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. SN SON TILOBAFLABI VE BABIBLEBI VEBBll AB.ŞADI IAZETESi 

Milli Şef'in Balıkesirlilere hitabeleri 

''Büyük ve kuvvetli 
bir milletin mezi
yetlerini sapsağ
lam taşıyoruz,, -Ct mhur Reisimiz Balıkesir zelzele mın-
takaıından Burıaya avdet buyurdular 

RfiJiciimJıur İbmet İnönü •v
v<-lki gün zelzele feliı.!« 11e uğn
mış olan Rgad"ç ve ~ırgı böl
gelC"rini ziyıret t·ttiktcn wnı·o Bur
sayı döıımüılerdir. 

::'\filli Şef ir.önü burad.> IIalke· 
viııde halkımın hitaben hoparlör-

lcr!c yayılan .ı~ağıdJkı uut.ku •J·ud 
eylcmişlerd:r: 

BJlıkesirliJc, azız lıcmııeıilcı·ım, 

B•Yr.\ffi güutinü a anızda g•· 
çirmektcn pek ıncmııun oldum. 
Hepinizin bayramınızı kutlarını. 

---o---

Küçük milletler 
ve Almany,a 

------·------
Berfin, 

• 
iyi bir misal 
değildir .. vermış 

Almanya, küc;ük milletler hak.kında hayat hakkı 
tanımadığını yarı resmi gazetesi ile açıkı;a iliin 
ederken k,. n d i 8 i n c- uzak ye yalından nasıl 
b ir sempati belı:liyı!bilir '! •• 

ETEM iZZET BENİCE 

Al\ l\.ARADAN 
Il ı>rp!en sonra d ilııJanın , .e dün· 

ya milletlerinin idare tarzı ne ola· 
cak?. Harl>in en çetin devresi içi ne 
,ir.lnıiş bulunnıa~ ı na rağıncn mu
harip \ eya h~rp dı~ı bütiiıı ef. 
kllı ı ımıuıni eler bir ~·an.dan d a 
dikkat "' alaka ile bu 'orwıun 
cıcvabını ata tırıJorlar. Almanya 
kendi payın; ııoktai nazarını bi[. 
ha a •kiiçük oıilletlcr bakım ın 
dan bir kere daha izah etmiş bu
lunuyor. 
Vt~lkisdı er Beobaclrtor yarı res· 

nıi Aimaıı n!ı5iri cfkfı rıdır. Açık 
ktıllll!<.UyLr: 

rak eıı biiyük ölçüde ve en olgun 
ve dolgun varlık ifadesi iı:iııde 
fölcıı bulıınan b:r devletiz. 

İkinci Dünya Hınlıin in patla · 
d ığı günde n bu ya na 'I ürkiycnin 

içinde hulun·duğ11 siyasi ve a-.kcri 
durum ise ancak çok biiyiik çap· 
taki örnek bir dev lelin tutumu ve 
tlunınıudıır. Yarnı ı da böyle ola. 
"aktı r . Fakat, bu böyle olmıkla 

beraber yeryiizünde bugiin kiiçü k 
•e hii ~·ük de,Jet veya mille1, hat-

(D'-"ı"'.lmJ 3 üncü Saıı:fede) 

İngiliz. kuvvetlerinin J·ak !aşmakla oldukları Akyab 
li111anın1n uıc"·kiinf gö"trrir lınrita 

Varlık vergisi işleri 
Bu sabahtan itibaren şube
ler, tekrar müracaatları 

kabule başladılar 
-

Vali Muavininin bu sahalıki izahatı : 

'!Varlık Vergisinin değişme ve 
gecikme ihtimali yoktur .Bumut .. 
laka , da edilecek bir borçtur ,, 

• Müttefiklerin a ç tığı yenı cephe 
1 Unutu!muş mükellefler varsa 
bunlardan da vergi alınacak · ıngilizler mukavemet gör

meden Akyab'a ilerliyor 
Japonlar ilk defa Kalkütagı bombaladı 

Japon generali Hori öldü 
Londra, 21 (A.A.) - B.B.C : 
Birmanyoda İng;lfa kuvvetleri 

nıukav•·mct görmeden Akyab li -
manına doğru i!erıemektcdirlcr. 

l\laam.ıf;h arazi çok aruJ!ı oldu. 

ğundan ılt:rlcm-c yavaş rıhn~:.Ctadır. 

Diğer \Jrnfıan diin g .. cc Kalkü· 

Bu sabah, İstaıı bul -
Ankara telefonu 

bozuldu 
Esk i'°h irle Ankara arasmJaki 

telefon. hat-tuıda fuıi bir üru:a >U· 
kubulduğıı için bu sabah ~elıri
ııı'z le Ankara arasında telefonla 
konu5ma lar ) a p ı l anıaıııı~ t rr. 

' ta ilk defa hücum> ui;r~mı~a da, 
J.1pon tayyaıelnı hiç bir netice el
de cdemcıni<lcrdir. 

YENİ GİNEDE Uil.fUMİ 
TAARRUZ 

Lonrlı•. 21 (A.A.) - B.B.C 

• Yeni Ginedeki bakiyt Japonlara 

karşı umumi biı• taarru;ı yapıl

m.ıktadır. 

Japon komul•nı General Hori 

ölmii~tür. 
~-~-~~-----

Eminönünde, birj ·Balcıhanı 
fırıncıda binden yangını 
fazla sahte karne 

bulundu Zarar 650 bin lira 
tahmin ediliyor 

Bir çok vatanda4lar 
Varlık w.ıgi:;i ~l<"r.le uı;rat•n 

memudara kısa b"ir is'.·:rahat te
min C'.tmt:k m.ık5adile Cumartesi 
günü nı Y<' ve belediye 'ubelt.. 
rindeki nuJhllerinden kaldırılan 

ı listeler bu S.lbalıtan itibaren yine 

a;;ılmış ve ·bayrama rağmen- m&

murlar tckı'.u' mür•caatlan k•bule 
başlamışlardır. Nanılar1n• tahak· 

kuk edilen vergi miktarını henin 

ödememöş olm Yatand&şlar bir ta· 
ı-.ıft.nı müracaatı devam ederken, 

rliğcr taı·aftan bir çok mükeUef!cr 
de uhdelerine düşen bu yatm bor. 
cuııu ödcm<>k ıçin tediyeye başl._ 
nı1~ bulunmaktJdır. 

Ezcümle 674 bin 149 :•r• i.e ilk 
tediyeyi yapan Elektr'k, Tr•mv•y 

ve Tünel İdaresinden sonra nıüte

;ıddit bankalar, sig'orta şirketleri 

ve t üccarlarla emili oahipleri borç• 
1.ı.rını vermişlerdir. , 

(Dc\':llrJ 3 üncü saıı.f, .\;) 
------~-

ÇERÇ EVE 

tediyeye başladılar 

Kurban bayramı 
neş'eli geçti 

Talil günleri lıava müsait git
tiğinden yurdun her taraı;ında ol
duğu gibi şehrimizde de Kurban 
bayramı neş'eli geçmiştir. 

Kış mevsimine rastlaması bakı

mından şehrin muhtelif scmtler-n

deki bayram yerleı·i kurulamam ..• 

s= .r-~ m;ni mini yavrulaı• 

bilhassa güzel hav.ıdan istifade l"I· 

ını~lcr, bol bol g<.2ip eğlenmişl<ı
dir. B'lhassa siucmal r \•e dig< r 
kapalı eğlence yerleri çok kalab.ı
lık olmuştur. 

Kurban satışları düne .k.dar 

devMl cuniştiı•. S.ıtışldr 20 - ;;() 
lira ar~~ında ve f:pcy hzl.1 olmuş· 

tur. 

·-·Yeni Anupada küçiik dev. 
l•tlcrin hayali parliııneııteriz ıııi 
ka 1 ını)·Heaktır. 

Esnaf Cemiyeti kongreleri devam ediyor NE MERKEZDE? 
Küre üzcrjndc belirn1iye ba~lı 

yun yeni hayat '-ahalaı ı J-·c.ıi bir 
n:Laın i~lenıl•ktC'd·r ki. lıu da sa ... 
dl'cc bu ha~at 'ahalarının birli 
ğine dı~arıdan yapılacnk olan her 
türlü bczutu tnüdahall·~ e kur;:ı 
eıımiycl ifade cacn dc,!ctlcrin 
n1Un~ka~n ı:<>ti.irıncı ~eyk ,.c ida-
1:cl€.'rİl~ nıiiınkündür.t 

Ve yiııe -daha :ı~ık daha k.-iıı 
ftlaıak Avru11a ınillctll•rinin • .\1-
nıanya \'C İlal_yanın "l'\k ,-r ida
resi altına girecckh:rini il;in cdih 
)·or. 

\'~lki,<.·her llcohafh(cr'in bu 
ya·ıı'-1 Jıiı- A\ rupa ,.l" 611 .:\'-.\ a de\!· 
Jeti olar:ık h·zı ilı;:~leı~dirnu•z, 1.'~i· 
ni, Iiirk tll·ılllti hu ~azı~a nıuha- 1 
tap dcnı!diı·. c:ünkii hiz hct~yiıı · ı 
lı.a"ıında hır:hıo ha~111dunlıl·ri bii-

E:::ınaf ccnüYı·~ le riııin ~ ıll k kon 
geıcri dcv.ım l\tm'C'ktl·Jiı·. Bu me
yııt(.. kapıcııuı· Ct'ffi yı·,iıı:n kon· 
ı;cc>i cl,. ynpı.ıP.; ve toplantıya 

k:; Jba~I'.i. bir 3z:ı kütles ı~tİrö < f.'t· 
ıri~tır 

Kongrede hazır bul·ıuıaıı mu· 
tıarı·jı İ!'lliz irtibaloırını ~·öyle anl.ıt. 

n1 kL;Lftır: 
lik milld 'c lıünik oedd ola 1 

rak diiııya hacnıi hi~indc ıııcvkHni 
alnl~~ nulletl<"r safında~ ll. Bu~ün 'ı 
d" }er}ii:ıiinde en bii~·ıik, en kn
labalıl.. bir ııı lletiz \ e de' !et ola 

- li<'r!h .. C:t:nse b:zim lnemlckc
t:ınırle kopı<•:lıkla had.-me:ik ıkı

rı hıl' m~lnada anla~ılıyor. B'·lha~"SJ. 
, 1,u t<i<ikkide bu1unanlar ekser 

=;:::=:==:::::::::;:;==:::=; 
AYARI TAMAMv< GAYET ZARİFTİR 

MOVADO 
.ıpart!man sahiplcrid•r. K.ıpıcılan 
b.ıkk.ılı, kasaba her y<re koşturu
yorlar ... Bu dert g<(,'Cn gün yapı· 
J.111 kap:<..:ılar cemiyc.:ti nin kongre 
~ ııdc de mc,·zuubahs edildı: 

Toplanııd.ı okunar,,k kabul o. 
jun~n idaı·t: hf•y ·ti ve h(•SJp rr.por
hrıntlan .ıııla"ldıgına göı·e 2734 
l"r:ı yütç<:~i ulan bu cenıi.vetiu 
ınJalrst:f g<:<;rn bir yıl it:indc tahsi
lfıt Y•ıpamad··~ı ~çin ancak E'.sn.ıf 
hast.ı.ha ıh•sıııe altr yüz lira ve fa
k'.. az~ısına Qa iki vliı lira par.ı 
prdımında bulunabilmi~t;r. Büt
~cde gerö kJlan k cım tatoik olu
rıan1an: şur 

(Dt'va: ,ı 3 ı..ıncü S.ıl r{ic) 

Rusya harb i 

Ruslar yeni bir 
büyük taarruza 
daha geçtiler Vilayet Par ti l. on gresi yarın toplanıyor 1 

8 1 S t 
16 kazada 60 - 100 lira aylıklı eyaz eıvap ı ovye .... ~ • 

plyalleıı Don aell- _ Parti katıplıpleri ihdas edilecek 
rlDı ğeçu 

~1t1t1<ııv.1, 21 (A, .• :\1) - S.nyct t.al:.r· 
ı·ı·zu, ~i;;..d-=t~i b·r ~(ııp :ıtcŞVldt·n ıonıı-a 

~.t}lt:ıu,.-hr BQ,.. ?. ı"'vapbıra büı'Ün• 
ınll-, bl.lüıun R1;_., piyü<k-.~i bu: ateşi 

ınütea((ip Don nenı iııi seonrış~-ı·. 

B.1n ıkıktal::11.da. A1ınan mudıatua<-ı 
4 h.ıttl?l n~üte~ek~ J.di. 

:l\Jıın;m b..a esidrnn 'erdiklıt-rl ma· 
llr,nıa.t .. göre, Alnıan Ba!-tftumaın.danhğı 

t:ı.ıı·ıuzun b:ır;ll!Y" .. cağın<iaın habcrdal' 
ciı-gil.rTı, 

, ~ SOVYET TEBLİGİ ' . . 
.:\fıı.~k"()YJ, 21 (A,A,) - StWyet ce-

cc- y~rı:n tellli~iır.e y.a ı~an ı!.(: 
Hiç b::r k 'nde Alı1'..nlar iJ,·r1enı.i· 

ye lll\l\·:ıff.ı.k olae.1'1.' ~Lordır Meıi!-teı. 

<D<vwı.ı a ü~eu s.ıı.ı«1e; 

• 
İı.oıta':1bul V"iliyeti. P.1.rti Kon~ı'e;;ı y 

m s.;ıb,ıh ;1o1t ont~a En'.fnöııü Hah<cv.i 
kon.ic!t:lfib ıa:<~nıl:!d.:. toplencaıeıır, 

Öğn:ııdigıt1:i;:e gör,• \ı'i!.-lyı'.Üınz P.arli 
~ !~!ım..'l 1943 yıh varidat ve nm ... 1 
r.tf Wtı;c: i ::32 b[i\ 65'5 l:.ı1a i.iz(>riild'cn 
\'c rr."'fC'\'.ızin o~.ıırak hazı. !.ın.nııtır. 
Yı..-oıi bü.l<.·t.·,y<: İ~t.1ntı,.~ Haltk .. vlt>riniu 
Mı. tını J 9~2 y-J.ından ot!.,'\Z b n t:r,ı 

WJ~ ylf" 125 bin lıra olar...ı.k !v.lnl.:1-
2\ ,.t .. !r· Bu.• par;:ı:f"'n .Dl':)"Oğlu l!a~

0

\.t\'İ

ne 13 bin Ka<lıkôy H:;;Jtev'ir.< 25 b:ıı, 
En·inönu llalikEı\ 11~ 25 bi·:1, Ü~!i.Uda;ı·, 
Bt'?İ'k",,• \\: ll.ı?lJ.l.-ııy Hn {L"'\0!-eı 'ınc be-

r b:n, p_..tih Halk~vine 7000, 
mlnl HJl~<evi:.rrç dört bin, Şile 

\.'İne ""ri.i. b'n dÖ!'t yiU1 Y.alova ve Kar
tal H .. tacvlt•rne. yOOi y\l'!~r lira verile
cektiı•. As: ~ca; yeni i~ edilrr.(.'t:iİ dil
f'iinül~ıı Halke\·l.ı·ri if;in 132 bin J.::re, 
i\trti tt :ı<lliı.tına icılbınd:t y.ırtlı:n için 
8080 liı\ı 4~ırılnı~t.ır. 

Di~t:r ta.retLan Vili:)·et;n)iz.İB on altı 

kazasım:tı]<l. Parti '-""~~ı;:ıun a y~·nidcn; 
arfG ~t1TİI'J'CO çallt:"aC~k bi:-.ı·r \icl·et): 
k5t·pr .. ·ı; ihd'as. oluııac i\.{Lr. Bı.ıı kô.tip!ı:· 

rin f!G'lti( i.:ı:retlt-ri k11"Jla11n büyü;ı;:Li.ı· 

(Dev ll'I l ıirıcÜ S.t!ıtl".0.) 

Doğu repbc>inde \eziyet ne 
merkezde? 
Sağ kulağınızla diinkü \e bu

günkü :\lihrnr teblj:lerini, sol ku· 
!ağınızla da Sovyet haberlcriııi 

diııJ:yecek olur>anız, biri so .. yct. 
leı-in, öbürü de J\lİh\cr:ıı berhava 
oln1ak üzere bulundnğu~u f<.'n1in 
edecektir! 

Bu iki zı<ldan, ol ... a vlsa, jn.,anın 
n1antık ıııuvazcne-,.i berhava olur. 

l\etice itibarile dci;u cephesin
de, hem taarruz, beuı de ıuiidafaa 
bakımından iki taraf a1':1>ında tam 
bir dcnkle~n1e hüküın tiİ-diiğiine 
inanmak yanlı'? olmaz. Şiuıdilik ne 
biri, ne de ölıürü hcsabnıa; ne 
nıahvctnıck, ne de 111ah,·oln1ak 
bahis rucnuu ... 

:'llilı,·crin i5ioe hiç eh-crmiy·e· 
<"k, denıokrasyaları da ınc. "ut e
decek \ aziyet i~te b udur! 

• 
Alıika ceplıc•indc ,·azi)et ne 

merkezde? 
8 inci İngiliz ordu•wıun (Rom• 

mel) kunctlerini mükemmel bir 
parçalayış ve ikiJc bülüşten son· 
u <>!inden kaçırdıi'uıa dair oıla· 
metler var. 
Şimdi 8 inci İngiliz ordusu, 

(Rommel) kuvntlerioi yalu12 
cepheden toslıyarak son derece 
teıııkiııli \e ihliyath adımlarla 
Tuou•a dogru i)(ll')iyor. 

!.ter umulmadık bir auda raki
bini k'ıt-kac; ve tuzağa <lii!-Ürerf."k, 
bter cepheden toslamak ,ure!İll' 
tuzla buz ederek, neticeyi 8 inci 
ordunun \"e Şimali Afrikadaki de· 

NECiP FAZIL KlSAKÜ REK 

mok.rasy:- kıınetlerinin kaıenaca. 
imdnn a•la şüplıe etmedik! 

• 
Utak Duj;"Uda \3ziy..t ne mer

kezde? 
Bir zanıanlar tiiınali Afr:k~• Eia· 

hasın1n sihirbaz nıanevra u•la"-t 
f\"ep·el), ~imdi Birınaııya ıızrrİıı· 
den Japonlara biirunı etmekle. de· 
mokrns)·aların her nektarla ıı ha· 
yete crerı hazırlıklarına. \C ha~· 
lamak iizcre bulunan nihai ha.ıı!,-. 
)4.'rİnc )f'Dİ bir \'t-sika daha (,• kil 
t.:tınis olu)or. 

Bt; !<ıahada dcm"kra,~·aların iıni 
Ye tepeden iıımc b:r zafer peşİı•· 
de ı:ezmedii:İJıl kn)·dettik!cn son 
ra, onlnrııı ~u ü~ ana 'ikici mcr· 
ke~inde arlık ılzami kunct Cl·· 
receı;ine erm~ bıılwıduğıınu bc
fo-ı.nıek isterim : 

Garbi Avruııa ( İ ugili:ı aoavafa· 
ııı), Garbi Asya \C Şimali Afrika 
(Yakın \'e Or>ta Şark), Cenubı 'c 
Şarki A'ya (Hindi>.tan ~• An1>· 
tralya) ... 

• 
Vruoı)el topyekun ııe ıııerke<d,: 
VaziJet tcpyeküıı, Rusyad:ı 

:\l ih..-erio, tanı bir kU\ vet denk· 
!eşmesi neticesinde iki a) a!,'lnı '• 
kolunu taınaıııilc kaptırdığı, bii· 
!iin hayati sahalarda apaçık kal. 
dıj:ı, demokrasyaların da bıı hari· 
kuHidc mınaıenenin kekler ne 
bi•rdenbire dlijmek hususunda hiç 
acele ctıui)·crek sadree jdnıanını 
,.e tuvaletiııi hiı'rıııckle ıııe~gııl 

oldıı,'lt mcrkeziudedir. 

• 
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HA LK FiLOZOFU 

istirahat • 1r.m ı nıer' 
•ıııl geçer ? •• 

.Rare Vaziyeti 1 

Cephelerde harp vaziyeti 
ve Müttefik taarruzları 

WAHUMELF.lfDE: .

Mtrklp llabeye ta, 1 

taşıma•J.a llaeı 

Pi Ş l'tl Ll 'f'IKA 
. ' ' 

11'erya 1arım 
adaııatla •. REŞA.T FEYZi • olmaz ı 

()n ;,. t•c. oı SQhı • v J 11 I~ bir 
«;UCUklu. \'İııc: .kıı rıdı ) J .... ıııclJ dıg<. 1 

1 bir <;nt.: • bw'ot1ıı d.l\'+I(• rd İc. 

P..u?ıatlıı;uı bluün lelı.elini a.u .. 
ı·ak İJ.;.ı~·raın giinll't :ndl~ tadan İn· 

~~nlar o r;.ı..,ın;.ı, bİLİ de !-><,kun_ ıu 
~•1111art11, en t:ok ha)ıldıbları )C~-, 
tt•ube!IU< ... Ho~ ~eııuek_, a,·are do· 
ia~ınak hi~hit ka,,-gı;ı \'l" cndi~c 

allııı.la olmam•k.. " ki tabirle, 
~c-1 :Azt.td olnmlı.: 

Çok .)Oıl ··un giinleriıniıiıı ak~ 
uınıda. içinıiıdc tatlı bir öı1cyi~ 
haliııdı· a"ıcle bir hayat l'i!iılenir .• 
rahat, sakin birku.t' giin i~tiralıal ı 
günii .• knfanrıın i«indc-n biitilit 
~ddı nıe~galeleri utacak..,uıı-t. Gü· 
nün ~n:ıtleri. :1:1 ııe~ine takacak. 
dİ}t"digİ gihj Siil"hkl{',Vİp g(;tÜ.re
cck., İır.ı!l'n.İı~ i-. !'.3atJt'rine tabak· 
kliıu chntk i);ti~ en garip ho~·ral· 
lıgından \ 3L""~<:ccck •. 

l\c hatır SO)oll, dık .ati, r.ıı;k 
\ ı.: munt.ı ,.!1_1; i 5~nh1r \.ardır. 

B.ıycam ,·aklaşu ken i>ıkci k k• ·
'·u· %-·r~l:ı.r ;ılırlıı.r ,,.l' "' 'fc Uııu, 
uz;:ık \ c:ı~ ise d.ıha C\.\'c·l te~r{~ 
it., .l ;.ıF.arl;.ıı· \'&.: bun· j _ dc::.tc este· 
posta:-- a ver.ir ( r, llcr bas r:.ın it;~' 
~ Czercc t•brik kartı ,., a ıns.•~-

t (Yazan: S.ı. Eski Bükrcş Ate~emiliteri) G ~ .. \~a gurt dD\':t t'rfi~e11 Krurın, da~ 
y~cı, ark<.ıtı.ısı Iknrt11 ı kO\'~· 

e:.·tıni)' k•t\·g.ıd.ı l'· ·( ı··:.:il'd Ji bir 
t.ası ·kc.f:ı'-ın \'lır~p h;~fif('.f" '~ 

Herglin <~loııuıtik. ,-l" ,i teınll 
bir ıuı.:~ai wrfclıUİJc rut·l'bur iu 
ı;:uıl,ır h(i~ I<'. b:rka~ ~ün ha) ta 
1'alın~11 tuh ilenllı•r:ndc- ııc- buylik 
1ıir d .. ;:1 oıe hi ~i~urlar. Dün 
~anıtı n1anıur, -.ı, rcngı ın;ina ı 

l1 ayat. lıoldi t•ltr hl·r ... {·y d g:..,i.)·or. 
İli\·aıL.uıuıı: altl~l olnıu,tur. Gu~ 
nnn s..ıhllcri ııc uc f31.la h~ı kı,y .. 
.ntl·t, ;.ıt• fazia hir uılına \cr111i ·uı·. 

ılJ,,aıul:-•r, ... ahnhtoır o kadar ıııii
him dci;ilılir. 

=-----·-

YK •i TİCARET 
ı-:RUABI 

. " Ycn:dcn tiitt:-ır olınak ıtın. Ti· 
carct Oda:,tna h~r~·ok ıni.ira<·aatJ~r 
olu~otıııuş •. bunların hrıısi kabul 
cdilivıır mu. bilnıi~·orıını. Fakat. 
bu ı~titrutaoıt 'oıhi11lcri i~i re. nli-
' ete dökmek isti\ enlcrtlir. Bir de, 
iuç n1i.iıaca;ıt -eh~cd{~n, bö~·le bir ı 
~cr-e Hiıuın görıncdcn (carct )·a
ı,attla ı düşiiııiiniiz.. ucaba buıı

Ja.nıı ı1'İkları ne kadurdır?. 
or:ra:r.LI 
AltKJ\Dı\~DllZ 

nir gazetede şırnl:ırı okudunı: 
.J.)ei,: I!İ ıkada ınrn: Kemal s .• .:ıı 
Jıafta!.k ıniıahi nnlları .. 

Zanncdcr!-t!uiı ki, Kcınal S. nıeş:. 
l1ur \ c sc\·ilnti~ hir ıtıııhaı rirdir. 
llnllnıki, Kemal '. k·ındir?. Yal
Jırı beni okuyun kariler orn..,ıııda. 1 

acal>a, hu zatı tanıyan kaç ki~i 
,-.ardır? .. 

AJ{REPLI 
!>ASTA 

l nka&t, UUcdi~iniz hLı .,a_'kiu gün 
lcri hulduğtıı1uz zanl;ın da huzu
tunuı tanı değildir. ıı:~..,l.'lff{iııi1: 

hir ek ·klik h" g'Jıi)ı y 'ardır .. 
di.i..,iinii~·o unırı, bu, araha nedir?. 

Bu bo~ !!tinlerin \l' atlcrİn ni
lıa\·tt lf{trnda iıl" t.aın hn'7uru 

' ıniyrn ;ı. "an lkınlı~ulır. 

Zongu daı..Ca, ekmek 
28 - 29 kuruşa 

indıri ecek 
Z ıngu!d•k, ~1 (Telefonla) -E~
dı ·, n , n ... ıl ·a çi:çek aşısı ya

p- n ası f cılt ·eti ı·~u hır zam11uctn 
muV;ıff k \et' nelıcc ndirilm~ -
ti,. 

D•g<r larJft n belediye rtisim'z 
B. Fa'k E· trrlr Zongul<lak'ın .gı 
da i iniıı: hukümet.çr. istr;ubuı İz
mir \- /\r"k.ı gibi T)Üyük ~ehil"
lcr ı <! i; cah ?ine ~llutdLğint 
sôy r'lliş \'C ya'.k, 01 da yirm• se
k L ''" .-iım. dokuz kuıu~· k>, .1~ 
:;.ıt m.ıı.sının ınt.t~kiın arr~ını 

" u dt·lcmı tıı 

---o--
Tramvaylarda tatbik 

edilen yeni usul 
f aideli oluyor fakat .. 

Tekmil tramvaylar?u hLr :a::;
~·ondan ay ılışlarında ön ve Jrka 
kapılarıruu kilitlenmesi usulU bir 
Jra,; günd<nlı<>ri muvaffakiyetle 
1atbik c-<lilmrkl.,dır. Bu suıeUc 
atlıpnfa,. \'e asılanl;ır ınahsü.s bir 
dnccc de .ızalm.§lır. 

Fakat vatman ve bıiı:tçi!cr ken. 
dıluioı: b·r mecburiyı·I t:ıh!l"ıl e . 

ı · tt :ıı 

bf'niın 

<ı. l-\.ct 

t kım çoh. 
.>L:.nl-'lr rçll' 

mc - up ı:z a mdl' İ~tc. 
beıı. JLİ n h ffil'ktupL1rırr.: 

ba) a l • •. ıı· Çunki.ı, pa; 
r:ıırdan Ja · s ı~ c·~ c g~
nwn OA~ • 73cıı ~.ı a.ın ~ ..... 'c .. 
ı nıi 1 tJ.ma T cu kı·r l T.c lı<l rcdr. 
rin. Bit nci Ilı ~ J..t.unı 1 

bır ki z•. ıc .ı ·ı !kine ~. 
üçUr.c · dör _.ünci güıı tri t\•c!e gl.'· 
c· im. Bı ~el'(> iC7mı·ge çıK

mam. Ken" ,h usı • ri · gôrü
ru_Y", 

\,.az, üC:l,< zJrı... ı lıiı' 

bum ;ardır Bcl;ki baz 
·• lllC ·tu.-

evrak ra-
s:ndQn hır kfağıt ... m.ık lfız1matr. 
1Iu.5s.1 c:vclc, bu gi))ı i11crll· u·ğı· • 
sır m. A~ nt zamandJ o.it' c:n... im. 
.Bayri.ı.m günlerinde umumi ycr
lErr gczn1l"gt b-tıı.c -. bcnım için 
çok sı ·ı.nt • 'c l< ınt ı !;•''" Ifoı· 
ta, Pazar gu c:·ı ~.~ y c değil 
rr.d•r?. Her tar f .ı al;.llıkıı Bu 
gıbi tatil ı;. knndc r. •m c gı• 

mck. tll$>na a zl kt ba K 

bır §"~ \erme 
Bayram gu ehıı c <.Jk zı\ a t·t 

yapn' . çok ,ezm ns•nlar .ı ba-

l°Z . .\l.\ DOGUOA: 

p.-;Iik'de Yeni Giıı<• ada"nd4 
nıiittefi.k taarrtıT.11 Bıuu iis'-.Ü el 
rafında dc\auı etme.kt~ir. :'llütk
fik .lut"aların biiıilıı. ga~ rctine raıt-
1nen, Japon ınuka'\.e1neti henıiz- ta 
ınamıle luı ılan\anuştır. 1\laan1afih 
miittefikit~r ha\a üstllnliiı;:iint -,a. 
b.ııtirler. Bu itibarla Japonları <'l 
ge<J Yl1tıİ Ginı:tlen <;rkarı11ıtları 
ınuhteınt•Jdir. 

Birınanru - tJ~ndi.-,tan <.'l'flhf"-.,ın
d{• dL• _yeni hir İngiliz hareketi 
ba ltıını ... tıt·, (~cneral \·a,·cl. lng1 
liz • lliııd vrdu,ile ı t• R1ngnle kiir
fczindc İngiliz tlonaıın1a~ının İ·•tİ 
ıakilc- 1i.iarruza ba~laıuı..,, ,."" '>ah 1 
boJ uııca c-p<'~·cı• il{·rli~·erck AkJ·nb 
Jjnıaııına (!111) kilonıt-1.rr nıt· . .,afe~ e 
\·anuı:"ltır. Illl. f'\'\Clki 'aztları
nıızda yagnıur nu.•,sinıiıtd{·ıı son
ra it nd 'c Çin trdularının Bir
nıon~ ada ki J~ 11011 kn,·' etler: ne 
karsı nıli ... terl.'k hir tunrrtıL ynııa 
bilcrekltıini talııııiıı cimi tik Bu 
t; a,ı rıır. ge~: ha-.latlı. \'l' Çin - B .r
ınan~·a lııulııdıındaki Çin kun el· 
lcriniu hu. t.nırrırla i~'tirak t:1tik· 
lcrİnC' dair hcniiz b;,. cnıare yok. 
tur. :ıraamafilı. İngil:Ller Akyalı 
lhnaıunı ~abuk 1.aplctu1ck !>ıUreli 

Je l\Jaııdnlay'a doğı u tanrı uıa fut~
larlar!'.a, Çinlilerin de t;ıarıuı.a 
gc~nu.·l{·ri n1uhtf'ntt.•lclır Japonlar 
Biruıan.'~ • c··n hııdtıdu sinıalin 
deki \·unnan '"ilU~ ı:tiudt• ı...~\ lttli 
huluıııt,\-Otl:ıı hirka~- giin t'VYl'l 
orad.ı ('inl lcre kar..,ı taarru,ı: ha
rt-k<'tll"rdt• hnlunın;,ları, C:in "·dıı 
~uıın I~irnıan\ urfaıı uzak tutınak 
j.!-.tcd:k!crjııc dl'liidir. ('in ordu .• u
nu ht.•klcnıt·den 1aarruın .!.!Cçen Gl' 
nt:ınl \"R\{•l'iu. fng Jiı .. 1-Jİııd <11· 
dıı .... ttnu i_,·i ha1ıt·l:ıdığ-ı \"C hol ta,\ -

~ nrr :ıldı~ı unla:•lınnktndır. Bıı iti
bar!a 'l bilJuts">a ( f.ı orritı"ıunun 
bu :ı·c.·ııi lınrh<" i5tirak~ haHnde Ja-
11c.;nları Birnıan~ adan ~ıkat ınac;ı 'e 

( 

'' 

lHanduhı' - Rangoıı Çin .rnlwrn 
tektaı t:I~ ı:,cçirn1ec.;i n\uhtrınetdir. 
Şİ:'IL\U AF!ÜKAOA: 
Llbyada, :\l·h, er or<lu-.unıın ri~

ati siir'atJc tle,·aııı cdi) or. Takip 
' eden İn~(li.z ordtL,u. :\lilı\·t•r u.rdL·ı

Jarının ıuuka\:eınf'ti süziindt'n, 
ı .!\filt\·er ordu ... u bii;ı.·iil..: kı'-tniJe lt·

n1alli tc:ınin t~d(•n1('n\
0 

.tlr_ \'asiııg

tondan ı;elcn lıaberl<'w hak<lırs:ı 
:ıtiJınr taruf, 't'rahlu,guh\ tahli
Jl! etınis.tir; kal'i utuharchl• \·<.•r 
nıt.·h ü1:erl' Tunnsta. hilha~:ı-.;,ı 11i
:ı:rrt,• üssiİJlr g'ÜYl'JllHCktcclir. f-ı"u
k:ıt, )liln ı•r tanı[ (Su, Sfax, Ga
hc~i Hınanturııtl ınuJıafnıa ett ktr 
Trablu ... ~arptc dtı ınukavcnıct go, 
tl'rn1e'i ıucn(~ıali ical)ldır .\liittL•
fikll"r. Trahhr., 1'unu. kaı ı jı1İ

lıatını kc,tiklcri lak<Erdt· füım· ' 
n1cl cır.:lusunun 'azi,yt•tı :.;:ü\"lc ... ir_ 
Ilalbıtkf ..imdh~ kadar ıniıtıdik· 

lcr, 'Iunu"'c B'~crtl' ii\1rri hatı .. ııı~ 
da duraklanu:ı-.lar \{' C-l'llltpta (1a
bes) Iin1anları~1l ınuhafaza t•ttikfl', 
lcrdil'. i\Iiln er ordu'lı 'frahlıh~ar
hc clcğru ric'atc dC'"\·an1 t.·1tik(:t.•, 
ıniHtcfikler'ıı Galı" limanı. Ell'e· 
r't gölü ı.ua~ındaki ,\·olu kc ... n1c-lcri 
\·c Roınn1el ordusunun 'Iunu:ı-,.a 
ric'alin\.• nı:ini o1n1aları 

hiındir. 

DOGU CEl'fll·:siNOE.: 

t;uk n1ii 

Alınan tclıliııinc bakılır"' \o. 
Jtncj _ St3lingrarl arasındaki Ootı 
nehri ı·ı·phc·'ıufo Alınan llalyan 
'\C :\\a(·ar kıt'aları hü~iik kı(,,ct 
IL•rlı: ·' :.ıııılan Rıı'"> taarruıl~rına 
k~ır~J 4.;ttin ıniida[a;ı ..,:ı \ a,Jarı ,\·ap 
ınakt:.ıdırlar. Ituslara g~.;ı "· Alınan 
ıııiida[ua <:t·plıc"iİ Uogııc·:ır \'t.• cc
nuLun.da birkat· 111 ktacla ~ arıf. 

ını~tır. 

.JJ arl'':-rt 1 1'Üno~·c u ko 'n 1111 Ve: n nch· 
ri h;.:tı"ıın<ln elin<lL· tultu~11 hu 
köprii b~:~ındaıı hir ~an t:ıarruzu 
i~·in ist:radc ı.:dt.•rcginl tahnıiıı ı.:t 

nı'.stik. Bu ~eni ve iic:iiıu.·ii c.u .... 
tac:~ruıu ku\·\·etliCHr · 

m;3t •. 
H.ın1oi h;idı"'e' an :ıtt Dav .. ıc 

oldug-u1? SO\ it i. 
K··naı.· 

-· Ffüodinı c .rı., km·g.1 bu ... O 
b~n.L vur<lu. . },,,, u v.ırduın. 

He., .,.ı rnrizi.. dl gJım~ oıx 

t , '<~ !Um. (), n < vn1 v -
r ı tı?n. O ri t.ı~ •• s.ı ·ı .ı ~nrr:ca, 

\>•·n d.ıhrı (!\" el\ taJc r:. Ben ur-
n;,3~ ... m '> \ ilC ıl· ı 

Şahitler d:ııll·f al •. ı <.n ( I<\.l• 
nar.111 'i c;uıı \" ı nı 

b• ::-, lir~ p ı ·ı ıa .. f'1 unı '-'t. 

ti. Ane~k Jf1 c'Lc. • ' ... u 1Ji ııı t· 
ig .. clt il 

i"dirild . 

ç 'l 1 

bt cc zı on ., <iİ ltı \a 

J-l.t.rı '' i < 
au. Kcııan 
O ,.ı, Ktııaı 

ba cı 

• 
n. ~k,.'l1e<'cn çıktı ur 
Ja'IJ.ı OOi.İlrı \'Ufıi\t 1"' 

b~ı..>J n.ı o d..ı. ıaı 

\t)ııını • ı. N cıhc.1-

Oglu.... Sı·r ne z'"" • n ~· 
cl;ıı olacak....!1? Blt~ f\.ıç ı!. Siı. 
ka. ··aı{ic. ııı_yıJt lıa.'·laı: ~ÜrtLıp c,-
tL·ki,ylP ht.r•ıh "ı... c.ı.ogu~cc·cgıne. 
ciı·ı·s 1 l:rinı..• c~ ' .... ıı ı' 8Ln ,hÜZlt· 

ı in ı küµatlıın n11 1 ~. n<J kirr..scd4·h 
Lıyda ,. )k. İKi (.•l bir b•ıs ı ;ınclır. 
c.c. ısme.tsan. au.rt.ı iı.r::;ür \"U.l~ıhL •• 

fü.~ g~ <l 11 ır ~•ın<l. Ot> ~cd 
lir"["" \'".cg t',\!·~c 

ktnıı.: ruc. ı .. ı . ÖL, "~"' 'ıı r: 
,.ıkıtı.:kaUaroı\ ı c • nin?. 

jı. . .., 1 1 kı a t hır cıaam d 

,ıı ıl. •ıl..ır l~("J n b ~. 1 

\"ay l c1 ..fı • . l\C'n1zi be' 
Cİ" ,..., 2\"<.l'l'lC'rOf" -İn 7 t C1 

SL ıı ıu· ·ı·Il·· ı.L'!ilfı'.' Buı c.. •• L.ı 
is.11 v.:.r" \r~\! l\1thd1.lln b<·j, "le~ 
1ni?. KL·r.ı ıJc.), Nasılsııı b, k.t [ 
lın1? .. Büy~ nü:. n .... d'c. h 1 

- Büyücttı .. E\'cl bu\ u-au 1• B~
yüc ilk.ı.;c i~i btiyütt Bır ;.ırkJciaşı~ 

r ııı klfasınt ~·arnıı.-. Ou yttll lir.ı 
(Ut.·'. .. ı•ı 1 unç, ~~ ıc1.c 

B~kaç gün l'\ \el gazet~lcr, için
den akreıı ~tkan bir pa-;ta lı;ka~·e.i 
tutturınu. lardı. Bı.ziın arkada~· 

lal'daıı biri: 
- Yahu, dedi, lıu o kııd:ır • nıii

J1iuı ~c · nıi?. İrinden ~iııC'k rıkf11 
~emekleri, ııa,İaları lıir me,:zuu
!ıahs t•lnıi~ol'lar.. acaba, ~krep. 
daha büyük di~e mi, ehemmiyet 
\'Cri~"OI Iar'? .• 

1 

~ıı bı.. vem va2if<'rlcıı şikay<tçi ı 
bui<.1re:ı.kUdıtl r. ı 

k ıız. O. laıa. b vr ""l cl'tı· ı i 'c .. - ı 
nin başuıa <fOnd1JkJ~ı-ı zarn.ıu dik. 
kat tder;:,e'.İt. ken{İİ ı·riri 1, ıtn 

yo.'gi.tn .göıursün"'z. Çü {J, liıakı

kc ten l1Jl,;iz düşmü~ cı d ı'. Bu gez
meler ıns~ııı mali bakımdan dJ 
bitkin hale gdiı r. Bu zaır.anda. 

gl'zip tozm.ık, kol•y şey nıid r•. j 
Bu gibiler ancak ba~·ı'aır.dnn bh· 
k<>~ gün sonra. kcndilrri "'i topaı-!1-
vabilır'er 

• H.ıyat :Uzun ve yorucı.:dul'. :B.ı· 
has a. bu.) c an... rn ıı ... J'!I " 1Jrda 
Lu) orgun . .ık, .k" :lis"n .•ha çok 
h · ·ettin yor. Dör f yıl \'ı.r ki. b.ıy_ 
r•m!arı harp içind• geç'!'İyoru2. 
iqallah, gelecek <eııenin bayram
larını sti'.h ve sükun içinde ;dr.ık 
ederiz. Bu tem<'nııiyi yapmak ko
lay oluyor. Fakat, dci11ya Iıaıbc
lcr• He, bu temenni \Jban tabana 
zıd bıl' m1h yet t.ı ıır.ıyor mu·?. 

TÜRK KADAR KUVVETLİ,,-'_ 
-~----~--~-~~--~---',--~-~---~~-~/ -1 EV YAVRUSU .~ı 

Oıtl llapa ı yer YENİ İCAT 
!\IAKl'.'IE 

Gaıe<eler, gcçeulcıdc. ~enı ıcat 
edilen bir nıakinedrn balıseltiler: 
Bu ınakinc, karatllıkta ~l'Ürınc.-k 
ha ... ~ac;ına nıalik hulunu\orn1us!. 
O halik. biz. hu makine il~ ııula,~
lıilccc~İ:t. (_'iiukii, bizİı11 bir~ok 
~ aıılar11nı.t da, karanlıkta göz kırıl
ın al. kabılinden değil midir?. 

AHMET RAUF 

İşçi kadınlar için 
"Analık sigortası,, 
! ka -.ııuı · 11 !ı(ıkünık"ı dauc

sir ı,. tqkil <-d !l'cck olan İşçi .sı-

gortaları hazu·lıkları ço'k il<rle • 
• mı:tir. '.Bu meyJnda h.ımi! i.jçi 

·adınlar m<X:burj olarak b'n:r cA-
1•altk ı;igo.rtas1t ııa tİıbi tutulacak· 
lardı•. 

İstanbul tr1m,·ar ıdarcsi b r sö

zli'lde durm.ı.nııştır: Durak yNle

r ndo üstü kapalı yerlt"r ~·artıra· 
c>ktı Ye~; bir kış gc'm:ŞI • B\4 
da geçecek, fakat, ustu kapalı yer. 
ler \S.pı' nıpcak. 1" 1yd blı ia
a t o kadar uzun 00\ lı.t i degii-

Jtı". Şehirci , -belli o. ~~l !:>l~ un ve~ 
de bu ;~,aı ~ liız ı val'dır Eğer, 

i ,,evı;f.k tutm.ı.o;•Hiıı.. geçen kı) 

!Hpsi y.pılmış bıımi~ olac1kt 

Bu Hn bugüne kadll' uzum--· 

5ınd.ı bil(;l, hiç lıir nıakul ve haklı 

cs\ı;ıbı mucibı· yoktur. Sackcc ,ı,_ 

•ıortl od.imiştir. lf;,tbu:!d. bu şehirde 

"stü kApalı dln-ak yer<ne şiddetle 
ihtyaç olduğunu söyl<-meğo lüzum 

var rot?. 

BURHAN CEVAT 

r- I izahi n uıilli roman No. :;:; 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

l\1uharrlı•: !\E7.İHI; ~n:ıımois 
, ____ J 

'e el'"" ,. 
11 ıı oc.ı.: ı~ -D ye 

J..tl'.:::.0.-

n.r oJ a ıtt 'tr Z.ı\ .ıU1 
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bir bf'\""O.AG.'3 kf: n &:c 1 

•e ~· ı Dhl;'"ıi Uatı 
ır- b."ll

:.anırr.a ı. 

K .. pt 11 o üncrc di\·~ 

~~cmrye cinrc:'t 
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lı c iyı kc ,,. • .., · gl 1 
Ratıp ~t ot: 

- iki e cıL il < !la t,ı, 

- 1. u fi Al ;u u! 

g ·~ 

ri ,.ır.:ı.n l:d 

.rı ıg:ı 

Ger::" '"t e h • 
llt ni n t 

\ y • J b ., 
Z 1 j C• 

~ıc çık c.ı 

K· ny ne a:uc:ı 
" 
? 

u1 ı, 

l~i: c ini h t -.. " <'il l.-C~ııı . 1 Dil k ise ı 

C !'"~-·ı 'rı e·ıo.,. 
... . ı4 1,;. b!ll t~. 

ll.ışıtll K~ 1("4 

- u .. ~!. 
- F;\.1,;t ~~,t l 

.U.Ca tnU?. 
H tip: 

l.t c ı..:i 

• 1 

~lcız]! .. .,, gu ... l .- ıi 

ş;.,,. b;ı • .J 
• o! 

l k- LI 

c ı k ınyı...: 

u. ic1e. 

- 1-.1 • 1 t-l I{~ ) Ji ... 

l{a.y " cfc."11 h vl., Su.,, 
n.ıya U 11.: uh ır. ~ 1 

- ~~ Q l~ ... ~~' ;.,:t ~:~~ ğın 1 
Va l.;r ka .. g ı cı· ır karı.J"Ol. 
SCT::in1e k r ı:ti oU.yıı Ct1;tr , " nsn);J 

;.ıra, li:OLJ ı 1J r k ç k 1 y..rı. .l.ı:4z <ili 
(:., u ... ı LÇİn .. 1crahlJ.r 1 

Bı.a.ı m-a lıc:Sılc.ıne ... ız r. şiyc e!.;s. 
trn Cll.t.-İn ıı·n k.:ıf!yilk.. 'tıt gı."tii. R ı. 

tfp i -c: ı.>i ;~ :lr"ır 1<" bir b~Id !"' 
1 cJJlto\.01 o ' 

Fakat, size hit· şey SÖ) iyeyim: 
Sulh hiç üm t etmcd·~ıruz, bek. 
kmcdg._iz bir za.~ . , b·rden. 
bır" gcleb ir Onun ıçi11, tC'mt"1nı
krimi yabıına .ı.tmaynı 1 

I? SABiT 

Şarap Ücretlerine ye
niden zam yapmışlar 

İnhisarlar ı<laresiııce bira ve şa
,.,p depoz;to ii'cr .. tl<ri 10 - 15 ku
ru~ aı·asmd• arıtınlmıştır. Bu z•m. 
m;n esas fi:ıtlara hiç b ı· tcs;ri ol· 
maması kap ctt•ili halde bazı sa
tıcılaruı bilh•ss• ı;crahnde şar"p 
fl.ıtlarım bôr miktar arltırdJ.kları 
görülmüştür. 

- -Şi:ılttii b. u lır.:l:tya ~ ı' i("İrc-
<""t..:giz?. 

- Kol'aı,y ! Ben b Ş:t'! 
d~ o::,:nn• altıtıı 1n'. 

Dt;<!ıkleı·i g.bi. )·aptı.ar. l\'lcrzırlta k().. 
oru..ının b~flll'l. k~ı 1 ;ırd~ Ac! . .ı.mca~"LZ 
yalıııı. ~ı görünl·n gö~eriy~e ba~<ın:il: 
R'.l:f t~rd..t.ğ O'l\."\l ınorarn11 ağv:ır.-
0ı.J;"1l'dı:-. }.Iı·rzclta h•'ll•..vn. &•; et veri
y11rdu, 

- Jı.: c:!cn..jl i ... .Şif .4'' ol n! .. 
}J ı..'j,·f'"1:E' JÇfe"":c t!\O 

;, f:t il i.y, .,;! 

K va n IY8l':&El1 aıı 

tı~t:" mr.u1c.~ı. t 1ıı 

c t.:an. 

i k '7.0Jn 

ly;ır.'.et: IUIE-

kav-~ n.J. 
c"' :.c 1t1C i. ÖlıL • 

< i~;li. Illç re ı..i. 
ırnıxllt11 1<~1><İl.l1 .. 
1 i k.\ tr::ıttl ştı. 

l.;ırıaC.uı d.ı ~~tık. 

""' lamatniyh• 
il.Ti~...., k bile ha· 

f!as1~ım h&.1.t.1 

ı~Lln<:e l\ltr:zıJ:,ı:ı H:ıt u•.ı _ t rı.:ı '-!iı ı.:rt'&. 
otl'l)'a ~<Mtdtl 

Eiı:- 68 t aı 

Ç"..ı'.<lraı,'-: ori:r~ii;ı. 
a ı! ılı:J..ıı aI<lklcri 
(' , ~. 11"tr d:ten 

ı . .ı ~ l!t1lıınu ah t •• ız:ın soı!ada
kl 1.Jırtılaıını ba..lu,ı L-deru.t.r ,.·•uştur
tt. fi~ o';ı '+tu ).[uayeuc 

Ctrt•tirıi be' on n "l (•t2dtı!l-trr.a )'erleş
füm <fc!d-Or bey! ulı· lkur ıU!r.L pinpo. 
n; ;ıı kapns •.• t a1ıyar.: ~ c;ıbad;ın 

hıs!ilayı &"ÖZdcu ze.,.it"nce (:\,c.:nt:c h3iY· ı 
laıtb.· 

.{Dilha \aı-) 

-Batak cı 
fat i hi 

Deli Hasan 
demirbaş 

pehlivan ve Filek 
H a san pehlivan 

cS..ı'1 Teıgı af ta k•pı ~ oldaşım 
Sru111 !{ara) ti, Dziz O!i U,\ ueul.11 t

ın:za 1"lirk peh ivanl .. bl tJrih n u 
cld < ı zenı: n bıı· kısm r.ı, dr. 
'J.rr_ .ıL , ır \"l' h.ıfla "'1 bl·tlcr 
hJ 1 ~-c..t· ~.t!ı ut1

1
l< 1-\ .. t "tur J(, 

ı·.ıy,{ n bu \'azı' ır .. n.jl-... turihin1 z 
l)>lkunrnchın ci .den bü\ UK nır 

hiınmettır. 
v uyucularım w, Türk p<lık 

t·.1n' tarihinacn h<·'.) un yazı d.ı 

ben lıaı \adını· ve bu yazılan ' . 
.. 1"ürk kadar kuv,·ctli~. b.ışl1gı al-
tınd.ı t ıpladım. Benim kahraman-
1'nnı, Kaı·aycliıı ıı(hliv3nllrındaıı 
asırlarc.ı tv\'d yaşamış b1bay·ğit
te-rd;r; destanları, eski kitnpların 

yılda b:r kaç kişi tu.Uuıdan geli~i 
güzel k•ırıştınlan sayhlarl arasııı. 
da unutulmuştur. O şanlı )Üzlc
ı·e tazt bir ışık verebilirsem mes
udum. Bu satırları ve gelecek ya. 
zılmır.ı Karayel'o ithaf ediyorum. 

BATAKÇI DELİ HASAN 
PEHLİVAN 

1\Tiladırı 1575 yıllarına do.~ru 
Ke~.ının köyleriııcl~11 bır;nde doğ· 
muştu. Çocukluğu sıgırtmaçlıkta 

g:'"Çti; ge:nç çuoaıılı:ırıı üçü bc~İ 
biı· araya gelince, sığırdan, d:ıvaı-
dan· bağdan· bı.hçed~·n konu~ur. 

lar ~·e ~oyu~up güı-cş: .. ]eı. Es~l'r, 
<k.aı-a gözlü "·e ~en. ş.ıkrak, dt·L~
mtıı hallcı·ıucıen uıüııı <rkar.la'
ları :ll'rl>lnd~ı cD{'lııt Ji:tk.ıbtnı al~nı 
}{.ı.sanın sırtıı:ı kııııs~ \Cl·c .geti. 
tC'n·.-"'i. On :v...şl.ırınJa ıkt·ıı on be. 
~ir.dc.: un alt sında btr ci\·an sanılan ı 
bu ri ) •pılı köy ı;ocugu. Keş.ııı 
c:trc fıuın )ır ~ôhrl'ti oldu. 

Koca S!ıı ı Pa anın ınçtırd .=;L 
Enguru.'::i ,jı..:tl'ı i .SH ul•ıl'ı ıct,, lic:ı· ba
t.ar. ımpa.r:ıtı..ı.rlugun ht tarJ.fın • 

1 
da11 Turıa bnyur.,1. T"'ı-1: ırkm.ı.n 
~·iç<·kle.ı i o!.111 yigil !ıan·ıınlar gcı: • 
~·oıdu 

159;; le Eflfu: Voyrntlası Engü. 
ı·us Ç;c;arı ile birlik ı·lmu~, ı.kn.. 
dısi olan Türk p-ıdİia 1.1u syaıı et· 
mic~ti. SıdrJzam K•J<"a Sın.ın Pas.ı 
Eng tirfuıt c'ğl u lll•:ı met tPaş:ı> ı 

gön::ie:rm:~·, kendi. ı :ls1 \ ... c,,·,·oda 
üztrinc yu,·unıu~tl. İ ~t{', o yıl 

Türk c.rdus..:n~.ık" R 1" n ·lj askeri 
ar.1.sır.1.ia bır sip:lh: oı 'J Ot rj Ha
s.uı t12 bu~Jnuy-0rdu; ·n ı liı·n11 

vi bulrnus. bo~·u ikı rıctrc\·· a~ IT'. 

bir dtı\· .\ tl\'J'lTSU ;<1İ, 

Tiirk ol'dasu kurul.111 uskeı·i köp 
rUckn Tt ~a'. ~rçt , Ycrktıgü <a~
ı as 1 n.ı İIH· ·<:K Hü, res üzcrııır ~ tı. 

ı·ümt·ğc bcı.51 di: •ısi Efl:\klılar, oı'
manl.ırct t .g<ç t!t.: ·cte pusul~.r !,;ur· 

ıııu~. büytik orduya kar~ı \d< ır.u· 
harcb<si yapıyordu. Ordudar, 
ota , .. ~ suya uskcı· ayrılamaz o:dtı 

Keşanlı bu.günlerdı-cliı· kı. •.-kel' a
ı·asında yavaş yavas bir ~öhret ola. 
rak sivriliyordu. Gün geçmiyor_ 
ıhı ki, genç pehl'vmı, bit· ik· kelle 
v • esir almamış olsun. 

Yağmurlar başla<lı, üyle yağ
murlar ki gökyüzünden sJnki bir 
ıımman boşan<iı; \'C Türk ordustı, 
üç gtin üç gece ııı.ı içincie yürüdü, 
su içinde 'Uyudu ,.e üçüncü günün 
içinde bir bltaklığa saplandı. Bir 
ana baba gi>nü oldu. Scrdal' Koc.ı 
Sinan apnın kurde~ı Ayas Pa~l 
nın oğlu Mıııs!afa Pa~-a le Nlğbo
lü san~ak beyi Hüseyin Paşa, atla· 
rınd:tn dü~~üler, bu nıah~er kal.ı. 
balığında çiğnen'p •boğuldular, 

Serdal' Sinl!l P.ışanın dı k.ı _ 
paklandı; h:ı.rvar, .ığır gii\•dı·sııli 
haıağııı içinden kaldırJnıadı; bo
guldu. Sın.ın P~1a, n1Ut"-afııl .... rıuı 
kaybotlı: cfü ho)·unu apn ~ı.nıtır 
ıç;ııde ~·,1ya kald,, askcrc karı~arak 
. ;;ı·ürr;eğc basl.ıdr: ihtiyard1, ;;:ır.1· 
<lJ bir dUl'Up 'Clinlcn'.J'Ordtı, dil~üp 
kalm .. mak i~·in bütün g.ı>·rı.:t .... , 
"&rfedıyurou. • 

Yagınu •• kimseye gôz ıı\tiı·n~ı· 
yor: cBre 'bcıı S~nan Paşavırrı. 1 •• > 

üİyeıı sı-rct.; ı kin1sc işami ·crdu. 
H .. yatından .üm'd '1i kestiğı b•ı· an
da id' kr, Koc• SinJn PaşrnL'.1 ;-a. 
nında dev gii:ıt \'Ucudii ik> Deli 
!{asa belirdi. ogıldi: 

- :Bın sırtıma Koca Pa~ ,• ıc • 
di. 

l'eJ.li,·•!l Deli Hasar., o nıan~crı 

gÜPL.r.d~. u korkun, b2tak'ıkıa, 

•:rl ınd1 kvc.ı biı· adam ,;" tam b"ş 
ı:;uat ~ tirüdU \'e Sc.:rclcıı SıuQn Pa

<'>1 sel5reel y .. l;a~ıııa cık.ı d O 
gündc:r ıtib.ırcıı Kesonlıvıı (B ... 
1., ·çı) 'iıkaiıı ı·eı ld; !Jİ5lırı·tı bü 
tı.;. ı vrdllyu tu:tu. Mrş't;.ur Ku'° u
cu !\fur.ıt P1ş;:, bu t"ı·an b.1İıa. 
cı ı· }ıgıt• kendi kıpısıııa a!dı. Ba
t.kcı Del, ır~saıı pı·h vıo, o!uıc -
(·ty{· kadtr f\:uy ıcuı u1 .\·anında, 
t .. ııun C'h s.ıdı.k bir adoını, l;ıt nınh· 

tem d.J:;tu, k:lıct. - her 7.1~1 ... .n gü 
'cnilir b11· "·t'nk ı:oı·b<l.ısı olarak 
Kaldı. 

DE.Y!İRBAŞ HASA!\ 
PEHLİVAN' 

1\Iacaristan, Türk idaresinde yüz 
elli yıl yaşamıştn; bu ~·üz elli yıl 
i~iııde, tarihimizin Bı.:din p.ışalart 
•rosında, Sokullu Mehmet .P•~a -
nııı ame.ısı ()ğlu Mustafa Paşa, 
pek şanlı bir hatıra bırakmıştır 
Mustafa P~a Budin \"ıliliğlnde on 
üç yıl bulunmı•stu. Bu yıllar, 
'l'ürk p•dşahı ile Engürüs Çasari 
aı·asında uzu~ bir ımlh devresine 
rast!ar; fakat Mııst.ıf Paşa, ;c;kcr. 
lik bakımından biı' çok palanga ,.c 
bir kaç kllf' zaplc·tmi,ti ki, bunlı. 
ı .. n ara::-uıJ.ı. Filc.ı-; kll{',siıun zae.t~. 

Türk gücüniin l' kuv\'f,lıııi' muh
tc;;em bi.,. destanıdır. 

Mu 0 \afa Pa~.ı, güreş rr.eraklısı. 
µehli\ an bab11st ·oir ~·iğit vtzirdi. 
r-Iaiyetinde h~ı ran1an ıçın rn .ız 
he~ yüz IU\·ana gC"I~ beslerdi. P('h-
11, .. lnlar i~in Bu-d n y Jıla ı e:ainı 

'"·~·ıktı: c-Bcıı gc! .. :ım Pasan1 de 
1nc·~ k.i.fiydi: Dt:rlıal b:r ~İp<.ıhilık. 

\·erir tcpC'rleıı tı •n.ı!-!·• gi\'dir·ip k .... 
~attı', cebint• dl: b~r kc.·sp t(;ıu<tı... 
tıra:::; ,.,. h.nnanı para: kov ırdı. 
ı,ıe; l'iıl'k t<alcfi• zaplı·den. -Mu..~
t~fı pJşan111 pl·hlivan ) İJ~itlL·rın _ 
d~n Demirbaş H.ıs.l!! Pehli;·an ile 
kırk deikaıılı arıkaclaşırw. 

Aslının t't:t1.:li <Jlcitı.ğt:: bi:inmı_ 
\·en Dt·mı.rb.ıs Hasan. in.san sL.rL
lıııde bir a>la;ıd• P<n,esinc gcçcıı 
~ .(Dcrnnıı 4 iiııcii ~ahifcdc) 

.Yaza n: Al i Kemal SUNMA.N 
ı~ JH!ll .\ ~ı ıı uı bi ı ar i• f1 ı ~ t g'İin tj 11 

hirintlL· ho-tuhn·c.;ıı o devlet ,·ur 
k11Y\·ctill' ın11ka,·eınt.·l ctlccc-ktir. 
i ... ı•an_\a hudutJa.rıuı gec:ccl'k or
dular luu~üukü nıtthariplerdtıt 
hang-:: .. i oluı- a ol..,u11ı nıutlaka 

' nıuka, l'ltıt·tle k.ır~ı}a ... araklardır. 
I-.11an~cıııın hıtaraflığı İr•buı<lıı 
kendini ııniichıJaa İcin Ierhttli 
ğİJ1i. J upıuu ı etr~&frnd». giln g-ef• 
ını~,,r l..ı .\l'Jlİ btr hilher :ıluıı11a..,111 
'<'.'.H cılac~~•t dai.r ~ c·ni bir rİ\"8• 
\el ~ıknıa"ıul. Hu~ünll rdl• de iığ 
r<·nilcn ispan,\:ıuın ,\lınan_\a~a 
kar .... , ı,u .\ıılda hir CC'\a(l \l:ıt:rclt 

i)lc.•dl·ıth<'ri hıtaral"lq;::uıı n1uhafa-
2a.\ a daiı- olıırı \ aı~\'t•hnı tt.·kid t.·l 
tlğ;i olu~ uı· 

(lrt:.ıdu hat p baknıııntiau h;r 
\ ak'.ı 't'' n bir lı.ı<fi-.c- olın~ıınakla 
berah<'r gcl<•tl'~e dail' ihliınallerin 
sİ)oı...,L·t al<"ruini 11l{''ignl t•tliği go· 
rliluıcktc•<lir .l\rtık hugünkii ~ii· 
ınul \ c eheınıııı;ı. etini alını.., ol:\n 
diill.\ ı harbinde i ... t• tüı lii ihtin1al 
lcriu \e iara1:İ) {')l'ı in hatıra g~l
ıııc"ıİ tabiı sayılıuaktadır Onun gi 
bi d:-.h~ı r~k.i \·cka.\ i dC" hatıra ~('
liıİc~ bunlurln ~ {~nilcri aru\111d11 
bir ınuka.' r ... r ~ ilriihntk, hİf; ut 
ınaısa h~n1{~1 noktalar olup olına
dığıuı aıa~tırnıak k'ıla~:la~ı) or. 
~fC"ıcliı btıgliıı Anglo .. Sako;~ı. ta· 
rafı hiçbir zaıııan İspanyol bitaraf· 
lığuıııı ne İngitiıler. ııc de 1\n10-

riknlılar('a b0Tuln11,\acaı:ını ileri 
'ünncklcdir. F.iicr !llilı-et taraf• 
İ>pan~·ol h"iaraftı~mı bo1nıı) a kal. 
J-ı~acak ı lur~.:ı o 1.;.11na11 İsJJan.,·a
ııın ıııukn' emeli ile kar ıla-ara.k· 
tır. Londratluıı gelen tel~ra(laı-da 
b:Jha..,-,a ı~ı dr iJc- .ka.\ dedi len C'İ· 
hct de- hu olu,> tır: E~er ..t\lıuan 
kın \ctk·ıi İspaıı~a hududunu gc
~ccck ofLırlaı- ... a i..,pan_\·anın nıuka
\'l'ıncti ile kaı)ıla~ataldardıı·. 

l•:ğcr hii.vJı: bir hal \·uki olursa 
di~·l' tnra7.İ~·e ÜLt•rinc :kurulacak 
tnlımiıılcrden ılk hatıra gelen 
18118 11 de N;ıpd~on 8ou;ıparrın 
İspan~u.\·ı i"ıtil~ı l'lıne!-tine k;.u~ı in
g:~teı-t·, İ~panya , .c portek~L ara 
suıda Fransala nçılan ınuharc· e
teri and ıran \' Cka:ı·iin t;1kacagı olu
yor. İbc-rJa Yarunada~uıdak' hn
tckata İogilizler pek chemmiı et 
'cr111i~lcrdi. Bir laraft.an İn;ilt~· 
rcn:n a~keri ~öhret ' {' ınu,·affa· 
kiycli o muharebelerle lemin r ıl· 
rni.~tir. Nnı>0leon·a kaNı ~·irnll ~c
ncl:k ıııiicadelc deninde İııgiHcıc 
~·iııc İber~·a Yarımada,ıııdaki ha
rekatla Frau•aıuıı gitgide cddiğini 
ve Nap0Jeo11'tın artık dü~nıek za 
uıanı ~ akla~tıA'ııu ~i~rıniiltliı. Ue
ıı izd l- ku, ,·eti olını.)an :\ap:!lcoıı 
İngiltere) i ba~ka suretle nıa~IUp 
clıııi)·e ç~lışı)oıdu. İsııan)aJan 15 
1ı;11 ki,ilik bir ordu i't~nıi~, lıu fs
ııanyo Harı nal tık ,chi!lcrindcki 
Fran~ıL ordu!>ıuna ~ ardınıcı giJll 
derıu1~ti. Sonru i~ııaııya :ıra.z·
sinJen 40 bin ki~ilik lıİr ordu ge· 
çirerek mü,ıakbel hare at iı·iu ha· 
ıırlanı~ordu. İngilı<'rt·nin o ;&A· 

mun A\·rupada ~·alnı~ iki df.,: u 
·\:arıtıı~: is,·e~ ilt• l'ortckiL. (>or· 
tek'z ile İngiller<• arnsıııdaki df.51-
luk o zaınanduııbcri an'ane halill· 
dedir 'c bugiiıı de iki>i ıniiltc
fk bulıınuJnrlar. hpan)anuı , a-

(Dcvaını 4 üncü 'altifedc) 

t:11 rı !'"i.zı."DE"DI. 
_tf •ı>ımızU1 it' 1 
Beled ıye n~ şrıyat 
naüdürlüğünün 

hassasiyeti 
25 1·,. l'ini. ~rıii glbkü gı~ete. 

ıtı;i.acıc ç .. "kacı b-r Ş "UM hakkımb 
Bc'.l~·e N0-:-riJ'• t \'e i!t.nW:t.ik 
:'ılL.:Hı-ıi.lğiliıdc.ı tı 1t"ılicı·ı) .J. 
l;ı!.;:: ~ 80!'"!' Telgı~r Gaı:ct~ı \·~ı 
t~lı·• ?.Yed~. LUğünc: 

G•.cc:l1."llbjl1 2:./J•l/942 tar:tt; 
: !ish:t: rıda çı n c7 •Y ltr.r.r_tye~ 
~r.ı .._ı.._ .,yın 7 çocukıJ anne-. 
b> y.ızı J<ı11da i tanbııl 
Dt' .eı.'liyt. Sıhı İ .,.1 ~l 1llüt1U
ğ...:r..dr.n €-c:lt.n t.'CV2p .t',a'"tc.ıad:r: 

L:;.tn - Yı":U: Posla ca d'o-
ı.~ 6~ r. :'r."'r;r-'.ıı et u uru t.ıl-

diı \;u • c loe·~ n t1l1. bi tttı· , , 
d At m .. • cy.hutıı nüc'.'1 
ı-t .Jİ 1 IT'c !'in letl'.·,ı~ \ e 
h~ .u;r.nclc:. ri. :-·ap .. n S'.h-
h.J. t t' i t·tl ı; ti M ~u•\ en.--~ \'ı ,, c-
ti ı~{\ hu t:\ ı kPı go .: l ı:; , .. 
t Jl te-si110 thali .ır 
.E. ~il\: 1m tecr.,. c\ r ".ı enuz 
gC 1'1 ıi:-r.-'Jl'l +,i, f~L :ıcoo ı":J ı le. 

d Yuy hr fın · 'ı dı.iını aygıfu-
1'1 · Lt lıi ..ı: lriın. 

S(J. '.CELGJt./\f' - U'"'edi)<" 
K~ry \ ~ i t,ti 1 ik l\'Uüdü lu,gu
nı.:.n 'bu 1 -~ :ıa ""c vatand:ı ~-
kfı.yet!crinı t:ıhki!-: ic;i.n gö.· •'" "Cllilğı 
!: •'ttt ve 'toa, -l,y~ t(' '" \ur 

eôcnz • 
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Küçük milletler 
ve Almanya 
ı e•Pt'•l 

la rt•rt olnrak 't·elki...,4.'.h<-·r Ilco
h:u·htl'r-in du:ı~ın:ı :lu1in., diy1..' 
cck t 'k kinı~ ·ar nudır?. Alırı.m
) an ın 7afC'rint tar-.aftur olabilcrtk 
1ck un~ll' l>uhtnühilir 111i:> Bü.vlt· 
hir taraflllık ö.1<:1kt;a i11.,.an111 iı>r 

k•:lllli <.'Iİ ilt" bo~ nuna gcc.1Tiıı .v~nc 
kt•ndi ~·li il<' c·t"knu İn'flen h;.•'-ka 
nt' olubir r'?. 

~:.; karsı bu a<:ık durıtın utiİ\~l"C .. 

he-.ıHde "ı<"tnı)ati du.' ınalurııun a ... 
la ınkanı ,-oktur. (_'linkli ı1t.·gi! 

ıni'ktlcr, fertler ılalıi l>ii~·lc bir 
int'lwıa tiu1wı g~tirnıedik<'t.' rt7t 

\l' ıın• \al nh.at gö ... t<·r~HH..'lh.:r 
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lıüı ri~ t:t \'t" i~liklaı:ıti rt['t.'.(I -
tek. ,\hııanJa k.endi nkı d1,1&1t a
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lt·t \(' nıilll'tlL·r hdı· tı.: lehhii' l' 

rll•tt·kler \<" bir rın (ılltl' ..:\lnı~ ı.ı. 
ı~rnt·t·siı:rlt·n ı,\ rı1ıp kttrtuhnı. ı 
b.h.ı<ııkları ır. lfalfıi. 1tnl~ .ı da 

ı leı (1 1 ' 
PL !( ' l Ol Do nchr, n , / Paris civaunda bir 

ıh va alanı bon1ba andı 

' i il t .. 
'" 

c 
c 

Afrika haıbi 

< n 
e 
t lan A 

lT .ı unnl'1 kt . J ıH 

nı r n ... kJ. c:d ~·. 

J .. , l 
~··mc:" ~ ı ·ı.rr t ı <c 

'\ el,\ \ C'l tc: r l ı r 1 .... 

lcıit 1 akrrı 1 h 

tikkr J <I ı b l l ır 

..,, . 

• • 

.J 1 ı • ~ 

.;..:-laf ..... :1a bı~ ı,rr. 

cağ süp < .Z' ı 

Yar n+ mı \On 

tldtfl '".1 

rak tlhrr.I d'e 
\ e•lcr~ n ı 

Ktl\

ral; 

il};) . l 

· ir et· 
f ı.; su b., 

be tr ı)(' İ(C 

l () 

c re '• 1 l 

< R ı l r a 
\ '•O k 

7.ı c r 

t ı m 
or .ı\ " .. r au 

\l A il' rJ. 
m :..t"t n e .uı ll 201000 
bıı km ı;: tırt1 • Bu n- . ıt:bc f'!. t 

c. L• bı • . .. i :>aı , ... 
c·i1w \C h ... ,z .. r.\ bl, <.., 

~ tn pPk \ok ı;a _ ,,, 11' nıs• 

ı r 

h< mb 
}l ın c; IH(J 

l c 
'\ll"cr k n 

.I.] \ 1\. 
el 

,ı 

A .. t • 

P.1ris a 

tı .r ' 
ı t ' rı On-TY ll• t r 

rtF. 'bu ele o ,,.. 
t'<f tutt klalll' 

Et.rl r · • 1da 1Hl2 1 p, IH 1 
tan.'-. 700 "' .. ı · 1, W,OvQ tüfcK., 1 

Vened1k ve Trieste 
boşaltıl ıyor Bu. ;u ckmek.ir 

olmak , lngil % er Cır. 
B rm n .. !unu 

~i20 . ımon ~ .ırd r Aynca 64 / 
t ' He H n3 t nk I rip .. ~ 1 

v -
Xl'') ork. U (A.A.) - An upa
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Jll'k bii)·iik hiı· ,;;r"afü• kiitlı• ha· 
lindl" tt•tk~tınL·~tı..· ohlu.i{n hild'ril 
nıL·ktı·dir. F1ornu~ı \C Holcn,a· 
dt:tu da nıuhut·t•rt•t ha tunu tJr. 
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~ ~-n~r. Y<nll!<'tttl 4 
nıh Zabaıy,ı. lı:....,. irrll>lf<!h:ın< · ele 
1 c:ı ;n::ırn-;ır * a. .t.c:w ~ I' Şü.ı:ı ı s:.raco ... 

lJ ·,t.r-.iteCck.i ! 1 G!cbr ı·r içitı 
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IFecf bir kam on ka
zasında 3 kişi öldü 

İzmit, !!1 (Telefon!•) . Berga· 
ma.ıy on yedi yolcu ile h·l'e<ket e
cle 83 nu'.na• ~I. kaıny0u İğrigöl 
,-iı·ı..j:ıı:. devrJnı·ş n"60 y~ında 
,.ı. _ _,tah ile Aıınesi Fat.m ve Hı· 
zır Q?mü~lerı.!ir. Y«li kiJi cf..: yara
lr.nrr'ı::ınr. 

Mahkemefer e 
<2 i?M..ı S hi!e..i n Devam) 

pea c<>zasınn rr.•hklım ctt. kr 
Beyle haylaz! k t-dı·ccğine o~u"a 
)a! Ne g .. zcr? Sade, hayln hay. 

lZ. soxakl.uiıari:mhısın~. 
- Çal "1l!l)or mı.?. E<n ck,tl'i

·n goru) orum. Elinae <";'aD~L •• i 
cinde lr t"Pları .. U•lu uslu mckte. 
b .. gidiyul'. Okı..nıuyoı· mu? 

- l•ahi biradt"1'. Mcı·kep kiibeyc 
taş tıı~t lk~.ı: Jı~ıcı o!sn, ~'e~tl s1 -
nıdı nıt·ı:.epltr gürürdük. 'Bu da, 
ncrkebin k~bc)e •·'Ş bjlllnası gibi, 
ır.ckk be· kilnp ı . -ıyoı· satle ... Biı 
bu~ a~tıyke 1,, Cülüstanı t·zbere o-
kur, tccvldi. ilm;ha' i ·bülbül gibi 
biJ;rdik. Ne t«;vidı". Ne ılmilıal'? .. 
Ben bu ya~tnykcıı, lsragoci okur
dum medrewd<· ... 

- Sus! Onlarııı z~n\anı geçti 
.ım:li ... Ş'nıdi n;cdl'es< mantı· 
kı ~eriue gnrp nıaotıkı V'<, Unut 
::ulı~kı ~e ·lerı. 

Esnaf cemiyetleri kongreleri 
cı lnci sı hıfcde:ıı Dt,t•aml 

Buna sebep m.ıl s•hiplcnioi 1 ka. 
pıcıl.ua 15 - ~~. lı.r:ı urasırca çok 
az iıcr<t vern>e lçı-ı 'C iızal.nıı cc· 1 

mıyck aıdu· nı t.'dcycm .. mt!..
.ridir, 

l!J~ at pahal. ı_gı kaı nd.ı Ya
.\ et crıni• mü '. · tır ;ongn>de 

ı a büt.;, i o an bu ccmi\~l"n 
o<rllc. ine b.r Ç<'·• bı. masL · ıste-
< 1 \re tslc inin t·ın bir tr,t: 

il • hai·ne get.rilmc · ı, oı.:ııun içın 
ut.. bit el(· ;J c."11

· • ,.'\ 1 .. t J.\l '::n"--

{fa v:ıııa va.kıla •iki\,·et ederek 
bllnu Öııl~.nc\: cizerc ~abıt.ıi beıe. 
<.l. ·e lnliır.r.tnamcsıııc b;r mjtlde 
i av<s füzumun<la durdular. K'>ll
g!'<. hı·) <.:ti 'trnıı.trruycsi bu dilcklcrın 
tı<p>iOI _·abu eı ti. Bu karırar ne 
zrıın"n tJlbi. edi ccck m 'lım ac
gı<? .. .F~••I ':ı d;_,m bi şe~ v.ır· 

s. o da ' pıcılarıı'. zabıtnnın km. 
\ 1..: • 

1
1 bır' r rd n· Ct!:iI malart \'C ha- J 

Kikatı·rı bu \t, i kürer ·a ıhtiy ~-

Jo. l b ıı h <ı<i l! utl1.ı '. 1 

Milli Şef 
n lıu S..~if 11 va:ı;ı 

Bııgu , gao,_ 'L :Sı 1 • bö'g 
le"-nız .jyarct tllım Bıc ,f,{ 

s:ır . ntıdar '\ı k z , r l:•urn iı , ı;tA.-

7.ul ve şirin btr k banu; hemen 
tamanıjk lıar:.p cin u , p·'< mfite. 
essı oldum. f'a.:. r: \'oıt.ın<l'" ·lanmı 
büyük SilrSlllt.1 içiuLlu <;Ok ır.~t · 
,.., arlm.IJ görmek b :ı 'l<'>ellı ve 
kı.a v t v.ıdi. l!r.timiY3n fel.ftktt 
mıntaka!~ruıa C" nd n ilgı :>ı ,.L. 11 • 
k1ımct tl'<ibırltri.nin ·- betli w ı.~~ 

niş öl<,1l"-' c;ı m.ı , fdakcli ::z z~ 
manda t.am•milc mmi.r rdı·bıl -
ctğim·2.e emniyet verı~·oı·. 

BurJar. ögreıımı .tcı sev •ndi
ğim g.bi, bende" d'~'.t·rken sııin 
ele tcse.llı bu~-cagıuııa cmin"n . Bu 
~özlt·rım ayni 2arna11d,1 B:gndıçh. 
lerc, bu soıı güuıcıde cnlor gibi 
has::ır gfrcn ;r·~· ere, h 1 s ·1e g·· 
zel Çoru.:nun ve M cıc ız· r.ııın 

ır.crkez \'e .köyler ~c.c. z• '.C e fı.ia 
kt>ti gören vata ~1n1n .se iıın ... 
lartrr ~C\ Jile riıvı \" y;;ı 1 n ilgtlc 
rim zı dade cd<rlı.:r. 

SBV1NÇTE VE SELAl\U;'J.'TE 
HEP BERABERİZ 

Bütıin milletçe sevi çl~rde lı<

rahe-iz. Hrle "<mkketin:: zın her 
köşesinde bır clcrcmı'z c..ı.rı. bü. 
tün m4letçc her ber cı duyrr.ak 
tallZ· Ilü~ i1 \'C km vel .. lı•r rni 1-

lct'n 'bili.ün es;ıslı lll<'Ziyctlcrini 
fDp•ağl~m taşı~·oruz, 
Sb"ViMLİ Bl:R M'ERKJEziMİZ: 

SINDillCI 
Sındırğıyı da ziyaret ettim. Mem

Jckl Uırizin sc\·imli yerlerinden bi· 
ı· i si olan Sındırğı, çalışkan ve ba
bayiğit bir halkın ş.-n1cndirmcs'lc 
de çok <:1.-ğcrli bir anc rke:ıimizdiı·. 
Vatand."larıma fı<'~~ buldu.loçıı 
Sın•l!l'ğı ·ı göıomelcrinl tavsi~·e e . 
derim. 

SİZDE.\' IlfEMLEKETE İYİ 
HABERLER 

GÖTÜRÜYORUM 
Balkc>1rlikı, lıütiın '" 

0

} it" 
her ta.ı.fL iyi çalışıyoı suc.ıız. Siz· 
d ı. ıı.~mlek t iyi hiıvadi.s yeriyo
rum \'€ bunuu i.çiu .se\'iniyorum. 
HepiıUzıı se\·gi ~c sth:unlıy:ır, k si
ze tlmdilik \<da ederim Şı 'r 
esen kalın. 
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z rf ı 1 oı lı rın <•ri •· 
\(11 mukc c{ ( ı ı.;.ı· lt;t\ • ınan~t. 

t \ )l cluıı"'l\:'.l.)a k'1 ı Zon'~ ı!
CJ. madtı oc tt ar11. ı., 'e S ·'t 
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1\ttcıiııt: ~~orl' t 

,,.<:tlı· ve ,,,~ bel< iı c 
< ıştrıl.ıcakluı·d •. 
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mi 

\";1lr. z; a) r.i zsm .... · ır< ırıt r v 
nusta rı<m 0 1,,nl. r. nl r ,, 

dli be ) nd ~ L ıırı bul 
, kdlefll, .ıı J ;ırçlarını od<ıne
Fnlcı· • .Jtkıne \ah li cınval ka. 
nt.ııuna go 'l nıt1oı.ırch.· .>"aın ·o...x
tır Borclc: nı t'.rm yıp .rk- il'• 'llr. 

btn giirı r.ırfırnla \'C gıltn ikla
ıında l•a n bonosu laln·il,ıt \C 

~· a baı.ka tc rr.in • ın<ıktubu te><l• 
cdcnlt o1ul"S1 tııınlar lrn.kkmd 
tahsH ""''' 1 -~ııunır uu t tlı!l:ııtı 
\ v.- <:ah~m.ı mü ~{cllc-fi f t-i bi r a~ 
f:C' • hırakıl,.ac:ıktır: 

VALİ MUAViNİNİN 
IZAHATI 

MJJiye, ooltd ye _tı.IK:krıııd 
Cuın~n4·sİ gtinü iiglt.·den sorıtıı. ve 
dh1 vaı lık verıf. t ;, Mıe uğra • 
~ıl'T \•mık şubcltrın !kapalı bu· 
knması bazı dcr,.kottulc,r.ı \'lıl aç· 
r ..,;\ · Fukat hahi'-a udur· ~Yu. 
kardn da :ı a Jığımız ı; ıı- lıı. işlorl • 
gcctlı, gii ılı c ul ollr mc. 
murlar <. n b« gü .cfonbe ~ ) 
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U\ nl:ır:. • kcl5ını t ii 
\ l tı.İJlC ra~ıUl'ıt ıalt·1 İ \ l' ,\ l'llt ı 

ıanıt llt' hiitun kır~,~ ı el:ndc ıtut 
l'Rk o1::ın r\l111a11\·~nın cınir -ku 
lıalindc.· lnı1ıının k eıtdir.c~ini t •• ı 
\n1i,,<·t .kar"j"'rncla ~iınd'.deu dıı.\. 
nuık nH.'\ kilndc lnılun,;.ı gtrl·kt'ı 

11u!~.ırh.ton, ltuınauya, ı,1 .. ıtar: 
l~ın Jtır\ ati,lan, Slo\ ak.) a su ' 
lnı gihl (.''a"'en ortanca ,-e k.iil·li 
<lcdı tlt'ı he •İıııdidcıı hü) ük ~\l 
nıaıı~:.ır..n hi.r<.'r l:ynlt·ti halİı!d 

tı.litkki uhınıuak ,-aı.;İ) <'tinde J"al 
d,kf;ıtJlll hu ,\'llZI iJe i).i{rcll~p nnl. 
ınak nıl·\ kiinr giri~( r?<.ır, d<'ın' k 
ıir. 

flula~a, \ ot·lkıı,:r]H.'r IJC'uha<:lı 
ll·l·'in ~alı:,1nda J~ı:r1in, tar&flı h. 
.rafc.;ız lıi<· khn'f''e İJ.j IJir nıi ... 1ı1 
\t·rıni .. dt•E!ilılir 't• n1Phakkaık k ~ 
hu •u:ık 't· n..._ikfır ifade karsı.sınd 
kıta ıiıcr.ndc ~-a~ı.tıııı .'\lııı:uı ıık: 
dışuıd:ıki lıiitiiıı ııklaı ın il ılcı. 
kii(lik \C o.rtanc:a de\ lc:th•r ha,{: 
ulınok iiıert.~ J\bnan\ anın ~.ılt· lu_u • 
~olunda ,.c tt;{rLındo.. en ha"Iİl bir 
dilekte dahi hulıu1uu.\a<"ak1ar \l 

hihiki, biitiııt lıunJaı uı. d ilhıdc:n: 
- Allalı kmtar'1n .. 

:ı tı 

{ 

L·ıı d • 21 (A A.J 
lıaflf on ta u kil 

2 mır 1 ııa r.~ 

t't'(tl..: c re 1 J:I ı.ı::: a. 

ı t. ıj C.i ..ır t· 
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\r, rtkın 

• "i •kıs' 
b. .ı 

lıulL. ~ ,.. 
ctm' i<"r-

""ln n. (: ~ 

vı l!rP' i 

oh· .. An 'f' ·ık 'n n\ u ~ak 
1t" c ı. r ,..,._kl.ı 

g ı CJ11 1.4 h:t r. 
L• G 'll <'ttc't.ic bıı ·h.ıı ak IJ];I 

'llrr ,\ r Pc'nı s mırlar> •le· 
r v«ı·ıltr tır. 

~ 

Fran~aya ağır bir akıı 
Le ııd J, .!l (AA) '\llulıi'll 

mıktll Amrı k 
ı· n Fı 

n . ..: •c 
ç•k r 
ça tc 
l rır 
r· ı 

e: .. tco ıo:o t.: 
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ıl c 

e c n 
( i 

\ nazrlı '' n 
Arneri..:·aıı '1-

~, r k , 
r m .u 
T tc dd • .n 

unu 

c. ~~n1nn a, ~ .... " ının s JlS 
tün r. i. .orı.ır •• r. sonrı: 
ç. c ~·l • 

ili 

Mu· hfın cı r 6 b<ı nb 
~ıpt 

' a 

Rusya harbi 

.... 

''.l't.'&n cnui~i ~.-k~ik ulnıı~ ~u.:aktw. 

20 li:ıfnıım dışıııda ~a")an hiir '" 
... nıi~'takil ınilletlcıin ise Atınuuyv ı. 

(1 t?"d s 
C'\:pnf' e. T.:.J('\:'dc ,.l':.ı,· l 
ı1\.uıc <'.t rccl'de ın.Jıtı.l ı ı-aı~ l'l 
pı.lır. t .. 

' ' 

'c 
J • ı.;t• ~ r ac!J-d.ı• 

l1f'J(,Yu ıc, c • 
.l.C"' ll;;tK l u· 

" 
o$\11c! ğu < 
ka .... ır gi;l :n'-111.ı: 1. 

J> 
l( l' 

)Jt t""'_.yil 

İııtanbul Üçüncü İcrn Memurluğmndan: 
~12/2041 

Ull' lxr ı Lın do 0:. ~· o. p .n 
ll!' l ı... • l\1 ' J .t ... t 1 f" ıt Şeı-
CU' le S;, .t Ef(•IJc' SC :: "t .ıl t 1~ i :ne t.. :;ez 11 u ır, 
ta! l 80!1 a<t:.ı 13 (l r;;; ~_rrnr:ı m• :C Qf u ı> hct 7: .... 

"'1111 i:l r. • ~ l ., yar l': · .:... ...,.. ' 11.l 
!\.~ k. i c ' S;ı; t Y.;tc:'"1i so ;ı · ı...ı ttu • ~ 

·eın ·1.ıfı.• '\'..ırf. 

StP.~ dlJ.i.lt;,J 

ı. 
r l rr. 1 

bi.ı:! C.o 

\ .ı. "· ·-

1 - İsbu .ı~ r mcnkt.' - n ~ · l1 r ma rtı 1esı t_.' ıı den 
tilı .. r N .. ılc lstanbul · ·iınc~ı< .. ~lair< ;, n mt "t num r 
do he; " gört..lıı n1t·s ı<:i "çı :t u . i .arıug, ya.::ılı o 

"'lıiır,t a. :ı1- ... iy<'n 1
t· i ~u ·rt:ı.r.--~·c \ 42 .2Ct44: u sya nuıo 

i"t rn muri)çt'mi._~ mürac.ı· · 4 L I!){lidi • 

ı ulmtı.s bulLı'dı.. ~ ııd.ııı ba.\Tam 
ye-; ı,.,,J< bu bir Lı.cldk gün•ük tJ-

1, yapı' r;.lır Ma.ıma'i hı .ı

d bazı ~ubderdc mcr • .ı..ııır :ı ~c 
c·alı ur..J< listeler. tal-, kkut a '
icrlf· •nt' g'~irın 1t·rOiı. 

J(cııd.sne bu 0rlıah gorıişlL 'ı. -
mıi.z Vail muavini B. Ahmet Kı. 
nık ta bıı <:ı.lıeli teyit ctnlıj ve oe
m~t!r ki: 

! hcv un,.:: t bı 

cı· ;.1.ta J!l)". IO' 1 

2 
• octi 

lı C. Kl.r 

rltrrnay" l r r k .çn ~ UFJ:"da y.zılı X1V1l'<"1• 

c P<'Y Ycyıı mili bH· banLıll'-~ '\cır.irat .,. ,,,tt•'>ı. 
(Madd<o 124) 

<- Varlık vergisi mutlaka OO;ı 
rdil<1'rk kaııuni bır bor~tuı-. . Bu 
hu.susta.ki kaııu~ aync:n ve haı·!i 
haıiine 1aılılk olunacaktır. Heı· 
han.gi bir gecikmc ve ikgişıne ih
timali yoktur.. • 
Diğc~ t;ır?Jtal\ yal'lık vergisi 

tcsbit kom'syonu in•liyetc devam 
(:lmektedır. Vcl'gi tarhıııda ıı•yet 
l.'.nutı.ılaıı mükellefler \'<ll'Stı. bun
lmn d• vcmıe kabiıiyel.cri tetkik 
ve teshil <dilerek varlık VH{;İst ıı· 
iınacak~ı··. 

VE'RGiNil\ PİYASADAKİ 
MÜS'B'ET TESiRLJ<IRt 

Vm lık vı:rg.siıı;n l'ı) >s>dık' 
mL s' < t lf <;ı lc•i göriilm<ge başla
mışt.r. ZchirC', :.ı.unifa.tu:•a ve (l 

~? U; 'ıı ile .ımhtc' if csv fiatla-
• n l, <Jüşükli'lt gdı·ü]rr.ckte<Fr 

A'lın f;a•llrı d• 1t-l"C7.zülde <ıc

\ a ttmektc dir. 

lllTİR .\ nı:ı; 'Hl 111.\ Rİ 

~ ve kfıaı,} &o~i ga,, ,.· 
• c.: \j c i ' "l li r<-sin·ı L: 

, •. ı:.ınd ı&..i 

l~ı rı tı ııc, n • ... , o l' .. ı ._ ._ ... , 
re i ... ı\ ıo uııı 

i ®'d Dlln!{~"°'' icra Mcm •il:. 
gu"" IHl/4816 1 

Evnlcc A, .ı.. '•l F"<y;ı/ a.y fll.'Bl. 
t:wruı 1 Nu, da. tnttinı Jk:C'n :lu.1c11 ı 

'1<.. t. ld arr. \ n Tt:t.. ... • l:ı,z• :'Vt.t· ı 
rr.!o ll;ır,ıl~&.J;odi'vr~ 

Haıit"."i ~Ja~cye , .,<c'ı n l'-~ıbl: 

M<ı 1 i:I« ?ıfııh•l«fll<ıt l\111".!iM.J " t.ını-
ı K ro lıfani1'!.t21n<: ... :lJ:.ı 12/3' 

~41 1.l b \C" !l"i l ıU s...:vıu. ilaı · ;-... ır:iı- . 
tw,ıut'!'J ~O l r.ı ·tkQ~c:: "l!c·r~ti\.< r 
roıtların tn: •fli ~,J,.!) ;>ifı bnz;·n t:L ilip 
)t rJ 1d •rlt"t".-..ini:tfl c;röUderil n ict.ı 
(;.mt.i. LilA tW /. i t1 c.:d lınl \ie 
( y~tırıı.at. t .. bl~ 11.c.-k . (: 
(j·Jz bLluımı ınl tlc ıglJlY.i«rı İcl'Q ey. 
ı•ir.m tı ... ny r. ,~Jı· ilA-nen tı·b!U.tWc: 

b~:\r Yc-rihti ol.dtrğl.:r.C! . bu il!uı ı 
lıtrlhi n tinrlt'il itib;ırln dklir müd. 
Cı.t ~ rlc borcu ödooı.tn:.ı h . . de 
y.ı.ı "" b Ü<l .et i i~ e aıt oldı.ı M .. \I 

t'!I ... :.ı ı<· ;.ın1u G<' ı l·ı ·~rıid.ı.,.111 <Ulr 1 
biı· k·ırar gl:tiıı:n >e: -z ..ı.Lllttlır, Altsl 
hon'l.cte bu mı; ·,,..t <'İ· • t bt,;,-a-r. cL;,ı. 

tı 'ınr.nr.ız l b J:J. 

Cl l~tl'<'gtıÜZ. :1 

b\ık Ul<'U'l < t 

tf:C'..!0:-"C 

~tj nd-ı 

:: ipotek sah.bi n.c. lılartl di~r alakadar ll'l'l ,. irt fak hnkk sa.. 
n.plcr·r n gayrimenkl•l tizc.ı· nt.<kı h:ıklarını bu~ı s..I alz vC s ııfa 
dair oınn iciöialr.rın! i~btı ilan tar~ t r.dl'n itibaren Jj guı içiııc c C\ rc..kı 
miisbitdcrile birlik"tc !l'emw·j) dlın,zt bil<limıd. ri ic3p cckr. A sı bal· 
de lı•kl«rı tapu si:ilı ile >ahit ol'lla ı:k~a sat~ be<lt} ı.iıı pa~ n ''"-
ıın lını·iç kalu·lar. 

4 - Gtisltı:!lcn günde arl t.ırn, Y" iı;t;rak Etlcnırr :ırttınnn < mıa
r<ıEo"ıı o<umı• ''t .uıumlu malumn almış \'C' lnı.ları tamamen JQbul 
ı·tmiş ~;! \'< ilibar olunurlar. 

5 - Ga} rı nku! 5/2/943 tnrihi.ıw müsau :{ yma günü s• nl 14 d<.''l 16 ya 
kudar İstaı:l!ıul ü~u: cü lıcra memurluğunda ;· defa biiğ.rı u.ktan sonra 
en wk arttıraoa · ıai<' dillr. Ancak artt ·m. bedeli n-uhaımnen kıy
r."tin • ii.zde 75 i nı b lmnz vcy" 'Oh< ,,ı,yen.n 3cagır, ı·üçh~nt 
olan dig<·r alacak.ıh• bulurı.tp tıı bedel 'bunların bı 1:2vrlmel'!n1l ılc, 
lemin cd'·v , al:ı<'aklarının mecmu undar f~•laya çık>r..ızsa rn e k crt· 
ı .n.1' ( .. ı1'h- cL i'• k .kalma'. UZ<; " atw ma 10 gür oalı.ı tı mdit 

eo.k e 15/~/943 tur 1inr rnüsadü pazartesi gcr.u s .t 14 de~ 16 J.ı ka· 
uar htaııbul Üciıncü cr;.ı mcll"ın:lugu o<lıffr. da a ırnıa bedel sat.ş 
ı~tıy• nı alacağına rüçhan olar. clı ;er alacak.Jı;ar• n bt. g ynmc'lkul 
k ten. e«Uıniş alacakları me<.,nuw:dan lazJ.ya çıkmak ~e mulıam-
cn kı\•mctini yüzde 75 i~· bul ak şartılc t>n ~':cık arttır na alc 

ed li.. 

6 
i.llı J, 

Ga~rır,ltı ı.ıl kcn<li~irl· ı.ha~- oJunan ıkirr ·c dcrna~ \t= n \C'.1''1t:n 
içind par;ı ı c n zse ı;1 1 r ka"'3n fc :aıuiun, r kl'nl i .... .r.dcn 
~ ı .k ıok.ifl buı;·na:' kiMs• :ırzolm ş okut;u bec.dı, al"' ğa o rıl:ac0.~1nız 1 

r,..-...,110.. ... n 
nur (393) 

1)1 na.JHL.l.('CK 

ıJ:\J 

v .. ııtı:ı olu:~ ona ··a ~ olma. veya be unma?Sa hrt."'tn 7 ı._ rrilcldet c 
_ 11 utlırrr' ~ ç.k • 'ıp < e '; arltıra ,a ~a'e cdl . İ i .Uı'ıle ara nd:a .. 

nı:.r.,'\rı : f r'- '' ı_c,-c giin cı· ic n yı!ıde ~ d<n h< ·Jp oftı c k foi ,.,. d;_ 

r_,.._,.tiJ·~ ıeı er ~;.ı 1.ır «) a t Uk~c h:tct·t k lmaksı 10 mc t · ~ etimizcı.: alıc·-
i, 1 .iı.-i Ye 1 <".ın ta!ıs l r ~ -ıu . CMndd 133) 

ıl • olan 12 !l! 1 ~ , 'h· .· 
]" ~· 1 1

· 1. ı -- Alcı atlı rı iı<'d ıı .ıı c• do olarn y.ılr t pu frl'. g ha~. 
.. Jı) .. .. ,o. l l j • • 

h ,, bu k< , < • " rmi ~c~ctıl; vııkır ta\' z bed !i i , .. ı, nle karur p Harını \'Cl"mı· 
uı, .kurstan e" cı al.ımıynn hiç 

kmseıı n çalı ltıı mımasınt \'C 

l· •. !ar... apsrtmanJ;ı.ra cemiyetin 
kd.ıktı altımh kapıcı ,. 'imcs. 
mecbur )etinin J.:onulrnas rı ulcp 
ettiler, 

Bı!ilhol'e yapıl n sccımd.e yetıi 

ieıarc hey. tnc Bal ..ı Has ıı, Ö- ı 
rr.er; İbratıım; Şııttru \ c Fai!\. ı-tl- ! 
hap o1rlulu •. 

r('l i .rli ı.:J e aqdı yı...v.r lira, Kadı. J 

~._.y \'l U _,.L... .çın. fc· ~ ~ l r , &· 1 
" kt t vı.: naJ,ı. ôy He r l<a"";.ı' 1r.:ı. I ~ 

tay ı n eciılCl'' re de "l : J :ı. 2J· - •n 

'l'l< iye e nwcbt• · r. 'Mufrra. m "' ' , :tavirat \ r bnz'f~t 'c tcll. Uy, re$. 
n<lc l ı: .ıt Hlt, belediye rıısuD ..ı \c müterakim'" ıf icar<.ı al•iı· 

u ai• olır ) p arttı. . a be('elindcn tenz l o1unur. İ-1:ıL. g,yri. 
n,enkul vırkarıdo gfü;\<r en taril,1. İstanbul Üçu ciı ı munur • .,; • 

,;~;. 
1 
odasıncl~ i4bu ilün ,. go;tcııl a '\,rma ,aı tr.an.c.1 d,.i.c~ ndı;o satua· 

_,,ca ı ıIBn Qhr. r. :>M 
Azal.r yrni k• ·cı ol;;;caklardan 

bazaıı alınln cHa\·a pmı.sı. n<laı. 

Yen· idaro ~'et ni; kocg-:c rnu
kıırreratını lntbikıt ve doleyısile 
kapıcıan ıcrfihe çalışacaktı r j 

iJÜLEND HAMDI ERİM 

ls 'Ü.tı-l't Yt ı!ı·rtkti\. lı.Jt ~kt,r ÜC'ft1. 
ld\tip]~ı· K •la P.ı1.rtt Id .. rc J{cY't ~i Tiei:. 
:t:f\lr. i 1lin irh;ıs'ı iizcr'\ine \111a)c.t 11.ı. 1 
İa rt.: lic,y tti r·. lı;f.rıln t·• i ylc t . c tC\.l. • ..ıL 
1.i.o o:uo:l~alJ.ıuıdır. n~ 

~.lı ~r.t.: 

... "' nL ,, :o alar:ı Lıt; 

luz\ ı ... uiıl ı o • f v ın • 1 - J V 
\cme!erı iU n okı uı•. 
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Eoıı111Nı1w ••r• Wlll gibi ıllAblarıa ( HALK SUTUNU) ) 
mOtbiş t ahribatı ar a ıında ••• İş arıyor ! 

Harbin sonu neye ı 
bağlı bulunuyor? 

Bu sf'nc İ~t ınbu Erke< Lise;:,in-1 
<lı: n l!·i dl'rCCl ıtc mezun. oı<ıurrı. 
Yazım <luıgiJııı:..ı.ür. Ask riikit· 111 

~ iğim yok' ur. He r hangi bi • mües
sesede iş ) ~parım .. istckiicrin Son 
'Il"lgrcıı Jıa :c si.itur i.Ulcla I~ı.-;eL. .. 
rumu1.un.l yazı110.1 ! .. ırı ı rı('a cd, .... 

t ,, 

Dış politika 
.• •;.,J 

~-ı\ct.ı.r' , IL{"l,::1: n .ıl':J, f.C\diı!l"t 0 Cı; 'J'uh~ 1(' ,"l'll arı ;ı•aı t., b:'-' y.ı:ptr.::ı.... tC'1lf nartJlıili.,; ı ın f:,z'..o.l.a. .. asını lıll -
t ı i;ı cj ::). ~ ·1 .. Jcıı Dt:Vô.!r .. ) 

puleun orduları tarafından i<t1lisı 
iizcrlııc ispanya tara!uıılan da İn· 
giltere)e miiracaal cdiluck lar
dıııı istcımı · ~ ti . Fakat İngtlterenin 
öy•le gönde.rect!k çok askeri soktu . 
Bu ııuılıarebelcr:n taf;ilatından 

anla ) ıl-.u (; n1iicadclcl~rin pek çe
tin oldu!,_'ll\lu r .. Ncatic<'de. Napclcoıı 
Bonapart yenildi. Ru sefe:ıki dün.
~ a lıarb:nde de bir gün İber ya Ya
rımadas ı hareka t ~ahııe;i olacak 
diJe forzcdil •:-.e ~-üz ~u kadar se
ne evvel <llanlara güre şimdiden 
'onra <rlacak'ları beıuetnıek belki 
ınü>tkiil olılll) ·aea.khr . Fakat bu liı· 
ra:ziyelc·ı in :yan111da bu.gün mu~ 

hakkak <>lan keyfi) et 5inıtrlü ls
pany-a!lıu ~tlnuna kadar bitaraf 
kaln11~ a kara1· \:Cnniş olmuıd1r. 

··ı:·ı , ,· Ce.' t. , . t.l n::t.İ. :l'İ";.ıC ~·.; '
1 

' 
u .. "' • 

01 
., tac tı.>'· t.m(~tcı lir .. 

•··'l"'j \~ tlı)r .. ~ :n t .:~k·•. {H'r.ır..!J. ~- T .. yyJ.rCJt-ıın ~b..:Jt1 1 <lcn.;;.:JhW.11· 
t;ı \ı: ı;nrra hnlrk ~L' 'r..>t'~C, tcıı" 11 ... [ l"..:ın !ü•T er. ~ .ı:-.n· a F:·a.rıJııt)' ;,\ şi,~al 

-ı ..... A:t.,,. ç 1 ır .. tt •• ·ere i..).t!'hl i.: • , ... GJrbi Arı~t ır.ı_h:1ı>lr: .. e- i ~ı<.ie-n ı:ıc-
. w-11"".., ı·ı..h- a.,,,-:ı: ı ır fi·l·· n ',:.· ıı. L l ı!en .)'.a~!\••, t:Cı·t·, ıH:t")'\"J.Jr, :,d.>zc.. 

r .. :1 h ... T b ••ır~ 1-ı: • ! • .., l.lr•\: nu.L~ı.ı.:. ...: 1 bir v ı~ if_.::r t~f\l!dU. 
f)t1::(~ .... t'.~i h ı·.p ;..t•t.<' i, ı:. • •. .Jı...;ı t;. . ;ı. Yiue: .1\fr ..,ı;- .ın A: ı:. j ı \ . .,. İtJ.'..yilY• b'.ı · 

-.;ıel'lj t .. 11.~··r ,re ~ı~r ı:-.. 1... o.~ ı...; '( · ., • 
'"' ........... "" <.~.ro c ~O ı~i.:y-.~.ı1 •ı tı ~- i ı- ;:.et,r:ı .• :. 
lk~.ı.. t".1r.rı.-ıs."..J. ... u~ .. 'J..'ı p, .;l:ın t.a::;yarc t:l' • • t , ( t ş · 

• \'.ıp~·ıa ı · 1Jt.ırJ"S'U • .;):, .ı. _.l~ın~ ı '~·i ~ ,.

1

. 
'' a!f.ı, 1 :l'p ~.t..c .eı.it! .~ıhı ~'t: ır.: l e· ; nllılh .A. !J.•-t3 ve .. A'.<-d(;ı'Ll.(!t' lııh ıft#-r~ , 

.n· i;1 <ı!iyurla., To<>~r .t•.;;·; ;.,, <;<n'tj B;rltoiR ,\.ı .. ı aiı \,,ar.ııu ~ctic•i bul 
•ıJ1! " r~ ı ·.~.ın. t.:.t'p,:~ı·rl~ en ~.ı.~!::1 g ıli n:::<liy·ıt t.ı r. • di '11.il<.y ı;; ıgt.adı. 
'Zll'h:'t P';t b..1 .·, ~c'ı;:>rı, gı.1\-r~~C! r· · kn.i>""" J ,\::r.l.1~;Lr!ı i:.:tl- .1:.l', Tun ··j .ı T;ırab
t.'l!.nlış,.Ç'("\'1i~rr- 1; it:.:!? ~c--:r.ı:i : er i ~q -.: W !-u!..tl!.d <rn~ • .,ı.ro..o.t ~11ır:ıa tr.u\"".d(aıt cJ.n... 
ı i;,Dcb 'ivc.r. T "l:.' t" ve ı:J.Ü'-' .A t. ,. ;nur:-,..ı , · • t ı ~· 

,, ~ ~ lJ'J ~-~ J. , n,CJtı..U • nı"ı Ji.. ıı .. j-. 'J'·\,; ya~ 
d<.· ız ~ .. tı!.tr'd.'l:D :·tr~Lı tOi. hi.i.t.-n: <ı.ı.ya . pı:.\:r.ru~ıaca.J't~l t'.. 
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llııı..p :{ ."11\iar: ·..\kal~? ıtır· nıil-T..tf.ı.ıı aii :- 1 y.ıd:ın gıdı \e f1 ... ı.ı. .• rııd~. ı.pt idi tt:c· 
ı:..ıu d;,t ica.ı ol .. :rt t .f..: Ji"a!ntt Ccv n-xı· .,.·ad 4-ıtiyarıntn Af.·.5Wl.e.-.;1: r , .\J;ik.a i '. c 
ki::..L&rı G::ti ~..nl.•:ı. kt,. ·ı t(,pç:.ı.rıUn .~v-::1,.rl"ı.Cı.:k yt-1Ji , ~;:.İ)t.:t ir.1..: ı~-:ı!n ey] i. 
ku~;.: _. .- t. ·ıtJn 11t11 .;:ı m.c-"i.ır ~n ~n, y ece° .. {, ntuhat" ;p Alın.ırny o1 , ir J. ~',)"J: l'la· 
"t;!yyaT<.-l!~l hA.\."otQo at ... oc.j('l boımbe.n:ın (.'. :i 1 .ın, S~ı.;y.ıkya ı;: ib ı UM.İ 0 ll •lcrt: ;y eni 
i.....-.ıWeti h:.ı':eıir~c )lP' ~·-, ı tahri~ttan bir·:ZAJr~ı..:!c c:oğı..rı1c:s~;. 1 u· .. 
b2:•!ta .mı.i<ia.r .. ~ si~h!.uı bl.l'lı.;nr1:..:ın;.n. sJühJ....r,n. t~hnb.ıtı.. ., ... yıı ... ~!a1~\ da.r-
(.."Cl.l .. .!.:~ecdt!ı·ı=ı <~ \ .. ıt::ır. ôI':;i~ıuı ... ı ır.Ccdc:c ... ,7"'in c'c\.aın"!'ır .. d.:.1~<.1 ol-

·r.ıyyan·'ı :·e kr .. ı L m;..d:u;ı.ı sihlh!arı 11:i1Jc.ri. ı.:.!'< ~Iarı ~~·J:J 1 ıyor . ..;\yni. za-
i'.. c.Jr: B ."l)\J ı v. ı lcıp:a r \.l:ır. Bun- -n~~ndo A•. •"t<P:ıh ır·l:t'tl i·r an\ıı.:tnda hu-
1,:ın t;ı;ı.ame·1 &~.i\'efi:'-u·,r sil' 1 ,in.-:ı .ulü j~tt ı u:"l bir •• Ki, r ~!:ı .-t"tJL l·~"· n d<' 
O "'-.ıga ~:y;~ r.ez. (lir -iÜ •Cr• 1np g ;bi i·1zlıT'Jl l~) ·c &:rl'İ bl'";ı~IYO!'. :N°ih ~yet 
'llı,~ .f\;ıl' 1.: ll=. ıui.ı t:Y gö··c be- ~;:ırbin hit:ı C l: Plt.:!ı c,ı..-tcı zarer:erdı:n 
ri.._·fl' İ L;!t le ~ı.:.i 11;;11 uy.ır:..ı nawı 1.1.- ziy«dt'_ rr.~K.j\em'-tc d::y~.nıyc t) 1il~ya 

~-..:'Qr .. lJ ;.. h . clır.f!e :.ıyy,.re:e!'ıi'!l 1 ölçürtind.c: \.ı h .. rbJn ir.;.batı t.Ll biiyl ı·C i r .. 
lU"'c'U:t • Ct:ı, hc-.. tlı: go:.- .1.cnni a - J------
tı.ln• i· ':n bı:'il"n. •~tadlr Bu yUz- . m--------~r den u;.r1:- \.Jı· ı.,p ..ı. .ır. .ı~ıla~1 rr:ı'1tT'>- 1 
l«in '•Y);te;.,. "'" cu ~tizti· 10 mik- ı B u L M A c A 
ca,.-.,.1 .ı b·k ç!K ~rııy r. ·rayy.:ı ı ~•-t: b.r~ı ;;; _ 
(.ize: l! at.ı.ı $1!ahı 11!.ıtlı a.vcı t.a,yyare~e
ri, İ>J:TÜ.ı.at: . .ınan t3 ·ıy"'rt·lrrini t;a.brjplc 
el:! .... t("';jY-ji ı ·i) n .ı .... z.'ak.ı t ku:tle ha
Jir .. -t;k bo.t d.·1 !1 \2Lifeoıı: yapan iııy
y.:v clePQ_c~. c .. ~ırC't-T.İyen.ı .. .::",n bv.:nha
?.t. ı ını atrı l~:l.Tli"U, ~hrlb.all.arın• •ı:;1r ı 
oh:ı :r..~ ~'Ol'. 

* Yı· ıu Lah!..tt' :u v~ t.ru:p ;,l'ttlı>ti'.c u.U,. 
da:t'a~ ıt.~ .~ır·ın.!.-:...'1i tE:rl:'" 1:>lie, tlr:ıkk;. :a. 
~· ı ~~t1'v!:-:. ya.!oc.i benı..irı.',..r, ve a
:tr .. • aın.ılu-ı p ~L .;:!;1J ı. ,.,ı;~t.ı ·:ı.t c:.oıu Ş 
(lf'!.:r al.lkruı.sıra -r. '"'T.en . ıy...i:.U."1 ~rp 
kft--btı·}iı:;.I._cıe gc::r:;~c ·21 yCıı!e'"cı.:, bin. 
1. e c. ...... U .... ·'in;-,. h ıl;ır.ı.Jı.,:ı 60:C.Lü-
J o> •• R .,-Ud'u 1941 y;.!ının 22 hr..e-: i ı·.uuıı,. 
t'.tl.n Bİ;tlİl!!i.:' n-.Q!"J iw-;ı:iar (:t:V.;t, n e ... ~1. 6 
.;;c :ı:; A. -rzo batı1.lz :ı.r.. ıo n: .. yda.ı 
mub I °)t t."tl f:t~ lı,.ı.-t:.ıı4.1 , l;..}y.ırc
~\:.Ln,. tle\'t TJ,ı att .... ı·ı ı, ~ l3ndaı..: Jd 
n:ıd!ttret, tt·ı.;ı.)·c \e ~~\t..~ıyş (i..,,1unıi.:;.:.i.i. 
r~ Cttt.:.:.~ı!tı.ı'.r;tı:.. , 

l'!) M,yı ıs-ı ı eh: b i'! ~ ~:l, bit ay eon
r.ı h1i:irar.ı; ..ı. h:ta.:n. bı.:ı.ıın }fo~~nc!.ı, Be!-

1
1 

<:" r:ı, F'ı~ya. .uı1~t y •. pı.!rı Alnun or
(it u tr rrı.;ıırr -t t t l(.~i, ,ı r .ı :: , .,. Rı.;,.c;y~ • 
( .t y \ ..... ~ .. ., g;ıbi ıi!: )C!f~ tcg l i, lıi!! 1i.-

6.JV.l'" • !J . ...-.ı 3.n b ·..: u ta i ' tr.Jdafaa 1 

l .!..hları 4 ı ....... ll~ ' · nış, b h3na 
.Frar :;,.ı 10 .l ·) Jn fa'.ı'l:a si,- 1 h<1..!k, 
~ra:c bô."'li:J!-.3. .. · ~aıı ~J t-~c.ar'l.n, 
""'~et w- :'1 t;.br.;,,"':l.lı.ndm otC.>!ııtar; ~ nh:-
haei r Cl(;.ı.fı!c )..ı.1'4'a, o\::tı.l!'a . c..ıt:lz~. 

.. -c:ı-t"e c..ı ğr__.ı "t, m~ tsa y~aın m\:b
wd! • .=;;.. •J.:Olin \..z.i< in ( c ,,,_ 
ı. "J 4tl 

Jl ı•J.· t!al":. ln Gaııı. l'\: llp, Şaı.re. kı
n 'a ·ı .r.ıa.m,·n dcr.•z 1i o.lün iW
>~n~n bi.ıhı ~.th-1 t~iı ine, fabn ka
Ll:•:.i kar-J: ft.":tr(lr;.a· '!l'l Ln:• ız t~yya!·e. 
_k. ·ntn hU:t -ınlar.y;.e Lor.1 b.;. r '.""'71 1 at
lt'3..d't ba.\.a tUU-:i.ı ı;,ıılıik h lte g<:la·
n , b:ı ,.i! ')ehir.·· irıdt t:. ı::.x 11"'.'t-obllti 
\ ~ .ihtiyari .cı·t.~' ıe., bosıJ"tı,n.:. ~ara tn.;..'(' 

b~ k011au;t 1. 
Dlıt.~ bı halleı- -ı..-\di l?cr. Ita1y.ıda 1 

150 gr" TA bir iui'lıl.:e geç; .:.ıycu nUfus 
~~ \rt. en ~ o<:iın .., ~Mr:.t. ını 
zorJzı • :.t:ı., ' c'<.ıyo ıbı rr.'\hdut 
v-· .az. di,tu· Clda .n · jdı!t.·rınln de ..,zıj .. t 
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Str Perdesi Kalktı! 
Yazan; S. TRUSS Çeviren: l\Iuammcr ALATUR 

'-·------------ No: 38 
Egcr )·of., çıka" da, be . altı yüz 

met~e l'lcrlem<>ğe muvaff1k olur
sa, P lat ka!•bas,n;ıı dı~ mahalle • 
!lTine ulaşıcoığı ıı ı ümtt t·diyordu. 

).feri Yakal.ınn;anı,ık ı<;on mü • 
lrmad'ycn .koşuyor \C m~s.ıfe al -
mağa çal11 ıyordu. Bı>gJzı kurı.; . 

mui tU. G5gsü çatl1yacak gibiydi. 

Uzakt. ı Plat'ı n sokak fenerleri 
yoğmu · i inde pır.ldıyordu. Fa -
ko4t bu ışıkL.ı r ken<l:...;· ne np emn ı . 

yet Vf·r eb i !ırrli k i? 

Bü tün sokakl,mn ı"as5ut al -
t ııJ.ı o•rtuguııu bi' \·ordu. Yegane 
üm'cil tak ib ine çuc:an adanı!_ ın, 

k!.:ndis·nocn z '>'·a e. Kosdon'un l. 
z':u buldukl.ırı.· z .ıınrtmelerı ih
t mali idı. 

'kuvı kurta · b: ıt,, 

F akat şeh ire k~~ ar va• amadı . 
Ylll ..ili metre ıle r ide ilk sokak 

ftnc .so!uk bir ışık scrpıyordu. 

Da!ı.ı ,gcı·id'c .sıra sı. • v.r!Ja.or uza-
1·1~ gid:yordu. 
Sın defa kencı >ini topladı ve 

~al ıa u ;;ı_ !:ia!lana ilk: fenerin yanına 
k~dar geld i amm>, artık m ağlup 

olduğunu dJ anlıyordu. 

Son b r gJyr·etl e cvl"rr :kı k ısma 
ayı"an kemerl i bir köprünün altı
n .. geldi. 

Arlık nefr.si kosilm,iti. Ayakta 
-dur -c•k hal i k~lmJmı~tı. K tndisj
n; )e re bıuk,veı·u._ 

Atnı zanı~nda b: r gölge üzerıne 
do6ı u eğildi: 

-- Vıv :\!is !Jetnıur? 

" ---O· ---

Türk kadar 
kuvvetli 

çelik gıbr bazu ve baldır· addeleı i, 
balmumu g b: cıil d i; kuıu top -
ı·.ı ga bas"a . ı yağırıın iz i kJlu·dı. 

Zaptcttig: ı.·i~•·k kalesi ise, bi ı · 

yalçm ka.v• tL,ti.ır.<lc kartJI yuva
sıydı. Dcmırb.ış Hasan pehlıvan 

i e kırk ~rkadaş, bu kaleyi ~öyle 
zaptetmıslcrdi: 

Bud'n'dı·n çıkıp b i ı- gece F ilek 
kal .. 5i11 n hm<l~ği y>nın<la bfr ka
pya tırman mışlat', o kayaıun üs
tilnden kaleJJ in bir nrnzgal del iğı 

ııe birbiı"iıı c -eklenmiş kıı·k ayak 
b .. r m~rtl ;ven dayamışlu<lı ; a ltı u
çurum ve su dolu k~l c hendeği i. 
di. Mcrdi\·ene ilk tum .ınan Hasan 
<ı idu, 

Gat· p tesadüflerdendir : Bir in 
san geçecek k adar geniş olan bu 
mazgal deliğinden bir balyemez 
top n:ımlu.su ç1kmrştı. İçer! gire
bilmeic ıçı ıı bu namluyu içeriye 

. doğru sürmek lazımdı . Hasan, bin 
okkalık tu nç topu eknse •tmekıc 
b ir -an tcı'c<ldü t. etmed i, c:Bi..;;mil

l•h!• diyip pençelerini mazgalın 

iki ken.1rın:r. g('•çi rd: , gôğsünü n;.tm
luya dayadı, ·kolla rı nı gerip çelik 
kaburgahnnı ileriye doğru i\i.nee 
koca topu mJZgalın dış duvarı ile 
bir sürüverdi.. İ~ irrci bir h:ımle, 
has.mı ıuu sIL·tıuı yere gct iı·ccekt i , 

bu sefer n ;ı ml uya başını koydu, 
• Allah! •. • diye bil' nal'ii ata:rak 
dayanınca, topu iki ad ım daha sür
Q.ü ve açıl.ın de:1kten ·ka1eye gire. 
rek kılıcını s ıy:rclı ; pq' sıra da 
yalın kı lıç kırk yiğit d <1 ha geli
yordu. 

B u kırk gaz;,. n kılıc ı altınd1 

kale muhaLzla n n;n hali n ice ol
mu~tuı·, aziz okuyuculal"!Tl teh ay
yül edr bi;irler 

All•h on ar ı ııur- için de yatırsın . 

R. EKREM KOÇU • 

ne dt· hcyrc.ı.n duyuyordu. 
c::Vl.s Dctma. ' 

Mcı 1 nıhayrt ınuat.ıZ'm oofes a!
mağö baş yınc;ı, gôzlcı» ni •çmağ• 
~·al ı şt : O zamEn yanıba!:i ında kı. 
sa boylu, melon ~apkalı b'ı• adamm 
clurduğu ou nark cin gib i oldu. 

Gökge ışıga d ... ğru başını ç cvi rdı
ği uman, <ılt.n ccıse,·eli gözlük -
lerinın paı·ta<ıığını dl gürdü. 

Mis D~tmar, simdi artık kcndi
s<nı topar:amıştı. 

~'liS Duksbur;, siz misiniz? 
)/erl d!zin:n üz,·rlne doğruldu. 

B•!.ka müdürü cl inr uııt.ırak, genç 
kız ı " ayağ• kalkmasına y.ırdım 
Pıtı. 

- Siz burada n• arıyorsunuz? 
Genç kız sinrrli sinirli glildü . 

O suada ağır ay•kk.ıb ı lı biı·;s ;. 

nin yakl.ı~w-ktı olduğu duyuldu. 
(:eııç ~ızuı zihnirdcn .ser ı bir mü
lahaza geçti. 

- Korktum, dedi, k"Çıp kurtu l
m ak için koştum. Xe t;ırafa koştu
ğumu bı;miyorun1. BeIKi nıdn<lsız 

b!r ~<Y amml.,, Biıi,i sanki ben.i 
takıp ediyormuş gibi geldi bana! 

IHHATve HUYYET 
VERIA 

, KURTULUŞ 
!>Qktor!.ıı: I'. B::ınl(acı:ar, K ol
tip :rr, !\li.ih<nd;ı:eı- t·~lıı ıstl 

b~tüıı mürekkep'.i kalemle 
y;..::ı y.ızan 1 arı milrrkkebin 
ccp!eı .n-(1 aıkn1:ı.~ır.d::n, ku. 
n.-m.nsın.00:1n \' C tıcun bo.zul
nıa~ıno.n"\ kurtaran 7PginC 

HAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMİ 

?\fü~~'ı>li k.ale-mle )'\ z.ı y ın:
re~ rnrcburtyetJ\de o 1an 
halkı hak· aten ı;u ee~e1t•r 
k•ıı"fa.J ıştır. 

Uca aşıalliaz, 
bol mırellllep 
alır. Kavweoı. 
ce ltaııtırıa 4 
kopya çıkara • 
blllr. 

Bozulan parçaların yı·dek
:eri b.ınlr ücreU alınmak~ı-
2ın yer1.rriıır tz1<ıl1'". 

Kurtuluş 
Kol e:ııl ~·ı parça.dan ibaı'i!I 

o!up hf'J' bir parç-.ı~' bu:u
ııu ı '. Açıit b rralnldıiı halde 
hPr ne Şıl"k ild e durursa dur
sun mürekkep almnş_. ve k 
rumaz. 

Kurtuluş 
~n sagJa.:ın ve c:n k ul· anış1ı 

mürt>k\«pH ka1er.dir 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

İHTAR: Hdkı f"Şll'i.>eak 
d<•recCdc, ö1r ç.,k ;e~ · .mc> r
kala r çf,ctı.ğlna nazaran, ıSa
yın n1üıştt;-ri1-crim lzln naza1·ı 

dikkc-lcrin.· celb~ooı•l2. Ga
rantili ola n ya1nız İKTiSAT 
VEKALETbıizbı P. 8108 -
6318 numaı ·0:ı.·~Q!'Jnı ve KUR
TULUŞ ....,,;,,,; Uı.w-an dolma 
kıa:!t• tn-i hatk ~!< i di·r. 

TAKLİTX.EaİNDEN 
SAKIY..'lNIZ. 

&urtaıaş Doıma Kaıemıerı Depoıa 
ISTAı"IDl'L HAVUZLU HAN No. 1 

. Öksürü/(.~e: "ronşiti .. 

·T U :R-:A, L _, __ 
. ··-. . ' . ,,~,ı- .. 

Komprinieferi dertiaı geçirir. 
· Kutusu 35 kuru tur. 

JJııp ve Başmuha r:ı ı Eı.~ın İzzet BEN"İÇE - N:eır•yat Direktörü Cevdet 
KAI'.ABİLGİN SON TELGil ". ~IATBAAl>I 

- Öyleyse yanılm•mışsı rı ız de·" 
rhJ birisi her halde ~iz· tak ip etti .. 

Gcrıç kız bu kı-lfm'°'ierı i~itince 
titredi 

- Acaba kômd'? 
- Kinı ol~ıc.ık? Kosdon! 
- S!z kend isin i gördÜl'Üı mü? 
- Ever. O dı beni giirdü. V.ıy 

can:ııa kimd ir bu adambr? 
Banka müdürü köprü ağıında n 

cışarıy.ı baktı A.ğu- papuçlu ay.ık 
ses!E:ri iyice ya kl:ı.ş1r.t:J, dt:rin b_: r 
nefes aldı: 

- H aaaaa! df'.di, poı:s'1~İ;ı! liay 
Allah razı olsun .. Geriniz, l\Ls Dct
m ar artık k<ırkumuz kalmadı. iki
rn i ı ... r!'"' ayr,· \' ı ·l'Jl nk 11np•ımız 

ne· f li~;ı:'lü·l! Zı:ı: ..... s ~.ı~{ 

ta da buradan iy i •akl.ın(l<:ak yer 
yoktu. İşte Komi>er Brcmb<y! 

Komiser ikisini d,. köpünü rı al
tında görünce du ·du. Kom iser dr, 
aı·kJsından g•len iiç polıs k nefes 
n efes~ id'leı', 

Komiser ~ .1k!a~ t ': 

- Aff .. ders in it Mi.ter Duks -
bu ., cd., bu k';.,
diye bckitd!giniz ı 

yim? 

un J:tır.qa ne 
Svr.ıbtl r rr ı-

Aç ıkı;asını •öyliyeyim mi? 

tu.· Bu ge ı ı.; kızın tla korkmuş 01-
niası m.azur g0l'Ü~ ı.:bilir. Ifele 
ben.;. Ji;ıydi h•yd i 

_ Kosdoııdan ıfıı' 

Komiscı· h icldot le bağırdı : 

_ Herifi gördünüz mü? 
DuksbUl' i bışını sılladı: 

- İk İmız de gördük. Fakıt Al
lah etmeye l:ıir daha görm"yclim. 

Ban kc r bu "söı~ söy lerken ti !re
d'. 

- Size taarruzda bu luıı du mu? 
- Taarruzda buluntnasln• niey-

cJan bıı•aknudım. Ömrümde bu 
kad>l' çok koştuğumu bilmiy~ruıp. 

D uksburi bu sözleri söylerllen, 
blı kr:tjc; _\o • ..;u k ı.~.. lan d.ı. bir.ı z 

• 
- Blı genç kızın dJ korkması pek 
t.ıb i i d eğil miya? F.ıkat ıı e y.ıp.p 

y.ıpıp k ;ır.• kolı bir h.ıbor verm~ -
l:ydim. 

Konıi!'c · gl nç k ıa Laktı. , 
- Dtm<il s.z oe gördünüz? Ne 

!&rafta gcicdüııliz? 
\1ert bir snniy~ tereddüt e-ttı. 

SO!ll'a erı.(' .so"agırı O~Ur urunu 
gös terdı· 

- Qr.1dcı.. Ko~ı·dt' ... S·Jk .r f~ 
ner~nın JiC'r isir.:de .... 

E~"r ·~oriı nmeu.n şehre ulaşma· 
ğ .ı mll\ .ıffak o ur ' c inden ge 1 

-

<l•g l< daı· \<1rguı::.._5ıınu belli et. 
ı~e <, bel< de bir b;ıh•ne il• 'jr 

G t11ç kız o kıd.or bitkindi ki, 
ba iını bile ka, ıraıııadı, O kad•r 
kendinden gL1mişt i ki, ne korku, 

Duksburi başın~ SJlladı ve geııç 
kız.ın ],;o luna g rdi; Doğ. usu Kosdorı'dan iirliimüz kop- ( De v .. ni l Va.r) 
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•ş~;tı düşınıveıılere ikramiye çıltt ıi'ı takd"rde % ·2,. fazluile verile
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BAHTİYARLI GI 
bulmuş 

•Ailenin çirkince bir uıvu 
telakki olunmakla beraber, 
büiün llmldlmt kaybetml.$
ktn otuz ya,ıanmda evlen
tlim i~:ctqı , diyor ki : Mu
va!!aklyetirlıln ve onu t.t•· 
hlr edlşlmln Y•ıı~ne lmlll 
şaya.nı h t.yret _tenim oldu 
Onu da evl•nmedtn bir kaç 
tıaıta evvel kullanmıRa b• ı 

ladi~İm · <B&Y•• renkte ya~. 
aı ı Tokaton kremıne me~ -
1\lnum. o çirkin ve donuk 
tl ldlmt ad.ta ytnl bir ••kle 
İırae ve bana yeni bir liC · 

vımlUik bah,?tli. Tok~lon 
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