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BU SA HAB RLER 

Fransız Afrikasına yeni -
çıkarmalar yapılıyor 

Mareşal Peten'in Darlan'a mesaıı: 
••Mukavemete devam ediniz!,, 

Cezayir şehri teslim oldu, iki noktada şiddetli çarpışmalar cereyan 
ediyor, Fransız filosunun ana vatana döndüğü bildiriliyor 

Harekat sahasına Alman kuvvetlerinin yollandığı şayialan 
Londra 9 (A.A.) - Fransız Tam itimadıma maliksiniz.» kuvvetle mukavemet edeceğiz. )> 

timal Afrikaııumn Atlantik ve Ak Çarpıfmalar lngili:zıler yalnı:zı deni:z: harekatına 
deniz sahillerine yapılmakta o: Londra, 9 (A.A.) - Oranda yardım ediyorlar 
lan Amerikan çıkarma hareketı ve Darülbeyzada şiddetli çarpıı- Londra, 9 (A.A.) _ Royterin 
plan mucibince devam etmekte- malar vukubulmaktadır. Franıız bildirdiğine göre Fransız §İmal 
d" kuvvetleri çıkarmağa mani ol· Afrikuına karıı Amerikan hare. 
ır~irkaç mühim uçak meydanı maia çalışmaktadırlar. keline İngiltere yalnız deni% 

· · C • "ehr1 Tunu•takı' Franaız kumandanırıın ve hava kuvvetleri i"-tirak et· i .. gal e. dilmı§tir· eza yır y 
0 

y 
Y emri mektedir. 

teslim olmuştur. 
Yeni çıkarmalar yapılmakta• Vi§i, 9 (A.A.) - Tunustaki, Harekat aahaaına Alman 

dır. Fransız mukavemeti yalnız Fransız kuvvetlerinin baıkuman- kuvvetleri mi gidiyor? 

Amerikalılar 
Cezayir ve 
Fası işgale 
başladılar 

Fransız filosu denize 
açıldı, Kazablanka 
açıklarında deniz 

muharebeleri oluyor 

bahri harekata ve sahtı topçus'!· danı General Barre ~u giinlük Vifi, 9 (A.A.) - İna-iliz ha· 
na münhasır kalmaktadn·. emri ne§rebnrttir: berler büroıu, lejionner kıyafe. Şimali Franaı:zı Afrikaıma çıkan 

Oranda iki küçUk semiden <'A•keri vazifemiz baısittir: tine bürünmüt Alman askerleri. Amerikan kuvvetleri komutanı 

balka Z
ayiat yoktur. Bir ta§ıt Mareıalin emrine ita.at etmek. nin Marıilya.dan hareket ederek General Eiaenhover 

•e~isi torpillenmittir. Subay ve erler, bize taarrU% şimali Fransız Afrikaaına geç· Londra 8 (A.A.) - Müttefik 
.. k ı · b" edecekler. Fransanm namusu bi- tiklerini bildirmektedir. kuvvetler ummni karargahı, aıağı-

Bu çıkarma harel ~-~ erı ebn. ı'n':1 ze teslim e.dilmi .. tir. Bu haber, Vifi mahfeUerinde daki tebliği ınefretmi.tlr: 
yük. bahri hareket eruen ı~ ... ,.~ 

&clue iflerl teleloau: 20203 Flatı 5 lnmq 

Yarın bütün yurd 
. Ebedi Şefin aziz 
hatırasını anacak 

• Üniversitede, Halkevlerinde ihtifaller 
yapılacak, radyo yalnız aians vere

cek, eğlence yerleri kapanacak 
~---~·~---~ 

falin sonunda toplo olarak 
Gülhane parkına gidilerek 
Atatürk heykeline cclenk 
konulacakhr. Beyoğl~ Hal
kevindeki ihtifalden sonra 
da topluca Taksim meyda
nına gidilecek, abidey~ çe
lenk konulacaktır. 

Yarın Üniversite .,,.e bü.. 
tün okullarda ayni şekilde 
ihtifal toplantıları yapıla-

Yarın, Ebedi Şefimiz A- 1 
tatürk'ün, fani hayattan e· 
bediyete geçitlerinin dör. 
düncü yıldönümüdür. Bu 
münasebetle memleketin 
her tarafında olduğu gibi 
tehrimizde de ihtifal top· 
lantıları yapılacak, Ebedi 
Şefin büyük hatırası taziz 
olunacaktır. Saat 9 dan ev· 
vel bütün Halkevlerinde top 
lantılar yapılacak ve saat 
tam 9,05 de beş dakika ihti 
ram sükutu yapılacak bun
dan sonra hatibler tarafın. 
dan Atatürkün hayatı, mem 
leket ve millet için yaptı-

• cak, tazim sükutunu mütea
kip Atatürk'ün hayata ve 
hizmetleri hakkında konfe
ranslar verilecek, Milli Şe. 
fin hitabesi okunulacaktır. 

ğı hizmetler ve kahraman
lıklar hakkında konferans-
lar verilecektir. Müteakiben 
Milli Şef İsmet İnönü'nün 
Atatürk hakkınuaki 21/11/ 
938 tarihli beyannameleri 
okunacaktır. Emi(ıönll HaL 
kevinde yapılacak ihtlfalde 
Vali, Komutan, Pa.ı-ti Vila
yet idare heyeti reisi, Vila
yet, Parti, Belediye erkanı 
hazır bulunacaklardır. İhti-

Radyoda yaran ajanı ha
berlerinden başka neşriya.t 
yapılmayacak, sabah, öğle 
ve akşam neşriyatlarında 

MiJli Şefin beyannamesi o
kunacaktır. 

Yarın bütün sinema ve ti. 
yatrolar kapalı bulunacak, 
yalnız bazı sinemalarda A
tatürk'ün hayatı ve cenaze 
törenine aid filmler gösteri
lecektir. 

... 

8 . 1 kıl,. Dü•manın bütün haı·eketlerine walanlarunaktadır. Amer&an ka.J"a, deniz V<ı bava k"l tın ktedir ın erce ._ ... , 

!:~eli~ .:e.afed~n gelen yüz. Fransızlar Marsı·ıya lnoı·lı'zler Lı'bya ~vv_:ı::~d~u lr::~ ~=~i ~~: -
lerce naWiye gemiıi asker ve • kası .ahili üzerinde muhtelif nolrta-
harb malzemeleri dolu hamule- lara ihraç hareketlerine bqlanıış • ' 

1'1ısır muharebesi 
ıerini tesbit ec1aen ~okta1•;:r~~ ya karşı taarruz topraklarına 1arc1ır~ 
tirmeğe ve çıkarınaı• mu Fransız balkının bu ihraç keyfi· 

ôlmuşlardır. d b" bekıı·yorlar gı·rme'k ·u·zere yetinden en süratli bir Jekilde rad. 
· d •k" ve Oran a ır yo ve beyannamelerle haberdar ~ • 

Cezayır e ı ı • . · 
uçak meydanı işgal edılmış~r. Vqi, 9 (Radyo) - Dün gece Londra, 9 (A.A.) - 8 inci or· dilmesi için tedbirler alınmıttır. 

İngiliz ve AmeTikan har ge· Marailyada iki defa hava lehli· du takib haıreketlerine devam Amerikan kıt'alarının bu miqterek 
. k ha""ekette bulun- . . • ·ı · · k b ek....: t ili h d ız' ku milerine arfl • , kesı ııareb verı mıttır. etme tedir. Kahireden alınan ar """' ng z ava ve en v-

mak üzere hafif Fr~gız gemılf'. V1§1, 9 (Radyo) - Fransız bahri- malumata göre Marnh-Matruh vetlerl tarafından desteklenmlft:lr. 
ri denize açılmıılar ıse de tekrar yesl Marallya limanının korunması ile Libya arasında bir noktaya Ameı<ikan ordU5u kumandanların -
limanlara dönmek zorunda kı-..l- bak.kında icab eden tedbirleri al \rarılmıştır. Geride düşmanın mu· dan general Dw'lght Elsenhower, 
mıtlardır. .. mııtır. • kavemet noktaları kalmış istı de miittefı'lc kuV"vetlerin başlı.umanda • 

Viıi, 9 (Radyo) - Du?.m~n Vlfİ. 9 (Ra:?Yo) - Şimal Afrı- bunlar geriden l'elen kuvvetler nıdır. 
dün Safi ve Mehdi.aya mubım ka tlmanları ile Maral~ arasında tarafından yok edilmektedirler. 
kuvvetler çıkarmıştır. . ki münak!li.t tatil edllnW§tlr. Londra, 9 (A.A.) - Garba 

Ru~velt'in me•ab 
Londra, 8 ( A.A.) - Reis Ro· 

oaevelt'in mesajı, hava kuvvetle· Darülbeyzaya 40 kılom~re İspanya Portekı·ze dotru ilerlemekte olan müttefik 
mesafede bulun•ı:ı Buzyeye as er ve kuvvetleri Sollum ile Halfaya rine menııub uçaklar tarafından 
ihraç edilıne~tedır... teminat verildi arasında ve Bul' Bugda kesif bir 

CezayırJe mutareke . hedef tetkil eden büyuk Mihver 
Lond g (A.A.) - Cezayır Londra, 9 (A.A.) - Ru2 velt nakil \rasıtaları görmüşlerdir 

. drkia~ Fransız kuvvetleri ile General Franko ile Portekiz hü- · 
tehrın e . . f ku . • b. . .. 
bir mütareke aktedilmıştır. • rJ~kD• d me.t reısme llrker }m~~J gofn• Şark cephesinde 

• •tAhları ile hırı • ernuş ve meme et erının a• 
ll:Z kuvvetlert sı ~·ımialer ve asa. rafsızlıklarına riayet edileceğini Londra, 9 (A.A.) - Sovyet 
t4; .kışJal8!'ı~a ~ 1 "kaİılara hıra~ resmen bildirmiştir. Ruıyada esaslı tebeddül yoktur. 
yııın temını erı ~~~ 
1'1lmıtbr. . . 

V . . 9 (A A ) _ Cezayırdekı 
ışı, · · . kes 

Fransız kuvvetlerıne ate~ · 
. ş h" t liın ol· emri verilmqtır. e ır es . b 

muş ve Amerikan kuvvetlen u. 

d · · t' Fran-raya saat 22 e gırmış ır. 
ıız askerleri silahlartnı muhefa: 
za etmektedirler. İs~al hareketı 
tamamlandıktan sonra, sıvil ma· 
kamlar vazifelerine avdet ede· 
ceklerdir. 

C Askeri vaziyet ::J 
Si mali Af rikadaki yeni hödise 

En esaslı nokta Fransızların ciddi bir tarzda 
mukabelede bulunub bulunmıyacaklarıdır 

Yazan: Emekli General K. D. 

F ranaanan ve timal Afrikamn her 
tarafma ablmıtbr. 

[Devamı 3 üncü ıaylada] 

Bitler 
diy•r ki: 

"Ben teslim olmak 
kelimesini bilmiyen 

bir adamım,, 
Münih, 8 (A.A.) - Hitler söy 

lediği nutukta evvela 9 Sonteşrin 
1323 hadi.seni anlatmı~ ve bu ha· 
d i.senin Nasyonal - Sosyalist ha
r t:.ketinin ve Almanyanın tarihin 
deki manasını belirtmiştir. 

Führer alayla bir lisanla An
glo • Sakson demokrasi r ejimle. 

Marefal Petenin Darlana mesujı 
Vişi, 9 (Radyo) - Mneşal 

Peten Faıta harekatı idare ede::ı Ş" 1~ AL.ikada cereyan etmekte kuvvetler ....... ındak' la f rinde, onların şeflerine ve dün-
ıma. 1 l'.- .... ...., ı savaş rın ev- dd~ Tkl . . 

6 İtalyan tümeni 
edildi • 

esır 

Marsa - Matruh işgal edildi, esirlerin sayısı , 
40.000 oldu, 500 tank, 1.000 top alındı 

Kahire 8 (A.A.) - Ortaıark yalan esir sayısı 30.000 le 40.000 
İngiliz kuvvetleri umumi karargahı- arasındadır. 
nın bugünkü Pazar mütterek harb Londra, 8 (A.A.) - Sekizinci 
tebliği: ordu tarafından çevrilen alb 

Sekizinci ordu 6 ve 7 Soetle§rİn İtalyan tümeni eair edilmittir. 
g-ceal ve bugün hududa doğru tam Berlin, 8 (A.A.) - Resmi teb. 
ric'at halinde bulunan zırlılı düı - liğ: Marsa - Matruh kesiminde 
mım ordusunu takibe devam etınit- düşman üstün zırhla kuvvet\~rle 
tir. Mana Matruh istikametindt. hücumlarına devam etmi~tir. Al 
ardcı hareketleri yapan düıman man ve İtalyan hava kuvvetleri 
kuvvetleri kuptılmıtbr. El Ate • kara muhareeblerine miızaheret
meyn çevresinde müttefikleri Al • te .bulunmut ve düşman kuvvet
manlar tarafından terked ilen ftal . lerıne ve İaşe yollarına biicum.. 
yan kıt'alarının tenıiılenmesine de- lar yapmıştır. 
vam edilmektedir. Londra, 8 (Radyo) - Bu ak-

ıt.al tü. 1 1 t k ·ı şam radyoda Fransızlara hitab yan ınen n n e 1111 umu.. d G .. . 
.. k 8h b t1 · d l i d" e en eneral de Gol muttefıkle-

md ı a~argl eyle derı a ıa ş ın 1 
• rin mihver kuvvetlerini Mısardau 

en esır a lımllJ ar ır. d 'ki . . L'b 
Lo d (A ) 

, . tar ettı erını ve ı ya toprak. 
n ra 8 .A. - Kahırede l l · d'kl · · ·· ı · · b 1 b b uh' _ ... . _ . • arına g•r ı erını soy emışlır. 

u unan ar ~ aDII"~ Wınston Vaşington 8 (A.A.) - Amerl. 
Curdett, radyo ıle yap~ıg.ı Y~Yi~a kan askeri mahfelleri 8 İtalyan tü. 
Marsa Matruhun tlmdı lngılizlerın menile Alman Afrika ordusuna 
elinde hulunduiunu bildirm~tir. mensub bazı döküntülerin Akdeniz 

Londra, 8 ( A.A.) - Bu yaz le Katlara bataklıkları arasında bir
Afrikaya gelen İtalyan tümeni 

1 

leşlık milletler tarafından pusl.iya dil 
egir edilmiştir. Şimdiye kadar fiirüLn~ ve tuzağa tutulmuş bulun-
5 JO tank, 1000 top alınmıştır. Sa duklarını açığa vurmuşlardır. 

olan badi.seter ,umul ve ehemmi • kalade tlddet ve çetinlikleri dola_ yanın ma ı z~ngt ı etm~ ~ömür 

eden amiral Darlana şu mesa.iı etlerini 0 kad.aT genltletmitlerdlr, yıslle İkinci Dünya Harbinin her an mek ve manevı k~ymetlerını ber· ============================ 
göndermiştir: ~i daha iki hafta evveline kadar ıa- kendisile ittiga) edilmesi elzem bir bat etme~ olan sıy.aı~tle:ine hü-

<ı Haberlerinizi aldım. Orada kuvvetlerin mıktarı n- bu [Devamı 3 üncü 6...t\.fada] cum e.!mış ve - demı~tır kı: 
bulunduiunuza çok memnunun1. vatan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Bugund Almbuhanyannlın başında bu· 
Böylece harekete devam ediniz ,.................... • ..... ""\ mıan a am ra ı devrede ula 

\te hana her an malumat veriniz. I ( Tedbı·rıerı· beklerken.. memleketini bırakıp kaçmıyacak 

Bir izah 
Kôğıd keaen makine bir 

arızaya uğradı. Bu arıza gi
derilinceye kadar Son Poşta 
her gün gazetenin ortaaına 
konulmakfla olan yarım aay· 
,amn yerine haftanın ba:zıı 
günlerinde 8 ve ba:zıı günle
rinde de diğer arkadafları 
gibi 4 sayfalı olarak çıkacak. 
fır. 

Okurlarımıza arzedeı iz. 

Son Posta yarın 
8 sayfadır 

• bir adamdır. Onun bildiği tek bir 
: kelime vardır: DU.manlarını yen. 
: mek, yine yenmek ve ezmek. 
: yazan: Falih Rıfkı Atay Almanyanın arkasında muaz. 
i zam bir mazi vardır. Ancak Al. 
E 14 itkteırin tarihli La ~rlbU- bozdurmak. Pariste hayatın su· manya hiçbir zaman bugünkü 1 

: ne de Geneve &-azeteslnde bır Pa· dan ucm olduğunu söyliyenler kudrette olmamıştır. Ve onu pat"
ris mektubu var. Birkaç Htınnı yok değildir. Almanyanın, vesi- • çlamak düşüncesinde olanlar acı 

K 11 O ·· kalama ve tayınlama sistemini ! acı aldanıyorlar. 
zılkredelim: '< lf ge yor· ıuye· • 
ceğlz, açlık çekeceğiz. Hayat pa. en iyi tatbik ettikten başka kara • Hltler sözlerine şöyle devam et. 
halıhğı gittikçe artıyor Kara bor· bol"ll8.ya en ağar ceza veı·en mem. miJtir: 

~ 7 50 11 leket olduğuna §Üpbe yok. Fa • Bize indirilen bütün darbelere sada bir kUo tereyagı , ra, 
bir kilo çay 66 (jra, bir kilo kah. kat bu ne bolluk, ne kafi beslen. mukabele edeceiiz. Hiçbirin unut. 
ve 42 lira erkek pabucu 145 .ıne ve kullanma efyası tedarik nıuyorum. D~anlarımız cevab • 

' 6 il b" edebllmek, ne de kara borsa ol- larını alacaklardır. Bu cevab öyle lira, sabun 6 lira, et ra, ar 
taıvuk 9 lira, bir paket adi sigara mamak manasına gel;ı-. Berner : müthlı olacaktır ki akıllarını kay. 
225 kW'Ufhn". )) Bununla beraber Tagblatt gazetesinde çıkan bir ! bedeceklerdlr. 
hükUıneUen İsviçre altını döviz Berlln mektubundan bazı satır- : Führerln nu~ saat 18.08 de bat 

! alıp. bunu Paris kara borsasında Devamı S. 2 Hergün aütununda i lamtt ~e 19.25 te nihayet buh!1U!· 

' ~-___. .... ...-- ........ J tu-r • .1' . • '---············-411•••• .................... .... 

Teni edebi· romanımıza 
bu aşladık 

Senenin en güzel eserlerinden biri 
Bugün üçüncü sayfamızda 
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MAKALE: 

SON POSTA 

Muvaffakiyet merdiveninin basamakları = 
ııı:::: 

-----

Ilcinciteşrin 9 

I 
Sabalıtan Sabaha: 

'\.. Folilt RıHn AtayJ 

Bir inaon Mrılllffltlqfı J'WbaJICl 6ir muhitte ilk temi Jıı kıyak. 
ti ile, ikittei teairi aö2ii. ile, lcat'i teşiri de İf intizamı ile yapaT. 

Glial gi.,,Mmelr, lıer vakit yeni el6iae laflmak hir muvaffaln· 
yet farlı dejilJir, fakat temiz 6iyinmek, lıua, doiru, yerinde 

~ok, nt1Mfa.za#I İf )'Qpmak luıyat mertliveainia ilk 6aaaa· 
nıtaW,,,..,. tCflıtil et:Nr. 

Hafkev,eri lüks işlere 
Değil, daha sade 
Fakat önemli işler 
Üzerine bir program 
Yapsa .. 
~ Burhan Cahid _J 

(Bat taroft l inci sayfada) 
la.t: «Heınez Mababar ilı.en, iokan • 
tat.rda aeneftlil bılıı:M.d.t. Zenevat. 
çı di;wq,.,twJAfta Wind.e bk- do -
mates içJn b111ra k.Jyamcl kopuyor. 
Paraya klyınet veril:nıedici için bir -----------------·-....... -..... ___ ... _ .. _, _____ , ___ ..__._....,.. Ben ilk Türk Ocağınr kuran-
tr•~.pa abttıml h.nWn~. Atı.· (P j lardanım. Bunun tarihi Bal. 

;:;::;~ =~. ~.i' ~e: Jı ==Söz arasında== ~~:,~cı::~t~y:ı:v~~rk:çaıla~~~; 
um! K.as.b • ında iyi parça ilk defa Divanyolunda l:r.zet Paşa 

cl~~~~ız~. ~------------·----------------------------~ Y d k~~~~~~,~~•mı~ vatçı da en eüzel domaieılerini ka- O" 1 B k k" arım asır an- tr'k. Akçora oğlu Yusuf, elç Ierden 
sah kenı.ı• oıa eaıkl.a.nılltadır. Şa- . un yapı an a ır oy Du··nkue• ıı·g maçları Ferid, rahmetli Re§id Galib kar-r~çı, kewdlne yalaklı vagon bite. beri devam deşi Roma elç!Jıi Hüseyin Ragıb 
tmı ~.wedenlere daima l~·i şarah ve kad.·ko"y kaza Zirut Bankası Mericft Tahrirat MU 
verebı ıyor. Dellbche AJ.l&~meine d dürü Münir Mazhut Meb'us 1 Iümü 
Zel~ung bütün bit- kara borsa ş~be- F b h . e en yangın Efe ve diğer bir kas: arkada, ilk 
ke!:lnln ketf:o?unduj..nu haber "6. pıırfı' kongrelerı' ener a c, e ı. Sporu 3 - o yeneb'ıld1' toplanbmızı orada yapmıştık. Son_ 
~Jded~. Asıl suçlu lda.m edilmlt- !I Bundan takriben 58 sene ka. ra bati> devirleri bq.ladı. Her biri-
tr. Berlincl-e he.- hafta kurşuna di • Bakırköy kaza kongresi dün. dar evvel Amerikanın Ohyo eya· mlz bllr tarafa daj'ıldık. Fakat ocak 
zllen veya idam olun.anların afit Tahsin Bilg'nin riyasetinde yapı! İstan'bu-l lig lllaçlarina dün dakikada Ömer de güzel bir şüt· Jeti dahilindeki kömür ıtnadenle- ::gy-;!:~d::~~:n. dullah Suphlnln 
.. listeleri. görülmekledir.ıı Bir İaviç- .d h t" h b Fener-bahçe ve Şeref s.ıhalarında le ikinci sayıyı ynpblar ve 'maç ri amelesile maden &au leri ara- ,. .... ..,.. 
r.:! gazetesinde okundu~ ..... gor" e mış, ı are eye ı ve esa rapor- d d'lcl. 1· d b 3 O F b h . d - Bu ilk Tiiık kü'tiir ıkayn .. .Yı b .. --· I . k . 1 evanı e ı ı, ve ıg e aşta bu- - ener a çenın galibiyetile sm a ucret meselesinden dolayı .. . ·-.. u. 
«Ziir:ch'te birbç memur, kell4filerl arı okunmu~, dıle ler tesbıt olun lunan takıınlar normal dereceler bitti. Ômer Besim ihtilaf çıkmışh. Maden sahiMe- ~~k ınsan Atatürkün yüksek görü• 
tarafından yok ed:m lazım ge _ mut ve yeni Klare heyeti seçil- le galib geldiler. rinden öc almak istiy.cn amele, ~ il~. 4 ve ıha~et meydanın.1 ge.. 
len ia~ lcar~l1arınm büyük bir kıa. mittir. Süleymaniyc f _ Beyho:z 1 Vefa 7 - Taksim J1 kısa düşüncelilik saikasile ola- n~l fü ve lnıgünun Halkevler1 bu 
mını qıımıi"ardır. Şimdiye ka~ar Kadıköy kaza ko:ıv~i de sa· M·•·· . k tt 1.. 'k. Taksim takımı zayıf halile, cak; bir ilusıtn maden kuyulanna kay~ sızan ınilli .. ·manla mem· 
b ~ ·• ·ı •f d 80 q_• • 1 P . -vı uvve e uuıunan ı ı V f k d - b' -ı· l k tı h taraf k'"''- ld ıcarııar a ,.. caret e en ""'fi - at 16 da ya}> mıftl1'. artı ka:ıa takimın m" d l . b' e a arşısın a agır ır mag u- ateş v~r.m.İflerdi. Faka• d e e n er ına °" sa ı. 
den fula adam tea.h!t olunınuıtur.n · · N · Ar l k · uca e esı sert ır şe. biyete uğradı. Vefa düzgün bir sonra bu atesi önlemek ·mü~.:k:: Yarını asrı geçen bir tarihin ha.. 
Jsviçre, m~illerin pahalıhk ya.. reıs.ı acı 1 

.ora 
1 ongreyı kilde devam etti. ilk devre t-1 oyunla maçı 7-1 kazandı. oJmaıms ve 'f:1ttnam -elli scıı d tırası ve ba yuvaya olan ibağlılığı-

rıtına '-..... ı k .... -. .... ı'çln, ~--"' ·st et açnuş, Kobıre reisliğine Fahret. berabere bitti. ikinci devrede lb • k ne en- m'n ;...! '- H tk-~ • 'd "-r ..... ,........... .enx: Beşiktaı 5 - Davutpa~a O erı yanyın, Ömür damar] r • sevg • ., ~ a oı::Yıerme al 
p yasasını ka..dırmrttır. Her fEY tin Kerim Gökay 3eçilmi~tir. E- yapılan mücadeleye rağmen ma- çinde için ;ç·n yanmakta d:v~~ haber ve hareketlt!rİ 11akından taklb 
tay i\lanan ve veclkalanan ayni bedi Şef Atatürk'ün ve şehi.dle· çın neticesi değİfmedi. Yalnız Davutpaşamn, kuvvetli bir etmiştir. Şimdiye kada.· yap IRn eıclerim. ı 
meml:ikette ~efe ve süte 'kayıd rimizin hahraları taziz olunduk- Süleymaniye son da 'kada bir halde olan Beşiktaş karşısında tahminlere ve hesabla·ra göre b•ı İnkdab TmkiyeaiDin halkçılık ve 
knnu'acaif h1ç hesaba katıJmıamı,. tan sonra Parti ve Halkev• çalı•- penaltı kaçırdı. tutunmasına imkan yoktu. İlk elli sekiz sene içinde yanan 'kö- kiiltiir yolundaki ıileııJ ad.ındarmı 
tı. Ba~ ııda adô'eleti pa1ı;llıla_ştığı ma, hesab ı-abporlan okunarak • devre.de üç gol yapan Beıiktat mür miktarı 28 milyon tonilato- dDStekleyen ~leriniın -.caba da.. 
için, ekmek favlçrede başlıca doyu- kabul ediJmi~tir. Müteakiben GalataHray 5 - K"O.ampoşa O düzgün ve rahat bir oyunJaik\ ya ba.J°ğ olmushır. ha pratik ve daha verimli bir pro&· 
ruc? mMkie oblt~u. ayın1anıa ba Profesör Fahrettin Kerim Gökay Dünkü kadros;le zayıf goru- gol daha yaparak maçt 5.,0 ka- Yanan kömür madenin;n da- ramla çalıımalarına imkan yok mu. 
berınl veren aazeteler diyorlar ki: söz alarak Milli Birliğih sağlam- nen Galatasaray 'Jk devrede yap zandı. mar :sev.iyeler.i her cuaft!l ayni dur. Bana ~le geliyor )ol balkev-
cıŞ:kayete Mkkımız yok. Bazr ın~m I b tığı dört gole mukabil, ikinci Dün yapılan güre• müsabakaları olmadığından yer :altmd.ı büyük leri ve odaları için daha ~ı bir 
l&edet"de L:-t....:u,..ı·n y• ..... ı ığını te arüz ettirmiş., vatandaM - ,.. b' b lı l. ··'-'-ill 

~'11""'" ...,_ d.. "f 1 · l t ·· devrede anca:k bir ayı yapaLil- ır s.a. a isga) eden ıımaden1n za- ça şma P 15.lll yapl"JoiU;) r. kadar .ıt.x.nA•- ve ..::t ta·;Jın .... ,_~-a .- uşen vazı e erı ana mıa, mu. u Dl.in Fatih Güre~ .Xlübü salo- B··-::-•~: la 
v •""""'... ..,. u ••· JUH

11 d. K k ,.. hlan :z~m ıne rettiği hararet ıte- ug~.; program r dolıundu.r. sı b.b . 225 ..,....,._ -"-. teakiben Profesör Vehbi Saradal ı. asımpaşa ta ımı bu devre- nunda tecrübesizler arasında bir · ·ı . k .___. 
...... ., ~ sın e arço köyleri ve ba:ı:ı ka- H~ şube aeım1.İ sahasında l)'i çalı. 

mek, öteki hamcle awhğımız t:k • söz almıştır. de ciddi bir mukavemet göster· müsabaka yapılmıştır. sahaları boşaltma'k mccburiy•ti ııyu-r. Buna 'Jİİphe yak, yalnrz orta 
mekt't',l> İsv~. on arda dahi Bu rada Milli Şefimizin Ka. nıifti. Net!celer "1tllardir: 56 kilo: hasıl olmuftur. İntişar eden ha. ve Ü8t eev!lyyeden biraz daha a.pğı-
ba) ca gıda ırn.diclesi haline gelen dıköyiinde dikilme$İ evvelce ika· Fenerbaltçe 3 - 1. Spor lJ Semih (Eyüb), Yorgi (Beyoğlu~, raret toprak iistünde Jıer zaman ya inerek inkılabın silindir gibi 
ekin tin 225 cnmını, balka mıem- rarlaşl•rılan heykellerinin b'r an Haftanm en çok alaka uyandı. 61 kılo: Vahid (Kasımpaşa), nıahsiu olup bu mıntaknrmı ılkli- hızla üstünden ~I eıki ltlyad • 
leketbre göre nimet ad.dedlyorlar. evvel dikilmesi dileği üzerinde r&'ll ~u oyunu tam bw 'Sertlik ve Mustafa (Kasımpaşa). ~· ~.ara narı:aran daha mute- lardan görenekler.elen moloz balinde1 

Biz 300 gramdan ıataiı di.itmeclik! durulmu~tur. asabiyet içinde oynandı. 66 kilo: Süleyman (Ka.sımpa- dıldır. Yangırurı t~ısıri altmrfa geri :kalanları söküp alacak bir ma· 
Haya.t zorlu~unun ve ba zorluk· Yeni idare heyetine Naci Ali Fenerbahçenin 1ıücumlarını 44 şa), Sedad (Beşiktaş.. bulunan saba 60 kilometre n1u· halle ve köy planı kıurulnıadıiını 

t~n d~ğ~ ~mk'l ve kar~.bdreJ ~ Morah, Kemal Erel, Cemal Ce· dak~ka önlemiş olan İstanbulspor 72 kıilo: Mehmed (Bakırköy), rabbahktrr ve. gece olduğu za- 1anıyorum. Köylü arasuıd.aki !r<>iu 
t.car.etın n, 1111er tara :a, m ın erı .._ • N' . T f'k y k 1 d k'k d Ö . ~ l m. an ba.zı ıvadı ve tepelerden g. a· facia ile sona eren kız kaçırma 
kadar muntaz'"· 1 ça 1.,..n A'---~ t- uecr.' . ıyazı e ... v ı . i.i ~e en, son a l a a merın yaptıgı go Yorki (Beyoğlu). b b 1 - r- IUBII ...,, v h B k J Al ·ı .:ı • 1 o vlAb b'. d' rı garı ~ua ar Ve dumımlar ın- adetlerini sık sık luınlı sahnelere kllaıı içlnd~ v.-r.a saati kadar • ecı ı ere et.og u,. ı Haydar • e uevreyı • mag u ıtır ı. 79 kilo: Cafer (Güre•)' Ulvi t' t k d' • 

_,, .., il } d t "' ışar e me te ır. ,.evrilen içkllıi dü~:-1erl ve yeni ye,. sa::nak!ızın =·'iyen İsviçrede b'le ta- oa~aran seçı mış ~ ır. kinci devre ayni heyecam mu- (Bakırköy). Z l 1 ~ Klllu 

~ 0 ıun8:n 9: yer ~-~ı. y.angını de. ni peyda olan nikahlı üstüne met• ınamile önlenebilmesin-- imkan oL LOKANTALARDA T haf.aza ederken 11 'nci dakikada 87 kilo: Koço (Beyoğlu), Meh l\'am edıp ılerledıgı ıçın bu mrn- tim 
1 

ti . k .. }" 
madığını görüyoruz. Hayat zorluğu BL· Fikret firikikten bir'nci, 35 inci med (Güreş). takada ziraat yapmak ta kab:ı ~~~!::r:X eö~f:ı:k;:ı b~::ı:riı;;;~, 
ve ondan doğan yo.lsuzlulc: ve llara OOT USULÜ -------------------~ olmamaktadır. Yangını öıılemek d Jü• hır m_ • d B nla ı 
b~.rsa tıcaretııe müea~ıesnı ııer. Palamut ihr.acı için Dignr tacir ve esnaf dı ve genisıemesine mani otmak i- c1ae rob-&~ k.~anliin.a~ti.n eynı. u rtır. 
gün daha artırmıyan ve fİdd~n. Lokantalarda mecburi tabldot çin bütün bu sahayı der.in ve yer n ~a oy un Y8§ama fa a-, 
di:rnlyen hiçbir hükumet yoktur. usulünün tatbiki hakkında veri- alı ması istenilen h.er fedakarlığa hazır altına kaaar nüfuz '<'!den bir he· rını, iç ve dı.t bayatını, yemek, gl.. 
Ancak fU fark var: Kara boaa tüc. len karar bütün lokantacılara f <.lb' 'd rlıf b"Jd' ki ton duvar içine alıp hapk~mek yinmek, çalı§mak usullerini düzelt-
carlığı ve yotsuz..ıukıar, tabii zaman- tebliğ oıunmu~tur. ıLokantaıar bu Eu ır er 1. ·ı anm 1 ırece er düşünülmüş ve bunun için icraa mekte .de .ha!kevlet-inin ,.:-rdımı do-
daıtl yaınkesicilikl~ ve hırıJzlıklar husutaki hazırlıklarını birkaç Palamut ihracatmda yapılacak Perakendeci manifaturncıla- ta dcihi geçilmis ise d~ madenin kUltur sanırım. Ha1kevlerı hiç olmaz 
gibi, küçük z.. relerin mesleğidir. . . . deiiıiklikler için palamut ihra- rın Milli Şefimizin nutuklara üze- neşretf ği yüksek hararete beton sa muhtarları ve ihtiyar heşetlerl• 

al d-~ı~- gün ıç.ınde. ıkmal edecek ve bu l v k. ı t b' t kl.f S.,tıcı veya ıcı vatan ~ki en catçı arı e a e e ır e 1 yap· rine Parti Vilayet Merkezine mü ı duvar tahammül edememiş ve bu ni s~k sık toplayıp onları aydınla-
b".yük kısmı, bu fırsattan menfa • ayın 15 inden itibaren tRbldot u- nıı~lardır. Bu tekliflerle tacirler 

1 
h"k• p . • fikirden vazgeçilmi•tir. tadlık tıekinler de yaal>lplir. Nüfusun 

atlenmiye de~H, ltllakis, AükUmet sulüwün tatbikina lN,layacaklaı-- ihracata verilen formun azaltıl· racaat a u umet ve artanın em Bütün bu tedbirler iflas ettik- yüzde yetmişten fazlasını te!kll e.. 
tedb!rlcrinl muvaffak kJlmağa ça • drr. mas1 veyahud tamamen kaJdıraJ. redeceği her hususu yapmağa ten sonra yangını kimyevi usul- den Köylünün eski adetleı·dcn ve 
lrflllak+adırlar. Bundan baıka bu ....... - ......................................... m ması İstenme'kte ve fiatlarm yük- hazır olduklarıqı ve emir bekle- lerle söndürmek çareleri akla yeni bidatlerden kurtulmasında 

vatandaı!lar da .. Jıfrı ~ zorluğu ta· ... A l) y O 1 seltilmesi suretile mahsulün İstih diklerini yazmı§bk. Ögrendiği- gelmis ve bnnun için maruf Ame. halkevlerlnin kıymetli yardımı ol-
bii bulmaktaclır'ar. Etrafınıza ha. j sal mıntakalarmdan tam ve ran· mize göre diğer tacır ve esnaf da rikan kimyakerlerine müracaat mak icab eder. 
ı_ v-~ d--'-· .... k !1_ dımanh bir şekilde toplanabilme d'l · t' ş· d' b k' k alk ı b d b ,..rnı:z:: ~ "'"unuz ve aç aue, PAZAB.TESİ, 9/11/19'2 aralarında toplanarak ayni ıe- e ı m•s ır. ım ı u nnya er- Bugün h ev erinin aşın a u.. 

sini ileri aürnıdrtedirler. Aldığı- 1 1 · b · har<hden önc~i hayat tarzını ar • kilde hareket etmeğe ve Partiye er, a evı astıran ~eya ne~ettı- lunan muhterem Ferid Celili ar:ka-
zusu ile tadil etmeğe razl olmuş M 7,341: Saa.t ayvı. 'l',3%: Vlicudcnnımı mız habere göre; yalnız Ege mın ~i ıyüksek soğukla ate&tl\ bP. en- daşımız 1ıemı halk içinden, hem as-
tur. Biz Alınanyadakl azhk eşitli- pall.,tr&lım, 7.441; Ajana ha.berıer.ı, 7,55: takasında istilisal edilen palamut müracaata karar vernıİfler- rnesine mani olan muhtelif gaz· ker ocağından yetiımit uyanık ve 
ğini aramıyoruz: Biz bol ve ucuz M:üdt: Bad.yo sa.ıon orkestrası. 12,39: miktarı 30-60 ton ara.sındadir. dir. leTİ tecr:üte edeceklerdir. Sayed idealist bir vatan evladıdır. Uma. 
istiyoruz, bollukta eıitiık istiyoruz. Sa.aıt ayarı, 12,33: Karışı1' proı;r.ıın tPU. -;::•::;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;,;,;:;;;;;;=. =====.==:::::;;;;;;;;;;:;;;;:=. ====;;;;;==;;;;;;=::~l bu tecrübeler de ıbir netice ver- rım ici ~ Hklrlerimi makul bula-

Hastalığın bir ytizü bu, öteki yüzü 12.ts: Ajms hıil>~er.i, 13: Se:filı ve l iSTER 'NAN lSTER iNANMA f 
1 

mezse 'yangının sönmesi ntTide. cAtır. 
kanun byıdlamalarına kar•• utan - t ı • nin yana yana tükenmesine bıra.. 

U>jŞaık makaml:ı.nıııd n Ş&rkıb.r. · ıs: Sa.. • B k 
dırıcı bir laül>allliktir. Hükiıınete Vurguncu ve mulıtelıirlerin kor oğlu Ohana'in, cya:z:ıtta kıl1ıca t1T. 
bir beyanname vermek la:z.ım gel. a.t aya.rı, lS,03: Fa...,,~ beydi, l8,'5: Rad. belediyece gazetelerde teş'hir bakkal Yani oğlu 'Poilromos'an CEZA'EVf BAKKALI ••••••••••••·--· ................................. -
diğinde ihtiyaçlarımızı a!ab'ldiğine ~ cla.ns or~e6iraısı, 19 30: Saat n.ya.rı ve edümesi kararlaıtı. Halbuki muhte1if cezalara çarptırıldık- tcçJ İSTEYENLER 

i b ' K • d k Adliye miifettisl:g-İnce İstan· ~ "i..innek i.rln rare1er arıy-0ruz. Yan- aja.Dıs ha:berLer • 19.~5: Ser esi. 10 dak1 dünkü .sabah gcu;etelerinden ları cc arar hülaBası ırıı ii- · 
""Y • .,, " bul cezaevinde yapılan teftisle, I§ bulma M Kurtarma Yurdun-hş beyanname altına i.mza atmanın ka., 19.55: Şarkı ve :tüı;küler, 20.15: RacL birinin ilan sayfasında Balık· çük batlığı altında okuduk. d 

1 l . · b kil h. · b' 'b cezaevi bakkalı Alinin fazla. fiet_ an: ne kanuni. ne de ahlaki nıeı.'u i · .,0 -zeh:si, 20 .. 5: Bı!- ha.lk 1üınsü 0··ı... pazarında kasab Mehmcd A r Bız u fe de teş ırın ır ı - -~1 _ _.,_,,_.. ··-·• 
' " .. - "" • k • la ve eksik olar.ak ze:vtiu, fasulve 1'uruosm .... "'J~ Y .... u;aıınuzua muit. yeotlerinl hatırlamamak l~in, özür· -nı·y...--, 21 .. (,..H0 ,;K m""cl.e' ....... ), oğlu Saffetle çırağı Haçi.ğin ret leş il etmiyeceğine ınanrM bl b' , •-•·r ırı4..ı •--dn., ~• ·- ....... ,....... .... ~" ""'" · 5 lc:urn ii-riim ve le e • sattıgvı go. ""'' "'1"'-'' arayan 'Va,_,~ıa.rnn.ı: ue. ler lcad ediyoruz. Fincancılarcla manifaturacı Kır yoruz. en de 

ld 21 l ı;; • .,.,.__I ~ıer (Pi ) "1 ~"· ,..,. t.Gp .. ··,1-1••1 n. tur" • \'Dmll fitll1e'f.te müracaaıt etınektcd rıer. Hükllıııet vaı:iyetin gerekli kı I• • U• UUL~ .... ., •• N ov'1• ne ,. - • i . . .. ~ 

•-- "'l "I t5 R-"' _, · l
0

STER iNAN STER iNANMA 1 Mm; ko--ma mHrMeı"umumi- Fa.brikıa. 'Ve müeseeseıerianbıin kendileri. öı b:i'tEn tedbirlei alacaktır. Bu ted seven..,. saa, ... , ,_ , . : MIYO se ..... on~ , , , .... 
a -~- ı ı-.~ı .,.., 30 !o: t. • j h 11•;:;.1• ,a.1•1 h- 1~-ında t~hk'ıkata '-a~- ne lüzumlu olan işçileri Yurdumuz va. b lrleı:, hl-"' lr baltalnına bare11.et &rJMJD rası. ..~. : , a.a. a.ya. ı, a ans a. "' !H. B.KK "" o ~ 

~ sltasile ıtemltl e+meleııl rica olunur. 
ro~vamı 4 üncü s~ytcula] ~rlarive bo=rs:;==h=r=.=============================-====:c===============:::::::====:======================================================:=::::::::===.:===:=====:======~::======:=== 

Tarihi tefrikamız: 3 

Çj 
y 

su 
.GENC~ 

- İnad eyleyim demen. padi
şah fermam vardır. Bir meyhane 
liaçağı aranur. Bizimle koltuğa 
kadar gelecekııiz ! 

Buradan zabitin ardında du
ran i'ki iri kel nefer.i birtleabire 
Ham2a Beyin koltuklarına girdi. 
)er. Zahit öne düttü: 

- Yürüyün imdi. 
Delikanlı gWdü.: 

- Ferman bir sipahı içündir. 
Siz da.hi sipahisiz. [Za'bit ardına 
dönüp §Üplıeli - 4üpheli baktı] 
Hem iskelede tamqlarım varaır 
deyip neden bizimle gelmekten 
ib'a idersiz? 

-Beli tanıflanmız varrlıl' de
mis idük. [Yüksek sesle güldü] 
Br~ bizi hamal camal makule.si. 
mi addeylersiz 1 [Durup ayakla
rını ça.tallandmırak göğ~ünü ~el' 
di] Adımız Hamz& Beydir. Top
çularda konak aahibiyilı:. Bayra.
i"tmlz dahi vardır [1]. 

Kol zabiti yumuşar aıibi oldu: 
- Olabilür yoldaşını. Hilaf 

aöylersi2 dimedük. nemen ke 
rem eyleyüp kolluğa kadar teş· 
rif eylen didük. Mademki Topçu
larda oturırsız, kolluğun {\Unda, 
Defterdar yolu Üzerinde, mesddi 
şerif karfısmda olduğunu dahi 
bilüraiı: elbet. 

- !. .. 

- Bizi f&vketlu paditakın •· Cll llaa6e r~n milit.alıiı 1lir miif. 
iı ..,.,JMuse l&aç.,ıuu yer.ine ~ ·tlc ~ w o miifyeıı~e INYJlık 

.ı Mtuı-.f. _.,_, •o~· 

Ağır 

lar. 
ağır yürümeğe başladı· geçildiği zaman topçulardaki ko kucaklayıp iki yanağından Öp- diyeceğimiz yoktur. (İki arka• 

nağa gelir, genç sipahi zabitin- tü] ya, bu yoldaşlar kimdir? ıKe- daşına döndü] haydin yolda§ım. 
den ödünç akçe alırdı, Aki\e Ha· rem eyleyip buyurmaz mısı.z? Baş kesip seLim vererek kara• Mesdd karşısında «Kol· 

hık [2] kapısı önünde büyük bir 
fanus yanıyordu. Kapı önünde 
durdular. Seyyar kol -ı:abiti Eyüb 
karakoluna yabancı olduğu için 
muhafızlardan kinueyi tanunı
yordu. Eyüb karakolu çorbacısı 
Hamza Beyin yakmda.n tamşbğJ 
bir yolda§tı, <cKul mevacibiıı [3] 

nımın sevgilisi manalı maaah Hanıza Bey sayyar kl\rakoJ koldan uzaklaştılar. Karakol ku.. 
gülümr;edi: zabitine baklp güldü; manda.nı Hamza Beyin koluna 

- Demek bizi bunda tezkiye .,- Ne dersiz ağa yoldaı~ [A· girip yukarya çıktı. · 
etmek istersiz? lay etti] bu tamşla kalmaz ise. Kumandan odasın<la sıvası dö· 

Seyyar kol başı !>aşını sal. niz iskele boyuna varalam mı? kük duvara oyulu bir höcre için-
ladı: Pos bıyıklı ve ellerinin üstü de isli bir kandil yanıyordu. Du· 

- Beli. Gücenmen karınCla- yeşil dövmeli karakol kumanda- varda altı karış namhh ağızdan 
şım. Emir kuluyUk: ııanımızdan nı anlamamış gibi bakmıyordu. dolma bir çakmaklı lüfek, bir de 
oluruk. Seyyar kol başının şaşaladığmı kara kulaklı pala asılıydı. Döşe· 

[2] K.ollWiı k.amak.ol binam ırumas.:na.. ge - ! . . . gö:riince kömüraedi: me yerine hasır serili lahtadan 
liyQr. Aremce Ka..m.vu~ ta.biri Karakola İl(' Karakol binaaınclan İçeriye - Bre ecvef adem [ 4] ~oğ ise sedit-e oturdular. 
ğ.iştirHerek lisan.ıınıızs ge~1'1:, asıl muha girdiler. Dar ve yarı karanlık Hamza Beyi tutsak mı eyledi. 
rebelel'dlt:kıi ön ln<:e haıtıu, ileri l~Jrnl. dehlizde insan nefesi ve tütün niz? 
ıar iç!ın lrullantfrıicen, :sehl.r as:tylşllnl karışık bozuk bir hava vardı. - Saadetin hünkar .fermanı 
muhafazaya memur ve yeniQCril~r-Jen Merdiven başında camilerde ya. vardır, meyhane kaçkunı bir si

(Arkan var) 

Düzeltme 
Evvelki günkü teirlıkamızda .bazı t.cııüb 

ha.iaları olmuştur. Diizelilyomz: a.yrııan hususi kol neferlerine de teşmll kılan küçük bir zeytin yağı kan- pahi aranur. 
edilmie.<J olck!Jm anl:lşılıyor. Kul ba.~ dili sararıyordu. Devrik bakı}lı Karakol kumandanı yüksek 1 - iikinci sütun Gllunıou ı;aiır baŞl 

nıa.an can) °"1<-akılır. Iliisuü can çık• dır: Yenıiçıerilcrin heuısinc l<ul. kul tar. esmer bir baı uzanıp homurdan sesle güldü: 
resi dleıni~!l. nu tak11in:le: Kulluk kışla dı: - Ya anı araduğmız adem mışUr, inür dlleriıı. 

ilemek olur. Kolluk karakol, Ko11ukçu - Bre gecenin bu vaktinde mi saniırsuz? 
lw&l ~ ma.naaıına rehnek lil.:ıımıe~- ne istersiz? [Gelenler arasında - Yok yoldaşım, sanmaduk. 
pr. Baııı '(f(ıerlf.ib &&taJAl'lı> OIU'Sor, ma. Hamza Beyi görür görmez yu- lşgil eylemiş idük. Mai:lettı ki 
zeredı Gılıledı. varlanır ıibi aşaiıya yumuldu] tanurıız ve tekeffül eylersiz dbet 

[3} ~l «Jilw, ii11 aJfD; lir 4'1'&. Vaay ... Benim müriivvetlii ve 9e-

4f.. lıavellu efendim. [Hamza Be,f 

2 - Üçüncü sı.ltun kırkıncı satır bıışl 
l:'İlımen olacak.tir. 

3 - Üçüııcil s.üıt:un aıtııcı satır sonu 
ulu ağaçlaT oıacalıtır. 

4 - Üçiitıeü ıı.i11tınn IUriıı .vedlnci _.tı.tı 
u,,ı ~ e.IMılı\Jit.r. 
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ltalyaya Amer·kalılar Cezayir ve Fası C Askeri vaziyet :J 

Ceneve tekrar bomba
landı, hasar mühim 

.e ı b d ı (Sa, tar.tılı 1 Ütc:İ 11ayfa4a) karıda btıdirdiğimiz ,a.I lbidi.e , 

lşga e aş a 1 ar cepbes! diye telakki edılen tark dir. Şimdi bu hadiseyi çok nokuın 
cephesı olayları idea blr an4a u. c:ıbıı dl laaberlerin imkan verdiii 

A ~ nutulur, &'İbj ~ • .derecede Julaa plı,.hm: 
8 (AA 1\ IR A. (ll•f t...tlı 1 inci Hp-1a} ı lkuvvetler ..unıumı karargahı ba 1 diden sonra seçen İlkbaharda Al- Gerçekt~ sekizmcl İııelllz or - Soa günler.de Jıarh ~e Dakliye se-

~ ·ı - ~· Va,lngton 8 (A.A.) _ An>erl- sabah Greenwich ... aatile 9.45 te lllatlyadankaçan general Gira.d Ce dusuna lbUhaau Uçak e t.-1ı; ba • misl olar11k 125 parçadan uıür5-
1oglliz bo~ıba u~arı dün gece ka Blrlqlk devletleri reis& Ruzırelt, 1 aşağıdaki tebliği neşre.tmi§tir. l-zayir raayoou da4a uzwılUft'"ll üze.. Jumından çok üstün kuvvetlerle ve keb büyük bir Anglo • Sakson fi • 

Cenova'~~ ~~ b'I~ haamı =fBpIDI§- er.ilam p1karma lbart'iketleri ak· areki.t plinın.aa gösterilen rinden ransız subay ıve erlerine hL ayni _zamanda ftUlılrane 1bir pli.n1a losunun Ce'betüttart1cıta toplanmıı 
lardır. Büyük olçüde yan~ınlar çı • kında ıu demeci nqretınl§lir: bathca iki nokta cıvarın~a sahil. tab eden bir mesaj ~aymıştır. Ge.. ~. taarnlz ada "3.e1aa si - ıajw tdgraflar.a >ildir • 
karrlmıft~. 4 bomba uçagmuz ka- Mrikanın ga& sahiller nden ~ -de bulunan kumluk arazıye Ame nera1 bu mesajında .ezcümle 'fÖyle ~ade ftMM mıntakastnda iıtrpala _ mdrte idHer. 8 firlncfteşrin günü • 
:y:Lhdır. fıyank. ~ dar bir den· en rikan. ıt'a armın ıçıkar:ma har.e. dem.ektedir: narak b r ~li zayi.at verd.ikten nün ilk a.atlerinden itibaren her. 

lftıoma 8 (~) - ıkaly..a ..or- Amerikaya 'karfı yapıa.cak v._. mu. kel:lerı muva'ffakıydle 1>aıanl- <ıDÜ§manlarım1Z taraf nd ınıü- GOlll'a ~olu ıiaoyanca "Ye ıruıer- .bUde b 11 filo.u.n lafaıınakta olduğu 
duları umu~i karaıııihının 896 nu- vaffak olduğu takdirde Anıçrlka mışt~r. • . . kerreren ihli..I edilmesine r~~en. kes: Jıe cenu mıntakuınd~ bvlu • miilahn Amerlbn bra bvvetlerl-
maralı tcı>llgl: ı,in bir telruke ~ cilecek o.~n . Vıchy, 8 ~)\·~· - Sa~a~ı~ct~ biz 2 yıldanberj ·· eke p.rtıarı- nup ~ ıO kadar alklfık bir dlll"U - oin bava ve ı.Hoiz ılmv.et:lerinln de 

ıDüıı c.eoe i~ ı..va ~1e-l, bir Almmı - limJıyan litıliısıııtn "° - ~.ıchy .. maf llenndcn bıldın~~·· na harfi bar.ine riayet ettik . .BQgÜD ~ ~lklerl .anl:aşı'lan yaşa blr ~e Fransa ,hnali Afrika.&ıoın 
Cenovaya ıyem ibir ın .y~ ftÜne geçmS v.ere, en son h~ g_ıne gore,. son ha'!er\le.r~ ~or Almanya Ye Jtalşa timal Afrikayıı likl~ıle burulan evvelki >:_azımı~a bh- çok noktalarında birderıblre ve 
ve blr,birf arkaatndan dalgalar halin ınalzemealle mücehhez kuvvetli bır tımal ıAfrikada vazıyet c ôdı ıve işaaJ .etmek ls.iyo lar. Amer.ika ~-mevzuu etınlı .olduğum.uz J.§ .taf&ilatı .dünkü ,gazetelerde okundu
de ,eh'ir ve limanı •. b.>m~rdın M1 ~ or&.u, };ir A:ınerikan ce rnr ikbr. Kaı:ay.a aıfüeT cıb.r. h ... nlar.a takaddüm ediyor ve yaşa- 1h mcaeles~ ıh~ ebezn:n~yet veçhile ar Ruzvek ıi1e ~I • 
~· uar ~~~· Ö~. ~inin kuınanası • .. nôa o anıik, -ma areketlerı azı .nokta.l raa ma §ollnslarınuzı meydana getirmek vermen1~ 1ıatt8 çekileceklerı ~1- kan kuvvetlen komutanı general 
lerin sayıaı daha tesbit .eclilnıemıı- Afrlkadakl Fransız mustemlekelc • muvalffak ol'?u -~ r •.. B~zı .'?°~ · için bize menfaatsiz bir duygu ile kametJcn b~ldlrdlkt~ sonra bu bır. Ayzenhaver de Fransız halkına ve 
tir. he · J eynı z~~a rinln .A'kdenh: ve Aiilantlk kıyıla l- 1 rô.a .,da gerı .pusk' r lınu t • dürüst yardımını temin etm~ bulu.. l~ trendı :aı h1enne terketmek Fransız slvil ve asken makamlaı-ı • 
MI • , Sa ve Kagllan UZ« • na çıkmaidıadır. P& y~ı?da, in- A.mıral Darlan fharekat cihasmda nuyor. Ben sizin snflarltll% aT'aSlnda '11UJ'e'Eile evveli f'uka ı>ırtlarına, bu- na radyo ile tebliğ ettikler] bir me. 
rlne ~ boml>Mar a'trnlflar. ph enluauna memıUD ınühım mik- Vichy, 8 (A.A.) - Hiıkume- mücadcile ve savaş meVkiiml alı. nu takiben de Marsa ~tni~ mev. aajı ımiit.ea karaya çlkarılmala. 
ıdır. tarda kara "tümen°ler'lle de takviye tin resmi .te"bliği: yorum. zilerlne ~llebibnt& ınkanlaru~u ırana 1'1fr. Çtkarma .aokta-

ectHecllcfJr. Franuzlaraan 'bazı y:a'bancı ,.,. · • ~ .._ .,,. bulan mihver zll'hlı ikuvvetlerlnın IJıııı:rt arasında Cezayi.rin 'SSO Km 

b 
... ,,fl'lm -~eR%f ı . . · kı1Cl k b • 

Pasjf~kf mu4'are 1J rs.ı bart!ıket, Lbandan bajKa ka~. • raayolara inanmamalarını taleb v· h 8 (A.A) Of .O"ld" ke~ınl arasız bır ıe e t~ ı ba:hsında'ki Oran 'bari> 'linı aile Fas 
.1 .1 f il .fi n.nen mütteffklerimiz Rular lÇlD eder.iz. 'Hükümet olan btten hadi. . ıc ~· b 1h ·1 T 1 d 1 ı- eden fnglllz Zll"h1ı oeıdusunun lerl sablllcf-lnde ve Rahat limanının 

~. m~ lr ikinci cephe vazife. selerden aizl_eri h~beraa'I" 'tu!acak r~ ~l~~n n~~~~s~ ıallnlarına ıkarfı göll«- ı~.i 'ilk mu- 280 Km. cemıb batı1>tnda'k! ~fi ~~ 

G d l'M-anal'da Ame- 11nı ırorecekt11'. tır. Marefalın Ren .Ruzvelt e ce- d h 1 f t k lcavıemeıtle bazı lcar.tı hucumların marilarının islmleı-ı de g~ıgıne go
ua au\ Bu .'bardı«. mWlteflk nülleflcrln vabı, herkesin vazifeaini tes'bit rın !~n~~ld8: mu b~ ede e ~ç7 temadi ed~p edemlyec::ederini debi re Amerikan çi'karmasının l\ı~m Ce-
rika~ılar tlerJiyorlar p senlt ~!bir hamlesi o- etmektedir. Disip :n, sük\ın ve ~zn:ıan~ • ~~ clm;~cc ~ U- diifü~ r.amant Wunamadı ve zaylr m Fas, ıhem de belki Tu· 

1acü '" ~ muhtemeldir ki, Al- birlik lazımdır. Amiral Darlan, mıl Gu. unudu, 
1 

b ~~:~· • ened- ılmali Afr.ikanın garb ırarısı sahil- nus '..ablller1 üzerinde ro"k ~nİf 
- tA., - ra ıra ~a u Mll"t:.Ut: ısna .ı~ ·· .u.u..~ıL ..ı_L_ w:..:~ı.. • "' . _ _. a (A A ) B&hri ıman 'ft aaı,..mar ftaaifından Af • hare'kat aahasındatiır. d"l h k t t h kl k ;aarı onem - 9!: - ._,._._'\Ven& bir saba üzerlnCle yapılmakta ol -

Vaıı.:r~· tebİ· ··· - . r.ftcaya kaqı"hazttllınlln taarruzu w. Cezayİrde i•yan ~ ~~~ t are ~ l"f~~zı, mu a c.a :itirthiıdl.e jJıe .entldt_n:_ duğu anl.şı'lımılktadtr ve Oıaıı civa. 
=ye nazı ıgının ıgı: aea~. 4FNDS&nlll kurtarılması e Vlchy 8 (A.A) Ofl· a 1 a e mu a ı iT.. ~ iV.akii, 7 ıtaribll ıımqg.Ü laabtde. Tmda'k1 Franetz kuvYedet-iııin mu • 

.Amerikan kıtaları Guadalka- yerine getliiilmeSI b ... 11nt1a :tarihi Sabahleyin vı İ'd-... · ,ldiii LonJra ne ılıyor. :r.lade .milw.er :zadalt rumutlarllll1\ kabelede bul~ 1lk çıkarma b. 
nal'•n .,batı ıncla 1Merlamiflerdi1". bl nh:met ifa eöeeektir. .. ıC • f ~enrkend - Laındra .S (A.A.) - V:lchy a - Marsa Matnııh ~ eöster - demelerini ,.iimkürttWderl ve bir • 
Amerik uçakları devamlı u- r ....... F• ,. R lt IJ b ~~· ~e la e af en jansı. general Glraud'nun Cezayir- dikleri mukawımelln dahil ziyade kaç küçük Amer.ikaıı barb gemisi-
Tette hücumlarına devam ediyor· Maref'" reten rn uzııe ece CI ı et uarcr.n~rı &'~. r tar ın- de bulunduğunu <yalaaltyım <Ve ge - hem çekilınıeke olan mihver birlik. .nİ de babrdıklart llk a.Lerkr cüm. 
lar. Bütün Japon hücumları püs· Vichy, 8 (A.A:) - Mare§lll dan lgal ~llmtı baa bına~, ~n. neralin Fransa<la olduğunu tblldlrea lerine ~ı Jngllbleı'.ln ~~a lesindendlr 
k".rtül ·· üir Petain, Roosevelt'an mesaJma ver radan «'ellllJI .nıaılmnUar tara 1 811 bir haber .vertnlş fakat aonradan ol.duidar.ı <tazyiki tahfif hem .clel • 

u m~ • . . .. . diii cevabda tunları .,öylemi tir: ı geri altnmı§lttr. Şehrin dvarların - bu tda:L1> b~I geri a.lmı~tır.Bu, daılaa ııer:ide ,meseli Sollu.:ı • Kalla- ıBu kadar cenlt bir sabanın ber 
Cenub batı Pasıfık muttefık u. K nc1· • • •. d faa edeceg- iz. da karaya amr çıkarma :nokt.ıi.la- d:;,..1_ d • bl 1 d VI . 1 .ı· 'Sidl öm b""lg 1 d :tarafına eaulı .çlkU".Dla hareketleri 

111 • k ar.•Alu, 8 (A :A. ) _ e ımızı mu a ' IJU\&te eger r o ay ır. fi a - p geçııoı _ er o es n e lıunt • .Lonlar.dan bl 
M um~r:~r 1m1umi kar~rs~hı bu Verdi.,iim emir budur. • ~ında mı*avemel devam ıebnekte.. jansı bu stm!t.le filiyalta bu aabalı gerilerden de celbine uğraşılan yeni = y~ı . ~ . ım.: 
Pa:car sabahı 'JHtfl""ltiii bir teb- va,;ngt_?D• ~ <.A_.A.) - Harln- -dır. .. • . saat 8 de Ceaylr r_ad~ ile n~l.lwVYetlerin de l~ile. daha esas: 

1 lld:~ıc ~~u:w.._ 
ı·- .. ""tt f" L-"' y ye nazırl\gı bıldırıyor: Muttefik lıuvoetler redilen beyaınnMnenin hakikatıen:ıge- Jı bir mukavemet ı&osterilebilmesıru al !lal>b b---'~-'- 'ıh"' .d ,_ .. ı---A 
ıge gore, m11 e uuarı e- .... _-...:.1 ___ • 1 ku~l · O --ıt:..L..-L Am--!'1--t lar L.....__ 1 ·--~-.ı ldı- . -'--d uf _·u __ .. rın, u ııın:a~e m ver evJ.CUCP· 
. G. ' . . 1 doğuaundaki ~ a erı • ugllWolCnt: crmuul tn um-e • neral G Nmd taTWUR1an ıyapJ gını .temin naa:wr. ı~ mat muva.1MU1& . F . al A~lkasına teca • 

!!ı odıne !!.n hfım'3a d ..ı. -ke ran ve Ces.ay.ir'e ~ıkarılnıı§lanlır. kata büyük .iamveller lanıits ıetınlt kabul etmAtedlr. bir fC}' olduğu, lngllizlerln, münfe.. nın ransa pm h ~ :': .. 
uo en vug aa~n a na.... • . . . . _ . _ dmlıldad .B ku Jı d kalan 3 ltal .. l rizler.lne mıabal tra!!ml!Dl~ .açın 
te geçmişterüir. V:ıpnın tel.lıgı . c*IURll aan u_ ~~· 

1
u
40 

b~~-=· Berlincle aki•ler -rl.ıi ~!r al e Jı ~L-'il !Y~ tüı.;.~; tqehıhiis etıniı .olduklaruıı bildir _ 

M :n.. uo (AA) - R icby .6 (A.~.) - Remıan bil 1er, ilk bdımftlBD'.e .aore, D:IU. Bedin 8 (A.A.) - D N B nin ıvn , .. omuta eyeuer e cyıu =.::ı - karma -ırlık 
eı.oum 0 • • esmen dirftl • ı k.a.rd · .-.karini eair ettikten sonra bu tü • ~ne r.qnıen çt ~ . 

bildirlldlğine göre, Amerikan kıt.. y.r. .. 'f .:r· . . diplomatik mUharrln yazı!or: w lı ıkları ve mınta'k"l .h.Ukındıa tlmdiden mU -
aları Yeni Ginede Buna ucunda Pa- 'Sa'bah ..,.~ ~ aere, ~ • llfuna-6etler 'lıe,,;Jdı Amerikan kıt'alarının fllllal Af- ~enl.ı ~~ ~ fol ı lı talea yüııiitülnı.esi de muvai.ık de • 

, erk ve imal 1ıu5mına ıir m--rlk kit-- Jaeillz ..bari» :ee- 'Vichy, 8 (A.".) - 'N-ırler kadakl Fransız arazisine tecavüzii; fimdl pek~ üstün .~l.an . 2 rii &.:ı..ı:.. 
por un ~ ez ! mileri auııt 7,30 da Cezayir ve el. Meclisi, Birle§İk Amerika hükii· bilhassa birlef1k d vletler:ln hilen orduları.nı nnhverln roüt~8:~' .kuv. ~· .. • • 

varlarma asket- çıkamufhırdtr. il- metinin harbi Şimali Afriknye ge Vlıide bulunan Fra ız bül:Um.etile vcıt'lerlni daha ~enlt bir olçude .ku- ~ ~~ lnezı:~ı:~ 

k 
hasaa Cezay~r limanı ile Amirallik tirmesi üzerine bu hükumetin hala ,diplomatik n1ünasebet1er lda- .JaiU> yakalıyabıleeck bir ~kılde en ~ ibulımd ransaı:a ıa~dı§ 'kla 

Cüm ur,.y.et upasını d .. ··' .cı~~ bir çok t~~ Fransa ile diplomatik mün aebet ıne etmdde bulunm 1 &t!bebilc b.r ~ :a~cıı mevzıı~ :::.= ~1unly.etli ~erin -~m~:~ 
AnkaragÜcÜ kazandı ~=~ 11 a n~ b lerini kemıiş olduğunu t~bit ey. k t daha hayret uyandırıcıdır. ::-m te o an fi ltlara kart• ciddi blr tauda muka-

:11 --~~tt-•- l~~~?lara ay~. 1 asmeka.. lemiştir. Kara ve Jeniz muharebeleri Büt. •• •• bu-'--- .... o-men eg-er •I • bell~ bn\ımup hulunmıyaca.k'.ları-
(H A) c·· g nıuv&Ilaö. ..o QU!ti 1 r.oy enm - c . h 00k A lı - ·ıe· un 1lUU'a ·-··· 1 y k 

h 
~r~, ı8 tu.usı - um. tetllr. Vaziyet ciddidir. Patla"k ve.. ezayır. u ~t onQ8ı çeıın ı Vichy, 8 (A.A.) - Haberler mali Afrlkadaki mihver ordusu bun dır. Ahnany-:cI•. C$1}rA~:iken açn~ıı 

urıyet :ııpaaı urn~:vasınm on ıf'en de Gauı! hareketinin aitim .kal• Cczaır, 8 (A.A.) - Havas: nazırlığının teb1i,;ıi: dan~ b.Nketleıde .o1duğu gl- olan ve timdi JIEM. ı tt.u:. anın gız· 
kartılafmalarına bugun Ankara d ğ •• l . Saat 18 de :Amerikan .kuvvetleri, Şimal Afrikamızdan gelen son bl İ:qglliz oraUIUllım ka..,ısın<la yal. 11 blr yeı-lnde buJunan general Gl. 
Gücü &tadında devam olundu. 

1 1 
soy enıyorı:.., O..... U <Azayir tebr.ine ı2 kilometre uzak haberlere gör.e, F.aa'ta çetin mu. t =beftna ...... , laydı .her .ci • rand tlm.ali .Afrikıııdaki 'Fransız as-

ilk maç 1\nbn-a Gücü ile Maı.lce- O..n ~ ' ., L-·ıı mantaa ta :bulunan .hükumet k<>Nliını çe· harebeler olmalı::tadır. Casablan- ~~ ettn-•I takviyelerle bel. ıkerine kat';yen mUkabelede bulun· 
d d rı .taanıaz auurılf ~ "° !.ft•l z vqya • . l d. -en ..........,. • ika1 lar bl 

.spor arasta a .. o>:.nan ı ve ~a,,.i Amerıiam korveti batırılmıştır. O. vn-nuf er ar. ca .a.çıklarmda deniz muharebe1e ki Ha1fayada, J:.elkl de bıraz clıaha mwne1ar&AJ ve Anı.erı ı ı r 
1-2 Ankara G;~!a:z;dı !krnc ranın ıaaitnııla ve sdbmda :esirler •· Amerika Hariciye N-zam ne ri oluyor. Kıtalanmız Safi Ye -Fa- batıda :kenaisin• -:yeniden toplar, du lııalMkir •lbl .karJılamalarını taval. 
maç Cen~J-e:r • ..... e, e~~rspor lmmlflır. Cezaylrin büyük kısmının diyıtr? dalaya çıkan Amerikan kıtaları- tumunu ..ı.h ;mkinını bul~ ye etmiftir. Buna kal'Jf marqa) Pe-
araaın.~a idı. Genl~~er ıır;~~ıgı 2 yel tpgal edlldlji ve Jm ...da ..dunmıtm Vatington, 8 (A.A.) - Harici nı püskürtmeğe çalışıyorlar. Cc- FAilr.M, eğer :ııı ... lldimal istir.na .~ı- ten ise ıradyo iAe yaptığı mukabil 
karşı uç g~le ga 1 ge ı. brlftk ~ eöylenmek.tedir. D- ye Na:zirı M. Hull, gazeteciler 12ayir doj-ude..n v.e babdan gP]en llnc mihver onlll'Sll bu sefer böy_Je bit' ,meaajda bay Ruzveltl tlddetle 

Cümhurı>:et ku.!'~sı~ bu suretle nad.ad F~ lwvvetleri cfoğu ıtoplanbaıncla, Vichy'nin münase- kuvvetlerle ..çevTilmiştİT. Arzev'le yıapan111~ eibi -görünmektedır proteıto .derek Franaız askerine 
turnuvayı haç 1111aglUbı>:et kcydet ve J.atıdan ~l1k ı.arrv.zlar yap. hetlerj kesip -keemomeainin Ame- Oran ıara.aında muharebe cere- Bunun .bebl de .flmali Afrikanın müdafaa v.e mukabele emrini ver. 
me-den bitiren e averaJ bakımGı~ ınak için yola çikmtprdır. rikanın biç umurunda olmıyan van etmektedir. ..garb yarısı .aılllerfnl santtitnı ..,U- digftı'1 ·bHdhmiftir . .ıEie!'. FrAJMtdar 
d "leri bulunan Ankara u- b" l l..:ı .. ::. .. 1 . . l 1 d._.._ an en ' 1 lrf 1Dö Gol 'tara/tarları 11.,.ekete U' me.e e o ~unu soy emııtir. .bu aefa da IJl8J'ICfll Petcn ıu..:r • 

•. t 1ından bzanı mıs o u. ·r- _;_.Aı: Af lk clakl cu ara geçtiler Frs:ıa.~ lı-.a lene o aaınan puau r a 
Vichy, 8 (2'.A.) _ Cezair ci- Londra, 8 (A.A.) - Alman M ELEK ı• EK mihver ordusu yukarıda zlkrett1ği-

( laçük u ici ka~ virmda muhtelif .nekt lara yapı· radyosu, General Weygaııdm dün Ve nü Uıtl..a lhtlmalıe kaqılapıcak 
ıan müttefik ihraç hareketinin ıosunun tnsm.z _deniz !,<uv~etıeriy sın· emalarında ÇAR ~AMBA Akı:amı ve ~ıç. intizar eım.edı~. bir ha. 

* 
'N k 8 (AA.) _Türk muvaffakıyetle neticelendiğini le çarpışmak ıçan bugunku Paza-r 'if T dlaemn :yaııdını ve tesırile aenlı blt-
-~!~d· !> • •• Türkiyeve dyo bildirntiftİr~ Ayni Tadyo günü öğleden sonra denize açıl- ı:ı •• ı.yacak olan tamamen renkli nefes alabfbnek Jmkinını bulacak· 

&azeıleçwenn en u u r ra ' d • b!ı..ı· ekted" ~ K D 
d .. k ·· k limanların· fasta de Gaulle tar.aflarlarının ıgını uuı:rm ır. tır. · • 

onme uz.-e f&T: •• • • • d V d v· :1J B ~ d t H d . . eitmitlerdir. Dün bu- harekete geçtıklerını ı::ve urumun eygan lfl e an a rsı ZI t:: T:;:e gazetecileri Wande 1 ciddi olduğunu ilave etmektedİT. ;ondrac!ı (At~~ 'v~~y ·~ Batırılan ıüttelik ve ileri 
Wllkie ziyaret etmişlerdir. :aznblanhaıla ~~. yCoau, .er~. .. e.~gleadn m un 

M rt au.ı umarleaı ı-unu og en 1JOD· * Stokholm, 8 (A.A.) - a Londra, 8 (A.A.) - Vichy ~a saat 13.45 de Vichyye geldi. 
1938 ..den eri Gestapo t~rafmdtan dyosunun bildiTdiğine göre, pi bildiriyD1". 

nin .bilet satlflna baflanmlfltr. 

CONRAD 'EİDT SABU JUNE DUPRES lıapsedilmekte .olan e l~ı Avus u.r Kazablankadailci ayaklanma ha- General Jiro'nuırmesajı 
Ya Ba,vekili Schuschnıg, Oranı· rcketi bastırılmıştır. Londra 8 (A.A.) - Dokuzun. I 
~nbur1t yakınınde me~hur Sach- ihraç muvaFlakıyelle lta,araldı cu Fransız ordu:sıma kumanda e • 
aenbau temerküz kampına nak· Londra, '8 (A:A.) - Müttefik den ve 1940 Mayısında ealr edil - '1 

tarafından temsil edilen dünyanıo bu 8 inci 
harikuını görmeğe hazarlananız. 

Berlin 8 (A.A.) - Atkeri kay. 
naklardan öğrenildiğine gore, Al • 
man denizaltıları dün Antil ılın.a
l de hepsi 16.000 ton hacm:nde 3 
-semi balımıqlanbr. Bu 2emiler • 
den biri 8,000 tonluk bk petro 
~isidir. 

lerlilmiatir. 
=z 

Edebi romanımız: 1 

Y a.zon: C eı>ad F _,hmi 

Birinci Kısrm -
-1 

trik lambası , nıyor. Saat gece- Kapının zili tekrar uzun uzun 
;n on biri. .. Her taraf o kadar çalınıyor. 

~er.İn bir ses.sizlik için~e. ki. üç - Cemil korkuyorum. 
od ilerideki duvar saatının ıtle- - Çocuk olma lazım, ne var 

· ~ bakır levha ü:zenne indirİ· korkacak? Senin burada olduğu-
yışı, . el .ı.. ·ı ? H b 1 ~'Çekiç 8ameleri halın de a et~ nu uı en var DH em u saatte 
be .. -.n misli büyüyerek aksedı- kim -gelebilir? • telgrefçıdw, 

" yabud da i>ir yanlışlık ... 
yo~i.rden kapmın :zili acı acı öt. Kaşlanm yukanya kalkmış, 
.. :anımda yarı çıplak yatan dudaklarım derin bir ~af'kınhk ve 

tu. d L- biraz hayret, istifham edası ile bükülmüş, zi-
genç ika ın ve uen r kr 1 bekt" 
daha fazla teJaı içinde sıçra va- ::'ite arı çatm)asınfı . ..ı .ı'!loırum. 

d ğ ı oruz Bu · ı a an, gc en e gra çı Qegı , "Van. 
rak ya'ta_~~ 0 kru..ı~Y tabi.iyim l lışhk ta değil... Gelen daha doğ-

B ~ıu 1 Temmu.z .J940 hareketlera ne a~r 1 ı · kim ı::ıı '1-ı 
eyoK • • l itilir? Bu saatte nısu :ge en erm o aUK annı 

Muharrir aeğil, aktör olacak Knn gelmAı!I ..o a . 1 Abajur- pekala biliyorum. Onhtrı ben 'Çll-

-..mmııım ben. o.Ro1ümü inanıl- bu ne telaşlı k•P1 'i9: ış. k ğırdım Fakat dediğim gibi ro-
dan sızan koyu mavı 1•

1
•• genç 1u .. mu·· ~ kadar .nizel oynuyorum 

ll'.laz bir kolaylık ve rmuvaffakı. k d .. ::&li •• • • e gonneme e-
l-et İle oynuyo-·-. Hi.diıcnin a mm yu nu :ryıc. . ki bu iritlisenin beklenilmez bw 

• -·· A • 1 Gösleruu arıyorum. . d" 
f~lac\eliği, uyandıl'dıiı büyük :;:~n~.ıo u?:orb"l Altı aydan· ,ey olduğuna adeta kendı ken ı-
1- • • '- ..ı h • bır goreh ı ~!11··· yorum E· min de inanacağım geliycw. eyecan bile , ... mm 'ulfllllı ay- b ıçm yafl · ...--- en u aa ne b f t ;N-üncü zil sesi... 'Ne de 
t'eUc ıeyretıneaine ve "-ndi ken ı· d ı b • yumruk dar e. f e -..-tt· ını en ge ae rr 1 ve uzun uzun çalmıyor! 
~ h&yran kalmama mini ola- aHt.: abajuru kıracak ve bol ady- ';..ra; ~·r kararla yataktan •yere 

ı.ııJ'or, dınhk i~;nde onun ç1rprnıaını o. nı ı bd"' b 
'"' ._,,_ .ı-- -.-.:ıı ...J.:- 3".mganı atlıyor ve sırtıma ro Of&Dl rt• 
ııaU.tön apartıman hl-an .... ya uvy• ae,...--e..._--. . . l'U1ll 

- Dur canım, telaşlanma! Bir pının kanadı birden ardına ka. nokta da içeride, yata•ımda ya· 
bakayım ... Görmüyor musun he. dar açılıyor ve içeriye ta,kın bir lan senç bdınm muhıuue ınen. 
r.· kapıdan ayrılacağa benzemi- :ncş'e içinde, birbirini itip kakıt· aub olmaları idi. Tabiı tckmilı 
yor. tıran, eülen, baiaran bir maan desil ... Ancak dört bq taneai . . 

Onun dalıa fazla ıarar etmeai. 'Seli akmaya baılıyor. Fakat öyle inaanlar ki yalnız bu 
ne v.akit lbıralmıadan kararilıktn - Vay Jaem bisi davet eder. tanesi bile ki.fi ... 
yiir.üyorwu. HW. Jıazlı .ilerliye- ~in, hem .de ,at~ uyuraun ha! Bir çoiunun aarhot oldukları 
re.k koridoru geçiyor ;.re autrenin - Yarım ...aattir kapıdayız. anlatılıyor. Hatti bazıları ayak· 
elektr1ğini yakıyorum. Zil artık Misafir böyle :mi kart.lanır? ta güç duruyorlar.. Daha iyi, böy 
çalınmıyor. Kapıyı :sç.madan :bir - Dikkat edin çocuklar iize- lui daha iyi... Sahne daha mü· 
dakika etrafı dinliyor.um. l"alnız rinde hiç le uyku hali ıvok. B kcmme1 olacak . . . İçimde bayıltı. 
duvar saatinin işleyifi duyuluyor. ipek pijama . . . Sonra bakın he- cı bir neı'e v.ar ... Adt!ta ben de 
Eakat o dakika.da bana öyle ge. :nüz bir saat evvel Irat olmu,. aarhoıum. 
liyor ki bu, saatin değil, yata. - Ne. .. Ne . .. Bir kaçamak Bir el ip.reti ile gürültüyü rus. 
ığıında :heyecanla çır:pınar: genç ha ... Minimini bir sevgir, yarı turuyorum. Normalden daha yük 
kadının kalbinin gür.ültüaüdür. karanlık bir oda, bol lavanta ko. sek bir esle: 
Derin bir haz içinde ürperiyo- l<usu.. . ç ki - oc.u ar, affedersiniz, iben 
:rum. Nihayet intikam .saati seldi. - Görelim, minimini 8eTiiliyi bu aqam için •İzleri davet etti-

Elim kapının tokmağına uza. görelim! ğimi tamamen unutluın! diyo 
nıyor1 Haydi cesaret, yalnız bu Belki on beş ki,;ıer ... İçlerin-
tokmağı çevirmek kafi ... Dışarı- de kimler :yok... Hiç biri yakın 
dan leT duyuluyor. Fakat dost .değil, fakat hepsi ayni mse • 
acaba doğru 'JDU :Yapıyor.um? 0 lekt~ .hepsi .arkadas. V~ bir ÇO• 

kadar derin bir sevinç .için.de aü. ğu karaktersiz, dedikoducu, ge. 
T.iiklen!yonam :ki bu bir lahza için v~e inaanlar. .. OnlarJ mahsus 
ayaklanan endife "çimde derhal '98Çtim. ~ ltirıer, hepa.İn;ıı ilz.e. 

rum. 

············'-········· ...... [:?:~.k •. ası r. .ı•) ·············· 
Erkeği kadrn yaratır 

\P.ı.ua yatak "edasınh ~ ~IJJlak tf6i'.&ne çe1ö.,.,,.. Aklına mı~~ k. 
""1 raamd&ki komod..:a üstünde eelen fena ibtimaDerle ~et - Cemıl ; aç.ma.,. ;f';al· '9ÖnÜp lrıayboluyor1 Sed bir 'hare- rinde ayn a,r.ı 4urarak. Bu :inli. 

T «r.i.lıamtzuı d.wamı ,....,.111 
ki nüs'hamı.zda bUlacaksınu: . 

' ...._ gaa.i alııı.ia-lu ldçiik eMk- icinde üoerdl!ini lai...Wonun. Y111'1ftm -.na, ._.... .ıkeıtle tokaMjı ı&evir.iyorum. Y..a- habda dikkat ettiğim bi... J>a~ka ) 



4 Sayfa. 

Dl~ nu çu.;tttip düfiirmeaine sebeb olaın 
Dit etkrinin cerahatlanmuına kartı 

• 

ANIN 
Dit Macunu gayet Miiesairdir. 

SON POSTA 

ı 1 ( Bulmmmız : 2z (t6) ) : 

Brınlardan 30 taneaini hallederek 
bir arada yollıyan okuyuculan.. 
mızdan 80 kifiye hatlarına 
gidecek hediyeler vereceğiz;. 

12345678 
~ _, _____ .ı_ 

Bol .köpiiği ve tlfai .baee-.iyJe dit etlerine nüfuz eden 

SANİN DİŞ MACUNU 
3 -------1---- .. _, 
4 
5 
6 
1 
8 

-=·= - Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
BG&tin ~-,_fiim-ıietıden iawla •Ylniz. ---•- Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

--.ı----
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Sc>ldan 5&ia doi'ra: 

24 Birinciteşrın hilmecemizde kazananlar 
! = ::.u(&~~ı. Hergün ı·zMı·a KURTULUŞ 3 

- Cat (li). ..:...:...•- (Baı taralı 2 nci şayfada) ... .ııııı-I•• ••llııı. 
4 - Köme.b bayvanlwınd.a.n .,. .. ,...,<n bot görülmeksizin, tatbik edilecek. 

~ bulwıur. (4.), Tabaka. {-3). ttr. Gene fÜpbe yok ki insafı, vic- c şı e Fab·ı·kası 
5 - Te~ bir emi!ı- (2.), Btr neyi danı ve kan.un korkusu olınıyanlar, am ve ' A 

flliııer {5l. bu tedbirlere dahi karıı gelmek 1 • 
H Blri.nd!•.in t.rıh.lı bilm~ıme 

bMaaa elUl.J1181darıaıauı. lııbnlııııt ._ 
~ Judı4lı.r. Ia&aabıdcla 'Mhma• o. 
k•,..meul&nm.ııuD laeil7dlırbai Puıırttıll. 
Pe~ &'iinJerl illedee ....,.. ltisaat 

kiıl"IJat oı1a ebtl smıf 2.A dan Ul Ne. ' - Bir oeşid vilayet. (i). çin ellerinden geleni yapacaklar, S A D ı· ıwP' 
zahet Yı.lurma.z, İ8tanbttl ~ek Ji8.esi sı.. 1 - Umk (8). daha kötüsü,-alttan alta onları ten· .-a. 
ntl 4.G d.ea 6H Neca.... 1 - Bir medeniyf>t (3), Alçak ilai k1d ederek yayud alaya alarak; bl- G •.. r t u D c a, 

Kolrulu aaban (.t), zi kendi taraflarına sürüklemek lsti-
~aı ................ . 
TaıtıraQ balU&Alıann ~ ~ 
Ue au..leıia• ch.derillr. 

(Soa. Poab Hatıralı) Yu1randıuı aşa.iqa clotr•ı yeceıklerdlr. Kime yardım edece • 
Kqehir erıta. o\ul sınıf 3 den 961 NJ,. ğlz? Mesele buradadır. Her kayıc:L 

nan Beaurd, AJpullu ilkokul sınıf t 1 - Def.inede (8). lama bizim keyfimizi bozduğu va· 
den 24 Müheccel Akın<'ı, b~anbaı Üs. 2 - Sinirlilik (81. kit onu kırarak ve bozara.lı. kesele-Bir ıite ltolonya 

İBl4MIMI H~ 1iee9i ~ 
den 18~1 N~ Giiter. 

3,.B küdıu A~lktücbe yokıuşu Ne. 31 de Hü.. 3 - İstalib11l4a. bir sem.tı W. Bir W..'Y. l'İni doldurmak lstlyenler, bizim 

Bir Atatürk tablo,. 
ıtst..eHı Caialoilu ~ 8l'İıQ. elurl 

•IMf le-B ~ so NaUll Ercan. 

i!eYlu Akb..Wt.. Tail m. zevkimize gtdecek bir edebiyat 
Alüminyom bartlJı 4 - İlc'jJi m. yaratmalda güçlük çekmlyecekler ~ 
(Son Poata Hatıralı) 5 - Vü.cuddıaıki iel."e (3). Şehir (4) • dir. Şurası doğrudur ki vurguncu 

Ha1rabolu Hlrolc:ııl sınıf 5 taıebeısindem 6 - Bir pb. mrideal (2), Toplu.itik bir esnafın ilk suç arkadaşı, müı-
llasfbe Açan, Bursa. ıt llllOU illookul sı. (5). terisi.dir; nitekim ilk kontrokusu Bi.r eliıi kaateti 

Oliwıpd clava Tek.LM M..._ 
Sün.Mii. ~. 

&lih nıf 3 t.e.n 29 nmnaalı Emine Yetim, is. 7 - kim (2), Si<*n (2). da odur. 

Diı 111'f;Otll 
(Sos Posta Hattnh) 

.&ııbra Milli Müdaf.a Vıti..... Jla..,. 

itaınbul Swl1anahm.ed 2 ind e'WJ sınıf 8 _ Bir BeJııtaşi ocafı (1). En hafta hükumetten, zamanı 
4,,,B de-a Diiındar Erıteııın. .................................................... ı939 a doğru geı-1 atıp, heplmiZ'I 

Ayna d fer~ ıgötürecekı tedblrl.ec- değil, 
(Son Po.ta hatıralı) c iri d ada S 1 n a buhranın cihanı sarıp savurduğu 

Memleket sanaylinde 1>iiTfilı; bir eser olan fabrikamız heı 
türlü modern teknikle teki.mW ederek bii7ök lhliy.-.çıan 

cevab Yennei'e bll.$lamış"1'. 

SİPARİŞ KABUL EDİLiR 
Limba, Lim.ba fi)eal, Sür.ahi, K&Ya.JliO'Z CaJ' Ye Su bal'doılı ve Wlt.11uım 

ıöccaciye... Adres: İzmir Ga.2iler eaddeııt No. 212 'Ie't>fon 1712 .. 
'l'el&Taf a.dre.l: Kur Cam 

D • kk t lzmir Kıırtul.ut eam f&brikası ~ Sadıiıı 
J a, : Gürt.uncn. fabrikasına, lıurdunnuş olıhlia au • 

a.uam ocaklar sa.yetinde penoere cıam.la.r.ı ela imal etmete muftffllk ol. 
ml&'fllllil'. Fabrikada. peDcel'e camla.nm imal eioıdı: i\oin her e.,...,_ •. 
lıp.laı: ııa.zır1a.nm.ıştır. Fabrika bna.J ettitl camları yurdumın.un • aı.:rta 
ld)şelerine kıQıdar !mEetmeie ıı.ma.cJıe olduh l1bi •ym mıişl.erlleriaıla sipa.. 
ri6lerini vesika veeaıire &ibi muamelelue ihtiyaç eöstennekslI.iıa -..ıtde 

M~hiı IJllM 3 de 'binbqı Zlhn.J 
~ otı. ~ llıt.1...0..u ıw.usi 
ın1dlatıobe variılat m&IDCU'll •ihı zmı 

K-.otıu, İ:Btaıılnd ff İİlloii i"4*•1 slBll 
2.B dlen 606 İaei. lJt'al. Wu1Ml1 Fatih 
Kwıı6ıwJı SetilMt ~ JN. 5 ., 
~K~. 

ı..t1nll Bota•çf lisesi s11uf 3 den devrin tedbirlerini bekliyeceğlz. Ta. 
Oıtıan Kiper, Wanbul Ka.)a.taş Uss •ı sy an cık m 1 ~ bli geçim prtla.rını, umumi bari§ • ._... ________________ ~ 
,_,,, 8 ~eıbeııirıdlım Sa.lilıatt.bı Uğur, y tan hemen sonra dahi bulaınıya • 
Kmmapı ~ıu l/A dan 509 Sami. ' cağ11Dtzı diifüneceği'Z. Bilerelç ve 

Dit mClftlfta 

Kitt!b Moııkova, 8 (A.A.) - Radyo- istiyerek, f~lığa ruı olacağız. 
Kva.iııük c1an&- lik 1 brik.as mu.ha nun bildirdiğine gğre Ciritte Han Stkıntıya çare 0ıaraa bu balkın ku.. 

_ .. _ ~ k •.... ..
1 

... ~-· yada iııyan çıkını~ ve çeteler iki lağına: «- C.nım, kiminle mu • 
......, ınetBUMI ~ ı.ıı:ı nevgıuı ,r,mcn, ' Al "ld'" d'"kt ' B '- d mU1iA aı.a... ..,, •--,-• el ,,... ._,,,_1 yü.z man o ur u en sonra harebe edeceiaz? u -.a ar 
~-paarı ... ~n..,__ :varı -ur.,.... ar d ~ı k"l . l d. ı"-·- ? ....a..-•- N ,.,,. ..... V-"'-"' .,_ .. i:ıım,M; ag ara çe 1 mış er ır. müdafaa ınasrafına ne uu'-Ull var 
-- G. ""' uc .,._. ,~y11z, nd d ~ ! 
Y~n~'ler içinde lokant.a.cı Baha et.He Asıl zO«"luklar bu an oguyor » 
Nejad Gül&y, Alpulhl blonl içi No. 298 TAKVlM relklnin.1 bile ulaftır~ar obnU§tur: 
ela Mu:za.ff.er Dlt<ımenU İstan bu~ Kaba- Q 2 nci teırin Doğrudan doğruya bızl herhangı 

AYDA 5LIRA TAKSiTLi 
Tasni. m~~ ı-. elbna.s1ı ve pı:rl:mtaJ.ı saatlec", altın V'" ...._ n.1.
yiizülderl, luymelli tqiwla risfö çlodJ: ve plaklar, yeni şeva.llye rizükler. 
ırümiişten ma.ınııl zarif ta12ı. pasta. Ye yemek ıb.lı.onla.T11UD. zetıl'ln peş.ldJıd 

l'ehnl~. Sa.aıt1er emsailil l'lbl 15 sene ~thdır. Sfipa.rlş etmek ı.A,.enlı9e 
kııWa.lok rönderlllr. Mektubla. tista.nbu1 posta lmıtusu 184) adl'eslne milm.t'aa&. 

BM:iirik etıt& elııal. samf 3.A dlllR lt6 
Melımed S*11111', Bafra frıeeci ıaüe&dıele 

~ı Şe\ı"kıet Et:WeoSıNl otlu Bafi2l' 
~on, hta.nbul Cl\Pluihı ~ 
orta olrulu sınıf 2.A da.n 633 Naci iesrer. 
c1&iaıı, İstwnb11ıl Hıı.yriye lisesi ~
ftıdea 11 :mmıarab ll'iida. Tlttea. 

tıııftbai ı iool llloolad sınıf :;_A. da.n 365 Rumi ene 1861 birine benzetmek arzusundan g~ • ---------------------------
taş er'lrdl lisesinden Bllrban Şab.r, ts. g 1 Arabi hoe boyun eğdirilmiı memleketlerden 

N . W ~ Pazarte51 _ len bu telkine bu memlekette ına. T k . 
Biiyülr mırhltra deltm 

erllblMI İt' n.,.ı .. nttll'ıl ı aci teıria Retmi .ene "-u•m nan1ar olmuşt~r. HükUınet tedbir· ,________ Ü r 1 f e " 
Sapa.nca. ]JOEfı& ~l&'t'al menurru H. Ya. 27 1942 ı lerini beklerken, milli müdlikafaa ı!t K o·. y L u·. ·ı ş ç ı· E L B 1 s E L E R ., 

Bun;a. Htbaşı üntü oaddıe Jlama.m 
sebk N'o. f de T~ın l!lilmeı. kmit 
Y91i T.nm İllaolca'lu sınıf 2/B ien 376 
!lieJtilaan F.lıDMn, :ts&a.nbuı 15 btci oıro. 
Jwttl Mftif l/A tıb.Jt 18 Ylibel AkıMIR. 

ONEŞ IM .. Aı<. zırlıklarımıza asla ge\ffek ge • ve 
maç oflu Methı, M~fakema.tpaıµ. er. G Şevval yeceğini; harbllı en nazik "'~ buh. 
ıfııl. okııl 2.B den 69 Vasf.i ıbkan, istan_ Ş, l>. !;;. V· ranlı safhasına glrmlı olduğu bu 
hl Bot~ı Us.esi sınıf 6 dan 199 l\le. 7 u 29 ö 00 bl'~•-· devirde ve bundan sonra, ıcuo.ıs, 
tilııı Haşim oifıu. 1 '" ti O:.l milli müdafaa hazırlıklarımıza büs-

Küçük muhtrra JJteri 
9c:alaltk:, 8llhra. PMk\ llMlftl.llT1l Ne<'. 

Me4ıe1ın ~ eiıfu TeMman .lll!Mnli, 
Diirıc-e eıtıta. ..... ~ 99\f 3..B an. ı.1 sı. 

~ T ... -. ~ o.rhılriy DfJYe 1">. 
}'11 Oölri ..... ıro. it ia 1'8İ~ 

(TİYATROLAR J 
istaftlNl Beledi~ 

fi Şıeıllll' Tlya.Weları 
Komeııli Kısmı 

• ' ;Bu ÜC'l m ll&Sl 2J8 .38 ... 

\ 

1 ASRİLEŞEN BABA 
y._n: 8tMre Meas 
~: A. RacotHIJti 

Türkiye Cümhurıyeti 

ZiRAAT BANKASI 
][~ tıu6i: 1818 

100.000.000 Türk Lirası 
$-.be ft ajlmıl adedi: Z65 

Zirai .-e ticui ller tttTl 1'ank& muııımfil~}erl 

PARA BiRiKTir<c.NLErCE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

1.i~ 8'm)r.a8lnd.ı. t.:aınltanlı v.e lbbı&ıliıc taaaıruf hesablaruıda. eıı 

as 50 11.ruı b11.lu11.uJar.ı. smeı1ıe 4 iıda ~ lwr'1. ile aai'Khki 
t.am. c6rıe ikraJlllıye ıl&iıWacakhr. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lin. 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
ı:>tlkbt: Re.bia.rınızda.'ii paralar biı' sene içinde ;e lirada.n aşağı 

d-Oşmlyenlere Bı:raıntye ı:ıtk\ıtı talı.ılbtie % 30 fa:ıluil.e verilecektir. 
Kur'a.'la.N. se~e 4 defa., 11 Mari, 11 RazIN.11., 11 Eylül, 11 Blrin.,i 

kanun tarihlerinde Qıekil.eceklir. 

t••••••••ı•M•t•••••H••-t•ilt••••._-•-N• ..... t• ... l.,._ ... _111•1••-.. ı••• .. .__ 
····~"·;~ Matbaası: N-.riYN MiWlrilı M. Sami Karayel . 

1 

iAHIBl 1 A. Elaem UiAK1JGIL. l 

ô~e 1 llciodi Akşam Yatıı bütün hız vermek zorunda olduğu-
S. D. S. L • :::;. o. ~. J. muzu dtqüneceği-z. Bize kuvvetK nd.v~ı 

E U 68 16 &o 17 67 19 .,1 ren bir nokta kalacalclır: e ı 
1 .... kendimizi mutlaka besliyebllir, 1 • v. 7 uı 9 ts ıı .. 

dare edebiliriz. Falih Rılkı Atay 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Boıziiyiik • ltara.üy • Pıuıa.rçık • Bu;rsa yolunun ~ ~ iami.ri iıfi 
oMqı kıeş!C ı,edleU t7i87 lira U kun:ış ü'llOl"Wıtea lı;&pah zari uuıı.ıe elıatltme~ 

ye çikanmu•.ctır. 

2 _ tbaıe 16.11.942 P~ ıiınıö .- ıs cıe ~ıeclk yHay~ Dlll1.a mü. 

lfliİlllöiü. odasında ~I edeo* iıale lıılmİblJ~NUlllıCtıl J&P'la.eakt.ır. 
3 - İhale evrakı şmılaı'llLI': 

A - Keşif metraj&. 
B - Keşif hülisa&l, 
C - H1l9U8İ ş&M.nam.ıt. 

D - Mukavele formüıii.. 

E - Ek$111lme şart..n.a.mesl. 
F - Silıılilei fla.t eat.V"eil. 
il - Baıyuıdırlk işleri g-r~I ve f.erıni şa.rtııa.m4".lerl. 

Bu evrak 138 kiurWi muka.bilıindıe Bilı>c.iı~" ıı.ıfia mii.durtüğünden almabiıir. 
( _ Eksihınıe)e tşt5ra:k e~mım içjn aşa.ğı.da yazılı şartıla.ri h:ıiz olmak şa.rttir. 
A - İhale tarihinden 3 gıin CTVellne kadar nafia. müdiirfüjiine nıüracııat 

dilerek bir S('ne ?.a.Tfnd.a. mı a.z ıo bin lira n.isbetinde ŞOM' inı•ıaatı yapmı.ş oldu. 

tıına. a.dir vess.lk ibraz ooıerek bu işe g-itebilınek için viliyetten ehliyet vesi -

kabı aıma.caklıtr, 

B - 942 yılına. aid Ticaret od.ısı ,-esikasi. 
5 - Muvaldlıa.t tooılna.tı ıon liira. 56 kuru..~ur. 
6 _ İJuı.leye ginnek ıı.:tıeyenıerin, 2-190 sa.yılı kanunun ta.rifa.tı da.ireshıde 

ba~ırlaıyacalı:ları za.rfı:ın ı nci :ma.dd~c yazılı va.kitten 1 saa.t evveılne kadar 
lromisyon reis!iğ'h~ nUJ<;buı nıuk.a.bllind.~ yermt'ICl'i tii.zundır. 
p~ vu'Tu bula<ıak ~eclk.meler Jnbııl edilm~. (1012) 

Devlet Demiryolları ışletma U. M. den: 
Mlllııanımen bedeli (34.llOOı Uu. oı:an 8 aded 5 .küoval.hk ve 2 aded 10 kıiıo. 

vatlık :motör.jeııera.t.ör _crııp11 23/12/lHı Çaın;amba r;iinü saat 15,30 da kapa.il 
sarf ~lii ne AJ*&rada ·İdare bina..smda lıopla.oa.n Merkıe-ı 9 UMU Komısyonra 

sa.tan ahoacaıktır. 
Bu ite rtımek ~enlerin (2.610) lira.ilk mıava.k4<.:ı.t teminat ile kanunun 

-..,io eWi'i vesllı&Wı ve idtlülerini :.-yni l'İİD sa.at lt,30 za. kada.r adı f4'Çen 

K9~n &ei&tii'lıDe vermeleri. ıi.mndır. 
ş.uıtna.meler paıruız olarak Ankaıa'da Malı.eme dairesinden, H. Paşa'a Te. 

sellüna ve Sevk Şeflltlruleın Vm.ln oıuııur. (1008) 

Bir ı.ene zarlrita İzmit deposıı naınana. ce4eoea olan tahmin.en l.ıO bin tGn 
mac1eıo. \ııömüründen 3700 tGnunun tzmıttc ve 1300 tonunun Ada.p~annda. tıah. 
mil w ta.ıı.l!ıye lıı;I kaımlı zarf usuli ile e csiH•ıneye konın1Jt1.ur. 

Ekst.ıme 12/11/912 tarihine müsadif Perşembe &-ünü saat 15 de Ha.yda.rpa. 
~ 1 iool ~lelımc komlsyonu:ııda yap•1o~tır. 

Beher Wıı kömürün tahmil muh~n bedeli 100. tıa.hliye muha.mrneo 

bedeli 75 1ııurıu.,tur. 

Muvalıkai tem.ioot 656 lir.a. 25 lı.ul'U.11ıur. 
~e ışUra.k edeccldellin teklif meıatublarını eıksif1ııneoden blr sa.at ev. 

..etiıııe kad:v lııomisyona. ve.rnıiş olmalan lamnd.U', 
Pllllla lsahM ft ~me alııılııı.k ~ istetım.~e mürac&M edilmelidir. (793) 

Toptan Satıt Yeri 
Müesse6e11l atelyelerinde UCUZ, SAGLAM, DAYANIKLI olarak 
köylü ve işÇller için yapılmakta olan elblse ve palto Çeıtldlerlnin 
Kastamonu ve kamları için toptan ve perakende aatlf yeri: 

KASTAMONU 
Avni Okay ve şeriki Mustafa Öziş 

TİCARET HA NESİDiR. ----" 
EKZAMiN r EKZAMANIN HUSUSİ iLACIDIR. 

ı Yara, be.re, er&-enlik, si~Lce ve bilcümle cilt bıq;ta.hkla.rındA lııall.mbr. 

~ YENiDEN PiYASAYA IRZEDILMISTIR. 

TÜRKİYE iS BIHKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKBAD!IİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMİYELERİ 
1 adet 1999 Liralık 1999.- Lira 

1 )) 999 )) 999.- )) 

ı )) 888 )) 888.- >l 

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.- )) 
, 

.... ....ı 

Türkiye J11 Bankasına para yahrmalıla yalnız para biriktirmif 
ve faiz almıf olmaz, ayni zamanda talihinizi de deneuı.iı olur • 
aunuz. 



(Bu sabah gelen haberler 3 ii.ncii sayfamızdadır ) 
GÖZÜ 

KULAGI 

DİLİ 

Sene 13 - No. 4403 Yazı iJlet"i telefonu: 20203 SALI 10 tKiNCİTEŞRlN 1942 İdare iflerl telefonu: 20203 .. 
lümiiniin dördüncü Jıldöniimü 

Atatürk bu sabah uyanabilmiş olsaydı ölmüş olduğuna inanmaz-
dı. Hepimiz hiç ayrılmamış kadar onun yakınında ve yanındayız 

Ona lüyık olmıya bakallm ! ııatürk _ile HariÇte 
uzun hır akisler Hala kurtuluş imtihanındayız. Hala büyük 

imtihan günlerindeki kafa, ruh ve irade 
sağlığı ile yanılmaksızın, sende/emeksizin, 

engin aydınlığa doğru, tehlikeli, dar ve 
sarp geçidi aşmak zorundayız 

Osmanlı saltanatı teslim olduğu vakıf Mustafa Kemali bulduk, bahtiyarız. 
Atatürk öldüğü zaman ınönü başımıza geçti, ne aydın bahtımız varmış 

Ya~an: Falih Rıfkı Atay 

.. k" .. 1.. .. .. t •· d .:1 yıl geçti. Atatürk 1 li kurtuluş davalarında r;kir, yaratıcı deha: lnıan 
A. talur un o ıımu us un en - • ] ş f "'d"" ·· ·· üt"' •• .. 1• d her •eym kay-.la. · olsa··dı ölmüş oldugu.. sa ıcı e • gu ucu ve yur ucu ra e .,. . 

bu sabah uyanabilmış ' ' 'l d-r nağıdır. ~ustafa Kem-alin eserinde ne gaıblerden 
· d ç·· kü" T"..ı·lye 4 yıl daha 1 er eulr., · .. '--~ 

na ınannıa:r. 1• U(t • ur"' . . . a ıhnallllf 1 haber, ne akıl ötesinden esrar vardır. Eser, nu;&DC' 
iç ve dıt n1'%8ıınl. ~dur. Hepıın .z, hıç yt' 1 diitünen kafanın, asil ibtirularla çarpan kalbin, 
krda.r, Onun yakının<le ve yanındayız. . T"" k it diğlni bilen ve bildiğini lstiyen cesaret ve az-

Türk tl\rihlnln en ·kara devrinde ıeldt; ur 
5 ~ i insanındır. Mustafa Kemal mHietler ara. 

· • fl" d · 1 · d b ' 1 ·· d ver - mın yan ' tarıbıınln en şere ı evır erın en ır ne vııcu . d büyük adam, Türkler arasında büyük vatan. 
di, gitti. Yeni çağ devletleri ara·ında ancak 19 yıl- sdıu a 
d · ·· k'I ''I 1 d k 19 yıl· a,tır. anberı musta ı , mı et er arasın a anca af K m 1 zaferini taht gibi a1tına çekme-
danber'l hür, ancak 19 yıldanberi garb medeniyet Must. a .eb' a ·1'y'ıp tu··k--~iyen altın ae1nli ve 

bil' · ? ınıras gı ı Y ,....... • o 
11lzaınının bir unsuru olduğumuzu nasıl unul~ ır~.z · yen, . rli tını çatlatmıyan pek sayılı asker, 

Hep:sinin baıında O, haş}atıgıcında O ~dır. Turk sırma eJ\ a sayılı ~ivH reislerden birdir. Türk 
tnil1eti tanınmaksızın Mu~t&.fa Kemal ızah edllt- onda~ı 8 a ~~ tı batıncıya kadar zafersiz kai
n.ez doğru! Fakat Mustafa Kemalsiz Tür~ l.urtulu. tar!hı, son sa ana d' ? B her,...y 'hazan pek az 

' k b' <l ı t r Zafer ne tr • azan r ' şu nagıl anlatılabilir? Zafer azanan ır or unuı~ ""801 ş 1 
• M 1• k" dden sonra, bir milleti, 8 yılda 

her a~kerine bir ylft''k, takım çadırından uınumı ~ey,kba.za~ ... a az ır ar bazan kazandığı birkaç yıl· 
'- ·ı d ~ büyük küçu"k bütün subaylarına bir ıt a uı;tune yay • . l(ararga Hl cgru, . · il d elden gtder 
güdem ve kumanda ~erefi d~r. . da, bırkaç mıs e (Devamı 1' nci :.aylada) 

Sürünün l:aşbuii'u olamaz, ıuphe yok: Fakat mil-

Görüşmenin Amerika Hariciye Encümeni 
hatıralar1 Reis ve azalarımn ltatürk 

Atanın huzurunda 
fasılasız on altı 
saat kalmıştık. 
Fakat zaman bir 

saniye gibi 
geçmişti 

- YAZAN:--.., 

Profesör doktor 

Sadi Irmak 
15 Ağuatos 1936. AtatVrk 

hakkındaki ihtisaslan 
"Atatürkün şöhreti asırlarca hiç 
solmadan ve silinmeden kalacak 

ve devam edecektir., 

Atatürkün ruhu hala yaşıyor ve b~yne·mileJ sahnede 
silinmez damgasını bırakmışllr 

Üniversite hocalarından dört V~lngton 9 (A.A.) ... 'fii~I- mal Atatürk, memleketinin mu • 
ki iyi (sayın profesör Akil Muh yenin Ebedi Şefi Kemal Atalür - kadderatını kudretli ellerine ala. 
t , Kemal Cenab, Hnmze Va • lWn dlümiinün 4 üncu yıldönümü.. rak basiret, şecaat ve s ... batla ha. 

'd ve hen) Dolmabahçe !>ara • nün arifesinde Amerika hariciye reket ederek Onu. içinde bulun • 
yana çağırıyor. O zamana ka • encümeni reisi Tom Conally, şu duğu karanlık ınüfkülat hercii:mer
dar Atayla yakından konusml'\k beyanatta bul;ınmuştur: cinden çekip çıkarmış ve reform. 
fırsatını bulamamı~ old~gum Atatürkün blograflsini telkike ları ve tahakkuk ettirdiği içtimai 
için bu davetin heni ne kadar ilerledi~ büyük bir de\'let ada· terakki say~lnde Ona itibarını 
heyecana dü,ürmü.ş olduğunu mının en mühim meziyetlerinin iade ettirerek refahını temin et • 
tasavvur edebilİl'sİn:z. Sabırsız· ba.siret, ~ecaat ve ııebat olduğu miştir. 
lıkla beklediğimiz kabul &aati hakkındaki kanaatim artıyor. Amerikan mill ti T"'rkl •1 r 1 b d d • ·ı b .. e • u yen n 
g_~ mce ya nız en ';, ega.: .. U· Atatürkün parlak meslek haya. terakkilerini sempati ile, hayran • 
t~.n a~kadaşlarda . goze . goru - tının bütün merhaleleri, Onun bu lıkla takib elmi4tlr. Türkiye mu • 
n~r hır h.-:_yecan ıfade;ı ~ar:•· meziyetlere dikkate şayn.n bir de- kadderatının ehliyet ve kabiliye~ 
Nıhayet dıger bazı :zal~ a~ a e· recede malik olduğunu lsbat et • lerini isbat etmiş insanlar elinde 
raber oturmakta ı: ~gu~~.7 m~ktedir. bulunduğunu görmekle memnu • 
salonun kapıları açı 1• la u - Türkiyenin yıkılmış ve cesareti nuz. Sıma kanliz ki bir tecavüz vu-

(Devamı 5 inci sayfada) kırılmı, olduğu bir zamanda Ke. (Devamı ? nci sa)'fada) 

Bugün bütün yurd, 
hiirmet, tazim ve 

minnetleon a ıy 
Şehrimizdeki bütün Halkevlerinde ve mekteblerde bu sabah 
toplantılar yapıldı, eğlence yerleri kapalı, radyo ajans 

haberlerinden başka neşriyatta bulunmıyor 

Bugün cümhuriyetimizin ba
nisi, büyük Atatürkün fani ha
yattan ebediyete geçi~lerinin 
dördüncü yıldönümüdür. Bu 
münasebetle memleketin her 
tarafında ve bu arada "ehri • 
mizde ihtifal toplantıları yapıl
makta, ebedi Atamızın hatıraın 
hürmet, tazim ve ıninnetle anıl
maktadır. 

H alkevlerinde 

Şehrimizdeki bütün Halkev. 
)erinde bu sabah resmi ve hu
susi teşekküller mümessHeri ve 
yüzlerce halk toplanmışlardır. 
Toplantı yerinin ınünasib ma
halline Atatürkün büstü ve fo
t-:>ğrafı konmuş, bu kiişe Türk, 
Parti bayrakları ve çiçeklerle 
süslenmiştir. 

Saat tam 9,05 de toplantıda 
hazır bulunanlar ayakta beş da 
kika saygı susmasına. davet e-

dilmi,tir. Gazetemiz makineye leri hakkın~~ hitabelerde bulu
verildiği sırada bu toplantılar nulmuştur. Universite gençliği 
devam etmekte idi. toplantıdan sonra Sarayburnu 

Eminönü Halkevinde parkına giderek Atatürk hey . 
Eminönü Halkevindeki ihti • keline çelenk koyacaktır . 

falde vali ve belediye reisi, ko. Okullarda 
mutan, vilayet, parti belediye Bütün okullara Lu sabah ::.aat 
erkanı da hazır bulunmuşlar • 9,05 de öğretmenler ve talebe 
dır. Beş dakikalık saygı süku- toplanmıt, okul mıidürleri tale. 
tunu müteakib profe1ıör doktor heleri beş dak~ka sükuta davet 
M. Kemal Öke tarafından Ata- etmis, müteakiben oğretmenler 
türk hakkında bir hıtab<::de bu- tarafından Atatürkün hayalı 
lunulacak, Meliha :\.vni Sözen ve eserleri hakkında konferans. 
Milli Şefimizin beyannames\ni lar verHmi~tir. 
okuyacaktır. İhtifa1den sonra E·t l · k l g ence yer erı apr.. ı 
toplu bir halde Gülhane park,. 
n:\ gidiJecek ve Atatürkün hey· Şehrimizdeki bütün eğlence 
keline çelenk konacaktır. yerleri ihtifal miina:;ebetile bu· 

gün kapalı kalacaklardır. Sine-
Vnirıersitede malarda Atatürkün hayatı ve 

Üniversitedeki ihtifal r-ek • cenaze törenine aid f:lmler 
tör: Cemil Bilselin açış sözile gösterilecektir. 
başlanmış, saygı sükutundan Ankara radyosu bugün ajan.> 
sonra Atatürkün hayatı ve eser (Devamı 1 nci sa)'fada) 
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Hergün RESİMLi MAKALE - Sinirlenmek yenilmekdir Sabahtan Sabaha~ - --
Mihver için.. Olana bitene kısa ve 

Sıkışık günlere doğru Toplu bir bakış 

~ cnubi Afrika hükümct~ .... • • \.. ôdisele:~o::: .~::dgi;: 
vekili general Smuts birkaç ,,. ,-, Şu dört yıllık muharebenin 

hafta evvel Londrada İngiliz ce- ~,.0· • ~ h ek "" ~ . ar et krokisine bakarsak gö , 
miyotine dahil olan milletlere şu ~~ rünen manzara şudur. 
müjdeyi vermişti: ~· ... Dört yıl hazırlanan Almanya 

«Bizim için harbin müda- ~"!" • ' .. bir volkan gibi Jav salmağa baş 
faa saroıası • artık geride kalmış· • lam1ş ve bir hamlede yarı A vru-
tır. Şimdi taarruz devresine giri- ~ ıi. ~ payı sarmıştır. Norveçe sıç.zam~ 
yoruz.» ~ im-, Ciride atlamalar hep bu ilk 

O gün ile !bugün arasında ge- hızın kazandırdığı muvaffakiyet 
çen zatnan gerçi' çok kısadır. Fa· lerdir. 
kat bu kısa zaman içinde muha• Harbin dördüncü yılında ha.-
rehenin devamı ve neticesi üze· zırlıklarını bitiren İngiltere ve 
rinde tesir yapa'bilecek derecede Amerika ayni Volkan dehşetile 
~üyük ~adLeler cereyan etmiş- <\teş püskürmiye başlamışlardır. 
tır. O derece büyük ki lngiliz Tabiat kanunları değişmez, ~her 
gnzeteleriniıı gener 'ı S t t • Mf!deniyetin ilerliyerek ya,ama fartlarının güçleşmesi nisbe. Ulak büyük, ainir verici her hangi bir hadise karşuında kal. maddenin bir Lareket '··e bı'r su··. 
rafınd n... · k h fa mu si a tinde sinir verici hadiseler de arttı. Yenilmenin başlıca amili asa· dığımz zaman, aleylıinizde lmlunanların 8izi küçük düşürmek kuAnet devrı· • •aınrdır. • 

an uır ac a ta evve ve· L. t ld • .. h t .. :l l . d ·1 Ab l 'h . l . • • b. k k ı· . d- . .. .. " .1 . I ~d -c1ıye o uguna gore c.ıya muca e esrn e mag u oma ı tıma • ıçın sıze ır tuza urnıut ol1'1aları ihtima ını u1ununuz rıe 
rı rnış ? an rnÜJ enin hududldrı- leri de o nisbette çoğaldı. bes dakika olsun susmadan hiç bir sey yapmayınız. Hareket lhalinde bütün enerji. 

~~ı~:nşrı~ı·m~~dteı· rekkat'şı.özyalcferdı.endibkal:lrainn·i ··c·············································································· ·······································································································~·······················~,· :ii!e :;~~a~~d~ ~:t ~ı~l~i~::~ 
~ etmesi imkanı Yoktur. Eşyanın 

ğıcnıdayız. 8' ve maddenin tabiatindeki yıpran 
İngilizleri böyle diişünüp böy- .J ma 'hadi~esi ergeç gelir, çatar. 

:: :!r~·~~:k·:$t;il~?::eb1·''I kSin m lann e. k
1
en. 70 Od r tiyar 22 yaş a c-ı 2;.dH.~::;, ~~u:::.;~::' !:i 

Mısırı t~hdi~den. _k,urta.rmak ap1~ması mese esı bı•r gencı• o"ldu''rdu" karısıııı da r ~"-'\ ~~~~~iyo°k~~~adiyen vermiye 
An~lo-Sakson alemı ıçın bı~.h:- sınemacılara oKWucv ~ işte dört }'11 önce Alman ham 
deftı. başlıca hedef degıldı, _ MEl(TUPLARI' leleri lbu hızl~ başl~~ı. İngiltero 

~"b~;·~'.~~=~~~".:ı~~.in~,~~t sorulacak ag" ır sur ite yara'adı -- ı :eth~~k~'.r;:;~:~ks~~~ ;:~d:~~: 
yaz.p soyledıklerını bır araya --- • Çocuklarım zı kumara iden ziyade siyasi münasebetle -
ge•ir lim, başlıca hedefi tek mem~rlar kooperatifinitı serma· 1 f b. 1 f rin kontrolünde düşülen hatalar 

.. 1 ·1 h··ıA cl ...JL ·ı· · tt ı k d dd ı · Evla" dlıg"" ıle aras ç k ol d a ıc ıran ır a e Al k ı · · ı d" cu e 1 e l1 asa e t='[)J ırız: ye:ıı ar ırı aca , gı a ma e erı- 1 a ı an ve onu ev en 't: man ·uvvet erını ası uşman 
-Mihver kuvvetlerini çöl - nin dağıtılması fekli etrafında k 1 "h • k il olan fngittereden ziyade ikinci, 

d k k Ş. lA Af 'k bir paroje hazırlanması çı armıya ça ışan l tıyar, ızınca zava ı Fatihte, Hasanlıa;:fe ma • d d k h ı en ovma , ıma ı n ayı h üci,ncü erece e i cep e er iis • 
1 k ı k Akd 

kararlaftırılJ, gene" 12 • d b ki d ailesinde, Vatandcş soka • 
tam o ara e e geçirme , · ~- ı yerın en ıç a a ı ğında s numaralı eııde o!u • tünde yıprattı. Ve geçen zama~ 
nize ha'lcim olmak. Sonra da İ- Dün ısabah Vilayetle Vali "'e Bl'- • .. . • ran okuyuculanmız.dan Ah • dan istifax:le eJtmesini bilen f ngil-
talvaya asker çı'kann<1k... lediye Reisi Dr. Lutfl Kırdarın rl. ~~e1kl gun, B~ta bir ana- dasından çıkarmak .için tahliye ka.. med Muhiddin yazıyor: tere Amerikayı yanına almak: 

Bu plan seHzinci ordunun üc yasetmde aliıluıdarların ı,tlraklle yet Iılenmit, 72 yqınd~ bir ~hti~ar ran alını •::· uBeyazıd meydanına nazır gibi siyasi lbüyük bir hava ve 
h f• ., "'vvel il~i atılma ı ile baş- bir top'antı yapılmıı bu toplantıda 22 yıqlarında bir 1rencı 12 y~nn. Faka.t Huseylnln kansı Ayşe, 4 benzin deposunun du11arına knra ıordusu hazırlamak gibl 
ladı. Üç ..,.Ün evvel Amerika or· kömür tasarrufunu t~min için sine- dbm badıçaklak yaralıdyarak öldütnnÜJ, ~~:_~~i:k dsarfettikakl::~ Ahm.xıln in bu 1 konulmuf küçük bir came • askeri iki lharh amilini sioortal"· 

c . . ma ve tiyatroların erken kapanma- u ar a arısını a vurmuş ur. ....."'ua ev en uz -s-.ırı ıasın.a a.s· kan, hiç fÜphesi:z nar.urı dik. f '"' ...,.-
dmu,...un Fr.an.sız Afnkasına. ç!k 51 meselesi üzerinde görüş:.ilmüı • Öğrendiğimize göre bu kanlı e.- la taraftar değildir ve bu fikrini de. kat;ni:zi celbettniftir. Buraya dı. ste 'kazanılan zamamn nasıl 
m ı ıle gelıstı. Son safhası ıçın tür. ile fac asının sebebi ve ceıcyan tar- featla iht:yar !kocasına ıüykıııi~e bir hayır cemiyeti tar alından geçtiği bugün anbşılıyor. Arne-
neler yapılabilece~ini öniimi.iz -

1 
Bu husu•ta sln,macıların da fi _ zı §Udur: de onu_ ~lr türlü kararından döndü- konulan kutuya para atıl • rika haıbe '!lİre.rken duyduğumuz. 

deki hafta veya aylar içinde gö- ı ldr~,.inin alınması ve kafi kararın Dün tahlcikata el koyan Müddei. rememqtar. .. mahta, atılan par.ının bir bütün haberler lıarb masrafları.-
receğiz. burulan sora verilmesi muııafJk gö- umumi muavinlerinden Ziya Yaz. Nihayet evvelki gun c~d~ gene kaç misli alınmakta, yahud na ayrılan milyarların müfrcdaf 

A l S k .. 1 . . ,. rülmüp'jr 1ran tarafından sorguswıu mütea bu mevı.u tar.elenmiş, ihtıyar e • kaybedilmektedir. Bu kutu - ceodvelJerine inhisar ediYordn Bu 
b' ~~1;· son a ekı vazıye,ın 1 Bund~ hu1ca ır..ıemurlar k~pl'. k b tevkif edi!:cn katil, BC§iktaJt; mekll, evladlığı Ahmede bu bir nun başında hep :nekteb co. 
ır n a~asını yapar en: . ralifi!nln 'e.eıı"mıar-ı.:.:O'b art.tırılması Ihlamurda 28 numaralı evd~ otu. hafta İ~lnde evi. terkeıtınediğl lak- cuklarını görüyoruz. Böyl;ce müt!hiş rakamların çelik hnlinde 

- Mıhver lkuvvetlerının ~- ve memurlara havaylci :zaruriye ran 72 yaıfarında Hüseylıı adında dlrde ıcra marıfetlle kapı <lJıarı çocuklarımız kumara alışı • ha.rb sa!halarını isgale baslad kla 
te dördü, motörlü vasıt~larının cr.a.dd l ıı"nin dağıtılma ~ .. 1 li etra· bir emeklidir. Ay;e adında bir ka· ~ Lceğini söylemiftir . .. Bu k?t'i ül- yarlar, bütün harçlıklarını hırınn lbu~iin oörüyoruz. 
hemen tamamı bitmiştir F ran • fanda bir proje bazırlanııuısı karar- dın1a 30 senedir evli bulunan ibtl. tımatom kar~ında muteesşır olan sari ediyorlar. Bir hayır ku • Alman lharlb nı::-ldnesi dört 
sız kuvvetlerinin Fransı~ Afri • ~ntırılmr tır. yar emekli. 4 sene evvel karıaıoın A:Jımed, asably~ kapılarak Hüı.t:- rumunun, çocuklarımızı ku- vılda lbiiviik zaferler kazandı, 
k el "st d.kl . k tavslyes''ie bir evi.ad edinmeie ka- yıne kart• gelml§, o da duvarda mara alı,tıracak bir aleti, va. fakat su hu kazanamadı. Annlo 

a ın. a go fter ld~rı lmu ave - Beled·ıyen·ın rar vermı,, bu maksadla Abıntd İş asılı duran bir bıçağı kaptığı gibi ridat temini için, vazetmesi ,_ lh .JL n_ sah ... 
met ıse zayı ır, ıyor ar. · l d b' · 1 ı ak delik.anlının üstüne atılmqtır rok acıdır. Unutmamc.k iti • S::ı"5(.Yl"I "'TJ? meı1Cineısi nPve 

E• b .. .. . .. IA ~ m n e a gencı yan na a ar onu . . ... • 3' - k bu e 
ger u goruşte bır muba aga '--... b=~:..... _ L--'-~ t İh Araya giren Ayte:nın bütün gay. zım..1ır ki, kumar 0.,,nanması cıkitı. lba ?.l1m nkırın yanac-aK 

l k 1 d •ht•k" 1 apt gvı OKUlup .. ,-....~e ..........,..ıtıflr. • retl • • lhl bab \1 " veya yanı ma yo a ..on ra ga· 1 1 ar a y 1 tlyar karı koca tarafından hakiki • eıı:,me ragmen, t.yar a, ev· memnudur. Bu aletin kumarı ları rol suth1 1 kaznnd•racak mı? 
zeıtelerinin sevinci ilan etmekte bir ev1ad muamelesi gören Ahmed Iadlıgını tam 1.2 yet'ınd~. bıçakla· tefvik ettiğine hiç fÜplıe yok- 23 /., C Jı d 
ihtiyatı elden bırakmıs olmnları· mu••cadele nedense Hilsey!nle geçinememekte: mır;; ~me~ln kanlah r .çınh~~~ yere tur. Bu aletin haldırılması ( llt! taıt a ıi .. h·1· . Ü .d d.. li d ser es ne ragmen ının:ı aU1 tes. ıcın, alôkadarların na.zarı ................................................... .. 
nı mazur gqr ı ırız. mı '; uş emek yl saymaınald~ ır. 8u vazİ· ICin edemeyen Hüseyin bu defa da dikkatini celbetmeni::i saygı- k ı 
mekte haklıdırlar. Gerçi mıhver Y~ g~n saıeden itibaren daha ayni bıçakla karısını ağır sure e larımla dilerim.n Asher/İ işleri 
alen inin bir ümidi yarım bırak- 6 büyük ticarethane yag had bit" feJkll almış olacalç ki; Hü- yaralamıttır. \., J 
mak için muhtelif tedbirlere baş fic. tlarının yükselmesinde &eyin, kendlt.!ne karı~ saygı gÖ er. İfade veremiye«ok bi.r halde Bey Şubeye çağrılanlar 
vurardc elinden geldiği kadar mlyen delikanlı!' evı~eu uuıkl89- oğ'u haıstane&ine kaklırı1an yaralı - N "d c 

ı w h kk kt F k t ôm ' olduk arından tırmak çarelerlm a.ramaga batlamı, )ardan Ahmed, dün ölmüştür. Ci - aşı u maya Fatih ~ Şubesinden: 
ça ışacagı mu a a .. ır. a ~ tır. Hatta hu ınıaluadla ihtiyar e • nayetİ müte.akıb zabıta tarafından h k bımlrden F: h askerlik eubes.i mırı,. 
sıkışık. çok sıkısık gunlere d'>g· mahkemeye ver ldi'er mek'li maJılkemeye müracaat etnıiı yakalanan ihtiyar b.tll Müddelu.. 50 neye ÇI 1yor ta.kasuıa ~ oı:uı !'in.kil.ye Ot.o üstel'· 
ru gittiği de muhPkkaktır. Zira evladlığını ltgal ettiği evin bir 0 ~ mumJ!Uie tealim edllm~. meni KematedWn Aladağ (405'79). 

bir Libya, bir Afri\a, bir Akde· Bel d' lhtP . 1 . d l b' s . ı· k -:-:.-:-:- h 1 . ı· w• Top telmeni Sabrt ottu Hayri OJcyel 

niz ımeselcsi d~~ sonra bir ?e ıeknd: 1:;iıpna~~~n:1n dee;:: Jet~ Kasımp1şa cinayeti failinin Bir yavru kaynar suda evım 1 omıgımız, a sız ıoı- <5~~·8.'J!:!:cn Rqıb otıu ıtaıet 
Frnn a mesele~;ı ıle karşılasabı -1 mek'tedfr. Vali ve Belediye Reisi tetzt·yesı· laleb ed"ld" haşlanarak g"JdU"" ne rağmen, müsameresinde <sos96J. 
lir Bütün bu meseleleri bir kül Dr. Lut.4i Kırdarın direktifleri üze. 1 1 rol almak . . . d" Top te~ı Osman oğiıı B n oral 
halinde mütnlaa etmek. mütalaa 1 rine yağ i§int asıl membaında gö • G~~er~c. Salih ~dında bir kap. Beşikta§ta Şenlikdede maha.lle • ıçrn ısrar e ıyor (40UO). 

erlerken de Rusya meselesini rüp tetkik otmdtle işe baflıyan be. tanın olümu. ıle ~elene? Kas~m- sinde Şehldmehmed sokağında 5 Uzun müddettenberi rahat&ız bu. Top teğmeni Mehmed oirlu Ken:ın 
d 

. . ..... d b 1 d k lodlye tefti" heyeti 1st:aı1bul p!ya- pafa cinayetine dun de blrıncl agır- numaralı evde oturan Enver ~dında lunan güzide halle san'atkirı Niı§id K•"'ILn (<&~ıssı. 
aıma goznTlun e u un urma 3' • d d edil · •-- ı · ·· ·· .. deki c ·· .. -''- -.,, " . . sasına haı!m olan bü}ük t.caretha. ceza a ewm nuştlr. bir zatın .wrısı dün ~ır yıka • çm onumU% una gunu W1 • Plyade aste!mcnı Ziya oğlu Kemal 

zaru"("tındedır. n lerin b'Jumum muamelatını, fa - Tahkikat neticelendiğinden müd mak üzere ocakta su kaynatırken, §8lllı, Şehriıd~ında Turıı~ tlyat • (1309'7). 

Chrt"ıt, Uraklıq// tumlarını, kaytd ve muhabcratını deiumumi lddianameş1nl okuyar-ak o sırada orada do~akta olan 1 ~d.~ bir llllUMlllere ver~lecek • Top üstclnıcn nüsnü oğla Ekrem 321 
~ muhtelif gruplar halinde inceden in deml§.tir ki: buçuk yaılarındakl kızı E&m 6U tir. Musnmereye bayan Muzeyyen 1397201 Selinfk. 

·······l··a·~·a····t·~~.····k··o::m···;·ı:r····o·:·,·d··,:······ ceye tetkik et.""n.ştlr. Bo tetkikler «-Cinayet kasden ve katil kas. ka.ynay~ ~a.hı devlrml§ ve bu yi.ız. Sen.ar, .~~ Sa~: .. Halide, İs • Top teğme E em otlu Ebmf 
U u.ı il nel~<:esmde tcsbit edl1en sCbe-bsiz dl'le ltlcruni;tir. Hareketine uyanı den fecı hır tekilde haıJ.anuak öl. maıl D~ıbüll~ ~e bütün ses ve 5!'ı: (48296) ~tin.taş t. 132'7. 

Şehrimizin maden {<ömürü ihti • fiat yü~eltmcleri üz.er.ınde ayrıca Türk ceza kanununun 448 inci mad müşıtür. A aan'a~darı ittıraık /edecclderdir. Top tıctmenl isma.U Hakla otıu Nilll-
yacını temin lçm kömür tevzi mü. durulmuı, bunları yapan bir ıkJsım dealne ıöre cezalandırılmasını is - Bu fecı kaza etrafında Müddelu- ~ ;ıusaınCTenln :;_~-dfaY~~Ldlkkad t hct Kemııl (52490) ist. 132-l sube'JO 

1 f r ti d ed ek büyiik ticarethaneler, haklarında ka terim mum· tahkikat yapmaktadır E. ar ı, o gece, yı&AU" ır -.aıne en mül"Cl<la&iııı.rı. 
esseseı aa ye ne evam er nuni takibat yapılmak üzere m11. S "ı --.1....!.li S d' R müd" senin cesedini muayene eden ~dil· uzak kalan Nafidln sahneye çıkma.. -------------

'l · uç u VeıK.U a ı ızanın a· - 6 -.....!!.1.._ ec1· i •---kt NA ·d li korunma mahkemesine ven ınıı- f '-I hak ye doktoru KimU Onsalan defnine gı ~u.uc IJ O&ACA ır. aft ı cahıı 1800 ton kömür ııcllrmiıtir. 

Bu meyanda Kadıköy ciheti de 
~·· '-en ayrılmayarak hergün 
burl'!yıı 3 mnvna ile 90 ton kömür 
sevkedilm ';-tedir. 

-
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tir. Bu ticarethaneler funlardır: auını ~~pm ı '".ır n mu eme ru~t vermiJtlr. müsameresinde hiç olmazsa küçük 
Yıağ iSkelesinde Sez.ai Ömer ve ha:Jka ogune li>ır.M<ılmıştır. bir k~m~fye ~ı~k, pek sevdiği lstanbul Borsa ı 

9/11/942 nçılıs - kapanı.ş rıatıarl şür~ı. Yusuf Gü]er ve ,ürekası, B'rlı"kler umum ka"'tı"bı" Ekmek bulunan lokantalar şeylrcilenne go~unmek ~usundft : 
Rlht Sönmez ve türekası, Yusuf dır. Haber aldıgımıza gore, sevimlı 
Czmerdoğlu İzzet ve Mazhar Va- A k "ff" l...Oknntalarda karne ile dahi ol a san'atkB.r, «Görücü» komedisini oy- t=--====="=======-1 
sil MM ldt$. Muharrem Leve~d ve n araya Ol 1 eamı~ ve:('imemüın menedllm~I namağe ltarar vem1lştlr. Bu müna- ... C.hJ.t.K 

Bilal Ersoy.' ithalat ve ihracat birliMeri umu.. üzerine dün bir 9°" lokantalarda sebetle kendlsile aörüş.en bir mu • Açılı$ \"C bpaıılŞ 

ı se~Un 5.U mi katibi Salahaddin Cubnık Ve· ani~ yapılmq ve ekmek bu. harrlrimlzc demlıtir ki: 

Sebir mocHsinin top1ant ısı kileıln daveti üzerine dün Anka. lunan bazı lobntalar hakkında ta- cc- Uzun ın~üddet yatakt~ kal. 'icw.Yot'k 100 Dolar ısz-
J raya gltnılştir. klba.ta ~kuunııtır. dım. h.ıı.lslzlm. Fakat biran evvel Cenevre ıoo isvtçre Fr. so.-

şehlr Meclisi dün saat 14,30 da muhterem .....n,..,llerimin 1·a...,ısına ... _ .. rld ıoo ... • 12.:93i5 ~ ~-- ~-% ~ ~~ 

b!rlnd reis vekili Faruki Derelinin (. • • 1 çıkmak istiyorum. Çok heyecanlı • Stokbolm 100 İsveç Kr. 31.U5 

riyaşdin~ e ıtop~"lmı~ır. .. iSTER iNAN iSTER lNANMAf yını. Kimbllir, belki de bu çıkıt Bir a.ltın lira 37.'75 
Umumi Meclisin aÇllnınsJ muna· • hastalığımın yegane ilacı olabilir. 24 ayarlık blr ıranı külça 

aebetile Bafvekll Şükrü Saraçoğlu «Ulus» da bir cırkada§ımız kanununun maddelerini hen - Daha tlındiden sahneye ilk clefa çı- altın US 
ve Parti genel sekreteri Memduh bir takım ilanlar üzerinde du- dine göre tefsir etmek istiyor. kacak bir aktör kadar heyecan du· 
Şevkd Es~cLda g&n<icrilcn tazim rarak diyor ki: <cYcılnız bir bayın ev itlerini yuyonım.. Hiç fiipbe 'z, muhterem Esham ve Ta.hvlllt 

ve bağlılık telgraflarına gtlen ce • el- Kiralık mobilyalı dai • görecek 6enç bir bayan o arı- halkımız, ba.Stalıktan yeni kalktığı. % 7 ~ıneı tertlb Milli 
vahlar okunmtlf, müteekıben ruz • reı> ilanı 6Ördün mü anla ki bir yan ilanı tel.ire iae benim 1lm- mı dütüner-ek; e.ki Naıidl aramı • Müdalaa fst1'kNm 19,.-

nameye pç~hniftir. Ruznamedekl ev ıahibi wene milli korunma di vaktim yok.» yac.alq ufeldefek kusurlarımı h~ ,_ 6 Bilrlocl terıtıb Milli 

m'a~eler aWr.adar encUm~l«"e ha 1 STER iNAN, iSTER iNANMA ! göreceldtr.)) Müdııı.faa lsilla\1.zı 
TBle ecfllmt, ve MecUı Pe11cmbe ıü Değe.,}; komjilmlze. muvaffaki-

19.-

nü taolanınu ~e ~ılmJJtt.r. ~ llflıl!tt-. 
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BU S BAHKİ HAB LE .• , • -·t 
Ruzve t Tunus Valisine amerikan kuvvetlerin·n 

T unustan Libyaya geçeceklerini b~ldirdi 
Almanlar, Fransız 
Af rikası na yapı fan 

ihrac icin ne 
Fransa devlet reısının kar,ılaşacağı ilk zorluk havada v 
Verdigv i emir ,., e denizde haşlar. Halbuki hadiscleı 

den anlaşılıyor ld Amer
1

ika ktrVvet
0 

' ' 
Amerikada gösteri!en Jeri büyük bir filo halinde Afıik 

&ahiller.ne yaklaştıkları sırada frar. 
Gevşek mukavemeti sız uçak•arı hava nıeydsnındcı 

Fı·ansız deniz kuvvetleri de liman Cezayir sahillerl açıklarında. büyük 
hava muharebeleri oldu 

Nasıl telif etmeli ? ıarında kalınısıardır 

M ---- . . O haUe F~a devlet reislai 

diyorlar? 

londra, Frans1ılarrn 33.000 ton:uk Jean Barı zuhlısı.ıın yaralandığını haber varı\or 
,, üttefikler Avrupa A. merııka ordusu Fransız Afrı. verdiği emirle bu g- k .. L 

k h r k ( ..-Vfe mw..ave 
cephesı·nı· Akdenı·z asının mu te ıf n.-:> ta arında ı ıneti nasıı telif etme!ı? 

karaya çıktı ve Fransız aı.keri ile 1 Fransa Amerika ile '-ı 
b~- ~ · · K~Veyau 

Viıi, 10 (A.A.) _ Orandan aaker çıkarılmıştır. 1 metini tebarüz ettirme.idedir. İstikanl€.Lnden lrKaç yerue kısa, bırkaç yerde de zı.m bir ateş teati etmiş olmasır. 
•lınan haberler, va.:ı:iyetin bura· Londraya göre vaziyet Kanada Fransa a~ münasebetini k k uzunca çarpışmalar yaptı. rağmen barb hal~nde değildir. Ar 

1
da pek karı.tık olduğunu bildir- Londra, 10 (A.A.) - Şlmali 1 kestı Yl ma İstiyorlar, bu Amerika ordusunun Fransız Af. cak siyasi müna"eb etlefin·i kesmi" 

, ttıektedir~ Afrikada inal hareketleri süratlel Lond~a, 10 .. (A.A.) - Kanada eski bir plandır,, rikasını l,gal edeceği bir rivayet tir. . ~ 
'- Fasta ue, Fransız kuvvetleri devam etmektedir. ~ransa ıle munasebatını kesmi~- halinde söylendiği sıralarda Fıan -1 Amer.ikacla gaı:etecl!er bu vazi 
11{4l"aya ayak basan Amerikan Müttefik kuvvetlt>r evvelce seçi- tır. , . sız kuvvetleri başkumandanı aıni. yetin doğuracağı neticeyi merak Pi 
kuvvetlerine ka,.,.1 koymaktadır- J büt" .. kal d k ç·'-a· Amerıkan lımanlarında bulu- Berlin, 9 (N. P. D.) - (<Deuts- ra! Darlan alelacele Afrikaya git ·j ııılşler, hariciye nazırı su ceval: 
1 - T en un no t ar a araya LK F ·ı . lı p ı· . h n ar. Halk, . bombardımanlara rağ 

1 
l :d nan ransız gemı erı nezaret al. ~ er o ıhsc er erichtıı servisi mıiş ve gazetelere bir demeç vere •

1 

vermiş: 
itlen soğukkanlılığını muhl'\faza rı mıt ar tr. 

1 
k 

1 
, • tına alınmışlardır. bildiriyor: Amerikan ve İngi- rek: - Fransanın Amerika ile ~lyu 

AA-~1~ec1· Bu rrlca.r'lna deıi.;z. llVVet erınıo ı· I . . 1 Af "k 'h .. b-'' . . k ""~~ 1 ,.. ız erın ~·ma rı ·asına ı raç - Fransa herhangi bir taarruza munase euermı esmiş veya ke6 
r. top at-i ite himaye t'dilmiştlr. K f k 1 d k l ' ed b · · d 1 T t d • k" d' ...,. a as ar a a yapma arı, öt en erı gü Ü - elinde bulunan bu"tu"n v~,.,ı~la•. ı kul- memiş olması b ir mesele teşk i l e!. anua a a vazıyet aa m ır. Deniz kuvvetlerimiz Fransız de. r - ~ 

. V ... ingtondan alınan bir A580- n~ekte olan eski b_ir. hedefin.' y_a. lanarak kaır~ı koyacaktır, demi~ti. 1 mez. Esıı~en ~~rika sefirini 
ci..ted Press haberine göre, Reis ruz kuvvetleJ<I tarafından mukabele h n.ı Avru!'a cephesım Akde~ız ıs- Fransız devlet reisi de Ar.ıer:ka 1940 yılınoanberı Fraıu.ada kalın ı 
ltuz..ıt, Tunus valisine birmek- görünce mukabil tedbirler alınmış- yan;yor, er taraf tık3:me.tmden .. '.!.ıkmak planmı.n ordusunun karaya çıkmak t~eıhhü. I O'l?1ası a:'".i~asıran bugün görduği . 
t\lo aöndererek yakında toprak- tır. !:I yenıdhı_r.ltd~zahuBrundl~n başka bı~ sünde bulunduiundan haberdar e - ın.ifz "·a2.ıyE·tı la danıaic içindi. 
la.rından geçece;;.ini bildirmi~tir. Londra, 10 (A.A.) - Fransız buz tuttu şey eg ır. u P anın anca dlJince b ld b 1 b ' t" 1 ~te mı:ammMıın tek an-.htarır .. . d' b"k. k lk 1 l u e e u unan u un \a -

Müthif hava muharebeleri Şimal Afr:kasında vaziyet su mer. sım 1 tat 1 ıne a ışı mış 0 ma· aıtaların nı k t - · h k Am r :1n hnri<:lyc nazırının söyl~ ' • M'h • d - h u .aveme ıçın are ele 
londra, 10 (A.A.} - Alman kezdedir: Londra, 10 (A.A.) - Stalln- s! uıe, 'd ve~m ne og? c~pA e- getirlmesi enırini vet"mİşti. I m!t~.ol:Iuğu ~u ~ümle teşkil ~er. 

l>ike tavvareleri diin Cezayirde- Oran - Vaziyet gitgide tehlikeli gradda Alınan hücumları gevc...miw.- smde, ne e ati veya şıma v- Fakat A ik d F Eger h:..susı l:. ı r maksadlat kasde, ı_ .,,, ,..,... •• y h h gi bi cephesinde mer a or usuuun ro.n.. .. 1 . . . .. l b 
ııı:i. müttefik nakliye gemilerine bir şekil almaktadır. tir. Kafkasyada Ruslar mwzilerinl rup~1!':nbın d':r an . :. . k t'' sız toprağının bazı noklalarıııd;1 1 sov er._:•emı!J : : ~ ·ı c •ın eye aka 
ta.•ITUz etmi~.lerdir. Ceza:... - İ•gal'ı mu"teaklb tehir- sag·'anıca tuıtu"'ı>rlar. nıag u e ı emeyecıg-ının a ı .. d"-" uk b" .. · ı rak hukı..-netlelıh z. ki Fransa dev 

.. r r surette anla~ılmı~ olması demek- g_?r ~~~ Bnı avekrnelt ,ır gun bı el kt reisi sere li bir asker sıfatil 
Cezayir sahilleri açıklarında de nonnal hayat avdet. etmiıtir, Kar ya.,Ouwıktadır. Her taraf buz • M'" f"' l . t kl b" aurmCQıl. azı no ta arua ıııe çar - d ,. . .. d 

..\rnerikan, İngiliz, Alman ve İ. General Giraud tutmuştur. ~ır.h u~~e ı>< ;rm yap Af ~k ır pıp=nalar devam ediyor. Fakat öy- ver ·ıg: soze sat ı k.lkalmı.ş, fakat A 
ta.Jyan tayyaTeleri arasında pek l Mo!ıkova radyosu Stallngradda ıza a gore, ransız b · rdı as;.,na lesiine devam ediyor ki Aıner1ık8_ merHan!n ve r.g~ teren"' muhtel' 

Londra, 10 (A.A.) - Genera R b" l .. ._ .. t""ld"-"" .. yapılan bu taarruz, ·•ıra a v. lıl r art k t bb" l b' . vasıtalarla mu11tel.f Fransız rnah -
Çetı'n bı"r hava muharebe·ı· ol- • l us ucum arının puını.ur u ugunu k · a ı e"e use o up ıtnı·"' 

"' Giraud Franaadan Cezayıre ge • blld" 'lm .__.. d' rupanın en yumuşn :yerme te. n'"·-·ll b kı " 1 F k ·~ fel!erinde tatbik ~Hikled politi"" 
mittir. Orada şimali Afrika Fran aa u e ı e ı ecegı umı ! ı e ya- h d h d d'" .. . Fran~ı:r . ev Ft ro,~ı tı\rafııldan ve trıu~tur. 1 ırı e"''e ır. d'"f d'I b'l - · .. · d' ·ı -....... e a yor ar. ransl?: as erı d l .. 

Yaralanan Fransız ::srrhlrsr pılmıştır. Halbuki, daha i kçar- b~lıdn._~e~ubri ur,k. demf, e ,. hovuşıne.l·1 l r:t 0n sö:riin f iil ~ahasına :>tmer 
l sız ordusunu hazırlayacaktır. A- C b 1 "tf k •( ·ı 1 d l ld - ''b' ı ıgını rço e a ar ı s. at Etnıı~· · . . . A •• 

b ondra, 10 (A.A.) - Darül- merika Fransız ordusuna silah e e U arı 1 e spanya paşma ar an an aşt ıgı g ı, . . l vermemPS. nı lM"lne ka. ı gelmiştir , 

1
.eYza şehri ciddi bir suretle leh- verecektir. k h d d kapalı müttefiklerin bu hesabı da yan· t~~· ~ukave.metı.nln b:ı kadar az \ Amer'ka ordı.ısvnun karaya çıkın& 
•keye g:rmi~tir. / orasındc. i u u lı~ çıkmıştır. Bundan başka, surmesı yalnız elınde bulunan va - Si da l-i-in:i derece Fransız filosu 

talyanlar ne diyorlar? t l ' ld - .. ..., Bu şehir açıklarında dolaşan Viti, 10 (Radyo) - Cebelütta-1 Fransız halkın~n, Amerikan a~- 11 a arın Pf>ı< az 0 .u~unu goster: nun mu1,avemetlne 11ğramıy<ıcağ ı 
"ransızların 35,00'.l tonluk Jean Viti lO (Radyo)- Fransız Şl.mal rık ile lspanya a'·azlıi arasında~ ı ı keırler"ne, vaktıle Ora~da k:mdı- ?1ez• bu va~ıtaların !ç.tP.11 ge~en bır ikinci c! ert"c 0 de de karaya çıkıldı
Qart zırhlısı tam bir iıtabet al- Afrlkasına Amer:kan baskını bütün budud kapatılmıştır. Ancak mü~· l4:rini göster~iş olan l~gili~ de. l ıste.kle ha-rdı\:eote~ ;",.,~J':'lhneınıt ol - ğı .zama:ı .ka~şılasıla~ak zorlu~la;ır 
l'rııştır. İtalyan gazetelerınl meş.gu! etmek., tahk::m mevkide çalı~a.n 3:m:Jt>lerınj nız kuvvetlerıne kaışı .. }aptıkları dukl.arına da d~lalet eder: .. .. .. ba,ıt olacagı eı~~!'lıy,.tı dde edıldik . 

Mogador ve Agadirde k1traya tedir. Bu gazeteler Fransız mukave- g·eçmeıı'.ne müsaade edılınıştır. muameleden dah!\ m~ı!;ıud dav. Bır karaya çıkarına te~e.Jbusunun ten sonra. yap~ r.11_.ı.•ı·. - ** 
.___ - -- ranaca"'ını zannehnenın de h~~ 

Amerikalılar F asta Mehdia ve. 
Safiyi, Cezayirde Oranı aldı) 
• 
lngilizler de Cezayire çıktılar 

bir ümid olduğu meydana çık-

mıştır. 

Atatürk ve 
lo n d ra radyosu 

Londra u.d,osu bu sabah türk 
çe netriyatrna ba~lamadan evvel 
Ate.liirkiin aziz hatırasını hür
metle anmış, {3tiklil marştmızı 
çalmış ve bil' dakika sükfıt ihti
yar etmiştiı·. 

• 

lngiliz kuvvetleri 
S"dibarraniyi g ç i 
Marsa Matruhta tutunan mihver· 

kuvvetleri de teslim oldular Şim._ıli Afrikaga çıkarılan 
doğru ilerliyorlar, bazı 

kuvvetler dahile 
kaleler düşlü .. Bütün ltalyan şehirleri Bir illmaJ teşkili lngiliz çenberini yararak kü:U kuvvellerı 

tgeceleri karanlıkta bırakılıyor katıldı diger kuvvetler ta i~ ediliyor · 
Amiral Da.rla.n esir mi edildi ? Vlti, 10 (Radyo) - 9 İklnciteş-

l londra 10 (Radyo, sabah saat • gelen her biri bir tabur ve bir- rlnden itibaren İtalyan şehirlerinde_ Kahire 9 (A.A.) - Ortasark Ric'at halinde bulunan MihvcJ 
l d.e) - Şimali Afrikada.ki müt- kaç tank kuvvetinde iiç kotun ıki ıkara11tma tedbirleri saat 6 da b:..ş İngiliz kuvvetleri umumi k:rar- kıt'alarımn mevcudu 20 binde1 
L~fik karargahının aon'tebliğinde Fransanın mu"ttetı·k- taarruzuna uğramıştır. Şimdi Ka layarak bütün gece devam edecek- gahının Pazartesi sabah müşte. az olarak tahmin edilmektedir 
lıtl •· · A "k bl k ed" kı'lometr tir. rek harb teblig-i: ~ uırildiğıne göre, merı an za an anın Y 1 e şar· Alman zırhlı ordusunun hemeı 
btlı"vetleri Oranın şark ve gar - lere harb ı·ıaA n kında muharebeler ceı-eyan et - Al 1 T Dün bütün gün Atman zn·hlı kamilen yok edildigi tahmin o 
,_ıı.den hayli ilerlemiş ve fP.hri mektedir. Limanın önünde üç A. m an ar u apse ordusundan geri kalanların Lib. lunmaktadır. 
'!4lra.k geride bırakmışlardır. merikan seribotu hava müdafaa ya istikametinde takibine devam l 
~ llıı bareL:..t esnasında 2000 etmesı· ı·sıenı·yor bataryaları tarafından batırıl - bo .. ıuosı·nde Rusları ~l~nmbuşturd •. ~·1arsa Matruhta tu- Berlin: ~~~>hLii~emıi teli 
trı~ fazla esir alınmış ve birkaç mıttrr. Birkaç da avizo batm1rtır. Ü u.an azı uşman unsurları dün liğ: 
... ~hinı hava meydanı işgal edil- Bir miktar esir !\hnmıttır. Dün • ı • d teslim olmuşlardır. Keza düş • M M 
''llşti'l". Fransa ı·ıe Amerı·ka birkaç isabet alan Joan harb m evzı e rı n en mandan, aralarında Pavia hal- arsa atruh bölgesinde Al n d kt d" yan tümeni kumandanı da b11lu- man sava~ uçakları, İngiliz tank 
~)ı. -~ıkyerlerde ~ransız.laır çd~tin zırhlıaı ateşe evam etme e ır. cıkarınıya m ffak larmı ve dütman kamyon kolle 

ll\\I avemet gostermış er ır. arasında siyasi Dakaraan getirilen aileler ge- U va nan birçok esir ahmnıştır. rını • tahrib etmiştir. Muvakk• 

Safi altn -lı m Ünaseba tlar kesildi milerden vaktile çıkartlabifmiş • ı o 1 dula r Sidi-Barrani geçildi mahıyette olarak külli kuvvet 
)Q!:tldra 9 (A.A~·ıd- j~~hy r~~ tir. Ce;r.ayirde vaı:iyet Londra 9 (A.A.J Daily !erden ayrılmış olen Tuğgenera 
~~ nun resmen ı u· ıg•ne go- C . d Bel Mail gazetesinin Kahireden bil- Ramke kumandasında bir Alma• 
A' Anıerikalılar Safi, Mogador, Londra 9 (Radyo) _ Doriot'un Vichy 9 (A.A.) - ezayır en r İn 9 (A.A.) - Alınan ordu. d" d·~· 1 t kij" .. ·· "''" ... 1 ft .. 1 -' ·ı .__ b ır ıgıne göre, nglliz kuvvetleri e, ı, uç gun devam eden sa 
~:_ildir ve Fedhal'ya asker çı • kurduğu Franaız halk partisi Paris. alınan bir te gra 8 şoy e uenı • llll"I &fkomutanlıiının tebliği: S'd' B l d d" k ...,. d" T böl 1 d Al ı ı . arraniyi gecmislerdir vaş ar a uşmana ııydedilir de 
liı- lnışlardır. Safi işgal edilmiş- te bir miting tet'tlb etmİftir. Bu mekte ır: uapse gea n e, man ve · · • recede kayıblar verdirmictir. Bi 

. . . d D . F L-ilt İnO'ilİZ kıt'aları Cezayirde ka- Rumen kıt'ala.rını malı ll' h" mı Stal' d bö ... 
h m.tıng e oriot ransanın .Ullt e- .. 11 a 1 ucum z, ıngra "lgesinde T miktar kamyon- ele geçiren bı 

.ı "-lld l 'IA t kt l A --·ı. ı" ı b raya çıkmağa b:ışlaınışlır.rdır. A- Iarlle dii ... man m ·ı 1 d k • . l d - uapse. "İt-. Yo fUn arı ı aYe eme e~ re 1 e m,.,.--aya iwnmar etnıc - k k · ' ..,.. evzı er n en o - nm flIDa oğusunda ve Nalçlk'in teşkil, bu suretle yeniden hare 
· ı ı '"lftl ,ı.,,,_~_ ... · 'h _J_ merikan kıt'aları araya çı ma. vulmu•tur Ş'ddetli lard b b ı,. sn, v 1~ nüııu•u"'ının mı ver uev• d. 1 P'k . .."' · · 1•• .çarpışma a 1 cenu atısında dütrnanla çarplf _ ket imkanlarını kazanmı"s ve kü 
" b d '-~-...:'- b' d 1 ' • d.-..am etmekte ır er. ı e hır d m iifr il . lar.J ~d aza lanka açığın a cereyan .ııepen~ ,r yar ıın aın.&flnası ım - ga QY • k ._ k • • Uf . an m ezeşı çevr mış ve mış <ılr. Diier cephelerde hiçbir li kuvvetlerle yeniden temaaıs; 
"t\ :.ıd l' d . uh be • - -'- F iko • bomba tayyarelerı sı Sl.K na h- ''"'.ı.a edıL- 1.•i B k bi ktad d I\~. ,_ et ı enız m are 111 ~mas.ını ve ransanın ant mın k d" A w•ıııo .ıl•z<. r. aı a r no a, yer e değl§iklik olmamı~hr. teais etmiştir. 

·~}ce.;nde ciddi kayıblara uğ • tem paktına iltihak etmeııilul la.te - yata taarruz etme le ır. me - ~~~k bir müfrezenin ~al etti- Tebliğe eh italyan tebliği 
.ı '-'ılt L" "dd 1 b b ı_.:.. r;kan harb gemileri hav& m. üda- ""r hi.r isti .J kt 1 1 il . •ır ., .... • ıman şı ete om ar • m"!' ... • • d f I a .~« ~- ası e e geç r llllf- m.oSkova 9 (A.A.) - Sovyet Roma 9 (A.A.) - ltalyan oı 
ı ·•ıa... , ı. 'l fa· a topları durma an aa tyette tl Al d - d b' oı;14\>. ~· edilmekted.r. Oran uı - Bu mıting münasebcti!e bazı nü. r • .. agırın oguaun a, ızim kar. gece yarısı tebliğinin ekinde ezcüm duları umumi kararg.ihının 891 
1 ·ve · 1 dl · d k l ı_ ı. lk ile bulunmaktadırlar. fi huc·-'-- t rd d bl h le qjl t lfga e i mışse e mu a- maylf er yapl.ulf ve .... a po - bl .... ,~, a e En r ücumu- §Öyle denilmektedir: numaralı teblig·i: 
t a. Visi,,in reami ıe is·i m la d b ~d· llrruzlarımız devam etmek- Us arasında çarpl§ma1ar olım19tur. R uz &Onra an azı arazi ka:r:anıL Stallngra.d bölgesinde kıtaalımız Düşman zırhlı müfrezeleri, N 
1 •r İki . Vichy 9 (A.A.) - eıımi leh. mı .. •ır l lıİ)~ • torpıdomuzla bir fa • (Devamı 7 nci sayfada) T" •• < iifmanin ufak gruplarının hücum sır çölü kıyı kumsalı Loyunc 
tıı,,t~'~ muhareb'e huid bırakıl liğ: Atagt Don cephesinde, Alman larını püıkürtmütler ve tedafüi tab geri çekilmekte bulunan Mihve 
~ . tr lk· d k . b • Fa•tan alınan ı:.on haberlere ve Rıırnem ha a ,_ ~1 . ı.. '"I t'- - ı . . b •lll), • ı ü,man orvetı ah _ g tl . , · v :.:uvve. crı, sa~r:ı 1 K ma ~-mı ıs:a.'ı etml~lerdlr. Bir lut'alarının harekctlerını Of Y' 

l}·~tır. göre, himaye idaresin e vaziyet ınevz;f~ıne ve kı.ea karıı.:-gahlarına Atman piyade bülü~j, mühim hlr ası re iz'aca tetebbüs etmiştir. Ku 
\ı.,..I ıer cihetten Vichy radyosu regaux civarına kadar gelmişler- şudur: Por.t Lyautey ga.rni~onu kar~ h1.1cuın1arına devam ctmi.~tir. ,l keri b~<lefo o-lrml«tlr. Kızılordunun şatılan bir Mihver grupu üç güıı 
"·• dir. Bu mahaller mühim birer de b ı t uz net1ces1 de lt t '-ı.t' , ___ d .,. s j t il a.rı söylemiştir: bir muka ı l\&rr l •. n • 8.•~rl ~ aı.aırıt ü~:ın!n r..ehri bir teğıne:tl beraberindeki 8 kiıi ile liik çarpı~malarda:ı sonra ta.il 
llı~t'·~şka bit" husmi tebliğde A- miryolu noktalarıdır. düşmanı Mehdia ~ev '";;nde gcrı ' g?.çn~.ek '.~ı·~. }'aptığı bir tc~::bbüs!i hu bölüğe Y•ndan h4icı.an ederek yan - J'.!:nan kısmı külli3ile bir 
~'.~~ka~ıların Safivi geçtikleri Vifiye göre pfü:kürtmüştiir. Esır cd. en Fran- pwtkiiı'tmut-tıır. geri çeldlmeğe icbar etmi$'tlr. le,mcğe mun~ffak olmuçtur. 
111t'tı ~dllmektedir. Oran'm 40 ki Vichy 9 (A.A.) - Fasla og - sız esirleri kuda~·ı!mıştır Port ~es:-kez kesl~lnde, hava .hocum- Helsin'kl, g (A.A.) --D. N. B: 

AZADE 
TARCAN 

~ ~lre k d k d b 1 leden evvel vaziyetvalıimleşmiş.. Lyautey yolu ve şimendifer hattı larite Sovyetlerm laş.e demıryolları Dün öz?cden sonra m:.inferld 

~ı-~.. , a 3.r şar ın a u unan M k d L" k kt d ~ ~tı d k tir. Düşman kıt'aları ve tanklnrı tekrar açılmı~tır. e ne~· en ge IJ"'ÇO no a a ke:\ilml?tlr. bir d:!.<man ur~ .. ;ının Hels!nkiyl ... ı...... a araya !rıkarma hare- l"k p L L ı - _J ~ ,.-"" • L -.... -1 d Port Lyauleryte beş kilometre ı len fransığ taburu ort yautey- en ngraua giden İaşe gemil~i. bcmbardımanı 11ıraaında çqk yük -
•~,., evarn etmektedir. Ame- l ~ b ' k 1 

~l~'ll·~, kıt'nJarı şimdi Saint • mesafede bulunan Mchdia'yı iş- de karaya çı tmıştır. .)e unun ne a.(fl yarıı an savaşta, Alınan st."'k lrtPfado.n di:şcn 2 bomba bir 
t._ q .. _ V 1 , • gal etmi."'. lerdir. Bir Amerikan ta· ... iın'alinde düşman kıt,alarına hava kuvvetleri, Ladog:l gölü ü:ı:e - sinema.dan çıkan ve vaktinde sığı. 

~~ı.tL ..... garb!nde ve a my nın "" Y ind 
ı • Qı.-d b d l R buru ile on b- tankın saat onda menıub binlerce asker karaya t'

0 

e ÜÇ gemi ballm'\ı~ır. na;fa gl:-c:::niyruı halk Masına düf _ 
ı ....... a ulunmnkta ır ar u -:.-

~~.':;-lıa) Oran'a l5 kilcmett·elik Kazablanka'ya 10 kilometrelik çıkmağa muvaffakn olmuştur. Sovyet tebligi miif .,.~ 45 ki~ln öli.irnöne ttbeb 
Kış Jim:ıas{iklerine 

başlam:şt:r :"l.tt edediı-. Amerikalılar şimdi meaafede görüldüğü ha bel' veril- Kıt'alarımız bu kuvvete kar~ı Modrova 9 ( A.A.) - Sovyct olmu;.ı:ur. Bı."llların arttSıın~a 8 i:a 
'~\t ttt ta1?"!hen 40 kilometre ce- mektedir. gönderilmiştir. Feda.l'de bir köp. gece yarısı tehli.ğl: 17 yaşında 17 çocuk ve gcn;le 13 Adreı Ni~1tnta,ı l!tl"'mur yola 

-~ldstnde bulunan Per ,. Sa.at.13 de ıehir .. Feddaladan (Devamı 1 nci aa.vladıd 8 tkıocltesdn b•
1hind· lut~• • lr.Aın. ~ No._6, TEL. 81430. 
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- 13 - tedarik ettim, ltir yaaduı da onur dinlerinden balaeetti Boudhiame 
Alfan lıaikiyeÜDİ Wtirdiktea olaa1orua. Tuavnafu, vahdeti ve Brahmani.eme d~lerine dair 

,...... kalktı, odada 4ola)t'9 ldtab Y6cu4., f ... fillah laikmetİDİ an- İzahat verdi en aonunda Nina-
4ol .. ıaın iatiacle durarak uzun byalNlmek İçin ,eyla efendinin na l'Çm öyle' uzun söyledi ki bu-

' uzun bakında. Belliy4ii ki daha tavair~ ettiti kita'Warı da aldun; naldım, artlk bir dalıa laücumu 
.öyliyecelderi Yanlı, aihninin i- ll•PM•• araaıncla yuyM"laaıp du.. vardı, ve bunun araundaa bir 

On yedinci asır başında Osmanlı 
hikimleri, mahkemeleri ve cezalar 

çiacle yuvarlanan fikirlerin ara· ruyorwn. Beynim .. , netice çıkarmak kudretini bula- Q d • d •ı h••k•• l b •• k d 
undaa ayıklunak iatiyordu zaa- Bu kelim8"i aöylerkea iki el- ma;ror41um. Yabuz hu Ninana evır e Verı en U Um er ugun Ü a alet ve hukuk anlayışı ile 
..aıettim. Ona yardım etmit olmak )erile takaklarını sıktı: - Öyle aneeelesinde vuzuh ile sördiim ki düşünülecek olursa insanın başının dönmemesi imkansızdır 
İçİll: - O halder, dedim; timdi ltulaaık, öyle kanıık 1Mr hal aldı bu felaefei ial&miyeaia fena fil_ 
IMitiia 4enlerin kalm14 demektir. ki ltuau• arumdan 'Hzıb bir fi· lah hikmetinden batka ••iildir. On yedinci ••il', Avrupacla ld-
Ne ile •akit seçiriyonun? kir çıkarmak imkiııı bulamayo- - Ben de, dedim? Seni din- Ji~e mahkemelerincle olduiu si· 

bir
C.Wi, sene koltuja oturdu, rum. lerken a;rnile aenin o Alman ali. bı, o.aı..ntı devleti idareaindeki 

.ı.ldlca nstuktan aonra ce- Yutk.-1•; aöyl97ip aöyleme- mini dinlerken duyduiun hal i- yerlerde de bqüakü lualaak Ye 
,,.ı, •enli: - Öyle •w teyle met- mekte tereddüd etti: - Sonra, çindeyim. Söylediklerinden pek adalet zihniyetinin kaldıramıya. 
~- ki lnmu laiçbir zaman tah- .te4ii; benim ltafka bir derdim çoiıanu aalayamaclun. Hele fena caiı aiarhkta cezalar Ye hüküm· 
ima -'emesaia. Büyük ltabamın •ar. Oau Mil& t.w •el;raea aa. f"dlah •e onun ayni olan Nirvana lerle doludur. 
velatmtlan eıYYel ita- Mraal&rdı labnm ... Şimdi tekke tekke, eler- ne tiemektir, bunu ihata dan ici- De.rin mahkemeleri, «fel"İab 
iten ele taJunin edem"nllll. Jah 4ersüa dolqıyorum. ı,ütün zim... inceliklerini ıahai menfaatleri 
. Biraz -.la, J'11tinuad-, cülüm- Jzmir teYlaleriain ellerhü öperek - Hakkm var, dedi; S«t bana için keyfi tmllere ajTatan bir 
aemete ~laftı; 80ltra afzmdan oalardan izallat almaia, tarikat- ne vakit celebilirain. Daha .c;y. takım calail adamlana ellerinde 
tek Wr ketime çıktı: - Taaav. ter 'laaldunda fikirler p..ıyda et· lenecek ~ler var. Sonra, senin bulunuyordu. Bu halin en ziyade 
vufla! .. dedi. meie ~h~ Bilir misin ha- taınvurlannı da anlamak iste• latanbuWa ıöze çarptıtı yıllar. 

Anı...adım. Bu kelimenin ma- na hepııinden ziyade mevlevilik rim, aeni de dinliyeyim. Rütdiye on yedinci aarna aeluen 'e aek· 
nUt- )tek mü19hem ltir ,ekilde casilt ıörünüyor, onu pek faira- bitiyor, deiil mi? Ondan aonra •en birinci seneleridir. Hatti 
vikıfbm: - Anlayamadım! de- ne buluyonmı. Hele Mesneviyi o· ne yapacakaın, bunu bana ıöy- k~yfi nikah kıymalar, yalanct ıa: 
dôn. )umdukça hazreti Me~lina için lerain. Fakat bana h~men 1rel- hidlerle mlraa iil .. meleri yapa-

- Sen Şeyh Litfu1lah efen.li- li•İn 'ltir muhabbet has1I edivo- me ... Mesela bir ay, hatta iki ay rak aicillerine aalate •aalder > 
71 tanll" mıam? air g&n hende rum. Diyeltitirim ki peygamber- sonu . .. B!'Qim kur'a zamanım ıeçirmeğe kadar ileri siden ter'i 
1t ... ı elan ffiphelerin üzliatüleri elen aonra onu ~:rorum. Öyle seliyor, ona dair kararı mı da nıalJremeler içiade ~luımmül 
arasıa4a Çl!'plftarken o 1aatarınaa zannediyorum ki hana da fena anlatabilmek içia bira;ı. vakit edilemez bir durum alana, Balat 
ıeldi. O arasD"a 1'Gyük baltamı fi!lah hikmetine .U.ul müyes'eT seçain. mahkemesi idi. Bu mahkeme hu· 
.,.an. ıa lnlü, beni de bilirdi. O- oluna ltu aaadet onun deliletite Ayaia kalktı. Artık ıidiyordu. •uai bir fermaala Jiiyedilcijkten . • 
na sittim, el:ni öptüm: - Şeyh olacak. Veda ederken: _ Şu hoca Salih aonra bile «f«İah adına yaptlan v_erdıiı &u aon «hüküm& birinci-1...mde azua una dütiintil~ 
efendi, 1Ntn çok ızbrab içindt-_ Gene dunlu, ıene kaılarmı efeadi meael•i de hep l>e:rnimi yolauzlukl.rna öniine seçileme • aındea &fili• ~~IJAC&k derece- kadar da-in Ye iaceclir. Sonr• 
,W.. Hayat nedir, memat nedir; kaWll"dı, elini aaçlarında arezdir. tırmalıyor. Herif eter a,;.. caaua mlfti. de Jıakaız, deblaıa Ye Wiabiitiia mahkem.leria •e o ~·hk..-elerl 
dün7a, ahiret, biz inaa•lar, bü- tli: _ Bantlan hatka, diye illve i6e ve benden öç almak P.teyip te 1 Riifvet alarak haklıyı haksız keyfi olmakla kalmıyor, bta zatıa idare eden hakimi.in ıae k.adat 
tün malaKıkaıta yoktan Yar eden, etti; Buraava•ya sittim, orada bir iftira 1'ulaflı.rına, sürsline ıit çıkaraa kadılar, eaulı t.ir kon.. mevki ve nüfuzunu Ufeirab mas- biiyük bir kudret vo u.Wıiyell 
rene kendiaine çafıran Allah ikamet eder, mefh111' bir lnciJ!z, mek, Fizana, Akkiya, Muaula, trol l'Örmedilderi iç.in keyifleri • keei altında tamamen .f&hai lrA· •ahib olduklara mueleei ele aytl 
nedir, beai irtad ediniz; beni ltu Paatear •ardır, ondan, daba son- &zincana Çorum& kadar ıidip nin iatediii sibi hükümler ver - raz ve kinine alet ettitini de b~ dütünme uuı tetkıl edebilif. 
ızhraWan kurtannız; diye yal- ra Lazarillk rahihlenn mekteb oralarda 'çürümek korkusu hep mekteD çeki•mi:ror, lataııbul haL meydana çıkarıyordu. Bqünkü ceza kanunları ka • 
vardım. müdüründen miilikat iatedian; beni yiyip bitiriyor. Bundan da· kanı aoyup aoiana çevirmekte Vak'a fUdur: «Ruznamçei ev- Yaf Abdullah Efendinin JMr y., 

Şeyh efendi süllimaedi: - Oi hırialoiyanltk felaefeeini de anla· ha feaası var: Hele sen l'el de YArlf&JOl'iardı. ve) ( 1) hülefaaından Patburun laudi ile zioa ettiii iddia edil.-
lum, aordujun .-ylerin cevalamı mak iatedim; her ikiai de beni anlatayım... (1680) ...-i, lataııbulda iki sade Meltmed Elen•i müaekk;d karısına: Suçu delillertle iebat r 
sene kendin nnlin. Her te:ri. ~k ;ltifat ile kahul ettrler, fakat Milli.kat bende Affan ıçm ballaız ölüm fetva .. •«üleo yıl- s-Pnea INr aclllmdır. Hakaız gör- dihpek ,artile ea çok dört ayda' 
her meTcudu kendiaine çapan h~ ikiai de ihtiyat ederek üç beş merhametle, muhabbetle ve a~i dır •. Bu fetyaJ..ı .'!~eıı Kanlıca- diiiü te:r~ y~panlan hiciv et· alta aya kadar bir ceaa Yerebil~ 
Allahtan bahaettin. itte Allah sözle l>eni aa•dılar. Niltayet tz. zamanda korku ile karıtak bır dakı yabaıncla «biiyuk Oamanlı mektaa çekı!Wlıyor. kkadatla • yar. O da· Kocası da•a etm~ 
odur ki bütün •ar olan qyayı, mirtle ·felaefe ile metpl olan .. duyl'u uyandırdı. fıkıbı. liti taalayan Rumeli kazaa- nadan basa sayıf aeciyeliler bu aartile! KO::uı davacı olmad,jf 
mevcudatı yoktan halketmittir, ltiitün timi• laakkında tetkikler On• birmci defa olarak ku- keri Beyazizacle Ahmed Efendi zattan kurtulmak için celin.izli - takdirde kanunlar bu kadın a , 
gene onlara mukadder o'an öm- yapan Wr Alman &limi ........ : caklamak. &pmek iatedim; buna idi. Bu zat, tstanbulda lriiyiik iini» iı.i .sürerek ~r'i mahke - leyhine harekete ıeçemez! 
rü nnl"ktea sonra kendi.ine çe- Niedel meyer Ondan b:.O mi\1&· da ceMret edemedim. bir detlikoda:ya ......_ olan •et· melerdea birine bq YUrmayı ve E - d da k • 
kip almıtbr. Bunu derketmek i- kat istedim, İteni kabul etti. BeL O da beni aeYl"İ ile aUzdükten hur «recİm• fetva.... .,_....tir. yalan f&hidlikle biçar9 Patburun 1 yu~ ~ey anın d elle•;. uç"; 
cin •ahdeti vücud nedir onu an· k. .. t ita d. 1 h kk d sonra yanaklarımı küçük pmar· Fetva: «Aluarayda, ka•af Ab· zadeyi ezalandırmayı kararlaı- i: an al urun za eye ıe ı~ce 
lı>maık, onu anlayınca fena fillllh hı ~.aaa 1 ~ ~af lan ;r. a d '? ~· cıklarla oktadı: - Sen benim duUah Efendinin kansı bir be - hnyor ve Rumeli kazaakeri Be • dl~~~ ~·::- nk ~~a takdırkr 
l•ikmetine viaıl olmak lazımdır. ırbll tıya-~~~"'8 e dse e•h11!"b. adı~ ,. ribi olmayasın Halid' dedi, zar Yahudi ile t<zina» etti diye, yazizadeye gidiyorlar, Pat zade- 1 ıgım -

1 
llmb.a .~ç•n cez,~ k~· 

• za a venaı. u a am ıç ır ıne • ··· • d b d d rul b. . l d b . b nununa ıoy e ır goz atmar.. ~ 
idunun yolları vardır. O yollarda 'ti'k-..ı t : f k t h • aonra: _ Ben teyzemin elıni ö- ıura an ura an uy u an ır- nın atı ay an erı ıı peygam ere • f!.ı• 1 •·· k Ik ·· ·· k · ı 1 k 1 1141 em " 0 r• a a epaıne E k h'd. ·· l · d ak .. d .. _ ·· h 0 d ld ki id wır ~L:fe a a y~e , A ı er eme flair öyle zenain bir lııil1riai Yar ki peyim de ,Pdeyim. peyce geç ~ç fa ı an aoz erıne ayanar ~v u~une fa ı o u armı • ........................................ - ....... ... 
ıcab eder. ~.ticeye: vaad ~ ... ,..._ oldum. Baaa caaırega.. oldu; tim.dilik Allabaıamarla. bı.çaıre kadına Sultaıaala~ecl me)'- dıa edı,.~lar. A .. • • Emniyet müdürlüg"' Ü 
herkese aaailt olabilecek bir .._ t• 'lan, nda trappiate dık !.. diye ita Ye etti. danında «tatlatma • rec111111 ceza- Beyaznade, Ruzaamçe1 kata • 
adet deiildir. c1':n. :ı.~"~ ünseY1"1eri Ben oaa refakat ettim kapı· aile :tüme mahkUm .acliyorclu.» biDin çocukluk arkadqıdır. Da- SUİİ~timali suç)ulatl 

Alfaa seae durduktan ._.. ~ r ....:.:·..:-ucete'leri' ya kadar ıeçirdim, ukata çık- Tarihlerin yazdıklarından an. laa o zamandan biçare adama 
de.anı etti: - Bu aözl.dea M>ll- b I takilt ettilde. ay;_ tıklan aonra uka•aa•an ltaktım, lapldıtıaa söre, INa k.Mlıncajıaın brp bir kiai •ar•r. Sonra Pat mahkum oldular 
ra teYh efendi bana uz- izahat i:9r14:'a~ k ben :: ~ rla baktımı _ Za•afh Affan! .. de· büyük llir iftiraya kurban ıittiti zade büyiik bir s&nah ve auç da- Bmıdan bir müddet evvel Emni-
vercli, onu bulanık INr zihinle, h·'--t• • 1 .. er. en in f unf.all h ~ muhakkak aibidir. Çünku,·· Ru - ha i•lemH.tir: Bu da. kavaf Ab- J, 
f - L • d mel b. d d • 11u11e ı ıa amıyen ena ı a UUD.: 1. L -L • • d. , _ _.... d--ıı :ırla E~ _...I.!-.!- k .. a-ı vet u:~~::.::.-1• b1r auiiatinwl o -at VIC anı a ır en ogan • • LL •• '--t (Arha oar) me ı aaza---m •-•ı• p- ya a ..-e-- anaanm ...,.._ 1 ..,. .... ...,._ 

bir .kaaaat ile dinledin. Tama.. ••r•~•--a _.. •ukve hidleria WriniD de ifade.si ötek.i.Jai aarak ölclüriilm.i fetvuaaua, mllh m...,_ ve JDeYlnan casus' 
mile anlayabiliıyor mıydım, bunu bu ay um, en Mil za şark H. z. Uf'llrl~l tubnadıtını aöyliyen samanın derme çatma tahidlerin uydur - ı.r mmına kayıd 97clumıak, b' 
iddia edemem... y 1• l O • müverl'ihleri, ((recim • taılama» malanna dayandıtım iddia et • ....._ llatlüı.ea slınmetlne .-r• I'. 

Sözün• keserek: - nen c1e er ı ma ı eıyaya skUdar cınıyeti faili hükfaüniisa çok hu•• •e ..... - -. 01muad... 91nnıdt: .... -sı1a bu1uun ı .... ,~ 
neden bahae~tii~ anh,..amayo- Avrupa markası ıasıı ıldıı"ını ı"ddı"a.11 ·~z .~!duiunu iddiada el Ye dil . Bey~zizade Efendi phidleri ~murunun d~~ı. dün 2 
rum. Vahdeti nacud nedir, hele 1 bırlisı ederlw. dinlechkt- aom"a hemen: «Altı -.rın:ezacla netıcel-mp. 
fetaa fillah ne oluyor: it-lan i- takarak sabyorlannış! dlVll ldİJlf Beyazizade Ahmed Efendi hu mah müddette zem ve sebbi ne- Suçlulardan m11temed O:m~ 
hata edemi1oıwn. Son aıliMerd ltazı if Oı.widanla Kemal iapataız, delilaiz hükmU J&hai bir bide bulunan zeydi nriblimin 3,5 aene, Cemal, Nazif; Cevad ,f 

- Bunları ben c1e anlamak ~ e man atura , , • ad~a .. bir garaz üzerine mi •wmiA yoba, katli l&zun plir h fenuma hu- a.rı.wD 3 polla memuru 1 er 
için ifte ne vakittenberi uiratı- ....,_-~ ~nıde Atefhlr AM.-u:! ~ öldüren kavaf Abdullah Efendiyi veya tırıyor, derdimend Patburun za· müdddle bapae malaküm edllml,J" 
yorum • .$e7)a efendi baıw birçok • ,,, .. a napa . la din ele karumı lekelemek ktifen ltir de de, EyU.bde ;rab paça ceD&d ve Kudret, Necmi• Necati acl.,..
kitaltlar tay.iye etti. Bana ıeldi-~ • s'i' ~ fiyM ~ ~-rr:.dadıa-:-~ eclilmft • d ....... an riit•-' _. -'-•fb, önüne çökerttirilerek boynu YU - da1ci dlier memuri.r da beraet ~· 
im zaman oalaıı PJ"iirah ... Za. ~ art ...... _ •· tir. ~. .-idlik P~ buralan ltir t6rlG aala"lamamıt- nıluyorcluh mi,letıdtr. _,, 
tea ... a aalatacalı M.tka iti« dllıniftlr. Tlıc:.ftt ~ .. 1.rın lfadelennf reddederek vak a hl'. Gene bu tarihten on Hfte "'· .. _.... =••• •-
de••· a-i iN ltahran sama· p4Ate ..tlf ~ .--e malları. ~~1 .""elen lıir Jere çıkmadıiı.nı Yalmz bilinea ..,-ı «fahidle - vel, d>ürri zade» adb ~i de, 
nanda pek yalnız bwalaaa f.. O nı t~~ ~ ~~lfatwa •ajan IOIJ"lıımitd'· _ rin davayı --~ .... memeleri, namaz. aruç Te klJ'ameti inkar 
ıünden SOlll'~ Wr tef• tedarik lnrl ~ Clliıa•ak .._ • ~· 1!-t11hı m~ f& • R-.li bzukerin• de •tatla • ettiii için latanb•l kadıaı Mer -
ettim, ı.eaim .... ...._.. Kur'anı elan~ ._ ,,,,_,. mmal aeKıld.ı McDeriala cıelli itle b.fb .-bl. ma fet.aa•n seliti ghel ba.. • habazade Efeacliniıa fetvuile 
aAlamak, huauaile onun künhüne tMdMle tl.wı.tle cc hnclJrdacak· llMflır. rak kaclmcaitst f.tanltul halka • idam edilmitti. "ı. •at.na aae&ınl 
eritmek aiiwak6n deii!. Bir lef- lar1a1 bildlrmlftlr. nın <tAllah nsaaı içinı. atbldan Bqünkü adalet ve hukuk an-
air ile ıa .. ayeti -- birer oku- ONIVERSITEDE EMINONO HALKEVINDE tatlar alttnda hardulaat ettİI- ~ lamı ile difünülecek olana İa- Batlık maM. 600 laırdf 

- . ...__. ...... 
Y1IP ... ı....ta ça)q.yorum, elin KONFERANS m,.., o1 ..... dar. aaıun baıı dönmemeai imkanı I nci .Aile 400 • 
n.-, lııer teYMn eYYel ora• ı,;ı. KONFERANS · Eminönü H.lkeYiadeas BU Mi,iik Te d•İn .-iat hu· yoktur! ! nei aaltile ısa 1t 
meli .•• ~ febefei ialimiye tlnlYfll'llMeıle llıer 1ı1 pnfelÖrter tara. l!'lmnhtl Halken 1"I 1enetı «9er\be!ıli kukçasa (fakih) geçinen adam-f Basiiaki cemi,.etin ~ tel&k- J nri aalüle 200 ,. 
nedir, a.a •lkıf ol....a.. Acemce- fllMlıul haJlıa Te &&ıebe1e verilen ilmi lııonıferanslar. _....., Pr9'. Dr • .Kbım da ctlıikimlik)) ve «kaza>1 da ha- kileri, eaki cezaların 11.abiyeti Ü· I nc:il .ahile IOO » 
de 9'llmfam ~ talaailiadea lııaatnmlal'llıuı Wılne19i tttıia r•ııte.I t.n.il Gibtranln J.._ taıl4lnln ıu.11111 lunamıyacak kadar ahlak, vic- 1 I~ ea/ıile 60 • 
iNret, IMuma1a Maneft7i aah.. n ölrenme ....._,. mn•uncla 1Nı ak. wıe • r--ı,.Aı wna• .. ....._,le daa •e Heiye zift olduiu, 1ta,lca 1 m n.ıet .,.. ıh' mı,e.1 
yamasd- elbette. Alh Miyiik .- ..u 11,10 41& preleeir 4alııtor Alıil ıııxıııttı P...._ slaii ..- <11} bir «katil)) fet.uile de anlatılı· t ,.all.ı ••Mm rilr mtt ••• ...-. ._..Soıt~~~~~~~~~ .. o~ııı-.ı,_,_. 
ciWcl- mret Meeam terlaDü ......,. O-. t.n.fadu ~. ile aoaaıfdlr. Keaferwa ıtrlt _.~r. vor. Çünkü Ahmed !.fendininl8lllle ~._. ... •meiffr. 

~ 
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•Topçularh» aipahi aenci, erkek tap alçak .ule .ö7lecli] Şevketlia cucl..-a biitiin ~sileriDi ,.kil- ver aja, söderi padaJa •ariaya ~-da: Yiiderce ;;;;-; 
.ıilberi7lli. Çekme ......_. altmda paclifah, Kumkapı, Yenikapı •e leeciiri~ord-. Aldll'llll.'.J--at •i- iki albaı kapbı de tek ıavk <ıuyantıa1» yoktllr:Jııll 
açlara bükük kaytan bayaklan Samatya •• Y edikule civarım bi omuzlannı .akeledi: - Ha,. belaia ......... etlii .. -d••ı• öWiiii umaa talD '-· 
siyah •e llZUD kirpikli, .kendia· tebdil sez.er Ye buldu.ima *- -Ya. ltiai ihaak ma etlecıelds f...tw [Karalrol bi.a=Ma• u- 7iik• alr.ç..i [1] çıktıism ~ 
•en sürmeli aibi sözleri vardı. twılara tealim eyler imit 1 idi diniz?. uklqmak ieti,... delikaak ile mllflarcial 8&fBlı ... /'&Delal -,; 
Sol katının üzeriede laalif Wr -J... - Anı ltoatancı Nfl Mahmacl birlikte kapıya kadar indi] Gö- rar- Hlaçe 411Yarlanma . d~ 
kılıç yarau izi kızanJOl"dU. Ne- - İhnak eyleyiip meytlerini ata efeeclimiz ltilGr Olmas ı.e niiJden çakarmaıa eultamm. reNk •eçti. Atar attr ~ 
raklı meraklı .rd11: deryaya ilka eylerler imit 7olda· Cafer baba ve Tena"... '"Galata Hamza Bey twd&ıı karan- o«Aki'e» Haa••111 uı.. ... ~ 

- Me7hane kaçkunı derler t•m. sindanına at 1 .d. • t i hk aokaia yiiriidii. Haliç boyun- lim Eaacl efendiyi ci~f'.: 
idi. Ya, anı anlıyamadık. Hamza Bey ayata kalkb, ar- kalkıp iri P ı urliı ar;?·. ay~ a ca Defterdara uzanan cadde Ha- O tla teJ'hialimdı. Hoca .... ., " 

- Ya cenabams .aaadetlu hiin. tak aidecekti. Kolluk çorbac .. ı· tat cremiain ankçe 1 e ıknı d ubz.a ı] aiz ve hareketsizdi. Daha ileride talardan artık rilpet, llıe.Iİ,. ·• 
1.:.- Kul .:.-!~ • • • •••• d d k ''ld"' • e onu ma a ı var • ...1-!.. L--•--.1- L..ll....&1L • .l.!ı L '""ı..ı ki ..ı. r. 
~·" cı ~•tne» yeımçen ve nın onun e urara su u: idi sultanım I "Hhn. ek H leDlf _. -.......-- 897- caıze auııee aaçe -ı ara - " 
•İpa]aa meyhaneleri >'&JAi eyJe. -Ya. bw araaan aipahidir za Beyin k~ .:;r b. Eam fanualar yanan aultan ve vezir lerde dolafıyordu. Yüre~ ~ 
diiWai d•~ deiil mi.siz? deyu bostancı bqıyA mı •ötüre· d" [ 2 ] karze 1 

11 •• 
1 

1 ~uf .e- yahlan •ralamyorda. •ıSipahi zihnine bir ..... _. •IM111i»......., 
-Yek el-di•, duymajlu. cekler idi? U:iz çıktıkta !ıb:t ~ız kt':tk. e • amhtar11 koluna çıkmalı [3] ol- tü. Akile Hanıauam a1u1 • ~ 

K.llan .._eli. denik ba· iımwz yolula-. - Beli, ltb olmaaa idük boa- er dutu aene, yani ilç yıl evTet, ö1en sız mJ7Ch? İçinden bir k.,..ı:• O 
kıılı aciam aipalü Ham .. Beyi.o - Ya, Sulta• Ouaanm i(Ho- tancı batı «Mahmud ai•» eien· Hamza Ber.,_ae.a çıkarmad .. v6. defterdar Ekmekçizacle Ahmed Ja,.,.•dan HYdiji kıu pçıi' 
zarif ve biçimli elini tuttu: tin• boqllDUDU Yeniteri ,...... •imiz (caavblanaa• WAJ" e7lep- cuduna ••m•&IU uran ·~ama~a- p.,_. ......... öailae gelmqfi: ayak palvlul kimindi? J 

- Bu ad-leria ı..klo Y&I' Wi. ma.zlıima atleylediiiai dahi ini- ceJder idi. • 1!'1n>) ~oyun cebınden hw yenne vaı..a ~· Bir Yalritler iki (ArJıalı """ 
Kethüda B974em ltia 4alai ~ mez mi.is? Genç aipahi J.eyi elini beliade- iki küçük albn çıkarıp •zattı: b•adb demir bpm öniiDde in- "-
rulchr alaaat irl1ik. Şevketlii padİ- Hamza Bey hayret cö.terdi: ki krvnk aüvari Jalacınuı [J] ,.U- - Kabul eylen Dilaver •ia aaa brmcala- koca saray. [l] Baaiir*Al .-ın pan -~ 
tah• mqlaaae bçap ltir aipahi - Aaı dahi aizclaa ifittiik. .müt ••ath kabzauna koyarak yoldaıım. fimdi Hlaar ıeceei 4eriaJiiiae ..ıoo.HO. alt.m kadar bir tel'· D ~ 
aratbrdıtı hiıaf detil•ir yolda· - Baka Ja.üm karmdqam bir ayajmı ileri7e attı. Hiki ren. EJiib kolluiu eo..Uc .. Dili.. sömilü Wr mesar ttimaeeii Pai '* oıb eUa Uıo -.e , ... 11tlr ~ 
.fUD: • Hamsa BeF, -~....,. •ider •İnde cam-danı Ye dar patanı. ru.ı.Bt. ... elıb INll6ır• .,-- ~ 

l>UTar kOYuiunda btrefen kan İNDia ıitmea ._ sidecek olur i.. bedenine Japlfak •ibi biçimli vU.. tıl ltlı-1. 8dıarce akoe •eteri ......_ UJ Edime. Gdoıa te7a ~ 'Mr x.e&r ....,."'._ k:'..:::- -1 
dil pvJa, H .... •yia yilziüae niz «Fe..-ıt deki zi.uDi 111e7laa- «Dlrelıa ~ ....... tla tleaıWI, Bir .... ....,Jarmtl9' ..,.... ,.. ~ taılm ~ ,trml lllr(!e .attt a tPW" J 
vunl~, ~bk Utla_.. ,Gaiin neleriM ujran. [çok mühim bir [I] S~r renloed liwi kıeL laem dmll ·--lire lf M •ita 2'_ n tertılJeclen IOnra liD8hl ocailDa ~- mli1'0D ......... alml& ~ 
dMi iac:eliii apılmlabyonlu. .. -.İ7orm111 sibi boymma usa. .... _. ..W IElllf ....,... ,. ........ GIJMI'. dm. .MJIAlh ml ... I•! 
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Atatürk ile uzun bir 
hatıraları 

CTETKİKLER=1 
Fransız şimali Afrikası •• •• • 

goruşmenın 
Fas, 

atanın huzurunda · f asllasız on aiti saat 
kalmıştık. Fakat zaman bir saniye gibi uecmisti 

Cezayir, 
kısa ve 

Tunus 
toplu 

müstemlekelerine 
bir bakış 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
[Bat taralı 1 inci say/oda] 

tün net'eıi ve zindeliğile içeriye 
girdi. Derhal anl~dık ki çağırılı. 
•ımız ilim ıstılahlarının yeniden 
tedvinile ilgıilidir. O zamanlar
biz Üniversitede terimleri dar bir 
kelime ka.droııu içine almıya nıec· 
bur olduğumuzu zannedip hayli 
sıkıntı içindeydik. Keolimclerin 
menşeleri hususunda ancak latin.. 
ce ve grekçeye kadar gidebiliyor 
duk. 

Ata birçok ilim terimlerin;n 
aslını dikkatle aramı• ve latinc• 
den daha eeki kaynaklara var • 
mııtı. O za~ana kadar hilia li· 
lince kabul ettiğimiz birçok ke• 
limelerin Asyalı milletlerden g"el 
mi§ olduğuna dair birçok deliller 
öğreniyor Ye hayretten hayrete 
dütüyorduk. Bu kelimelerden 
Therapi, Tonalite, Chirurgie bu 
aün gibi hatırımdadır. Ata bu ve 
buna benzer kelimelerin etimolo
jisini araıtırmı~ en eski menşele .. 
re kadar gitmi~ti. Onun kanaa. 

tince bütün bu kültür kelimeleri· 
9İn aslı Türk köklerinden gel • 
mekte idi. Onun için Türkçeye 
lazım olan terimler h JSusunda 
bu kelimelerden faydalanmakta 
mahzur yoktu. Bilhana Türkçe
nin Uyıur ve Yakut ıivelerinde 
bu 'kelimelerin asıllarının hala 
y-..amakta olduğuna dair uzun 
izahat verdi. Bunları istifadeyle 
ve hayranlıkla takib ediyorduk. 

Dolma.bahçe sarayına saat üç
te gelmittik. Terimlere aid o
lan bu a-ör~me saat yediye ka. 
dar sürdü. Asıl hoş sürprizler 
o zaman karfıla§tık. Çünkü biz 

.. .. ıı.menm bittiğini ve Atanın 
goru-r • . dı: .. .. k 
bize izin vereceğını "'şun~ en 
Florya kCifküne beraber gitmek 
emrini aldık. 

Florya kö~künde uzun bir 
masaya oturduk. Atanın pek net· 
eli bi:r günü idi. Dil meselesine 
dair hepimize ayrı ayn sualler 
tevcih ediyor. Edebiyata, aan'ate 
geçiyor ve büyÜk bir vecd ve haz 
içinde ~k çok şeyler anlatıyor· 
du. Sa.at ıecenin on ikisi olmu~· 
tu fakat Ata da hiç bir yot"gun· 
luk alameti görülmüyor, bili.Jds 
ener jiai ve uyanıklığını bize sira-
yet ettiriyordu. Ata, pek büyii1' 
bir IÜtuf göstererek hususi hl\· 
tırala'l"ından anlatmıya bathyor· 
du. Bunlardan bir iki&ini ben de 
nakletmek istiyMum. 

A ta Mana.stır askeri idad:ain· ' .. 
de talebeyken edebiyat ve şııre 
merak sardırmıştır, dikl..ate şa • 
yandır ki bu devirde yazdığı şey 
ler marazi bir hassasiyet &Österi. 
yor müstakbel başkumandan " dU: tamamen ayrı bir ruh akset 
tiriyordu. Ata, bu bedbin ~iirle · 
rinden bazılarını bize de okudu 
Bunu o devirde esen taauub ve 
tazyik havasına irca etti. Manas-
br idadi.inin edebiyat muallimi 
olan zat Atayı bir güu yanına 
çağırarak bu memlek~te büyük 
hizmetler ifa edecek hır genç O• 

lacağını fakat böyle şiirJe,.le de-

Edebi romanımız: 2 

Ebedi Şefin ıimd.iye kadar rıe,,.eclilmemı~ bir reaimleri 
(Ba/t Cev \d Abbas Gili't>r;n kolelı:siyouıından) 

Fa•ın mer'ke:zi Faa fehrinllen bır manzara 

A merİ'.kahla.rın! Afrikanın tidir. Halkı başlıca ul.uak ziraat mahsulatı 20 bin tonu bulmaktA. 
garbındakı Liberya Cüm- ve çobanlıkla meşguldür. Başlı. dır. Tütün rnahsulatını.n o/o 60 fi 

h~iyetini işgal etmeleri, İngiliz- ca mahsulatı: Buğday, aroa, yu· Franaaya ihraç edilmektedir. 
lerın Cebelüttarıka, aralannda laf, muırdır. Ayrıca su .. ak ve Ak Ka.sabbk hayvanlar arasın"• 
uker yüklü nakliye .remileri de deniz ;klimine has üzüm, porta· koyun mühim bir mevki iagal et· 
bulunan, büyük b;r filo yığına- kal, limon, mandalina gibi mey· mektedir. Koyun şayısı 6 ·r.ıilyon 
l~rı, .hiç te sebeb,i:z değilmit. valar da yeti~ir. kadardır. Yün ihracalı:ıın 01

0 
95 

Şım.dı anlaşılıyor ki, bütün bun. Burada zeytin mahsulü de ol- ~i Fransaya gider. 
lar Fransız şirııal Afrikasının İş· dukça verimlidir. Yılda 60-80 bin Başlıca şehirleri: 264 bin nü. 
gali için rereken bir takım hazır_ ton zeytinyağı istihsal eJilir. fuılu Cezayir limanı ile 201 bin 
lıklarmıf. ·· Fas bazı madenler bakımından nüfuılu Oran fehridir. Son ha

Son iki üç gündür gelen ha- da zengin b?r memleket ıayrl. berlere göre bu iki tehir halen 
berler, sayıları 140 bin kadar maıktadır. Bilhassa burası fos· Amerikan askerlerine t~Iinı ol
tahmin efdHen Amerikan ku'1vet· fat bakımından çok zengindh-. muı bulunmaktadırlar. 
ferinin, ngiliz deniz ' ve hava F ki ı d f F l as topra arı a tın a yatan os- ran•LZ arın Tuna• müatemfe-
kuvvetlerinin yardımlarına daya fat ihtiyatt 11O·130 mi) yon bn keı;i: Tunus, gene Akdeniz kıvı· 
narak, ıimal Afrikasmın birçok d · 
noktalarına çıkarıldığmı bildir· olarak tahmin edilmektedir. Ba~- sın a Cezayir ile Libya arasında 
mektedir. Batı çölünde mütte- lıca ihracatı fosfathr. 1938 yı· bulunmaktadır. Tunus, gerek 
fiklerin taarruza geçtikleri bir lında fosfat ihracatı 1.447.000 stratefk vaziyeti, gerekse İpti. 
sırada vukua gelen bu hareketin tonu bulmu§tu. Bunu!l 409.000 dai kaynaklarının zenginliği hll-

t tt ıyay "h d"lmı· "tı" kımından müh" ım' bı"r me ... kı'ı' La.. İstihdaf ettig~ i gayeler çok bü. onu a a ı raç e ' "' • ~ n 
F 'h t d d d izdir. yüktür. Biz bu yazımızda bu asın ı raca ın a gı a ma . 

nokta Üzerinde durmayacağız. deleri, muhtelif cins katllhlık Tunus 1881 yılında Fransa ta· 
ğ.~l riyazi il~mlerle ~e~gul olmas~ 1 sini ve Sisi ok~mamızı emretti. Şimdi burada izah etmek İstedi- hayvanlar birinci planda bulun. rafından İşgal edilmiıti. Araz;sj 
luzumunu ihtar edıyor. Kendı. Bu manzumelerın onda P"k dcYİn eimiz c;het, Fransız simal Afri- makbdır. 156.000 kilometre murabbaı olup 
d · · d b d k B 1 h' 1 · <>57 b' ·· nüfusu 2.608.000 dir. Nüfusunun er:nnın ar taaııau u ıfı~a . çı ~~ J L ir tesir :;apt gı ve (!n e:;ki ha _ kasının hangi müstenı1ekelerden &f ıca şe ır erı: '"' ın nu· 
rak memleket menfaatlermı du. tıraları coşturduf-u belli oluyor. ibaret olc?ufu ve bunların ikttsa· fuslu Kazahlanka, 190 bin nÜ- 214 bini Avnıpaladır, kı bunun 
tünebilen bu hocaya Ata hala bi~ du. Nihayet coOağ başını duman di, askeri, c<>P.rafi bıtktn-ılardan fualu Merakef, 144 bin nüfush ... 108 bini Fra.nsız, 94 bini İtalyan· 
minettarlık hiui t14ınıaktaydı. almış" mar~ını hep beraber JÖy· haiz olduğu eh~mmiyettir. Faa, 83 bin nüfuslu Rabat, 75 bin dır. 
Ata bu ihtar üzerine riyazi den- lcdik. Samsundan Erzuruma bu Fransız şimal Afrikao;ı, Atlan· nüfuslu Mek.nes sehirleridir. B!ln Turfus ta bir ziraat memleke
lere daha fazla ehemmiye t ver- mar~ı söyliyerek ve söyleterek tik sahillerinden başlıyarak hir lardan Kazablanka ile Rahat bi· tidir. Başlıca mahsulatı buğday
miye başlıyor, bunun neticesi ola g"tmiş olduğunu ilave etti. yandan Libya hududuna, diğer rer limandır. dır. Zeytincilik te mühim bir 
rak sene sonunda yapılan imli • G ünesin i ~k ışıkları görünme· yandan büyüle sahraya dayanan Franaı:z;ların Cezayir müatem· mevki İJgal etmektedir. Tunus 
hanların smıfının en kuvve tli ri;:a ye başlamıştı ki Ata, huzurun- cem'an 2.775.000 kilometre mu- leke•i: Cezayir, Akdeni:ı kıyıla· buğdayı, .. kalitew itibarile düny_a: 
ziyecisi oluym-. Onda erkanıharb dan ayrılmamıza izin verdi. rahbaında 16.139.000 nüfusu ha- rında, Tunus ile Fas arasmda nın en guzel bugdaylan.nda.ı hırı 
liğin ilk temeli böylece ahlmı' o. Huzurunda fasılasız· on altı vi büyük bir kara parçasıdır. Bu bulunmaktadır. Büyük sahra da ı addedilmektedir. Tunusta mev• 
luyor. saat kalmıstık. Fakat zaman bir kara parçasının batısında Atlan. dahil olduğu haiJe arazi'\i cud zeytin ağaçlarının miktarı * sa.niye 1ribi geçmİftİ. Atada dııt tik denizi, doğusunda İtalyanla- 2.204.000 ki1ometre murabbaı, 117 milyon kadar addedilmekte.. 

Atatürk genç bir zabitken en kiiçük bir yorgunluk izi yoktu. ran Libya müstemlekesi, sinıalin. nüfusu ise 7.235.000 dir. Bu n:.i· dir. 1938 yılında zeytinyağı mab 
patlak veren Trabluş,arb harbi- Ben en çok Atadaki s~hhat ve de Cebelüttank ve Akdeniz, c,,._ fusun 987 bini Avrupalıdır. Nii. sulü 30 bin tondan fazla idi. 
ne gidi.tini anlatıyordu. Trablus· hayatiyete sevinrıriı ve e«-tesi gün nubunda büyük sahra bulunmak- fusunun büyük bir kısmı Berbe- Tunus Misket şarablarH .. de 
garbe, devlet:İill ~erefini koruma bütün do1otlaınına Atanın daha tadır. rilerden ve Arablardan ibarettir. me~hurdur. 1938 yılıııda şarab 
uğuruna gittiğini söylüyor ve pek uzun zaman muaınmeı ola- Bua-ün birçok noktalarına A· Fakat memleketin hakimi, h"~ mahsulünü miktarı 1.976.000 
zehri hand içinde «hem de nasıl cağını hıhmin ettiğimi müjdele- merikan askerlerinin çıkarıldığı fÜphe yok ki ekalliyeti te§kil e- hektolitre tutmakta idi. ller 
terefli devlet>ı diyordu. miııtim. Sıhhat, nes'a ve kudret ve ,iddetli çarpıtmaların devam den Fransızlardır. . Mer'alarımn bolluğu dolayısİ· ,lra. 

Demeden Mısıra donü~te bir ;k" .
1
ra.,':l 0 s:~~= ~:ryl~~~tlbgw~m~ih~:~ ettiği bildirilen Fransız !İmal Af. Cezayir esas itibarile bir zira· le kasabhk hayvanlar da pek ~c 

İngit=z zabiti b'ene atl.yarak • J , rikası, başlıca üç kısımdan mü- at memleketi olup Fransftnın İ:ı· çoktur. el-
Mustafa Kemal namında mavi man hu isabetsiz tahmini acı acı rekkebdir. Bunlar da sırasile ha. ıeainde çok mühim bir rol oyna· Tunusun batlıca madenleri: 

.. }" l b' b't' t kif ı.-tn·lııufım. bdan doğuya doğru olmak tize· maktadır. Ba .. lıca mahsula!ı bugw. Fosfat, demır' , çı'nko, kalay ve ıoz v.. aara ıaç 1 ır za ı l ev ..... ............................................... y 

etmek kararını bildiriyor. At11. va d b ki re: Fas, Cezayir, Tunustur. Sim· daydır. 1938 yılında buğday is. bakırdır. Tunus fosfat istihsali· 
gonun penceresinden ba§ını çı- Haydarpaşa a e eyen di kısaca bunlar ve bunluın ik- tihsalitı 12 milyon kentala baliğ tında Birleşik Amerikadan sonra 
kararak İnglliz zah.tine ••aradığı emtea yagO.ll8f8 kOOUfUUQf t~&addi,d askleri ehemmiyeti üze· olmu~tu. Diğer zirai mahsulat1: Jünyada ikinci gelınektedit·. 

J rın e ura ım. Mısır, at otu, keten ve zeytin T nız Mustafa Kemal benim, buyu. unusun ihracatının miihlnı 
run tevkif edinı> diyor. Ummadı. Haydarpaşa limanında 80 kadar Fraruızların Fa. müstemleke. tanesidir. bir kısmı ftalyaya gider. B:lhaı• 
ğı bir tecellüd karşısında kalan mavmtda bekliyen 20 milyon lira •i: Afrikanın batı şimalinde bu- İklim müsaid olduğ~ için bağ- a~ u~eri ve stratejik ehemmiye
ecnebi zabiti n.zifesinı ba~ara- kıymetindeki si&ortasız lthalAI: em· lunmaktadır. Şimal'nde Akdeniz cı1ık ve şarabcıhk la inki~af ha- tı haız bakır, fosfat, demir gibi 
m~yacaiını anlayarak en yakın tiastnı hava tabavvülleriodeıı Loru. ve Cehelütta.rık boğazı, batısın . lindedir. Bilhassa ~arabcılık Mas- madeni mahsulat umwniyctle f. 
istasyonda inip gidiyor. mak üut'e vagonlara yüklemek 

1
i • da Atlan tik denizi, cenubunda karada, Medeyada, Mil=yanada talyaya sevkedilir. .. ftaly.ıı.nlarıa 

in Ticaret Odasında tacirlerin 1 • ~üyük sahra, doğusuncla gene ve Oranda çok ileridedir. «Montecatenin namındaki lnmya 
~ • h ~ll'akile bir toplantı yapıla.cağını Fransızlara aid Cezayir mitsteın· Cezayirin başhca :z:ımginlikle· tröstü, istimal· ettiği fosfatın % ve 

Ata, da~_a1 b.ır~~k şah11-r: i,~: yuımıştık. Quınartestl &ünüa.k~I· D. lekesi vardır. rinden biri de hurmadır. A~ağı 50 sinden fazlasını Tunustan İt• 
ralarım nan. ettı. u enme.. : y ümess.illerinln de iştir ı e ya- Fasın nüfusu 6 .29G.OOO olup yukarı 5 milyon !lut'ma ağar:ı hal eder. için 
hayatiyet ve heyecan. gosterı· ıİ :1 toplantıda 10 gÜn zarfında bunun ancak 237.000 i Avrupalı· mevcuddur. Yıllık hurma ihracA· Tunusun dtf ticareti, bilhAsa& ::tf; 
yordu. Akşamın sf"kizınde otuı;: p ~ur emtianın tahliye edilerek dır. Fasın arazisi 415.000 kilo· tı 100 bin kentali bulmaktedır. bu son yıllarda gittikç~ inkişaf 
duğumuz masanın basmd~ ~afa magonlara yükletilmesine karar ve. metre murabbaı tutarmdadır. Cezayİrin müh:m mahsulatın- etmektedir. Bu hususta Fransa, ve 
sökmüttü. Son olarak Fıkretten ":I 1 tır' F,.- ·. '=~rı" hı"- zı·~aat m""m!e,_e· d b' . d .... d" y ll k .. .. ~yo m f ~ "~ • • '<' ı< an ırı e tutun ur. ı ı tutun (Devamı 7 nci sayfado) • 
"F..V barı naV-amkarn nıan:ı.unte· rı · nun 

Sahte bir ciddiyetle atılıyo- mak gayreti ile yatak odasına de de duruyor. Tahmin edin ba· - Bir orospu için. eb-
lıara «çocuklu ben bu ak.ş.l.m i.çin Sİlı· 'd d k rum: gı en ar oridora doğcu kof. kahm, esmer mi, sarışın mı? Bo· Dakikadan dakikaya fazlala• için 
!eri lclevet ett.ıii"imd ınwtl"um" cflyoruuı. _ fakat olamaz çocuklar... tum İk0 l' • 'ki d d f k t · 7 Y k b' h'd . ı e ımı ı uvara aya· yu uzun, a a ya rengı . . . a fan yapmacı ır ı detle ebk .. ~en 

(Roman devam ediyor) Bu akşam olamaz. Size söz TerL yarak ve ayaklarımı açarak yolu çehresi?... Vay vay vay bu ne triği yakmağa çalışanlara doğra duk 
Belki on ses birden yükseli yorum yarın ak~am. ist~diğiniz- kapadım. Baiırdım: gÜ;Kel lavanta ... Duyu:> O• musu- atıldım. Bir anda dört beş kiflı haf 

yor: den alası... - Durun, geçemezsiniz.... nuz? kollarımı tuttular ve lamba açıl· haf. 
_ Nasıl olur!... Ne demek Onları tahrik etmek için sÖ· Kim aldır1yor? Uübali ve sar· - Duyuyoruz, evet duyuyo· dı. hsili 

istiyor? •• Bu ne biçim ev sahrbi?·· zümü: ho, sürü tekrar bir insan sdi ha· ruz. Bu levhayı ömrüm oldukça 11-
lçlerinde en sarhoşu Muhsin _ Bu akşam olamaz l diye Jini aldı. Bir el ağzımı tıkadı, di. - Bu akşam onun serefine i. nutamıyacağım. Karyolanın ya• ta. 

Yazan: Ceoad Fehmi Niyazi... En laübalisinin ve en teknrlıyarak bağlıyorum. ğer birkaç tanesi koJlarımı du· çeceğiz çocuklar. O bu gecenin nında ayalcta duruyordu. Robu- h 
karakte .. s;zinin de 0 oldug~ u g1. Müthiş bir itiraz tufanı yük· varlardan çözdüler. Bir kenara kraliçesi olacak. Haydi elektriği nu strtına geçirmişti. Sapsarı idi. taa. 

Dünkü kısmın hülisMı bı' . .. Ark• asım kapının kapalı ka· &eliyor. En hakim ses gene Muh· atıldım. Onlar gülerek, bağıra. açınız, yaşasın kraliçemiz! Fakat her ~eye rağmen bn .. ını r
1
• • 

. ' k" k k d'l . • d l Y ! d' d'k d H "' atı-
M h . d • . 1 -•·'" , __ A._ -~am d l ·n Nı"yazının ı... ra en ı erını uvar aıa çarp• - a .. asın ~~ 1 _tutuyor u. er zamankı· -....!I...!• • " arrır cgı ...... wr o...,.... ...., nadına ayamı,, şeytanca parı • ıı "' _ ~ 

).. ·· 1 tıı _ Ben demedim mi size) Ce- çarpa yatak odasına s.t1dn·dılar. Odaya atıldığım zaman bir al- gıbı magrur ve her zaruankı'nd--
lmişim ben. Ro wnii ne &'U•f! • ~ • tılarla yanan gözleri bende, yav- ·ı _. 

m il evde yalnız değı . . . Canım Ba,ım zonkluyor. Kalbim çat· kış sesi yükseliyor ve üç dört ki,i daha güzeldi, Gözleıri kalabalık ır)ıcı 
bii ownu,-onıım. Saaı ,;ecenıo on biri. van, salyalı bir tebessümle gülü· d .. B' h ld ı k 'b" B' • k b" d k •~ " ne çıkar bun an! ız a en an. ıyaca gı ı .. . ır şanıye tırna • ır en apının yanmdalci elek- arasında beni arıyordu. "" 
Bütün apartmıan ıkaran.lı!i.. Y:ılmz ya.. yor gu"lüyor k d 1 d ı 1 b k k •1_ d d h • · · · larız. Hem onun ar a af arı e- anmı avuç arıma atırara en- trı11: üğmesini arıyorlftr ı. Odayı dolduranlar sahte bil' e. 
tak oıı!B&ıruh kar'J'olanln yanııda.ki ko. İtirazlar birez hafif!eyince ğil miyiz? Görelim, minimini dime gelmeğe çalwvorum ve - Çocuklar çıkın dı,arı! diye haya duyg\ısu içinde eline 'Ik g mak 
__ ,.._ W.tibıde dun.n rece lambası ya. b!_ _ _ııen dogwruldu ve baO.ırdı: sevgı"lı"yı· gor" elı"m. Be•·aber ı·çe· sonra onları takı'b ed~yorum bag~1~...tım Çıkın dı"yorunı aı"ze çen b 'I w..ı arıı:ı ..uuıın ını • • • · ru • Q • • • .. •• ez parçası ı e yarı buçuıs :r • 
nryor. Bi~ lta:pınm dil acı a.cl öitü. _ Beni dinleyin. Botuna pa.. )im... Hangi devirde yaşıyoruz. Muhsin Niyazinin sesi tekrar - Çıkmıyacağız, neden cıka· ortunmeye çalışan, biraz mah· ~ak-
'.Yanmıda yarı çıplak ya.tan &'enç kaclJll tırlı ediyonunuz. Cemil'in r.,a_· bizden niçin kaçırıyor? Haydi yükseliyor: caknuşız ! O davetli ise biz de cub, fakat daha fazla memnun en, 
ko~'QYor. Ben de ş.aşm.ış rörilnÜ)'orunı. hancısı değiliz. Bizi davet ett·gı· yatak odasına... - Tamam, işte tahminimiz ta. davetliyiz! zavallı bir sn.kak kadım görme: m~ 
Kim gelm'4 ola.bılMr? :ıto'11ıtacak ae va.rT ni unutmu• olabilİT'. Fakat i,te - Evet, evet yatak odasına 1 hakkuk etti. Çocuklar lambayı - Cemile ne oldu böyle, satı- ye hazırlanırlarken tamamile ak bug-
Ba.yır korkacak çok !'lf:Y var. Gelenlıerln mademki geldik, o da davetini O kadar gürültü ediyorlardı açmayın. Bu alaca kaı·anlık da· lık bir kadın için narede ise bize si bir manzara ile karşılaşmı melı 
lıüm oldu1'1a.run blHyonım, onıan ben hatırladı, mesele yok demektir. ki sesimi kendim bile gÜç duyu· ha iyi... silah çekecek... )ardı. Bir tokat yemiş ıtibi he mal 
cbi.vet etıtJm K4Mlının müma.naatına. rat. Haydi çıkarın ıapkalarınızı• ... yordum. Hadise :sted:ğim f;'ibi, fa - Açmaym, açmayın... Karanlıkta kimin olduğunu birden austular. İçlerinden b• e ~e 
_ l-'·l ~-· ,,.,,,..,.ot'uım Gclenİerln Şimdi evi kolaçan eder, ne bu- kat İstediğimden biraz ııüratle - 1,te Romeo dı&arıdll .. . Jü. tahmin edemediiinı bir ses tele- kısmının hayreti iki katlı idi. sil 
.... ~n r .. P &aoP!.YI _......, • · d• d B iir · k • d b d 1 k l \ heıısı sarbos .. Meslek a.rkadasıan.. on- Juraak .-er.. keriz. '\:..cereyan e ıvor u. u ıs ati ıs· liYetı e ura a .. . şı az, 2ö ıe. ra.rladı: (Arkan ı:ar) ı 
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RIKaraAhmet 
t 

Belediye Kiiltürpark veteriner Nihayet Ahmed galib I 
itleri üzerinde dikkatle ve k k Bir genci fah damarından 

ı .. .u,·;~::~··~ dı:.:="'"~"' sıca yeme veri iyor u.::';;:)ö:,::.zda 
llOn bir yıllık çalıpnaln.rmdan bir 8 k - eski bir husumet yfuünden bir ci.. 

1 b Öyle .amma Herg~le~i:. Böv 1 duğu yerde bıraktı. Hergeleci 
~- ır.akır ısek daha bır ıkı so.at de, cazgir de, hakem heyeti ö
gureı~rler •• s?nra ba_şalh, baı gÜ· nünde ve lafları ağzında k ı 

Lı:ıtınıını bildil"miftizn. Bu y~da d'a ir ta ım işçilere ucuz yemek dağıtılacak nayet itlenmt,ııır. Dereboğazı ma. 
bu faaliyetten bir ~ parçayı hal!es'lnde oturan İsmail Ye Nihad 

reşlerı g~cıkir... kalmıılardı. a • 
d• - Eger guretlcr gecikecek Ahmed, muvaffak olunca Her 
ıye yapıyor.sanız o baıka!. On- geleci· ' 

Sza:h etmif olacağım. İ.z:mPT (Hususi) _ p • L-- • • ~dında iki g-enç Ahmed adında di-
Bu yıl açılaııı Kühiirpark eğlence- lığı bu kıt m---'-:......ı arlı ks~Ikan.., linde venlecek olan yemekler ka - ~r bir gence ötedenbe.ri bir kar lar güretedursunlar, başaltı gü- - u' stalar' G" d'" .. ·· d • d b · · or unuz mu e.. 

.__,,_. ·---L.!4.a.. "YlMQJouue yo u ve Jori 'tllbatil 1 1 kuyus • .::..::.....ı ıeruıın .LUUIML1.'e uyandırdığı alaka fakirlere a:ı yewniyeli • ile cak ı e zaıg n o acnktır. Niş- u ,..._.. ..... en d.İf bilemekte • 
bisyüktür. B.T ay süren kiiltiirparl< yemek temin eylemek~ r: sı 1 ~ varl&klı lıç.ilere de 10 lwruı dl?er· N~hayet Ahmed bir gece 
eğı)encelerl ınünasebetlle kültürpar. tefklıatıfe ı,bit-llii uzer: ızı ay mukabilinde yıemdc: verilmesi pÜfÜ- tvıne gelırken bmail lle Nihad pu
kı :t412612 ~kiti ziyaret etım.İf ve be- Kanun aylarında Y~1Cı';1 ;r· .r&_' _ ~ir. Bu yenıeldedn merke ~ kırmutfar, birdelıbire arkasından 
ledb'e,!e eglence yerlerinde 11591 ytsa bdar devam etmek ~ kı- zi bir aflıanede hazırlanamk •vl üz~ ~l§lar ve phdam.arı. 
Ura J>.- ~s~:fit ~ edl~fr. Bu zda(y cemiyetinin a§haneLer açması JUıbelerine tabUc1' hususunda tetkik- ~·· .. ıçak saplıyarak zavallıyı 
rabın k~ eglencelerinhı "fil ve 6000 ıapye hergiin •tcak yemek Ier yaptlnıaktadw Hazırl klann ° urup ~ıtlardır. Fakat zabı. 

reşı e aılasın d' w • • ld . .. · ıgımız o u?. Berabere ayırmıf 
. D~~m~.e, hakem !t~yeti gev~e- olsa idik haksızlık olacaktı. 

dı. Çunku Hergelecının söyledik- Dedi. 
leri doğru idi. Kara Ahmed, has- Kara Ahmedin b"' "k t 
m '"ld'" ·· b' . , uyu or ayı, 

~.nı o urmu, ır vazıyette idi. çetin bir boğu,maJardan sonra 

ğ'! ')'ldıtarı fuar kadar hlr haroeket v- verl1mesl mevzuu bah'latr. kı~ bir . . '1 en tanın yaptı~ı .s~kı taldb ne.tleeslnde 
y~dırdı~ım göstermesi ltlbarl&e Falııirlere paraa'2: ve flı mukabl. çıalııılm~:;'da tamamıanmastna katillerden ikisıt de yakalanmı§lır. 

Guret denk değildi. Güreşi bera- kurtarması en büyük muvaffakı· 
bere J>ırakmak ha~sızlık olurdu. yetlerinden biri sayılabilirdi. 
h Bu. a~rada cazgı; .de. hakem Çünkü basımlarının hepsi sayıh 

eyeti uzuruna dikılmış bulu· ve çetin adamlardı. 
nuyordu. İsmail ağa, cazgire * 

nıühfmdır. Devamınca ne11lyat ya_ ' 

~ıı:~~ ~ :C::!::!:f: Beraamada ~aka'anan / Aydrnda buğday liatlan 
teL~e alaka uyandu:ınettır. Soo bir muhtekırler düşüyor 
yel lçmdıe kiı."'ltürperkı 900.000 kip u..- (H A) 8er 
3'yaret eyJemistI'". Muıbt.elif eğlence ma:::.ıT>a:rna USUM - g~ - A(ydm: r(HU5USi) - Memurlara 
)llel"lerlnl de 143.000 kiti ziyaret et.

1 

İ ~ısında MŞ~t Bt - Dils anbarlarından aylık buğday 
ndştlr. :-.;.:::a~ zyaman, uat.afa Işık, dağıtılması devam etmdd:edlr. Ge-

Nerke ~L--~- L _._ _ıl · L:f • yacı, Ali Arslan, Rem- 9fın hafta on bq kiloluk dolusu 13 
·uıuue oeseo yenın ° r zı· Uygur; Yusuf Ünsal· Hüse in krr ·· , ~ 

Nnelik ç.ahfmaları ihmal oliınamıya Eken Ahmed ÖzdUmı' ~ aya lu.dar ~n bugday pu 
oalc bdar gıenl ... İT .t:..-wı.u+z. Bab ' __ ı___ Meb ~' haf.ta 10 - 11 llnt,ya satı.lrruı.tır. 

T"" ...,......,, çıvlWllll"; med Eriin adlD -
Dijıer taraftan bllt- sene zarfında da 11 esnaf mubtelil cins gıda ınad 

bınlr ınezbahUlna 3.503.636 k11ıo dealni &ita fiatla sattıklarından 
~an getirllmiftlr. Bunlardan 59 ~an& adliyeye verilnıi§ler -
bini baf lcoyıaı, 1343 ha§ keçll; dir, 

Yurddaki okullarda muhrae 
ta:eb~ye sıcak yemek 

4742445 bat kuzu, 3000 baı oğlak Bergamanı.n .A§.aiı m.ahallesln. Ankara - Mekteblerde ders 
17000 haf aığ,r, 818 dana, 1441 den HaUl oğlu Ahmed, Ömer oğlu yılının ba~la~ası münasebetile 

Bigadiçte hava kurumuna 
teberrüler 

Bigad·iç, (Huau,i) - Balıke
sirden nahiyemize gelen Hava 
Kurumu heyeti halkla faydalı 
görÜfDlelerde bulunmuştur. BiL 
hassa avukat Esad lSudakoğlu
nun bugünkü harbde tayyarenin 
önemini tebarüz ettiren konuş
masım müteakıb teberrülere hat
lanmıf, kısa zamanda ( 5000) Ji_ 
ra merkezden ( 4000) lira da 
köylerden 'teberrü kaydedilmiş .. 
tir. Muzaffer Emiroğlu 175, Ah. 
med Ağaoğlu 150, Muharrem 
Çömlek 125, Mehmed Özulus 
100, Ali Emir 100, Tabak Ah
med Karagülle 100 lira vermiş
lerdir, 

bat mıand.a, 216 bat malak, 1-2 haf Mwıtafa; Hamid Uçmaz; Ahmed yurdun muhtelıf yerlerinde sos • 
deve ve 20 baş dom.uz kesilıniıtlr. Giilenç; Mustafa Günıer; İlyas Öz. yal yardım kurulları ile hususi 
Bunlar~. 28 koyun, 23 keçi, 7 ku- yeıll. Zeliha Tütüncüoğlu, Ş~rif Er- teşekküller tarafından yardıma 
2111, 35 öküz, 39 inek, 12 man.cla oL çln sattıkları gkla maddelerinin ü. muhtaç okurlara hergürı sıcak 
mak üzere yüz kırk bir baş ııayvan zerlerine ettkct koymadıklarından yemek yedirmek teşebbü.sıerinın Osmanı·yede parıı· konoresı· 

sordu: 

- Usta t Sen ne diyorsun?. 
Cazgir: 
- Güreşi berabere ayırmAk 

haksızlık olur. Çünkü güreş denk. 
değildir. Ahmed, hakimdir has
mına. Dramalıyı •bitik bir hale 
g~tirmiı ve öldürmüştüı-. Bu va
zıyette güreşi beraber" ayırmak 
muvafık olmaz. . . Biraz d.llha 
sabredelim. Çok geçmez Ahmf'd, 
hasmım bir şeye benzetir ... 

Derneğe kalmadı. Kara Ah
med, Dramalıyı sıkı bir çapraz 
toplayarak sürdü. Dramah, çap
razı karşılayamadı. Çünkü bitik 
bir hale gelmiıti. Ahmed, hasmı
nı dolu dizgin sünneğe ve bir 

Artık Kara Ahmed, Hergele· 
dye çırak olmuştu. B:jtün hayatı 
ustuile beraber geçecekt\. Usta
sı nereye giderse o da beraber 
gidecekti. Ölüm var ayrılık yok· 
tu. Nitekim Ahmed, ölünceye ka. 
dar uatasandan aynlmndı. Parise 
bile ustasile beraber gitti. Baş• 
pehlivan olduğu halJe gene w
tasile beraber gezdi. Kara Ah· 
medin başpehlivanlık güreflerin· 
de usta ve çırağın nnsıt hareket 
ettiklerini göreceğiz ... En çetin 
güreılerde bile usta çtrak bera... 
her boğuımutlardır. Hele Adalı 
Halile karşı usta ve çırağın gü
reşleri birer destandır. Dev gibi 
Adalı He müteaddid güreşleri 
vardır. 

lıastalıklı ıoldu1darıodan imha edi\. yabJanmı~_Nhr. gün geçtikçe geniş bir tatbik sa· 
mittir. Gene Begamanın Umnç&lJltln- hası bulmakta olduğu memnunL Adana (Hususi) - Osmaniye-

Son bir sene içinde mezbahada da meyhaneci Ali oğlu Mehmed ÇI_ yetle kaydedilmeldedir. de belediye reisi Kasım Enerin 

yandan çengellemeğe çalı,ıyor
du. Bu, heyecanlı vak'a hakem 
heyetini de, cazgi.ri de, Hergel~
ciyi de susturdu. H~p birden iki 
pehlivan Üzerine gözler dikildi. 
Çünkü Dramalının vaziyeti kötü 
idi. Yüzde doksan bir ,eyler ola. 
cağa benziyordu. Kara Ahmed 
beraberliği duyduğu ıçın hıza 
gelmitti. Ne yapıp yapıp peri~l\n 
olan hasmını yenec~kti. Etraftan 

Kara Ahmed, Hergeleci İlfı 
beraber yola çıktı, Artık İsmail 
ağadan ayrılmı~tı. hmail ağa, 
Ahmedi Hergeleciye tesl\m et· 
mişti. Hergeleci, çıl'ağına • güzel 
bakıyor ve idman vet"İyor. Güre
sin bütün inceliklerini öğretiyor· 
du. Hergelecinin oyunları met
hurdu. Bilhassa kılçık oyunları 

667 bin kilo noban et kesı.ldıiğ~ an ~r, hir tirdik yeni rakıyı 5 Bugün de Kütahyadan aldıgw ı. riyasetinde kaza kongresi kay-
•--ıLnı- lir :tt w d ~L ı t makam ve birçok dinlericiler hu. ~ -r-• aya sa tgın an ,, ..... a anntlf ır. mız bir telgraf, ilk ve o:rta okul- ' 

zurunda yapılmıştır. 
!a kız enstitüsü ve akşam san'at Partinin senelik mesai raporu, 

Çanakkale ve izmir valileri okulunda yardım ihtiyacında bu- bütçe ve dilek 'encümenlerinin Trakya şehirlerinin 
kurtuluş bayram?an lunan yüz seksen talebeye hususi raporları müzakere ve kabul e-

lakdir edildiler idare tarafından verilen tahsisat di!dikten sonra idare heyeti se. 

bağırmalar başladı: 
- Haydi bitir!. 

tehlikeli irli. Hi~bir pehlivan al
ta düşen Hergelecinin Üzerine 
varamazdı. Bilmem okuyucuları· 
ma yazdım mı? Koca Yusuf, 
Hergeleciden ürkerdi. Bilhassa 

- Yetiştir çengeli!. 
- Ha Ahmed! .. Ankara _ Devlet hububat his_ Edinıe (Hususi) - . ~ncl-t~r~n ile hergün sıcak yemek verilme- çimine geçilmiştir. 

seleııinf vüzd....,üz tahsil d n r~ _ ı ayı Trakya kaza ve vİÜlyetlerının ğe başlandığını bildirmektedir. İntihabın açık reyle yapılma:.ı 
, _, e e Y"' ı,. • ..ıı...1 •• ~ 1-1" ,,___,L 1 d k • nalılkale valisi Fehmi Ural He lunir ..... ~""-t Yl.1<1onun1.ter ne tesa üf et. na arar verılerek kaza idare 

Kara Ahmed, di~l-:rini sıkmıs 
hasmını öyle kuruyordu. NihayP.t 
Dramalı, çaprazı ııayırarak ken
dini yüzü koyun yere attı ve bu 
Dramalı için en büyük muvaffa
kıyetti. Fakat Ahmed, hasmını 
bırakmadı. Dramalının üzerinA 
atıldı. Hasmı toparlanıp kendisi
ne çekidüzen verinceye kadaı 
bir yan kazığile paça kasnağı al
dı, derhal Dramalıyı askıya ge
tirdi. Dramalı artık gidiyordu. 
Pes etmekten batkıs. çaresi yok. 
tu. Ahmed, Dramalının pes etme· 
.. ini filan beklemedi. Gözil karar
mıştı. Bir ayak budamasile has
mını sırtüstii yere vurdu. 

Hergeleci alta düstügd zaman 
Yusuf üzerine gitmf"zdi. Ayağile 
Hergeleciye vurur ve seslenirdi: 

valisi Sabri Övey Dahiliye :Veki.. me~edir. A>:ın ~ inde Lüleburg~, S1msun b~ "ediya rei~i snçı·ı f.ı· heyetine asil olarak Abdürrez-
letince takdir edilml,Lerdir 13 ünde Tdcırdag, 17 sinde Şarkoy zak Güven, Bekir Özkan, Bekir 

---~ · ve 25 inde de Edirnenin kurtuluı Samsun (Hususi) - 2/11/942 Kılınç, Osman Kaya, Lutfi Sez-
bayramları kutlanacaktır, Pazartesi günü toplanr.nt.f olan gin, Memduh Tümer ve Remzi 

- Kalk ayağa be!. 

Egede yeni köy ebeleri Geçen yıllardan d~a büyük mlkl ~~f'l' M~lisi, b_eledlye reisliğine Kılınç ittifakla seçilmişlerdir •. 
lzmtt. (Hususi) - Konya ebe yasta Edırnemizln kurtuluşunun kut ıttifakla dif tabını Mümtaz Arkaynl C. H. P. Vilayet idare heyeti 

mektebi 942 yılı mezunlarından lımması için tlmd'lden hazırlıklat'A &eçm'ştlr. kongresine İştirak etmek üzere 

Halbuki, her pehlivan hasmı• 
m altına almağa çalışır. Altına 

aldıktan sonra da güreşi yarı ka
zanmış addeder kendint. ve, 

Resmiye İlgin Turgudlu-Musakalı ba§lanmıttır Bunun için Halk.evi _ Uzun müdd-et Şehir Meclisi ve de Abdürrezzak Güvenç, Nuri 
nahiyesi köy ebeliğine, Fikriye Bir- m~zoe bir ~roğram yapılmaktadır. belediye encümen azalıklarında bu_ Kaya ve Lutfi Sezgin delege ola-
koş Orhangazi - Yenik.öy ebeliğine lunan Mümtaz Arlmyin, aynJ za - rak seçilerek kongreye son veril. 

böyledir de. Lakin, Hergel~i ile 
güreşte iş böyle değildir. Yusuf, 
hasmını altına aldığı halde, üze. 
rine gitmezdi. Çünkü, Her~eleci
nin üzerine çıkın.ak ve onu oyun 
atarak yenmeğe savaşmak mu· 
hakkak yüzde yüz bir kılçığa 
düşüp mağlub olmak demekti. 

Balı'kealı- ebe mektebi 942 yılı me Sivan idman bölge teflig-i manda. _c. H. P. vilayet idare beye- mi~tir. 
zuhlarından Zeyneb Akdağ Balya 'l ti azalıgı ve 5 sene de Halkevl re -
nıu K:orUQJ k()y ebeliğine, Zehra Hendek ( Hususi ) - Hendek lsllji yapım~. Halkevindeki müs. Kuklareli valisi 
Semerci Soma _ Karacata§ nahiye onnan bölge tefi ve aazetecl arka- bet mesMs'lle mubitıte sevgi ve ala
'ai eheUğ'ine, Yafllr Kıvrak Gördes· dafl;arımızdan CemU Cofkır terfian ka uyandırmıftır. Yeni reisimiz 
Ketyacık köyü ebeliğine tayin edil Siva& vilayeti omıan bölge tefliğl.j son olarıdı: C. H. P. vilayet idare 
nıiş1erdlr. ne tayin edilmiştir. heyeti bafkanlığını ifa etmekie idi. 

KırklareH (Hususi) - Mezun 
bu\man Kırıkla.reli valisi Kazım 
Demir döMrek vazifesine ba,lamış
tır. 

Bu, hal ortada münakaşası ce
reyan eden beraberlik fikrini ol· (Arkası var) 

«Son Posta» nın edebi romanı: 157 

«- Ben y-almz 
i seviyorum I » dedikçe, teha.. 

likle, «Ben de .. n diyordu. 
Dansı müteakib, bahçeye doi

ru yürüdüler. Parmakhkların et· 
rafı, i~er;nin görülmemesi için 
bezlerle örtülmüttü, fakal, alçak 
duvarların arksında, baloya gel
ıniyenlerden müte§ekkil bir hay
li insan içerisini &eyredecek de. 
likler bulmu,Iardı. Ağaçların ta. 
J..ü bir kameriye haline getirdiği 
köteye çekildiler. Burada yalnız
•ıtar, k•mse de kendilea·ini rahat. 
Hz edemezdi. 

Omuzlarmdan tutarak genç 
kızı, kendisine doğru çekti. 

- Görüleceğiz Vedad ! 
Ada.makıllı sarhottu, sarhoş-

luğun cüreti malumdur. Genç kı· 
u, heyecanla kucakladı, o da has 
!'etle dudaklarını çoktan uzat
ıuştı. 

- Seni seviyorum Gönül! 
- Men sana tapıyorum Ve-

lad 1 Bu daha ne kadaı· uzaya. 
'ak.. artık bir an evvel beni bu 

üntülerden kurtar, senin karın 
lmak benim için en büyük saa. 

t ir. Daha ne bekliy'?"&unt An· 
min babının bu teklifi seV!nç. 

e karşılayacaklarından şüphe 
ni ediyorsun? 

ki, imkanı yok ekle edilemez 
Kolları yanına düştü, içkinin, 
fazla dansetmenin tesiri olacak .. 
Kalbinde bir çarpıntı vardı, müş. 
külatla nefes alabiliyordu. Dok. 
tor Muhittinin, <ı- Bir gün tıka· 
nırsın 1 ı> dediğini hatırladı. Şu 
dakikada tıkanmaia çoktan ra
zıydı. 

Gayet tabii olarak genç kız 
bu romantik a§kı ideal bir neti
ceye tevcih edecek, nihayet bu
nu realitenin hududuna soka· 
caktl. Kendisi zannediyordu k;, 
hep böyle derin bir romanti.cm 
iç1nde bu afk sürüp gidecektir. 
Akhna hiçbir zaman, genç kızın 
bir netice isteyeceği gelmemişti. 
Gönülle evlenmek, ona «sevgi. 
lim ! » yerine «karım!" diyebil
mek ne büyük bir saadetti. Za
ten, artık gittikçe kendi&ini yaJ· 
nız bulmuyor, daİlna bir kadının 
alaka.aınıa, ~fkatine, ihtiyaç duy. 
mu yor mıydı?. Fakat, ~imdi onu 
en..ı:~ .. ye, batta dehşete düşuren 
Ç°"- - 6U Yatta bir kızla evlenme
ğe mecbur olmak değil, Semaha· 
te kar,ı düıec.e-ği vaziyetti.. 

- Bu sözüm seni pek düşün. 
dürdü V e<la<I ! 

- Hayır.. Karım olmanı ne 
kadar isterim bilemezsin Gönül 1 
Fakat •• 

Genç kız, endişe dolu göz)ule 
Vedada bakıyordu: 

gun buluyorum ve senin olmak 
istiyorum. 

- Herkes ne der? 
- Herkesten bize ne~ Herkes 

bir fey diyecek diye, birbirimizin 
olamıyacak mıyız? 

Sanki, hemen birbirlerinden 
ayırıyorlarmıf gibi, Vedadın göğ 
süne sokulmu,tu. Gözlerinde Hci 
damla ya, parlıyordu: 

- Birbirimizden hiç ayrılma
yacağız değil mi Vedad? 

ikinci kısmın sonu 
Üçüncü kısım 

-A-
Evde, piyano bafında, yeni e

serime çalıııyordum. Ablam, bir 
zarf uzattı: 

- Semahatin hlzmetçl.i ge· 
tirdi. 

Gönül<len sandım, Semahat· 
tenmiş .• 

Evde yalnız olduğunu yazıyor, 
mümkünse uğramamı rica edi. 
yordu. 

tim. Y anılmamışm.. Semahatle 
bariz bir heyecan var, gene yi.lzü 
renksiz. Çok halsiz olduğunu gö
rüyorum. Yarabbi, Semahat ne 
kadar süratle çöküyor. BeJki daL 
ma ~enç kopyasını gördüğüm i
çin, onu bu kadar çökük, yüzü. 
nü bu derece pörsümü~ görüyo· 
rum. 

- Yalnızdım, Vedad, dedi .. 
Seninle biraz konuşmak istedim. 
Rahatsız olmadın ya? •. 

<(Seninle biraz konuşmak is
tedim 1 ıı dey~inde, «Seninle mut
laka konu,mamız lazım 1,?eJen 
meseleler var!» diyen bir ifa<le 
buldum. 

Kalbim çarpıyor, utanıyorum, 
yuzune bakamıyorum, Mevzu, 
tahmin ettiğim gibi ise, ne yapa
cağım? Nasıl sıyrılacağım? İnkar 
mı? İtiraf mı lazım gelecek! Ar 
tık bunlar onun delillerinin kuv
vetine bağlı •. Söze başlamak için 
tereddüdtü bir hazırlık .. Kalbim 
duracak. İtte, sesi titriyerek ba§
ladı: 

- Bugün evde yalnız oluşum· 
dan istifade ederek seninle ko
nuşmak istedim V edad ! Bu ko
nutına bizim için çok lüzumlu. 
dur. Hem bir sevgili hem de bir 
ana olarak seninle mutlaka an· 
la,mamız icab ediyordu. Çok te
reddüd ettim, çok dütündüm, te
reddüdle düşünce arasında ta
hammüls.üz ıztırablar çektim. 

Yüreğim ağzıma gelecek. 
Korktuğum başıma geldi. Tah
min ettiğim meseleye gtrıyoruz, 
oğlum V edad, azami s.oğukkan. 
lı olmağa mecbursun t 

mecbur olduğum kadn, kızımın sında idiniz. Sizi kimse görmü.. 
da saadetini düşünmek vı>.zifem· yor sanıyordunuz. 
dir. Vaziyetimin nezaket;ni gö- Elini alnından geçirdi: 
zünün önüne getir. ~e müşkül -Kızımı kıskandım mı? Ha.-
değil mi? yır Vedad .. Ben adi bir kadın de. 

Bir sö:ı: söylemiş olmak için ğilim. Saına kızdım mı? Hayır 
lafını kestim: V edad, ben bu derece sathi gö .. 

- Söylediklerinden hiçbir şey ren ve düşünen bir insan deği • 
anlamıyorum Semabat1 lim. Lakin, korkunç biı şey gö .. 

Gözlerimin içine baktı. Aman 1 ren bir insanın dehşetine kapıl • 
Allahım, ne müthiş ve ne derin 1 dım. Gönül, sana mukavemet e~ 
manalar yüklü bir bak.ştı bu! .. · demezdi. Şöhretin, san'atin onun 
«Ne demek istediğimi anlıy.'.>r- gözünü kam.aştırmı~tı. O, dah~ 
sun hı, (!İnkar beyhude ! .. ıı, 11Bir Hislerini şuurunun süzgecinden 
ipte oynamayalım!)) diyen bir geçirecek kadar olgunlaımadı. 
bakış. Seni ideal bir sevgili ve.. hatta 

- Vedad, sen Gönülü seviyor- koca teliikki edebilir. Unubna ki, 
sun! Kızım da sana delicesine a- sen olgun ve tecrübeli bir adam· 
şık ve.. sevişiyorsunuz! &ın 1 Düşünmelisin, bu yaşta bir 

Tüylerim dikenleşti. Başımdan kız, hislerini tahlil edemez. Çok 
aşağı bir kova su dökülmü~ gibi, çabuk sever, ideal sevgi budur, 
terden sırsıklam oldum. Yüzüm der. Aranızdaki yaş farla .• 
hicabdan kızardı mı, heyecandan' Yarın Vedad, sen ihtiyarla
sarardım mı bilmiyorum. Oldu • mış olacaksı.n! Oy zaman, Gönül, 
ğum yerde taş kesilmiştim.. Söz en• harareth çagma basacak. 
söylemek için bir '1arekt:t yap • Gençlik, gençliği, araı Vedad ! 
tım. Galiba, inkar edecekt;m, Senin kollarında umduğu hara • 

- Hayır, dedi .• Sakın inkar et reti bulamadığını, bulduğu · hara .. 
rne .. Ben her şeyi biliyorum. Bu- retin gittikçe hafiflediğini ve ni. 
nu sezmek için zeki bi2· insan ol- hayet bir gün büsbütün kaybol .. 
mağa hiç de lüzum yok.. Balo duğunu görünce, sukut: hayale 
gecesi de elime en sağlam is bat uğrayacak, bedbaht olacak. Yal .. 
vesikasını verdiniz. nız o mu? Sen de, sen de Vedad ! 

Hayret ve korku ile yÜzÜlıe 1ztırab çekecekııin, hayatın ce • 
bakıyorum. henneme dönecek! 

- Evde bunalmıştım, kendimi Y orulmu~tu, sustu. Basını g-e .. 
dısarı attım. Parti bahçesinden riye bıraktı. Ancak işitHlr bir 
yiikselen caz sesi, kahkahalar, sesle ilave etti: 
köyü yerinden oynatan neş'e gay - Bu benim için mukadder 
ri ihtiyari beni o tarafa doğru bir akıbetti. Bir gün elbet başka .. 
sürükledi. Duvar dipleri insanlar sını sevecektin, amma klzımı ak
la doluydu, herkes aralıklardan hma getinnem;stim. 
içerisini seyrediyordu. Ben de Ellerini yakalıyarak dudakla • 
tentenin yırtık bir tarafını bul- rıma götürdüm. Elleri gözya§la-

Birdenbire ayılınışlı, oob, l>u
~u dütünmemişti. Müthif fey .. 
lemahatten kızını istemek.. Y o
un bu hakikat meydanına çıka· 
atını asla hesablamamıftt. Evet, 
ılç şüphesiz, genç kız, bu neti
ui bekliywdu. Öyle bir netice 

- Fakat ... Yoksa? ... 

Bir hissi kablelvuku, bana bir 
şeyler olduğunu veya t'l~nk üze· 
re bulunduğunu &Öyfi'i.}"ordu. Za
ten, frenleri bozulmuş, yok~ il· 
taiı bütün süratile inen bir oto· 
mobilde bulunan insan vaziyetin· 
deyim. Her an a~kıının, saadelİ· 
min, hayatımın darmadağınık ol. 
masına intizar ediyorum. Bu ~ 
patlak verecek bir gün.. Gönül, 
mutlaka annesine açılacak, YA· 
hud ihsas edecek, veya Semahn.t 
bu gizli macerayı sezecektir. Sa
adetten de korkmuyor değilim! 
Balo geecai, beni evine götürmek 
için, sabaha kadar mücadele et
ti. Ayrılırken sa.vurduğu: «-Sen 
görürsün 1 >> tehdidini pek yabil· 
na atamıyorum! 

- Seni seviyorum Vedad ! Ö
lünceye ka.dM" seni unutmama 
imkan yok. Ayni zamanda kızı
mın anasıyım. Bir sevgili olarak 
aeni d~ünmeğe, seni hi'r uçuru· 
nıa ·yuvarlanmaktan korumağs 

dum. rımla yıkanıyordu: 
Durdu, yüzU ıztırabla kırlJ • - Her şeyi biliyorsun. İnkar - Gönül, sen çok ırc.nçıin, ben 

ise ilıtiyarlama.ğa batladım. 
- Beııı aeal ibti:var deiil. ol· Seınahate. korlc& korka rit-

mı,ta. Derin bir nefes aldı: bevhude Semahat! Beni affet! 
-...Siz, birbirinizin kollar1 ara- ( Arkaıı var) 



1 O lkincitctrin .SON POSTA. 

'Bugün bütün yurd, hür et, 
tazim ve minnetle onu amyor 

Haricte akisler 
' ( l>af taı urı 1 inci &a)llada) 

kuu halinde bu dürüat memleketin 
zll11Al1ldarları, Onwı ıerei \e l5tik. 
laılnJ müdafaa etnıeie l.cıt'i surette 
azmetmit.J.erdir. 

Guy Gilletenin beyanat( 
(Ba, taralı 1 inci ıaylada) \halk iştirak etmitlir. Saat 9 da Ayan hariciye komllçsi ııza.ın • 

haberlerinden başka neşriyatta İatiklil ma.-.ı ile baılanan tören- dan Guy Glllelıte de tu beyanatta 
~ulunmıyacak, sabah, öğle ne~- de Halkevi reiai doktoT' İsmail bulunnuqtur: 
, riyatında M:m Şefimizin beyan- Hakkı Kutkan Atatürkün ölümü Atatürkün basireti, isabetli karar 
namesi ve akşam neşriyatında bu nü kıaa ve veciz bir ifade ile an- iltibazındaıki kudreti Türkiyenin la_ 
beyanname ile beraber Atatür - lattı.ktan .-onra beı dakika saygı tWilinl ve mülki tamamiyetlni te
kün 10 uncu yıldönümü nutku auaması yapılnııtbr. mln etmlıtir. Atatür4Wn na~iri ol • 
kendi aeslerile nakleodilccektir. Bundan aonra Llae ha~muavi- mıyan sevk ve idaresi altında Tür. 

Edirnede ni Fahri Di.lgen Atatü~kün ~a. - kiye, birliğini ve dahili iu;-vvetinl 
yatı, memleket ve mıllet ıçm kuan.mıftır. Birbirini ta~ib eden 
yaptığı büyük hizmt>tlcr ve kah· ıslahat. bugürılii modern ve iJai 

( Bulmacamız : 23 (16)) 

Banlardan 30 taneaini hallcdeıeh 
bir arada yollıyan okuyucuları. 
mızdan 80 kifiye hoflarına 
gidecek hediyeler vereceğiz.. 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 

12345678 

• l Edirne (Hususi) - Ebedi Şef 
1Atatürkün ölüm ve saatine raAt
layan bugün Halkevit11izde biı· 
ihtifal yapıldı. Törene ba,ta 

ramanlrklar halı.kında bir hita - millet haline retle-mittir. 
bede bulunmuş ve ~i!a~enin so· Ahd:.üdciin beynelmilel sahadaki Soldan sağa doğru: 
nunda Milli Şef Reııucum~U1'U • beıair«J de f~alide dikkate • 1 - Yurek oynaması (7). 

, Trakya umumi müfettifi vek:Ji 

~ayta 7 

Bulmacalarımız 
14 Üncü devre bulmacalarını dogru halledip 

hediye kazanan okuyucularımızın isimleri 

Birer roman ka:zananiar 151 - Art.u.nı: JŞklar caddesi No, 3tı 
(Evveıl.1'ıi g\inkü niıEiıaıd'an devam) Pa 'it Bey ,\p, ka.' 2 Aynur ~•ıııa.n, 

l2'5 - Bu.>~: ısıuuı ıhh•.)e mı&.. 155 - MPuUu: Koloni ev1eri • o, 29h 
ba.aı..bı eşi Rıııb~r Koc:am.uı, Murı:ıt!er D~tı, 

12' - A.ra.qıaşa: .!\"a.JukllJlŞJ. Süka&ı 156 - An.kara: Sıı.bu:ni nıahallesl Ce-
2/6 ~ur Ml~, vbatı okak l'ıio, 22 LUtflye Öll)aı.ıcı, 

127 - Sarı;,e.r: Sırnıbey ~ snıı~ 157 - An«ara: ebeci _ ~aunıbey ma 
Seoo1., 1 Jıalll'Si Kestane sokak ~·o, 71 T. Cıwı) 

128 - Ktı!'DpeŞme eadcksl • 'o, 3 A. 158 - Konya:. A*eri mınUlta K. 
R, Emin, mııba.<rj)e veznD.Dııı İsmail e,şJ ŞUlrrü) 1 

12.9 - Niıpııtaşı: Güzdbabpe soka G~. 

hık.ender beoJ' apartmnnı No, 1 FcJ'h.ıl 159 - Bursa: Se'başı, thıtü caddr 
Öııta,y, Hamam 80blt No, 4 &niha !lııllas, 

Salim Gündoğan, Edinıe ve1isi 
Daniş Yurdakul, umumi müfet. 
tiflik mü,avirleri, askeri komu • 

muzun Atatürk bakkındakı be - ....... dır Ata~: .... 11- _!iL hfa 2 - İlgiden (8). 
.1 -· • Lunı., C1D&n sum unu 

yannameai okunmuttu ... BeynJ1 · tt>bdid eder mahiyette olan Alınan 3 - Bir deniz. ha.yyaaı (3), & şımızm 
name okunduktan sonra Halke- ideolojilerini mq'um ve hodblna. üs'.;üne (4). 

130 - Aııta.ra: Koyunpazarı No, 5 160 - A:nb.ra: İçcebeci KuUogüıı 
ka.var Ali Turerer, !IOk:lk 'No, 61 Feyza Okan, 

. tan.larımız, vilayet, adliye ve di

. ier bütün devaİT ve müesae&eler 
müdür ve memurlaTı ve her sınıf 

vinden topluca çıkılarak Ata • ne bularak reddetmiJtir. Atatürk 4 - Sen fle ben (6). 
'"Ürk anıdına .gidilmis ve hazı .. la- Al ı•~Lı ' 

manyanın s aan anma programını 
nan çelenkler kondu'kt.m sonra endife ile derpiı eden nadir büyük 

5 - Altın (3), Tersi t'.5er (2). 
6 - ur~ıar (4), Se\glfl (3). 
7 - Birer bfrt.r (8). törene nihayet verilrnittir. devlet adamlarından biri idi. 

Atatürk ile arlı.ad ıları, Türiciye. 8 - Normal (7). 

nln siyasi vaziyetini kuvvetli itti • l'warıdan aşağıya dotro: 
faklarla zaman altına aldılar. Tür- ı _ Akılıla !8). 

Ul - l'1Allr:ara: ~vaıı sallık me. 161 - C'anakla:ılıe: Ata.tüı1; mahıılk>.s 
muru Hal rıi Sobutay, t'ISW l\lahJreme sokak Xo, 24 Nigar 1 ek. 

132 - ~l: Demlryol:u altında No, 6<ız., 
23 ma.nifaturacı eema:ı Cebe, l62 - K"astanıonu: İsma.ilbey malı 

133 - Ankara: Cebeci, Ke kin okaJı: tm l'd1 ~k No, 16 Şükriye OWiıçı • 
Xo, 4 Beluad AkbuJut, o.t!>ıı , 

134 - İzmir: Kara.nt.ina 177 sokak 163 - Ankara: Cebed, İllclıin okulu 
No. 31 A~ Aseıu, kı n.üa Fe\'zi b"y Ap, ~o. 38 Gönül Fransanın mütte

fiklere harb ilan 
etmesi isteniyor 

Amerikalıların 
Fas ve Cezayirde 

harekatı 

kİyenin aslrerllk b&kımındnn ıerefi. 
ni ve tstadallni müdafaa edebllecdc 2 - Telefon . sı (3) ' B:ışma .K. 

gelirse lir baldı olur (4). 
çok kuvvetli lbir devlet bı-llne ge -

135 - Bursa: l\l:ıbeınçeşme sokak l 'ticel, 
No, 4 Zafer Güngör, 164 - Adaıı:ızarı: emerclkr ma _ 

thdiler 3 - Fakirlere )a .. ışh' id;ılde (8). 
1136 - JJillebur.ga.z: Keplrtepe koy 

enstl.tüsu soförü Adnan B:ışuan, 

hal\'!;! Sn:ıç• r so.ıak . ·o. 17 Cemile 
Akıçe\.!>bi. 

c Ba11 taralı 3 anu sayfada) 
Vatlngton 9 (A.A.) - M. Ru:a

~lt general Fraakoya bir meaaj 
cör.dererek İspanyol hükümetine, 
milletine ve ana vatan veya deniz -
aıırı to)M'aklarına kartı hiçbir hare
kette bulunulmıyacaiını ve fspan.. 
yanın Amerika.dan korkacak hlçhir 
feytl olmadığını bildiımqtlr. 

Atatüıık, 4 sene evvel öldü .. Fa_ 4 - ll."r nıRk (2), ·~sız. (3). 
.. ( Btıf tara~ı 3 ;~n;; •aylacl~) ~ nı'hu .hala Y&fJYOr ve ibeynel _ 5 - Takvimin kabul d:Uğı bir dev. 
rubatı tetkıl eden Amerıkan mılel sahnede &illnmez damgaaını renin -adı 15), Teni ı 121. 

137 - Alpullu: Şeker fabrik.a.sı c~lerl 
Xo, 25 Ku~ı Arcat, 

165 - Arnrnrn: l\la1tepe. Onun sok-al 
Çoo:ı.-t Ap. No, 25/ l • I ne Alt.ut , 

kıt'alarına karıı Meknes'den ve bıntimıft1t.,, 6 - İtısın (4). Hatarıanıa.k, anmak 

Fa~t~ takviye kıt'aları gönderil- Claud Pepper diyor ki <3>· 
138 - Ba.nd.ımı:ı: Fofo ~ı>or İbrahim, 

139 - Ankara: Şeker şln.eu Hami 
16G - l'r'fa : Topra"< la.hsul\ı.>rj Ofisi 

mmt:ım imirl Rem7.l Eker eşi Husnfyf' 
Ekf'r, 

m41tır. Ayan meclisi hariciye encümeni 7 - Naçlı.ce (8). 

Ar:rıo, 

Safi'de karaya çakan Ameri - azasında,n Gle.ude Peppcr fÖyle de- 8 - Edebfnlıta bir Delin aciı (6). 
kan kit'aları ilerl·yem~mektedir- mittir: ................................................... . 
ler. Faam bütün ~e-hirlerinde sÜ- Atatiirk, parlak bir tablyeci u • T ET K •ı K LE R 

167 - i iç: Sm'gu hiildmi kız• Güzin 
Güleç, 

140 - Al:hpazarı: Kömurpa:ıa.n bak. 
kal "°'I, Tevfik oğtu hıs:ın L\lt"nıiııokfu, 

141 - Aıılkara: Kazım Öz.alp c."ıddt>sl, 

Pt>!IOvanllLr sobk No. 22 s. Önoo, 
168 - F.li~ğ: Örnek matbansı rmelı 

li Y:dı, TM1'9k Ber1o dt ile Türkim Befi( 

169 - OrbJ.ng-az.I: Da.\•a V<=kitı l\lum. 
ıta.z Başa.ru!f'an eşi ümbül lia:ıaranea.rı 

170 - ~amsuo: Ga7J caddesi 19 l\la 
yı:s mahall'e5i Xo, 57 Behire Jhmdi So. 

otfu 5a. fubr, 

M. Ruzveh Portekiz c;inılntrre -
l.i M: Carmooa'ya tla bir m~j 
gön.dererdıı Por.t.cklzln Mr feyd81 
evvel lıarb afetinden n harbin tab
ribatından 'S&kınrnak i.tediiini an -
ladığına söyliy<ırek Portdıtıze de ay. 
nt temınatı vermiftlr. 

Weygcıncl VİfİJe 

Vldıy 9 (A.A.- - Fransa kabi. 
neali, diinkii Pazar günö üç toplantı 
yçmıftır. Sabahleyin ötledea son
ra cece, general VeycaAd. eli.in Vi
tiye gelir gelmez marep! P<*n, M. 
Laval ve diğer Fransız :ainıamdar -

kunet hüküm sürmektedir. Bir • zak göriiflü bir devlet adamı, ve 
çok noktalarda Morador ve A. cesur bir iınir.ılabçı için gerekli bü- . . 
ıadirde dü~an lut'alarının ka _ tün yübek vasıfları nefsinde top. ( Baı ta~alı 5 mcı aayfada) 
raya çıktıkları habeı· verilmekte- J.a.mıftı. Şöhreti asırlarca hiç §Üphe. İta.lya, lng~Jtere batta g~lırlcr. 
dir. Fas sultanı hayatım emniyet siz sohnadan ve silinmeden kalacak ~a,Iıc.a ıhracatı: Fosfat, mub. 
altına alma11 için General No _ ve devam edecektir. t~lıf ~eııd ~adenler, §arab, zcy-
sea tarafından yapılan tavaiye - Eskl Osmanlı imparatorluğu par tinyagı, bugday, burma, ve ka· 
lcre rağmen Rabat'dan ayrılmak çalanır ve Tüıklyenin hayat ve baka sablık hayvanlardır. 
İatememİ.f ve bombardımanlara aı bahis mevzuu olwken Atatürk_ Baılıca §ehirleri: 220 hin nü
katlanarak yerinin umumi vali· le mahir ve bilgili lı arkadaşları, fuslu Tunus ıehrile 35 bin nüfua· 
nin yanında olduğunu ve bu su. kahraman Türk milletinin hakiki lu Bizerta deniz üsaü ve 43 hin 
retle herkese nümune olmak ıs- cevber:ne olan itlmadlarını kay - nüfuslu Sf aks limanıdır. 
tediğini söylemiştir. beflmediler. Mütekaddim hadiseler, Tunus, eakidenberi Ital)anla. 

Ce:ııayirde mütareke bunların haklı olduklarını Ubat et. rın tamamı celbeden bir mı.iı.-

larile gö-üıf,mü~. 

Cezayir 9 (A.A.) - Cezayir H. Emniy~I teeseüıı ettiktecJ sonra lemlekedir. halyadan Afrjkaya 
felıırİ için yapıl.tn mütareke an • Türkiye, terakl<i ve tr;,kanıül yolun. 1 v.aki m~haceret baılıca Tunus fa. 
1-.ınwıı, Amerikan ihraç kuvvet- da ceMll' adımlarla >"l>I aln1ağa ba§- likametınde yapılmaktadır. E sa-

l · leri baıkumandanı ile 19 uncu ladı. sen Tunustaki Avrupalılar- m e ya -
A.merikaJa Franıız gemi erı l t d l l ) · h' b. Fraruıız kolordusu kumandam Milli Şef Cümhurrelsi smet n. nın a ta yan ar mü ım ır ye-
Lonclra, 9 (A.A.) - Vnşlnc • General KaoeJdz a:-Mmda saat önü ile o~n i~ arkadaıları bey- kim tutmaktadır. 

tondan verilen bir '3abere göre, I? ~a İmzalanmıftıı- Franıız si. nehnilel ve iç sahada Atatürkün si. , Bu harbde Tunusun başlıca e· 
Fransa sefirine pa~ortu verUmi§.. vil uularesi İ§e devam etmekte· ya.etine devam etmektedirler. Şe. hemmiyeti, bilhassa Libyaya 
tir. Birlqik Amerika hükumeti A- dir. Cezayir valisi l::mmanuel refll bir sullı ve emniyet mefbu - ı komşu olmıuındadır. Aınerika ve 
nıerikan limanlarında bulunan bü- Templc umumi valiye vekalet et mu, Türkiye siya.setinin ana pren. İngiliz kuvvetleri henüz Tunu~un 
tün Fransız gemilerine el koymuş • mektedir. alpleridir. Türkiye bu pr~nslbden hiçbir limanına ihraç edilmiş de.. 
tur. Harb gemilerine hücum ayrılmamağa a.zmetml.ı,lr. Kanun ğillerdir. Bu olsa olaa, Libyaya 

General GirauJ ._Berlin 9 (A.A.) - Re~i teb. ve nl'Z&JU tanımıyan mütecavizler, yakınlığı dolayısil~ oradan, Mih-
Paris (NPD) - Elçi M, Femand lıg: bu nOktayı k,aydetmelidlrl~r.u ver tarafından bır mukavemet 

de lklnon'lDl Parls basınına bildir Cezayirin timallernd•! ibulu _ Hariciye encümeni rei&ine göre görmemek içfo<lir. Fakat Fas ve 
dltl veçbile, general Giraud haliha- n~. Amerİ1<an ve İngiliz deniz Mümesalller mecliai, hariciye en• Cezayir İşgalleri taınamla~~,k
zırda bir Amet:ikan g&.mislmlc bu - barlı~leri, 6 Sonteşrindenberi ge· oümenl reisi Sol Vloom ıunları &Öy t~n sonr~, bura~ının -~a mutte
lurunaktadır. ce gundüz Alman ve İtalyan sa- lemittlr: fıklerce ışgal -:dı~ecegı ;--e ondan 

v14 uçakları te~kiHerinin hücum Atatüdrii her zaman hatırlıyaca- ~ıc?nra, ga~b ıstıkamet_t~d.cn ~~ 
larına maruz tutulmuftur. llu a· ğız. Atatiirkten evvel tarihe mal oL Lıbyaya hır taarr~.za .~ırışılec;gı 
na kadar alınan haberlere göre, muş hiçbir ıahsiyet Atatürk kadar ?1huhakkhaktırk. ~u~unk~ Ame_rı)u~ 
altı harb remiaine ve dört tica. milli bayata kendi hakiki damga- 1 • raç are etının e emmıyell 

Siya•İ müncrıebetler lteıil.-li 

Vlchy 9 (A.A. ) - Vlchy istih. 
buat aja.Mının verdii'I bir ha~ 
cöre M. Laval, Pazar günü Vi,ide
ki Am•ibn maalaWı:irnrı M. Pin 
key Tudt'e iki memleket araşttıda
kt siya~ hnüna.d>etlerln Jı:ııkıtaını 
resmen bildlrmlp. 

FramadaL:i Amerikan rnerıafilnin 
nıüdafauını fsvlÇTe deruhde edecek 
th-. 1 

Fa• •ultanına me••i 

ret ıemisine ağır çapta bomba- sını vunnak ıuretlle dünyayı hay • bılhassa bu bakımdan_d_ı_r. __ _ 
lar isabet etmi~tir. Batı Akde _ retler içln<le bırakamamıJlır. . 
nizde, bir Alman denizaltısı, Le- Ataıtürk Tündyede a5ri :z.ihniy~~ın r Yeni neşriyat ) 
ander tipinde bir fngiliz kruva- miifahhas bir timsali olmut ve. oy- l _____________ .JJ 
zörüne bil" torpil isabet ettir - le ıkalmakta bulunmupur. Türkıye • J'oto i\la;azfn - Gordütü büyuk rat. 
mitt:r. nln, ya..,..nak ve mevc•Jdlyet h.~1< - bet üzerine &a.lıf<iilannı a.rtırank fc\ila.. 

ltalyan tebliği kının t>ekmll safha1ar!nda Ata~~. - iade ~lr şekl~ giren Foto Mataz.lnln bu 
Roma 9 (A.A.) - Resmi teb. kün enerji ve teraldu aıLı bütun SlL)'ISl da Y:ıJaıb Kadri, l'.\I.ıhmud l."e. 

lii: parlaklığı ile bcllrmektc~.Ur. sari, Reşad Ekr.em, Yusuf Zl~ ıı., Mita.t 
Ce~ayir kıyıları ı.çı?ındıı hare- Beynelmilel münase~tlcr saha • 

Veınalin yazıları. slnemay:ı, mod:ı.yn, 

8.POra a4d meraklı ve bul resimli sayfa. 
ıa.rıa çıktı. 

ket yapan büyük bir Ingili:z _ A- aında, Atatürkün siyası sailam ~e
merikan deniz kafilesi Mihver mefierıe ~t·anmlf görünmekte<lır. 
denizaltılarile hava kuvvetleri _ Türl<'lyenln istiklalini hakklle mü -
n:~ taarruzuna uğramıştır. MulJ- dafaa kabiliyetinde ~lunduğu nok.. '-------------

142 - İzmit: Kem~ l\lnh, Gazi. 
~a yokueu Xo, 4 Fethi Gönen~. 

143 - Bileclk : Hutt.tı bildnıl otlu 
\{~ Eceımm. 

lU - Geyve: İem memuru 
balha.d'dio Tt'kin, 

145 - l'~ •·o, 55 
171 - ~: istasyon eadd ı No 

bakkal U Saa.dıet, 
Hasan eli Re Yılktıız Oruç lBo oı..ul ucu. 172 _ İzmit: Hususi muhıısebf! ton. 
muz bulundu.ta yeri bildlrmetlclil") lrolörii Sii.klp en :ı...-u.ı Ayten Şen, 

loM> - F.ıiklşeh'!r: Sa\-a caddul, Do- 173 - Babaeski: Pllll<'ar fen memuru 
ian oteti )"anınd.:l No, 40 Ce\"ad Yazı - oğlu A, Tunç, 

oollıu, 17-1 - İzm!t: :Murtr b:LşltMlbl :\lu . 
147 - Ada.na: Malatya mensucat fab tara Gülen, 

rQıası müdurü oğlu Fahir Tezcan, 
148 _ Sfval!;: Ömdc otdl :rıtnınd:a J75 - A.nlcıLra: Koope.ra.tif ark116t: 

No, 4/A emdii tuibay Re.şad Öz!0prak Yltlt sdl-ı::ı.k , A~on Ap, kııt t, Tiıl:ıy Ba 
li:w A:><ten ÖZf.oprıık, b:ır, 

14!1 - İ'Zm!l!' : Alsaneak, 1393 sokak 176 - Ankara: Zlrnat Vd(aletl. z.lrai 
'o. 6 Saime, kurumu umum müdurbı~u şefi 

150 - AnJ..-.ara: Oc-bec.I Aka.t sokak No, !\1, ~aml DUTU, 

4.1 Şfila-an Pile\'ne, 
151 - Bii!is: Eez.acı 1'7.b, Auni Tar. 

ban ikızı Gı.:ıtdtıan Tartııın, 

1.52 - Atıltnr.i : Yenişehir. l\lüd:ıfaa 

e.adı!es1. t Tmurbr sokak Ongan Ap, 
a:ııre 4 Türkan Pekdnıılr. 

153 - Kaeımhıın: Sthhat 

knı H lkmtlt AkllU.1', 
nıeınuru 

177 - F.dtişt-hlr: Tıınare fabrlk ı 

mcyd:ın lnzı"b:ı.t imlrf. • 1'l EnVt'r ~·ntl'r. 

178 - Eskfsclılr: Tayyare f:ıbrlkn ı i 

~ serv:.~ 1646 C~"3d Ergiılec. 
179 - izrıa: Sfo'tüloz. anıı~l mu~. 

scsesl Zat f.şlerl mıınıuru •atm Gul.mft. 
180 - R!1ecfk icra m!"murU ŞMkt't ol 

lu Daıen1 Bozkal't, 

Ona ıayık olmıya bakallm ! 
(Bat taralı 1 inci sayfada) ğe ba.flamıftır. Hala bu fet ih yolu 
Öyle zaferler olUr ki, bir mlHe. üstündeyiz. O&manlı saltanatı tes.. 

te, asırları AJIP giden bir devlet ve- liın olduğu vakit, Mustafa Kun&li 
nr, .zaferler olur ki, orJardan mu • bulduk, baht~arız. Atatürk öldüği. 
zafferin adından baflca batıra kal - .zaman lnönü ba.tımıza geçti, n• 
ma.z. aydın bahtımız varmtf. Büyük im. 

E.Skl Türk fatihlerinin ihtirasla. tiıan ı\iınlerlndekl kafa, ruh ve ıra· 
rından hiçbiri kendinde ~sik ol _ de aağlığlle yanılntalasızın, sende 
mıyan Mustafa Kemale ölünceye lemeksizin, engin aydınlığa doğru 
kadar Türk toprağının sevgui, acı. tehHkeli, dar ve sarp geçid ' aımalı 
sı asırlaroanberi dunnaksızın din- zorundayız. Atatiirkü Y&f&rkcn sev· 
rn'eksizln, ya ıö;,,qı, ya kanı' akan mek, ölümüne acımak, hatırasıı\r 
bu halkın babalığı, karde~liği, ev. an"!ak neye yarar? Ona layık ol , 
li.dlığı duygusu hakim olmuttur. maga bakalım. 
İnandırmak &Üçse de 'bir defa 1 • ----41>----

v atlngton 9 (Radyo) -. Bura. 
ela lf'Ja ecliLdlğlne göre rets Ruz -
Tdt Tunus beyine bir mesaj gön -
dererdc miitteıf 11derin al mali Afri
lcadaki 'muıver kuvvetlerini yandan 
çevirmek üzere Tunus toprakların 
dan geçeceklerini bildirmiş ve Tu
nusun tam.mlyetine riayet edllece 
~ dair teminat vermlıtlr 

telıf harb gemilerİM isabetler tasını *1 ve tasdık için E.bedji 
olmuttur. Bir kruvnzöt' muhak _ Şefle ve Tiirkiy~nin bucünkii lda. 
kak. surette batırılmış ve birçok recllerlle ~lkır bulunu?•oruz. Bu 
gemıler muhtemel olarak isabet sahada Türkıyenln, blrleşık millet-

RADYO 
nandırdıktan sonra bır milleti bın Edirne de bir fabrika yandı 
defa aldatmak kolaydır.. Mustafa . • 
Kemal aldatmadı! Biliıkl · daima Edıme (Husuaı) - Talat paşa 

Ruzvdt, mütteliklerin yegane c•
Yeslnln ülterek düfOlllnı ezmek ol· 
duğunu da ayrıca belirtmlıtlr. 

Fransa İsviçre 
hududu kapandı 
Berne 9 (A.A.) - İsviçre ga

:eetelerine röre, Fransız makamları 
diin akf&nı saat 22 de yeni bir em
re kadar Fransa • lsviçre hududu -
lltın kapatılması emrini venni,tlr. 

ler almışlardır. Ierin tam müzaheretine itlmad ede-
Dahile doğru ile, leyiı bileceğini diqünmek, bizim için 

Vaıington 9 (A.A.) _ Pes _ çok cesaret ve me'Jnnunluk verici 
men bildırildiğine güre, §İmali mahiyettedir.» 
Afrikaya çıkarılmıt olan Ameri- ;;,;,,============== 
kan kuvvetleri, dahile doğru sü- çılacak kabiliyette olan üç zırhlı, 
ratle ilerlemektedirler. dört ağır kruvazör, dört hafif 

Kaleler teslim oluyor kruvazör, yirmi yedi nıuhrib, yir. 
Berne 9 (A.A.) _ Bir Fransız mi beş denizaltı, bir deni~ tay· 

kaynağından alınan haberlere gö yare gemisi bulunmakt.l. idi. Bu 
re Cezayir §ehrinin 30 kilometre limanda tayyare gemisi yoktu. Bu 

' 'd. F filonun müttefiklerle çarpışmak kadar batısında Sı ı erruch ka-
üzere Toulondan ayrıldığına dair lesi Amerikan kıt'alarına tes -' ·ı 11 C bir şayia dolaşmışsa da bu şayia-ıim olmu"tur. Amerı ca ı ar, e- h. 

"' d . b. yı teyid eder mahiyette ıç bir 
zayir şehri yakininde ığcr ır haber alınamamıştır. Bu Fransız 
takim müdafaa mevzilerini daha 

ge~:leri çarpışmflk üzere yoln M ı · •• J • işgal etmişlerdir. çıkmış olsaydılar dünyanın en 
ec ıste encumen erın Darlan e•İr mi düıtü? kuvvetli zırhlılarmdan birkaçı 

a 1 rl Seçı.Jdı• Londra 9 (A.A.) - Amiral ile kar .. ıla .. aakları ır.uhakkaktı. za a Darlan ı"le Toulon'daki Fransız "" "" 
Her ne olursa olsun Fransız ve 

ı: Ankara 9 (A.A.) - B. M. Mec- filosunun harekatı hakkında he- ftalyan filolarının nıüşterel<en 
~&!&I bna:; .. Dr. Mazhar Gerenin bat- men hiç bir §ey biHnmemektedir. l . h 

1 _.... • d b harekete geçme erı mu teme rılığında toplanarak M~ls ihtiı:as Darlanın evvelce Cezayır e U· 
~i.anenlet-inc ~ tSeçlmini yap ~ lunduiu ve Amiralin emri üze - addedilmemekte i~e de müttefik 
ll'ıı, ve çft---'-a .ninü saat 10 da rine şehriıı teslim olduğu iddia ler Afrika sahilleri uzunluğunda 
• - ı__ _ ... ,...,,u.ı •-· k d. D l · d·ı hava meydanları tesis edeceklcruop-.ımıaık üzere tloplantısına son edilme te ır. ar anın eııır e ı -
\t~rınlttlr. diiine dair dolatan f&yİayı .teyi.d dir. Bir deniz muharebeai vukuu 

Meclis.in Çarıunba günkü toplan eder mahiyette Nevyorka haç hır takdirinde müttefik tayyareleri 
t .. ,1'cla hükumet proeramfnı oku _ halter aelmemittir. bu auretle müeuir bir şekilde 
~.. ToyloDda vaım:a ltiri deniae a- deateldenmil o}Acakl,rdır. 

SALI 10/1J/19f2 

8,45: Sa.at ay rı, 8.4 : AJ:ıns ha • 

berleri, 9 : F.bcdi Şer At;ı.turkün olü. 
miınün dönlıincü yıldonümiı mün:ı 
sebetıile, l\lilli Şef fsmeL İnönıinu~ 
o gün bu bii) ük 8<.'ı dolıı> ı ile bü. 
yüık T1irk milletine 1aplıtı beyana_ 
tın okunm:ısı, 9 05: Tizirn siıkütu . 

9,10/9,15: İsiJklil nıır.rsı ,.e saat 
12,30 a kadar ıkapanış, IZ.30: Saat 
ayarı, 12,33: A:t:ıns hoıberlerl, 12.45/ 

12,50 : İstlkiat marşı; ve s~t 19,30 a 
kadJ.r kapanış, 19,30: Saat ayarı, 

19,32: Ajans haberleri, 19,•15: &ıcl. 

YO ıraz.etesı. 2o.ıs: Ebedi Şef Ate -
türkün ötümünün dördüncü yıldö. 
nümu mün:ısebetlle, lilli Şer ismı;t 

İnönünün o gün bu büyiık acı do. 
layısile bliyü1t Türk mlıletfne yap_ 

tıtı ibeya.ııa.tın okunnı ı, 20,20: A. 
zlz ~ta"ınun Cümhurlyetin onuncu 
yılmcb necib mlllcllmlze ,-aptığı ta. 
rihi h itaben.in kendi esle.ile neşri, 
20.45/20,50: isUkını marsı: ,.e saat 
22.30 a k:ıdar kapanış, 'ZZ,30: Saat 
ayarı, 22,32: Ajans haberleri. 22,50/ 
22,55: Yarınki proı:r.ım: t .. ttk~I 
mar.;ı ve kapanış. \.. ______________ , 

hakikate, katı, çetin; zorlu hakikate mahallesln~e· .~ ve iki od~lı 
çağıroı. Uçmak isteseydi hepimiz epvde ve kGo~~nd~ın~a ~abf~~~n 
Ona k d 1 duk O bl 1 h ) arsoyun u onmu yag ifiR'~-
1 1 18:°8 tca'::~1.ar · k ~ mK a~~ şında yangın çıkmıı, fabrika ile ev 
er m z~ .. 

1
d.. ını 1 1

• a ikamllen yaI11D1rtır. Fabrika sl-gor-
yuvasın a 0 u. . . . talı olup :z.abıta lcabeden tahkikatı 

Mustafa Kemali bılmıyenler, yapmaktadır. 
1939 danberl arasıra sorarlar; aca- -------------
ba sai olaydı ne yapardı? Bu sua. 
)in cevabını, ancak, harbde ve ba. 
rıfta arkadafl ve yoldaıı inünü ve. 
reblllr. 

~GÖZ DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayber;< 
Hiç kimse, dııarıdan ve içeriden Haydarpaşa Nümune hast.ane.., 

hiç kimse, Atatürkü onun kadar bil- göz miltehruısısı 
mez. 1942 de, Türkiyeyi, kend ili. istanbul F.eledlye kal'Jısı. 
ğlnden, kan ve ate; e boğmuı ola_ Tel. %3UZ 

cağını söyllyenler, Onu küçültmek # 
isteyenlerdir. O, yalnız bu yurdun ZAYİ - 7138 numaralı t ı1.blb <l p • 
ve bu halkın adamı idi. Eı"Zurum • lomamı ka)bcttlm. l 'en'slni Qlkar:w-.a _ 
dan İzmire doğru Kurtuluş harbini ğımdan 5~ hukmıi olm:ldıtı ilan 
yapan Mustafa Kemal İzmirden Er- olunur. 
zurunıa doğru Türkiyeyi fethetme. Dokt.-0r Rifa ~ özturk 

Fen memuru ve desinatör alınacak 
Ankara belediyesi imar müdürlüğünden: 

An.k.:u-a şehri imar müd.ürluğii kadroound.:t. miiııhaJ bulona.ı:ı va.&IIelere 3656 
nmnaralıı kanun mucibince ve aylık lirretle fen memuru ve desinatör tayin 
editece.lıııllr. AsUrlik.l.e ilişlil olm:ıyıUı ve plfuı ve ka.da.stro lş~rinde mUmare • 

8'8l bu1unm1ann ft$8.ik}le birlikte t.ma.r müdüriüiiine mü~lan. (970) 
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ile sabah, öğle ve akşam Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız • 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1 EMNiYET SANDını iLANLAR! 1 
T oksitli emlak satışı sekiz senede 

0ıo 8,5 faizle ödenir 
Semti Cinsi 

Bcyothında Çul.-ur mahııtıcde Salnzal:a. E\in 1/2 hi 
cı Hall'Jlll so.ı.:ıtında eski 75, 2? lciıl 

73 No. ıu. 

Muhammen 
kıymı•ti. 

3750 

l - Ar.t.1.ırma 16/11/q42 tarihine dilş(-n Pa.zart ıünü yap\lacu ,.e H ten 
16 ya kadar d \'3lll ede.·~ı.:ur. 

İhale ar'.ıtırma sonunda eıı yüksek bedel \"erene yapılır. 
2 - Arlhrma~a rirmek lçln muhammen 4-rymetin yüule 15 ş: nt betlri:le 

pey akçesi )&trnnak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin döı t~ biri Jlı(".-Sin reri kalanı ı;ekl:ı: rıcntde ~kiz 

müs;wi t:ıiu.; fo ödenir. Ta.l: ıUer "; 8,5 fa.he tabidir. 
4 - Tak !Uer öd'l'nll\('~ye kadar gayrimenkul Sandığa b4rincl derecede ipo. 

!ekli kalır. 

5 - BlnAnın fotografı S•m:lık dahilindeki hş salonunda teşhir olunacı&k. 

hr. Fuıa. taMl.!t almRk tçın salona müracaat edilir. (763) 

r•m•ı:mm __ _ 

URAL 
Öksürük ve Bronfİt 

Komprimeleri derhal geçirir. 

,. ____ gg_ KUTt:SU 35 Kl'JtUŞTlıR. ------" 

,~ Saçınız dökülüyorsa, batınızda kepek varsa? 
a J

9

K SAÇ E 
-=ım-ıc Kullanınız. Tesirini derhal görürsünüz. 

•• u 
ucuz • s 

ve şçi E bise eri 
ÖLAM ·DA YANIKLI 

Toptan &alıf yeri: 
İstanbul; Sultanham•m; İrfaniye Çartısı; numara 18.19 

SALAHADDİN KARAKAŞLI 
ikinci parfüi de pek kısa bir zamanda satılan köylü ve İtçl elbl. 

se ve pa tolarının üçüncü partisi satı,a çıkarılmııtır TiJccar ve 
esnafımıl:dnn dolayı sile !köylü ve işçilerimizden &'Ördüğü 
rağbet ve alakadan cesaret alan müessese, teıkilatını ge. 
niıletmeğe karar vermiştir. MuhteHf vilayet ve kaza merkezlerin. 
de ınüeMesc nıamulatını satan mağaza'ar bulunmakla beraber bir 
çok vllay ve kul\ lflerkezkrinde beniiz köylü ve :fÇI elbiselerini 
satan mağualar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese nıamulatını sat
mak lstlyenlere fiat ve ç_eşld listesi gönderilir. Yalnız bu elbiseleri 
ı;atmak üzeı: y~lden .açılacak mağazaların ıiparltl~ri evvelki par 1 
tllerde oldugu &'lbı tercihan daha evvel gönderilmektedir. Slpa.rlt
lerin bedeli İstanbulda PP"İn alınır 

' -r • - e , 

Td KİYE iS BllNKftSI 
Küçük Cari Hesaplar 

. 
ı K IY p NI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMİYELERİ , .... 

1 adet 1999 Liralık = 1999.- Lira 

1 )) 999 )) - 999.- )) -
1 )) 888 )) - 888.- )) -
1 )) 777 )) - 777.- )) 

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

1 )) 555 )) - 555.-· )) -
1 )) 444 )) - 444.- )) -
2 )) 333 )) - 666.- )) 

10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) - 2640.- )) 

60 )) 44 )) - 2640.- )) -
250 )) 22 )) - 5500.- )) -
334 )) 11 )) - 3674.- )) 

Türkiye lı Bank.aşına para yatırmak.la yalnız para birik.tirmİf 
ve faiz. almrf olmaz, ay11i .::amanda talihinizi de dene111i1 olur • 
•unu.z;. 

POKER 1, KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, kiıtibler 

TRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrif etmez, 

cildi yumuıatır. 
Her yerde 

PO K ER 
tra§ bıçaklarını arayınız. 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
11/11/942 Çarşamba ı;unu t>a t 14 de "'"'U.~ı nıukatTcr Teq iklyedeki iki par. 

ça. ar.ıa sa.tışınııı 30/11/91.! t.ırihiııe tehir edildiği ilan olunur. l l'>.52) 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir ,.. 
Amirliğinden: 

1 - K trabiilı: devlet oMnıı.u ısıeımcsl rc\•r anı..rloğine blğlı Yt>n•h;ı.n böl. 
t.esi emvalinden olup l\lt7}elcr dcııo unda i ıfte mevcud 1330 adeilc ınu.ıdll 

316 m trc m•kap 484 df',:;lmelrc mıkfıP çam \e lHO adôde mua.11. 386 me.ıe 
~·ki.p SO!J de lıuetre m.i1111 ko!rn:tr tomrukları açıık art.ırma ur ,ile :ıtış:ı 

ç&kanlmışhr. 

2 - Açık arttırma 211.I 1.9i2 ıt.ui.lı ııe ı-.ısllayan C'ınruı C'Ünü s.'l..lt U de Ka_ 
rabük dc~ıet orman işletıncsı rc\lr i.mirıiıt binasında toıııanııc.ı.'' ohı.n kom~. 
yon hırı.uruıu4 icrıı. edilecektir. 

3 - İşbu çanı tıoınrııkl.ırıııııı behu me!re mi.kabının muh mmen bedeli 30 
l:nıdan ve kı>kn r ıoınru,ı.unın beher melft> mikif.bmuı <1nulamnıeıı b<'d<'li 28 
lir.ıd.alı olup temiııa.t a.kçrı.i r;, 7,5 kuru<ı he:.ıa.bıite tutarı 15'.?J lit.1..tır. 

4 - Bu işe ald a.cık arttırma •ı&rtnaml'Si °"rııkarııda Orm~n Umum .\Iüdür. 
lütü ile zongulda.k çevirg-e mudurlü*ünde ve Kar-..ıbük ~vir amiı-11,ındc rüri.ı. 

tebilir. 
5 - isteklilerin ihale ıruniıııdl' teminat ak~eleriıe birtlk~ r~ir imlrllI:lııc 

müracaat et.mcleri lüzumu !lan olunur. (12"41 

Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 
385:>5 ıira ı.ı kuru kr lf bedl'IU KMlamonu lisesi 1a.takbane binasının e. 

klrtrik ve ıhhı -ksls Ule beraber ikmal in~tı on beş rüıı miiıldet!e ve kapalı 
ı.aTf w;uliır: )enlden ek tıtme e konulmuştur. 

in:ııesl 27.ikinr.ileşrin.9t2 Cuma güniı saat on beş~ Ka~1amonu nafia dal. 

resinde topıaruı.cak komi yon tarafından ynpııacald.ır. 
l\luk3\'CIC. eksiltme, ba~ uıdırhk İ }eri genel şar(n:ımesl, husu İ Vf' fl'llllİ '1111. 

nameler. ke.$f hlil:Ua ı, proje ve elcl."'lrik sıhhi :tesisatına. ald umumi \C fenni 
şartname yapı fşl<'ri ıımumi ve fenni şartnamesi ve buna mütcfcrrl tliğer e\T.Lk 
isk)·enıere 9 lira 61 kuruş n!uknblliııde Kaslamonu nana d:ıire~inılcn verile. 

cck veya ı~a Ue gön:JerilN·ekUr. 
l\IU\akk:ıt teminat :?R!H 111".l 6~ kuru tur. 
Tal:blcrin ıcıııır mcklublarıııı \'e "" az yinni bin llralık IJu lc:e bcnır.r ı 

yap.ıklarımı. dair ibraz edecekler! \'<'Sika fu.erıııe ıı'ha~ct İh &leden üç gün ev. 
,·elint' kadar istida le ,·lliı.yete milrolc:uti ederek kom YOndı.n ehli)'::-t Vl'sll.ası 
almaları \C bu vesika tıc beraber Tlr.:ırtd Oda ı H!Slkru ı.nı ,.e teminat m:ı.k_ 
buzııınnı telılir nıektu1ııııı uıılan ayTı Ir içe bir zarfa koyarak post.ı ile gon. 
dermeleri \C)'a en ı:~ fh leden hir s:ıat CTVelinc lcıdar 1 bu mektubl.trın ko. 

misyona e-elm bulunmaM şar!.iır. 
Bu ınıitlJetteıı onra gelecek teklif mekhtbıan kabul edilnte\'cceğl ilan olu. 

nur. (1243) 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden: 
'\"a11ın olonıobil, kı ın ar.ıha l,;.tzak VC~·a hayvan rlbj adi Vt"S t!l 1 tı haflada 

karNıhkll iki erer ya.pmıası ve bunun icin yaz aylaruıda ve lcabınd.1 iki t-0rnobll 
kıs a:v'larında çirte beYı&irlf' araba \'e kızak kulla.nılmak üzere Ka.r, • Kutek _ 
Perna.ud ve İl'dlr menzilhal"ett>rinde dörJer hayvan bulllndurutm a<, ı ve cclml' 
e-ıtme bir ..eferdl' 900 kilo} ı kadar rük ta:,mma'iı ve hariçten yolcu alm,\.kta 

müteahhidin serbe t bııluıımuı meşruttur. 
Kar.s _ İtdır arıu>ı otom-0bll po,.t.ı müteahhldle 2000 lira aylık mııhımmen 

bedt'I~ 11.11.9-1! Çarşa.moa ıününden itibaren 15 ıün muddctıe kap.ılı z.ırr 
usultte ~•ıt.me)C konulara.Jdır. 

İha.lesi '?S.11.942 ('arıtamba cüıı.i aaı 15 & Kar:. P. T. T. 1\lııdurliil!u bina. 

sında 1apılacaktır. 
Şaııtnamesi mezkur müdürlukt.eıı alınacaktır. ıuuvakkat temlıı.ı.. ıson lh'a. 

dır, i!l'6klllerin bnuııa uuun teklıf me1.-1ubı arife ternhl!\L m:ı.kbuzu, ikamet. 
&'Ül ve lyl hal katıtllarıııı lhuttden bir saıı.t en·elinr: kadar koınl ) on relslitlnc 

vermeler• ilim oluııur. cd'!Zh 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
J)eniz I'nbri'ka.lıırı ;\luhase.be ınde istihdam edılnıek üzere dörL ik~tii me. 

mur <llınar.aktır. istekılırrin dill'kçe ve ieab a:len vcsikal:ırl~ en z,•ç 15/11/91'~ 
(iinii a~a.ınına kadıır Götrül• J)f>nih Fabrikaları Genel .lhidiirlü~ürıe mıır.1<.'a. 
atları ,.e bu ta.rihWı.n sonra \'ilki olacak. murac.a.atıarm na.zarı itibara alınnııya. 

rat1. (1221) 

mühendisler velhasıl bütün mü· 

rekkebli kabınJe yazı yaranlar 

mürekkebin ceblerlne akma. 

sından, kurutnasından ve u. 

cun bozulmasından kurtaran 

yeg~ne 

HAKİKi 
KURTULUŞ 

P. 8108- 6318 

DOLMA 
KALEMİ 

Mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecbu. 
rlyelinde olan halkı .._ 

hakikaten bu ezİ· 
yelten kurtamııştı r. 

UCU atınmaz bol 
mürekkeb alır. 

Kuvvetli basılırsa 4 
kopya çıkarabilir. 

Bozulan parçaların 

yedekl"ri tamir üere-
ti alınmaksızın yerle· 
rine takılır, 

KURTULUŞ 

kalemi sekiz parçadan 

ibaret olup her bir par. 
çası bulunur. AÇIK bı • 
rakıldığı halde her ne 

tekilde durursa dursun ınü
rekkeb akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en sağlam ve en kullanışlı mü. 
rekkebll kalemdiı. 

HER YERDE ARAYINIZ. 
İHTAR: lla!kı ş11şırtac:ı.k d~r. • 

cede, b T çok yeni m:Uk br rıklığı.. 

na n:ız.:ı.ran, yın musterllerimizın 

naz.:ırı di.k.1-.ı.llerinl crlt)l'derlz. GL 
nmlli o"an ya.ln~ TiCAltET HiKA-

1 t:Thıiz~ P. sıos • 6318 nunııı

ra.brrnı \"C KURTCLU ' ismini ta. 
şıyan do!m:ı tıaltmi b kikidir. Tl\K. 

1 iTLF.Ri~DEN SAKI. JMZ. 

KURTULUŞ DOLMA KALEMLERi DEPOSU 
iSTANt.UL HAVUZLU HAN No. i 

Türkiye Cümhunyeti 

ZiRAAT BA 
Knrulıış Carihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şıı!.>e ve ajans adedi: 265 

Zirai \ e t ·cari her nevi ba.nka muameleleri 

Zira.a.ı Bıulıkasuıd.ı ı..umb.ıralı ve lhb.ı.rsu. tasarruf .he ahlarında e.n 
u 50 liralı• bulunanlarA seıııeM 4 defa çeki~oek kur'a ile -.•.:ıda.kı 

ı*na &'Öre ikrılın•ve dağıt.ılacalıtır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 )) 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikkat: ll~blarmızda ı rıaza'ar btr sene içinde 'lO liradan 11.."-"\fl 
diışmivenlrrc ikr&miye çık1.ıtı taJ.dlr.:le ~ 211 fazla.sl\c \Ullıeedct.lr, 

Kur'alara senede 4 defa. 11 l\lal1 , 11 Ha:riran, 11 ı:ylül. 11 Blrln"I 

..................................................... -·-···· ........ -.. --.. ························· 
Son Posta Matbaa••: Ne,riyat Müdü.rüı M. S•mi Karayel 

SAHlBI ı A. Ekrem UŞAKUGIL 


