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Fransız Milli meclisi yarın 
toplantıya çağırıldı 

General Berjer 
AJrılık çı~arma 

taşeb blslerf ala 
yok edHecetını 

bllcilrdl 
Londra, 25 (Radyo 15,l~) - Şlma. 

'll Afrlkadaki Fransız mili! meclisi 
siv.ı.ı.i meseleleri görilomek Uzcre ya 
rm bir toplantıya çağrılmıştır. Gene 
rııl Noj ıle vali Buvasonun yarın 
Cczayirc muvnsalatıarı beklenmekte. 
dır .M:ııı Mecllsln bir az>ısı olan ge. 
neral Berjer bugün Cezayir radyo .. 
&"Jodıı Fransızlara hitabeae buluna 
~nk demiştir ki: 

(Arkası Sayfa 2, SUtan 5 te) Oldüriilen Amiral Darlan 

Bolu, lznik ve lstanbulda 
Dün gece şiddetli 

bir zelzele oldu 
Erbaada 925 barakanın inşasına başlandı 

Resmi daireler çad11larda 
çalışmaya başladı 

Tolrat, samıaa, Amııya wauıerı,ıı 
Erbaa Kapaı~amı talidir edildi 

Ankara, U (A.A.) - Şımdi aidflı. 

mız haberler gece saat 2,,6 ile 8,30 
arasında İltanbul, Bolu, hnlk ve 
"lienişebirde zararsız geçen bir yer 
N>rsmtuı olduğunu bildirmektedir. 

RASA.THANEN1S TEBLtGt 
Kar.dilli rua.lhaneslnde.a büdlril • 

ıniştlr: 

Bı.. sabah yaz. aaatıle 2 1: 48 dakika 
9 aa-:ı.ye geçe flddetllce bir yer dep • 
remi kayd::dllmlştlr. Merkez Uu11 ta. 

1 

tc.nbuldan ıso kilometre mN&fede ol 
duğu tahmin edilmektedir. 

Aıtk•ra, 2S (A.A.) - Yer 1&rnn.. 

l 
tıaı ft11ketlne maruz kalmıı olan ıı:r. 
bıı.a ve Niksar kazaları De köylerillde. 
k' vaztyet hakkında aldıtımm wısraı 

lar aı.b.bl •kipletjn bu köylerde taa • 
Jıyette bulunmakta oldu.klı.rmı n bu. 
rciarı !Çin gereken yardımJarm te 
:DJll edildittnl btldfrmektedlr. 

A.nk&radan giden 8ıhhS ekipler d~ 

Erbaaya v&rmlJlardlr. 

(Arlsut: •J'fa t, Mtaa 1 da) ı 
~------------------------' 

Ruzveltin 
Noel hıtabesi 

H Ala> Afot,tne karıı en bUyilk 
devanın ''kuvvetli olmak,, mil. 

k•t ı.orumruıın yeı;Ane ııartı "kendi. 
ııt- "thcnmek,. olduğu bPrgiln )eni 
n.l•allerJe Ol'taya çıkmal.-tadır. Tür. 
ktyede yaoıya.nlar lı;ln bunun yen} bir , 
tıımfı yoktur. Çilnkll Türk rejimi ku. , 
nJdtoğu gllodenbert "kuvwtıı olmak" 
uı "kendine '1!venmEk,,l millet; ha. 
yrıtmı konımanm ilk prenılpi ııddet. 
m 5tir. Büyük harp sonraıJJ dUnyaaı ı 

ltındr ilk dela bu hakikati keofeden ı 

lll;'nehfllr k1 blı.lm memleket olmu,.. 
tnr BUyük harp aonrasınııa öyle dev. 
ıt't)er görUlm1l3tllr ki millet varlığı. 

! Balcı Hanının kasten " Bu seneki Noel geçen 
senekinden daha mesuttur,, 

m korumak için udecc söı.Icre, m.un. 
hcdelerln .)&Ztldığı kllğıt lara gU\·en. 
u.~ler ve milli varlık tchıll<cye düş. 

tllğü giln ne o sözler, m· o kflğıt)ar 
hı.:outlarda.n akuı edcıı dU~nıan kuv. 
\'t."flerlnl durdurmak ıılhrjııl tahalı;kuk 
r ~tlrmlşlerdlr. Ak ine olanıl< milleti 

ı:~mışlar, bccıerlkslzJe;,Unnl5ler, 

\e böylece lnsaulıırın bayatıw facia. 
!ardan faclaL"lrıı at ın(3lıırdır. 1989 
ıııırbj bunun ne yn.nınn mJı.nllerlnl or 
taya ~ıkardı. 0.) le de\ ~etJer vardı k: 
wıU. müdafaa bUtçe.lerlnl , ·o.adlere ı;l.i. 
~ tazırlarllU". le politika ul1.anılarını 
~Ip'oması müıuıscbetlerlm• gore tan. 
:ı l ın ederlerdi. 

Dll\ı;:ra de\ lctlerı Ut· mlinaaebetıert. 
n • vaadlcrden cesaret alarak dostluk. 
ıar ı-e dü~manlıklar dJ)e tasnife tabi 
tutarlardı. Bunlann &dlannı anmak. 
tııu ne s;ılmr, Hayatlan asrın en müt. 
hlt dramı baljnl al1111 mı bedbaht dev. 
lc1leri Myıp dökmek artık neye ya 
rıu-1 Hat,alannm milletlerinin bayatı. 
.ua .mal olan faclalan alınlanna bir 
alm· d&mıaıu halinde bıuılmıı olan 
hu devletlertn adlarım g~dhn. Sou 
r.xff)> ls;tnde biri Avrupanıu garp ce 
auhunda, blri İran yaylAamda iki dev. 
tet;ln mesul adamlan tarafından bu 
hakikat bjr kere daha canb bir eeklL 
<tt' tekrar edlldl. Po~klz devlet reisi, 
llıerlk yanmadasmm tarııfsızlıfmı si. 

luhlı l>ir eekllde korumak lı;ln an~. 
nı;ı yapmaya gelen ispanya hariciye 
oıu.ırr kont Yordana ecrefloe verlJcn 
bjr ziyafette söyledlft nutukta ta 
~fl!u.lığın ancank milletlerin kendi 
kud.retler:I nı bu kuvvete gtlvenen 
a ııa~ma nıhlarlle bapnlaeağlnı söy. 
lt.'ni. 

Jspanya Ue Portekiz. arasındaki 

Jt>erlk yarımadaaı t,arafıırz.hğmı mn 
uıftıza tezi anc&k bo iki milletin mu. 

d!Jfna kudretleri nlsbetlndl• mu\·affak 
"ı.stfllr. Bu tezin dc\•letlPraraın bir 
k13 met ltadc etmeye başlaması bjz.lm 
ıejlmln ylrmJ yıl önce gönnll~ olduğu 
hlı bal•lkaOn birçok tecrlibelerdeıı 
sonra an~ılmaya yllı tuttuğunu &'Ö•. 

terlr 
Gene ba hafta lran -,Vekili P81'. 

linncntoda bir nutuk tıöyı..tU. Bo nu. 
tıik Tabmndak1 esefll bftd•selertn bir 
bil&n~oııuno bildlrmt>Jrtedlr. Dalma 
JnıvveW. dalma mttıtakll, dalma hL 

yakıldığı anlaşıldı 
4merikaa r~u ..,.71 ptlyorum, takat •ize dtl§tııımeıld 

Yangını çıkaran üç kadın 
U. (AA.): .81J7Uyeblllrtm: Bence bu .-ne Noeı. 

Kerulm de\'am edlJOl'. Noel •tacı. ıuranııklar lr.uvvet.lerlnin menfur ta,. 
lflklu içinde_ Beyauar&JID ceııup avvurl&rmm muvattald1•ttne o!an t 
revalı:ından retmctıınbur RU&Telt, bU t!majlan daha &Wmıı o·arak lı:•l'f~ 
.lı. tabe lr&t ediyor, hitabe, ıudur: mıza dikilmeleri itibarile, rec;en Bent'. tevkif edildi 

Bayramın birinci günü Sultan. 
~ ~ hamamında Ralcı hanı çrlı:an bir 
fr . yangın neti::esinıle tamamen yan• 
~ !(///~ mıştı. Bu y:ıngın hakkında devam 
~ V~ J ~ 1 eden tahkikat EOna t'rmi~. kasden 

,, '/" yangın çıkarmak suciyle üç kadın 
-,,.,, /~~g~n gec: vakıt Adlıyeye verile. 

Peten Fransızlara 
ümit mesajı verdi 
Bedbaht bir milletin başında kalmayı 

şeref borcu telakki ediyorum 
Bu talihsiz günlerde §erelli kalabilmek için hühümetin 

emirlerine itaat ederek birbirinize ve bana yardım edinir.! 
Vlsi, 25(A.A.) - F.ransrz dev

let ~isi mareşal Peten diin akş'.l.m 
radyoda biitUn Fronsızle.ra hita. 
ben söylediği bir nutukta czci!mle 
şöyle demiştir: 

"Fransızlar, lejyon mensupları, 
Eıiliı.hları ellerinden alınmış asker
ler, gemisiz denizciler ve yabancı 
meml~kette çal~an iş~iler ~mle
ketin istikbali hakkındaki bu ümit 
mesajnnı sizin hepinize bildirmek 
ist~rim. 

1940 ha.ziranındıı sizinle bcr.ıber 
kalacağnna dair söz vermi§tim, 
s15ztimU tuttum. Donanmadan da 
mahn•m kaldığımtt bu tehlikeli 
zamanlarda bedbaht bir milletin 
ortasında ve vazifemin başında 

kalmayı ~nhst bir şeref borcu te. 
lakki ediycnım. 

Fransan1ı.. ıztıraplannı hafiflet• 
rnek i~in hepinizin elinden geldiği 
kadar çalışmasını istedim. Herkes 
rayına duşen fedakArlığı yapma_ 
dığı halde bir memleketin kurtan. 
labileceğine inanmayınız. Bu ta. 
lihsiz gilnlerde şerefli kalabilmek 
için hükflmetin emirlerine itaat e-
derek birbirinize ve bana yardım 
ediniz ve çallşınız. Verdiğiniz söze 
asla ihanet etmeyiniz. Daima dil• 
rilst, gunn-lu ve şerefli kalınız. 

DUnya sulha erişmek i~n çalışı. 
yor. Ben aulhun esaslartnr kura. 
bilmek i~n elimden geleni yap. 
tım." 

ldmlyctfne aabJp obnumı lstedlğ!mh f muvazenenin ,.arattıtı Jıeupla.ra latL 
!komıto :traaJn haevekllt Tahrandaki nat ettırmek lstemlılerdl. 
lııyan hAdiseslnden balıaederken banan İran da bo göröt zaviyesinden ba. 
sebeplerine de temaa etti nı ıu nok. yata l8ttkamet vermek latlyen)er an 
tayı gayet açık olarak belirt,tt: "İran amdaydı. Hayat atfetmez, yanııp kar. 

harbi> ktl..şı hazırlıklı dek!Jdl.'' m merhamctıı değildir. UattA aezası. 
banın harp karıısmda tuttutn yol 111 vermek için mllerim! bOe arama&. 

onan harpten evvelki devrindenberl l\lmt' rutgellne ona ee:r.alancbnr. 
devam eclea bir alyaııt görllettn, bir ea. Bts bu eUtunlarda, ne hpanyanıa '" 
kı diploması anlayııt tal7.1Dm deft. Porteldıln göeterdli1 baalretln, ae de 
mıydı. 1randakl hAdi8eJerlo ıariht 11ebeplerl 

Bllyilk harpten ene! ft Mlll'a lılr Ozerlnde duraea~ İki bAdl .... sa.. 
!.\Ok devletler, W't·- -... nrhlı. terdi~ tek aıdkat pdarı 
lan"' ııadcce bliyülc devıetlcrfn va.. .ımııı \"&rhk ant'ak mllletln Jmne. 
aaerjne bağlı bir hakikat ııbl telllk. tJtıe da)anar&k lronmablUJ' " mım 

.k1 eden ve biıtiln milll pollt!bn bil ~t an.eak biJ'leee ~. 

rc-k t~vkif edilmi5lerdir. Maznun• 
lnr handa dokuma tezglbı sahibi 
Mari iıe .;( rumtelcra Azat ve U•tn 
nadrr. Bunlar bayram güııü altı 
dc-lık bir mangalı ateşle doldurur. 
lRr ve etrafına. pamuk iplikleri yı• 
ğardk bir tahtanın üsttine koymuı 
lar, ı:onrn çıkıp gitmi3lerdir. Ka. 
pıcı Yusuf da arko:larmdan kapıyı 
kilitltmi~. yangın !l:lat 19 de çık• 
mış~ır. He.nın kap1sı kilitli olduğ ı 
için nÇ;mak gU~ olmuş ve han bu 
sur~tle tamamen yannuıtır. 

t!ç kadının atelyede bulunan bil' 
c;ok e~yayı bayramdan birkaç Jtl\n 
evvel kaç_ırdrklan an'2şı~ırı:ı,trr. 
Bunların 12000 lira tutan sigorta 
para~ına tamah ederek yangını c;ıw 
kardıkları anla~ılmışur. BütUa han 
600 000 liraya sigortalıydı • 

Varllk Vergisi 
GösterUecek ko-

Bu eene Noel mllDuebeti!e y&Jnnı kinden daha mesuttur., 
burada hazır olan atzler det:ı, belki ı BtıtUn Amerikalılara .ı:tyJtıyorum = 
nıillet!n bUtUn ahfadına, a.'llhlı Ame. lnaanın heıncinr.ni ke:ndl net.l Slbf 
rjkan kuvvetlerinde Wzmeı gören er. 1 revmul kUl detildir. HeplmiZln mil• 
keklere, kadınlara ve btri91mı, mu. 1 let o!arak veya ferden Cenabı hakluıı 
let!tırin Untformaların• t&llYIUl bOtUr. 1 rızasını lAyikile t&U!l edebilmemiz 
!nunJara rltap edjyorum. Sizlere bir ı i~n onun kanunlann.ı riayet etme • 
tm1t meajı verjyonım. "NeteU Noel,. mir. lbımdır. lı:ıanlar aramada ııo.. 
d:yemem çünkU mtlı.m&dlyen h•lilı&.. l nllnly•tin iııklpf etmulr.in ea lJl 
sı:-d:ı. dUnyanm her tarafında dötQ,en (1 çarem, evveıa Cenabı hakka ka111 
b!nlerce kara ve deniz ukerJmni dil. (Arkaaı S.Jfa t, 81ltm 1 41el 

;,...ı__:__.:___::,__________ ...., 

QiiııılııPtuııusı · 

Dar lanın katli 
r .... : BiR MUHARRiR 

A MIBAL Dvlanı Cezaytrde ylr. 
mi )atmda bir seao lldürdlL 

llu lııldlee, &aılo Sabon çıkarma 

ltareketlıldellltert rraıa.m flmal Af. 
rtkuıında cereyan eden b&ıtalama .._ 

1 1 ki 1 d tı · kalannm ı1ttlk96 fldclet)t'Derek ele • ay 1 ar ne er tr r 1 
V...- eltll'tnl &ö•terl)'or. Gl\n ıeçmt. 
yw ili Futa nllmayte latöae nömaJ'lt 

Ba iki un.ura lü de seaerat • Go1 
turaltarları llAve edüebWr. Bualar 
amiral Darlanm keacllslna devlet •. 
»ı ti.la etmHlnl ba ............ aıjtı. 
ra1D81111flardı. General dö Gol amjıal 
llarlanı açıkça protu&o 19ttl Balllar 
araundakl lhll!f tnıııtere !le AmerUra 
arasında barp pyelertida mltnehp 
ea!baesla( tat.o edecek kadar Deri 
varctı nı Mn zamanlara .-ele b . 
PAnrr oldu. Fakat görtllü7oı; ld llatlW 
4erıu ve dkb nm\-akkattjr, 

Anlı:ara, 24 (A.A.) - K&l!ye VekA. 1apd'"Mln, Ceaytnle bombalar p&t 
let!nden öğrenildiğine göre varlık ver. Javarak trenleri bava.ya acunnum. 
ıcııı4 mUkeııenerlnin borclarmı ödiye. 8afka lbtlmaller tiyle dunun, 
b!ımeleri için bankalardl\D kolaylık l'ıauıa limal :AfrtkUmda Anılo • 
gbrmelert temJn edilm.lıttr. Bu kolay. ~ak9oa oıDrmuau bunwlemlym 
llk!ar ıun!ardır: ._...iki aDMll' n.rdır: Blrlnclal Fu 

l - Bankıılar nrJık "'"&181 ma. .,. Oezayfr mUllyet.çllerlcUr. Banlar 
.hlleflerJne ta.hdJt otunan tlcat1 kre. ll'fuMmD boyuaduratuaa kartı ta • 
dllerlJıin fevkinde de her tQrto kredi t•ldAUerla.l elde etmete oabfırken, 
açmak huauaund& aerbut, lılrakdmlf. lrftldl topralılaımda Dstellk bir ele A.. 
!ardır. llM'l'jkaa atlfua .... blklmlyetlnln rer. 

(Arkul Sayfa!. Hlaa I te) 11....-. a.tenoez"'r. lllltaa• mllnev. 

Rus taarruzu 
devam ediyor 

o 

Yeniden 5600 
esir ahndı 

wr .-cUk arumdaki isyan temaytU. 
... ... esmek tola Amerlbldar .... 
lahertıltelbd de ........ rdlr. a. 
..Nlretla ~ l"u" Oezajr 
.-oııtı tbıerlDde fena blr tNlr ppmrı 
............... edlleme&. 
rı- fla.I .UrllJuıncla .b&'lo • 

....... ~ " amlral Darla. 
- ı' e•ı wsnı lnnJıen lt*l 1111. 

- .. w&r•ı••• ......... Fraa. 
7 a.. Me eı 1 ..._.. ft UTUhl 

,.,., .,... s ..... 

-.. .,.._ ı.alaa ... Jl'ramızlar, mare. 

.... -- ... 2llllnl Bulanı af. 

'" ıçrz...., o '*". 

Ba ana kadar amlral Barlam i141L 
J'r,!l ıenojn yerU yabucr baDCI dm. 
rt'.f8 menaup oldutunıı, ktmla telldld. 
le ... ..ıırutı J"&P&ıtinı lııllmlJWUL 
Birçok leairlerle, cıert"yanlarla ~ 
nar <Jezaylr slbl derin •trlar illlre-

....... laaklkat1a dqanya ..... -
kolay olmıyacaktır. Yallua, amini 
DaNmn katli laAdl8e9j açrkp llet,e. 
r!Jor 1d FraD8D tbml Afrtkuı lcb• 
JC1n kaynamakta .......... lnıYfttleıt.. 
nlr. vazlfealnf aou denCe zorı.tıına-1' 
tadır. MlbvereUer Tmıusta ve BI~ 
de lcl :clıkça Fuı ve bllhuea Oezaflr' 
~yan bu pleyaa, ancak cörD. 
almle •.tırılablllr. Anslo • S.klOll 
lar te& elden, mllınırla ayatmı t'-1 
AfrlkMpulaa ~e ......... 

~~ Wck"d• 
Kn!kaatlarm ve isyan tevhbüslertnln 
önttıae seomek ılttlkçe daha zorlap. ... 

·.• 
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ŞEHıROE 
YCJ,iDDA 
lJJ, YADA 
Şel~Jrde: 

lf. Birkaç gün evvel Şehrcm.·'n'.!~ 
r> aylık kwnı boğup kuyuya ıı.tan Be. 
lıiye adındaki kadın dlln sorgusunu 
n>Utea.k.p tevkif ed.lmi§tir. Kadın 

hnkkında, öz evlAdını t:ı.sarlıyarak öı_ 
dl!rınek sucunı!:ı.n dolayı idam cezast 
laı.enmektedir. 

• Ilkokullarda okuyan yokruı ço • 
c11klaro yardım cemly lerl blrl ğine 
dahil bulunan on altı kazadaki cemi
ye~er kongrcleruıt ikmal etmişlerdi: 

4 Sabit gelırl ıere yap lıı.cak ekmel. 
ve diğer ,;ıda mııddeier1 tevzıat1 !o 
totr&tlı ana karl.an !ıazlrlanmı~tır. 
l'evz!atta badema ba§ka h!Cblr vesi. 
.ıca aranmıyacaktır. 

4 Ahçı, köttcıcl, piyazcı, ı§kembecj, 

lokantacı, keb'l.pt;t, muhallebici, gibi 
eıma!ın bağlı bulund'-ğu lokantacı • 
lar cemiyeu ile ekmek ~ apıcılar ce • 
miyeti yıllık kongrelel'lnl tı.kdotml§ • 
!erdir. 

o An& borularda vukUa gelen blr 
&nzıuım ta.n'liri lç!n yan ,. l~!ba 

reıı Takai,m sulan 4ı gün akmıyacak 

Yartda' 
" Ankaradan blldlr.ldiğllle g&-e. 

lortlar kamarasından Uç ve avam ka. 
.muas:ndan da S azadan mUte§okld! 
hıgtl1s parlAmcnto heyetı nıUZde. 

IG pazarte.sı gUnU memleketlmlze ge.. 
lece!:Ur. MI.ııattr heyet §ı!rcfine Anka 
raGıı mUteaddit zlyafeUcr verilecekf r 

•Bugün kahraman Gaziantebln 
dl16maıı ,JgaJlnden kurtulU§Unun yıl. 

dönUml!d •-. A.navatanm kurtuı111 e.a. 
va,,ı yıllarında bUyUk bir mUStevUye 
Jtarıı bir avuç TUrkUn kalırıımanlığile 
J"I!!den kazandığımız güzel ıehrimlz, 
])ugUn bayrıımmı kutlamaktadır. 

• Bolu beled.ye reial. itep.t Aker 
ne beledlye mecllal azasından ?ı!ehmet 
:tJuaıı ve &ınc:azadesı müteahhit lz • 
set lııan, ekmeği 2' kuru~tan verile. 
cck yerde 81 kurU§& aattırma.k au~. 
dan teTkil edilm.§lerdir, 

Dünyada: 
• Aı:ıerlkan millett, llkkAnun ııyı 

zarfında 11 milyar 200 milyon dolar 
tt.rmek suretllo devlet 1aCkraz'&nnıL 
fit.ırak etmek ve bu cinsten bUtUn dUn 
Yı& laUkrazlan rekorunu kırmıt bu • 
hmır..akta.dır, 

• Doğu ordusu kumandanı general 
İ1'Vl.ıı, radyo He yaptığı yayımda mllt. 
tetik öncUlorln!n Birmanyada hetgUn 
afır ağır takat mUtemad!yon ilerle. 
!hkl•rini ve g!mdi)•e kadar dll§man nU,. 
tuzu altmda bulunan çevrelerde kon. 
tl"ollerlDl ıesılflettllderını aöyleq • 
tir. 

• Arjantinde diplomatik mahfiller 
.AJmanYanm, casu.sluktan suçlu Al • 
:man deniz ataJeainln alyas1 muatiye. 
tınüı kaldırılmam iQln Arj:ın tin hU., 
kOmeti taratmdan yapılaıı talebi red. 
cfodeceğl t.krlndedlr. 

• 23 llkklnun günU birl~ Ame. 
rik:ı.da muhelit denlll tezgAhlarmda 
1 kruvazör, ' mayin ve Ud denlza!tı 
ayoı gcmls1 olmak Uzere 7 gemi de. 
.n!ze lndirilmlg bulunmaktadır. 

• 1ng 11~ hazineleri Madagaskarla 
Jtavaılslnin Sterlin ılatemlne aokul • 
<.uıunu blldinnl.§Ur. 

• Amerikada K&yzer deniz tezglh. 
lan aoıı gün r.artında muhtel!! S t1P. 
ten ; gemiyi denize tn11lrm1şler ve 
ı5)1ece harblıı ba§md.'.uıb<ırl denize 
ir.dlrllmı yük gemileri aayıl!ID.1 1115 e 
çıkarmıolardır. 

Wahkeme Salonlar nda BJR. lKI Amiral Darlan 
ol öraldü 1 EN SON JAKIKA 

" a şarap ~sm r a s 
yahut da kan ,m ı i · r" 

z, 
' 

TA Küçük ilanlar Kuponu 
1 

CJIF" {Bııgtar&fl ı lnd SllJfnılaı 
"Asa.. .. muhafaraııı s-enera.l Jl • 

----.ı.ı ro to.rafından lcruhto cdilml§tlr. Dar .... ___ _ 

Gazino ve kahvehanelerde l&n FrMSlZ §imal Atrlkaaında mDt - ISD kupurua llkleoerl'k gttncserllcceu 
müşterilere portakal, man· tefiklei1 t&rafmdan ö dUr'ıAl·•- :: .. cı. harsına \"e t• verme (llnlan Eo 800 

dalina verilemez mi? ne.yet, yurdu lturt.armo.lt husuaundo.k! Dakikada pııraıuz •etredllr~&ıtlJ'. 

Bnynuna sarıhp el indeki bıçağın 
ucunu ensesine değdırince ... 

AH\ 'ElL.\NELEROE mllııtcr!. 

lt'ro meıJrtıbat, yani fı;Uecck 

Lır ıwy 'crilmeııı !Met olııgelmlınlr. 

IJaııte. ~ay, tionm kahve P. ulh:ıyet 

(;<!.Zoz verl11r; t,a\"la vo lr.knnıbll oy_ 
ıınyan!ann ıun slıırma da birer Jot,un. 
h:rnkılır. 

Şt-ker pahııht:ındıl\tıın sonra tabın .. 
Her serseri çocuk gibi bu da nynl makta1ır. Bıçağın ucu ad ının en • lilı çav \C lmhvc fj;rntları on be;J 

.sc'il kıyt.fc • tdl. Eu mevsimde aya. l'ffi' değmektedir. Ufak b•r hareketle auruı;n, gnzcz da 25 lruruJi:ı. ı;ıı.tı, mn. 
pnda h!. b r ey yoktu. ıı: n11cn ayak ~n bn.Wnamaema bcp yo~:tur. Beriki !cnnıtl<, b!r nhbabllc görtlı;mek, ya_ 
ları da çıplak olduğUnu fcltett.rmly; kcırkudan nerede lııe bayılacaktır. Nı. ı>u dıı bo' vakit gctlrnıek ltln her. 
cc.k kadar aıyah bir kir tııba.kasilo l:ııp llııyct kurumu§ ag .. ından ttlçlllkle: banın bir knh;·ehıuı •ytı giren in,.ıın,bu 
lanmı~. pannaklaruun arası kurumuş - Barba bir şarap s1.:z:Unll ç• arn. me"r b:ıttıın birini lsmeğl" ,c tabla 
çamurla. yekp re b1r hale gclm~tl. Lilmı~tır. tıh:. bir S'Olt mıı:ımflarla. ttçılıuıısı te. 

Sırl.ınac. <itea!, bert.!i ko::a kOC'.! "e. Ahmot §&rap sözllnU jşlt!.nce adama :.nfr. edilen \"C cı;aaındıl bu gibi yer. 
Uklerlo dolu eski bir yün tani!D. var. IJ1r daha sarıımı~ ve bıçağı gene eljı:ı. •erin dnğdıı, kırda. b!r ıığn~ göigeliğl 
cıı. 'l'J'!lerin! ~nUne kav~turup, omuz de olduğu halde moyhane:ın·ıı m~t!k de olınadığnuı. gor<', lttlıtl ~~111 p:ıra, 
ilh mı büzmll~ titreyip duruyordu. BW:lerlc d.:ıUne .sürdüğü b:ı .. rıa.ğıı yap!§. ıfı.r.ı ödemeye mccburdar. ~\'Vclce ıtaıı.. 

Sarho§ olmo.k ve bIQB.k cekmekten ı:r:ı~tn. vchanelerde, oturdukt,ıın sonra b:ıomı 
maznurıı...ı. Okunan tahkikat evrakına 11'8kat tam bu aırada. da dUkk4.nın Z& dikilen garson (dlkllruese kli,ede 
r;öre, adı Ahmet olaıi 8UQ1:ı geçcıı ge... onUnde.."l iki pol!.8 memuru gec:mlş ve oturan pntron biraz W~lp sonra kal 
ce, hamallıktao, öteberi .,terden ka. Ahmedi eljnde lr1 bir kan.a ile şarap kan mu.,tcrlyi lmtırdı&"I takdlrdc l(en 
znndığt birkaç kuru§la avağına eskı ıçerlten görerek kend'al.ııl ya kalamı,. d1flfnı ha~layncnkt_) ne fçeeeğiDlZ1 

hlı pabuç alacağı yerde 18:5 kuruşa l&?dır, sornr. kahve cmrettıfmlz takdirde: 
kıyıp bir §l§e rakı almağı tercih et • ıJ: .Y. ~ - Nasıl olsun~ diye a3nca sade, 
mı§ ve 100 gram da kan§ık - fındık Ahmedin mabkcmedekı sorgusunda eel(erll, az oe1ı:erıı veya pok ~ekerll 
\:..."1lm - cebine atarak yolda hem ye. er. tereııan bir JOY olmadı ve 0 dn her olmn!'lı hususunda iklncı tılr c.mrlnW 
n:eğe, hom de çeld§t!rmeğe ba§lamı3 ı;a.rhoıı gjbi: beklerdi, Ş!.a-ndI bu 11orgu ıual k&ll•tı. 
trr. - Ne yaptığımı katiyen b:ımtyo, Gııraon kahve veya çayı öğrendikten 

Njııayet ~ı,eyt b1tlrmlf, fakat lç'ltl rum. Çok orho"tum, dedi. ı.onra uz:altlae13'or ''C blrat: sonra ea. 
ıçmex 1htlyo.cmı bu kadarla yatı§tıra.. Neticede bakkmda tevki! mUzekke. deye yakın .o: • kerli kab\'el1 önU. 
lJ'.C.mI§t,Ir. Cani daha ı;:<>k, pek çok i n'S~ kesilerek tevklth •"Ve yollandı. Dllze bıra.layor. Siı; 1,1el<CM %iyade Is 
:ı:ııek :.Stemektedlr. Halbuln tıa,ka pa: ADLİYE MUHAUlRt ıeseııtz bUe..... gazoz lçcnlt'.rl ıııe hlı; 
ruı da yoktur. Ha.va da ısoğuk oldu. gonnUyorum. Naili içsinler ki ltfnd3 
tundan Ugtımeğe ba§tamı§ ve bir so belki blrh-ao gram bile teker olmıyan 
kakta benUZ açık bfr ayak Ustu mey. Ruzveltı·n h;tabes"ı bir bardak aBlt karbotılk·e 15 kuruş 
hanesi görerek fçcrlye dalmı§tır. fi almıyor_ 

?d:eyl.lanede bir köşede kendl l..<..Ad!. (Baıttarab 1 lnd sayfl.Ldlıl Benim bugUn eö31emck tatediflnı. 
lertne içen Uç &rkad&§tan ba§ka kim hı:lQ.su niyetin tnkl§af etmeSfd.r. E bir tınc:ı.n ln!hve~e ~ snm teker 
ae yoktur • .Alımet, Clinl •4 cob'ne ter Cenabı hakkm nza.sını talıs'J et- ıı.tıldıkmuı, yahud bir fincan oeJ& kap 
sokm111.,.. ı:.uıııarm :yamzıa ya.klap. mek t.sUyoraak onun emlrlottne itaat eeker ıetlrllmeslnln ..... ledıye t,arafm. 
rak: edellm., dM kontrolü defDdlr, Çtmktl baDun 

- Bana çabuk bir :;lpra verin, dl. Noel mUnasebetlle bir!c§ml§ m!llet. maddeten koatrolllne JmlWı ;roktar. 
ya emretmi§tlt, ler' .. , askerlerine ve bahnye'ınor ııt Vıudir: Her ocakoınnı tıqma w3n 

1çkl tcenler pgırım§l.ar, fakat her. temennflerimlzl ger.derirkuı onların kahveye bir zabıta memnrn dlkmelt! •• 
.h&ngi bir dilenci sanarak kendisin() ı:ı:t'On aa.vag cephelerln4e ve bUttln Bngttııktl oekilde iş kahveclle.rlo °V1<.' .. 
l.ı1r ııfgara verm!§lerdlr .. Ahmet e.ga. denizlerde gıssterdlldert. kahraman • dsnma kalınıetır. 
rayı yaktıktan ııonra., gene aağ cebfn. llklarla 1tt1har etmelfte olduğumuzu Ben ıunn demek ıstıyonım: Şlmdl 
deki ellnt oynatarak: l!Oy!Uyoruz, takat aynı zamanda uza!< maııdaUna ve portaka! IDl'lvalmi_ çe. 

- Bir bardak da prap umıarlayın ada!ıı.rd& ve askeri üalerde nObot belt. şltJf knru yemt~Jerlmlz de pek bol. 
bakalım, deml§tlr. l!yen " bUtün fhUmalleN nazaran tnclr, ttztım, kayısı, badem, ~ '-e• 

tJg arkadagtan b1r1aı bu aralık Ah. n:~tc.rek dU§mtuıa. kartı ııarbe r,ırm:. ııa~on 
med!ıı cebinde bıçak olduBunu :tarket. yecek olan tnsanlsn da dllsUnUyoruz Acaba kahvehanelerde, ıazlnolarda 
.mi§ tir. Otılara da temennııorimtzı ~ bUdlrtyo : mı~ tertlere bunlardan ~ mi! 

- Ne o, .. ralx lxçakla mı umarla n:z: ve kendilerUe mU!tehlr olduğumu. MeaelA nefla kokulu bir mandaljna ve 
tıacakımı yoksa T de~ttr. .ıu ıı!SylUyorw:. Onlar, aı.ı~ oca.klann .. { ya bil' portakal zannederim kahve ve 

Ahmet kabad&yıla§ını§ Ye bıçagt ıian gok uzaklarda kam.re;~ kurm\11 ı:ııy tlryaktııl olmıyau bir mOftcrl:yl 
meydana çık&rarak: lardır Harld Alemle pek az; manase" coJı: memnun edecektir, Gazino ve kBb,. 

- Elbette, CıLrap ısmulamazaanız bf.tıerı v&rdir. Onların yaptıklan velıar.elerde piyasaya t;abl olarak 
kumm içerim, demiştir i~ln esastı, harp lr;Ln. son zafer tç,n urmzca ya~ ve kuru meyvalarnuunı 

Fakat diğerleri de içki ~çmektedlr. t.52811 olduğunu bllmclertnl ıatlyorum. verllmcsJ det oluna emlnlın ltf bir. 
ltr. Binaenaleyh kabadayılıkta Ah • Kendilerini unutmamı§ olduğumuzu ~k tlrynl<jler de knhve ve ~:ıy tlrya. 
metten &§ağı kalır yeılerl yoktur. B r bilcıelerln1 fstiyorum. ldllğınJ buakarak meyvalarıruııa rağ. 
t..nea• berhangı bir harekette Ahme.1 Yarınkl Noel gUntı, uzun zamanlar. bet edooekUr. Şeker mtıstesna çay \'O 

din ellerlnı tutmak Uze:re arkasına daııl.ıeri nlııımııt olduğumuz bayram kııhvcnlo de yerli malı olmadığ'ınt bll,, 
geçmjgUr. Meyhaneci ıae korkusun.. günlerı gibi tabrlkalarımızla imaıAt. D'}yeıı vatandtl{J yoktur ımınnm. 
dıu bir kögcye bUzülUp kalmı§tır • hane!ertmizln bayram yapmalan ma.. Kabv6clıer ve gazinocular cenıiyetı_ 

Ancak, Ahmet kabadayılığını söktn ?'alıdır. Noel mnstesna olmak UZere n,ı• bu nıesele ne alAkıatan:naııınr, hat • 
rem'yeceğl.nf aruaymca, elindeki bt dlğtr bayram gtınlerlnde ış, barbj ka tA VGZlle ed!nmcsını temenni ederim. 
takla kendl.alnden ııarap le~edlğı ada. QUlDU\k makaadlle, durmamı~. devam Yel'ta Ragıp Ö?-.'EN 
mm boynuna aanlmıo: etmiotır. Şu halde Ntıel, senenin 1§ • 

- Ablcim atfet bent. bter mnar ler~n tatil ecilld,lği ye~r.ııe bayram1dır. 
ıa, ıater ısmarlama. diye rotayı de: NocJ.n bUtUn devlrlcrdo hattA harp 
fl§Urmlgtlr, zamanında pa.rlamıı :>lan yegll.no ha. 

Şimdi vaziyet öyle bir ıek[l almt§. yat ve terakki bnyramı g'bl, parlaya.. 
tn ki. herkes heyecan ıçlDde bekle~ cağın? dll§Unmekle blr hn.z duyuyo., 
mekte ve hl~ bir hareketle bulunama.. nım." 

Tanusta ve 
Trablaıta 

Kahire, 25 (A.A..) - Cuma giln• 
kUn Orta,ark harp ubliği: DUş.. 
nıan1n. Sirte yaJunıunnda. temas 
belinde bulunan kara kuvvetleri• 
nılz hakkında bildirilecek hiç'>ir 
ıey ycktur. 

Londra, 25 (A.A..) - Fas ra.d. 
yosu, Şima'f Afrikadaki müttefik 
kuvvetler umum! karargAhmın a• 
fağıda.Jri tebliğini ncŞrctmi§ta: 

azııolnı!Zi kırmıyııcıılt Frıuısız mlllc. ll4nbruı gazetede ~örUICSttfö ockUıtt 
tıniıı bUtUn kuv\'cUcr1 blrlcoccektir. olmıu.ına dikkat edllıuellc1.lr. Evlenme 
Aynlık çıknrmn l~cbbUslerı yok edl. teklif) gönderen okuyorulanıı mabhn 
l«.ccktır.,, kalmak nzere aarlb aıırealerlnJ blhlJr. 

Ccı:ıyir, 25 (A.A.) - Amlr.ı.l melerl llı:ımdır. 

Darl:ın ıliln öğleden ~onra saat 3 li Etılenme Teklifleri: ./' 
sct"erck mcsnl od:ı~ının bulundu~.ı il- 40 ya~ında, sarı~ın 1,72 boyun. 
l;orJdordn kallcdilmi•,lir. Ülüm h:ı da, 70 kilo ağırlı~ında, aylık kazancı 
llndc ynrnlannn nm:rol h:ıst:ı 1mne \aısatı 70 llrıı. olan, kundur cı bir bay; 

ye RÔliirüliirkcn son neresini ver • l:ınıı;esı olauyan ve herhangı bir işte 
mişlir. Katilin 1.oh on' eya Almnnbr çıııır-ımayan yaılle mUten.u p blr ba. 
tarafınclıın tahrik cdılmi<; buhının•, · y:ınla e\'lenmck istemektedir. Evs:ıf 
sının ıııiımkün olduSu resmen sö ~ 11au.1 el.cı.''lllyet de! ldlr. {Ş.S. tO). 
lenmcktPdlr,. Fran~rr. maknml:ı"l r~mzine müracaat. 
kııtllln G.35 ı:arımd:ı hir tabanca ile' /ş ve i§çi arı;;ıanlar: ' 
iki 1 ıırşur• :ıtıığını 1 f1d!rıneklt'df·. ;ı. Ortaokul~ı. 1yt derece ile mezu:ı 
Thind knrşnn amtrı11n ci~crlerlnP cı!nıu~. biraz !nınıızca bilen, daktilo 
sinni~ , c öldOriicü cımuştur. Dıı' :rul!aı::n.n, bir r;ene mani!:ıturacwkt& 
n:ınl:ı beraber amır ıl, bfirosunuıı ç.:ı·ı~mı§ bir genç, herhangi bir ı,te 
k:ı.pısınd::ı katille bo:1u~ıuu~tur. K'l· ı:alı§lllak istemektedir. (S.lt) remzt. 
tH amlr:ıJin cllerlnı!cn lmrlulııı" r.c müracaat • 
\'C iki ll"" ,::~ cl:ıh'l r.tmış"~... J{ur- ı.; Lisenin fen ·.:ılunda.:ı mezun ve 
şunlardan biri bir Fransız sub:ı1 t• 1c:ı tsltUltes,ne devam ed\:D bir ı;enç, 
na fs:ıbct etmiştir. r ın lC\"klf edil• crta ve lise talebealne, e.hven fiyatla 
miştir. Şimdi sorgu ullınd:ıdır. · .ı• !ilik, k!.mya, cebir, hend~e. aritmetik 
tili tutanlar dlı:!er büro1ard:ın yeti- 'l"e blyoloJl dersleri vermek 18temek • 
şen Fransız subn~·J.•rHlır. Knli11n tedir. (C,Ç,) rcınzıne mUr&caat. 

20 y:ışında bir ı::ı.:nç o1dııltu s6y:t'?· !aldırınız: 
niyor. lı1ml hcnfız if.~ edilmeme~.. (Ate 6) CA,L,) (Bu!unmaz) o(B,B,B) 
teclir. Koli1 s::ıbnhlcvin yfiksek ltc· CC'an) (Ciddi) (Can Ser) •(Çalııtrl 
mi erlik dnil'<'sine ı.-elnıis "e aml ." (lı...E,) (E,l'ı, ·J (.E, 01!1) o(P,D.K;, 
rnll ı:üıı•ıf!;.. io;lcdill:ni ~övlemistir (F. Tez) (F'ctht 27) (F. G) (GUven) 
Amiral d:ılresinde ~u1unm:ıdıltın • (CiUr) (GUzel adam) (İ, P. 131 
d.,n 1.:ıtiJ ,::eri dönmüş ve tekrar •(füsmct.l.ı:: ı (Kumnı.1) (Kaynak) 
ö~lrclt'n sonrn sıel nlstlr Bnr:ıdı (MıH,R,) (lıl,E, '9) (Mehmet Beoll) 
:ımfrnlln bürosundan hir knc :ıdım CN,B. 606) (Nıılbaııt) (O,İ,) (P,A,} 
geride durmuş ve amiralin bilrosıı- (R A) (R,T,K> (2 R,U,) ı(Samiml) 
nn ri•mek fizcre k.:ırldordon ı:ectl• (Saatçi) CT,A,) (tlyn.I) ı<Umit>. 
~ni görünce :ıteş elr:ıistir, J!inh:ı•ı 
Fourcnrle silahın istikametini ç.?· 

-vlrmcğe teşebblls etmiş~e de. dh:f.:ı• 

den hir kurşun ynrn1 almıslır. 
.\miral Darlan fil "\"a')•'1da ve btı:

Fransır bahrlyc11 ailesinin oğlu fd1 

Aıniral, ~imo1 .Hrik:ıd:ı mfi1tec1 bir 
Fransız hükômctl kurmak tosav\'lt 
rıınrla o1madığt hakkınd:ı'kl deme-
çindrn blrl,aç ııant ronrn öldür:il-

:ı,; N.A. Yeıll> reın:sile yuan oku. 
yı;cuya: sarih adre.sln!.Z olmadığı lç n 
'!UUUnuı n6§1'Cdllmedt 

4 (S.S. ll) renu:ile yazan okuyucu • 
ya: tıA.nmız ciddi mablyeıte o'!mad•. 

~dan ne~red!lınedl. 

müştfir. --------------
Amiral Darlan bizr.at kendi oto • 

moblli1e has1ahnneye taşınmış ve 
bir rahip t:ırafındnn ııon dini mc
rnslm yapılmıştır. Derhnl h:ıbc ·
dnr edilen madam Darlan hemen 
gelmişse de, anılral son nefesini 
'"ermiş bulunuyordu. 

Cer:ayfrde va7lyet ısaklndlr. 

katilin :oılyas! bir cUril,.ı işlcml5 
bulunnııısına rağmca, k:ırSta~alıklıır 

çıkmıyacak sibi ""'ininruektcdir. Bı• 
mmlıı beraber, h:ılk crnsında cok 
derin bir infial vardır, 

Londrıı, 25 (RBdyo) - Aminı.l Dar 
ıan• öldllı·cnjn genç blr Fransız ol. 
dı.t'U blldlrlln:clttedfr. 

Varhk varg ;si 
(Baştarafı 1 inci sa.yf~ıı) 

2 - 'l'. U. Z:raat b&.nkası, TUrkıye 
İ§ Bankası ve Osmanlı Bankası §Ube 
:vı. varlık vergUeri.ı:ı..n yUzde 20 auıı 
ödemi§ olan mUkellefıcre menkul maı 
rehnı mukablll.ııde ikrazd& bulwıma.k 
ııurc tC'rUbat almı§.ardır Bu bwı. 
kalaı yapacaklB..rı ikrazlar mukabUlıı 
.. c ayda yUzde yanm ıaız aıacatııır • 
aır. 

3 - Emla.k ve Eyt.am Bankası ıu. 
Deler. varlla: vergt&Ulln yUzdo 20 al.ııı 

ödemi§ olan mUkelleLlere ga:vrımen 
ku. mukabilinde ikraz yapmağa ama_ 
C:edlrler. Bu banka da yapacağı l.k. 
raz muket>lllnde ay~ ;;tızdc yarm:ı 

taıa aıae&ktır • 

Sovyet taarruzu 
devam ediyor 

Moako,a, 215 (A.A.) - Huııust tet:ı.. 
..ğ: Orta Don cophea!nde hareketle_ 
rıne ôevam eden kuvvetlerlnıfl'. 15 ill 
20 kilometre daha llcrleml.flerdfr. S 
ırtııı içinde bazı nokt•larda Rmlar 
2J('I kilometre i~.ye gltml§lerdlr. 

Ruslar; 6 'ebJr ve ~oroneJ. Roatot 
dt-mlryolu Uzcrlnde !ki büyük gar da 
dal:.D olmak Uzerc 30 • 40 mcııkCln 

ttınhalll sert almı~lardır. 
Dnn: fi600 esir aımmıı ve 6000 A1. 

ru .n 6ldUrUlmU§tUr. 
Son Rus taarruzu esnasında '50.00!J 

dU§ı:ıan imha edllınlf ve 48,000 ini 
de es,r almmıotır. 

ll1lierovo oehrtne k&T'fl harekAt ge_ 
lışmcktcdlr. Doğudan ve batıdan ı. 

lcrliyen kuvveUer ,.ııre 10 kilom•t~ 
re yakl&gmrılardır. 

Rı:.ıı!arm yaptıktan bfiyllk B taar
nuı eanaamda Almar.lar 2150 b'.n Jtlfı 
'<l'lybetmJş bulunuyorlar, 
Şimali Ka!kasyada aakert kuvnL 

ı~rhuiz., Nalçığuı cenup dotusuDda 
taarruza gecerek 18 • 20 kUometre 
uer:edller ve Zobkof, Tank.aran, AL 
aon. Alaglr, Nokkao, ~omıaıı adlı bU. 
v1!k mcshi\n yerleri tgaı ett ler 

Zelzele 
MUAZZAM BEVO Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Şimali Tunus kesiminde, şiddet. 
h kesif faaUyeti kaydedilmiştir. 
Kıtalnmnız Mecczelbaba h!ki.m bu• 
:unz.n bir tepeyi düşmmdan almış. 
l&rdır. Bu kesimdeki ka~ hücum 

... liSaft,&rab ı met .. ,....,,J 

Bevllye reklAm ı.temezı Btr defa ıören ertcaı ;tın:ı allealleberabcr ge!eceldjr ~~ Iar, kıtalarmuz tarafından pOOUre 

Bq rolcrde: ISMAIL DUMDULLO ·MUKADDER .:~ ıuımuı;uır. . 

• - SUmerba.nk, tabrlk&lannm l 
ıı:al&tma muktuı pamuk. dert ıtb 

ıptıcW maddeler ve menıucatJa d!geı 
1.ırumıu mamulAtı aatııı almata taljp. 
t.ır, T, C. Zı.raat B&nkuı da Toprak 
!Jahsullerı O!t.i na~ zahire mu. 
b&yaaııuıa deva.m eta.ektcıdlr • H • . ~ Cenup kcshnınde, Kc:"\'i':ntA t-a. 

er pazar saat 15 ten 19 a kadar Tekmil programıle ~~ usmda F'!-ansız kttalnn, düşman 
~ ~iÇKiSiZ AiLE MATiNESi telefon: 4009e~I bUcunı:ınru plıskUrtl?lllşlcrdir. 5 - T. c. :Merkez Bankalı, Ziraat 

Bankam, İt Baııkaaı da.tıllf tattkra.ı 
........... .-.-.... u.ızm-....-.-;-..................... ıcm ............................. m:ı;::m .... ııım .................... ıt>ıhvfllerl.ni eak!deıı oı.du~J gi~ ~rat 

Erbaa.da. hUkamet lı.onatıom eııka... 
zı kaldırılarak rum! nrak meydau. 
tıkar.ılml§ ve bu ka.l&om dabil.ye, 
aıaU)le, beledlye, post,& telaral w dJ. 
ğeı reamı d&lrelerı çadıriard& Qallf. 
maltmna tekrar bql&IDlflardır, Yı • 
kılalı binalar .nkazı ciTU'd&ı:l tem.in 
olunnn ve Kısıl&y tarafmdaD ,&ıdeti. 
len kerestelerle 926 b&rakaDm blfa • 
mıa da ba§lanDUf blllmamaktadlr. ~ 
ap i§leıi k6ylere kadar temin edUdlll 
Erba&da ayr.oa iki mm ~ -. 
rc:JJ,e ek!Mk 1hU7~ d& karptamn11 
tır. 

Perro ba maınmııtx verdikten son 
:ra da: Bu ölü de kim? 

27 Yazan: fttUZAFFE.R E.SEN 

- Zaran J'Ok. Fakat J'1Ullıt btr 701 fiya:ıarma iflemlt ta.at zammedllmek 
takip ettinlz.. 'i'llzbqı ıatt..a baya ;yol l'IUretıYle satın aımağa d!v&m etlik. 
güateıiııl7.. lert rtt>ı gerek bu b&ı.ka.lar, gerekse 

Sonra Perro,a bakarak ll&ve etth O&manlı Bankaaı ıutıelott bu t&hvtllet 
- Sen blr dakika kal. 81&e bir ki. ve hazine bonolan mukabll;nde ~ 

ğıt ~listcrmek JıtJ.rorom. Daireme ka JO ııtrıbettnde avana •ermete t.made. 

- Şlmc1i l\1Hsy8 BerJo, dedt. ej. 
dnle beraber lklncl eubo3e gtdellm. 
lnpllah talUı.lnlz açık olur ela ağunı 
acmak IBtcmlyen eefteıı blr eeyler 
Of rene bil l r&lnl.r.. 

Bjr taksi Uç arkadafı tekrar Hıır. Bu, azmı boyla, aert peJıreU, zaJ'lf c1e çalrşmq olan b1r aubaya dair 
tcYlu ilğrenmek f!t)yorsuuuz. 

1 
üar gelir miaJn ! d'r?er. Kezalik tasarı ut bonolan blJQ. 

btr Albayın <1a;"~IDde konu,nıa ima ınum bankalar ta.ratmdan eeklderı 
oldu: C\ıduğu gibt iakOnto edilmekte berde. 

Ankara, ı:s (A.A.) - Tokat Ti11 • 
yoti ıç:nde bllyUk kayıplara •belıl • 
:>et verınl§ olan yer aarsmtım akalıla,. 
do derhal NUuıar ve Erbaa,a rtdG'ek 
lbmıgelen tedbirlen &IDuf ol.. 'l"o,. 

ltlye Naurlığımn &on JamMı bu!. lılr ..ıtl.t rdı, 

Tartndakt knpısınd:ın glrdUer. Bum. - MUsaade edeneıı1z emekli blnba. 
4- Nlyel iki arktıd:ışı ya.nu: bıraWı.. ,, BorJı eiuı bizzat bu ıeUalmlWI 1e. 

roı.: lelnln t:a5ın3 glltl bcbin. anlatsın.. 
llq arka.ı:a~ yol güııteren nöbetçi - Hay, hay. 

UlJ:ı:t blr koridorun sonunda bulunan l\fls:ıtlrlerlne iki koltuk &liııteren 

bir knpınm kan:ıdma ~ın':'ı&Ç:ı \Urdu: Albay, Bcrjenln kum fakat C81l!llı hl.. 
Bir y'ılz~ı bir 4.:ılı!k" ı.abretmoslni lcAyeıılne lmlak verdi, aoora Perro 

rte&· etti. ı yn dbndll. \'e açık bir se1le: 
Btr,, t sabırsız b:ll.. ;,Llnnı binlerce - Aıtooer&!nlz dostum, ılc:11. sın, 

111rn ihtiva eclc!1 dosy~I". 1ıı dol•l clolnp l;aş:cyı yakmd:ın tanır Dllllıım. T 
Jam <Punlııli. D>J~ de Jjnınn, ŞI 1 - Blnbn:tıyı bana, lklmlz~n d8 m~ 
mitin \-C El len 85 in doaynlıln bu. tel'<'k dostu olan l'arbay Njyel 1rön. 
il'!~ el ile tntuiacaı, kad:lr )"8.lmı dcrdl. 
lııl: yndeJC!L 1 Kolner ı5ziıne devam f'derek "ya 

ıc~r yo ~~rc:ı Aihay Kelner: öyle mı T'• dedlktt-'D aonr4 bUıba;ıya 
- !' rh'1'Q, d •:::ı Slil bruava han~ dondU: 

"- :Uz~'lr aftı bakalım. - Demek l\lö!)·IS Berje, matyetlm. 

- Böyle bir lee kArııtığrm tı;lo ı:ok 
mahcubum Albayım. Faltı.t eskı blr 
a• • ., • : haltkını4 du,)duğ.u:ıı mcr .. 
ve endişe ytız.tınden siz.! rabatS12 et. 
meğe mecbnr oldum. 

- Evet, takat yolumuzu ~ırmı. 

yalını a.zlz.lm, efer dlrar .ırtad:ln kay 
b<ılmQ w onu arama.k .. n::lfeat aU 

ıln& dUıten bir fetlr. E.te.r bu aileden 
tanıdıltlarınız \'lll'B& kendilerine fca. 
bcdco mıı.kamlnm mllrncaııt etmeıe. 
ı mı tavsiye edeblllrejnlz. Bu takdirde b-, \"Urulacak yer herhalde ikinci 6U. 
be değildir. 

n rjP ·erinden kallaırkl'ftl 

- Aftınu:ı rica ederim AI!::ı~ım, 

dedi. s:zı boa 3 ere raluıtsu ettim. 

- Blca ederim dostum, jlerldfl bö7 .•.a•m•d•ır··----------.. 
le mıınaıuz mla&llrleıi bafıma mQ&I. 
lal etme? 

- Anladım, faPtıiun llatadan i,. 
t.tlri\ beni nUe41nls.. 

' .. ••• 
Der,Je tanı ~k lıkılfD1' bir tanrfa, ( 

l\Jeziyer IOkafmdakl evlDe ~klldl 
Artık bo işte yapayalnız hlmfltı. 

'Cdaym mektuplan da Berjeye amda. 
ta maltunatı vernıemJıtı. VAJna Uday 
!\ık sık melı:top yazıyordu amma bu 
mektuplarda laten ziyade Jan Latıuı 
tf<Wı, onun gtı.ıell.ğinden, zeklem4 
druı, kndret•nden babaedlyorda. 

(Devamı mr) 

Çi. çek ve Tifo kat T&lial :tzzetUn caaar ... ıene ~ 
hl eklpler ve yardim YUit.a.sı. dlır. 

Aşıları 
hal tel&ket aahaaın& kofmUf olu 

; tıam.eun vaUaı Faik TUN! ft AIDUJ& 
f1Y"CA Jravvet ve tedavı enjekal vali81 TalAt Onceı dabillJ9 veWet.IJl,, 

yonlan n dCJl ıo ye kadar 1 ce takdir edllmiflerdiı·. Erbaa Jra7 • 
rn.aka.mI Faza Katt.aıtoııa da -.Us 

P~galtı llalAsk&rgaı:ı c . .No. 198 nltmdnn kurtanımastııı mateötp W 
NargUecl:ra.n eczane&! kn1"3ı ında hal \-&zl!eı!nln b!1Uln lc:aplanm J9d. 

j ı.cı getmııi§ olmumd&n dola71 dUDL 
ta~ .ı-• VGkfileUnoe takdf.r oıw:mu11blr. •'. Zayi - Tramvay pasomu 

hellim yenisini alac:ıRınıdın 

sinin hfikmü yoktur. 
e ki_ vaa v&llsi Nacı I:ıcımsıı De LUlk 

kayınakamı lılekk1 KeıklM dıl aldık. 

.ıırı ~rdwı tedbl!" ... rtnd~ d01&JI da. 
'\O!yıt ~ee "\ete.kldlr 9CS1lm1tttr. 

Adres: İslonhul lh~in~c 5 
F de Ali Göksun (17342) 


