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Bu sabahki 

Lond ___ ,.. .... 

Sovretıır 
lmoleaık'e 

dotra 
Derliyorlar 
Ruslar Almanların 
cenubda i!erlemiye 
başladığını kabul 

ediyorlarmış 

r-··----··-··-······-··--····--·····----··--------···-············-, 
1 Teni bütçe 1 

1 ••• 

1 Maliye Vekaletinde 
1 hazırlıkl~r başladı · 

Varidat ve masraf projeleri 
Martta meclise verilecek 

Ankara, 3 (Husuıi) - Mal ye 
Vekiletı 1942 bütçe projeıı' uze. 
r'nde hazırlıklarımı baılamı~tır. 
Dıier Ve'kileıler de kendi mas • 

ne ver lecekt r. Projeler icra Ve
kı1lerı heyetinde son şekl ni al • 
dıktan 90nra Mart başında Mec.. 
lıse takd m ·d lecekı r. • 

raf projeler nı hazırlamaktadır. Yenı butçe pro1e nd m ra(. 
laT. Varidat "e masraf proJeler la var dat n evz: r.ı ın tetk kler 
15 Şubatta İcra Vck ller Heyet - yap lmaktadır. . 

\. .................................................................................................... ,, 

Lon<ira 4 (A.R.) - Muıhim 
Rus ıku~etler nın Sn olensk'e 
doğru ilerlemekte oldukları tınber 
ver lrnektedır. Bunlar ıyi talım 
,Zonrmiş ıhtı) at kuvvetlerden r. u. 

Uzakprk harb aahaıından relen ilk resim: MAlayada karaya çıkan Japon bahrlye ılla. 
hendazlan tel örıülerl ketlyorlar 

Muhtaç çiftçiye 
ucuz fiatlarla çift 
aletleri verilecek rekkebdır. 

Ş maide İ1men ve Ladoga ~öl-
1 rını b ri>ırıne bağlıyan Vo kov 
nehn geçı.hniştir. 

Ruslar Almanların ctnubda 
ArtemowSk'a dogru ilerlemekte 
oldufklarını kabul etmektedirler. 

Slngapara ıl Japonların 
karşı bava iki llıl'aç 
alanları lıareketl Vluma alındı mı 7 

Londra, 4 (A.R.) - Rusların 
rı tihım bir $ehrı zaptettiklerı ha. 
berı alınmıetır. Bu şehrin Vıasma 

çok arttı akim kaldı 
olması muhtemeldır. 

So'V)'et tebllil 
IMoakova, 4 (A.A.) - Bu sabah

kı Sovyet resmi teblıği: 
3 Şuıbat günü ordularımız bü. 

tün bö~elerde taarruz hareketle
rine devam eım·,1erdır. 

Japonlar dün 
karadan taarruz 
yapamadılar 

.Dütman yenı takviye kıtaatı 
ile mukabil taatTuzlara J(eQmiş ıse • 
de~ taarru;:.lar pü.akürtiilmUlitUr. Japon ardusu Sınga-
~na abr zayıat verdmlmi~ k d l 
tır. Pazartesi günü 21 diışmnn pura arşı aganı maz 
tayıyareai düşurulmuıttir, 6 Sovyct bir strateii tatbik 
taYYareeı kayd>dır. .,, 

4-- dealalne doiru edecekmiş 
Londra, 4 (A.A.) _ Sov:vet 

Rus adan alınan haberlere ııaza. 
ran Rus taan-uzu bilhassa Ukray
nada Harkofun cenubunda t)r 
nokıtada inkişaf etmektedır. !Bu 
bOlllede son günlerde Gavrilonka 
nın ~eri alınmasıle Tımoçenko or· 
dusu Azak denizı ıstıkametir.de 
ilerlemektedir._.----

ingi iizler Li~yada 
taarruza geçtiler 
Londra, 4 (A.A.) - Libyada 

İ~lız kıt'aları taarruza ~eçerek 
duşmana ağır zayiat verdınm.şler
d r. Kafıle hal nde nakıl vas tala
ıı tahrı;b edılmişf r. - "---

Cenubi Afrika beş 
devlete ilinıharb etti 

Kap, 4 (A.A.) - Cenubi Afnka 
s naOOsil 7 reye kar ı 18 rey le 
Japonya, Macarıstan, Roman~ a, 
Bujgar:'stan ve Fınlandiyaya ıla. 
ru harb kararını tasdik etmı t r. 

Blrmanyada 
son vaaiyet 
Sıngapur, 3 (A.A.) - Uzakışaıik 

Salı harb tebl ğı: 
Düşmanın son 24 saat zarfında 

Sıı~apur uzer nde yaptıjtı hava 
faaliyetı çok fazla olmuş, yuksek _ 
ten uçarak yapılan taarruzlar ve 
piıke ıborrııbeniırnanlar. b1r kaç yan 
~a seb bıyet vermı tır. Askeri 
kay blar hafı! olmuştur. 

Müdafaa hatlar mıza duşman 
tarafından kara taarruzu yapılmlfl 
tır. 1 

U2lk$ark ıkumandanl~ına men -
sub bofljba tayyarelerı dun ~ece 
Pluaıı.g tayyare meydanına hu _ 
cum etmıslerdır Duşmanın motor 
lü b r taşıtı da alçaKtan uçan tay. 
yareler tarafından hucuma. uğra. 
mışt r. Büttun taY'ı are erımız sa -
limen dönm erd r. 

Yan&'llllar , 

Tokyo. 3 A.A.) - Tokyo Asahi 
Şımbun gazetesinin harb rnuha • 
birı bu sab h Sıngapurun müte -
addid ndlatalardan alevler · çin • 

(De\IUDI 1 inci u:rfacla) 

Amerikahların 
Filipinlerde yeni 
muvaff akiyetleri 
Japonlardan külli· 

yetli harb malzemesi 
iğbnam edildi 

Vaşıngton 3 (A.A.) - Fılı -
p.nlerde JaJJ')nların Bata n 
garıb sahılıne asker çıkarma 
~ın yaptıklar ıkı teşebbüs. 2 
Şubat gecesı akım bıraktırıl -
nuştll". Hususi hücum kıt'alan 
tarafından yap lan ıık teşebbus 
~amusti.ı ericen saatte ol -
muştur. Bu teşebbüs topçumu
zun ateşıle ıbozulımuştur. Daha 
cıddi olan ikıncı teşebbuse Re
ce yarıs ~eçılm ştır. 

H maye altında hareket e. 
den kayıklar, fazla mık tarda 
olma'k tizere sahıle yaklaşmış.. 
lar fakat Rece avcılarımızdan 
ba~ıları tarafından görülmüş -
leni r. Av ılarımız kafileye 
deriıal mitralyözle ve küçuk 
çapta lbom'balarla hucum et -
rn şlerdır. Düşman sahile yak. 
laşıtiken sa.hı! mudafaa kuv -
vetlerım z top ve mıtralyözle 
hucuma ReQrrıışlerdir. Japon 
'k~etl r insanca telefat ver
m (llPrdır. Ve layıkları tahrib 
ed m ştır. 

Ertes sabah sahıller boYun. 
ca metrUk lkayıklar bulunmuş.. 
tur. Bunlardan bazıları yan -

(Devamı S inci sayfada) Toprak mahsulleri 
ofisinin sermayesi 

30 milyona 
Elektrik sarfiyatanda tasarruf 

çıkar.l.yor 
Mağaza ve mnessese 

~t;~ ~fi~=~ıund;o;:,,":'. gibi yerlerin elektrik 
lan bazı deA'ışikl 'klere J{ôre ofisin f • t t b d • d 
t~::::~op~·:~~~~~ sar ıya ı a ı ediliyor 
f! ıı n Vekiller Heyetı kararı ol- -----
ınak şart le ıtibati sermayesinin Elektrik ve tramvay icletmeleri umum 
balığı mıktarı kadar faızlı. faızsız. Y 

~~~~~~~~~-

Refah 
vapuru 
hidisesi 

Bugün yeni bir koordinasyon 
kararı neşrolunuyor 

Meh'usların 
mütaleaları 

Ankara. 3 (Radyo gazetes) -ıç ftçlye dağıtılına~a başlanmiıtır. 
Yarın (bugün) çihç lerımızı ala • Bu defa da 7.İrai ale lerden b r kıa. 
kadar eden yenl b r koordınasyon ml yurdumuzda yapılarak tevzi o_ 
k.ararı neırohmacaktır. Karar muh. lunacaktır. Calışmalar lerled kçe 
taç çiftçiye ucuz f atlarla ç ft alet. daha fazla pa.a aarfed"lecelc.tır. Bu 

• lcr verılmeainı st 'hdıtf etmektedir. karar ç ftç m tt m h m n sbettc 
General lzzettın Çalıılar tah· Bunun ıçin Zıraat Vekalet ne ;oo yardım edcc .. k ve ıst hsalat da o 

kikat yapılmasına taraftar hin lırahk bir tahs ıat verilmekte - msbettc artacalttır. 
olduğunu ıöyledi dır. Vele.ilet ç ftçı ıç · n sapan ve sa. Dalaman çiftliilnde 

pan demtri yap-ırak ucuz şek 'lde An'kara, 3 (Hususi) - Dalaman 
Ankara. 3 (A.A.) - Büyük çiftçrye daiıtacaktır. çUt1 i'ndc mahkumlar . ç n yapıl • 

MiTlet M•ı einın dünkü toplantısın.. Yurdun her tarafında her türlü makta olan pavyonun ın,ası Subat 
da Re8ah vapuru hadııesi mıinaae. iat'lwalin aıttırılmaaı kararı Başve. ıonunda tamamlanacaktır. Buraya 
betıle cereyan eden müzakerelerde kılim"z n 80n nutuklarında sarahat. gönder'lcce'k 400 mahkUın teıbıt e
rey1ni ıztwn. etmı, olan Fuad Sir • le ifade edılm ftl. Zıraat maltıneleri d l~ r her de gônderılecek 
men' den 90nra Ekrem Ergün (An. gctirt'1ıp yurdun her tarafındaki mahkum aded arttırılacaktır. 

kara) onu müteakıb Muh ttın Ba. ,-------------------------

~u~:!=~ =t~:::t::ı,l::dal~~y0~~ Mnbendı·sıerı·mı·z, Ankara dan 80nra Yusuf Kemal Teng rçenk 
mazbata muharr r aıfatıle vukubu -

lan iddiaları Em n Sazak (E..k şe. radyosunun yerı• nı• hir), Ref k ince (Man"aa), Hamza 
Erkan (Afyon) un miıtalealarına 

cevablar vermıvt:r. 1 il 
Müteakiben k fayeti müzakere yanlış mı seç mı• ş er~ a1eyfıınde .Oz alan Hasan Fenın ,\_ 1 

taç (Gümüthane) hep m zi dılhun 
(Dev.mı 5 inci sayfada) - -

• • Bir yükseıc: mühendisimiz: "Ankara radyosu-
Lıbyada mıhver nun programlarını düzeltmeden önce 

kuvvetlerinin istasyonda ıslahat yapılması lazımdır!,, diyor 

tazyiki devam 
ediyor 

Kah re, 3 (A.A. > - Ortaşark 
İngil z umumi karargahının Salı 
günkü tebl ği: 

Msu.'un doğu ş mal ndekı çol 
bölge.inde 9eyyar konarımız bü • 
tün cepilede •aarruz faal vetlerine 
devam etm ,ıer ve duşmıma nerede 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Milli korunma 
kanunu 

Ankara 3 (Hususi) - Mılli 'ko. 
rumna 'kanununda apılan tadı! e
re ve eklere daır kanun b1.4n111 
neşredi1dı. Mer'ıyete gırd. 

Normandi Transatlan
tiği yardımcı harb 

gemisi haline 
ifrağ edildi 

Ankara radyo S'Unun binan 
Ankara racl)"osunan pruıramlarıru TOnılur. ŞlmdJ bunmı neden llel'i sel _ 

~nlp betenmedilderinl anlamak iise- dqinl, Ye Waııyon yapalmadan önee .. 
re «*ayacalarmua araaında bir anke& baCanuı önüne ı~llmeal miimlLün olQ 
aqt.ak. Aidatımı• cevablan pey~rpey olmadıtuu anedeedi.ın. 

i aırniyelı veya ila'anuyes z tah- müdürü lstanbulda hazırlanarak Ankaraya 
\' er ihraç etmedi. sene! k alım • • • Nevyork. 3 (A.A.) - Norman. 
eatıırn ve stoklar için lüzumlu o.. yollanan prOJe hakkında ızahat verdi die tranaatlantiğı, Bırleeik Ameri. 

netretmekte;rts. Ba mönuebdle oku • Bir istasyonun randımanaızhtı dtre_ 
yaeularmuadan ismi bbde mabfas bir ceal dltu bir lltaayonun kend\s ne ml
.rübek mtuıendta pseteualse fok pya.. clabalesi ll• bit bir saman yüzde '* • 
nı dikkat bir mektab ıöndermlşUr. Bu ııen fenaya 111emes. Radyomua mey _ 
mektuba unen neeredl1oraa · cad akaklıklar hakkında timdl,.e Udu' 

lan kredılerden başka 15 ı;eneye bela yardmcı harb gem"ıi haline 
kadar vadeli istikraz akde:ıesi Mem1eltette fazla elektrik aarfi-ılaomi.yon çalı~tna devam et • ifrai edrlmektedir. Bu gemi, asker 
\re ı~azlar içın bonolar ~ yatını önliyerek taaarrul temin et- m.kteclir. Bu komt.yon.a latanbul. taııyacak ve 12.000 kiti alabilecek. 
:1dı..~ı kabul edNmış bulu mek mabadilıe Aokarada topla1l&n (Dehllll ı Del DJfacla) tir. 

cAnkara radJ"OADan pro11"amlan da yuılan 1uılara. mralan aaallere • • 
.elmedm lnee istasyonda lllabat ra • Y&b olarak ... ecıe Parla r:Mboanm 
pa1wa liaun4ır. Baıünkl rad,.omm mildabalesinl 11ebeb ol&l'ak söatenlı .... 
Mlt.ibı Uıtlmambra rahaen ylbd• lf'k- kabal edilir bir ı l»eb obbili:-111: fakat 
88D ı ... n.nılun&nla call$&n bir illa!! • (Deva~ı 1 n ı u ·fada) 



Hergün 
A manga~;;; kendi 
J.Javasına celbetmige 
Ça ıştıtı şimal 
ıvlemieketieri 

'-.. ___ Ekrem UıakhaiJ_ .J 

bu ..._.. fa""•ndan istifade etml. 
ye kara,. Tennl" ite Norveçten .... 
lamlflır. 

NOl'YeÇle lktıdU' mevkline ıetlrL 
len KhDnı ita memlekette muhare. 
W.. önce A '-nradakial tamL 
ren bir DMYOMI IOSya11at partlal 
lmrmep t<>tı'" ı.a. elmlf, Nonef; ta. 
wraaairatl•iı-• ........ 
aln ..... ....-.m~alte 
1nln ebnefe çailtt•lt ~ l»lr 
,.ı..e,ctir. _.. .......... Alman 

,.. ... teçl .... ı ··- .wııı - • 
enan .a1ô ldareJI ıı. sata teelS. ................. -........ 
mücl8d olan partüt .. ı yn1mc:ı l>lr 
~ fek'inde ....... d .... ..... ..._ ................. _ ..................... 

TAKViM. e Şubat 

Rslıü - 4 Anbi .... - ç.pmlaa 
1181 - -12 luiU..a ıt .. mi MH Kuam 

n 11'2 8tJ 

- .... h lMSAK. •• u arrew •• D. s. CJ. 
7 09 17 6 ıs 1 
1 " ıa 08 

Ôll• lkı..U » ... Yafllr 

•• D. ı. ., :1, D. •• o. .. 
E- 12 28 :il 11 17 • 19 Ol 
v. 1 00 9 '8 12 - 1 38 

Resimli lllakale: 

,---.-. .. -·---------" -
, 

arasuıda 7er aldıtım ve J'&nmdaki_ 

1ert ~ et.&iil ııa.)'NUe •iril -
mtlşttır. 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

Sabalıtan SabaJaa: 

NeLr Öğreniyoruz: 
Hagda! AkzLI 11.:rıl 

~--- Bwbaa CaJud 

Lstanbul borsa.11 -··--
AlıWI 91 ~a ;>a., J 

Ddra 1 Sterlin 15.20 
w-Yodı; 100 ~ 132.20 

..dri4 100 Pqeta 12.14 

Sek. er aaklıyan hakallar nalın ıoo 1'vtt Kf. 30.75 
Blr aıltm la Ss.150 

Bakırköyünde Dhnltrl, Btlse:rln ~ 24 ~ bir gram tWce 
ÖJenl 1s.........- tlo hkkahn ellerinde a.?tm 4150 
stok seker bulunctutu halde beyanname •-----------
vermedlkı.ri ötrenllmlf ve üçü de ya., 
ltalanan.k adliyeye verllnıteterdir. 

Suçlular din asliye 2 ncl ceza bW 

.....m •• Tııhvlll& 

1U5 
20.0& 

"-------------------------·-' ... m'.,'n "'"'l' ... -ıy" tcvtcft ol11nnmşlattbr. 
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Tını va,tro hat•ra,Ja,r1.Jzaıarının da bin giJt!rse öteki ~ J A mutlaka bu provalar<ı nezaret et· 
meğe geliYQrdu. Bilhassa Hüseyin 

''B 
. - Suad Beyin dostlu_ğunu ve s:;,nki 

aykuş Un temsl.Jı•ne ~~~~r:ı~:~ıe=l~~~şn~ibh~~ 
'' :n~~~rt ~~-tuişedas,arr1e1ı~snI.smbahı:l Cdeign~eaı-· .. ~ Bir erkek okuyucum gençliğe artık ı ne\·i ve hissi sahalarda da kendisini 

e d h 1 ki ni Beyıdi. Hele dekorların maketi e))edjyen veda. etmek ~raı.ırmda Jıaya- g~wriyor. 

a Ve yapılması için gösterdiği şevk tının bir biJli.?çosunu yapmış. Bıınu biri Okuyucumwı beni derd ortatı YRP-a I Zir 1 ar ve hararet, o didinmesi, o uğraş. roman, acı bır roman olarak okudum, ma.ktan kasdi şu: 
ması, o başka işlerini b rak·ırak tekrarlamaya. salahiyetli ols:ıydtm s ize _ , Romanların . k . 
k <l . ' · b · -'-~ t d •-t dun çogu o U)anı iız en ısını ' u ışe Vetil\..J.e mesi değme e a.n.,~ ır , yalnız ~u kaü11rını söy. dükten hazan ağlathkl 11 -
san'at ve san'atıkar drıstuncta ra t liyeyinı: . · an sonra ge ş • 

melerın se~ rfnlıı değlşUrmesile facia 
lamadığım bir cookunluk halin i Bütün ömrü Jist'de, üniversitede, aile k 

XVII 
ahramanmın lehinde olarak biter, 

yet, şehrin san'at hareketlerile a· relim. Bir de, bazı kısal'-..,lara a!mu~ı. Burada ruhunu hıürımetle çevresinde, nihayet evlenmekte aldan-ıB .ık"""" t T ~- AA,~ı ol b'" .. k . wıı.. -•-ı . benimki öyle olacağa benzemı~or fa 
~ a? ._. un ~ı ıne 'n.arar ı"""-f' ı an ütün oşe bucakları. lüzum var. 0 işi de bitirelim. anarım. nı ..... a ~-ıyor. Bu aldanmalıır yatmz kart biraz gayre/: ed rek l r b.. -

v.erılın.ı.ş ve rolle~ı oynayacak ar- na yayıldı. Artıık .ıBa.;kuş~ un _ Hay.:hay.ı * maddi sahada ı t h · 1 en 1 e • a ıhı ra:ı. 
t 1 h h 

o sa a ammu e • eb •
1 
zorlıyarak. kendimJ hayatımın !!Ot· 

ıst.er ~e.n . emen kat'iyetle temsili için provaların başlaıoası- Dedim ve bir kö"ede ırr.. k nrovalar hızlanmış, dekorlar, lir, zamanla unutulabilir, fakat mıı- ça-
tavın edılm;..,.ı Yam "h' h ' b' 1 k lrn t F k t " mna a. 4\ >-::=::::::=========-----'-'k'_"....:"..:.ın:..:.'~'_:_"::_''::._' _..-:"~:ıy~f:a:d:1':_' __ 

J .. :· ~ ız en mu ım na ıç- ır e~e . . a amış ı. • ~ .a I şa ede ~de defterleri saatlerce Galatasaray lisesinin boş b:r ko. 
kadın ro!'.ü .~~ açıık.ta dun.ı~rdu. n: yıoruıcu bır ışın başında ıdık. tekrar. gQzden geçirdik. ğuşuında yere serilerek yapılmağa ı 'S p b 
Ayşe rolu~ kız:n oynayacaktı. bWllu. anıcaık, provalar 'baş.larlık-1 Netıcede, yalnı.z birkaç mısraı başlanmıştı. Ressanu, İzola Bella . en osla nın u1macasJ .. '9 7 

Ben Elıza Bınemecyanm oyma_ tan sonra anlııyabilecektinı. Fakat retus etmiştik. Mesela ikinci per-' isminde bir İtalyandı. Fakat is .ıı i- \, '' ' • l • 
1 

~asında ısrar ediyordum. Bi.i<tü.n hamdolsun ki bu işde h.araretıe-' ded~i: nin Bellalığına bakıp ta kendisini ----·-
~dare heyeti azalar! da bu fikirde nen yalnıa: ben değildim. Idare he- Aşkın efsanevi kadınlarının kadıın zannetmeyin;z. Bellalık .rc-s- Bunlardan 30 tanenni hallet/erek bir arada yollıyan her 
ıdiler. Yalınız naz;lı arıtısti bir tüırlü yeti ve edebi heyet azalan da be· mısraı samın yaLıuz ismine a id bir husu~ okuyucumuza bir lıeJiye takdim edeceğiz 
bu rolü oyna.mağa )kna edemiyor- nim ıkadar heyecanianmı.şlardı. En esiri şiir kadınlanntn siyetı itli. Yoksa kendisi erkekti tel 2 
duık. Tekıliflerimize hep ayni. ce- Muvaffakıyetin ille amili, ihtimal, şeklini alanıştı. Böyle birkaç ufak ve üstelik zay.ııf, çelimsiz bir a- ~0 ~~:ı:~nlz 1 3 4 5 6 1 8 9 1 '> 
vaıbı veriyor: başla~aki bu mü·~terek coş.. tefek ımısra tadillerine karsı. tem~ damdı. Fakat çok ~uvvetl! fırçası vasıtası CG>. T~k. 1 ı ı • 1 il 

- Ben hiç manzum eser oyna- ~unh.ııkitu. silıck !hareketi durdurur end;şesile vaııdı. Dekor san'atım, ltalyad~ nlk (3). 

~~~· h~~!:!~t~~~!ı~ 90~;;~1 t:'!a~~ı :~~!~!~k~~~ ~~~a~~~~~~k~a~~ !~~:lle ~~~rr:;~ ~;:n~Zı~tr~!~~;;r~~~;;;~a~~ p~ı:; ~~~. ı::~: 
3

2 = •. =l·j= =,=
1
1=--.

1

1

• 

Di~rdu. ,ğ"ıd duvara asıldı. Her'kes rolün. denin sonunda İhtiyarın söyliye- diımişti. Nasıl ki, yaptığt dekor- dal (5). il • 
h 

Hal:buki bu endişesine hiç ma. den mermıuındu. ceği dörrt mısraı yalnız piyesin !ardan 1bilhassa ikincisi. orman 3 - Bir lisan __ _ _ __ __ __ __ 1 

al Yoktu. Zira tü.rl';cçeyi pürüzsüz Ve roller şu suretle daiıtıl- tab'rnda bırakmış ve temsilden dekoru, temsil ·gecesi perde açılır (3), Zam:ın 12ı. 4 • 1 ,-, 
kcm.tıışuyur, madam Kı~ar'daki Er- mıştıı: çıkarmıştLk ve bu dört mısradan "<'tl•maz haJ·kın uzun alkışla.-iJE"' ' - J>in kltab_ _ _______ 

1 

____ :__ __aıuaz. 
rneıni telaıtfuzundan onda kulaı'tı İlhıtiya.r lköy'lü - Ertuğrul Muh. birisini f*l. Mehmdin kabl.16 ~· kanşılanrmıştı. Zi;ra o zamana ka. lan:na a-c~miş bir 5 • 
tırmalayacaık Mçıbir yakınlık sezil- sin. rürıiken söylediği: dar Tül"k sa·l-ınesınde bu 1kadar ha- kaş C6J, AfrHrada. 1!1 
rniy~'u. Birakis, Elizayı tanıma- Meiı.med - Muvahhid. Ölüm alçaldı selviliklerden rı"lku.lade ıbir deılror görülmemişti. blr memleket (3l 6 ----.---- -----. ı 
Yanlar, onuı bir Türk kadını bile Yolcu - Ras;d Rıza. mısramdan ::alra onun sözlerine Fakat bu dekorların haz!dan- s - Güeı (4): --------•--

1 

sanabilirll.er ve bu zanlannda u. Bir köylü - İbrahim Galib. ilave ıetmistilk. Maamafih ikinci ması pelk öyle 'k-olay olmadı. 1."IJlla_ Feryad m. 7 • --ı ,--ı 
~ ıni.iıddet devam edebilirlerdi. Ayşe - Eli~a Binemecyan. ~e:,cie1(.e hiç ~okunmam•ş, s.adece i~ ~:~ani Beyin_ titizliğ'i benim tL & ·- :Vilı\l'et c2ı, ---------- ----•ı--
ı.şı;e Elizanın telaffuzundaki bu Nine - Adrıven. U"'tııl'llC'll prdenın sonunda kıtabm ı tızlıgımden seıkız on derece fazla Dahi edatı (2), F • 
hususiyet, oınu, pek haktı olarak Perilerin melikesi - Sara Man- Hk tab'ıooaki 96 ıncı savfada.n idi. İşte aocalk bu ~ayede: bu d~: Asker (2). ------ 1 ı' 
bu .rnanrzum 'Piyeste de baş ıolenik. 98 inci savfanın ortas•na kadar bu korlar bu derece guzel hır şekil 7 - Sat elini < • •ı----.---- ı 
nanızed ~eriyordu. Y~lnız ha-I Bunlardan maada, ~ık p2rdenin (,'dk mısraları temsilden tamamile alab;lıni-şlerdi. Re~a!'° h.er in~su~ ı.unanmıı.yan (5), --·----- - -1 
klkaten tereddlid edilecek bir sonundaki binkaç köylü için r:gü. krıldırmıc:tlk . 99 uncu, 101 inci, ta anlavışlı ve sabır11 bır artısttı Bir nnk ızı. 1 O J.ı .,-ı- -
ndkta vardı: artist, saf Türk kızıjran o1a.raık b itkaç kişi ve ikinci 102 inci savfalarda da temsil için Da-ha h~~langıçta. ~ütün arzulara Va8.,ft-; <~b1 .ide r 4ı. 1 1 --··------ı--.- ,-----, 
A~nin hınsusiyetlermi de ıkavra- peııdedeki per;lerin raksı sahnesi·ı böyle çrkarduğımız bazı rr.ı.srala~ boyun egı~r ve ış~.ne te~ar tek -, ,. I 
Ya.bilecek rni idi? Eğer uzuın pro. ne iştira'k etme1k üzere Garden vardı. Hasılı, sahnede harekctı rar başhyordu. Bovle ugraşarak 9 - Kör (4), ••. --1------ __ · _ _ _ _ _ 

valar sonunda buna muvaffak o- Bar artistlerinden birkaç rakkase kuvvetlendirnn~k için metinde ya- kac maket yaotı hatırlamıyorum. deıboı·r-H (12.s)k,a!.1.'. abil •• 12 1 ___ _.. • - 1 !l 
labilirse, diğer tarafta, telaffuz a~aje edilmişti. O sahnedeki m'll. p•.J.ması lazım ,glen fedaka.rl:k~arı'1 Yalnız en oonuında muvaffak oL .~ - ı 
Ve in:şad ımeselesi kendiliğ"lnden sikiyi de Mösyö Hegey bestele- lüztıllTlunu .ilik defa bu pıyes· mde du~l.arıın_ı teS~ite b.a~larken.. . ban.a mus (3). 5 - Yedek ~eğil t.ı ı , Uey~'!l, Zı. 
halledilmiş olacaktı. Çünkü Eliza. mişti. tatibi'k etmiş ve bu işe inanan!.$ O- vorılen ıkramıye g •br - yan ı telıf 11 - Bir bast&lık uı, Zücacı eş. man (2J. 
nn-ı sesi de telaffuzu kadar tatlı, * luyoroum. hal&<:ı haricinde - bir i.kramiye d e yadan (3). G - Xota (2), !'<ota , 2 ı . KeJ rl r 
düz.ı?ÜJn ve ahenık1i idi. Provalaxa başlanma7.dan bir * ona düşmüştü. Fakat bilmem bu 12 - Çocuk (4). m. 

Nihayet bir gün, uzun ısrarlar gfrn evveldi. Hüıseyin Suad Bey, Sehzadebaşında kıraat şe-klinde miktarları. buraya kayded.!yim Yukarıdan aşatı: 7 - ~ot::ı (2). Huküm,t.e \'l'r 1.,n 
sonunda razı olabildi. Ayşeyi oy- ~ij ... mıseyer~ benı karş!.ladı: ?~şJıı~·an il'k prova~ar. birkaç gün m!? .Herhald~ .. et:meliyiın, değil 1 _ Yıldıruna "arşı koyan alet (ll). ı sı. 
naYacalctı. Bu ımu'\·afakat ce\•abı _ Gel. sa"r, dedı. senınle bac:. ıcınde Tepcbası t ıvatrosun.ı nak- mı kı her şeyı sovlemeı< v.e ak1':rn.. 2 _ Asmak{an emri hazır <Z) , Tay- s ·- Baııdo 111171•· 11 161. Ka.p'ıra ı sı. 
1~r!ha1 idare odasmda;ı artistlerin başa verelim ve şu perdeler: bir !edildi. Ben hergün provalarda da kalanları csırası le te:s.b ıt etm:e.k ya.renin arkadaşı l5}. 9 - İlave 121. Ço!mıı aksi ( !' . !faya 
'>da<ıına. oradan Letafet apartımn ~ere daha Okuyalım. Belki kulağa li.lızumuna daha bu h1atıraların ı.l'k 3 - Sert, haşin (5), Elb:se csı. m. Tanrı 13 ). 
nınm 'kap•smda. bi" eksik olma- ldkuman biiika.c mısra kalını~. a [*] «Ylne feryadı var uzakta ku~un·• satırlarını yazarlken Kanaat getır-~ A - Taba.ne"' .ı.--•m, ,_, __ im I Gl' Ah 10 

" ,. -. ~ .....u - Lambad-ın c:ıkan (2 ı , Kırınız . 
~ (2). (2 ), Bir erkek .ismi <U. 

bilançosu 

Yazan : Halid Ozansoy 



«Son Posla>, nın tarihi te!rlkaıı: 4 dı . .Meydanlığa açılan kapılardan ı··--··-···· .. ·············· .. ·· .. ········--······-.. ··-···-··-·············· ...... - .. ") 
iiırlkdk bakmşlı fettan <Cariy;e1er : So:ı :Postamn edebi tcfri.k~ı: 41 ,= 

sadrazam ve padışahın damadını f 
baŞhaznedar kalfa karşıladı. İbra- "W' .-=:: 1 

başlarını uzatıp kayboldular. Sa- ~ 
kal-larınıın iki ya~ına kır dü.şen ~-• KiıdiK" il ' 1 

hiııı Paşa teıklifsiz teklifsiz y:üıii- ı 
Güneş arkada, E:,.üıb mezarlı- ırmllarda çatırdadı, süvariler u.. zanun ~kliğini habe.c verdıler: dü., 'Pa~i~~h Üçün~ Ahmedln has Nakleden: Muazzez Tahsin BCTkand 1 

im.da karar.an selvııe:· ardına gö_ za.klaştılar. - Ş.işt! Saıh.ilbıi devlet hazr,t.. odası om.ıne ~ekiı. Ner.iıınan bu;gün lbenim belki de fena! Onun kend3 fikrince! 
mülüyor, Darnad İbrahim Paşn Yukarıda, sditak başında İbra- leri. .• t: Sultan Afınned kızı Fatn;a ~~~ .Yanıım.dadı.r, birıkaç ay kadar <la' muayyen bir gaye takib ettiğinı! 
maiyıetinde'ki çavuşlarla Eyüb cad. hiını Paşa ardma dönerek Kara Ali N<i>etçiler olrlu:kları yerde taş tanla karşı kanşıya cd~ntela,:. aı:_u- ~burad~ ık.alacaktır. Bir gün yolu.ıisbat 'eden ba.ş{ka bir nokta dahai 
desini ~eçiyordu. Reisülkü+ttab Ça~u ça~: 'kesildiler. Ellerind€iki geniş ağızlı var .. baŞk~,dını, dant~la san atlt~n :n~ ~u_şer de bu tara~~n geçerseJvar: K.aymvalidemın doğrud~ 
Me!h'Ill€d Efendi Valide Sultan sa- - . ~ Ali. . . 1olıç1ar ifanus .şevkleri vurdukça padışa~!a .. Kızmı takdır den bak Ş- :nız ~zı bajtı~ızda gor:ncklc pC'k doğruya bana gönderdiği bir meİZI 
rayı e>:ı~~. at.~ndan inip sadraza- . A:lı bırlkaç h~tve ,g~ri:<1eydı. Se- ,parlıywdu. Yarenlik eden çavuş- lar!a ~u·ywdu. ·~· . ~mes.ud ola~agınııza emın olmanı- tub ... Evet, Şaziye hanımdan ilkf 
mm dız~~ı optu. Vinçle atını tepıp yeuşıtı: lar ~niş !kapı önüne seğirderelk: Dbrahı.:n P~.şanın geldı,gı;nı ha- :zı rıca eder-1:n'.l.> defa olarak bir roektub aldım. l{ı1 

- M~aade buyurun ~ultanım. - J:i~Y benım sultanım... .. sadr~ atı önÜınde baş kestL b~r verdık!erı zaman, pad.şah se- : ~a.}_'ı~alidem acaba, çok terbi- sa birkaç satır yazrnı.ş, fakat ara.; 
.tbrahım if!ı~a .eh~mım.1y~t ver-J . Ve~azam tatlı tath gu:J.~e- ler. Lbraıhian Paşa diııgini kasııp vı.nçıle ye:rınıden sıçrayıp od~ ka- ;y~lı bır ı:sanla yal)llrnış olan bu1mızdaki raıbıtayı tesis etme,ğe kıl! 

mı)~.mu..ış .gıbı, diz.gınlerını kasıp dı. elile az <iaha yanaşmasını :.şa- sent sert sarduı: pısına doğru koştu. Kapı :vavaş .kınayelen anlıyacak mı idi? Zan.lgele<!ek kuvvette bir fulub kı.ı 
duırdur.t.tu.~u atmm beyaz yeleleri- ret ett.i. En emniyet ettı~ adamı - Şevlketlıl efendimiz bir canL ya~aş açıldı. Saı&azarn padı.şah:ıırı ~netmiyol'd'um. Yanılmışım. Bir Ianmı.ş: 
ni okşad~: ~ . . atınm yanına sdkulunca sesini aL be rağ!bet lbuıyurdular mı? onu~e secdeye vararak mırıL Ebatta sonra .gelen cevab bana o-] cKıztm, sen.den haber almakl 

- Eyubde o.urursuz değıl mı? çalıtttı: Çavuşların iGtisi bi~ cevab dandı· • :nwn da çdk ınce ve anlayışlı !bir pe'k memnun oldum. Bundan bö:Y: 
Buyu.run. - Baka Ali. verdiler: ~ Beni velin.imetim şe,·ket1u ;insan oldu,ğunu isbata kafi geldi. le doğrudan <lo.~ruya senden Jl 

Dedi. Reis efendi geri gerı çe-kL Ali iboynuTıu ileriye uzattı: - Ydk 61.Jltanıını. padı.şah:ıın efendim. :Mek:tu;bu baştan ba.şa bana aidıdi.jlecek yazıılan oikumak istiyoru 
lirlken özerııgi ucile atının karnına -:-- Buyuırun sultanım. - Decya canibinden dahi teş.. Fatıma Sultanla baskadm oda aNezihe hanıma, benimle meş,gı.ıl Bana her halinden bahsetme'k 
dokundu. rubrahim ID Paşaruın gözleri parlı- rif buy-uıırna<lıık.laruıı bilir mis!z? o~asmda ayaıkta d~}:?rlard~. ı :oldu.ğundan dolayı teşekkü.r e<li-Jilhmal .gösterımezsin dej!il mi? Vai 

Su.ıta~lime dolanan dar y~- yordu. Sesıni az da.ha peslestirdi: ÇaVUŞUıll lbiri başını kalıcl.ıTdı. Suı~~n Afıırned ~ırur~ guhın:sem· ~Y?,r, .benı:m sıhhat1min ~ tamarnile kit vakit _geleceık haberlerin beJll;1 
~ ·basında cHamzabev> çeşmesı- . - Atını arka®şlarma bırak. ıJozara kızara söyledi: Ef!ılıp al~ dört 5aş~dakı da- _:d~elmesınden duydugu sevinci cidden sevindireccktır. B'rkaç ~ütıl 
~e ?oğru ~1 alma~a. başladılar. L:n?i _g~ri dönüp ol al çakşırlı ge- -: 1;unetrlı.. sultan hazretleri e- rı:adını elın<km .~~ar~k ıpck. se- ~s~vimlı sözler~e ifade ediyor, Sür-ısonra İzrnire, hemşiremi.n yanı:nai 
Iler.ıde bostanlar varın. P~şa, Fa- lım tak•b eyle. fendim:ız teışrü buyurduklarından dırlere aoğnı got.urdu, keı;dı. ya- :pıke yol verdikten sunra Avrupa- ~itmek ürzere İstanbuldan çıkaca~ 
tiih yolHe -=D1vamro1una-. inmP..k, Kara Ali sevtan şeytan sırıttı: şev!ketlu eıfoınıdtm.izin bir yana n~na oturması:ıı ışaret ettl. Ibra- :nın serbest mUıhitinde benim gibı ğıım. Bu vesıle ile, Nezihe ha~ 
Topkapı sarayıında padişah Üçün- - BE>li sultanım. te.şrif blJYUl!Vl1adilltlarını bilürüz. hım ~aşa pa.dışahın yanına otın-- i.ı;rörgüsüz ve genç bir aqe kızıırıınlnımefendinin davet;nden i.stifad~ 
cü Ahmede gitmek i!>tiyordu. ~ Kanıgı :ınahak~"' otınduğunu ıİlbrahlm Paşa bir an için dü- ma'k 1~~e.~nce zorfo oturttu. ,:marurz kalabileceği tehlikelerdc-n etmek istiyoruım. Acaba bütün bit; 

Caddenin hüilı:üntü yerinde, son anlayıp saraya iRE!'l. şiiındü. Çaı~ saraya ~eld:ğini ... ~e~:r u.zrınde g.ayet ustalıklı 1beni vikaye ettiği için Nezihe ha_ıgünü seninle lberabe-r geçirmek isJ. 
gi.in ı.ş·!klarıron ilerıd{!lki bostan- :Ali sadrazamın sır adamıydı. 11aher verdlki cismetlfı sultan-• m oru~'l!ş b~r dantela par~a~ı vardı. :nıma karşı duyduğu minnet ve tel'Sero Nezihe hanımefendinin mi·l 
larda küımelenen ağaçlar üwrinde Çok geceler tebdil olup halvet kenıcli ~i cFafıma:. Sultandan baş.. ı:adışarh ıbır genç ktz ~bı dante- Eşüıkranı ifade edecek ~elime bu_I safi.rsevc.ıılij{ini suiistimal et:mns: 
&arardığmı gördüler. Cadde bura- yerlere givt~ği zaman sokakta do- ka biri olimıyacağı tabii idi. Fat_ layı alııp sadırazaımm elıne tutuş - ~lamadığmı söylüyor, velhasıl çok olmaz mııvııın? Bu hususta senderıt 
da darlaşıryor. .Hamzabey çeşme~ !aşır, efendisini Joollardı. İbrahim ma Sultan arada sıırada babası tu:rdu: . .. ~ Ekibar ve nazik bir hanıırnefendi cevab heklivorunn.-. l 
si önünde dikeliyordu. Küçük ve Paşanın ne dernek 'istediğini an.. Sultan .Abmedin riyarctine "1;i<ler, .. --:. Baka !bır~a-nm. Sunu .. l!'o:,ırr ~ü.slubile Nezihe hanımın yazısı.na Mektubu Nezihe hanıma .e;ös~ 
ta~arı kararak ç.eşme önüınde üç Jamakta ~cikıınedi. sarayda ıbir hafta kadar 'kalırdı. mu;c;u.z. ~atma ıle karsı~·!dı orouik. imulka'bele ediyor. . terd.im. Gü1üımsedi ve derbal hemi 
beş kadıın vardı. Al fesler üzerine Paşa fazla bir kelilll€ söyleme- Padişahm da, çOk: sevdiği kızı ve .TI:rahııın. P~sa dantela 'e~~asıırn : Bu mektubda bana karsı ne bır kendisi .kavı.nvalidemi resmen ba-1 
atıJıp gerdanlarını kal)ayan beya2 den hayvanını sürdü. damadının sar-a:vlanna gelerok üç eYim> çevırdıkıtn soma eg'llıl?. 'P~: :ki!1, ne de bir ~uhabbet kelimesi'ğa davet etti, hem de bana, aşağ'Jj 
Y"'C!TY'lakları "ı.."am ru·· "-"a·rından T"""""' .. .. dek' Ü - """"" ..n;..., mıs· afir1;~- ett'<tı' çoktu dı.şahm toorıbul parmaklanlil (')ptü. :vardı Sadeıce oglu.nuıı karıısıle a- .~.ı. . ld b' kt ,,~ n.,..... ~ ~ uıµr..apı. Sarayı onun l ÇUTI- ~ .....-• 1.llA. "1"> • • k lJah : • ' . . . .Y .....,.an ayını .m€a e tr me Ullj 
pı.ııpırlanı:yurdu. So'kak tenhaydL CÜ A!hımed ,.....,..,......,i önüne neld:lt- Paşa ses çı'kaıımadı. iki yana - Bare e · · · .. :l1aıkadar ol<l~nu bıldirmeklr. ık- yaz.dırdı. ı' 

• • ......,...:~ 'F. ı.l 1 ""l suntan Ahmed dıt1"ur1a ôk..">'llr- =t1'fa ,..,.._;,, o~lu Y"'1Kken rrel'ını"nin. . . ~ • Aşa,ı:tıdan atlılar geldiğini S{orünce lerı zaman vakit yatsıya ya'k:laşı- aç I'P Y'O veren çav~ar arasın- .. "'~ : <::wıı....,, ,., . • " • "' ·v· . Do,ğrusunu ıt raf etmek !azını: 
ç&Şme haznesi yamn:ı soku~dular. yor, sarayın. ~ 'kapısında :nöbet. J dan atını sikdü. Bab~"Siiade mey- dü: tt ,· • ~~rekatını t~tlkık. ve tak:b ethgını g~lirse, bende co.k fena ve acı ha-i 
İçlerinden biri çeşme lülesine do,ğ~ çiler değişiyıordu. Nöhetçller sad. dan.na çtiı. İlki sıra ağaçlık ara_ - Fatman•~ us~a~ı Ce~e' ızlı Eg~ermelk .ıs!em.ış. · ·. Fakat yaz:- t:ııralar uıyandııran Şaziye hanımı1a: 
Tll eğilmişti. Ardı sokağa d6nük- razamı ~ ~ez demir kapı- sından iç 'kapıya giden yolun iki hatu~ıdan h.av1ıce bızım dahı meş'k :laur:ıaa ~e bır tenkıd, ne d~ b:r büıtün bir güın ayni dam altınd~ 
tı.i. Al sakşırmın baldır bü1.:ıncle-J ları ard;ma kadar açıp ıgeriye ee- yamnıda yanan büiyük. fanuslann ald".ıl!lml7.1 sanıır !T'ısız? A ;takdıx ~ze ~arpt~r~.':· .. B.~nı, og. yaşavacağunı tasavvur etmek hic;l 
rinden "'ak topuıklan görünüyor, kild.i1er. İbrahim Paşa ardı:ıdaki ışığı altlarına vuıruyor, yer yer Hıırada Fatma Sultan lakı'!'dıys El~un gozlerıle .ı-:0~~.u~nu, hare-h.oşmna ,gitmiyor, burulan adet~ 
arkadan ,gelen rü.z.gar çak:şıcını ça~Iarla orta kapı meydanlığma sarı lekeli ş-evıkler hannanlaş!- 'karı~r: .. .. :kfıitırınlf.;~u.n t~~sı ba~ı~ın-'kıo:rkuyorurn. Bu oo.şüncemi söy-: 
yuıvarlak ka~alarına intı-hak etti- çikltL }"Ordu. --: Du.şunırnen sulta.:ıım. Saa- ~da~ ada• ~ard 0 uve n~nla~: t~ lcdiğim zaman Nezihe hanımmi 
riyuI"du. Atlılar yaklaşırken testi- Saray orta kapısı daha cçevril- Kubbealtı soılda, daha ilerdey. detlud~bamb }~~den om.ek aldı. ~1~asın alı'd u ~l nun arkas n

1
a' "llüşfik gözlerinden tafü bir sıcak..i 

· · 1 v b kı d v • • K . l d di p kü' r.ıı. h k ·· .. Pa; ışah · awru1 · ~ayıınva eın. o,,, u ı n. . • sını çeşme ya agına ıra p o_g~ mEmlıŞ> ti. apınıın ıç yan arın a . aşa ÇWA. arem apısı onu. . K~·· ibdaını.w,.. : izl . l\s 1 },a'-im ve c:al3hi hı .. geçti. : 
:uıldıu. Kardan ~Y~~ ~zü.t;de~.o dal ~ılıç nöbet~:iler put gibi har:- ne ~el~e hayıv~dan irıırn~~ is- - Inanman. u Eg etl~;:-~ ~k~<ı;;d~r~ Şayed bi; - Hala çocukluktan kurtula~ 
rnce !kaşları· ve ~ gou.lerı ıı:oz ketısız ve dimci'k dluruyorlar, bu- tedi. İlki hadım agası koşup ozen- dlr. :Y.. :vd :ıık k l' mıyıorsun Neriman. Kayınvaliden: 
ahyQrdu. Sakınmak için irıkilince yük ianuslardarı meydana san bir gi tuttular. İbrahim Paşa ATabla. Sa<lrazaım ses ç~ı:lrnrl:1adı, kansı ~F od~· 1 a~ Ja ar~~. aYf1'V~.1 - sana ne vapabillr? i 
sukırna ce;pkeninin ~iıfüs yerinde şevk VUi"lııyoaıdu.. Temmuz ı;ı:ecesi- ra bixer c'Gt.abza> altın verdi, ~ir m~~a Sultanın. _f?Ozlerm~ baktı. Ek~. , ~- Ö 0 

aB ~ sıbme~e-(, k "'- _ H~una ~:tmiyecek bir hare-E 
iki yumru titreşti! nin y:ddızlı I~ mavi ve do- şey ooy1emeden kız.lar.lğa-s. <laı - D?ı:.t vaş~':<fa Sı!.aıbtar Ah Paşa~a =~mı:-,~ ık' mer :Jc .. r:~ aca.f .. : k tte bulurnursam belki -de ü:vey~ 

!İhrahim Paşa atının başını çe- nulk '.1>ir si<re ıbürünmüş ~bi~i. resi ~ü~en ıha:-eme, Valid: SuL 111ıkiılh edılıp on uc Y~.~.ndt kız .og_ ~v:!::ı~ 0rr~n~~1in~~;r.~~n;:zJ ~; ~amla birleŞ{'rek beni ıt.ımanha-i 
kip ıbaktı. Eli titreye titreye kat.. No"betçiler datw. karşıda .sadra. tan da:resı ~lıgına açılan ıç ka.- lan __kız -OuJ. lkald1ğı ,gı.ın ' ~ym~:ıa :·rtibat ~dktası teşkil etmek biri- neve vullar. ı; 
tanının iç cebine git.ti. Parma·kla- z~a maiy7tini tanımakta ~~- pıy~ gı.~~ taşl~ı dar yo~u ge~;. al.~ıg:ı Fatma .. Sulıtana çok du.$kü-?.- E!nizin varılıJMmrzı ötekine un'u:ttur- .Bu sqzledm ih't.ivar hanımefen-i 
ırı arasından bioı- fındık altını fır- lülk çekımooıler. Kapı kemerının Gcıçıd ustüındekı hadı:m agaları o- du. Tam on uc se-ne kovnuııda bu.. : 'kt K' b·ı· 'b· b. d' · ı-aLı·aha ·1e cri'ıld'u"-..3u" 1 • "ıf." el'ştird•Vo kad n da- •mama ıır ım 1 ır ne gı l ır ıyn 'r> lJlr. 1 F'o' ru ' 
iay1p güzel kadmın iki memesi a.. i~ yamndalki dar merdiven önün- teye berıy~ kaçıŞtılar. yıu uıp g t ıgı dl!,enç.. 1J. d Emaksad t~ki'b ediyor? BP1ki i.yi (Arkası vı>r} 
rasına kaydı. Kadınlar fılmdaşa- de ağız ve el y<ı\renliği eden iki KUIV'Vet.'lı şev«tlerle aydınlanan yanılaroıyacak ka ar guze 1 e. \. · · ' J 
!I"a:k çı,ğrıştılar. At nalları kaldL. çavuşa dönüp aılıçak sesle vıeziria.. valide taşlıığınıda bir sessizlik var- (ArkMı var) '-·- -· - ·---·-............... . 



bepsi şimdi ona s~nki yabanci ol. Bu dcrcıce ~vgi, bu kadar §efkat, çökmüş, vücudu adeta cılız olmu§
~u~~ . E_? ufak b r ytrtJk, en haf.f ~uba.bbet naıeıl terk dil rdi ~ Böyle tu. Adamın yu7.fuıde onsuz bir kor 
bır ç ~ ltıden ne. bü1ük dikkat ve bır barckettc bulunmak ıç"n kuvvet u z) ,>ordu. B•ıkııç sanı l"k · 
ve iıtımamla es :'R~dığ" bütün bun. nerod'en elde edeb lecektı~ Fıkrin. kuttan sonra, öm:nde· )e~eeı eall 
ları yakın~n, pek yakı~da ebediyen d n caymak üzereydi kı gırtlağın: ımend lin içindeki gu:nÜ§ çataİ hı.. 

d · ı • b • erk.edecegı halde hıçbır teessür duy eşeleyen hançerin acıs nı duydu. çaklnTt, sankı duay açılmıo ki avu e 1 r g 1 1 ~~m.akta olduğunu görerd.: hayrete Yutkunın&en acı daha ş dd.etli olu. c le gösU!rerek: 
d~ştu. Demek olayordu. ki hayatın yıo~~· ~u acı. on tekrar feci akı. - Beyim ••• ne yap yım ••. hasta 
bı~ anında .~e~ kıyınetlı z~n?olunan betını gosterdı. Bütün sevdiklerinin yım ••• kaç gundür çcx:uklar açll ••• 
l~ ler her türlu kıymetten arı oluve. ıııtırablı göz.lcrı. simaları hayalinde Beyim. ne yapayım! .•• Dedi. 

Yazan: Ekrem Reşid rıyordu. canlandı ••• Yok. yok, onlara bu de Sesinde yalandan, kurnazlıkt .. n 
. - Ne olacak 1. • • Ne eh(!mmiye- ı-ece büyük kederler vermeği kabul eser yokrtu. O, bunu hemen sezrnııt 

Demek oluyordu ki... Eveti ••• &l'ZUMlJIU hİMtctti. Fak.at bu ar~u' ğı ebediyet yolculuğu L;in ya11acak tı v8:rl... v edemezdi. Onlardan uzalc gitmesi, tı. Bu acemı hır lZ:.'l ne mu mele 
Kanadı, ayağı ktrık yaralı bir kuş ÇX>lc. devam etmedi. Dudakiarında hiçbir hazırlığı yoktu. Hnlbuki ıkı Bı~. ~oltuga Qtu~du. A~~ıdan ge kaçması, gizlenip ölmesi lazımdı. etmek l&zımgeldiğıni düşünüyordu. 
eıbi sendeleyerek yıoku§U tırmandı. hafıf ve acı bir tebeasıöm beJinnıft;. giinlük bir se,rahat için neler;-ihti. len ~uşme scsle~.ı ...ee~gılı sesler!. K.arar_ı sa~am ve sabitti; gitrneliy. Çok düşil.nrnedi. Hasta bir baba, a" 
Hastaneden çıkıyor, mümkün mer- - Böyle bir harekette bulun. 1yacı olıurdul... k 1 ı le.ad k.s ld y k d d d ele · " 
tebe sürat'le uzakla••vordu. Kar oy. L --· d ı · _J _ 1 o· v L u a~ na &T ~- •• e ı. ~ ın a ı, ~I cc ti. • ev~ ... vıarstn evden birkaç çatal 

1 
ır, ,.. sam, ıucnı c ı zanneaor erl... ıye aı..İt gecik.mi:. park kapanmak pek yakında bu gulusmeler a.glama. Bır müddet. cvı terkctmeden ev. bıçak cka"k olsun! Yabnda pe'· 

dır ıztırabi e kJVTandığı hastalık d'ütündü. Tebcssürnu bu dUşüncc. üzereydi. Kalktı. Kaç saat burada laıra kıa'tbolacakti. Kalbınln cz:ldığL veJ bir veda mektubu bırakıp yalında ölecek ol~~ bir nd :Oın n: 
nıhayet tdışia edılmip.i. Şimdi gırt. nin nctioesiydi. kaimı·tı~ .. Hayatından hır (Yu··n da · v ld v ı d" h" :ı_ m_ L a 
1 v . ..ı l "" o nı, _yugunı ~unu, ıı;ana ıgını . ııı • ıoıra. Krna1nıu~ arasında teroddüd zarında "'"":ınlıı ne kıymeti olabJ-
agınua sap ı duıan ve ihazan dıı.ha Demek oluyrdu ki... Gülhane ha o\•ılmi,ti. Ağır adımlarla yÜ- E ek k d B l Fak -rJ deri~ battp kendi inı i-'·enccye """ . .ı1-. ı__ d acttı .... vet, !' . ~ya. ın a ... ı ıyor. cttı. at ou mektubda ne lir) ••• Eğildi, mendil;n uçlarını bir. 

V'A. _. paıx:rnln ıtaplsl öıı~nde_ t~amvay. rü ~· parktan çlkh··' .c.addenın kal.a. du kı haat.alıgı muth. ış ıztırablara u. yaz. acağını bir türlü Jceııthe _ birine bağladı ve ıimdi korkusuna 
kan hançerin i~mini öğrenmİ§tİ. dan inmi asırl <» nn..., a 1 ın b lı k .-ı B k b i ek" J • _ı_ d 't• 

1 d k
ard.,o. u;rd ğnıgac ~lr ··~: gı_E_ ar . .,.~ uyuk ır cam nın ı:un. _can çnd_ışm. e erı~1c deeoeob.ıy~-t ve mıyorh u. r..albinin feryadı - hayret !k~ırnış olan eski ıuuogv a rA. 

Bu ismi, maden çerçevesi İçinde, a tın a .,._...... c cnız o ı r mı aaı 1t d K - .o ) · • · · -....- ,.... 
)
. d n Y .. ~-r d ke_..J ğ" eh. ~ dn - geçder en ka tam. ez~nrdı. o. r~r ı. e .•n.ı yatagın ak,. ıınd ,pc. n~, ru unun evaze erıni ışıttırmeden tal, bıçak; kaşıkla dolu mendili u.. 

henüz ıslak olan, entlajının resmi, ıyor u. aı..ın a ter cucce ı u :um n.gunu ayara camıye gl ı. rıfBn, morfının artık teıı ın e eme- gitmek ha.yJrlıydı. Gnybubetinin zattı. 
rontken filmine na.karken, ecnebi dünya~ ilk vedaı denize hitaben Eve d'"ôrı.düiü zaman, ebevyni, dii~i acılann teıırile kıvranırken evvela hayret uyandırması, bu hay. _ Al... git! ••• Bir daha gel.. 
profesörün, lakay<.1 hatta soğuk bir edecektı.Her mil'şkul, acıklı zaman. brdcşl rl yemek odasında toplan. gördü, nihayet su clamlalarının bile retin )ava yavaş teesaüre kalbol. mel ..• 
&esle etrafındaki dolctorlara, ecnebi arl~d'a. oJ.da.ğu gibi şi~~i _de ga');L mışlar, sofra da ~urulmuttu. geçemediği y~nık, .Y~r:11ı. gırtlnğın. ması elbet m~reccnhtı... Nihayet adam gitmişti. O şimdi 
b t li anda mırtklandıglnl duymuş. şuıun ıbır kuvvet kendıs nl denıze - Nerede kaldın? Bıraz daha dan 'kopan inıltılerı ışıttı ... Bunla- Usulca yerınden kalktı. Odasının gümüş takımları eksılm"ı açık do. 
tu... Duymuş ve anlamıştı; çünkü d~ğn.t sevkediyordu. . ?.ünyayı ve gecikmi olsaydın bızi yemekte bu r~ e1leri kolları ba~lı, aciz; nclzl:- he.r ttırnfı?a göz. li:ezd 0 rdi. ı 'icc Ü- labm önünde duruyordu. Bi rdenb •• 
konuşulan ecnebi 1 sana vakıftı.Fa. du~nın en çok scv~ıgı kısmı olan lacıı.~!ınl... . .. .. M rındc:n dolayı tliı. bır. kat daha bu- nude. aevın~e; nice kedere, elem ve re gülümscdL Oyun ma asına do~tu 
kat hunu no proiesör, ne de oradaki de~_ızı yakında ebedıyc:,n terke?.c- Guç iı.al Ho gülumscmge muvaf. y~k ışkencel~rc g!nnıı olan ebevey ıztır ~ şahı~ _olan od stl... çıtti, gözü açtı, b"r yaprak k:ğ dla 
doktorlar biliyorlardı. O seheble de cegınden dolayı du,>•dugu tee sure fak oldu. n. kardeşkrı şah d olacaklardı... Vakit ~ecıkıyor'C!u. Cece yarısı bir ka1em aldı. Kağ·d n üzerine ıs.. 
serbestçe konuımuşlardı... O, eöy. k~.~~ tcsclryi, istemed~n, bil den,, - Bıtm.em ... B" raz işim vardı.•. Geceyi gündüze katark~, göz yaş.. çokt~ g~~ t:. !-!üviyetini tayine t hza, hayasızl k fık rlerinı U) andı. 
lenenleri dınlemış, anlamakta oldu. düşunmedcn; gene denızdc aramak.. Dolaştım... larını gız1eyerck, mancvı ırtırnbla- elverışlı butun kugıdları cebınden racak olan: Kusura bakmay n:ı. 
~ınu aimasmın ufak bir hareketile taydı... Sofra ba ına toplan klı. Çorba ;rını yalancı tebessümler arkaslna çıkarıp masanın üz.erine bıraktı. kdimelrin\ yazıp imzaladı. K~-;tdı, 
bile belli etmem.k için, bütün ira. Hava rüzgarlıydı, deniz kurşuni. içilmeğe b.tlandı, Yaralı gırtlağın. saklıyarak ona bıo.kacaklardı. .• Her Hatta cebinin astarına dikilmiş, Ü- dolnba, çaınl, bıçokların yerine koy 
desini, kuvvetini toplamı,ıı ... 8öy Fakat gone güz.eldi deniz .•• Etrafta dan yuchnnlar, u:tırab vererek: müt- gün iimldlerl azelırken parçalanan zerinde ismi yazılı olan terzi etike-lduktan sonrn, ynvaş yava~; a:>ak 
lece, lkaç aydır gittikçe iddetini u kinll9C yoktu. Bır tahta kanapeyc o. kiılitla geçiyordu. O, gözlerini taba kalblerinde 81Z1 ç.oi;alacaktı ve niha. tıni bık eökti.ı. Böyle yapmnkla meç uçlarına basarak sokak kap s na g t 
tiran ıztııahın sebcbile beraber, has turdu. Demek oluyordu ki önünde ğından kaldıramıyordu. Yakıııda yet bir en gelecektJ ki hütün mu - lhul ~İr şahıs oluyordu. Artık gide. ti. Ayakkaplarını gıydi, kapıyı aÇ
talığının kabili tedavi olma<iığını umnan tu denizi, fU tepeleri, fU aa. terkcdeccii etrafındakı aevgılileYl- habbetlcrine ra,imen onun artık ö. bilirdi! .•• Ne çabuk! •. · Hala terd. tı; çıktıktan sonrn usuk:ıı. lCArar ka 
\'IC Yakında ölecr.ğinı öğrenmi ti. hilleri ıbırakıp gİdecektiT... Nere- nin hemangl birinin nıı.zarıle, kendi lüp kurtulmasını gizlice temenni e. diid ediyordu... Gırtlağı-nclaki a- padı. 
Kendisine dıoğru dönen beyaz göm veL .. Kim bilir? ••• O, gidecekt"; nau.rının karşılaım ı hüti.ın cesa. deoce1clerdi. cı ... Yavaşça kap iyi açtı. Ayakkap Kalbi parçalanmıt. z hni perişan 
lekli 1bir dok-torun mütercddid, ka. fakat gene deniz, kah mavi, kah .kur retia"n, llruvvetinin bir anda erime- Hayır! ..• Buna mahal b1rakmı- ların1 çıhrıp el!ne aldı. Çünkü met olmuştu. Fakat buna rağmen der n 
~il k izah ve tavsi~elcrini de ayni §Unİ, ktiı sakin, iki sahilin arasında sine aoheb olacağını pek iyi hHi • yacaktl. Ölümün yaklaştığını sez.en d-iveni gıc rdatıp kİm!lıCyİ uyandır. bir haz duym11ktaydı. Cürmü uz.er ... 
ıfades z çdıreyle, ayni ma~um göz- akaeaktı .•• Ateş kızılııkları, altın yordu. Baştnt, gözlerini kaldırma. ked lerin, eve olan m rhut yeti ri. maması lazımdı. Her ba mağa son ne almakla adf!Ce fakir çocukl rl 
lerle dinlemişti parıltıları ro.sınd \ güneş gene do dığı ha.ide muhabbetli, eadışeli ha. ne rab'ffien .haylr, bUbnssa bu mer. derece dıkltatle basarak merdiven; açlıktan kurtara.ak hayatında b I .. ı 

Gırtlakta kanser!... Demek olu. ğup semaya yükseleck, ekpma doğ kıt\ar n üzerine t.ı:vcih olunduğu·r.u butiyettcn dolay~- C'Vİ ter~~-p, ~~ indi. Ayni itina ile 90fadnn . geçer- son İyiliği y.\pnmmıştı; ayn zaman 
Yordu ki. •. Ne demek oluyordu! ... ru da git.tikçe koyul~an morluklar h;ssceiyord'u. Cırtlağı biraz daha mek için uzak b r yere gıttıklerını kcn yeı:?ek ~as.ınd~n s~en bır uk.r dn da ebdiyen t rketm A oldugu 8 v 
Yok, yok: burada acı dü~üncelere arMında batacaktı. Geceler· n gün. sık1ştı, b rn daha acldl. Sofra ba. ya duymuş, ya ~k.um~!ltu. O da, ke- t1 'kul~gına. ıl ftl. Bır muddet . dur- gililerinin bu hm zlıkla nefret ı.i 
kapılmak doğru değıldi. Evvela bu. diiz:lerin ~irbirinı takibindeki muci. ıındaki!.cr, yemek yerken konuşu- diler gibi. sevg lılerını. fnzla nc.ıklı du, dınle?ı. Ttl<trtt dev m edıyor. uyandırarak. gal'buhet ndcn faı"n 
tadan uzaklaşması lazımd'ı. Yokuşu zeyıe insanlar gene şahid ol~caklar. yor1ardı; mutad y .. rı .neş'e, yarı s~atler \e gü~'erden eslrg mek için du. ~~ı. çata.~1~.r .. bı~ak1ar, kaSlk- müteessir olmnl rına ın hal bırak. 
tınnana'bilmş, caddeye çıkmıştı. d. Yalnız, aralarından, kend i ek. ncş'-csizlılde .•• HMl~z kı~e acı ne. kı~seye 8t'zdım1eden, vedas!z, bu. lar hı.rb rın~ runınuyor, çarplyor- mamışu .. Babası, annesi, kard ş'c i 
Tramvay tıevak1rnf maha(l:nde çok silmİ§ olacal.:.tı .••. Yakında, pek ya_ kikate vakıf değ ldı: k mse. on1;1n s?8~z kuca~laşına~sı1.ın ••. ev-~ • aıle.. du. ~ rcfenb re ~urduru~~a~'. tıkan7 ondan h .cab du~arak bah eaccek. 
beklemedi. Kavisli sokağı demi:r kında ... Bunu, yutkunurken biraz yeni bir ront\:en muayenesıne g t. s nı ~erlc.ed p uzaga, mumkun oldu. mak ıcten'°n boguk bır oksuruk ile! ler, belkı de h ç etmiyecekle d". 
vangırtıJ.an. tekerlek gıeırtılart ara. da'lıa fazla batan gırtlağındaki aep- mi~ olduğotınu b"lmiyordu. ?· hak!. ğu kadar uzağa gidecekti.:. E~et ... yükseldi. A~ık fazla tereddüde ma- Belki, ara sıra gi.?11 bir iç çekıne i, 
sında dönerek tramvay gelip öniin. lı hançerin acısı haber veriyordu ... katin lbütün acılığını, ağırlıgını yal. Bunu bu gece y pacaktl, çunku bel. hal yoktu. B r anda yemek odasının kimseye sezd"rmedcn s"l nen b"r 
de durdu. Güçlükle bindi çünkü Bir de pn>feeöriin sözleri... nız olarak taşımaktaydı. kı yar .n ccs ret·. te!lebbüs kabil" ye. kapı nı açıp elktr ğin düğmn,ini çe göz yaşı .•• 
tramvay kalabalıktı, çünkü dizleri Birkaç saat yerinden kımıldama. Nıhayct yemek bitmişti Oduına t" ka1m dı!... virdi. Cözlerni ~amaştıran eydın. O, karb nde sevg"lilcr"n k rm 
titriyordu. Mü,külatla içeri ıtirdi. dan dcn"z" seyrctm" , ş

0

mdi der'n çıktı. Bınada daha serbeetçe nef ıı E.vet, bu gece g"tmel"yd", kend' lıkta gümüş takımlarln bulunduğu bı-sled ğ. derin; son uz muh bb tı 
lçer"si doluydu. Simalar, imalar ... bir aük\ınete dalmışı. Fikirler

0

nde alabılhıordıu. Muhabbetli, end"şel", olürnerin°n koku u 1u du,>an kcd ler dolabın öniinc1e çömdmiş, k 'ç" l. ta" }arak g decek: g"d c k: g"de
yahancı, laknyd simalar... bir an sanki bir t ımif ameliyesi ynpılmı!! şefka 1i nıu.arlartn lece üsunden g

0

b .•. Bu gece g1tm l°ydi . .. B r. müş., biız.ülmü bir adam gördü. Bu cek, ke<liler gibi onlara o umumı 
hu yabancılara, ıbu liıkaydlcrc kal. tı. ilk şa kınhğ!ndan, heyecanından kurtulmuştu. Odasındak, \kend"nce denb

0

re zihninde b"n hatıra uyandı; adam, vaktıle evde uşaklık etın"ş o. bıld"nnemek, elem duyurm m ' 
bini, göğ '"nü, dimağını dolduran, eser kalmamıştı. Bu ruhi halete ken. kıym~tli kitablar, üzerine titrediği annesine, babasına, kardeşlerine, lan h

0

r
0

)di Fakat ne kadar değiş. iç"n onlardan m.ak\aşacak. g""cü ve 
lcaplayan müthiş haberi haykırmak disi de şaşıyordu. Yakında çıkaca- hatıralar, ıufak, ıt~fek eşya .•• Heps

0 

kendi ç.oc luğuna aid bin hatıla .•• mişti. Gözleri bıi~ümüş. a'urdları ömrü yettiğı kadar .•• 
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Tiyatro hatıraları 

k kı yat~;eyetinin kararı üıstünt!, Bi dli . a . . t . d. ara ş 7 Ma.rt 332 iarihile .masraf defte- n ile Yusuıfun güreşi 
ı şesı 1 emın e ıyor Ç~nkında bir çıg" rin~a=~=~~~: maket ima- .. -1:lıra'k :bu Türkü istediği gibi banknot meselesinde bır türlü ik.. 

Iryesi. 432 lku.ruş. g~e~.m? Bıraz evve~. sana söyle- na edemi:yordıu. 

N k·ı ft J •dd 1 h yuvarlanmasında Gene İdare Heyetinin kararı ~ıerınıden. v~:.c~eçıyorum. Bu * a 1 vas a arına ŞI et o ,. tı·yaç var 13 kişı· o··ıdu·· üstıüıne, 30 Teşrinievvel 332 tarıi- aıd:aml~rı bı.z ~Y1 .. tammayoru;z. ff • hile masraf defterine düşürülen Buı:ılar, başk.a turlu adamlar ves.- ındli ile Yusufun gureşi b:r 
Ak.-. ....... (u. ") 11.A' \..A__ 1 ıı...,:.c~- -- ka.,..,.ı: selaım ... dedı. hafta sonraya Lakarrur ed!'U,L. 
y -....., rnı9Usı - ınaJum o - Yb\ UÜl.Ün istilıaalatı Türkiye pı'ya.. • . ;pu. Y f 

dugu üzere ~bed Abaray salanna ...;-..w.d J ~, :L. b M~ (Huımsı) - 19 Sonteşrın. · B uıı~·~ .. llif' H l'd F h . Koca Yusuf giyinirken, Kir.son . usu ' zaten tam w..rr.an üze-

T,,_ı_: . . b .. -·-· e u aşacag. g.ı.oı u de yagm y b 1 k 3 a.Y"'"""' mue ı a ı a l'ı soru.yordu· rınde ve keyifli idi. 
u~yeımılZl.D uğday ambarıdır. ~vkalide lbaYeıode Alt.sara bu~ . ~a aş ayan ar . metre B '1 'kr . k . 

on ı .. - danumımu~ en miihım· ..ı __ ._,._.J AL_ c...!·L g.64 aantımı bulmuştur. Yollar tama. eye ven en ı' amıye. lOOO U- Usta· amma ç t kt H!ndli de formunda bulunu1or-

ı .. ..,,,.... . . . . ....,. .. J<UUMl l"'\Aaat&y un nıı.,.,,rtıı;asın-men L-p 
1 

.. _ı_ lA .J ruş. h ;-- H ' ' apraz a ın du ln,giliz ctaz t 1 ı 
ro u oyntyan ve on vıliyetımrı:ın ca imal _.Jı·L c..:._ 

1 
k . ıuı. anm '' ınuna.ır.a at uurmuş.. · . a.... erifçi oğlunun kafası bir .' . . n e e erı, ıer ncClc.n-

. . . . d ea ıea neRS wı arın va tJn tur p ~ a.ltli t d akk lışte, Fransız Edebıyat A'kade- ay yerine gelmez se, HınıaJJ.ııyı Y·usufa gal b b:r va-

hı~~,~~. temın e en yer de pek ta- de b.er hanci bir mahalle siiratle t • :~ a n ~la '.
0 8: a Mm~v d8: misin.in mük:Matlandırd.10. !kit bl ı· · · .ziyette ctöst; · l d .. ı:uır ıı;t gene Alt.aaraydır laak.li ..__; _.J·L__! l it en n.ı.nayet verı mıştır. utema ı . . · .,.,.~ a ~r - Tehey!... lk taktığım çap. · "" erıyor ar ı. Sıhırbaz-

• L ........ n ccıraıaı o aca ttr .., kıaır .., ı. .J_lg d' mısı:llü bana da bu on !ırayı brr raza nasul direndi "'Ördün mu·· be?. ılıklanndan. ~unlaııncian dem 
Ak.sarayda °" ziyade :ı.orh& çe- Ak.saray J 00 b'- -ı:r____ • • . yaıgan . ve sogu1'; ua. ası en ı~e " k rt l -k.') . . m ..... nma, vası ver.meık.tcdır zarf.a ik.oyar~ m~hasebe odasında - Ya; hatta, biz bu işe şaştık.. vurara o ~ ıga sonsuz ded'ko<lu 

ı en nakHyattlr. Ak.sarayın btr şu. ! meralara ve mü ahit araziye malik Çankırıda bl .., badi 1 hed'~ye e~şlerdı. Zarfı anca'k - Amma; ikinc'i çapraza niye mevzuu. ve~ı.vor~ar~ı: 
be hattı ile dcmiryoluna bailı oL IM.riunu:yor. De:vlet t.ilatım.ız Ak- Çanlc.ı. (H r ·)'g y ~~ · · Darulıbedayıden ayrıldıktan sonra dayanamadı be. Gördün mü çap- Ha~ta; .~1: lngılız muıharrid 
maması Te en yalc.1n istuyonun 90 saraytn :z.İrai itırih.salini artırmak . ~ ~~.u~~ d-b. 

1 a~e~!1' 1 aQJ:l1.llŞ ve ~inde bu on lirayı gö. raz nıe demek olduğunu?. ,Yusl.111a gQruşmek ve 1Lndlı ıle 
k.iloınetre u:zakhktaki B«>r istasyo-nu için ı.yık. .olduğu deieri vermeğe uğ :t · l:oı a oywş ~de 

1
1r .çıg a.; ru.nce hayretlere dü.şmfrştüm. Bu Biraz 3>nra; arabalarına binip .yapacakları gıüreş hakkında ıııtı. 

olması ve bıurMia mu-•~--m b·ır <>o- T<Le.Lvor.Z'ır-t V-L"'1-tı· Lombı'nalar i'l ae&J.9 o utt .. lc.mur... 2ı 6 ete ınenl çıg ili 1 balarını anl ak .........,. .. ......,,.~ ·- -.IU.., ır. hayretim bilhassa s.o.nradan ibüs. v a ~ unu tuttular... am . ve soı mak ı.i.zc· 
buhmmıama..ı bu nakliyatın aüç- v-u--~L ·-ı·, _;L-.... a L ___ zı'ra- L ~1 t!Vlmi~· Uf,! 3 k' . e:v··ı 0 

.. tut·U· ~~z p te .. bel' 1 b 1 . re Rdbensonun v 11 lm . _.. • ......... -.-: -~~ ULl&T- 1WTU ı:wu ~ 
1 

biitüın ~almııştı. Zira, Bayıkuışun . e men, guç a ayı a i mış. .. .. . . . ı ası~a ge ı~tı 
lükle ıba.,arılmıutna. amil olmakta. at yapıyor, komhinalar Altearay ~ ge ı.. ır. · -~şı .? nıu~tur. a bir gecede telirf hakkı olarak bana tı. Zavallı adam; sersem ve abdal Çunku •.. ~ı~ı pehlı • <lı1ıı. dL d~ 
dır. ziraatini malı:ineleşti.riyor. Nafıa Vera ... n r_ın_sayl•!, __ tür __ • y-etırniş, seksen. hatta doksan lira hal-e gelmişti. .kıodıusu bil.yumuş v: f1alkır.. ei'ka 

Ak...rayl~lız genl: nonna~ ve g~ k.a~imiz ~ Ak-:rayt~ ıru~~ itfe- /unirdc ölii doğan çocuğuna bı:rakıtı.ğı geceler olmuştu. 0 za- Yusuf; banyosunu aldıktan r~ı sarmış_tı. Nama_glub . aclaediler 
~ fe'V'b.IAdıe hallerde ıktı.sadı rını ı.lalı ve baraılar ıoşa ıçın etüd 'w .. mana göre, bu para, mühim bir scmra; 'hazrrlanm~ ~!raya. oturdu. Tiir'.k pehlı:vanının . HınC1.ı Aı:x..ül 
hh mevcudiyet arzedeo. mil'him bir lerle ~ Ô)·le zannederiz lci .~' ce g~men ana k ~ D .. ·· ·· ·md·ı Y":zıd Yemek bold'Uı. Mosyo Dubltye peh- k~ .k.a·r.ş.ı.smda sıhıre tutularal 
~imizcl'.ir. Pek yak..ıntA<laJci Tuz Cüdııariyıet Hükômetimiz Aluarayı İ~~· (Hususi) - Çoraldtapı.. aza.~.ı. .~ ş~ ı. u e Tiıvaron a.r!kasıını dkşuyor, bir yan- yeı;ıil~~~Hne kani idi. 
gölü memldıalarının i.tihsal ettiği yakın 'bir atide demir,-olt.ma kavuş.. daıha .~~..] ttb.a~a otur~nÜİib- onl~~~:a_~ bı;ri!k.ed tel~ hakl~12,. ba- dan da şunları söylü.ye>rdu: Ingılı~ muharriri; Mösyö Piye: 
uzların nalı:li de cl'iigünüleTe.k her turmw '9Urcıtile bu muhite liyık oL t" •• ~-~ıuaiıkll"ınınb mebtr1esı d ·ı;ı- z~ L aır gece e se; en, .~san - Bravo pehlivan ... Hayatı~ ve Dublıye oldugu halde Yusuf: 
ha~i bir istikametten deuüryolu du.iu kıymet ve cleieri vermiş ola- muı, ~.~, aL.~ e u .~ ~u lırayı ~~tad"ır .ve ?Lger ta-da buınca J?Ü,reş mıüsaıbakaları ter- şunlan sordu: 

d
'd _ . .l:tJ·~· ·-Ld.~-.ı Ak __ ._ çocu~u o"' ~<1.uı~uş ve ~ rafta ımüıkafat olarax verılen para ti:b ettim·, l~in, böyle çapraz "'Ör- - Şiımdiıye !kadar kaç <1Üreı 

eın J co.ı.Kligl U1S rroe sara.. ca&.tlr. ..::- ·.,.11jJ · li ld ~ müd" _..;ı___ (1000) k ...ı- ı M i'o " v..... v-.. anın gız yapı ıgı • s~~ uru.,.. ur. aama- mediım. yapıtınız? 
deiumtı.rnili~e haber verilıl';~ fih. _İdare Heye!in~n .bunu d~.şü': Yusuıf; tevazuu sever bir adam - Abe, ne bileyim ben? .. Nas 

AdanaJ.a ltarne ik elurNlı lzmirde bir lıam)'•n bir taıhlkiıkata başla!llll.JŞbr. ~ı de. lYir dtadirşmaslıktı. Çüınkü olımakla beraber alay olsun diye rettin Hocanın çömlek ht::ıabı g,b 
teom ba,ladı • a~ı~ı çij,1eyerek öldürdü . . . ktıtabın ıllk sayıfasma cBu eser Da.. güleN!'k cevab verdi: karıştı bu iş be!. 

Adanaı (HUllUIİ)- A<lanıada kar- I.zmir, (H\B.ISi) _ Evvelki ge- Mani...Ja bir muallım tren rül'bedayi Heyeti F.ıdebiyesince - Abe \'Q-rlbacı; buna ha.ıman - Şiımıdiye kadar hiç yenildL 
ne ile ekmdt tev.z.iine baılanmıJtıT. ce Cumaovas1 - İ211Il.ir arasında altında parçalandı tetıviç edilmiştir-. kaydi aocak bu sonu bıç!kısı derler be! ..• Hepten niz ani? 

bat ayı karneleri tamamen dağıl. ~ydi.k-Oy ciıvaruıd.aki Y'!)lda esra- Manisa, (Hususi) - Karaağaçlı bin kuruş ımülkaıfat sayesinde ko- kuru sap ıbiçer gibi be!... Nasıl - Tehey!.. Pehlivaıı olur dı 
mış bulunuyor. Mut ayı karneleri repıgiz ıbir kaza olım~ur. Arabacı istasyonundan hareket eden ka- oolrnuştu! Bu cürnlede'ki ctetviç-., ~lar mı kıızancaz İ>e!.~. Tehey .. hiç yenilmez mi be? 
de önümüzdclti günlerde dağıtıla. Hasaıı H~yi.n; Cı..uııaovasmdan tarda feci 'bir kaza olmuştur. Va- fra•nısl'2lCada·Kti oouıronne"ye ka1'61- Işte böyle yapmasını· da bihriz - Kimlere mağlub oldunuz? 
calttır. Adanada şimdiye k<1.dar lınırire tüıtün ~kte iken ax-~an v~a geçmek istiyen ve lı!ktn! Halid Fahri Ozansoy be!. Sen ıbtrak şimdi bunları be!.. - Evvela; ustama! ... 
90,000 karne d.ığıtılmıştır. kadan ~elen bir kamyonu·n şofö- bütün teşel:fuıü51ere ra~en lkendL Bu Hindli midir? Sihtt"baz mıdır - Daha başka!. .• 

---v rü, 'kendisine bir tütün balyasın:nsine meni oluınamııyan Karaağaçlı Torbalula zavallı bir oduncunıedir? Ne vakit güreşeceğiz ıbu lkı- - Hiç! ... 
AdanaJa futbol lig maçltırı yokla ~ old~u haber ö_ğ!retımeni Süleyman İçöz, i'ki va- b l d "ld" zancaııla be!... - Evvela; galib geldığiniz peh· 

Ad (H ) 
v~ş; o da arabanın hayvanını gem arasında tutunmuş olduğu ko1 ara a a tın t.ı 0 u - BiJ:miyıorı.ıım ... Herhalde ge_ livan kiım? 

ana uıtUıri - Adanada b-ir a.ğaca bağlıyaratk: tütün balya- demirini müvazenesini kaybede- İz:mir, (Hususi) - Torbalı-da lecak Pazara olacaktır. Daha, me- - Ustam ..• 
futbol 1~ maçlarına devam edilmek smı a~ üıze.re 11teri dönmüştii:r. reık bl!"alknnış ve ray üzerine dü. A,yrancılar köyünde oturan Hasan najerlerile ıgilin tayin etmedik... İngiliz muıharriri, Yusufun be 
ted.ir. Yapılan son karşılaşmalarda Fak t b·~ ı k nd ,,_ 1. _...;ı • • ol oğlu 70 yaşmda Mehn:cd adı:..'1da- Güle oynaya yemeklerini ye- derece veciz ve bu derecede ente. 
İncirlik • MiHi Mensucat marı i.O a ' ı are yıo u.n en.arı a c:eN'IA tren auha.ı.a iKi parça muş -... tütüın bal!yasının yarımda ezi1miş ve ölmüştür. ki ihtiyar, odun getirmek için da- mişlerdi. Mösyö Piyer Yusurfa; resan ve rnütaleaya değor k Sô 

Milli Mensucat<n ldıine, Adana olarak ~ ifade veremeden -·------- ğa gitmiş ve topladığı odunlan yüz napolyon bahşiş vereli. Pehli- sözleri karşısında ne dtyeceğln' 
Gençlik - Ceyhan Gençli:k maçı 1.3 de ö{.ırrü.Ştüır. Ad'liye işe el kcy. Seyhan parti miilettjfi arabasıın.a yüklemiştir. Arabacı vanda altLI'l!lar çoğalrınıştı. Artıık ~aşırmıştı. Yusufa sordu: 
Adana Gençlik ldıine, Malatya ml..B$İur. Adama (Hu.-usi) _ Bir avdır Mehımed, lharekeıt eden arabanın kemeri almıyordu. Üsr.inde başın- - Ustan kim? 
Mensucat • Demirspor maçı 7.1 De Kentlisinin b~a bir kamyan me:ııın bulunan s 1 -y'han Parti '.inü- attına ansızın dü.şmi.lş ve tekerlek da koyacak yer de kalmamağa - Çakır ... 
mirspor lelhine neticelenmiştir. Lig tarafından ezildi~ anlaşılmakta-feıWJŞ.i B. Halid Onaran bölrtemize altında kalarak muhtelif y~lerin- başlamııştı. Piyer, paralannı ban- - Hiç mağlfıb olmuş bir adam 
maçlarına. önümüzdeki haftalarda dır. Hadise yerinden sü.ratie uzak.. a:vtlet etmıs ~ Mrrs·ndt' tdt;.şJe • den aı'.!ır surete yaralanmış, evine kaya yatırmasını sövledi. Hiç Yu- mı idi? 
devam edilecektir. lasan kaını.von ve şoför aranıyor. r:ıne oo..9ıcımıc;-ı!Jr. gelebilmiş, fa!kat yaralarının tesi- suf bu ~e .gelir mi idi? - Evet! 
~ ~~ ...___...,,,._~__.ııı.ııııı~~------~~---..~~~---.-.ııı.-.ıııwlrile ölım.üştür. Mösyö Piyer; Yusufu 'banka ve (Arkası var) 
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Ve Telsiz ' Baberler· J 1 Telgrü, Tele 
\ 

Norveçte 
saikasdler 
başladı 

Amiral Raeder 
müdafaa işle ini 

ete almak üzer 1 r
veç .:ı gönderi•m ş 

Sto.~ 3 (A.A) - Amiral 
Raed nn mudaiaa ışlerı yıüksek 
ıd rcsını ek almak üzere Norvcçe 
gondeııld gı haber verılmekted r. 
Bır A:.man kaynağıııdan gelen rı. 
Vu'fete gore, I~ıliz ve Amerıkan 
k t'al .. r., Awupa kıt'as,na b r ta.. 
arruzda ıbulumnak üzere İslan -
da'da tahşı<I cd lın"şlerdir. 

Sulb!.dler 
Stoktıolm 3 (A.A.) - N<>ı"Veç 

t(' .1 aı nsı b1ldırıyor: 
Pazar gunu O.Jo nun ıkı garın

da ıki su a.:sd y .. pı mış.tır. Nasyo
na, - S,mıl~ partıs"nın geçıd reı.;. 
hl:ne ıştıra:k eden eyalet murah -
lıas.:armı hiıriunet merkezınden lfll:Ö 
ltırecek <>!an hususi trenlerden b
rı, hareket edecegi sırada şark ga. 
tının bır 'binasında birdenb"re yan 
~n ç k:mış ve bu bınanın bir cep.. 
esı tamamen harab olmuştur. 2 

~tfaıye neferi hafif yaralarım ar
ır. 

Almanlar bir ayda 
63 ticaret 

vapuru batırdılar 
, lBerlın 3 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Dil!şınan iaşe gemilerine kaı:şı 
yapılan mın:adele Sonkanun ayı 
zarlında .ıru.drtelif denizlerde mli

vaffukiyetle devam etmiştır. Bah
riye ve hava ordusu: topyekun 
400.600 tonilıfıtoluk 63 ticaret va -
Punuıu batırırruş. denizaltı ~emi -
leri yalnız başlarına topyekfm 
367,000 tonilatoluk 56 ~emi batır .. 
nuşlardJır. 

Singapura karşı 
hava akınları 

çok arttı 

1 Londraya göre: 1 Busyada 
Hitler Almarıyanın muharebe 
istilasına karşı • detlendı· 

m'"'d faa kuvv~tl~ri ş 

Ankarada kadın 
yüzünden bir 

şoför ö;duroldü 
Bugün de hala bir .İtal7a; LıgıliLCl"İn 11..tbt'Ş n.c:.eı •ini 

Ankaııa, 3 (Hususi) - Ç nkırı bu kilde tc •İt .:tmclerinam ıtııı3 an 

t _şk• 1 e'-i yormuş Almanlar bazı 
kesimlerde 

caddesınde bır bırohanede bır ci - Habeşistan idaresinin tııkdır cdıl,1ı"ııu mana .. 1 ıı 
'na.yet o1muş, C'.afer adında bır" ka. mesel&SI• Vardır cık rhuUa; memıtJn c.,nınmckt'" r. 
dın )"ÜZÜndeo şoför Dtlzcelı Ahme. Mümkündür, falt.!.t b'ııı.z CV\C] H.ıb 
d'i bıçaJda ıkı yerınden ağırca ya - B U61lD af('Ş bulan du. l"ll)ı ~:ır •

1 
şistana veriler k ıd.ıre bah lrı n dah~ 

T moçenko orduları 
A man huuu.dıanna 
yakıaşm .... kta inı,ş.""r 

ralarnıştır. Ahmedhastaneye nakle - ctıllı.&ıı liuıu.,, o a k&YW'llJ• umWll.i çc.rçe c iclnıl~ ":Jır rlusunme 

h 
•• • dılmiş, fakat orad.ı. ölmüştür. Cn - bir kiil Y~ıru halinde L.ir kcnard• bı., ml"\~uu &eş!dl .. tuğinl ~kuı tık, şım-
UCUma 0aeçtıler fer te"kif edilm şıır. rııkm•ş oıdu~::ı uab iı;ıanı c~uııcn •• ,d. ıurUı l!de!·m: 

cab;ı nr mıdır? Kuçük Jev.ı:tle buHık dc,ırt. geri ha. 

R f h O llaf>csi3tan lı:f, 1935 )ıhııda iwıl. J'M ile ıleri medeı iyet ar. sanda anı. 
Moskova, cenabda bir kaç e a vapuru yanın tavrnuı"Q.l l!UllJ'lD('S Lluslar lık o kadar bU)Uk ki hl"r mOIC'tC kcn .. 

Loıwıra 3 (A.A.) Eve ıng kU . . l d "ld. _. . liı:ınuınına bat vurmuş, KurwıdnıtiUere dl nuıkadd,.ra.tuu id.ıre h.lk~ının ,;e -
St.anduıd gazeteı;.nın asKCll nu - mes n yerın ışga c ı ıgını hadisesi ileFranutamtındauılc tnlı•ndiii ıeın rll<>ccti Vt'1A ınıilcUtt aramda ~brlği 
harı .rı ) azıyor: bi diriyor İ.al,rnya karşı zet:rı tedbirler ka.rarı al- :rapıbc.atı iddl ı eter 1uu·1ıs•ndıı mu!'!. 

H.ıtlerm A.many.ınm ist.ıasına <Bas tarnfı ı 11'<'1 :vfıu'tıl.I llUŞ, bu kar la" ela İlal.rıın Almanyaya t."Lkil btr lrunet.. bulamazsa nnzarı sa... 
karşı ko.rnnak ıçm alelacele miı .m Berlin 3 (A.A.) - Alman or _ edon b"T hiıd1ac mvcud olduğunu. ı~.ııı ithı lnililll facı;;&da lıir hada, sozdı-n lba.rt't kalıyor, ve bo)le 
muıdafaa 6cuvvct!eıi tc.,kıl c.tm :te du arı ba<-Jcumand nh.ı.rı teblığ : tek.nis)en dairelerin bundan mes'ul ~ç. bir haneket ııoktaı teştı.il oldutu uman göstcr:ll ek ~b ele 
oıctugunu zail!llect.yorum. ln;g.lız Şark cephes nin müteadd d ke- bulunduğunu 9Öy!emiş ve «Vekil. etmiştir. baJunuyor. ** 
mülteha~ arı Alınan h<ıva ıkuv' - sımlerınde 1lilha a Taganrog'un ler okunan mnzbatal rda gordiığü. O H ı,.unı ki, lt.:ıhan • aline * 
vetierinın 1Kıi1li lk.ısrnının şark cep.. doğu şınıal nde Sovyet hucumları. mili: za."ı~ara görl'! tamamen vazıfe. &eç\lktrın d:lrt Yıl rıonra bıı h21'b b ş. i~ ile H~ nnısınd:ı bir 
hcsmden ıge ı almd gını ve bu du.,.'<llllana a ır Jcayıb ar verdırıl _ lerinı }apmışlard r. Bu mazbatalar layınca Afrika va.ş sa.haaınm mUıra- anlaşm3 a.ktt'dildJtt haberi 'bu yazmm 
c~ecle hava hakimıy tının .ltus.. mek suretıle puskurtülm~tir Da neşrcd ld ğ zaman maddeten ve f _ kı 0 iri.mle ular~ dlhu im~. dlrlhn~nden sonra ""1uı~fr. 
lara geçtıgın. s..ıylem.şl rd. R ..3 - ha başka .kesımlerde Alınan lu - ilen alakadar ole.n madurlar dahi nihayet ingillı ord tarafmrtlıı i -
yada bulunan Alman ord~unun cuı:nd.arı dü::mıamn ınadla v pt ğı görcc:dc1erdir k · Ve alet makamla. gal edilml • 'aluul da J...mıuJfmı ta, 
'hemen yar!Sl da gen a ı m tı;r. rnukavem~t~. ve .karın bebıyet rı z.ıfeleT fll tamıımen yaptnıştn,, 'mdi bir z uıı~tul"nı!oi. blnu kenarda 
HBtlenn ılkbnharın sonuna doğru verdıg ,gtııÇlü!k:lcıc rai{men mev • danrşttr kıll~. art.t..'.c adının bile gr~ınem<'ııf 
R da t cr 'nı k • ·L.cıe • ff k' tl k · Jir.Jm, bunun~n bernbt-r gftJe arada R-usya aarruza ,..e,........ ... zu n t.va ıye er ·azanrru .r. Bundan sonra reye konan k fd _ 

İngiliz - Habeş 
anlaşması 100 tnmen hazırlad ğ un nananlar Sovyet hava kıwve:tlerı, hava çar- v..n müzakere takr rın:n kobut e. rada kend 111

•
1 b3bsetlirlyor, 11-m de 

h..ıı .. ·....ı._ F-·'- t H ti 't J d t d ,,_ bl, duJUıunc n.cvzu·ı lf"6kü edt:rek-aA:<ı.uu. '1.'l\.a ı erın nazarı J ı.. pışma arın a ve a} yare mey an.. d"hn .. · G 1 ı ttı" T -..ı..... 3 (A.A) · 
bar lması 1• l ı.. ıh 1 l h . l ı emes uzenne enera zze n İş dlyona ki, kralw lı.ralı, Habeş tın_ .uJ.Irona • - Ir~ıltz - Ha. 

a a azım ge en ou1r ıtı - ar na yapı an ucum arda 23 tay. Ç-' 1 (M vl ) .. 1 k · """" ... -ı~-881 ..,.;.ı,.,.bl ıht m~ı iki 
l rd M 1 T . ~~ k L- • 1 d" A' wı nr u, .ı. sez a ara mues- p:ıratoro H ile SeU"'3:e. Adi :ıb.üı sa- ~ u.uu•~uı ~ -ma va ll': araşa lIDOÇ füw vare al~tın:ş er ır. unanlar, .f ıh.d. . d w b bl tebe lacaktır 1 

oırluları Alman hududlarına yak- h ç bır lkavıba uğram:ımı.ş'aroır. & 119eyı oguran e crın, a- rayına rirlrı oturm:ısına rağmen \a.zl • sene mu r 0 • ngılız hu 
la.şma{ktadll'lar. Hitler Jtendisıni S -'-l'wl l hrınn tedbıTlt"· n, haz rlanan vasi - Jetinden "1C'mo;.un ddibnış, memnun kümeti, ıl!k ne zarf nda nnpara. 

ovyct teo ıg er ta1arın kıfayets zl g" n.ı ve çok mü. olmadı ını İ.ıgillz ı.u, v •tlı• .. lniıı ku - tora b r ıbuçuık nulyon In~ 1 z h • 
tehdid eden en büyük tehl"kenin ~ova, 3 (AA) - ~ovy~ hım olan bu "n tam cı'ddıy" etle nereden eldığini bil yor. B tün ~} " - mıuıdanına açı ça "011\ıt"urmuıs, buna rası, .iikincı sene bir mılvon ster -
dünyanın onun .gelecek taarruzu ığınin ~yfinde f(>yle den imek. dare edılmcm"ş olduğunu '\C hiç SC'i>t!b ol rıık dıı 1935 ytlıni!ım ı·\vel l~ 'birası malı yardımda lun _ 
hazı.rladlf;1ını tahmin eLtığ b r sı- tedir: b r suç yoktur den· melde dnletın malik oıcıutu bütün ha.kl:ıra cl'an ~a • rnağı /kabul etmışt r. Anlaşrr. , ık 
rada amadaşlanmn Ado t H tlerın 25 ı e 31 Sonkanun nras nda Al. hi. tun bu) k şler :ı· deruhde eden h b k•lınmamı: olmasın. en t"liyor:ru seneden fazla uzatılacak olursa İn.. 
mufıaiız lk:Jt'alarım ta.k:vıye çin man have. kuvvetleri 160 tayyare bi.wi.ı 7..eı. at ıç n · y bir ders veril- lI ı_, sU.ı bu uu ıJıerı idacyc ~lı gıLz hüıkU!lll(>t. uçuncu s~ne çın 
ordudan ilusu6i surette seç.len as.. kaybctm 'flerdir. Bu müddet iç :ıde medığıni btnnenaleyh encınnt'n ek. bir kıt'adır, idaı ı h:ı.rb c;.&ril3nn& imparatora yarını milyon İn,gı ız 
kerleri roplJıY~rak hu.su • b rlık er ~ay blarımız 38 tayyare-den ıberet.. seriye ınin tahkıknt yapılmruı kara bali'lıdır, n f)Udl na.ı,. elit.i>enln nıi. lir sı, dörduncü sene zarf nda ~e 
t~ıl e~len manalıdır t T. rına taraltar bulunduğunu ı~ylcrn t tuzu bi:r:ıarm- mahdud olur, fakat hiç rok mılvon İngiliz lırası verece-k _ 

BiTi Hevdridıin ve d'ğer .k si 1 Ş~atta hn;a hirli.k.le~iı~iz 6 tir. dğfbe hültümıhrJ k fıaklMtnı ıııw.m o. tır. 
Gön111!ln kumandasında olan dii!er rn.nk. pıyadt" kıt aları ve muhımmat Söz alan Re.ceb Peker (Kütalt ~ lara.k lk isa1t t'tfebllil". f"ne i"l'i. fllkııt Anlaşma ile aynı zamand bır 
müstakil birltier de dah"l Ce,lhe taşl)"all. 170 kamyon ve nu.mo.ra ~r- ya) tekrar t~zını mudafaa ederek b1i eh olmuyor. gr.rikl,-nr, daha da ge. askeri :mukavele de ımzal::ınm 
himıeti:nd kullanıla aklardır lcrlle hırlikte 17 topu tahr.b etmış. Medıs umumi he'-etin n tahk k he- clkecek ırlbi A'oru.nuyor, ı ı:llti:reti z dıı...J b ···'· · · · B - ...ı. k J • anne .ıı..ılglne go e u m ~ ve _ Cenub cephesinde l~rdır. undan b~a ta rıben _ıkı yetine İşi havale etm ıne )uzum oL mumb olan durum 'lıııdur. 

Londra 3 (A.A.) - Yorkshıre pıyadıe taburunu dagıbnışlar ve ım- madıt;ını söylem~ , aks ta'kdırde Jo'ılkat aca~:ı \aıı.l~et ncdrn muphem_ le Rcreğ e. Ha~staıı b t' a:..~ -
Post S!azetesinın asken muharrın ha ctmışleı-dir. ı enGÜmen she olu du, yap lan iı.te- dir. neden mu'1h ·m kalıyor? ~ı t!~f ~l ~ enlecek. st.rate; k 
yazıyıoc: Ccnub cephesınin hrr kesiminde hır Uğıd hava•esınden ba~kn b r lfn rev;ı • ı ı Adis:Ur.\badau Tay -1 .. standaİ n uh a -

Moskov&da beyan edıldıjtıne $1;0- faaliyt"ttıe bu'unan birlıklerimiz bir y olmazdı ı dem.şt r. m gaıe ın .. c nc1er"lml., oJan 11r za •' luz~~ ~l~ek ı. g İ z kuv 
re Rus ~enel kurun yı 1 Şubat.ta günde Alıruml.uı bir kaç meskun şe Kazım Karabek r (lstanbul) Ve- m~tubda k·" ı ı 'ıulı:ı ·nrm ' ôkreni. " en u u caz... ta n 

umumi vazıyet.ten memnunduT. tna'halden çıkarmışlar ve 11 top, killerin 'beyanatta bulumnas•nt ye )oruı. ki: hcırb es r tahlıye ro ~~· 
ÇWı!kü yap ian ilerleyış i.ımidler n ile 3 Alman tankını tahr b etm" ş • ondıan sonra umumi heyet n karaT İtal::ra&ı ldııt .. i memlc~ete ne w-.liil. Hah~ ordusu geneeJ1ı beş l ar 
üstiiınıdedır. Stalin cenub kes"mın. lerdir. Amanlar 1120 subay ve er venn:esini tıeklıf etm· ~ ve r yasct e as nda ıjltınaım en ma zeıne 
de Dinyeper havzasına dogrıı ya- ka-L--işlordir. Bn-'- kesimlerde k 1 b k"ı ıl"k en~• ...... -n ve - teb )apmıs, Jıa ann ) .. IJJ.')I. ~ol ~.ıp. ıl tcdı z ediJece.'kıt.ir. 

1 ., __ . h ~- · ta ı edil .,.~.. Y""' ma am •l eş ş .......... L _, 

pı an ı.n.:cı areAetın cı me- KMdlideki birliklerimiz takriben ki.Heri isti<:vab eden bir encuıncn mı" fııbnka, ç rtlflt kurrnıış. Jcnl lıir 
sıru emreıtıını..ş ve Mareşal Timo - bir buçuk dütman alayını imha et.. d - 1<1" B z..batn üzerinde kcn- h yat Y~ ır. Bu nfsamıa aynen 
çenikonun emrıne bu maksadln ta- • l k "k d üh · 1 egı ır. u ma . muhafaza f!dilm::sı ı:u:ımdu, artık l'Ski 
zc !kuvvetler V€n1rrnı.şt1r. Buaıun :;; er '::rnfı~~;. tar a m ımınat dil ğinden. _ve:ıcıHer arzu edcr ... e ıza- lda.rcnln c-skl .,ekilıt.• l:ı•Je e.'lilme.J ba_ 

lstanbul ça'k:ımyor 
Mlblm DAD: 
lstanbulu çalkalayan 

sebebi cenulbda d"ğer bö~e·erc na- geçı ş ı~t v~ebıli-rlet. yok hcyctı ~mu- his me\ıuıu o~ Kaldı ki. ıüae se
zaran l'Şln bır ay evvel bitrnesı _ Kerç yarım adasında Almanlar lmıye i:uıhata davet edecek deı;il - la.'liyenln t'Jkl ad~n:.l n da :ılmı . '1;.ki 

dir. Yedi haha sonra karın yerine Uerllrorlar d'irn de.mittir. nufuzu sonını ştıtr. B u..ıt lbb lılerln ı 
çamw- kaim olacak ve .Rus kıt'a - Bükıoş 3 (A.A.) - En eon ha - Feridun Fiit.rı (Biııeul), Fuad ıı.nusu ilk çaj\'l.ır h'.ıvatma donmemek_ 

(Baş taralı 1 hlc:i sa:rfaü1 lan imdiki kndar sU.ratle hareket berlıerc gön: Kerç y\lrlm adasır.m SiTmen (Ri:zıe) in lncedayı hakkın. ~ir. 0 hald ne 1aµın lı? • 
de bulunduğunu haber vermekte- edemıyeceklerd"r. Tımoçen:ko Din. cenubunda Baidar mevkii Alman 7 daki tdfrilcine taraftar olınad ğını i.ngı.,ter" dmn:mm rıı: kıt'. J'lda o Ha~unl!rreşid'in 
dir. Ayn" muhabirin ılave cttij'ti • yepere kadar ilerlemek için umu- Rumen kıt'nları tarafından geri M:r ilki vele lin de nynİ durumda bu. lı.adar geniş toprata maUktlr ki, \C bu 
ne göre, keşif ~ yapan t,ayya.. mi bir tazyf:k Ile taarruz Cephesini altnmlŞtlr. lunduğunu Ve n h:\yet şahsi du)gU. lıutfudsU% ger f't d layısile klld3r zar-
l'ecller, Jdhor Bahru ile Sıngapu.. genişletmış ve U.kr.myanın içleri. eu it.ha.Tile ikı ekil" n de tamam le lukla.rla tmr1ıb~ •ır ki, HııbC'Şlstan ta. 
tu lb:I1birmc bağlıyan ve yol va • ne ~ yurum.üştiir. TımQÇcnko. j 1 "k" jh 8Ç ma.sum olduğunu eöylem"şt r. biı karnaıd ınrn vnrlnlli;i dol:ıyı.-.ilc 
~fesı g<lren sed iızerindeki tahri- nun ıbaşl~a taarruzu D•m·eper • apOH artn I .1 T ckrar kifaye"i müzakere hak. ne a.:a.dar eni'> ·lo.r.ıa oı n. bu m<'m-
batm gits,!id artt _qını görmüşler- Pet.rovs:•'ı t:>ed f tutn:akta<I:r. . teşebbüsü akım kaldı kında ver \en yeni takTir" n kabubn., lcllteUn lnı:ıl;'! lıııp:u torhıf;u·ıa dog -
dır. Sedld n dı.iışman tarafın an a.. Ruslar şımd den vadı ·e ınmı.ş - ~ sonra Mccli~in Receb Pckerin nıda.ıı d i u l ilhakı h:ıhra ı:f'lnıl op., 
lılan paııçası .evvelce 20 1!11€tr.e lerdiır ve ık" .kuvvetli kol bu şehre (Baıtarafı 1 iAcl aAyfada) kana.a!tine uyanık Saflct Arıkan ve or ad:ll'I k:aldmbnasHc Oeni.ibı Af. 
gen ş1ıgındc ıken Ş:mdı yeni lflil-~ !lerl~tedirler,. A-zak d __ makta, cbazılan akıntıya ikapılıp Cevdet Kerim lncedayının hareket-! r..kad.ın uveyee bd:ır .,.1ı,ıfası:r. b r 
laklar netıccs nde takr ben 40 nızı ~~.roe?~e _Manopola dog. ısahiklen açı:Jmalk.ıa idi. Mustevli lerlnin tahkikatı muc b b 1 keyf • ı~ ı.:r. imparntort t nu.1 vuruda 
metre gen .şlomiştır. Sın~spunın ru mıu:""azı b ~ ılerı. hare~e~e ~e _ gruptan ihı.ç lbir asker sahile ula _ yettc buhmmadığı ihakk ndakı tak-1 gelecetı d · C5i bDe ıdbinlerde 
as;ı;;eri liman rıda ~·md. hıc.; bır çılmesı eınredılmışt.ir. Bu ıkı hare- cam"'""'-l!l" ..;; k L al'-ı ı rl ka fazla ~r iı;gal e\.ınl or. .ozonu., 
har.b aem"si ....::..:~1 ..... ..-.mekt~d r.I'_a._ k K md b l d"' · · " """~ · ur reye onuml\15 v~ K; ş a 8 

- alınan lllıb anda 
"' ~v-.....,...._ b ~t ~nd"d ta ~luın~_,_..~ ıçın Sol c.cnahınııza karyı yapıle.n ka- bul olmuştur. · ııe m rle, 

kat adanın ocnubundn durum Y bır te·ı e ı euııı~.Mcuır. L __ ,,__..rı __ •• '-. • d ed b" ---o yeni h:ıyat sıskminln devamı 
le de dir. KnJede !!O - 2!5 tıarl> --- " ra ınarcux-ıc7l lKlncl erce e r il llalle S ı·Ui•vcuin vUrudnnu_, in • 
~mıs le denız taşıt nd n mürek - L ibylda mihver kuvvetleri .. ~ . göste~i,tir.. Japonlarr_n ısır kabinesinin g-lliz mr.nh !lcrıııin eldeıtm('Sllfo: en iyi 
k""b bır fı'lo top anmı.ş bulunu"or. 16 ncı K1muTa tumenınin bu k~•- ,,, b "'" ' 'k" d d' tekilde teıtı: '° tir. Anluşıl or .... u 

Tdk ro 3 (A.A.) Genel ikur- nin tazyı 1 ~va n e ıyor dlc yaptığı cepheden tazyik gevşe.- ı·sıı·ta~ ın n s~bebı· )'Oldoı incelenen h:ı.1 tarzı Habtş :tanı 
tnay basın bes er fuııı dan ~ar- ıl$.34 tarafı l inci sa.YfadaJ mİştİr. Düşman safları nrasında bır - - Irak krallığwı inı:llt4'ttye b. tlı•an 
b y YOOh k Hodda, Japon or - rastgelirlcns gdsinkr onu haıhe ic. kaç cephe bulunmuş ."e buralarbda l..onclra, 3 (AA.) _ l.ondra mu.ıhedeye ben~r bır mu hedl' ile Bri-
dusuııun Sır npur taarruzu ı.ç.n L-- et_:-,1 _..ı,_. bl'r kaç Ja.pon .,.,,,,nu ılc mu.hare e- J . tan- impac-:.!orfr.ıcun:ı 1>akl.ımak l"e 

d U<J,.J" u~Cl"Ulıc e·..,.. d gaze:ıte er.ı:n.ın dıplomat it muhabrr. ,,_ 
ş cfi• e '.kada ,.,Cnıbnemiş ve a. Ccb I Akdar bo""lgesı'nde ..ı. u··-u·· ye tutuşu'lm•"•tur. <:n:;. ccnarıımız n bir dda bu ~ap•l.dı .. taı onıa krAllı.r 

' "' -.l ""T ~ ..,, "'"""!:> krının h ldırdllcler ne gcire, M sır 

GOZDESi 
Filmine h11yr1U1hk gösteren 
halkımız aslındaki harlkula. 
de arahça ?rlnlarr da dinle • 
meyi isrnrla ..-rzu ct;lklerinden 
bu haftaki prognunrmızı tehir 

eder~ bu mi.istcma filmin 
Bl~ünden itibaren 

s:R HAFTA MÜDDL TLE 
ŞaTkln Ses l!ahesı 

ÜMJ1Ü GÜLSÜM 
ün lahuti şa kılarb bezenm 

olan kopya •öatermeğt' 

ba~lanmlştır 

Alemdar 
Yan lmaz b r stratt>iı tatb k t:Ue - H nd.1t tümıenımız. ~manin d.e - generali Narab'•n 65 inci tümeni ev kah • K 1 F 1 kralının ref l>:ıl n~ bıı;fln: ldarı cı Y«' 

Cegını sövlemıştır. Houfa. S nıga. vanıh tareyı~ı altında bala gerile • velce biT cephe hücumu ile kuvvet- dneısıık rabi ;:-;;1.f na:ırdnr a - muşa.vl:rlerimt'n mutt":kk b bir h et DiKKAT: Yalnız ş tkılur a -
p rda bulunan kıt'a ar me"\cudu- mekted r Bu tümen, hava kuvvet • lerimiz angında sokulm;ıia teşeb- ~n aç. a~ r ı a yuzun en ıs. v~. Ku:.r hcmız askıdadır. yeni r pÇn: f im ttirkçt'dır. 
nu 14 000 k tahm~n etm kt"' v . raI d h.lh b"' et . "d" . d b" Ha tı a etmıştır. lnceleme.kTe tabi tu n~ı.-akt•r: ' n Bu fılm"n •eref ne: 
.... f' l wl b h kr m :r. ta ın an vıe ı aaa avcı us mış ı ı ise e lz muva - M~IT hükumeti Buyük Britanya muh&re""- bitm~ ~·n : ve ıa.1Sl'ıl bl c t§ "' 
•a.ııu a aa haztrl.:k arının ag .e 1 

- ta arelemnı.ı t1ırafından takviye kiıyetJi bir mukabil taarruzda bulun- . - . . ;uÇ "' - C.A: ıı..a buld.-ı Ik defa 
ti.mal ni!hayet buldu~unu ilave ey- ed1 . B 1 4 - - Hi dli auk Kıt'ala d.. ın 3 ıi - ıle ci.o1'tlugunu belırtmek ıçın 8 Son eeti de anl.ı.iltm:ulıt\ln:ı gbn ak.1 basın:ı b ı şaheser olan 
lell'W.>ktedir. tu~ııv:·ve ~İ~rınıı:c~tin ~ün pcr .ha:tunı i~:11':tm~: bu surede kkanundar V~chaky tıle._ miıl"naKse~etledri~~ vardır. ÇAM SAKlZl KO GO da 

Bomb:ırdımanlar . li b" d d b l k l..L-1'1· r· l . w • :eam şt • r a Kra. anı re CKI İtaından j ;vJçr~ gıaulell"rine ıon-

•
ık 1 V-C tıegLr lr yal im li U Un. J>C U11tlyet l ID8 zeme Jgt nam ey. v· L l'l •1• w • k t l . ı .• """' l 1 ki• la ve edilmlŞt t. T k 3 (A.A) s· er puırun L_ ·_ı__..ı· ıcny eıÇJ lg nın apa 1 ması mese derılml bir aı, .. , u._:ın an Sl ıyor , 

0 
Yo. • - ın,.,a muşlardJT. ııcınl!>"crulT. 1 "n<k k d" ·ı 1.. hil · · .. mİİİİİİmİİİİİllİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmm••••••••••••••-Şi'd etle bo ıb rdımanı devam et - Alman tebliği 2 Japon l'!lllİ9I batına.ı esı • en ~~- e. ~~ ~ veç e ıstı • .4111 ' 

l"O<.>Ktedır. İngilizler bılhassa ada - Bcrlin, 3 (A.A.) - Resmi teb. Lond 3 (A.A _ p "fık 'baıtı ~ cdıhn~~ıgın. soylıyerek başYe-
tun Ü mal sahil"nden Japonlara }iv. s· ·ı~-a'da ric'at hnlinde bu. ..ı..ıı.. ra ··-" .) ..,]hsı '3 k.ı'lden harlclye nazırının çekılmcs -

g. ırıena ..K CCuuıµU uıınu.ıu:ı OtaraıJ;;.a ırun · · · · Bu ·· · S 
~ukabele etmekıted rler. Japon lu:nan düşman tekmr muharebeye Şubat tariihli tebl ğı: npı -~~~--'"'-- n~nif uzerıne1 dı:rı 
"lt aları mutemadi)en ş.:malden zorlamnı ve püskürtülmüştür. Düş... Son bt'rita~ ~ın zarfında Mncas- aşı ltcA·rnıgun.et ıst a etmiş eı ır. 
Jdiı<>hor - Bn...1u'u kes:.mıne gelmekte-! man telefat ve malzeme kayıbları. sar boğaz•nrla diışman ,gemileri Kral 8!an r~ıaı ~uho~m~ Mnh 

·Ier. Sın.crapura taaıTUZ içın ih - v mJştır b , __ .:ı.. • ,_ 'f h k t'-nn· e mud Halı• beyt ycn.ı luıbıneyı teş -Um ·-n d na ugra • Uuıw;K uz re .z1.eşı are C' ~ ki'lc . 
nmiı hazır lar yapılır.ak a ır. İtalyan· lebllgl teşeımüs eden müttefik tayyare- memm ctmı~ır. 

Binnanyada Roma. 3 (A.A.) - ltalynn or. lerı, topyeı:kun 9 duşman tayyaresi 
T o. 3 (A.A.) - Bırmanya duları umumi kıı.r&rgiıh nln 612 nu düşürmüşlerdir. Bız tayyareleri • Kandilli rasadhanesi 

<!lp ndE:'n al.nan wn haberlere :ın,a.ııalı tıdbl'ii. : mizden yalnız bir tanesıni ka~et.. kuvvetli bir zelzele 
J;ore, Japon ..avvctlerı Moulme - 1 lyaıl _ :\l:nnn motörlü ve zırh t k. 
in'ı ıu-gal ett:kten sonra Sah'lne rr lı müfrezeleri dıı,ınanın muknve - Pazartcsı ~nü Bırleşik Amc - kaydetti 

.ıhıu bir W,:t noktala dan ~eç - - . ..a ..... --~n Cyrenl" .,,rkında ı - r ta"" r le Balıkpa"-'ln !'ll'J 
11""" ·- ·-e··-- ,.-- 'J ....,. u"' - lstanbu1 3 (A.A.) - Kandili" 

k ...... ve M t • f rl~·-'·L-..ı rler. <:r·-....ıa b r d kaf ne ık~ de '" .... t d l ç ...... -ı::Kı.-co ,..ıuru uışrnnn esı u - Ra·"'dhanesinden bıldirilmi•tır: 
dır. ı c tauı ruzu b m ş ar - t~ r7. tııyyareleı ı dün gece Na. fa hücuım et.m.İ4lerdır. İki taşıt mu Dun akşam saat 19 \1 4y dair.ika 

İ lız} itil pol" ve Pal rmo üzerinde akınlar ha.:k!kaık suretle bir tancs· muhte- "C 48 cı.aniy~ aeçe merlrez li Is • 
cf..kten er M~ınden ç • yn.pm şhr, bir kaç bomba atmı lar mel olar k batırılmıştır. • 0 
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Kalplere y:ı mak zevki veren büyük h" r a~dan gönüllere yırt cı 
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KARA YILDIZLAR 
MADELEI CAROLL - DOUGLAS FAlRBANK Jr. 

TULLIO CARMfNATI 
gibi 3 büyük Yıldız'ın s nema diınyasınn yarattığı en 

mustesno hir flmidır. 

Yarın Ahşam 

LALE iNE 
Herk.es sabahs z Afrıl:.a gece t: r · n n l kl ğı ·ıe mest olacak kor -

&unç ormanlarından heyecan rop yl\caktır. 
Lfıtfen ııuınaralı yerlcr"n"z" tİmdıden kapatın z. Tel: 43595 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO,.,ATIZM 
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ZiRAAT BA 
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4• &Ol ...... . 
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40 • 100 • 4,000 • 
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