıbr• 
tir. Yıldrnm harbi ~rtlım OTta· m~ değillerdiır. Şu halde bugün 
dan kalkınca h.ı:.rbin uzun ııüre- için iki tarafın da kat'i net1celi 
ceği hak.kında artık hiç bir le - laaırTUz1arda bulurmıuı imkanı 
reddüd ka.lmamı~ oluyor. Bir yoktur. Yapılan harekat ileride 
senellk mücadeie neticesinde Rus yapılmaısı tasavvur ednen büyÜk 
yanın nüfusça en k~ıo.if ve iktısa. harekatın hazırlau.nıaaından iba• 
den en zenarin ol.an garb mınta- t'ettir. Harb bu gidi~le Vl\VI\~ va
kaları ng;al altın'\ alındı. Fakat vas yıs:watm.a hıı,.bi fekline gire· 
buna T"'lİOnetı Ru3 ordularının cektir. Böyle bir- harbden P11 ç.ok 
büyük kr&mı imha edilemed• ve (Deva.mı 7 inci şaylada) 

Kız okulları veleybol maçları 

Dünkü maçlara i~tirak eden genç kızlardan bfr grup 
Eminönü Halk.evi jimnastik sa· ı yecanı ile taklb edilen bu maç1arın 

!onunda ba'1ıyacağını haber ver - gonunda Cümhuriyet Kız Lisesi • 
diğimlz kız okulları voleybol maç. Ş. Terakki Lisesine 15.9. 15-7, 
ları, dün hakem Sami Açıköney'in Çamlıca kız L. _ 1st. Kız Lisesine 
idar5lnde oynanm•ş, baştann niha- 15-2. 15-6 sayı ile gallb gelmlt ,. 
yete kadar a.eyircllerin alaka ve he. lerdir. 

haJUk hh- hali vardı. Ona Pmen 

Edebi romaıumız: 20 
vanta kokusuyla dolu idi. Bunun sus ariy~. O lahzada garib bir içimdeki aes yeniden yüksen- aını:z. Ben, yalnız ben değil, bü. 
hikmetini biraz sonra oturduium tedai ile mücevher kutularının yor: tün ailem halkı, hatta ihtiyar ba
koltuğun yanındaki kanape üs - içindeki kadifele. 1 hatırladım. - Dikkat et Cem.il, büyük bir bam ve anam da aizı daiına se
tünde yarı açık duran bir kitabı Hafif e;mıer ve mal teni üzerinde aktri. karımndasınl. vinçle ve saınitnl)'etle kartılıya -

· •· 1 d siyah sa,. lan ve siyah iri gözleri Evet büyük bir akti.-is.. Buna cağız. Bize s•k sık ıeliniz: . · 

ne nokta hayatın muvakkat ve 
ölümün ebedi olduğudur. Sevdik 
lerinıizin ölümü bj;ı;ıer i~in n .ha
y et zamanla muk.-t.y)ed bir ayrı. 
hktan ibarettil'. 

gorwıce ana ım. ... .. h k B . d" gü t-+e .,...izel bir m">noloğ ... Aca-
Demek Nilüfe\• az evvel bura· ile me•htır tablolardaki Me .... ·em ıup e yo • en şım 1 onun • S'~ •-

y - " ıı· · ·1 • d ba evvelden yazılıp ta mı ezber-,la i.di. İhtimal bu kitabı okuya- resim. l«ini andırıyor. Çenesı· bir ze ığı ı e uğraşacagım yer e ay- Ö 
... '- b"l" · b · bi kt"" lm lenmq?... yle olacak? Usul 
rak beni bekliyordu. Uzanarak az yukart kalkık, bakı,.ları de • ni &a. ı ıyeti aız r a or o a. " ı ı T k · t oy malum... Şehzadeba+mdalU fi.gil '-i'tabı aldım. Meşhul' Belçikah rin., biraz ma-'"mum ve bir hayli ya ça ışma ıyım. · · e ıp e -
it.! • Ar J 15 nama- kalkan iki cambaz i~te ran kıza Yeşilkö)dc söylediği 

Y C _.ı Fehmi M ..... ..:ce Maeterliınck'ın << 1 arın - ilk h • • d hA 1 "- l d b 1 ·1 · · a.ı:an: ev"" --· ma.arur ·.. ı avl'l ıçıu e ası karşıla.ttılar. Haydi Cemil ~sa - ıöz er e ez er etı memtt mi idı? 
Her taraf ipek, güınüt ve kıy • haratı) adlı eseri... olan hafif bir ~emevvüç, biraz ret! Karşıma oturuyor. Cevab ve.--
h1etli ağaçlardaa yapdmıt eıya • !çimden bİT uyan hissi yük • evvel salonda duyduğum güzel Elimdeki kitabı masanın üze- melçte acele ediyorum: 
lar ik dolu idi. Kapınm karııw seldi. Niçin Edg.ır Walla~ın ka. kokuyu hu ıefer bana onun vü · rine bırakarak ona doğru yürü- - Çok t~kkilr ederim Nilu
na gelen duvar kenarına yer).,._... dın canilerden bahseden bır zabı- cudund.an aetiriyo~. Yarabbi bu düm, ıo da ilerl:yor. Hararetle e- fer Hanım. Beni teıelli -edecek 

-:ır ta r-- .. nı degı-·1 de (Arı•arm ha· • tiribniı bir vitriııı içinde antika ..,..._ b ku melekler kadar güzel eörünen lim1 sıkıy01". yel'ane yerin sizin yamoız. olaca· 
kabv-e fincanları, teshihler, sedef yatı) 7 Bu ağır dekol', u 

0 
ya- kadının dünyada mevcud en de- Bu kadının hüviyetinden sızan ğını ve bana hüsnü kabul göste. 

ve cümiit plaklar Ü;r;eri.nde Joy_ nm ciddi karakterine de.liJet e- ni, en iÇenç, en fena mahluk öyle esrarlı, öyle büyüleyici bir receğinizi zaten bH:yordum. Mü
metli minyatürler, iıtlemeli siga- den eser, bu la•anta kokuıu ve olması mümkün mü? kuvvet var ki heyecanımı bir tür. ıaa.denizden sık sık istifade ede-

- ı ki l 1·' Id kl ev ••hiL --:...:... hali ıneydanluda ra •cız: r arı 1 e e&aı.ı 0 u ar-ı - 'ue&....... b Yine ayni lahza içinde cenaze lü yenemiyorum. Allah yardım - ceğim. 
a-t-- l b" t kım k 1 1 •o··-=~--eaı·... Bunlar aca a K~ L • h• b' . ---tı an ır a 0 ye er ff • • K&.U ....... ~ "' rününden sonra Necla ile ilk kar- cım olsun! anve gehren ır ı:ımetçı 
honc\lk dizı"lerı' dikkati çekiyor· hep tesadüf malıı.ulü mü 1 Yokıa k d" • • • · · B" "k" • tılapnamı:zı hatırlayoruM. Onun - Fitnatın en ço sev ığı ar- ıçerı gmyor. ır ı ı t.anıye su -
du. Bütün eıya birkaç asırlık ma- tertib ve kud e!eri mi? •özla-indeki yaş.lar bunda yok. kad.aşının evine hoş geldinjz Ce- SUY'Ot"\l'Z··· 
zisi -e ·-'anelerL· olan -kı" bı'r İ-'e niha:w~ kapt actlıycn- ve • B .. _...., """ v~ ., '"""' · • Fakat buna muk.ahil bunda öyle mü Bey. Rica ederim, oturun. u Sonra: aileınin ikametgahır,da bulunul - eşikte Nilüfer görünüyor. Carıb _ ,_ '--- d• 
d bir ,_ - '-•, öyle bir durn• var ki evin kapı Iarı bundan sonra sizin - ÇQIL uv.ı;ulmusaunuz, ıyor. uiun.u anlatmakta idi. bir heyecan içindeyim. Cenaze ıN1.11u..- -.... 

t h - halde Nedi.dan da.ha derin ıç• in daiına açık kalacaktır. Bn- Kayıbmı% o kadaT büvük ki size çeri eirilince insanın birden günUıı.denberi onu görmedim. Ar "'• 

Kadın rolünü o kadar ~ü;ıel 
oynuyor ki gayri ihtiyari ainirle
niyorum. Bu bOf sö·der benı ınem 
nun edeceği yerde kızdınyor. 

Fakat o hiç bir ıeyin farkmda 
değilmit gibi devam ediyor: 

- Fitnatı o kadar geverdim ki 
inanmazsınız ı.izı taziye için di
lim konuşurken kulaklarım ayni 
teselli verici ~özlerin bana da 
ııöy]enmesini arzuluyordu. Pek 
yazık oldu Fitnata .. Pek erken 
bu ölüm, pek erken ... 

Mukaddeme bir hayli uzaya• 
cağa benziyor, bahsi değiştir • 
me'k !çın soruyorum. 

- Dadının ietirdiği emanet • 
leri aldınız değil mi? 

Gayet yersi.-; bi.ı- sual... Kadm 
bunları aldığını mektubunda ha· 
na bildirmedi mi ? Bu ne bece • 
riksizlik ..• yüz.üne çarpan aıcağa yakın ılık kasııida ııiya:h kadifeden dümdüz bir teesşür için.de bulunduğunu noda daima sizin İçiu earpan. b1r hak veririm. B(;yle fe19.ketler kar 

ı )l.ava hafif a.. bir rob var. Belli ki •unu mah .. anlatzyor. kardeı. bir ahla kalbi bulacak- ımnda bizi teselli edecek yega· (Arkası var) 
__ _._.,,===-===a--~~1...c.:...---.e::~~~-=-==-==-=-..:::..=.:.:.:=-===-.=--.:.;-----....::.... ________ ~------------------------------~-----~~~------------------------------~----------~---------------~---------------~ 



6 Sa~ SON POSTA 

~ ı ~4·h·A·h·4,W.~~ 

Y urdda kara kış 1 Bolvadinde 

Bigoya lôpa lôpa kar yağdr, Biga çayı taştı. Ada
nada belediyenin kömür işini ele almasr isteniyor 

Kazanın en ftnn nahiye.i olan 
Çay'da kendirden tam randıman 
alınma8ı için elektrikle müte • 

Biga da 

<ı.Son Postan nm edebi romanı: 165 

~t~N~ği k,edı D 
NUWET SAtA CGfKUN 1 .aratır 

harri.k tezgahlar getiriliyor 

Ya, zi.f a düşerek bir günah i}
lemit olsaydık • 

Ya, Gönülün ksçacağı haber 
alınmasaydı da onu İzmire g(; -

türseydim? ..• 
f stanbula, bir kaçak, bir hır

sız gibi geldim. Vapur rıhtıma 

-Ya ben ı.evg\lim ya ben? 1 Semahat, vi.:dan azabile kıv• ha.va kararmadan yanaşmıştı. 
Gel artık ~a.yana~l~ar.ağı~' .. bi.~ ~ana kıvrana, hıçkırıkludan bo ~ Geceyl bekledim. Son trenle, bir 
haftada erıdım, battım! Gozumu gularak bu sırrı if~a etti. kinıseye tesadüf etmek korkusile 
bir an kırpmadım. Hele vapurun «- Nihayet bana bu müthiı saklanarak köye geldim, köşke 
hareket ettiği ge~e .. Eğer annem hakikati söyletiyorsun! Sen na- aTka Yolludan, bostan uaların· 
haber almamış bulunsaydı, senin sıl bir cinayet i~lediğinin farkın- dan geçerek g\rdim, hareketimi 
yanında ola~ağ~mt ~üşünerek, da değilsin, nasıl bir uçuruma bildirmemiftim. 
buhranlar geçırd1m. Bır an evvel yuvarlanmak üzere olduğunu an- Ablam yalnızdı, dakikalarca 
dönmelisin Vedad! Yoksa intihar lamıyorsun, Gönül senin k.zındır birbirimizden çözülmedik. Abla-
edeceğim. hem de öz kızın!» 

1 

mm mütfik kotları arasında biraz 
-Beni bu kadar çok mu sevi· Diye yüzüme haykırdığı za • sükun bulmuftwn. Gönül, saatte 

yorsun Gönül 1 man, Semahatin kıskançlıkla kı bir uğrayor, benden ha bel' olup 
Bir hıçkırık boğazında düğüm zını elinden ala~ağımı anlıya~ak olmadığını soruyormuş .. Bir saat 

leniyor:. bu iğrenç yalanı uydurduğunu evvel de köşkle imi~ .. Bir an ev-
- Vedad. sanmış, yüzüm nefretle buruf • vel onu görmek, kucaklamak ar. 
Bu kelimede bu aövleyi,te te- muştu. zusile tutu,uyordum. Onu on gÜ· 

minat, sevginin hududsuzluğu, Semahat, nazarımdaki o asH, ne yakm bir zaman a-örmemeğe 
her 'ey her !~Y v":r. .. o yüluek insan birdenbire yıkılı. tahammül etmiştim. Fakat artık 

- Geleceı?ım Gonul. Neye mal vermiıti, Demek, insanlar, hem bir da.kika bile intizara sabrım 
olu .. •'\ ohun! de içlerinden en temizi, en asili kalmamıştı. Ablama, endişeleri -

Telefonu kapar kapamaz, rıh- sandığım, sırf kıskançlık saika- mi söyledim. Semahatle nasıl 
hm& koşuyorum. Hfl.beniz, eşya. aile, yahud, şahsi endişelerle, bu kaTtılaşacaktım? Ve en mühim
lanmı bile almadau kaçacağım. derece rj,yakar, yalancı olabili- mi benim vaziyet\m ne olacaktı? 

Vaour yarın kcilkıyo'I'. yor, bu derece korkunç bi:· yalan Ablam beni koıkutmuyor, büsbü-
MÜIRİ~ bir h lk:kJlf aöyli.y~iliyor, ve şeni bir iftira tün üzüntüye dütürmüyordu. o 

'l • atabılıyor? hadiselere gayet realist bir gözle 
Ke~ki, vapur yolda babaydı Semahatin izalıab delilleri kar bakıyor. Ok yayından çıkmşıtı 

da geberip gitseydim; ketki, Saa- tısında, hakikat meçhulatın için- bir kere .. Semahat. ~ızını ku'"ta. 
det, kaçacağımı haber alsaydı den birdenbire çıkıverdi. rayım derken büsbütün uçuruma 
da, yakamı bırakmasaydı, keşki Ben demek kızımı seviyoı· ı' sürüklüyordu. Ablamın ifadesi -
bu diş.i sırtlanın azgın ihtirasları muşum! 1 ne göre; Gönül, şu yedi sekiz gün 
beni eritip bit:rseydi de İstanbu- Kızım sevgilimdi. Kızım ka . · içinde, tanınmıyacak, sıhhatin -
la dönmeseydim. rım olacaktı. den endi~e edilecek bir vaziyete 

Niçin kalbim durmuyor? Yarabbi, ne müth;~ bir haile .. d~mü, .. Babası meseleyi bilme-
Neden hala ç.Idırınıyorum? Babasını öldiirerek. anaaile ev- diği cihetle, ~:\şkm bir halde; 
Müthiş ıey ... Gönül benim kı- ]enen, ana'Sındnn çocukları olan doktor üstüne doktor gcliı·iyor · 

zımmış! kral Ödi'in başka biı· benzeri .. mu'! Semahat de kızından fal'klı 
Ben Gönülün babasıyım ha!.. Kızımdan çocuklarım doğacak, değilmi, . .. Erimi,. bitmit! Abla
Buna inanmak çok müşkül.. tOl'unb.rım, öz evladlarım yerine ma da açılmağ:ı cesaret edemi -

Fakat inanmamak için de aebeb geçecekti. Bunluı düşünürken yormuş. Gönül, çalıfma odamı bir 
yok' kafam duruyor. türbe haline ıetirmiş ... Her gc· 

liıinde açtırayor, gözleri ya§lı pi- Yeni bir gün doğuyor. Güneı, 
yanomun başında oturuyor, nota- buluttan yorganlarını atıyordu. 
larımı karııtırıyor, (\kendimi bu· Benim için de yeni bir gün do· 
rada, Vedadan yanında aamyo - ğuyor. 
rum! » diyormu~.. Simsiyah kesilen bahtım aca-

Ablam, evvelaları ıeriki cü • ba gökyüzü kadar pembeletecek, 
rüm olmaktan çok korkmuı•• benim için yeni bir hayat baıla
Kendi kendini ayıblamıı... Fa- maaı mümkün olacak mıydı? 
kat dütünmüı ki, arhk çeklikle- Y eıilköyün .3abahları ne ha • 
rim kafidir. Ne olursa olsun, ha- rikuli.dedir. Y ııva~ ya va§, dam
reketine ne isim verilirse verilsin, lar kızaı-ır, H:ö~klerin beyaz en
bana ve Gönüle yardımı bir ab- damları, ye~"Uikler .içinden gö
lalık vazifesi olarak telakki et- zükmeğe çayırlardan gecenin ko 
mit.. Ak•İı takdirde, hadisatın yu örtüleri kalkmağa başlar. Ho
daha feci n~ticeler vereceğini rozlarm konserlerini, kut cıvıltı. 
hesablıyarak. rolünü oynamağa larının musikist tam:tmlar. 
batlamıf. Çocukluğumu, gençliğimi, ni -

Ablamın bu fedaki.rhğı karşı- hayet bütün ll'aceralaTımı için
sında minnet ve §Ükran duygu - de geçirdiğim bu nefis manzara
ları içimden la~arken, utanıyor· ya kendimi öyle kaptırmı~tım 
dum da ... Çünkü, ben, onun ha- ki .. Kendimi oldukça mes'ud his. 
na verdiği ı·(\\ü başaramadım, sediyordum. Bahtiyarlığımdan 
yuzume gozutne bula§hrdım. biraz çalan bir çarpıntı, istikbale 
Saadeti eniıtemden ayıramadım. aid, henüz hüv!yetsiz üzüntü -

Gece yarısına kadar, hep bu ler duymuyor def:iUm. I..ikin, ar. 
meseleden bahsettik. Uyumama tık, ablamdan aldığım takviye 
imkan yoktu. Piyanonun, sadık kuvvetlerile, cesaretle, lüzum -
ve vefakar dostumun başına geç- suz endi~elerin mengene!İne tek
tim. İki saat, h;ç durmadan, ev- rar kendimi k \pbrmak istemi -
dekilerin rahatsız olacaklarını yordum. 
dütünmeden ıztırabımı, sevinci. Bir an gelml,ti ki, yeni doğan 
mi, korkumu, basımda e~~n fır - güneş, yeni hıışlıyan gün, kar41-
tınayı tuşlal'da dile getirdim. So- •unda mestolduğum dekor, bana 
yunup yatağa uzanmadım bile. zevk vennemeğe başladı; bir an 

İlk horoz ~esi kulalıma ve evvel Gönülü kucaklamak, öp -
pembelefmeğe baflıyan bulutlar mek, öpmek i,tiyakifo sabırsız • 
gözüme çarptığı zaman, havanın lanıyorduın. Dayanamedım, ab
serinliğine l'Agmen pencereyi, tamı uyandırdım. 
pancurları açtım. Buradan Gö - Bu saatte, Günüle haber gön-
nülün odasını görüyorum. derilemiyeceğini biliyorum. Fa • 

- Sevgilim, ben geldim, uyan kat ne yaptığımın farkında mıy-
artık! dım? 

Diye bağırmak, o çayırdan bi· Odadan odaya geçiyor, bahçe-
ze koşarken, ben de köşkten fır- ye çıkıyor, köşke giriyor, piyano 
lıyarak ona doğru atılmak, ça. çalıyor~ bir türlü oyalanamıyor • 
yırın ortasında o süratle birbiri- dum. 
mizin kollarına düşmek İstiyor - Ev'vela., Gönül babasının git
dum. Gün ne güzel ağarıyordu? mesini bekliyecekti. Babası umu-
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miyetle 9 trenilc iner. Gönül, ge· 
ce yarısı geldığimi tahmin ede· 
miyeceği için, erkenden uğra • 
mağa lüzum görmez. Haber gön. 
derelim. Ya Senıahat fÜphel~ir· 
ae .. Elbet geliş\ıni öğrenecek! 

Fakat dahcı evvel Gönülle ko
nu,malıyun. Tekrar kaçmağı de· 
nemeli miyiz? Bu sefer, uzakla
ra değil.. İstanbul İçinde bir ye• 
re... Böyle bir vaziyetten sonra 
Semahatin ne demeğe hakkı ka. 
lır. Hatta, hatta Gönülü iMzde 
saklı yam az ınıyız? Of, bütün 
bunlara ne lüı:um v~r? Semahat, 
bırak fU mukavemeti artık .. Ka· 
der böyle im\t .. Başım çatlayacak 
derecede ağıl'IYOT 

İzmirden gelinciye kadar gö
zümü kırpmadım. Geceyi de he· 
men hemen ayakta geçirdim, 
yorgunum, umurumda mı? Ay • 
larca bu hale tahammül 
edecek kuvvet görüyorum ken • 
dimde ... Atk n~ büyük ıey ... 
Ben yafta, kalbinin durmasından 
korkulan bir adamı bile, dipdiri 
tutabiliyor. A~km yorgunluğun~ 
da, azabında bile başka bir zevk 
var. Ablam, bir an evvel Gönülii 
getirmenin çar :ni buluyor, ni· 
hayet; hizmetçin•ı. eline, gizlice 
ona verilmek üzere bir ki.ğıd tu• 
tutturuyor. Gidiş bahanesi de fUI 

Örneğini çıkartmak üzere Gönü• 
lün yeni süveterini istiyor. Ya ~ 

rışa başlamak üzere depal'dllt 
hakem.in i~arct:ni bckliyen bir 
atletten farkım yuk. Heyecan • 
dan tıkanacağım. Sabırsızlıktan 
yerimde duramıyorum. Hizmetçi 
adeta koşarak eiHiği halde, banı 
kırıtıyormuf gibi geliyor. Neredı 
ise ko§UP toknthyaca.ğım. 

Ah ne tedbirsizlik, ne çocuk 
luk! 

(Arkası var) 
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.Hikaye ( Bılmacaıız : 11 (11)' ) 

Bıınlardan 30 tane•ini holledere!t 
bir arada yollıyan okuyucuları. 
mızdan 80 kifiye hotlarına 
gidecelıt hediyeler vereceği~ 

SON POSTA 

Devlet ce ve milletce 
' ' yapmamız lazım-

İstanbul Defterdarlığından: 
Reşıktaş Ma ınU- Be~ oğrn MliluıO-
uurıDgündeu: aü~~ğündeu: 

Mullciye Askeri Mülki e Aakeri 
yeti m ve yctıaı ve yetiın yve yetım ve 

tcl.:aüdlcri tel.:oüdlcri tekaüdleri teL:audlcri 
Tarihi 

Üsküdur Malmn-
dnr .. üğUııdeıı: 

Müllciye Askeri 
yetim ve yetıın vr-

tekaüdleri tcl.aü leıi 

Sayfa 7 

Eynb Malmn
cıur ... OğOııdtm: 

Mulltiye Aı eri 
y<'tim Ve )'Ctılı' ve 

(Baf tarafı 4 üncü 3aylada) 
bani.. Onwı üzenne hıınım efen, 
di, buraeuu sandık odası yaptı idi. 
Adamı tımarhaneye yatırdılar, 
bD· ay sonra da öldü. 12345678 oeıen tasarruflar 2/12/9•2 ~:ıır~anı~ 

3/ lı/!112 Perşembe 

4/H/9J2 Cuma 

1. 150 ı. 350 ı. 200 L 600 1- 300 l. 600 
tekaud eri tckaudler 
1. 40 

41. 80 
81. 120 

1. 100 
lOL 200 

A'şırı ·derecede h •yecana di.iı
nıü~tüm. Anam tskoçyah idi, ve 
«Önceden duyma" banasına ma
lik olduğunu iddia ederdi. Onun 
bu haaaasını bana miraı bıraktığı 
gün ıibi apaydındı. Yatağımdan 
çıkmıya.rak, bütün bunlar: dütün 
düm. Öyle garib, öyle inanılmı· 
yacak, öyle akla sığmaz ~eylerdi 
ki bunlar ... 

1 
2 
3 

___ , __ _ L-~f tarc.ıı l ınci aayfada] 
rld_.r. Bu çoraplaı dan herhangi bi
ri~~. 0 d.a ÜlıtÜste gıymemek ıqile, 
bütun hır ay kullanılabilen bir 
tek bayan gösterilıeme%.. Ayağa gi
ytldikten birkaç saat sonra, veya. 
b~d daha ayağa ~yilirken ~tead-

151. 350 351. 700 201. 350 601 . 1200 
1201.1800 
1801-~400 
2401-3000 
3001.fH\ 

301- 600 601.1200 

5/JZ/9-tı Cwn:utcı.1 

7/12, :lU J>azarltti 
8/12/Sfı Sah 

351- 500 701.1000 351. 800 601. 900 1201-1800 20'. olOO 
40L 500 
501_ 600 
601.ılıl 

501. cso looı.1soo 801.1050 901-1200 1801.2400 121. 160 
161.iUı. 

o 
651- 800 1301.1600 1051.1300 1201.1500. 2401.3000 

4 -==-· • 801. i]O, 1601.lli 1301.J.lli 1501. UA 3001,.ilfı 

l =;·~~-1--1.~-ll 
EminönU Malınü
dnrlnğnnden: 

Fı.ıtıh Mııuolldtlr
lUgUnden: 

Kttdı .... öy .M ı. ıı :ı
d rıQğQnd u: 1 ıncı gişe 

Mülkiye Aakeri 

Tarihi )etım 'Ve yetim ve 
tckoudlcri tekaüdleri 

2 nci gişe 
.A• crı 

y<:tlm ve 
tekaudleri 

l ınci gışe 2 ne gişe 
Mullciye Au:crr Aık.crı Mü ki•e As eri 
yetım ve yclim v t J 

tekaüdlcri tek dl " ye ını ve Yl"tım ve yet m v~ 

Fak.at yataktan iner inmez 
ayai'ıma bir ~y takıLdı.Bu küçük, 
aamurlu bir ayakkabı idi. Jlk Ön• 
ce birden tanıyamadım. Biraz 
dıtkkat edince Je bunun 1recele· 
yİn giydiiim ayakkabılardan bi
rinin teki olduiunu anladım. Ö· 
l>iirii de oracıkta i.d~. Bunlar bir 
çift aüzel, tak liciverd saten 
ayakkabtlarcb. Talebemden birisi 
bana hediye elmİftİ. Amma, ne 
olmuftu J,unlara.. Daha bir gece 
evvel iitıtlerinde tel< bir leke. t~k 
bir sıyrık yoktu. Oys.ı ki, ıllndi 
ku1Da41 yıriılmıf, orası burası çi
zilmiş ve epeyce de çamura bat. 
mıtlardı. Her kimse, bunları giy· 
mis, adeta kilometrelerce yol yÜ· 
rümUstü. 

~Kf. yer~erlnden İplikleri kaçan, ve 
a~eta gıyllecniyecek bir hale gelen 
birçOk kadın çorapları vardır .• Da
ha bir saat Önce 7 lira vererek al
dığı bir çorabın, daha giymeden 
yırtıldığını gören birçok bayanların 

nu eri tcknudleri tekaudlerı tckaudleri 
2/12/Sf2 Çaı şnmba ı. 400 1. 400 2801-3100 1-1000 1.1000 4001 50~0 1_ 400 ı. bOO 
3/l:t/ 912 ı•rrşembc 401- 800 401- 800 3101-3400 1001.1750 1001- 225(\ 5001.5 00 401-1000 501 1100 
4/12/942 Cuma 801-1200 801-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6 00 lOOl.1400 1101_

1600 
5/1.?1 !.it'? Cumartesi 1201-1600 1201-1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6250 l401.ı8oo 1601_2100 

1 - BiT seımt ve erkte adı (4), Ge. ··~ı_ ı 1 d 
letlllk (l). ya o"'e er n en, veyahud acıların 

Soldin sata doıru. 

z - Hücum eden (8). elan hüngür hüngür ailadığını biıi: 
rlm. 

7/lı/94? ı·au~sı 1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 8501-4000 6251.6500 1801-2200 2101 2600 
8/ll/U42 Salı 2001-2800 2001.2800 3801-4000 35C>ı.Da 4001.4500 6501- dl 2201- l:l. 2601: J~ 3 - Boş evlere IMıl&D lıttha '7). 

4 - Bl,r Jıülha.n.bcyi ti.b1rl (4). 

5 - ~ vüeu.dıt:an çıit:ın su (3), 
ı.a.mbilcle 'bir Utıd nevı (4). 

c) fp~ll kadın çoraplarının en 
koı1'unç taraflarından biri de en 
sari bir moda efyası o1me1arıdır 
Şapka, iskarpin, manto, el çantas; 
ilih... Gibi kadın e§Ya'arında ba
sitten nıürek.ke, ucuzdan pahalıya 

1 - Zat mnnşları sahiblerının mııay,YUı gunlerde ma.a.ş ve nu!us cümıacia:-1'e gişelere mü.rncaa.t ederW. ıua.. 
oş:ıarını ~~ı Jfı.zımdır. 

2 - Te<fit\a.t.a .sabahleyin saat dokuzclao itibaren ~oak ve on ik ye kadar de\•am edecek ve öi'ra!den sonra 5 uı 

6 - Kısa ıaman (2>, •\!.ısır ilAhı (2), 
~air (2). 

Cl3,30) da teıcrs.r başlayıp on ~edide nlıbalYeıt. verl>ecekıtit_ 

'1 - JUr ha)\"aD (0) 0 

8 - Rds, başkan ( '1l. doğru olmak üzere Çok genlı bir 
tenevvü ve intlhab imkanı vardır. 
30 liralık kadın fapkaları olduğu 
gibi 5 liralık kadın §apkalnrı da 
vardır. 100 liralık el çantaları bu
lunduğu gibi 10 liralıkları da mev 
cuddur. Diğer kadın efyaları da 
böyledir. Fakat İ:>~kli kadın çorap-

3 - Maaşlarını !lml~k Ba.ı kasından alacak olan zat maaşları sahiblertnın cü'1Jdanlarmı. mabnüdürluk 
lerınce v.zesını:ı ~üzum yoktur. Bunlar nuı.a~ ve nüfus cüzdranlarlle doğnxkuı doğruya bankaya murao.ı -
atla .ıstik.rozat~ bı• u:ıabılir.er. • 

Y1*arıdaıı a a.ğı)a do~: 

1 - Vebrio.t"a. C8J. 
4 - Ka.numıc\'lel • Şub:ıt/943 ii~ nyıııcıannm te:Ji~~ sır.ısmılR. &)Tıca, l'crll 1\fabr mul'39 es.ı :matazaı:ırmC'a 

bedı:li mıakallıılntie tevzi ed'Irclfıiı 20 şer metr"Cl•k p-;ımuklu men ucata a.td kuponlu da veri:<"Cl'kllr. AlAJı:ad:ır. 
tar maa brını a.lırl:ırken bu kuponıa.n cb Is anelidh1er. 

Y aıtağın üzerine oturup, bir
den iç.imde bw .. kıntı ve bir bat 
dönmesi duyarak, Ye çamurlu a
yakkabları elimde tutarak, bir. 
den sözlerimin önünde, 1receler· 
ce bu odada, yanında yatan 
kireç suratlı 1Nr kadından nefret 
ederek, onu boğa.cak kuvvet ve 
ce"5areti bulmak için yanan kızıl 
aaçlı bir adam e&nlandı. Omm Ö· 
lümden kurtularak buraya, bu 
odaya g-eldiğiıni, kendisine muka· 
vemet edemiyecek kadar z11.v1f 
bir kızla kaT'fıl&fbiını, onu nüfuz 
ve telariın1 akına al.arak, Q ana 
kadar ıisleyemediği cinayeti ona 
yaphnlıiını görür ~bi oldum. 

Birden atıldım: - Buna İm· 
kan -,.c*, diye $Öylendim. Katil 
aktama v.arma.d.an yakalana
cak!... 

Fakat o 
daıha hala 

çamurlu ayalrkaLılar 
elimd.o idi ... 

lbrahim Hovi 
··························-························ 
C Yeni neşriyat ) ___ .__. 

Heu•er - Ş.evket 

Türkç - Almanca lôıat 
DiUettiı~ r.üncı ıa.bı. Ba.1o-rllıi'l yer: 

l'ntverswn ıuaı bu..sı. l,.ıtıııbul • Bcyoi. 
ıu. Semaı oildll ol<ı:-ak satı~ rıatı ıo 

Ttit1t 1 iraAtr. 
Uzwı ydlanbnbe:-i Yuks~ Jll8hendİ6 

IJMiGtt.b'Ddle ve 'ff;kniı< Okuıuıwh alınan. 

ca oğrelımenliti yapaıı is an.bul Alınar. 
Lisesi muaııbnıerhıdm F~h Ueuser, 11. 
sa.nı.mıs için ~ IMr lı.ı&Dn~ olan hl. 
ı-atıni ehemmiyetıı bi: surctıte cen•,,~
terett itthıci bir tallı halinde telırar neş.. 

~işl.ir, 

3 - • nehir (Si Bir hırt 12). 
4 - '\~ (41, T.t'U't (3). 

5 - Yabancı (.Z), '&lr l'ef1t (-4). 

6 - imnme (5), Yemek (2). 

'1 - çuı· ':lefil (3>. S.'11' «>11tek adı (41. 
s - Bir emhr (2), Blr C"enni tahiri 

(4). 

larında fiat tenevvüü az olduğa gibi 
cinı tenevvüü de pek azdır. Bina- (Baf tarafı 2 nci sayfada) 

Hergün 

enaleyh her kadın, diğer e§ya arını yapabilirdik. Her satıcıyı ma• 
ihmal etse, hwı.ların ucuzunu giyme 

°Cy;~·~~ .. ·5~··s·~~g~~~·~·· ğe razı olsa b~, mutJaka ipekli sum, dürüst, iyi ahlaklı kabul 
çorap giymek arzusundadır. Erkek- etmek bir !borçtur. Fakat aynı 

( J:laf taralı 4 üncü su;yruda) lerln kadın bacaklarına fule ehem zamanda bu satıcının istese bile 
Cyrano ( pi.ır &:iddiyet) mlyet vem1elerl, ipeklı çorabın bir f 1 dd 

Evet ... l'ek "bacağı olduğundan çok güzel göa- . ~~~ yıoha .~pmaskını mka ett>n 
Kocaman!... Hepsi bu mu 1 ter<liği telakkiai va daha buna ben. ımx.an arıcıne çı arma o satı-

de Valverı zer cliğer dÜfÜnceler, kazançları ne cıya karşı daha büyük bir borç· 
Daha~··· olursa, bütün kadınları ipekli ço- tur. 
Cyrano · w ı. 

rap gıymege sev&etmektedir. Ve Ü "d d }" k" istikbalde 
Bu kadar az fffıe çorabın en korkunç tarafı da f" mı e e ımı·· ı, 

DelW..nh? Halbuki neler, ne- buruıdır ıat artırmıya uzum ıkalmaz. 
ler bulunmaz, Her aİlede en qağı iki kadın Satıcıyı fena yola sapmaktan alı 
M:!rle~:ic:ld Asıl İ§ eda da. nüfusunw:ı ipekli çorap giydiğini lroymanın çarelerini araştırmak 

Ho-atra·. <<Bu-11n d ~·ı w farzetsek çorap yüzünden milli büt zarureti de görülmez. 
J• -:s • egı , cog- çeırnllxle açılan gediği kolayca an- efz 'l4ak 

rafi bilgilere •--L.:lJ · ·-'- L •/ 
Nazaran bir daia, hayır, h ~~ nz. AT'M" yüz Jlra geliri o- ıunn ,, '-f}LL 

yır ıiltiıb cezire!» a. lan orta halli bit ailenin iki ferdi .................................................... . 

Müteceaıiaz <1Acaba neye ya- :r ~ap v!!~':i.:!::; Harb meseleleri 
rar bu ilet? 5 ,er llradan alalım. O takdirde 

Makas kutuau mudur, divit bu ailenin aylık çorap masrafı 20 
midir izah et!» lira eder. Yani bütün aile kazancı-
~fhane: <•Kutları sevdiği - nın, bette biri.. Bu ailenin yıllık 

niz l>Hbeıti ! çorap masrafı 240 liradır. 
Yorulmasınlar diye yavrucuk· Bu vaziyet karıısında hiç olmaz

lar, temell~ 
Bir tünek kurmutsunuz!n •a harh devaın ettiği müddetçe 
Misal olarak aldığım bu iki ipekli çorabı terketmeliylzl, Bunu 

mdllleket mikyasında yapamasak 
parça bile mütercimin ittihaz et- bile, fİmdllik devlet üeueaelerinde 
tiği usul hakkında icmali bir fi. 
kir edinmek için kifidir. çaltpn bdınların ipekli çorap giy. 

Türk edebiyatı kütüphanesine melerinl menetmek ıuretile, ortaya 
bir «ipek.iz kadın ....,,rabııı modaaı-ihda ettiii, bu nev'i. f&h11na mün. ~-
nı atmak pek il& l..abildir. Bahusus 

hasır, yeni ve nefi, eaerind<.n do-
layı Sabft Eaad Siyavufl'İli sami- çalıf&D kadın en fazla sokağa çı-
miyetle tebrik ederim. !kmı kadın ohnak itibarile diğer 

kadınlardan fazla çorap eskittiği gl-
241111942 bl, daima ıröze &"Örünmesl itibarile 

___ >-_ .. _H_. Nôzım ... de, lpdalz çorabın tamiminde bir 

Söz arasında 
örnek olabilir ... 

Bu ııçorap afetlndenn aile reisle
ri kadar, çalıtan, dolayı.sile parenın 
naaıl kU11111ldığını çok iyi bilen 
müırta.bsU kadınlarımız da tlkiyet· 
çidlr. Onun için böyle bir kararı 
berke.ten önce onların alkıflayaca-
iını umarız. 

Hasan Ali Ediz 

(Bat tarafı 5 inci •aylada) 
zarar görme&İ beklenen Alman. 
ya ne bu ihtima.lc kar~' hazırlan
makta ve bütün A vrupada şimdi
ye kadar görülmemiı geniılikte 

t~kilat yapmakt.,dır. Harb, yıp· 
ra.tma harbi ıeki.i:ıe girdiği tak -
dirde, tahminlerın üstünde uza • 
yıp gidebilir. Şu halde anr.ak mu 
hariblerin birisinde basıl olacak 
bir iç çöküntüsü çabuk bir neti
ceyi imkan dahiline sokabilir. 
Fakat iki tarafın biç birisinde 
böyle bir ihtimalin zuhuruna aid 
ufak bir ali.met bile yoktur. Ne
tice olarak diycbillriz ki, buırün 
için düıünülemiyen hidiıelerin 

zuhuru bir !arafa bırakılırsa, 
harbin daha üç - dört sene aüre
ceğini lca.bul etmek lazımdır. Yal 
naz muhanble.rde dejil, taraf sız 
memleketlerd~ df! Ç'>k U'l:Un de.. 
nm edecek bir harbe röre yaı>ı
lan iktısadi hazırl:klar böyle bir 
tahmini takviye etmektedit". 

ihtikar 942/498 

Karar Hülasasıdır. 

Dev.et Demiryolları işletme U. ı~. den: 

l\lllhammtn bedelJ (108,000) ifra olan 600 M3 meşe dıuac ve ka!M ll/12/ 
194ı Cuma cunu ı;a~ 15 ele Jı.a.palt art ...ıü ile Anb.r..U lclarc b.ıı~ ında 

toplana.o l\lcm.ez 9 ill\CU kuınlıt)OJlCll 8&L&n a.bnacak' ... 

Bu lfc ıi.rmek is CJenierin (66.>0) lirAlık muuüat U:mlu:ıi ile kaawıua 

tayin ~i veıslikOLI...-ı ve Wıkl•flerini ayol c1iD ııaM. 14 de bdar ad, ceıoen 

Komi&yon Reıisıltine nrnıeleri lazımdır. 
Şa.r'-ıamelcr (l) lirA mub.blllnde Ankarada. Mttkez ve Jl.l)da.rpapda Hay. 
~ ve.ıesinde11 ıeıalu oıunıır. (1693) 

Aşatıda ismi, mllh&mlllHI bedeil ve m11l'U;ka.i ıtıem.in:Wa a.,n a.Y!'I ıostcrQ_ 
miş olan muıh~llf gıdıt maddeleri 11/12/1942 Cuma. ciinü sut 15.45 den iti. 
barm bpah ~f usulu ııe Anka.ra'cla ictare lbinuın.ta 1'11'0L i1e Te a) rı ayrı 
dts\ıtmeye konmU.Ş:.CU 

Bu işe girme, isteyenlerin listeleri bbasmda yazılı muv.ıllı.t ~t ile 
ka.nmnm tayin ettiği vesllcıları ve t&llfl«int ayni gün wa.t u de kıad&r 
Komisyon Rels!dtfne Vı:linıe!erl lazımdır. 

Şa.r nameler para 1ı ola.ra.k As.>ık11.rada. Mabıeme Da.iradnden ve llaydlU'.Jlaş&. 
da ~lhim ~eflii ndm ~.roin t'dil\r. 

l."ksi"°1eye konan ıJaızeme 

l Ne. hl ıbde mııh$.eV1,7&h lr.uru f-.17e 
Z • • nohut 
3 • p pi~ 

4 D » bu}gut 

5 • ıt ıtavu•ına 
6 » » oıcrclmek 

Maharumftl bfodell 
Ura 

60 0110 
H.008 

%50 000 
45.000 

135.000 
14.000 

Maftldı:ıt temi 
Jlr.;a 

4ıso.-

4250,-
13750,-
3375-

8000-
1050-

q•ı;g) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 

2'52,51 183,9i At.lna Beledl3 eaı memurların& cöodıeritmdt ütıre Aı 

951,63 

Beıt'Cl!Je.si lanfından atın alınacak iw"u inolr; li.lı.cnta ve 
tuz>u balık. 

7',37 Kuaata.ç mue&'J<:Saiı ~e kamyonlaruuu tamiri için a 
lınacak ınobtelif malSfDC. 

3580.N Jı&2 50 i.ıt'al:>e hortumJU'ı.nib ""*'- ~lecek talımlnen 10.009 a 
cled delltln ILaynak SIJl'etıe ya.ma.nmuı. 

Talıılma btdelıleri Ue temJna.t mlkdarları y*ınb ya.111a işler ayn anı ~ 
*-'11~e loonulmıışNu'. Şartnameleri Za.bıt. ve Muame11t Mııdürlüğü kal~ 
.. 1ıncte riltiileblllr. 

İhaleleri 2/12/9e'? ÇujılGıb;ı ~ünıi na.t U de Datmi Encümende y.ı.pıla 
Clllııi ... 

Tallblftfe lllt temin.& makbuz vey:ı ~'liblaft • lıa.nunen lbraa lb 
l'elm dlift ~Iı" lhıMe pnd mna.yyen aaaıtta. Dllm.i BncfhnPnae 
Janmaı.rı. (H7Sl 

TORKİYE iS BftNKASl 
Küçük Cari Hesaplar 

Birinci tabı tıunuıile ı;Mılıll'x bitmiş 
ONLn bu kw.bln ltti.ncl tabı, yalnız usan 
zamanıtıwıt.eri du1nı111 bir IMly.ac~ tt. 

vab v~ektıe uımamakta, a,ym zaman. 
da W....UDl&lll .,.. seMltırtielı.1 la•ah ie
k"8mllllttiol I'~ bu AJıaclaki ~lr 
ço• yeoilllderi -Je lha&o& e(mesl dolayı. 
llilt> kendıl .... bir ba,arı 1e$ltll etmek. 
t<-Q.ı,._ Büı) ilk ye i!inah bir cıı lış;ınanın 

ına.h.üu olu ıuc.ı.t.ia ikinci ta•una. 

ıu~ı ..... J\llarda röste,.il sert 
inkişafa. uınun otar.&« yeni anla.ınla.riıe 

en tau laellımti!erlmı:ı bile almmaıı ve 
bllhMBa • .we-ıu ilim ye fen rube&erine 
ald tfl!imltt'fo böJIM bir yer &ynı.m!!llll'. 
IUya.siYlllt, Jıaayarr.M. nebati\ ve tıbba 
aid biorçolıı yed k!'llml"ıerle ze~lnle;;tJ. 
ribnlş olan bu tab:ı, umumi mahiyette. 

l1i b r 1 fa« a ı kit.a.b ın a sıo t11 1abi1111e5J k.alt il 
bu tlbi ll!il!Wiıhlaı'4l.an b~lra halk ve ai~ 
ı:..ı.:nmda yttJesmtş s.ayısıt meChanııar 
da ılthaı ~. ıc.eıınıtıcrln mrnşeıerllt> 
nMir;-M;.aıt ve mürek\ebah da aynca 
~ ımre~ı~ lisanla u;n-.ıar 
irin YÖbek det~rde bir eser vikuda r«>. 
tın..._... 

(Baf taralı 5 inci •aylada) 
babanın oilu idi. Babası, onu, 
hoca yapmak istiyor, o hocalık
tan uzalıcl~ıp bayatını musikiye 
?alrfebnİye uğrafıyOTdu. Bunun 
neticeei olarak Şübert mütfi.k bir 
aile haTİmİ bulamadı, aıkın tadı
nı tAdamadı ve hatta ütüdüiü 
z.manlar vücudunu adamakıllı 
111tabilecek bir soba ~· bula. 
madı. fakat eseri ilk d ... fa çalın
dıR-ı zaman hiç k:m11e onun e.!ler 
,ıahibi olduiunu hi!miyordu. Fa
kat nai!meler devanı ettikçe bü
tün dudaklarda ayni ısım do
laıamıya buladı. Sühert. 

MSli ~ımma laı:ıwıunun muha.ldetten Yeaicaml Mısırçarşıı.t k&rş1&ınc1ia 

Qitİıı&'lr c:dd5ndc 49/l ~o. da hırda\-~ ıtk-.a.rel.Ue meşıuı BÜ\'YAmll otlu 
Mo~ Lcvantv hakkında. lslanbul blrinoi mlili konmma nuhbı.mestnde Cf'. 

reyan eden mahlrembl neUc.eslnde suçhmurı fliU blıt oldul unaan mtlll b. 
ruıım:.ı. bn:wıunun 32, 59/3 rü JDGlddeleri mucWfıııce bet lira. pa:-" oeaaaı öd:.-. 

mes.ine ve '1 gun miaild.,tle diılkinınm lııapatııınasına Y!' hüli:üm kıtt'ilqtiiinde 
ücreti suçlun s.id o!.n.:ı.:t üzere Unu- hüliBaınmn Son Post.:1. a."Utıtesiaiıle neş. 

1943 İKRAMİYE PLA 

Malkara Aaliyc Hukuk Mah· 
keme.inden: ,. 

iMa.lbra.nın Pırinççeşmc köyünden 
HUBeyio b 
0 ko~ H 

1 A)Şe Ba.'!anın taratwcb.n 
1111C'7in Oikı Su~ anan Baıil&

llln &ley~ 
ikaıınetcih ~ı.ıa" boş:ınma d.ava.!im•n, "* DICi.'hUl•Ye!,i ha.,eö le ııa 
nen ,_l'lııın 1ıct> • 
hin PY'llibmda. l~;u, u..&e"lne mudde&le:Y. 

Tir\'. cari muhakeme sonunda: 

134 
<'Ü biıuna me11enlsinln 130 ye 
~ nwclb ncıe tru'aliaı-ın 

~lanna ve 14.? el nıMlde l'fft.«ln.. 
cc ~leı:rlıbı ltir fiiCne miiddetıe 
Yen::de:rı evlerunekLen me-mnucyeı.lne ~7/ 
10/942 ıta~inde karar l'el'.İlms.l o d~ 
iımda.n ~n 1.a.Jlırı eııtırıo <:?51 gun 
l~fnc'k hm • .:<-. ..,.um :ıll"yhiııe temyiz yoluna 
mii:racaaıt lhakkı buhındu aksi talldlr 
ele brann kM~etı 1.eblll makam.: 
na kaim Obnlıllıı il~ ilin oıunc. 

İstanbul A•liye 6 ıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Miiddel: 7Alıire .Pehlın.:ı otıa. 
:ıu~3dıeialeQ"h: İbıa.Uim ~11Dri. Veı. 

neoilerde Malôlp:ı:ıler CrmlyetinJn u_ 
pıcısı tsmaJJ.9ı nezdinde. 

Müddei zahire tantındıuı milltıılieA&. 

IC7'h İbrahbu Sennet alcyhlae ~alan 

bofamDa da\IMUI& ald an.ubal smeU 
miiddeia.ley'.lııe +et>Ut elibnt'k iiıere ya. 
zılı adre9ioe cöoderilmişse de muma!. 
ıeyhln ~ ıkamefphını te"'" ile 
semU meçhule glf.tiiiı:ıln beyaniJe iade 

lallOIDUl 111erine Hukuk Usufü Muha
~ Kanununun ıu . H2, HS ve 
183 liocu maclıleleriııe ~~aıı iade kı. 
ıman cıa.n. anahail ile muhakeme ril. 
n6nii ,&ııCtttt" d&vo#e vaNb&ınm ma.h. 
lııeme clhanhııneSine asılmasına n 942/ 
128& ıtmmnılira ~'ldlı işbu clA.,.,ya mud. 
dela.leyhQı (15) ırWı ~tnde cıeva.b ver. 
meııine lılıusr verilmls n bermlk'ibl ka. 
raır anuhn ı ile da veUye varak.lısı m:ah
keıne cJlvan'h~eslııe asılmış olmakla. 
~yb İbralllmln yuttarıcb. yazılı 

miidılet .u'fmdla. da.vaya cen..b vererek 
tahldk3' ~ ~n kılınan 4/1/943 Pa. 

..naıl -'inli -- (15) ete nnhkenıemfır. 
ele baısr .......,.,., veya kanuni bir v«>. 

~ 18/9/1942 ıarlhinde ka.r.u- vwilcli. (17911) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Bedelı Teminatı 

Sll"a No. Kilo Gra.. Lira Kr. Lira. Kr. ~yanın clnsıi amba.rı 

567 174. 501 5205 50 !90 80 Ariıli p:taftlk yiin menaucıal. 

ı - 'l"wnrıda eşya 1549 say.ıı kanun ~e '1/12/H2 ele aaı ıs de ka

pa.it ZM'f usu~ ile satııae:ılı:ttr. Kanuni vesl\mların ..-..ı ve temlaa.ı ile tektff 
meıduıbıa.nmn s:ı.1.ış rüı.ıi saat 12 1e kadıM- ftrilımeııl lbundır. Sa&lıı, ~e 
caCldellllndfil Gümliik Satış l\lüdürliltilnaedlr. ŞarCname Ye etY• herıiln etle-. 
ye kadar uıilan. müdürıuldc rirüteblriw'. 

2 - Bu eşyada.o maada 8, 9 .e 10/12/942 ciin!crirıcte sıu.t 14 ele ]Nlfin para 
ile tlirld sahllıslz CŞ:f1' 1549 9&y1h Jıaııun mucibince ~ &rttrnıa • ı.lii ile ıı.ı. 

tı.la.<Alııtır. isteıkliıerln h~ ltlr vesika aranmaJamın bu .sat~lara iştira\ e4ebllr. 
odllerl llAn olunur. (lS;'O) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb Fakülteslnile. Bay.:ti ve Tıblıi kimya, llljryen Pato!öj:t( Anatomi, iiçiln. 

ou iç ııaslalılda.n. F~ Fakültesinde· Ummni Bota.dk, Ga.ıenlk, Sınaı k.lm1a, 
Uukuk Fakül~e: Devlet ler huiuku. '"' İtıı+.Jsııt Fakültesındc: i~a;t., iş. 
lclnıe ~lerl açdı.tlr. bteklilt.rin ra:baoct dil imUhanlUJ 28.1-94?. ~r. 
flCDlbe cünü saat !I d.t. yapılacaktır. Nam~ti YeiAlllkı;e L.-abuı edilenler ıes. 
l<'tinl derhal jüri neyetıne Vet'm«>ie mecburdur. 

istdlıUerin sılıhııt. nporo. be$ fotoğra.f, nüfus te-d;eresJ ömctı ve ilmi hil. 
vı1tıLtnt r~ tısıerlıe (fişler tech1a işim kalem nden :is!c.ıecektlr.) 21.1.943 

~rı. (1769) 

KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMiYELERİ ,. . 
" 

1 adet 1999 Llralık - 1999.- Lira 
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 p:ıra yatınnakla yalnız par b. "Lt ' • f · lm l . a trhc ır 
H aı.a a lf o maz, aynı zamanda talihinİ%İ de denemiı olur 
aunu.ı;. 
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SOMER BANK -----..,, .... _KURTULUŞ 
YERLİ MALLAR PAZARLARI l 

MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

İTHAL MALLARININ ·SERBEST SATIŞA CIKARILOIGI HAKKINOA 
' Halkumzın pyim a.tiyaçlannı ithal mallarile de karfllamak üzere manifatura ithalatçılar birliğinden aldığımız 

Gömleklik, Pijamahk, Muhtelif Basmalar ve Salaşpur Çeşitleri 
Bahçekapı, Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy mağazalarımızda satışa çıkarılmıştır. 1 ____ , .. Seıbeit Mıtdan bu mallardan İltenildiji kadar almıı.Lileceği sayın hallmnıza arzolunur. 

ı•-•BIR DERMOJEN 
YANIK, ÇATIAK. BXZEHA ve 

CİLD YARALARINA tnkalAde I~ 
ceHr. Derinin uıeleomHlnı " 

Jl'nlleamealne bis:me& eder, 

HER ECZANEDE BULUNl11L 

Pırlantalı 'N eımuk aaaı damek_ bir kelime ile S t N G S a 1ii AA T 1 demektir. Çünktl: 
İ.sWıbul Belecl~yesl 

Şehir Tlya.lıroluı 

Komed.i kuımı 

P.ııilıdıdl 1'e ~ &MtıeN babi!a hakiki evsa!ı mqhuru i.lem oıan SİNGER saatlerinde toplanm)ftır. 
Bunun il&D: Saat &laeajınıs s&m&n, toreddtdsii& SİNGEB aaati aJmal.lauıız. Ve saatin üzerind&tl &İNGER 
m&rkuea, mlıWeH tııı;n adı:Miı.e dikkat etmeoiZ l&a.ımd.ır. 

Mod&J"l t&IOO eden bet uıl kacl.u:ı için kı.7JUtli taf}arile ve neıts iflem•ıile hakikaten nazan dilı:U.U celbe
d4nı ~ blr balaa)lde IJbtGn aatine sahib olmak lde'- bir saadettir. 

Bu a.kşa.rıı saa.t 20,30 cb 

ASRİLEŞEN B A B A 

Singer Saati :ULc!~r:~oz: HE O İYE l İ KT 1 R. .................................................... 
Son Pa.ta matbaası: 

16 a... Ddmıia ~ pa.ruız Y*Plllıır. S'MAş peşindir, vett.ısi:re ımıamel.em& yo4tl.ur. 

D 1 K KAT: SİN G 1. R saatleri l.tanbulda yam'z Enıiı;ıEinü meıkez.indek.i mağazamızda satılır. Neen1at Mıidür\i: M. SiWD. ~ea 

iABİBİ: A. Ekrem USAKJ..IGİL ı.t.nbu.kla ~ y~tur. Adret> SiNGER SAAT Maiazaları. lıtanbul, Em.inönü, No. 8 

Denizcilere ilin 
Devlet tim.alan iti.etme uınum müdürlüğünden: 
Karadeniz boğazı haricindeki ziyalı şamandıra 

8'18Mli feaeritlhı 1$0 haarlri olltetillde ve 11 mil meea.fed.e ve: 

o 1 il 
A. 41. 24. 35. Ş. 

o _j il 
T. 29. <rı. 30. Ş. G. 

09ift.fi ass•l'mie ......... ff ase~ s-ı ite :ranıı> her 18 saniyede tek be. 
~ efD11i11* •iiM«en J[&ı·ack.alz Boğ'az1 bıa.ri-Oloddtl ıiyalı şa.uıAndıra 21.11.912 
t.ihilllle esaı şiulıletJ ftrt2la. teıriri u., ~ '°PmuşC.ur. 
~ tc.tm-.ı.r aa'ni .meWle koırula.cak oOan lm!Dilür şaıruuıdı~IJl ye. 

rdne kollıDlıtııiu ve v,kıldıil a.ynca. ilA.ıı ecfil~ir. 
İt!izar': Ba:nd!.m ~i n:üıdl&larda (Şaımanchramn yerine konulacağ'ı a.yrıt'a 

ilim edt~) JMl{.aca.k Y'(-nJıe seh?en edilme'l~, yaa.tlm~ür', Ta:;hllı 

OlllDUıl". ( 182'7) 

Saçınız dökülüyorsa, ba.f1ruzda kepek varsa? ' ' 

MAJ~K SAÇ EKSiRi 1 
~--- Kullanınız. Tesirini derhal görüniinüz. 1 

İstanbul yapı usta okulu satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Oin3i ~ Muhammen Muhammen Ka.t'i terulna.t 
aded beiieJı ıtuıtan 

~ 540M 18.50 Ku. 9990 LJ, H9&.50 Ll. 
yapı wt.. olı.ulkıırı ~n m~len a.lmmıM:nıııa. lüztım hasıl oıa.ıı cins ve 

ıddM'I w muı1JammeA bedeli ile ıı.at•i teminatı Ytıllliıınhla. yaedı fayans apık 

... ...,.ek~. 
~ 2 K.iaıu.Dvuvel 1942 Çarşamba rii.ndi sa.aıt 15 dı: Ca.ta.ıo~tunda. 

Y411:9ek Mdltıebler aıuh:webecllitl binasında topbaıan !W.n.~1.lma komisyonun. 
• yap-fıııc,aktır. Ş~na.mesı de r~en m~ göriilebill.r, .isteklilerin 
feQi seeııe Taoa.ret ()da,~ı vesikası ve teminaıt ~le kom'syona baş vlll'. 

~. (1811) 

Devlet üenizyoiları 

MlldürlUğü 

tşletme umum 
ilanları 

İZMIR POSTALARI 
22/11/942 tcızihındeıı tuba.ren İzmix postalan lutanbulda.n Parı.ı.r ve Pıer. 
~ ~i sa.a.t ıu da kıa.llıllcakla.rdır. 

Parıar post.as~ h.mmien bir ıün evvel kalkacak İstwl.bulıı. Perşembe günü 
saıaıt 11 d'e dön<eee'.l.lr, 

Kol1Ul;iUJıel'llt şarllarunızın 15 lncl m'ldd-eei (yükleme, boş.ı.Ltma., V&.pUl'Q. na. 
ktl, l~f ve lı:ıtdftoo. ayırma. kimin taıafındıa.n ,,-apıf1J'Sil. yapılsın masrafı ve t.eh. 
IDı:esl yüke a.idl.E.r) ~eklinde değiştirilmiştir. 1.irıdııaınmı.942 tarihinden itibaren 

tsiaobu!ldan har~ edecek oıau vapurlara yüklene~ ve bu va.ııurıarda.n bo. 
şa.ttıı~ eşya. h~kında bu hıiküm 'fattıik edileoe!ktir. J1'a.7J.ı, izaha.t ıı.cenıta.la-
l'ımml:ı.n aıın®:eı;r, (1'!75) 

Çam ve köknar ağaçlarının ~esimi, 
nakil ve istif , işi 

Devlet ormaın işletmesı Karabük revir amirlioğinden: 

1 - Dmrltıt orınııırı işletmesi Karabük Mnirrlıtıme bıağh YaJ:ıkkuz bölgesinin 
Eğri ova. onnarunın 1. 3: 11: J.:I numaralı ma.kıta.la.rınıla.ıı damga.la.nan 4734 
ıme!tre milııliıba mur.ı.dil 825 adeti cam ve 1580 metıre md'kılbına mnıaııMı 475 aded 
köknar a.ğaeının dlptt'n kesme ve verilecek ö?ı;rliye ıröre tmnrulc haline ifrağ 
~:mek ve ka.11ıi:ı:Ta.rınt SC>yn~ sınet'it.e revıJree deııo iırt.ıhaz edilen Demclla: ve 
ATaık yaıy'lasmııb kamyon yolu kena.rında.ki mınpa yertcrlııe nakiı \'C lsilr işi 

30.8.943 tarllbhıe !.act.ı.r yapılmak üzere açf!i? ck:siJ meye çı:k:aırılmı:;tır. 

2 - Açık eıksll'ıme 'l.l:U4t tarihine rastıwya.n Pa.ı.aırıtıesi .;:-üniı s~t U <le dev. 
Iet omnan U}lc'me5i. Karabük revir ami.rlitl biıw.uı.d:a. topla.naca!( olan k.omlıs. 
yon hU2JU'l"Un<b yaıpıla.caktır. 

3 - EfııUııciı ma.Jdedı• yaz.ılı şa.rtlar dairesinde W>u eınva.ilıı d'.ı;ıten kesme, 
naıkfıı ve iıl:tıf işin.in b.>her metre mikll.bırun mtihanınıen bedeli be~ llra.dır. 

4 - Teımi:rut :\ık91!'sl O'o 7 ,5 hesa bile Z368 lll'adı.r . 

5 - iBa işe a.i.d açık eksittıme şaırtuamıeleıı-l Anmada. Orma.n Umum l\lü. 
dür}ütü jJle ZOBC'ıılılilk Orm.ı.n Çevlrge Müdürliiııünde ve Ka.ra.t>ıik revir amiT. 
lijindıe cörü lelbi:lir, 

6 - isteklileriııı. ekst!Lmc ıiinünde temmwt a.ıı.çeıerı ile b.irll!tte revir li.mi:r. 
!itine mti:mıcaat ()tmeı.ın lüzumu ilin olunur. (1'730) 

Tiirkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 İkinciteşrin 1942 vaziyeti 
ı!KTİF PASİF il 

Lira 
A~: Safi &.;ıoeram 7"616.483 Sermaye ~ 
Banknot • • , • • • , • İhÜyaıt atoesi: 

Llrll 104.:J5f.052.36 

• lo.433.481.-

Ufa.ki* • • • • • • • • Adi ve feliı'.a.l&de • • • • • • l) 16U21.9Z 115.551.9!5.28 

Tüır1ı; 'lraıtı • • • • • . . . 
~ muhabirier: 

Aı]Lm; Sa1i kilogram 28.914,450 
Atıbu ıtaı.,.uı kabil serbeSt dö. 

-Nier • • • . . . 
Diğer ~I«' ve borçlu it lirin&' 
ba.'dyeleri • • • • • . . . 
~ tah:v'Ue.rl: 

J)ıerubie ~len e'Vt'ILkı na.lıtcliye 

kıa.rşılıtı • • • • • 
Kanunmı 6.8 inci mııwlde~ıtnıe 

iıerlik&n llaılll;ne 1ar.ı.fınduı vild 
teclb'.at • • • • • 11; • • ıl 

SelMıdaıt Cibdam: 

Ticari Senetler • • . . 
Esham ye fdlJıvilat cibd.ı.nı: 

A 

B 

Deruhte edilen evrakı nakdi. 
yeniıı k.Uşlllğ1 esba.m ve 
ta.ıı • L (itibari kıymetle) 

Serbest E~ham VP TahvUli.t • 

Anı:ı.sııır: 

Altın ve dfü-irı; üu'lt'lne anns 

TahvUAt tatrine ava.ns 

Ua.7Jİneye "°6a. Ti.deli avms 
U~e:rt ıiSO No. lu kanuna. 
~ıa.n a.lıtm k.arşılıkll av.ın..ıı: 

Hıı.e4arm • • • • 
M11htellf • • • • • 

• • 

göre . . . . 
• • 

)• 1.138.892.17 

Llı:;ı. 
1 

-10.670.486.69 1 

• il -.-
:ıı 47.791.502.'75 

r 
1 

Lira 158.'748.563.- \ 

1) 24.305.4-62.-

Lira. 431.71:l.783.64 

Lira. 45.039.119.93 
)) 10.500.689,30 

Ltr:ı. l.968.9:> ,. J 0.861.660.43 
il -.-
.. 250.000.000.-

Yekfın 

1.138 832.17 

8U61.98UI 

131.HUOl.-

431.'715.783.61 

5l.539.809.23 

260.863.629.38 

4.SQ0.000-
11.219.915.110 

1.103.435.076.04 

Bmll9( • • • • 

Deııuıhiıe edilen 

ırammmı 6 • 8 
ıfıerllkalı HQine 

tedllr.t 
edilen 

evr..ıat nakıU1e 

.inci maddeler.ine 
1anı.f•ııdaıı l'Qkl 

• • • 
evra.k.ı. na.kdlye 

bakl:remıl • • • . • • 
K.arşilılfı ~ attın ola.rak 
ııa.~ ıtıecıe.vüıe n.zeıaıır.11 • • • 
Beeskont mcıkabll llavel.eo teda. 
vüle nııııedilıen • • • • • • 
Haızln.eye ya;pıla.n a.ltıo. ka.rşılılcll 

&ftM mubibill 3902 No. hı kanun 
mud!bllllic& ilaveten kıda.vüle va.ıe. 

cfilen • • • • • • • • , 

MEVDUATı 

Türk lirası • • • 
Altım: Sa.fi kıi1ogra.m 877.422 

3850 No. lu kanıma. röre hazineye 
1L9ı.lan a.va.ns muka.bill tevdi otu. 
na.n a.ıtmıa.r: 
Safi Wloenım 55541.930 

Diriz Taa.hhüda.tı: 
Altına t'ahvlll "kabil dövizler • • • 
Diler döl'i:zler ve aJa.c'lıklı Kllrlnr 
ba.JıAyeierl • • • • • • • • 

Muhtelif • • • • • , • , 

Lira 9.UZ.13~.'73 

)) 6.000.000.-, 

Llıu 158.748.563.-

24.305.462.-

Lira. 134,443.101.--

45.000.000.-

zın.ıoo.eoo.-

219.500.000.-

Lfı-.ı 105.380.!182.-
,. 1.234:164.05 

,. 71J.12U67.90 

Lira -. 
l) 25.516.4'75.80 

Yekfin 

. ,.. 

Lira 
15.0CIO.OO~.-

ı 5.4.12.13.'.> .. 7 3 

720.043.101.-

106.614.746.05 

'78.124.167.90 

%5.546.475.81) 

1 \2 694.449.56 

1,103.435.0'7 6.04 

Doktorlar, bankacılar, katlbler 

mühendisler velhasıl bütün mü

rekkebli kalemle yazı ya.zanlar 

mü~ebln ceblerlne akma. 

ııından, kurumasından ve u. 

-~ bozubnaııından kurtaran 

yegane 

HAKİKi 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 
DOLMA 

KALEMi 
Mürddcepll kalemle 
y.zı ya.zrn.tc mecbu. 
rlyetinde olan halkı 
hakikaten bu ezi
yetten kurtarm.·· ır. 

UCU a,ımnaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Bozulan parçaların 

yedekleri tamir ücre
ti alınmaksızın yerle
rine takılır. 

KURTULUŞ 

kalem.I sekiz parçadan 
ibaret olup her bir par. 
9&11 bulunur. AÇIK bı • 
rakıldığı halde her ne 

tekilde durursa dunun mü
rekkeb akmaz ve kurumu. 

KURTULUŞ 

en sağlamı ve en kuilanııla mü. 
~il kalemdir. 

HER YERDE ARAYINIZ. 
İHTAR: Da.it! ş~ırt.aeek dere. 

cede, bit' 90k yeni ın:Lrkalıar eıktıtl

na naa;aıwı, •a.;rm müşterUedmb.in 

na.zarı dlkkıl.tlerioi cP.ibederiz. Ga.. 
~ ola.n yalruz TiCA.RET VEKA. 

LETİMİZİN P. 8108 • 6318 lUlmL 

ro.bnnı ve KURTULtiŞ ismini ta.. 
şıyan dolma kaJeml hakikidir. TAK. 

LİTLERbmEN SAK~IZ. 

KURTULUS DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
İST ANEUL HAVUZLU HAN No. .ı 

Tütün ve içki bayilerinin 
dikkat nazarma 

İnhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
28/11/942 sabahı her bayi elinde mevcud sigara ve içkile

rin ve ispirtolann nev'i, paket ve fİfe hacimleri itibarile mev· 
cudlerini bir beyanname ile ayni gün alqa.mına kadar en yakın 
inhisarlar deposuna bildirmeleri ilin olunur. (1791) 

ikramiye 
milctarı tutarı 

Lirıı Li•'l 

l 2•).000 2.ı.000 
B 10.00'J bO.OOC 
6 5.000 25 000 
~o 2.000 40.l)Jl) 

60 LOOO 60,000 
ı~o wo 60.ıwıo 

8 o 100 so.orıo 
800 öO 4 .000 

2.000 ıo 4.0.vOO 
8.000 10 80.0JO 

80.0 ıO B 240.000 

91.8 9 Yekıiıı 720.000 

Tam bilet B yarım 
bilet 1,W lıradır, 

Acık içki satan bayilerin 
nazarı dikkatine 

inhisarlar İstanbul Batmüdürlüğünden: 
içkili lokanta, birahane, gazino, Bar ve emsali mahallerde 

açık olarak içki satan bayiler ellerinde mevcud içkileri satabi· 
leceklerdir. 

Ancak 28. 29/11/942 Cumartesi ve Pazar günleri akşamla
n ellerindeki mevcudlannı birer beyanname ile açık bulundu· 
rulacak olan satış depo1anmıza vermeğe mecbur olduklan 
ilan olunur. (1826) 

. T UÖksürüRk ve broAnşiti .L. . . . ... . . ,; .. 
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İstanbul belediyesi merkez hal 
müdürlüğünden: 

Halde 121 No. 111 karpuz sergisinin müsteclri Reşad Oıbel{ terkı ticaret et. 
tikinden muma.lleylıde a.l.a..:ıığ'ı olan ın.üstabsillerin bir aş zadındı.. müra.caa.t. 
an. (1'711) 


