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Vazifegi ceza korkusile değil• 
vui/e lcaggusile yapan cemiyetler, 
lıürriget v• adalete azami derece
de liyakat kazanırlar. 
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Bernden hildiriliyer: 

Te)g. Tasvirieflir İstanbul 
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SiNi YiiMiZ iLERLiYOR 
Sümerbank U. 

Müdürü Bürha 
Zihninin beyanat 

Bütün ihtıyaçlarımızı dahilden tedarik 
etmek imkanlarını elde ettik 

• lHı·kaç günden beri uehrimlzde bazı 
let.kikler yapmakta olan SOmerbank 
Umum Müdürü Büı·hın Zfhni Sanus 
dün bir muharrlrimize sanaylfmlze 
ait muhtelif ınevzulıır üzerinde o• 
beyanatta bulunm~tur: 

llİyaai 

f-li:retlerl l ı....nı.nn aiyui faaliyetle
.... ri yerine, ıiyui çabalama- ! 
~~k bile caiz olacak 1ribi 
~or. Bundan bir buçuk ay j 
~ Rorna ve Berlinde ~lamaf 

tayyareleri Mihver ancak 
lngiltere bahara doğru 
Üzerinde harekete 

iyi haber alar. .iyaıi mahfillere 
gelen malumata göre, Mareşal 
Pctain, derhal baza arazi tavizle
rfoı ihtıvit edecek bir anlafmayı 
imzavn hazırdır. 

Bu haberlere nazaran anla~ma 
hükümlerinde Ahas - Loren'in 
Al manyaya ve Niı' e kadar Civi
ern • mn it al yaya terki vardır. 
Fransa, ltalya ile T unuaun idare
sinı, ispanya ile de Fasın idaresi· 
ni taksim edecelclcıdir. 

c- Yeni kurulacak satıe teşktllitt 
tizeı·incle tetkikler yapmak fizere is. 
tanbulu gelmi' bulunoyonını. Yenı 
teşkilat ile satış işleı·i fabrikalardan 
eyrılnt'ak ve fabrikaları idare nden 
)'tinlii ve pamuklu milesseselor bun• 
dan sonra yalnız imalat iılcl'ile meı
guI olacaklardır. Satış işleri dlliwa 
piyasa vı• halkla temasta bulunaıt 
tnemuı-ların idar~ine verilecektir. 
Bu sureUe fabrikaları idare cdea 
teşkilat ta satış işlerinden kurtula,. 
rak lrnalitla daha yakından mcşgıal 
olacaktır. Netice itibarile fabıikaJ .. • "'•el. bir de Japon ittifakı 

... doğurmUf olan bulUf -
• ıörüımeler ve konufmalar 
4'evam etmekte, hatta gün
liioe Çetidini ve sayısını arl-
t.dır. 

ltu ıütı.mlarda, lıpanya 
-.da General Franko ile 

uçtular 
ltalyanlar Kah 1 re de · 
bir tayyare meydanını 
bombardıman et
tiler, lnglllz tay
yareleri de Ber
llne tahrip bon)'-

geçecekmiş 
Tlmes bir makalede 
yeni nizama dahil 
olmak ı • t e m 1-
yenleri Alman. 
yanın tazyik 
etmlyeceOinl 

Ayni kaynaklardan alınan ma
lumııtu nıaıaran Marepl Petain 
bu lckliflerı bidayette reddetmiş
s~ d~ Lavalın gösterdiğı sebepler 
v" bu arada, F ransanın ablukaya 
kınşı fiilen iştıraki meeaide bu· 
lunmadığı takdirde 'llÇ Jcalacafını 

(0.vtıfl'lı •)'fa a, aitun 2 de) 

rınımn nıanıulatı doğrudan doğruya 
tek l'lden halka yapılacak ve D\Uta. 
vassıt kullaııılmıyacaktır. 

Batma imali h arttırılıyor 
Basma inı::ıliitını arttırmak içila 

çalışıyoruz. Köylü için 23 veya 21 
kuruşa busnıa imal edileceği hnkknı
da biı· karar yoktur. Yalnız bu lıu-mülikattaa 1-luetti • 

.... alarda, Alman Devlet 
o ...Ulilıata ltitinnl,, bu defa baları attdar bildiriyor 

iiic "f•:a.ıı-" De"9t ·- ......... 
ile bul rn tur. Şimdi e Berfin, 25 ~A.A.) - Resmi r.nmııar '21S. (J\. . : Tıım"''" • -~ • · .ı.!z tebliğde bildirildiğıne göre, ilk Balkan muhıibırl aııa~ıdıokı 111utıılf'11° ">'.::. :a · ol '; ~iti defa olarak işgal altında bulunan laı-ı ileı·i sünnı:ktediı: !'-~Li .. • ı..:~~!_-ant • e· üslerinden hareket eden italvan BaJkunlaı ı sulh içiııdc muhafıu:a -,ıe uıruenıınn: spanya ve k . E ,. y k k 

lııı..:_"'11111 De..ıet Reieleri ile de bu· hayyareJeri, lngiltere iizerine, Al- clınc · gayesı, ~en ıı~ u an,3r a 
~ lcon k lıülf • k•tlan· man hava kuvvetlerinin yaptığı ınu.v~salutıııdanbcrı, Mıhve~ dı·v'ot • ~ .ı.ı.._.,.... _!!~ne L.!.d" • hücumlara iştirak cthlİRlcrdir. Bu lcrnıııı Uıılkan ıııcnılekı•lleı·1ııe kuı-şı •unun ea nnuuın ... ıseın . . 

1 
· h • 

Bir el 1 b . • tayyareler sarki ln gihercdeki Ji- ta kındıkları tııvrın bıı pı enıı pı a-~.... • u a ace e ır seyır • . 
.t.~ ... ._ L_ f. ı· b b ld man tesisatını muvall•kıvctle lıne ~lnılş~ır. - - aa ıyet, er • e E ı '-' · 

harp · len haricinde bombalamıı?lardır. ene 'l gazet(' nıuhau.ırlcııııo yapı -S llit .:ı__ lf •• 1 '-far· ı insT tayyarelerinin •lunları lun bri· btyaııat esnasında Alma11 !ıü-~ ila • - ~ lf er • ı . 1 

az . ktinwtl ~o sötltıri söylemiştir: ~ ~lİJ'~cını cluyduldanna barıa Yıne Ana~~.lu ~Jansınan ~~n- dıiz, yeni ııi7.aın haıiciııd~· k"lmR· 
c...._---dn-. dradan verdıgı hır hnb .. re gorc, •ya tercih ı,:<leıı memleketlere knrıı; ~~ Franko ile Japalmıt o - İngiliz hava k~vve~leri de A_lman- İıiçhir hasnıane fikia- be lt'nıironız.t ~~iten ~K:a maluadın ya ve Alman ı?gal~ altın~akı m.ı.n - Bunıı nazaran, Mihv<!r dovlctlerl, ~h11, Ce!"Jiittank yolunu ı talca1.arda genaı .~ır faalıy~t ~os- Yıırıaıılc;turııi kal'şı olan vaılyı•tlerini ~ ~~Yık olmua mubte. t~nnasler ve ezcumle BczJın uze· Yunnıı hükumeti üzerirıde bir tazyik "-~~:.e ve.:m..:.. b.:ab: rıne bombalar ~tmuılardır. icrnsı suı-ctilc tasrih etnıcııin lfü:u-

~ ~ hacil r •• _ r • ı Afrıkada mu olmadığına kıuıidirleı·. Bu iya-~ n çok. suç oldus::.~ İngiliz t:ınuıelcı·i Afı ikkılııki fıı- set nyııi znnıımda bütün ceu:.ıbu ~n ı·-
"--....; • • Hakikaten! ma 

1 
aliy<·t.lcd e.sııasıııdn da, Mı•ır .,.,ıııırı. ki ml'ıııll'kı>tleri içirı de ayniıfir ve t,u ~ ~ ::.~ ~ ~ba~!- ~msında Sidl-R~rranlniıı ~rknv'lakiı nwıııleketleı· i,.tlkhal için kendi tav~~ -:ı ~- en .m::ı~ l ltntyırn karaı·gahını ı~ııvnff:ıluyetle ıu hareketleı·ini intihap hıı::mıunda 

L:~ ....-_.yarun: • . 
1 bombardıman etmfşlt-l'dır. 1 ~el'h!'ııttlrleı·. Yine ay.ıi hnberfore ~ ~ehlilcelı barıc~ : Sudan havalisiııde bil· ittı!yaıı ko- ~ıe, Alman hfikumet.iııiıı Yuıuml.s · 

Metaksasın 
. ··...; ~ azım1CG1" 

belıanatı 
iyi gUnler gelince 

mücadeleden daha 
kuvvetli bir t•kllde 
cıkmıf olacaıız 

~!-.-: • Lıı• .. tıaa. akıl erd11"111 !una yakın ıııesafeıl.-n hir baqkııı tanw ve Türkiyeye kartı olan vaziye. a.. qeç tuPheuz General Fran 1 k ~ . .· t ı· · ı · ti ı • ~ llııit da be .. , . ')h ynpı wı11 agıı ?.a~ 111 veıı ırı nıış r. tinıll· pı-k yııkın hır tahavvül vııku-~ ı.il; Ce lütt.nk ı ine\· Anadohı ajan.mut Ronm•lon ,.,. hnlnoairnm .ı,;, h>;hh· d•lll mm·""" y. h,.Mili ..... 
• • ~ dat etmek muvaffa •· eliği diğer bit' hnbel'll<' ıle, 1tııh•nıı ı ıleğilılir. 1 .,,..,. 

lr.d ~~~k', bpanyollar n~z- tayyıır('leriniıı Port-Said linııınını, Fakat Balkanla!' üzerindeki kı.ılcaç Atina, 2S (A.A.) - Atina a-
; }'~ r:.:hb.rmı a~ttırmalı; :;- Kahiredcki bir tuyvııro '""Ydar>ını lııt n•kctiııdt•ıı uzak mcnılckct!eı<: l:ıu- janıı bildiriyor: 

ha . ut! aynı uman. ~ ve 1s'kenderiye civarında ba~ı •eı;i • ş ı tathik olunan bu sulh Rivaıwtineı Yunan aanayi erbabı mümes -~ ~ •.aret~ar, ~l~mesıb?1 ıuıtı bombaladıkları blltliı llı1ıek1.<.,.fiı. mukabil yakın nıcııılekctl••ı· ve bil- sillerini kabul eden Ba~vekil Me-
.. _-~. "1rörmesinı bilen ar . k d · · k' Jd - d d h'I· Almanya ıonuna kadar huıo a :'thıcııristwn, yavaş yavaş nazı ta sas emışhr ı: 

o usunu • a 
11 

• b" l il ı s·· .. .. k~ı·t w ~anda İspat eylemittir. ha:-be azmetmiş knlıplıırı içinde yem ıı· şc · a 111•\'ll • u.t~n k mu~ ~ a ~ ra~me~ ~esa-
• M. Hitlere tabun olan '> ·~· •>r. (A.A ) _ St<'foni: başlnımşlarclır.. . . . i 

1 
r~tımk!zı a~1 e. mde ~en depımız a-t.r1ı - · bel .. t ' ııııw.ıg, -" · • Yugoslavnı ıçııı ıçııı ıılrıınıc .ıc - zım arane ı en ogru a ım atma-~--~~· ve .~~'_.Ce _uta- Alınan Prcıpıı~amlu Nuzıtı ı;uhlıels dlı·. Şurkıı ·doğru olan Alnını. huıc- ya karar verirsek, terakki edece. -.uıım cuıucaıne ra&men . 1 ı··· hl uttıktıı iııJ.?lltcı·ı•\"C• •· · d · · e· · b k d 

p k d h · d" ı;o,y e< ıgı ı· n • katıııın sağında vı> solunda ıı~ı.erı gımız en emınım. ızı u a ar 
.\....., ran ..::~ ak frm I· karşı ~·ııpılaıı hııı ptep h·ıl~~Ml'H'k, kıLıılıu- kıs mevzilerini tc~isl•• ııı"şgul güçlüklere maruz bırakan kasır· 

· ..:~. ~nebul ar~ıı Ahnarıyımın İngiliz pliıtokı :ısf<:i tn -ı diiı leı·. Sağda ·Yunan hu<h:duna yı. ga, belki de, çalışma yolumuzda-
• laatil:- y ıhz•,r1! . unm ha- / ıımnıen ılevı lliııccyt• kııdıı r lmrbıı •1<'· ğılıııış 90.000 ve Yugoslnvvn hudu - ki azmimizi ve gayelerimizi daha 
• ._ lh• • a ınan zan ve ta • · ı d hiltoer'· . . . • 1 · k J d ' k · B 

IÖr i D l t R · vanıtı ıı7.nıetmış ve < cvaın e c "' duııa ;\"eı·leştırılıııış li0.000 tnlyan zıyade uvvet en ırece tır. u .,.,_ e, ıpanya eve eı· h 11 Jel - u 1 ·ı ı · · istiı· ' k · k cı·ı · · · • ·h · ·· d ) 
--...,·

1 
b"I •• f d k - a ı e o uguıı '' 

1 ıı 111 
> • :ıs cı l en ı eı·ı ıçııı kışla ve ıstı • (Devaıııı scılıiftı 8, sııtı.ııı 1 r " L Y•pa a eceaı e a ar· . • . 

~liitt•rık'• hüeum için Al- Bir Japon tahtelbahiri bath kaııı l~ş~./ı~. nıc!gul~luı·lcr. Bıı ~vl 
. -.'llUl•rının lıpanya toprak- Tukyo, 25 ( A.A.) -- D '.B. bil· giikterırl 'k ıbr shuı·prı?.1 nı~~~.tkesnafcıtual-1 

• · d t ~ ra , ge ece a nı· ge llh:uı ~"• • eçrnesıne miisa• e et- dirivoı: Bnhıivc Nezım.!ti c j. G" y ·ta t • t" 
• ih.ret kalacaktır. Maa. dt'olzaltısanın battığını habl•ı· vcı • yııkııtın ~nlaııtaısı·nfntaa tfthak~lı·ruz 111.>C ı 

• • "ıil" h fil' bö 1 b" vo · ur . .:ıo • u m ve mu-, ~ d ız ma a ! ye • ır mektcriir. Oeııi:ı:11ltı, Japon donunın:ı- dafııa ameli~·cleri faaliyetle ilerle-
• ~:. ispan.ya~ın harbe •!- sının 20 ağustosta Toky lröıf.~zıııin nıcktedir. Bükl'e~tc gctf'lf'l'İ bııtıin 
~~.•le telakkı edeceklerı- cenubunda yap~ığı nıancvı·u <' na"ın-

1 
ıklaı· fiÖndih-iilıııekte ve "'•ıı·upt·•ııı ~lllaktadarlar. H.erhal~-~ da bııtnıı<:tır. K:ıza fıı tınılı bir h'!- s~ııra trenlC'r işlcmcmckterlM"r. Yi-

" d İspanyada takip elhgı vadn olımı~tur. hHırettcbııtııı k:imı - .. d f . tak\•ivc için Rii!· 
e t-. b" t l ~ . k dl ne bu mu a aal ı . • -

• ıirndiki halde hayli • reşe yenıc en ll ~ ·~· • • 

BUSUN 
2 inci aahifemizde 

Yeni Nizam 
heyulası 

P•gami SAFA 

1iUsta Nazillide tetkikler ve lcertit. 
im· yapılmaktadır. Nazilli fabrika. 
sının basnıa kıımn daha fazla nndı
ınan verebileceğinden diğer fabrik111-

JArıt1_ fJala foı'!lit\M Hr•va fÜ~ .r..• ,. .1. • • 
:rerek bastınnak ve tiu aurelıe amal&.. tetlıilı~~=·--- ·8 -
tı arltamıak kararlaşımştır. Aynij J~ 

'

.zamanda Nazilli fabdka ındn rl dfizjbile, dahilde hcıkeıı ihtiyacını temiıi'bir hattaya kadar· çalışmıya 
imalatın arltı11Jm111 ı için tedbirlerledebileccktfr. . lyacaktır. Köylüden toıtlanan huın 

' 

alınmıt;tıı·. · Miitebaaau İfçi uğun çekirdeği burada ayrılm 
t Bilt:tlıı fnbı ikalarınıızırı istih<ıalii • F b "k 1 • 

1 
· ve fabrlkıııJıı işlı-nebileeek bil' 

, n ı· ı a arıııuzııı ı·andımaıı aı·ıııı • . tını aı·ttırıııak ve tam randıman alı· k 
1 1 

•• \, .. 
11 

getıl'ilmektedır. Malatya ılrket 
. . . arttırma· ve ıııaatıaı·ını guze eş- . , nnbılmcslnı temin etmek ıçlıı de tet- . k 1 d . h" ~ .

1 1 
Adanadakı bez :fabrHcaııındakı ç~ · . 1 tınnc · yo un a en mü ım amı o an kıklt'ı· yapılnıaktu ve tedbıı leı 111 ın- , h J i h d" fnbı ikası du tam randımanı• fa 

· • f b "k k nıute nssıs K , usta ve mü en ıs . maktadır. Bıı a ı-ı a kuruldu ·tnn . İ gete geçmiştir. Bizzat kihliıdeu 
sonra dl•rhal tam randıımmln çalı· yetışt r~1ıe~ ?zerRlnde d~ .ren! ~'.radr- muk tanlamak için Adan~ds da j • . . !ar verı ım~tır. unun ıçm meracz r şamaz. ı:çilcrhı alışınaııı, ) ctışmn!'ı . . k 

1 
merkez tesis etmiş bulonuyorut 

·~ k ı · bır sorvıs uı u muştur 
ve dıger bir ço)c no ta arın tamam- . . . r ' .. . Biri Ceyhanda .,c ch"teri de Ta 
1annuısı bu yolda müessirdir. Bunl11r Bu servıs, ışçı, U!ll.a ve mu.hendıs. 't'c Hatay . mıntakala.-ında çah 
ycl'iııe geldikçe fabrikanın dn ima. leriıı fornıaı.>yonu. ile alakadar ola. üzere iki taııe de panıulc topJamJ'; 
lata fnzlnlaşır ve güzelleşir. Bi:ıdnı cak, kurslar takvıy,. edilecek, Jşçfle: kipleri wııkil edilmiştir. Bunlıu 
fabrik:darımızdan da şimdiye lmda re h!tap l'~den ve onla~~ lı~r. tüı·lu rikalarunızın ihtiyacı kadar mal 
tam randıman alınmış değllıliı·. Tam fennı malumatı veren o~retıcı lleŞ· ıamaktadll'lar. 
randımanı elrle ettiğimiz gtin mcnıle- riyat 7R.Pılacaktır. Yit d to 1 
ketin harlct• hiçbir ihtiyacı kalırıwa- Ham madde ihtiyacı n e P •yor•ı 

caktır. 'Bu yıl fabrıkalarımızın lıam nıad- t 
1 

ba 
1 
dık Anadol:ınun . Pamuktan llOlll'a köylüden yllri 

· d "h ' t k .. l""d t op amıya ş a • Tam ·ra•.lnaan alacaju ~ 1 tıyacmı amaQJen oyu en e- tarafında dolaomak üzere 
Bugün içinde bulunduğumu?. dün- mın etnıiye ba!laınıı bulunuyoruz. teşkil edilmie n pamukta ol 

ya vaziyeti karşısmıla fabrikalan BöylealcJlliu e hem hız ve hem de köylil gibi )'tinler de bizzat köylfidea a 
· .. - 1 - k 'f 1 .ıad mutavassıttaıı kurtWnıuı nıızm munıkuıı o dugu adm· 12 a M ır ki • naya batlanmışhr. 

ı·andınıanla çalışmasını temine uğra ~~r. k " ~~~" ~O 10 pamuk getırefl Meri ... •~le.i 
şıyoruz. Bunda ııe nisbette muvaf· ır oy 11 eıı ti nıalı derhal satın a- • 
:f k l - ·ı .d bell" olacak. lınmaktadır. Köylfı kadınları torbal Hariçten merinoıı gelmem~I D9.t a o acagınıız ı Prı e ı . 
t Ş. riı' l 'lc ·alnız u kadar shvli· tarla fabrikalarınıııa panıulc taşı • rine dahildeki az meruıos yapak ır. 1111 ı ~ ş • k t ... · 1 · b·ı · · k' • f ı ~t her sene maktadırlar. ıun'i ~k arıt ırara,. ıo emeyı ~·ı: ı ırım ı, unrnmı ma a • . . .. . 
kinden :fazla olacak ve nıemlel<etimf. Naıilli :fabrikasına biı· çırçır at.el· min ettık. Eskiden yuıde yüz " 
ze ilel'idc hariçten hiç mal ı-clıııC3e·yegi ilave etnıiı bulunuyoruz. B11ra11 (D•vaııtt Hhlie t, ıiitmı 3 i-t-

Amerika 
İtalyayı 

protesto etti 
. . . 

Amerika, kara ordu· 
•unun tayyare mik
tannı 30 biae çıkarıyor 

Vaşlngt6ıı, 25 (A.A.) - Hııbor V('

rildJğiııe göre Biı !eşik Aıneı ik:ı hu . 
kumctl, Bah ı eyıı adasın~ııki A.meri
kan petJ"ol ku~ulaı1nın ltal~·mı t· 

yaıelcrl taıııfındaıı bomhnrctını ı l 

dilnıelerıni Roma hükuın"ti ııcıdiııde 
şıddetle protesto ctmietir. 

Ticaret 
•• •• •• uzumu 

Vekileti incir ve 
vasıtasız alacak 

1 
Ankara, 25 (Huıuıi) - Tic•ret Vekileti, müs&ahailin etinde 

bulunan üzüm ve 'İnciri, üçüncü bir ..... an vuat.aa olmaün, d4 
rudan doinaya mübayaa ehniye karar veriniftir • 

Bundan makaat, müstahsillerin menafii ale7bine berhansi Wıı 
te,ekküJün kurulmaımı önlemektir. 

Bu İf için Ticaret Vekileti emrine 2 milyon 
verilecektir . 

Pek Yakında 
~----

la.y'' "k ·· ·· kt S tav•·arclcıfoin gcldıgı halıeı· veril· • q nazı aorunme e • R dı ·giy . "' 
"· iti y z m nlf'ktcdir. 

)ol 'd - .. anyanm ızza U·. Jcn boğuldugu znnncdılme ·te r. . 
1 

b" . ,.
0
k llfos!:eı scynirltl' 

.. ~kabinde - .... p,;. •ıtırak edıyorlu ... - ispanyadan çıkamıyor ct_ tortifrneıine aelince bu. Bükreş, 2o (A.A.) - H.N.B. l\Iey. i\loskova, 25 (A.A.) - Onumuz. d&V&Sl Ve 

5 Uncüele 

Cebelüttarık 

Bir italyan Amirali Amerik•da 
ini bir şekilde öldü 

~evyork, 25 (A.A.) - ~tefaıı• a. 
(D11ıa1111 1ıulı11ıı J, sütun ı d,.) 

Erzincandan, Erzurumdan, 
Trabzon ve Samsundan 

-- -.._..._._.. --
, ıı.,.;n, Cene•al F•enko ile tevkif edildi Tuna k?•!•ransı~a Sovyetle•d• • ~abık Rumanya Kralı) 
~ Pranaa il .. İ de daııa çıkarılan biı· Polonya cnsu hık deki pıızaı lesi günli Almanya, l?u - Vuşinglon, 25 (A.A.) - Rcuter: 
-.. • e ıon gun er 1 · · k ı Bük Akd hıııın'-'lldan n'•ı ılm::ısıııa mu~.ıııde •..:a ettıji &Öyfenen suJh mÜ- tcşkiliiti)e alılkadar bulunmakla SUÇ u

1 
manya ve ltalyanın fştırn 1 e - eniz "' "' 

• c:-ue •li.l.ed ld . .. •••• Polonya o"'nlau ··•••m••"•· "'" toplonmk ol•n T•m• konfo. •dllmlyon oah•k K.~ı Ko .. ı. ''""' ' GöndereceAi nefis Kandemir' in 
' ........ ::, ~=y:"fJ~ m atmşal Ryd' Smlgly, dUo hh kn< '""""' iıtluk ·~•ook Sovyot mn • M. F egzi T OGA Y " mal1 o>; loh ;ndo m6d•h•I• «ld ""· ili 

T~vı~ ~KAR ,~~ i$U"ap ~dm~ ve buciln h~ rah~~a~ Harl~ye Komberl~lnn~:-e~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~J~~:i:nlA~m:e:n:k:~:~~m:ti:ı:~:~:~~P:y:le:n;~i:~·~~~~~~~~~·~~~Z~Z~~:l~I~~~~~~~~~~~~~~ M:;.q .... MAl/. ı, ••••• • ''J k;f olnnmuıtu•. tayin odıloıiile•d•" • ıııııı_.._ ... ____ llm!lalll ___ .., tir. 



Sahife: 2 

ntzam he- Meseleler 
ulfısının bir yüz.Q ....................... . 
ydınlık, otcki yü-
J karanlıktır. Al-

gözile dünyaya 
asıl baktıklannı 

ilı~oruz. Kabul 
ttıkleri ve bnşka
rına kabul ettir-

Yeni 
Nizam 
heyulası 

Peyami SAFA 

liyakat ccvJyeleri
ııe ve ihtiyııç!an· 

ua gore, fııknt a
dil ve müsavi bir 
nizam tesisi müm
kün olmazsa. yn • 
rınki sulbün Ver
sailles muahede -
!erine kal"Şl Al-
ıııanlar larnfınrlan 
yupılun tenkitle -
riıı uynınu uğn)·n

cuğını i:ıurct cdl-

8sene hapse 
mahkum 

olduktan sonra 

Gece, H"lkevlerinde Ciımhurı
} et bayramı kutlanacdk. konfe -
ranslar, temsıller ve toplantılar 
yapılacaktır. 

29- 10-940 salı gunu akşamı 
saat 22 de İstanbul Vali ve Be -
lediye Reiııi tarafından Vılayet 
bınasında bir balo verilecektir. 

Kömür fiyatları 
tesbit edildi 

rine yardıın 
Muhtaç asker ailelerine Y8~t 

lacak yardım hakkında .?j k.İ 
Encümen tarafından önüın~ e ii 
pazartesi günü karar veril~ 
lrnvvetle tahmin edilmektedı~;.ıı. 

Y aıdımda bulunacakların. ~· 
gi vergi üzerinden para verecr,. 
leri belli olmadığı gibi, 1 00 .;.,. 
maao alanların da yardınıd• pd' 
lunacakları haltlcında yapıl~ o-· 
riyal doğru değildir. 150 Iıra ~ 
hil ve bundan aonraki maatl l.-1"' 
yardım yapacakları, ali.kadar 

Neden 
zehirlendi ? 

Kömür, perakende 
olarak S,S-6,S kuruşa 

aablacak 

Bir çocuğu• cesedi 
mezardan çıkarıldı 

F ıyat Murakabe Komisyonu 
dün toplanmış, ltömür fiyatlarını 
teabit etmiştir. Bugünltü fiyatlar 
üzerinden mühim tenzilat yapıl-
mıştır. 

ca aöylenmektedir. ~ 
Bu husuı ta henüz kat'i ol• 

Gemlikte şimdiye kadar müstakil 

Bir hafta kadar cvvt-1 Ama 11ut
koyünde Zarif adında bıri!lınİn 
dört yaşındaki oğlu Nuray kö
ınurden 1chirlenerek Şişli Çocuk 
hasıahanesıne kaldırılmışlı. Ço -
cuk iyılcştikten sonra evvelkı giin 
cvıne göndcrılmış, fakat biraz 
sonra öl mü tür. 

Ancak, Belediy,. doktorunun 
ruhsatılc çocuk gömüldukten son
ra dün. Müddeiumumiliğe bır ih· 
barda bulunulmuş ve çocuğun 
kömürden değil. gıdai bir mrıd
dedt?n ve kasdcn :zehirlendiği bil
dırilmiştir. 

Anadolu ı.ömürüne toptan 
4, 5, perakende 5,5, Rumeli ve 
lğneada kömürlerine toptan 5, 
pcrdkcnde 6 ve Bulgar kömürü
ne luplan 5. 5. perakende 6, 5 ku
ruş anınıi satış fiyatı konmuştur. 

Kayıkla ve araba ile satı~ ya
pan scyyarl.ır için de toptan fi -
yatlar kal.Jul edilmiştir. Bunlar 
halka kömürü, topları fiyatlar ü
zcrınden satacaklardır. Fiyatlar, 
yarından ıtibaren tatbik edilecek-
tır. 

Yeni kömür depoları 
açılacak 

Fransnda tııhail\erini bitiren 7 talebemiz dün sabah şehrimize don - çalışan sun'i ipek fııbriknsı dıı yeni 
mu~lerdlr. Bunlar, muhtelif Fransız Üniveraltelorinde okuyan Necip teşkilat ile yünlü müesseselere rııp· 

Bunun Üzerine Müddeiumumilik 
tahkikata elkoymuş ve çocuğun 
cesedi dün mezardan çıkarılarak 
Morga kaldırılmıştır. 

ikıısat Vekaleti, şehrimizde 

kok kömürü satı~ı yapan depola
rın aıttırılmasını alakadarlara bil-
dirmiştir. 

Sanvir, Ragıp Unnyal, Cengiz Uluçay, Tnrgan Çarıklı, .Abdi Aytaç, tcdileeektir.> 
Angel Arat ve Emin !Bankoğlud11r, Bugünlerde Fransadaa diğer bir ta· Bürhan Zihnl Sanus meriııo.s fab· 

Bursaya gıılccck ve l.ıir iki gun kala· 
rak tckı ar şehrinıize gelecek! ir. Bay
ranı crlcsl <le Anknıaya dorıecckt.r. 

Morgun vereceği rapora göre 
vaziyet tavazzuh edecektir. 

Bl.nun ıçın şehrin muhtelif 
ııemtlerinde yeni depolar açıla -
cak ve Kadıköy mıntakasına iki 
depo daha ilave edilecektir. lebe kafilemiz daha geiecektir. rikasını tetkik cbnek üzere bugün 

1 Edebi Roman Te/rilca : 38 1 'Ablama ve nrkndaşlara kedertrnl seı- buki bu ~cf'tcr, dünyaya benden kn- Onu kucakladım ve göğsumde Slka· kııpınııı unünde duran hiı.met~i Şa 
dirmemek için neler çektim. Nasıl laeak ~~ane canlı oey. Günün btrin- rak öpmekten kendimi olamadım. ıi;reye ve pencerelere bakamadım. 

R Gl
.bı· 1 yaı.acağım şimdi buraya onları ... deklıenı tanıyanların hcp.sı olcceklcr, Sonra, bir şeyler sezmesin dıyc he- Hıçkırnbilird!m. Bir mgara yaktım 

U
•• ya Muktedir olabil~k miyim? Boğuı- fa ııt bu defter, elbette bıılnın elinde men yanından kaçtım. Daşımda bir ve yanımda oturan sblama (za,•allı 

ma hıçlnnklar :üşüşüyor. Yutkunu- kalacak. ağırlık, acı ,.e derin bir ağırlık ... ablama!} lhn\·anın güzelliğinden bah-
yorom şimdi, dişlerimi sıkıyorum. Bu sabah yatatımda uyandığım za. Sanki gözlerimin iç taıafına beyni- scttim. 

_..,. ____________ ,. _______________ " Çünkü vapurdayım. Çünkil salonda- man saı hoştan hiç farkım yoktu. k bl ' 

1 Y M 8 1 
..._. t r. d kJ k me ara r bulut yapı mıştı. Her Gittik, Seniveyi evinden aldık. Ab-

a:ıaa: , , S. yım. Yolculardan benim gibi geç )"at· ı as ı~ım a çocu uğumun ko ·usunu ,• b ı k .. - 'nlb. : 
mak lsüycn iki (iç grup daha var. duyar gibi oldum. Sabun ve lavanta ~)ı u anı go~~yordum~ K ~mde lamln otom?bıl~e ~nıştılnr: Derhal 

Erken yatmıya mecburum. Yarın / ve dostlarımı son defa göreceğim, Arkam onlara dönük, duvara bitişik çiçcğilc karışık bir anne kokusu ü- ~r1 çarkpın'bh .ve ıçımde ınutcmadı bir sc\1şUklcrlnı hıssettım. Senıyeyi gö-
abahtan akşama kadar bir 11Urü iş ~oRI Son! T•nıdıklarımdnn batta· ' ag ama ı tİ"aCJ .Muavene odama - '"-m bl " bel · al .. ' yazı masasında bu satırları -.•uıyo- m"t ve fk t k k k " ··· " rur guı ez a nmın Şup en az -
Tar. Dünyaya veda etmlye hazırla- dosUarımdan çoğooo beni tcşyıe gel- " taı b şc abed.'0 usu ... I Bıık ~·asstı : girdim ve camlı dolaptan blrknç mıştıı., buna eminim. Ben iki kadının 
••n adamın işleri. Bu faaliyet, bana memelerinı· rlca ettlnı. fatemem. ""'c- rum. Karşınıda, blı- mektup kutusu- n aşım e ıyen ayrı aca tı. ~ag d ı -r 'h T ld E f " • nun içın· de, bı'r silı'U .. renkli ve resimli · ğ · · - ·· 1 anı a mu errı 1 aç a ım. tra 1 

• ortasında, onları acele biribirlerlnc 
nıenılcketimde ..,.eçırd{ğlm son ailnle- d d h . . ıanıı ımı onun ıçlne gomdum ve 'e- b k d Od b- .. b .. • aın e şetını çoğ'altacak olan faz- seyahat ilıı."nlaı·ı var. Onları kanştı- 1 . _ ü .. ma a amıyor um. amın utun da n fazla yakla§tıracak söz kapıla-
~n acısını biraz unutturuyor. Şimdi ı l kl · 1ıt · k r mı ort sune yapıştırdım. Keşke zn· ·ı i k" d .. .. a ı ara ı ıyaeım yo • Ablamdan nr gibi ''npıyor ve düşünüuoı-um. . 11 b . _ .. eşyası, aı cm n eı· ·anııı anmış gıuı :rı nrnınak ve bulmakla nıe§guldünı. 
~e bu bııhsi kapatıp yatayım. Fazla başka h1 ki cl d h i ı "' " o,;a 1 aşım lçın onun ustunde ol· bana canlı görünüyoı·du. Sanki kil- • ·~· . 

ç mse g mese ı& a Y • Bu günOmü nasıl hulasa edeyim? mek mukadder olsaydı ..• Eir "aştık- ük 1 k 1 b' _ d ) olcu salonuna geldıgımız zaman 
tlı.ışünürsem gozümü ııyku tutmaz. Zavallı ablam ... Zavallı ııblam... " ç a Pft masa a · u-er çoc•w·um u 

S 
d ta toplanan aile ruhunu bu sabah <l._:- . • trı f d d 1 - d 1 sekiz dost orada bizi bekli:vordo. Fe-

17 Temmuz 1987 

lstanbul 

18 T~mmuı 1987 
eniyeyi demin götürüp yatır ım. ve ız.ıerınun e a ın n o aşı~·or u. . . 

Bu satırları yazmak için yalnız knl- ne derinden hissettim. Başımı bir . . daknr Cevdet pa!aportları kaydcttır-

tesbit edilmemiıtir. ___....,, 

Doğum 
pf 

Muharril' ar'kııda~larımızclr.ıt ,16t11 
l\luı;tafa Şerifin bir erkek e' ıı•· 
dunyayn gelrli~ini memnuniyetle cile 
her ıılilık. Nevındıı nnasile, babll fi" 
büyümesini, uzun ömürlerle Jll:;tı• 
mcı· olmasını temenni cdcı-, bnb ehe' 
hayırlı halef olmasmı diler "e 
veynini tebrik ederiz. ~ 

======~ 
1HH•IMtHM1HntHIHlNfllfftl11MıtHtH1tff ........ " 

'-·~·~·~.~~~~"~~~ .. !~~) 
Vazifeyi ceza lrorlıd•;lı 

defi/, "'.zile lıaygu•il• 1"; 
pan cemiydler, hü1ri.1' 
•• atlal•t• a.ır;ami Jtte~' 
li.Jıolıat lca.ır;anu lor. 

"Süzme Sözler,,derı 
\'azifc sevilmedikçe yapıl111:ıı

Sevilmiye scvilmlye yııpı\all ~: 
dfc, bir yilk gibi tapııır ,,.e sı 
nınsı istenen bil" y6k gibi sı~ 
atılır. Ceza korkusile )·apı P" 

azilc budur ve bu vazifeyi ::ıcil 
maktan h:ıyır gelmez. CU bil 
mutlaka eksil: yapılmıştır v~ .ıc· 
ekalkllk nıuUaka bir gfin biı 
aaklığa sebep olur. 

~t· 
Fakat vazife, ancak ;op· 

kayguslle yapılırsa, sevilerek :ır. 
pılır ve bu yiiulcn tam yaı;:ıeıı 
Efradı bu oekilde hareket • 

- .. t ve a 
cenıiyctler, yalnız. hurrı~e .,_. 
dalct bakımından değil, ber rtl)J'· 
kımdan her nimete Jiyılttl " 

Devrimizde A vrupanın bir ç<ı, 
n1emleketlerinde cezn korkusubit 
nun ber şeye hiikim olması, • 

..... et ~e • çok memleketlerin hürnY ıtl 
daletten malırum yaşaınasıtl 

Yorgunluktan ve heyecandan ba
t m d8nü;ror. Yann aabah hareket 

. Aman arabbt-.. Ya~ • •••• 

malt istiyordum. Fakat arkamda miJ- türlü kaldırmak jstenıi)·ordum. Fa· Herşcyı, ka~lse duvarlan bıle ku- mek 1çin yine zahmetten zahmete 
zik çalıyor 'Ve beni bfüıbütün tehyiç kat lllzımdı. İçimde sonsuz bir keclcı· c~kl~~~k lsu~·o;dum: Ah, son defa r,irdt Y<>lcu Hlonunun kalabtlhğt ve 
ediyol'. Gözlerlm yaşarmıyn başladı . sarhoşluğile doğıuldum, saate bak- goı'.(l~m evımın. iç.ınde bu sabah etrafımı çcvirett.lc beni !ak1rdıyt tu
Herkesin 'içinde boşanmaktan korku- tım. Vakit. nasıl bır aaat geçıı-dım, nasıl, nasıl ••. ltan dostlann halka!t içinde bfiyük 

yoTU • Fakat ;raı.mam 1uım. Yarına Ablam (zanlh ablam!) daha ~1 Onu bu satırlardan anlamak sordur. feUiketimi o kadar bisııetmi70!"Clum. L.-----------~ 
bikmctlnl jzah eder. 
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SiYASi VAZIYET 

Almanya - Fransa 

B ir taraftan Almanya ile 
ispanya ve diğer taraftan 

Almanya ile Frama arasında u • 
2'nı müzakereler yapıldıktan son
ra, kat'i anlqmalar için zemin 
"8zırlanm1§"hr. Almanya ile is • 
Paraya •rasmdaki müzakereleri, 
Dahiliye Nazm sıf atile Berlinc ge
lip sonradnn Hariciye Nazın ta • 
1İn edilen Suner ve Almanya ile 
Fransa arasındaki rıörüşmeleri da· 
lııi Fransa hükumeti Ba,vekiJ Mu
avini Laval idare etmişti. 

Hitlerin, General Franko ve 
lttareşal Petain ile yaptığı müla • 
lu.Uar, müzakerelerin neticelendi
iini bütün dünyaya ilin için te· 
'-hür mahiyetindedir. Devlet a
daınlannm mutabık kalamadıkla
rı bazı noktalar varsa, bunlar da· 
1'1, devlet şefleri arasında yapı • 
lan uzun mülakatlarda halledilmit 
olmalıdır. 
9inkü Almanya ile italya arasın 

da gerek çelik pakt namı verilen 
blihvcr ittifaknamesinin akdi, ge· 
tek bundan sonra mihverin karı•· 
~rnıı olduğu meselelerin halli da 
'na iki tarafın Hariciye Nazırbn 
-~da görüşülmüş ve neticelen
~'ti. Son kalan pürüzleri de Der-

' Yahut Brenner'de görü~n 
be-.let Şefleri bertaraf ve izale 
tt:nİflerdi. 

Almanya ile Fransa arasındaki 
~İizakerelerin gayesi İngiltere ile 

rbin ne kadar süreceği hesaba 
~t-ılınıyarak sulhün akdidir. Çün 
~ Fransa, çok sürmiyeceğini tah
llııın ederek akdetm~ olduğu mü
._,.ekenin tahammülfersa şeraiti
~ artık tahammül edemiyecek 

hale celmiftir. 

. A.lınanyaya Fransa hazinesi, 
'ltal masrafı olarak günde dört 
~ ınilyon frank veriyor. Bedel· 
~1 Fransa hükumeti tarafından 
d enınek üz.ere Alman iJgal or • 
· ~su, hava ve deniz kuvvetleri 
~~ d_e f".ransanm ifıal edi~~ ve 

ılrnıyen yerlerinden hergun he
'-Pıız yiyecek ve malzeme alını· )or. 

~.._nsa, $Ulb akdedecek olsa, 
11en harp taıminab vererek 

:-li ve iktıaadi sonsuz külfetler
)~ kurtu1muı olacaktır. iki mil· 
~d.n fazla Fransız adleri ve 
~ İ harp esiri olarak Almanya 
~ fından alıkonulmuştur. Bun -
)ttİ aileleri son derecede sızlanı
~ •r. Fransa laükumeti bir an 
"-del tnemleketin ve milletin mu: 
)llt deratmı tayin ederek ~~dı 
lıtıj~1-rını tedavi etmek ve ıstik -

1ni tayin eylemek istiyor. 

t~1.~ya İle, Fransaıwn bu Ya· 
tt tını, kendi emellerinin •oiay
t"'° t.halıkuku için fırsat bilmiıtir. 
~ti• Almanya. tnsiltere~ 
!ıti!.1 dnuaıda baki. olduğuna 
tı;:. din7a)'a ,&termek içila 
~t Yı kendiıine taraftar yapa· 

it, 

~ 'l ~ b tı tereye karşı harpte Belçi-
11\ ~d-.tac1an bpanra lutdlldu
~ dar olan Fransız sahiDerİn· 
ili ~keri, babri Ye han illeri· 
' anlar. bir düpnaıı memle
~, ~e. dejı1, Almanya ile dost 
~I ~ı de müttefik olacak bir 
lli,;tın topnl(lannda aibi em
~ .,. huzur içinde kuUaaacak
~ıt. A.lınanya ile italya. Anu· 
~,,: "Utmak için fimdidea kendi 
'~;;'da eıaslarını bazırlamıt 
~ ., .. uldarı yeni nizama, Fransa 
~1 ll7ük bir devleti sokmut O· 

A.f.t\ lırdır, Franıamn Asya ve 
~ ilda yayılmış olup ııevkul
~~smdan çok mühim olan 
~elıelerini, tng.1n İmpara· 
~ "" cenubi Afrika ve Hin
tı,~ Iİlai parçalanna ka~ı ya -
·~ k ~1 harekatta birer üs ola
'4d Ullanacaklardır. Ayni za • 
t~ F'ransanın müstemlekeleri 
~!~~ispanyayı ingiltereye kar
.._, aokmıya ikna edecekler-

Muharrem Fegzi 
'--___ TOGAY 

Pttetaksasın 

Sulh için Fransa 1 Amerika, tay-
nelere razı yare miktarını 

TASVİRi EFKAR 

Almanların 

.ı, ... 
faaliyetleri 

olacak? 30 bine çıkarıyor 
(Birinci aalıif e<Uıa devam) cı lnct ıahifeden devam) bir an evvel sulb yapmayı arzu 

söylemesi üzerine teklifleri kabu· ıan ından~ Nevyorlc fuanndııki i . ettiğine muhakkak nazarile bakı· 
le mecbur olmu§tur. tulyan komi cı·i Amıral Guı pp labilir. Çünkü Fransanın dahili 

Ekseriya ıyi haber alan Bern Caııtu, ini olarak vcf:ıt etmıştır. vaı.İyeti günden güne tabammü • 
mahfillerinde zannedildiğıne gö- Roosevelt'in ırörüşmeleri hine cidden .imki.n kalr~11yacak 
re, Fransa bu artlan kabul eder- \' R derecede vahımlepnektedır. Fran 
ıe, kendmne i gal altında bulu • nşmgton. 25 ( A A) - Dun ' . sayı böyle naçar bir bale getirmek 
nan arazide Bord~ux'ya kadar osevelt, Avı upa ve Uıakşarktakl va- için de Almanlar, ellerinden ge -

• F zıyet hakkında Harıcl.ıc Nazırı C<>r- len ber•eyi yapmaktadırlar. Va. 
bir koridor venlecek ve ransa, d ıı H ıı 1 b t .. 
buranın idaresini deruhte ede • e u ı e ır goruşme yapmış ır. kıa Fransayı İşgal etmekte olan 
cektir. Bundan başka Almanya • Bırleşık Amerıka Gcnellnımı:ıy ~e- Alman kuvvetleri zahiren Fran
nın derhal Fransız esırlcrıni ser· ısı Gener.al George Marshall mOlu. sızlara karşı mümkün mertebe iyi 
bcst bırakacağı da sö~ lenmekte _ katta haııı· bulunmuştur. muamele etmekte, lüzumsuz iz • 
dir. Karıa kuvvetlerine ait tayyare açlardan ve tahkirlerden içtinap 

fspany~nın harbe girmiye miktarı 30 bine çıkarılıyor eyle.mektedirler. _Fakat buna mu-
niyeti yok ı \'a,lngton. 25 (AA l _ Bırleş k kabı! Alman ışgal makarnalı,, 

Londra, 25 (A.AJ _ Asso· Ametlkn Htırbıyc Nazırı. knr l:uv. Fransızların dahili işlerinin düzel· 
ciated Press ajansının Berlınde 1 vctlennr> n1t tayyare ad <llnın '300QI) mesi için kolaylık göstermek şöy
ıtıma~~ değ:r kayrıakl~rdan öğ .,e iblağ cdıleccğını bıldıımıştır. le d~:s~n, ~bi!~ki& .mümkün olan 
rendıgınc gore. dün bpanyanın Dcnız kuvvetlerine men p t:ıyya- her turlu guçluk'len yapmaktadır-
ıyı haber alan m~hfıllcrı, mcmle- rcl e ı· de fn:ı:lalaşt.mlacaktır. lar. Mesela İşgal mıntakasile, ser-
ketin harbe girme!.: nıyctindc ol • Roo!levelt'in nutku best mıntaka arasında her türlü 
madığı.11 beyan etmışlerdir. \ 1 ..ı 2,, (A A ) 'R oe münasebat ve münakalat el'an 

L d 
aş nı;.on. ., . - O'l ... _.. d h" ·ı k ·ı · 1.: 

on rada alınan haberlere ~ö- it d 1 ..1·.ır b t kt Y uugun a ı tamamı e esı rn1' ~r ve , un '>O~ cnıı; ı tr 11u u 1\ şo ld · · F 
re. Hıtler. Genen! Frnnko ıle is-

1 
d i.rt' ha e olup, ıkı mıntaka ransız • 

e em .. ~ır: b' ·L: 
panyanın stratejik ve ıktısadi va- D ktatö 1 1 •. 1 ~-' k" • .n !arının ve makamlarının ~ıanr • . h ı r er n .. uşı arıı .... a ının .... . I il f k b. .. bett b 
zıyetı akkında görı.irmüştur. f d t r d t 1 t; '-!arı er e en u a ır munase e U· f d • .. · a m an ' 1 8 e mı " cıı ış l lunabilmesi için Almanlardan 

~panya a yen1 ntuam .. ın Brıleşık Ameı·ıkaca m 1 mdur Fa 1 .. . · 
lıderlerinden olmak istiyor kat Blrl -Ik Amenka <lıı ıhktotorle ı c musaade almak ıcap etmektedır. 
l\J d d 2G (A A ) . eş . Bu hususta Almanlar o derecede 

• n • · - Stefanı ıı. kaı aktcı ı Uk ccv bını vc.nmı bulun- k • fs-ı d ' kt d 
jnnsı bıldln~·or: maktadır. sı ı kv_e ınbsa z avkrandmka. Fa ır-

<Fnl:ıı j' 1 ~ . lar ı ser est mınta a a ı ran· • ı ın ıman c taatı> bıışlıgı Hıçbir şeyden kor'km k ııın !ah- ' . . ld -
altındn A b . gız. talebesının muhtaç o ugu 

c rn a> CB?ete~ı başnı ık:ı · !anmamıza devam c <'Cf!ız. d en . . -
ıes nd ü ı 1 • : mektep kıtaplannın Pansten celbi 1 e eze m e şun arı azmnklaılır: ıtoo veli. ,.ozlcrinı, tng'\lız l11ılkının . • 

Pe- b ih . bıle ancak Almanların lutfen ve-
. ,,cm c ııu tarı i bır gun ol· gostennckt olchı ru rctı ııı ctı ıııedhu- 1 _1_. •• d . b" b l 

muştur Tahmın etm k lazımdıı kı, saıa ederek bıUrmıştır. rece&n:: .. ı musaa eye ta 1 u ku~-
bıı müliikatın ba lıc 1 ~ • l . maktadır. Fransanın ımektep ı • 

a net ce-. «pıın- Komünist fırkası seçıme l • he p · t ki b .. "k 
''aıırn, Avrup da açılmakta ulan vıı • • k ~~.~ı ıse,I p fardıs e buyd~l 
nı ç -ırda yer almıı ı 

11 1 
gırmıyece kutuphane er tara ın an ta e ı • 

TZUSUtıtl ı:ır U d'•" d L 1. d k" etme i olııt':ıktır .... u h 
1 

-'•· l\'evyoık, 2!l (A.A.) - .N'.B. : ıgın en, seruest mınta&a a ı 
• n ı an o Trl.U'ol llD • • • ,,.. k' hıktıgımı z eıhctlc ven' •- "h . Fedl'ıal mahkcmcnın 'karnt"lle. ko- mektepler ıçın ba~ka yeruen ı • 
. . ı ..... rr ın <>n - d ..!L • • k" k i t (ferleri olmak i U~oruı. münlst pıırti!d ıcı · ıınıhur ııccımııı e tap te anKıne ım an yo tur .. ş e 

f ran!ll'l g t l • • • ıştn ok ten mcncdılmiştı r. bunu bilen Almanlar. Parısten 
a'le e erının neşrıyatı Rooaevalt Balkanlar mektep kitabı gönderilmesini bile 

. Cen~vre, 25 ( A.A.) - D • B. n- • haftalarla lehİT etmekte, bu su • 
Jnıısının hu usi muhabiri bıldi•ivoı·: ltıle meşgul retle Fran$1Z talebainin tahıllini 

İ al alt.ınd_a lunmıyan .Fran•a Vnşlngton. 25 (A.A.) - Reutcr: sekteye uğratmaktadır. iktısadi 
mntbuntı, Hıtlcrle 'Mııreşul Pctnln Salühiyettıır bir mcmb:ıdıın oır ı e- münasebetlere ve ia~ ihtiyaçları· 
:ırasında dıin rapılan mülikatn bü- nildığine gore Rooscvelt. şu dort me- na gelince, bu hususta Almanla· 
yuk lıa§lıklnr ha&retmektcdirler. se1eyi yakın•laıı ta'krp etmektedir: nn lcoyduklan ta\;yidat, Fransayı 

.Monitcur, ~tarihi bir mulikab Fıaıısız filosu. Yunanistan, Bal- bu kış esnasındıa ideta büsbütün 
dan bahsetmekte ve <şn knt•i ımda kanlar re Uukprk. açlığa mabkilm edecek gı'"bi gö. 
~raıı~nın mukadderatınn müsait rünüyor. Bütün bu tazyikahn da 
bır Ltı~nmet ve~~ıck ~eya Fı anı.alı Maarif Vekiletl, Neş- sırf, Mareşal Petain hükümetini 
onu o nııyan . ır yo.a sckvcLnıck • •• • • her ne pahasına olarsa olsun, sul-
Fınnsızlnrın elındedln dcnwktcdır. rlyat Müdurünü ite ic'1ıar için yapı&dığma fiipbe e-

llluatration'ıa miih.im Kumanyaya gönderiyor dilemez. Acaba Mareşal Petain, 
bir makalesi Anknrn, 2 S ( Hueu!İ) _ Ma- bu ta~yikata tue.-ni! edemiye-

illustralion 'Ql(!Cmuası Frnnı;a ile arif Vekaleti Neşriyat Müdürü ~ek nıbayet Almanya ıle, ~°" •· 
Almanya araqında sıkı bir te~rıkl F 'k R 't Ü t b "nl rde Ru gır şartlara razı olup bir sulh , aı eşı na • ugu e - ? H ld M La 
mesai lehinde bir malmle neşretmiş- maıu·aya glderel,; \'ekalet.in nıuh- yapacak m!dır. erba .e' · • 
tir. b 1 d v k" v d t · l val vasıtasıle yapılan ılk temas taç u un ugu agı ı emıne ça ı- .. J • • • 

Makalenin Jfıuhaı rlri Fı an~anın ak ve muzakere er ıyı netıce verme-
ününde butün dış iyase.t sahıısında şacC~r. laari t b mq olacak, ki Alman Doılvet R.-
üç bal tanı mevcut ol ğu kanca- m ye ayra• isi., hpanya hududundan avdeti 
tlndrdir: mmda sıazete~er veıile edinerek Mareıal Petain ile 
1-Tam ıinflrııcl, ki mubamı·e gö- An1'ara, 25 (Hususi) _ Koor- ıörüşmiye lüzu~ ıö~üıtür. U · 

re uygun dc!;'11ilir. Zira FrJL dr.lıa dinasyoıı heyeti. Cümburiyet ~Y- zaktan ~~laşıldıgına ıore. Fransu;· 
bfiyük ~ir komşuya dıu-anmadan yal- ramında çıkacak olan gazetelerin, lar, buıun çok muzlar bır mevkı-
nız yaşı)·amaz. sahife tahdidine tabi tatu1mama- de olmakla beraber. A~lar da 

2 - İngiltereyte •nln!!mn'k ,__ ·..... herhalde Franuziaı'la hır sulh 
~ • sana ~rar venna,,.... . 

B - Al~anya. ili' anlaşmak Buna göre, 0 gün gazeteler, is- yapmayı ,ıddetle arzu etmekt~ • 
Fıansa ilngilt.cı-eyle Dil' arılaşma t~i1cteri kadar bol nhife ile çıka- diner. Bundan mabadm da, Js. 

akdettfii takdirde bU mistakbel bir bilecCklerdfr. :pm1ya ile beraber, franaızlarm 
hnrp Jçln ıenl lıi.r toJtum ofacaktır. GUmrök memurlan d~ ingilteceye •P laal'eketini t~ 
Zira Almanya her türlü Fransız -ı • . . r 111111 olchııia • t.t ... gelmektedr. 
fnglliz anlaşmasını ~i,te o1du :"U ıçın bır ta.unatname Franmlar, egıer sulbe razı olur· 
gibi gelecekte de kenılİRinin deyhinc Ankara, 25 (Hususi) - Güm· lana, Almanlarla 'De dereceye ka
nıGteveoclh ada~r. Fakat 80 rült ve inhisarlar Vekaleti me- el. tep-iki mesaiyi bbut edebilir
milyonluk Alınan milletinin cizll bir murlarmm tay:İn, nakil terfi ve ler ve bu iftiraklen ht~l"e'f'! 
maksat olma'ksızın aktedcccği bir an- tahvilleri hakkında yeni bir tali- ne zarar gelelMlir? Baralarwıı kes
l:ışmanın Fransaya arzedcccği ,.nıni. matname hazul•nmt ır. Bu tali- tinniye imkiın yoktur. Fakat he' 
yet ihmal edilebilir ınl~ lfüleşıniş bir n:ıatname 1 ikincitep-inde meri - halele böyle bir .ihtimal ve tenli -
Fransa - Almanya h<'r türlii mtınev- yete girecektir. ~nin mevcut olduiu 'M. CL•
raları karşıtı~ .. cnk 1!0 mn~..,r.luk Kömür navlanlanna chill'ia üç. cüa e~~ Fran~ 
tir blok tcş1.1l eder. hitaben ırad ettıgı cemılekar 

Amerikanın iykazı zam nutı:iktan anla"hyor. Bu nutkun 
,

7 
• ...+ 25 (AA) F r Ankara, 25 (HasusH - Deniz 1 Fransız efkarı amamiyesi üzerin-

' nşınbcon, . . · - l'ull!ln- . - . bil. y 1 
R

. 
1 

ik A ,,,,..., B- ....z::k ,.,., • . vasıtasıle yapılmakta o1an kömür de yapacagı te&ll' ınemez. a -
Tiln ıl' eşı 'ltJ{!TIKn IJ~u ·r,1Çıql __ ı_ı• 'f 

1 
. bi , } p~!- L~!I - • ' ' 

H dü ı- m Ha..:..; ,.. nAK ıye tan c ~e r mıktar ntz Mareta ~-· -umetinm 
aye, n a"9a • "'' ye ''' z:ıre- ıl , h 1 1 .. zı t tmiş1i Ru ırl t b. zam yap mas.ı hususunda ıKoor- de, her ne pa Mtna o msa o sun, 

tmkı ü~=-tle --~· h:. t yal'f' ktn dina yon heyetine bir kararname Almanlarla müştere"en İngiltere-
ço nı ....,... ara ıocuc......, c vcrtn(• e- . . .1 . . · '-b 1 ı· 

dl n . 1 F'l . . H . . proıe ı ven mıstır. ye ka111 harp etmeyı - u ey ı. 
r. nzı şa:pıı ar, , çının ııı·ıc ıye -· · · 1 ek ek -

1\tüstcşnl'ı \\ clles tarafınd n dııvet c v ~ • ':~egın~ ıbtıma ~ P guç· 
dlldığini ve Fuınsamn lHhvc ı· dev- t,-er Frıın ız hükUmctı, duşmanın hi- tür. thtıyar MareşalUl, v~.ta~dll§
lctlerile d h ı;:ıkı ir t birli ı ynp- cabih'l?T :tckliflc:rlni rcdd d• rck olııl'- lana~ duçar oldukJarı m~thlf ız: 
uğı takdirde Birleşik Amf!l'ikıınm a- a, hepimiz.hı m!ıuıheı·ciinQ f!'Ü\'ene- ı brapl~~ lı.-urtarmak .. ıst~esı 
lacnğı v~hetin keııdisine Lildirılmi:ı bılıııclidir.> ipek tabııdır. Ancak, hue~ku ~-
oldutrıınu ileri sürmektedir. Anla,ma oldu mu? Y9:lı ~~~ ri~~ 7 

Diğer taraftım haber V"ılldi"inc l,ondra, 25 (A.A.) - Dit.aı-nf ~il~~ bütüf b1! ~d ' -'-~ telre 
1
' 

. · b ı ld - t ka' butun me a ıra e ay--r a tına gorc, mccburıyet ası o ugıı a r- ıncmbalnıılan alınan hnberl1>1e göre, _, B" J b. ·ıı f F 
de, Amen1ra Antille 'd ki Fransız n- llcıUn mııhfillcı 1, Frnn a ile bir nn· ıı.ı~nll~~ oky eb lır zıt e .' ra~.sız 

• • • 'k ~ • _.. 1 ~ 1 mı et nın a u e mıyecegme 
ı·nzı 1111 lşgnl ctm ,uzeı ıop ., .. en nşınıı ha ıl olduguruı, Rnyştıwın ya. ku l h"k l b'I. · ,_ __ rı ...... k 1 · t' vvet e u mo una ı ır. planlan ıı.aı.ı am'9".r. ınc n ıç ımaa davet odıl<'ccğinP. ve . 

Hür Fransıı: kararrihının bu toplantıda lfüle.rln son ~nlcrdc TASVıRt EFKAR 
'"'' (Birinci a.ıtifcdr.n dııvam) beyaaaamesi sarfctliği siyasi ve diplo>natik fanli- .............................................. .. 

"le Londra 25 CA.A.) - JHir Fran- yet ve Gcneıal .Franko :ve r sal Bir çıngrak İı-İn 

beyanab 

ı dd .. ttlllişküUcr devam ettiği ' p ta· 'le , , t ~ " • h k ~ ~~ .. ç k sızhınn umumi karnrgiıhı, dün. bü . c . 111 .,ap ıgı goruşıue;cr a ·kın- adam o .. ldu-ren 
~ı ~c:ı'ttı c endi neticelerinden tün Fransızlara hitaben neşrettiği da bcynnattn buluııa;:ağına tclrftilı 
l ... 'tllıı tlluş olacnklu ve ;yi gün beyannamrdc ezcümle eöylc demek- etmektcılir. ÇOCUk 
'Vv•tı· c:c mücadeleden daha F t 'h' d .. ı k tcdlı : ransa arı ın e mühim 
\'~ mıı olacaaızdır. cllıtlerin müzayedeye tılumnn.k is- bir hafta Şilede çobanlık yapan Ahmet 
~· nda zirai hanrLk tedıbri §ey, 1''ransu topraklarmın he- Nevyorlc, 25 (A.A.) - Eurııy3 gc. Gül adında 16 ya ında bir çocuk, 

,~"'~ :s (A.A.} _O. N. B. yetl mecmuasıdır. Şeref ve vnzi!e yo· len haberlere gore, Fransız kabinesi, bir müddet evvd kendisine borç-
4da b a

1 
Ylaştırmak için, wı1ih lunu takip etmeklwinıiz ıçin vakit bu akşam mühim ~ir top!Jıııtı yapa. lu olduğu Tevfik tarafından, ko· 

l'itı<ic U Unan ziırraa ve ziraat tamnuıen gcı;miş «kjildir . ..Anayurddu cnk ve ıHltlerlc yaptığı göı üşmcdc yun otlatırken yakalanmış ve bir 
il) i~· ~lıpn gündelikçilere ve imparıılor}ukta bulunan lıiitün Marepl .Pctain'e bıldirilen şartlnrı hayli dayak yemiştir. 

ın 'Verilecektir. Fran ızlnr, clüşmnna knrııı kendisini ınfiznkere edecektir. Tevfik, üstelik. koyunlarından 
...... ...,. _______ vaziyetlerine göre faal \'eya pllBif su- Alman makamlnrilc nıüzakerclerc bir tanesinin çmgrağmı almak is-

Sahife: 3 

Günün siyasi meseleleri 
Cebelüttarık 

Davası 
ve 

Akdeniz 
M. Feyzi YOGA Y 

Führerin General Franko ve 
Mareşal Petain ile yaptığı miılii· 
kntlar, şimdiki harbin kat'i neti
cesının Akdcnizde alınması ic;in 
mıhver devletlerinin Brenncr mu
lakatında karar vermis oldukları
nı teyit etmektedir. Bunl nn ka
naatine göre Avrupa. Afrıka ve 
Asya kıtaları arasına sokulmuş 
olan Akdeniz, mıhveıin hükmü 
altına girdiği günden .itibaren üç 
kıta dahi bunların nüfuzu ve ha
kimiyeti altına girmiş olacak ve 
harp, bılkuvve bıtmiş bulunacak
tır. 

DiğeT kıtalarta alakası kesile -
cek olan lngıltetenin elinde kala
cak memba ve 1 tinadgahlar hıır
be gayrim hdut bir zamDn ıçın 
devam eyJemcsine imkan bırak
mıyacaktır. Akdenizc hakim oln
bılmek içrn iki çare vardır. Bıri 
donanma tefavvuku jle bu deni -

o 
TANCA 

İSPANYOI.. 
FASI o 

1ETUAH 

8İTAAAF HIHTIKA 

zın bi.ıtun sularına mutlak surette 

1 
. 

sahıp olmaktır. Diğeri, Akdenizin Cebelüttarılı lıaya•ı 11• Botazıtt umami manZ'ara•ı 
kapılarını tutmaktır. ı Vandallar Afrikadıı eriyip Vis- lendisine yardımcı olmuttu. Aa-

Buırıci çarede mıh ver devletleri gotlar arasında da tefrika çıkma- cak, Napolyon muharc.bderi eo • 
içın bahri kuv\ etleTi ingilız do - sı üzerine Arap mücahitleri bu nunda F ransanın büyük donaa • 
nanmasının dununda bulunduğun- kara g çidinden istifade etmişler- ması, boğaz:ın garp ağzındakl 
dan. muvaffakıyet Ümıd; yoktur. dir. Avrupa tarafına ilk geçen Trafalgar burnunda perişan ol• 
Onun İçm. bütün kuvvet ve gay- mücahit kıtası kumandanı Zi - duktan sonra İngilizler, Ccbelüt• 
retlerını, Akdenizin kapılarını yad oğlu Tank, simdi kendi na- tarık'ı, yalnız Fransayı ve iapan
tutmıya hasretmişlcrdir. Alman mına iznfe edile~ kdeyi yaptır - yayı ikiye ayırmak makaadile el
ıayyare ve kıtaları ile takviye e - mıştır. !erinde buluncluruyoılardı. Liltia 
dilen Jtalyanların şimali Afrika Araplar, Cebelüttank'ı tant Frı.nsa mağlup olup Akdenizdelü 
ordusu, Suveyşi ele geçirmiye ça- 800 sene ellerinde bulundurmuş· tefavvukunu kaybettikten sonra 
!ışıyor. Aradaki 600 kilometre - lardır. Fakat boğa1.ı1a Afıika se- İngiltere, sırf Akdenizde mutlak 
lık çölü geçmek zor bir şeydir. vahilini Araplar, ispanyolların. surette hakim olabilmek için C.. 
Pek ağır fedakarlığa mal olmak Portekizlilerin, lngilizlerin ve belüttarı.k'ı doimn elinde bulun• 
üzere İtalyanlar. Süveyş kanalını Fransızların mütemadi hücumla. durmaya azmetmiştir. 
tutsalardı bile yine Akdeniz haki- rına kaışı daima muhafaza etmiş- İngiltere, boğazı kendi kontro
miyeti mihvercilerin eline girmiş lcrdir. 1505 senesinde Cebehitta- lü altında Lulundurmalr için yal
olmıyacaktır. nk kaya ı lspnııyollann eline geç- nız bahri tefavvuku ile Cebelüt• 

Çünkü Akdcnizin h~kiki ve ta- miştiı . Fakat 1 pnnyolların elinde tarık müstahkem mevkü kafi 1ıel
bii tek bir kapısı vardır. O kapı ancak iki yüz sene kalmıştır. miycceğini bildiğinden, boğazıD 
Cebelüttnnk boğazıdır. Süveyş lngiltere. d:aha Kromwell za- karadan emniyetini mahirane U. 
ancak 1829 sencSinde n~ılmış suııi manında Cebelüttarık boğazının yaseti ıle muhafaza etmiştir. 
bir kapıdır. Cebelüttank ve namı ehemmiyetini takdir ederek bu - Boğazın cenup sevahilini tek 
diğerle _Septe ~~azı her suretle 1 rasını alm:ık için 1625 senesinde bir devlet elinde bulundurmamak 
ve hatta Akclenızın sularını tan - bir do.r.nnma göndcrmi ti. lngi - için Fas Sultanını, ispanya ve 
zim eyl.:mcsi itibarile de bu deni- !izler 1 704 senesinde burasını Fransayı daima biribirine düfiir • 
zin anahtarıdır. kat'i olar.ık ele gcçirmiılcrdir. ln- müştür. 1904 senesinde Mnara 

Akdeniz.de hararetin tesirile gilizlerin Ccbelüttarık boğazını e- mukabil Fasta Frnnsnnın nüfuzu
tebııhhur ederek zayi olan sulan le gec;irm~kten bidayette maksat- nu tanıdığı z.aman, boğazın ce -
bu denize dökülen Nil, Ceyhan, lan, il.isinin de hem Akdenizdc. nup sevahilini, bir parçası 'beynel
Sc}han, Po ve Rhon gibi nehirler hem ele Atbs Okyanusunda seva- milel idare altında, bir parçaa 
telafi edememekte "'e uzunluğu hili bulunan Fransanın, yahut Is- Fns Sultanı idaresi altında ve bir 
Çanakkale gibi 70 kilometre o • p:ınya:ıın, Cebelüttarık boğazına parçası da hpanya hakimiyeti al• 
lan Ccbeliittank bo~azmın bin da hakim olmak suretile fevkala- tında bulunmak üzere üçe parça. 
metreye kadar varan derin geçi- de kuvvet bulmalarına mani ol- lamıştı. Bu sevahilin hiçbir tara• 
dinden Atlas Okyanusundan akıp maktı. fında tnhl:imat ) apmak ve top 
gelen suların yardımil~ bugÜnkü Cebel'ittarık boğazında lngiliz- koymak hakkı, bu üç tarafa veril
~viyesini d~ima muhafaza etmek lere karşı Fransa ile ispanya, memişti. 
tedir. menfaatleri müşterek olduğundan Şimdi ispanya, bu muahedeyi 

Boğazm 'mal sahili Ccbelütt•· burnsı:1ın istirdadı 'iç1n daima be- tanımıyarak. hem bey.ııelmilel 
nk kayaandan başlayıp Trafal- rnbeTce hareket etmiqlerdir. Bir- mmtakayı ask.eri i:ıgal altına al• 
gar bumunda ve cenup sahili de çok defa Cebelüttank kayasını mış, hem de ııevahilde tahkimat 
Scptcden başlayıp Spartd bur - denizden ve karadan muhasara yaptırıp toplar koymuştur. 
nunda nihayet bulım.ktadır. En etmişlerdir. Büyük muhuara Cebelüttank ka)·ası, gerek Af. 
dar mahalli 14 kilometredir. Ce- 1 7 2 3 senesinde ba:ılamış ve tam rika sabilinde, gerek Elcezara 
nup, yani Afrika sahili dik ve üç buçuk sene devam etmiştir. körfezindeki İspanyol aevahi • 
sarp ve gayrimamurdur. Binaen- ispanya. Cehdüttank kayası· linin top ateşi altındadır. MihYel'• 
aleyh:- daima ·mal, yini Avru - nın lngil•ereye ait bulunduğunu ciler ile lspanyollara .ıönt. bir 
pa. sahili boğaZ'ln üzerinde mües- Otrecht sulh muahede~ ile baı:ı harp vukuunda İngilizleria Cebe
sir olmuştur. Ccnuptaki en yük- ıoerait üzere ta?ımıya mecbur ol - lüttarıkta tutunmaları zordur. in· 
sek maba.lli 8)0 metre irtifamda- m~ştu. Fakat Jspanyanın öz top- gilizler ise hiili. buraıı.ının, geçeQ 
ki Musa dağıdır. Şnnaldeki en ~agından bu ~arçanın ayrılmasına iki buçuk asır zarfındaki harpleıı. 
yiibck noktası lngilizlerin elinde lspanyollar hıçbir zaman razı ol- de olduğu :gibi, zaptı -eayıikabil
bulunan Cebelüttank kayasının mamışla~dır. ls~~nya, devleti mu jdir, mütalcasındadırlar. Hangi ta-
420 metre irtifaındald tepesidir. azzama ıken mutem:ldiyen bura- rafın haklı olduğu, Cebdiittarık 
Bu kaya. ispanya ovasından bir- sını ~lmnk için uğraşmışur. inhita- üzerinde yapılacak yeni bir mu
denbire yükselip denize uzadı - ta yuz tuttuktan sonra her fırsatta harebedc belli olacaktır. Bu ma
ğmdan, adeta boğaza nigchban- burasını istirdada ça!ışmıştır. Bu harebe. Akdeniz hnkimiyetinin 
lık yapan ve oturmu halde gÖrü- teşebbüslerinde Fransa daima mukadderatını tayin edecektir. 
nen bir arslana benzer. 

Eski zamanda Ccbe!iittank bo
ğazına Fim ·eliler hakimdiler. 
Knrtacanm Romalılar tarafından 
zaptına kadar bu hakimiyet de -
vam etmiştir. Bundan sonra Ro
maWar buraya yerlc§erek Akde
nize hakim olma !ardır. Roma 
İmparatorluğu inhilal ettikten 
sonra Vigodar buraya yerleşm· -
Jeıdi. Daha sonra buraya gelen 
Vand:ıllnr, ismi kendilerine iza
fe edilen Endülüste bir müddet 
durd11ktan 90nra Afrikaya geç -
mi~lcrdir. Bu ı.uretle boğ_a:ı, Av-
rupa ve Afrika kıtalan arasında
ki en yalcın yeri teşkil ettiğinden, 
kara geçidi vazifesini gönnü~tüt. 

BU PAZARTESİ MATİNELERDEN İTJBAREN • 

SÜMER Sinemasının 
Oilmhuriyet bayrnmı tıerefine intihap ett.igi süpur film: 

PARA BERABER Gitme 
Fram1zea sözlü 

hııyrettc bırakan ve ağlatırcasınn güldüren bir filnı 

Rejisör - FRANK CAPRA. Bq rollenle ı 
JEAN ARTHUR -

JAMES STEWARD .. 
IJONEL BARRYMORE 

Suareler ve bilha a İLK SUARE olun pazartesi akşamı için yeıie

-rin ev\clden aldınlmıım rica olunur. Tel. 42851 

İzdilınmın önüne geçmek ve halk1mızın istirahatini temin etmek için 

Bugün i P E K ve s A R A Y Sinemalarında birdeı 
Şark edebiyatının Romeo \C Julycti şark filmclliğinin şaheseri 

LEYLA İLE MECNUN 
rctte isyan ct.ıııiıı telakki ebnclidir • devam etmek ıütcre tekrar Parise git temi , bunun üzerine Ahmet bı· 
ler.> nıiı olan Laval, yarın Vlchy'ye dö- çağını çekerek Tevfiği öldürmüş

Diğer taraftan, Hur Fransız balı- necek ve ikinci' bir Nazırlar heycti tür. 
nycsi nnmına Fransa bahriyesine şu içt.imaına iştirak cyliyeccktir. Çocuk katilin dün ikinci Ağır 
beyanname neıredilmişür: Fransadn iberkos, onümüzılcki lulf- Ceza mahkemesinde duruşmasına 

cİçbıfade tek bir !crd i'Oktur ki, tanızı Fransa tarihinde ,ok büyük e- başlanılmış. Ahmet, canını kur -
1400 Kr. 2700 Kr. Fransa uğuruna dbkiılmcsiııe manı hemmh·eti hal:ı: bir hafta olıı.ca,ğını tarmak için vurduğunu söylemiı

olunan knnı, Almnnyanın u •uruııa U.nıamile mlidr.ilrtir. Çünkü Vichv. tir. 

Mecnunun şarl.,larını söyliyen 

MÜNİR 
NUREDDİN 

Bütfin şarkılar ve musiki 

ÜSTAD SADETTıİN KA'YNA'IC 

Leylilnm şarkllnıını soyliyen 

MÜZEYYEN SENAR 
750 > 1450 > 1 

ıl~~~cl~:mp~~~n~~~~Wta~i•F~;~~~-k~M~u~~sk~~~e~,~p5h~iitl!e~ri~n~ç~a~~~r~d~-ı~D:f:K:K:A:T::~F:tl~n~1i;n~~~b=~~~~~u;m;n~l~u~~~~J:ı:z:n:d:n~==~!b:u~g~Q=n~u:a~t~li~-:~2-~4~1~5:-~6~~~~v~•Ll9W~M~~·~~ 400 > 800 > deniz ve 'bava uslerınl tea1ını ctınıye nın Almanya ve İtalya yanında .rer maaı içja baMa bir pae bttakıl-
160 > 7oktw. ç'nıme ki•• nm oıun.a,caktır. E • alıp 
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Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı ; Salih Necati 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e ~.:..: • • • • • ı " • • ı • • ı ı , ı ı ı ı u • • ı • ı ı ı • • • • ı • • • • ı ı ı • ı • • • • • 11 • • • • • • • ı , • ı ı • • ı • ı • ı , ı , • , , , ı • • , .. • • ı ı ı • .. 

1ik~~~~J:( Yeniköy cinayeti) [~Ş}i~ğ=-~=-!] 
Ya%an: c. B. -- Bu haftaki maçlar 

- S - Lıg m:ıçlnrı biı· haftalık tcahhuı-

>ül edi)orlaı, fakat ortada ba,kn yı kadından alarak bu iki hııydudıı 

itbiı dehi yok, ne ahıt, ne paı ınak götürmuşUl. 

dnn sonr yarın ikı snhadn birden 
başlıyor. 

Fenerbahçe stadı: 

- Bak ıkı Rlz.clı katil suçu tekab·ı ifade v rn.eleıl için lllzımgclen ]lnıa

ı, n mc ı uk mallar.. Dlgcı· taıartıın BOyuk Po t. nı.dcn Galatasaray • Süleymaniye 
Sarı kırmızılılar yarın ııisbeten 

ıaut br te zayıf bır tnkımla krırşılaş caklnrd11-. 

- Evet konu erim. Mualla) a şol lc bir telgıaf tckt ıı dl: 
- Parmak zi daiı"('sinden b ç.ığın dı: 

ı hakkında mıılümnt. c Sn gt/i.ı , ycın 
Bu maçta galıp gelmek lhtımallerl Halayda bul ıı:alım.• 

SAT>U fazla ıse de biz her şelden evvel Gn-

- Ne dl)·or' 
- Bariz bır iz gnı unnıcmlş . 
- Demek kııtıl eldı\•eıı t ışı~·ot· -

Yenıkoy po tane ıııdcn de S.:ıdunn l:ıtasaıay takımının ı:-:tttel ve temiz 
Munllii imu ıle ve nyl'l )'erd" bulu;;- bıı· oyun oynama,.ını aızu <'deriz. 
mnk ılzeıe bır telgraf chl"ııı t"ktı. Sulcymnnlye)'e gelince: Kuvvetli rn· 

O KUll ak ant, vııptıld,ıı ını p:ıl-; kıbı Galata arayn karşı tcınkınli bır 
nı kaşıdı... mudurune anlattı ve nı<>ı keze n•<'ı'. o) un oynı)•acak olur a mm•affakıyct 

l\luı:ıllii Hanım, Sadi')•e but ıkı taharri memur unun Hıı•oyrn nı betı de o derece artmış olacaktır. 
nziyen biri ıl gorüşmu • !nal bcııtc buluııınalarıııı ıııtedı 1\1 ı· Fener bahçe • Altın tut 

Eve . dur, dcdı(:ını k ıbul cttı. !{endi ı de Fenerbahçc takımının Altıntuı?dan 
- Sadi il S dun blriblnııe ben- Bcşlktaşa gıctcıck. laz krıı ı •nı } ık:ı- dahn kuvvetli olduğu muhakkaktır. 

emiyor mu? lattı \C knı nkoldıı bıı az ıkı tırınr11 Lakın ıaklııleı ınln yüksek eneıjilcri 

l\luavlnın g ızleı i paı ladı: kadın lıer eyi ıtıraf ettı ,.E Hızc' ı· rı laclvcrthlerin O)'Unlnrını her 
Amnın C • nt"'ın ıızızıın. dl'di nın nıetresı o "ugunu ôyledı, 1ııal· an bozmıya clveı·ıtılI olduğundan Fe· 

Tabii muddeıumumi talıkıkntını ~ • lüd o ynptıkl rı hizmete muR"ı.ıbıl nC'rbnhçelılcrin cıdd1 bıı şckılde oy-
pı~ordur. K dınl lwnuşacııktır. 500 lıra alnı nk Rızc\ly ı;:ô Clı dtl{:tı· namalnrı clzcmdır. 

Laz kndırıın B~ıkt ~n gıtmc - nü anlattı Şeref stadı : 
ıle ı\cl Rır.elı k ıtllın H • ıkttı uı lt'V· Eıt sı g11nu polt mud•Jrı\•etınln 

( edılm lerı ıııasında bir mun 'it:· Lah.ırrılcrl, mudurı •rte şu rnporu Topkapı - İ!tanbu1spo" 
ı:or{iyor mu un? 
Olabılıı.. 
Şımdı \ıır.ız twklc . Hııl'IV l)ll'I· 

tahaneslnd~k ırk daş bıık ılını ııe 

haber gctıre ek.. Hanımın bır eıı•ı 

e•vel klmlnlf' konu!'.tugunu anlıYı) il· 

iız .. 
O memur 1 ı ~l'lmekte ge·lknı,.dı 

•e şu malını ıtı veıdl: 

- Mualh1 Hnnırnın ı <1ınını Kır· 

9Ctlla f.'<l'ltcıdlnt Kadını t.e hı1< (lıtı 

Yanında bir Prkek ''Dl mıv. F.rl<e •ı 
de şu yoldu t.arıf etti .. Tıknaz. e!I· 
ıner. yalu~ıklı, matruş bir ad m. 

Rcmz.ı munvınlne baktı: 
- Sadun Bcge bem:ıyor mut d,.dı. 

Ilenzlyot efendim. 
RPmzi, bir auılık durdu. loulni-

verıyorlardı 

c.. guırn Hata11 pa,tnhuwr~ırıe 

ta,, ııoııt tıeıte miıdcl~ı m uml ~aıl1111 

11eldı btT ı oıcı11a utıırdıt r:o~ dulıı· 

r..'(I ııcmra du Muetl/11 ıçcrt ııfrdi Bı I· 
bırtr,.1111 ıerm(le laı r~ladıtcı ı. lf •ı· 
eli ı 

- {I; e utrduı, ftktrlııı. lttnf n çın 

Çrtl/11 ttı t dtd 

Sııdın 

- • 

0

f• btını ca{lırt•ııCldtıı tı•ı' dı ~,. 

~r<fu Tııtgınflnr' me11do.11tı cıll'ıdı· 

tar. Ilı ı 1kat dt lll• '"'U'""fltııilo ı 
hobıwdor olıı ndıl:ln• ı ı blrıblılerine 

autelffıteıı Sodıot 
- tıtı•cr.114. ei»•dl >ı ol,,•Pld .~ tste 

dt.cll. • 811 tu.:cığo Cfut tıık • 01Jı pf: 

lıu fCI/ bıttl •. 

UcrLL 260 lııa. * ı~·r.f.'HTR/K SttYAÇ HE 1(1. ayan, 18.mı :\fuzık· Raclvo cııı or· 
/({, Uc et '20 Ura. keatrası (İbml\lm Ozgur idare ın. 

lcmurın kanununa uvgun olıırılar de), 18.40 Alaturka muzlk, 19.00 Ko-
t\tııtatv, Bl'lediye"lırn mDı.ıc:ııı• ııuenıa ( Blblıogıafya), 19.15 l\Jüıik: * 'Jl:: /l/[( _ p 1 at Muıakabe Halk tlirkillcrl, 19 80 Mcmll'ket ııat 
ı l<'rhıdıt çıılı1:1ac1lk. Life nıcıuııu ııyarı ve ajans haberleri, 19.46 MU
,;lcııret VekaleLı iç Tıcıırct Müdur-1 zılc • f'aı11I heyeti, 20 16 Radyo ı:azc. 
luıune ınOı ııcıuıt. ı: 1. 20 45 ~lnturka nıfizı~, 21.15 

.,. •ı SP/I( ı.•R ş 1 • , Konoşnın ( Guııiln nıeııclelcı ı), 21.SO 

*
Mı:." p, •• ı:. - aıtıır.IU. 1 . uzık~ Radyo ea on orke trası ( Vıo. 

Bas, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkbk ve bütü n ağralarınızı 

derhal keser. 
İcabında scıl.:ınınız. 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

İktısat Vekaletinden : 
iKi MÜHENDiS ALINACAk 

lklı at \'ckilleti aana11 tetkık lıeyetinde tavzif edilmek uıcıe 
mensucat mtıhendıst ve bir n1aklne mühendı"I alınacaktıı. 

Ücret mıktarları bareme göre teshil edilecek olup kadro imkiinları 
800 lir ya l'adıııdır. Tallplcrın doğrucl~m do~ruya veya yazı ıhı 10/11/\!40 
tarihınc k dcır unayi tetkik heyeti rciı;Jiğ'tnc müracaatta buluıııı1 ları 
ve miıı ncantlarına kısa tercQnıcı hall<•ı lnı de illı:tlrmelerı lazımdır. 

(7133) { 10299) 

ODEON 
Yeni çıkan Plaklar 

Necmi 2ıza A:hıalııaa 

Mı. 270387 SANA NE OLDU GÖNÜL 

C.ONLUMÜ sın TlFLI DİLBAZ 

AYŞE KIZ 
No. 270388 f:llllUNı.A BJ.;NI s~:v \.UZf.~t.IM 

lZTIRABIN .::EVGlllEN Mİ 1 

ADANALI ABDI 
No. 270389 GEi.İN TTAN iNMİYOR 

,4,(~A f Y ATIYOl: Halk ş:aı kı ı 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüt yüz kuruşlukların tedavül

den kaldırllması hakkında ilin 
Gumuş vüı kuı u,ıuklıırın yeı ınc gıınıu bır hı alıklar dııı tl ve pıya· 

xııyıı kiifı rnıktıuıl11 çıkarılnııo olduguııdan glımO, )fü. kuıu~luklnrın &I 
lklncıkanun HH ı tarı hinden onra teda\ uldcıı kııldıı ılnıa- 1 li:ararlıı~tıı ıı. 
mıştır 

Gunıu,, uz kurn~hıklat' 1 Şubat l!J41 tıırihındın ttıbareıı aıuı. ıcclıı
vııl ctoıi~ecal, \'C ancak yalnız \lal andıklarılc Cumhurıyet. Mcı kez 
Bıınkitsı ,utıP.lerınce kullu! edılebıleeektır. Ehııde ırhmli~ ytiv. "kuruşluk 
buloıııoııların bunlurı lal sandı! larılc <'umhuı ı~et lerkez Banka ı ŞU· 

bclıırıııc tebdil cttirntelcrı ilan olunur. (702!i - 10216) 

Hatay Gümrük Muhafaza taburu 
Satınalma Komisyonundan : 

Tabuı un altı aylık ihtl)•tıcı olan 90 000 lulo talılılli uıı kapalı ıarf 
usulılc ek iltmoyc koııulmu,tur. Beheı kılo unun rııulınnııııeıı fiyatı vıı 1111 

kurus elli anlfm olup ek iltme 8/111040 ttıma günü naL 16 dıı Antnk. 
yada tabQr binası dahlllndekı konıhıyondi }·apılacaktır. 

ı teklıleıin 1E83 hın 75 kuruş mtıvakkat tenıınat makbuzları \C 

Ticaret Odıı 1 ve~ikel11rıle lıeralH'r cksıltmo ııaatinden bir aaL evvelıııc 
kadar teklif ınektuplarını komla)ona tevdı etmeleı 1 \'e po tada vukubu. 
laca\: gcelkınelenn kabul edılnııveceğl vıt ,a ıtnanıenın knmiayondıı her 
!.llmnn gorülebıleccğı ilin olunur. ( 10093) 

BORSA' 
'lS-10-940 da •uamele rören 1 

paralar 
LoaJrt 
...... , .wk 
c.-n. 
Atl•a ... ,. 
Madrt. 
Bı.ıoa,. .. 
BUiu .. 
Belırad 
Yokeha, 
itekheL 

1 StHll• 
ıot O.lar 
ıoe ı. •. ,r. 
.... Dr•h-' *' 1.e •• ... , ... t. , .. , .. ,. 
llO ı.., 
111 oı ... 
lOI Y•• 

ltO ····•"'· 

~.u 
t32.~ 
29,6175 
l,'97i 
l,'22' 

13,• 0 
26,S32S 

0,615 
5,1 7i 

31,1375 
ll,OOS 

Diplomalı 
kürkçü 

Avı Up .. dıı kuı kcıtliık tahsllıni iL:·ı 
mal eden Ba~an S:ıadct diyor kı: 
Muı,terilerimııiıı Kathnan magaz.Mı 
ü töndl Saadet ve Mebrtıktı alRl)'e"i• 
ni dyaret clm den lılr ecv alıııama
lıırı nıcnfantleı ı lcMbııJıı. 

1't/c/.,,ı: ~/,Ot 

ESHAM VE TAHViLAT 

t.GENÇLIK 
2.GÜZELLlK 
3. SIHHAT 
lvtı: yukfick bir kıemde 
arnnan bu mczı~et~ , in 

h p ini <ıi"C 

KREM PERTEV 
Te m·n e debilir. 
1- IrnEM PERTEV : 

Blı tuvalet müstnh· 
zıırıdtr. ince bir iti
ıın ve yapılışınd ki 
hu uı.l~et itıbarile 

yuzdeki çizgi ve bu
ı uşuklukların teşek
lcfılune mani oluı·. 

Deı iyi genç ve ger· 
gin tutar. 

2 - KREM Pl:RTEV : 
Bir güzcUlk vasıta· 

sw:lıı·. Geııişlemiıı 
mcsamatı sıkıştıra

rak dltwkt pfü tük 
ve kabnrcıkları gi
derir. Çil \'C lekele
ri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

8- KRglf PERTF.\' : 
Bir elit devasıdır. 

Deri guddelerinin 
ifrazatını d!izeJtiı., 

Sivilce ve siyah 
noktnların tezahllı il
ne mini olur. Cilt 
adatc11ıni bcsliyerek 
kuvvetlendiı1r. 

K uru ciltler için yath .e y•ih ciltle" içia 
hu.uıi tGp •• •uoları vlı rd1r. 

y ..... , 

Glimrük Muhafaza Genel K. lstanhul l v. 
Amırliği Satmaf ma Komisyonundan : 

r. ıl<ıncıtcşnrı MO çtı.rşamha glııııı aat t1 de kıırıulı ıarfl" ı;ooo ıı..
nııılııınımen bt•dcllo 600 hııttanıyı• al ınııcnktır. ilk tcınınat ~71) Urııd 11 • 
l!:v11ııfılt· nümuııc ve ,artnıımt ı her gııı koınlsyondli ı,rorulcbılıı. tııtl'ıııı 
lcı ın tıcllı s11atıııclı'n bır aııııt evv,•lınc kadıır teklif mcktuplıırıııt GB1'

1
" 

r.ıunıluın11 c.ıdd(''lı lbr hlnı P.ıfnt lmıııııdukı konııııyona veruıelcrı. 
(1002:!1 , 

Ne kadıır ç .. ıı alar, ııc kıulaı uğıuş nlnr, duny va nnııı \·eren 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
feker ve Lokumlarını yapamazlar 

Zevk crlııabı 11.:'7.ıııa alnı dıın ş61'1e J."UZ ucıle bıık,ır bııkmaz ıııı.."ht 
olduklıu mı ırnlııt lar; 

ALİ MUHiDDİN 

HACI BEKİR 
J\leıkt'ıı· T:ııhçl'k.ıııı. Şubelerı: Beyoglu, Kıııaköy, Kadıkoy. 

Sıııarı~lcrı Tıcarethıuıenm morkcı:i kabul eder. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Tınu<!llıaııclrıı tıııyrnnı ve porııı ı-unlerl açıktır. 

Üniversite rektörlüğünden : 
~· 

Oı lıı ogı etin .. mue"SC elenıı~ yabancı dıl oğt~lmeııi yctl~th ıncl> "' ,. . . . ~ 
ıuulıle lstnnbul l'nıveı~ııcı;iııılo açılmış olıın Fnırtısızcn. ln&'ılizcc "'' tı" 

nıencu kuı slııı ıııa a,ııgıdıa yııv.ılı •ıutlııı· dahıtlııdt yenıdtm talebe • 1' 

l'aktır. ~ 

Eıı tnlehı lıir :r·ıl hıt.ıınbul Ünivcr.-ııtcslııdcki v11bırncı dil ınırsl•':,. 
ılı•vam l'tlt~l·k, hu mıııldel zarhnıla heıbiııne ayda 80 ar lııa harç!•"""' 

ı ılf'! C"kliı P.ıı hıı yıllık tr.dı ı11atta muvııffok olımlıır ;ııyaıı\ vaziyet ti' 
m:ılle$tıgi t~kclırde lllh illennı takvı\c etmek t zeıe, bir yıl da Jllifll ~ 
ı ı:ndıkleı ı uıcmlekelc ı:onderıleceklerdir. 7 • 8 ıkınclteşrinde clenıe ""ııf 
vetlndr ~·apıla\:ak nanızethk ınavırıda muvaffak olan talebe En"tl~tıı 
lılı ay cıcvam cttıktım onra ayııcn hır &eçim ınavına tibl t11tul11C• 

Sınava iştirak edelıılmek lçın: 

Tuı k olmak, 

:! - \erli ve) ıı. yabancı bır kolej ve~ ıı lı!eden \'eyalıut 

ıııen okulundırn nıeıun olmak colgunluk tart değildın. .,,-

li Ünıver"ltede 6 iklnclteşrın 1940 da tcşkıl cdılccek aı:lı" ti 
ı,iRfl bltıı mış, va ban ı ılll bılecek, 1 • t N 1 .. •. d 1 ) 29 o 

ft 
· ıu·o n Onlll L l!Cp nijıilO 1 lôlre,•nn<e • .v0 

0 k d B ki Arıkıırn ı:ndvo m dur " ne m rıı • • -..===========~ oı memtıı t 11r 1 e~ı 8 ıı ı:on .. l\tcmlekt't saat ayını, aJ&ıa habcı. " 
dl' Jı iki R:. 1 r ııı ıturdukları evi caat. 1 rı: ziraat, e.ııbaıu • tahvilı\t, kaın- Borsa harici altm fi atları 
taraı; ut P.Ulıd 11c h<1kıkaıcn t bıt bl~o- nukut bot'111 ı {fıyatl, 22.60 

lkra nıl)l eli 1Uıtle S 1931 
!rıanf 
Sı "ae • i.u ıı ru• 'l 

,,,!O 
19,45 
21,-

nıi yonunrıı. mu.ıyene edılcıck tabFllı ntirıı bır hali bulunmadıt1111 ~ 
dıı en bıı ·ı ııpoı alııııe bulunmak, 5 ıl ı blrıncltc"riııd() yapılan nıı.ı~ 
kıilaıa ıştıı nk etmemi~ buluı nııık, 110 ya,ıı:ıı atımı~ bulunmamak fil "-

Tmlrı ·al her g\ın Unıver ıtede sabili tl'n akş:ıma kııdar de,·ıı 01 • 

c('ktıı. Kurs tak:besının haı ıçte bir itle meşgul olmaması laı·ttır •. ~: 
ırh ını' c t11Jın olnnlerın en geç 6 lkınciteşrın akeamınn kadar ıs 

tl • J 20.06 
" .. 4 20 -
• ' 20.1>3 

e 1 kı li!. kcın 1 d:ı Ol nda ıkaını.ıt et· Dr. Horhoruni 1 Koııuemıı (Ecnebi dlllcı•de - Yalnız Lira IS!:. 
nııtı.tedır. Ha talarıııı akşanı<& kadar Sır- kısa d:ılıın posta ıleı, 22 60 ?ıluz.ık: Ret adl y• t J 00 

h • d d ı d ., Kalın Betlblrltlıı \11 henıPu u buknıu veıdi kecıdc Vıyana otelı yanındaki ICnzband (Pi.) (28.10 a kndıır ~alııız 95 •.o 
Bu kııdın !\lu:ılhıyu g<•lmı~. ••c 11:1 moaveııe ıınesın c te av e er. uzun dıılga po ta ılcı, 2S 25-2,~.~0 t, 8ankaaı ıaüeul• 94.- .. , ,. rkte 

Unı\cr l(csi Rektörltlğunc tııhSll ve kalını V4\ G fologıafla bil 1 
") 

k k ld Telefon: 24131 Külçe altıa ~raat 2 73 
ıtizE'lının dalelı şa,.ırt ca fc ı e Yarınki program ve kapanı • 

AnadoluDemlr yolulYell ptıfln3!1.
Markea Baalııa11 pefl• 101, - ro('aat etmeleri lllzımdır. 

Bllytlk Caaua Romaaı 

SUSUN, 
YERiN KULAÔI VAR 

D rbal d.ı ı.. dım Demek o da atrııfını tetl.: lı:lii 
nıoşguldu. 

- Bım, dedını Pek ıı:meın lçkl ila aranı pak 
JyJ dcğıldıı. Ç. buk dokuııuyor ve hu edı oı. 

Kuru, kıea, ertı 

- Beııln1 d oyla, dedı. 
Nelly ayı d ıldı •• Onun kaserlenmlı bir haH 

'UTdı. Ba akJ11nnı flaıi uzatııken, ctekleı-ının a ıl-
ka"ı llka7tt\ • O O n141lekt.endl. P'a-

B t • Wkl u b Uıancil Qeat 

Tefrika No. 6 3 

cd ektım. Hele oı un h:r Alınan nj nı oldu •unu of· 
rendiğtm z..man çok me~ut olacaktım. 

Yine sustum •. Bır muddet dahil Öl le ukuııet 
ıçınde gıttık Btı efer Nclly'nln canı sıkıldı ve ha
fıftcn hafıfc bır şaıkıya başladı . 

Bırdcnbıre ı,arkı) ı kc tı: 
A Qoc kla, dtdı, klmbıl r' iımdl or da ııe 

gOzel delıkanlıl , ı > akıeıklı aı laıılar bulacııgız, 
daha ,ıındıd n kendlnıı o kadwr 
kı Bütün ha:ı; alim, ııevdttım, 

edl~·or. 

Ben cevap 'erdim: 
J<nk. t, clcdını, bu d 1 kan lar, zugurt olur-

hır ... 

O, Fnın ız nıgo unun b 1 p k ta madıt tın· 
tuı hf bır kufur sııvuıdu 

Bana p;ıı a \ ız •cllı. d lı, hük ııııet. orııdakı 
gunçlcrı cğlendlı llnı dı) c bol bol lil'rjl or. Huıtutta

kı hcılflerl de tıııl edecek d gılıı ~·ıı .. Hel bır 
~urı don unler •. Onlaı ııı znfcı· arho,lugunıliln lııu. 

f.ıde edcıck rcplerfncl kını de, gtıniıll ıındl'kınl d 
ahı ız. 

Yıııe gCılduk, cgl ndlk ..•• 
Rır Of lık oofor durdu, dışarı çıktık, aıı.t 12 

Y" gP.lmıttı. l'fak hır ko" kahv nde ıcıık bırc:r ç 1\' 

içtik Bı eı anclovlç yed ık Şofor ıııotoı c l!U koy
du H ııı otomobilin nı sıntı ı tutnıu ıu. Midem 

rı ı b ı lıava al n a. bıraıı: 

kadar ~· lumuı ' ı d il On-
kıın harp subayı s zc refııkıı de-

\'<' :\la~ıııot'ya ı;rotuı erek .. 
Pckfıl ı 1. 

ikı s ııt oıııa eot •mobil durdu: l\apı açılmadan 
ıkı ııuba~ iç ·ıi glı clılcı. f.llr.-ı lrıdc lyııh çozb.ıgları 

vaıdı. Riı ı çok mızık hır lda ile· 
Affcd 1·ı.1111z nrntmıızcllcı, dedi, buıalaıı 

mrmnıı mıııtukalaıdır. Enııı aldık. (ıuzlerinııl 1.ıa~

lı~ acıııoı H buı aclıııı o~·I• geçecek ııılz. 
Gözlcı ııııız lıağlııııdı.. A~a{:ıya lndık. Bu cfer, 

bır l oklıınıa n hıbı olduk Di~er ıabıtın sc ınl duy
dıık. 

Jıı.ı ıı tt • Suıaııne, Jullctle. ?ıtcıy. 

Hırnıcı C1kunnnlıır l•'nı n ıklncı i tihb.ııat şu. 

hc ınııı nıcnıuılııı ıHlık Onıl ın oııı·a, lı ı • l\laıtha 

"e Nelh I.? liroı dıı Bu :o; ok nındaıı anladım ki, 
laımıot'd.ıkı kuı nıın lıır. b zı tanıl·oı l.ırdı. 

Blı az onra ikı nrnba gtldı Bızlur, yani ca us. 
lar bir ıı rabııya, dıırcı lcrl de dığcı aı ahaya lıinJırll

dlk ~o? );Ol11 çıktık Bıı nıuddflt oııuı. <ıtonıoblld11 

cözlerımlzı hağll\ an kunııny· 

- Zıyaret.lııltdcn çok memnun kaldık, dedi. 

(Dın:anıı ffr) 

t'S9•H. 
Ra mazan 

24 

OUn: S 
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: 
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Sahibi: z. T. SBü.zzl>'-" 
Neşriyat Mildlh-ü:. C. Bi.JJ 
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