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.....___ ____ _ Gener•l Metoluaa ita, ita üzerinde hare/ti tı tolıip ediyor 

... Rooaevelt'in 

irıtibabından •onra 

Fi o rina 
cephesinde 

,., Rootevelt tahmin edildiği 
• veçhile üçüncü defa olarak 

t-erıJca Cümhurreisliğine inti
• P edildi. Son günlerde Cümhu
~elçilerin namzedi M. Willkie
~ taraftarları çoğaldığı, binaen· 
~)b onun kazanması ihtimali 
~ ıöylenm;tse de, eski Reiıi
>tt ur hatırı sayılır bir ekseri-

Yunan 
ilerleyişi 

1. rakibine galip ıelmittir. 

ltalyanJar sahil 
cephesinde büyük 

bir tazyık 
yapıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Dün icra 
edildiği haber verilen hafif Yu
nan gt·ril~meleri, tanıarnen mev
zii bir mnhiyet arzetmektedir. 

Salahiyettar makamlarda be
yan edildiğine göre umumi vazi
yet memııuııiyet vericidir. 

ltalyan kuv\ etlerinin çember 
ıçirıe alınmış bulunduktan merke
zj mevzilerde Yunan kıtaatı harp 
malzemesi iğıinamına devam et
mektedir. 

Avlunyamn bombardamamna 
ait tafıilit 

Londra, 8 (A.A.) - Yunanis
tanda bulunan İngiliz hava kuv
vetlerine men11up bir bombardı
man filosu geçen çarşnmba günü 
Arnavutluk sahilinde kiıin Avlun
ya' da düşmanın bir hava mevda
nını büyük bir muvaffakıyetle 
bombardıman ctmıştiı. 

Filonun kumandanı demiştir 
ki: 

- Dü~man tamamile gafil av
lanmıştır. DüşmaT' harekete geç
miye teşebbüs etmeden hedef Ü- ı 
?erinde dolaşmak imkanını bul-ı 
duk. Bombaların yerdeki tayyate
lcrin arnsında infilak ettiğini gör
dük. Düşman pek ağır hasarata 
uğramıştır. 

Yunanlıların Slemnicedeki i!eri 
harekatı 

Londra, 8 (A.A.) - Londra 
resmi mahfilleri Arnavutluktaki 
Göricenin henüz ltalyanların elint 
de olduğunu bildirmektedirler. 

Yunan arazisinde bulunan Slem
nice civarında küçük bir Yunan 
ilerleyişi kaydedilmektedir. 

Son raporlara nazaran, ftalyan
lar sahil cephesinde büyük bir 
tazyik icra etmektedirler. 

Kont Cianonun albay olu. 
,undaki keramet 

Mareşal 
Badoglio 
Yunan 

cephesinde 
Hezimeti tamir 

maksadile 
Mussolini bu 

tedbiri bulmuı 
At~na, 8 (A.A.) - l\Iuhıırcbe böl

g~:Icnıııl~n buraya gelen ın:ıhiıııata 
g~ı·e, \' unaıı kuvvctled ceııhenin 
Pındu.s ve Görice biilgeh•rindcki ileri 
nıevzilcı lııi ıslah etml;ılerdh-. Bu 

(Det'(ımı sa11fa 8, •ittım 7 ele) 

Mareşal 
Timoşenko
nun nutku 

Müdafaa komiseri 
Stalin 'in sulh 

aiyasetini öğdü 

Atina, 8 (A.A.) - Öğrenildi
ğine göre, İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano'ya, masum sivil ahali
nin ölümüne sebebiyet veren Se
lanik hava hücumlarına İştirak e t
tiğinden dolayı albaylık rütbesi 
verilmiştir. 

''lQ İntihabın urih bir mana11 
,. ki o da M. Roosevelt'in Av-
11, • harbi kartııında takip ettiii 
~~ira. Amerika efkarı umumi
W.'I_ tarafından ekseriyetle tasvip 
~ide bulunmasıdır. Maama
"-.. 'L _Rooaevelt, lngiltereye ı;İlih 
M:.llaelc ve iktıaadi ko1aylıklar 
~k ıuretiJe azami yardım
~ a.ıunmak ıiyasetini takip et
~ le beraber, o da intihap mü
~ •leleri can.sanda rakibi gibi 
~rııa.,_ harbine Amerikamn asla 
"'""'•Yacaiına dair tekrar tek
~terrainat vermekten bili kalma 
~ Çünkü Cümhuriyetçilerin 
~ di M. Willkie, Amerika ef
~ llrraumiyesini kendisine celple 
~ !'ey kazanmak için M. Roo
'~lt_i. n1emleketi harbe sürükle
~.•~t~rnekle itham etmek!e ve 
"ııı ~anın de yegiıne gayeıı bu
'ı:"Utnanaat olduğunu söyle
~ teydi. M. Roosevclt'e bu 
~ d• hücumun ise Demokra~ ol
~ Ciitnhuriyetçi olsun Ameri
t~t~ı Ürkütmek tehlikesi vard_ı. 
~ u hu memlekette bariz bır 
~~ düşrnanlığı ve sarih bir 
' ı taraftarlığı olmakla bera
~· ~tnerikalıların ekseriyeti a
~ bir Avrupa harbine fiilen 
t. ı._ .•nın hali ıiddetle aJeyhin
~ ~llnrnaktadırlar, ki bunun 
~-:Cbi geçen Büyük Harbin 
~ acı hatıraların el'an u
~ tnııı olmasıdır. M. Roose
~.ıcibinin kendi hakkında 
~ !,,an tekrarlamakta olduğu 
~ ııc~Ylernleketi harbe sürükle
~lıarnının efkarı umumiye s; e Yapacaiı sui tesiri anla
~ 0 da son zamanlarda ayni 
\ ~u ve hemen her nutkun
~ ereye azami yardım lüzu
~ bahsetmekle beraber, 
.~ lta•nın hiç bir vakit Avrupa. 
~e·~•rıtmıyacağı teminatını 
~· it~ .ve. eyledi. Yani denile
' ~da '!'hhaptan evvelki son 
~ ((:._ ıki rakip adeta karıılık
'"-~ ••ıeınleketi harbe ıürükle
~d) leraftarlıiı yarı,ına çık
.. ~ " 1

• Şu halde Cümhuriyetçi
~ ı..:"'ıedine karıı 4 milyon 

Moskova, 8 (A.A.) - Reuler: 
Dün inkılabın 2 3 üncü yıldö

nümü münasebetile Kızıl mey
danda büyük merasim yapılmış
tı~. Müdafaa Komiseri Mareşal 
Tımoşcnlto, bir nutuk irat ederek 
Stalin'in akılane sulh siyasetinden 

(Devamı •a'llfa 8, afitıın 1 de) 

Yeni bir sulh 
teklifinden Askerlerimize kış 

hediyesi hazırlığı 
-

Yüncü dükkô.nları dolup taşıyor ve bayan 
/arımız biribirlerile hamiyet yarışı yapıyor 

,--T ebligler 
YUNAN 
TEBLIÖI 

Mevzii düıman 
hücumlarını 

tard ve 9 tank 
tahrip ettik 

Atin11, 8 (A.A.) - Elen başku
mandıınlığınııı perşembe akşamı 
neşn><lilen 12 numaralı tebliği: 

Rütüıı cc>phedC', topçu muhaı·e -
bc~i olmuştuı·. 

ı-;pir t'l•pheslnde, diişıuaııın nıcv 
:ıi!cıinıize karşı mevzii hücuıııl:ırı 
ta ı·dt'flilın iştir. 

Hudutlarımızı bekliyen kahra
man Mehmetçiklere verilecek kıt 
hediyeleri işi. yurdun her tarafın
da olduğu gibi tchrimizde de bü
yük bir alaka ile karşılanmıt ve 
halkevlerinde, mekteplerde, cv
Jerde ve diğer müesseselerde faa
liyete geçilmiştir. 

Şehrin yün aatan bütün dük
kanlarında aon ilı:i gün içinde alıı-
verişin birdenbire arttığı görül
mektedir. Yurtsever, hamiyetli 
bayanlarımız bir an evvel hediye
lerini yetiştirmek için hummalı bir 
ıckilde çalıımıya bqlamıılardır. 

1 

Bu arada Kadıköyünün tanm
mıı ailelerinin bütün bayanlan .. 
dün Moda klübünde toplan_. 
müıtereken örgü itlerine batla
mıılardır. Ayrıca kız mcktepl• 

rindelci talebe de aralarında ko- ~fft~ 
miteler teşkil etmiı1crdir. 

f>/G teşrlnlı nni get'C'sİ, bJr Elen 
ııiyııde ve fenni kıtaat m!lfrezesi, 
3 teşrinisanfde Epirde cephemiz 
ün6ndc topçu ve tank da!i batar· 
valarının muvaffakıyetli ateşıle 
hnre~etteıı dul'duralmuş olan 9 
düşman tankını, ciıretkiirane bir 
hareket neticesinde, tahrip etmiş
tir. 
Düşman hava kuvvetleı ı. gün

düz, Korluyu ve memll'kct dahi
linde bazı küçük kasabıı ve köy
leri bombardıman etmiştir. Bir. 
kaç ülü ve ~·aralı VBl'dıl'. Askeri 
tesisata hiçhit· zarar olmamıştır. 

Arap ı r.;H • ;-) . 
Birliği r-\ arp vazıyetı l lngiliz 

Alman harbi --
Hnvn clnfi bntarynlarımız, cep· 

he lıattırıda lıfr düşman bomlı:ır
dınıan tayyaresini düşürmiiştür. 

Bu birlik Yakın ll!h~ercllerin. ·~a 
sorilımeleri üzerıne 

Şarkta harbin alacağı ,ekU 

1 k 
ne olabilir? 

ITALYAN 
TEBLIÖI 

kuruaca _ 

~~u !::::~anlarında~ Altı düıman 
tayyaresi 

Buna Mısır, Suriye, Fi
listin, Irak ve ilmi Suud 

Arabistanı dahil 
olacaktır 

Avlunyaya l{ahıre. s (A.A.) - Al-ahram ga-
zetesine göre, Aı ap mahfilleri bu

hücum etti 1 günkü vahim lıudiselcri karşılamak 
üzere Ynkııışarktaki Arap rnemlc · 

Roma. 7 (A.A.) - 154 nuına· kellcıi arasında bir birlik projesıni 
rnlı tchlJğ: rnliııakaşıı etmektedirler. 

Epİı' cephesindeki harekat de. Gazctc>ııiıı öğrendiğine göre, ilk 
~anı ctıııcktediı·~ Havmıın ıııuha. g(iriişmelcl' tıeticelenince Mısır hü • 
lıf olmnsına 1·agnıen tnn·arck•ri- . . . fb 
ıııi7. Prcsı•a g·iilü civarıı;daki yol- kamı•U Sul'iye, Fılıstın, Irak ve -

C. ağa Bağdat 340 W/3.'5 nissuud Aralıi tanını ihtiva edecek 
larla Korfu knlesi üzcıioc hücum olan bu birliğe ıltıbnka davet edile· 
lar vapınışlal'dır. Bu hedeflere cektir. Afgnnistnn ile İr:rnın da iltl
blr kaç defa tam isabetle\' kny- h kl fi k örlllmektedlr 
dcdilmişliı. Bütün tnyyarl'lerimlz ıı nrı m m un g . - • 
üslerine dönmüşlerdir. Eı·diın emirl Abdullahın halen Mı· 

Emekli General 

Ali Ihsan Sibis 
Rumanyaııın Almanlar tarafın

dan işgali işleri >·oluna konduk
tnn sonra Alman Führerinin blr
clcnblı·o J.'ransnyn gittiğini gör
duk. J.'mıııın~n yapılan bu son se
ynhatln zahiri sebepleri ve göze 
~örllncıı noktaları olmakla bern. 
ber gizli sebepleri de, şüphe yok 
kı, \ nrdır. Gizli sebepler arnsın
da, J<'rnııı::ndaki Alınan kıtaları -
0111, fnı:iltC'reyi istila hazırlıkla -
nnın yakından tetkikleri, alaka . 
daı kunuındaıılarlu yakından gö
rüşmek, hava ttıııl'l'uzlarını ya
panını la doğrudan doğruya temas 
cılcl'ek onların mütalealarını, gö
rOşlcrini dinlemek, istilaya veya 
hava tanrruzlnnna :veni verilecek 

( nm:amı sahıf,, ı .. •iitun 4 dtı) 

Krupp fabri-
kası bombar
dıman edildi 

Almanlar 86 bin tOll 
hacminde hir lngiliz 
ticaret ka/ilesini imha 
ettiklerini iddia «liıorlar 
Londrn, A.A.) -
7 / 8 ikincıtetrin gecesi ingilız 

bombnrdıman ~ releri Et-
sen' deki Krupp 19 alarma pek 
ıiddetli bir hücumda bulunmut
lardır. 

Almanyada petrol hedeflerine 
ve Fransada istila limanlanna ve 
düıman hava meydanlarına da 
taarruz edilmiıtir. 

Düımanın lnııiltereye karıı ha
va hücumları, perıembe günü gii
neı battıktan biraz aonra yeniden 
başlamıt ve bilhaua Londra ile 

(Devamı aaAtf• ı, rit1111 6 ü) Altı tayyareden ınCirckkcıı bir sırn ynptığı ziyaret Kahirede bu IJ&· 

diişınan teşekkülü A\'luııyaya hü- yiular bahsinde çok büyük bir ali
cunı etmişse de hava müdafaa k ı ştır 
topl:ııile avcı tayyarelerinin ani ___ au...:y_a_ıı_ı_ır_n_1ı __ . ______ _ 
ınukabcleleri karşısında bu te~ck- • 
kül inıha edilmiştir. İkl tayyare Bir ınsan 
her haldc>, diğer ikisi de muhtemel 
cılnrak düşürülmüştür. Müretle-

Memlekete bir çok yeni 
maddeler geliyor 

Lııtın bir kısmı parnşütle atla • •• dd • 
ııııştır. İki İngiliz pilotu esir edil- MUSVe eSJ 
miştlr. 

-~--

~ '-'tifa.ırı sayılar bir rey faikiyeti
~'\ de P ~dilrniı olan M. Roose
~ ,'ole• bıih"ua Amerikayı har
~ 't ~-rnak taahhüdile kendi 
........ llttnı bağlamıı bulunmak-

Metakıaı Amerikan 
Elçisi ile görüştü 

Atina, 8 ( A.A.) - Amerikanın 
Atina elçisJ Macveagh bu sabah Me
taksasla 40 dakJka görüşmiiştür. 

B. M. MECLİSİNDE 
1 

Yedi yaıındakl 
yeğenini berbat 

etti 

Hindlstandan satın alınan ve bir aya kadar memleketimize gelecek o
lan 2 milyon çuvaldan başka Port. 
uitte stok bulunan 2,5 milyon çuval 
ve 100 bin metre kadar kanaviçe de 

satın alınmııtır. Dün alAkadarlara 
bu hususta Ankaradan haber gelmif
tir. Bu mallar da yakında meınltke· 
timlze gelecek ve bu suretle analı 

(Det10.mı •alı.il• ı, ritU11 ' 4-) 

~ BUGÜN Dün Encümen 
intihabı yapıldı 

~ ~llr var, ki M. Roosevelt 
~~nda bu harp çıktlğm
~'~ lıarpten mes'ul olan 
!-t ~ cu. devletlere karıı ga
~~~tlı cephe almıı bir dev
~ ~ ır, ~~rbin ilk gününden
ı.:.s._rtıgı nutuklarda bilbu
·~ ~ çok ,iddetli hücum
\,,;~ ' • Uf, onları medeniye
~ İtlı l'fyeti iınha etmek iste· 
\._.. ~"' .eyleyip durmUftu. 

2 inci Hbifede 

Humanizma 
Softaları 

Peyami SAFA 

Beykoza bağlı Bozhane köyün
de oturan Sadettin isminde birisi, 
kardeşi Halilin 1 ya~ındaki kızı 
Vasfiyenin, bir gün evde kimse 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugllnkü Bil- Eker, Hüsnü Kitapçı, mazbata mu- bulunmadığı bir sırada ırzına geç
yük Millet :Meclisinde Encümenler ~arı irliğlııe, \'C PakihC' Öymen kntlıı- mi , yakalanarak Adliyeye veril-
intihabatının yapılmasını nıilleakıp lıgc. miştir. 

rrBu harp ne kadar 
devam edebilir? 

~ 01~"· kanaatleri bu ka
ııq Lir adamın ltu tera. 

(~ TASVtRI EFKAR 
1 laJrfa 1, *un 4 tle) 

Terakki yolunda 
IRAN 

S üncü Hhifemlıde 

il. Fegzi TOGAY 

bütün Encümenler . top~ıınaı~a~ rdı; Dnlıllıyı> Encümeni fü•islıglnc Gc K . . ~· 
ve maz~ata muhal't'ıderıle kulıpleff- ınil Uybndııı, mazbata ıııuhnrl'irll~i- ard~şınm kızına tecavuz C• Bu suale, memleketin maral sigaJI 
nl ıeçmıolerd1r. ne Edip Ergin ve kfi.tipliğiııe de Sn- den bu 19 yatında Sadettin adın- ı•ltsigetleri, tecrü/Jeli asier/e,i, kıg-

. Adliye Encümeni Reisliğine l\lil - liııı Korkmaz. daki gencin dün ııabah Birinci A- L 
n~r ÇafıJ, ~azbata m?harrlrliğine Gümrük ve İnhisarlar Encıiıncni ~ . . . •etli manarrirleri cnap wrigorltll'. 
Şınasl Devnm, kitlplığine GaJipl Reisll!lne General Sevfi ır •" gır Ceza Mahkemesınde gızlı ola- A k • • 
c··1tek' 1 " tt?.ı.:oruı, k h k b 1 1 n etimıze k k d b 1 u ın. mazbata muharrirliğine İzzet Eıdal, ra mu a emesine aı anı mıt ve il pe ya ID a .. ıyoraz 

Bütçe Encümeni Reislii'ine ismet ~Devamı ıayfa 3, •Otun 7 d•) sonunda tevkif olunmuıtur. ı ..... ____________ , ____________ llllllİİ 



ESELELER 
• 

umanızma 

Softaları 
Peyami SAFA 

Kendisine 
memur 

•• •• • sosu vermış 

Fakat yakayı ele 
vererek tevkif 

edildi 
Muzaffer adında bir iş muakkıbl, 

E!!ki Roınahlnr, insanı hayvandan ve Farsça yerine Yunancayı ikame ayrı ayn zamanlarda Lambo ve Mı
a;t ıran ve tabiatinin vaadcttigi en eden medrc c kafasını hortlatmak - gırdıç ndında iki kişiye müracaat e
yuksck mertebeye çıkaran edebiyat tan başka bir şey değildıı·. Latin ve derek kendisinin memur olduğunu 
~ nnat eserlerinin tetkikine Huma- Yunan eserlcrlnin asıllarından tet- söylemiş ve: 
,,_ tas derlerdi. Ortaçağın sonunda 1- kikile do{;an Rcnaissanco hareket.ine c- Sizin nfifus kağıdınız yok. Si-
talyan edıbleri Petnııque'dan Hham biz beş asır sonra Türkiyede yenid~n zl tevkif edect'ğim.> demiştir. 
a arak c ki Yunan \'C Roma devrinin mi başlıyacnğız? Öyleyse bu hareke- Hakikaten nüfus ki'ıi:'ltlan bulun -
e erlerini ibadet derecesındc bir hay- tin bütün tckfımül nctlcclerlne beş mıyan Lambo ve Mıgırdic; tclôşa düş 
1 .ınhkla tetkike, tefsire, tercümeye :ısır sonra varacağız ve yirminci nsrı müşler, bunun üzerine Muzaffer 
'li tahlide b;ışladıklan :z.aman kendi beş asır sonra idı nke hıı:z.ırlnnncağ.z, kendisine pnra verirlerse nüfus kll.
kcndilcrine Huınaniste ııdını verdi- demek! ğıtlarını temin edeceğini söylemiş ve 
kr: Petrarquc, Polltion, Mnrızıle Fi- Garp mekteplerinde, çoğu ihtiyari Lnmbodan 100, Mıgırdlçten de 160 
cın, Paul Jore ilh ... On dordüncü ve olarak. niçin Latince okutuyoı·lıır? lira almış, ortadan kaybolmuştur. 
o ı altıncı asırlar arasında R671aic.- Çünkü Latince öğrenmek. Fı ıın••:z-

ce d n,ıen büyilk fikir hıırekc>ti - en gibi 1.Ai.tiııce azmanı Vl'Y!I lngilız-
Dtin yaknlıınan l\Juzaffer adliye-

Ga ip bir şikayet 
. Şehir ortasında konturatlı evden 

zorla adam çıkarılır mı ? 

Sokata atılan 'fYa 
1 1 'I ye Yerilmiş ve Birinci Sulh Cezn hii-

ntn ilk mujtlecileridir. Bunları Fı·an- ce, Almanca gibı bırçok kc ıme erı c 
1 l kımi Reşid tarafından tevkif olun - T · · ı· 6 " .. 1 dk d da llude, Daulct, Casaubon, Dıı- Latınceye pek çok şeyler borç u 1 • - eşrınıevve ın ' ncı gunu ma 1 ı tan sonra eşyalarımızı a ·yan-

ı , Babelais ilh.. Almnnyada Ag- sanl:ın iyi kı.ıvrar.ıak içın. hır bakı- muştur. SAhibJJe usulü dairesinde kontur:ıtl ırmdan mal kııçırıı· gibi· durmada· 
ı ola, Erasmus, Reuchlin ilh ... takıp ma göre şart. biı· bakıma gore de yaparak Beyoğlunda Kalyoııcukullu- ğın bfr vaziyette rlı~arı ntıyorlaı·. 
r ti, O zamanın humnnıstleri yalnız fnydnlıdır. Lfıtlnce gramerinin ipti- Kiiiçiik ğu Enli !<okakta 27 numaralı eve ta· ı Şimdi on nüfuslu bir aile eşyala· 
' kilere hayran olmak ve onlardan dai kaiclelerını ve Litınce !Ugatlnın M bli aberler şındık. Yedeştlk, 1:?hat rnhııt otu· ı·ımızla sokak ortasındn kalmış bulu-
t ham almakla kalmıyorlardı; bu l\"I· en kullanışlı kclımelerini az ~ok bl- ruyorduk. Birkaç gun sonra yilzilnü uuyoruz. 
t. atik (antiquite) zevkini eski eser- len biı llkmcktep hocası, çocu~a ana ılk defa gör<lllğünıüz bir adam kar- Her tarafa başvurduk. Beyoğlu 
1 ıin dun gibi tekrarı ve tıpkı tıp- dilini Uğretirken bir çok a)•dınlıklnr Maarifte : şımızn geldı ve; eben ev sahibiyım. kaymakamına da ılerclimizi ıııılııttık, 

ına taklidi halinde bir ibndct de· ve kolaylıklar elde eder. Bunun ~in Derhal pılınızı pırtınızı toplayıp bu- bir mua .. nnnt 
Ü k d d. fakat hiçbir ~·amlnn ·~ ~ 

re'"' ine \•ardırıyorlardı. Bu hum:ı- Liıtince bilhassn Fransız muallıın + VNlVERSITEDE ATAT RK radan çıkaca sınız.> e ı. Avukat ...... " 1· göremedik. 
nl Ucrın anlnyışilc humanizma i:ığre- mektepleri progromında ehemmiyet iHTiFALİ - Atatürkün ohimünün Vahan olduğunu soy ıycn bu uıta · 1 D k ek Vali ve Belediye Rc·ıs o ·tor 
t !lli L tlnceden ve Yunancııdnn baş- verilen bir lısandı. Böyle olduğu hal- yıldönümü münasebctlle, önümüzdeki konturntımızı göstcrcı· • \'nziyetı Lütfi l{ırdardnn rica ediyoruz, Is . 
lı"a"nk, filoloı'inin talep ettiği isti - de, g-en asırd:ı•ıberl, Liitıncenin pazar günu her tarafta olduğu gibi anlattık, fakat hiçbiri kiir etmedı 

J ...... -~ \' b K tanbuhm ortasında kontura! yapa -
k mette' kfiflu" metinleri Yİ"Cn gü- Frnnsız mekteplerinden otılması ,;e- Üniversıtcde de ihtifal yaP.ılncnktır. Nihayet bu Boy n an alyo __ ncu- . 1 " Ü rnk gırdiklerı hir evden p:ı as pnn-
veıeıle bı·r mücadele halini alacaktı. ya hı"ç deg"llse ders miktarının aznl- Bu münasebetle bütün niversite kulluğu karakoluna men~up Omcr b 

1 

I' dıras ı::okağa atılan 10 nufuc:hı ıı· 
Bu humanb:ma softaları, kliisik kül- tılması, yahut tn ihtıyari bir hale cençlerıle profcsorler saat S.30 da ve Ali isnıinıleki po ıs memurları, nileniıı uğradığı im akıbetle lütfen 
t r aşıklarının r.ürriyetini on dor. konmıısı için çıkan ırıünnkaşanın de- mqrkcz blnnsındn toplanacaktır. Ya- çilingir ve hamallarla eve ı;elıp ka· alıikadar olaınuzlnr ını? 
duncll • on beşinci asırd:ın zamanı- rece derece nasıl muzaffer olduğu- prlan programa gure toplantıyı, E · pıyı açarak yukarı çıkıyor ve o es
mıuı ka<!ıır devam ettirirler. Avru - nu burada tekrarlamı~·a luzum )'Ok· deblyat Fakultcsi Deknnı llilmlt a • nada hasta y::ıtmnkta olan beni ve 
p:ı ve Amerıkn mckteplerınde Liltin- tur. Fransızca veya ltnlyanca, Lii - çncak ve herkesi beş dakika s\lküta iki küçük çocuğumu sok::ıga çıkar • 

Fener /Jeltdiye Tahsild<ırt 

Ahmet Raııimfıı efi 

cc> derslerine verilecek ~hemmiyctin Uncenin istihalcsinclcn ve canlı bir davet etlccekUr. ----~----~-------------------
d rece 1 üstündeki münakaşa, bu da- tekamüllinden başka bir şey olmadı- j Bu ı;6küttan sonra muhtelif hn • 
'ayı tcıs ve dar miınasile nnlıyan ğı halde, Fransnda ve İtalyada. La- tipler · ölmez Atanın ha)·atını ve kah· 
humanızma softalarilc hakiki fikir tlııce öğretimine knrşı yapılan iti· raınrınlık menkıbderını nnlatııcak -
adarr.ları arasındadır. nızlar, chumanitb programlarının tardır. Bilahare bütün gençlik baş\a-

Bu, on yedinci ıısırda, kelimeci!er- tahdidile neticelendi. Bugün birçok rında profesurleri olduğu hald~, Gül
le tabiatçılcr, edebiyatçılarla :fenci - , Avrupa mekteplerinde Liitin .. r. ihti- hane pa~kına gide~ek Atotilrkil~ hey 
ler arasında başlıyan tarihi münaka- yaridir. Prusyada ve ls\·ıçrenln Zü • keline Üniversitenın çelcnklerlnı ko· 
şanın devamıdır: İlkönce İngiliz fi- rih kantonunda, muallim mekteple: yacaklnrdır. 
Jozofu Bacin, sonra Ratichius, Come- rinin programında LiHlnce ıhtiyıırı· * BAKIRKÖY HALKEVl.VDEN 
mus, Reyher, sonra meşhur Locke, dir; İntilterede erkek ve. kadın mu- _ Ebedi Sefimiz Atatürkün ölümü
l ani bütün rca~istler, Almanyada al!i~leri e~liyetnamc lmtıhanlarındn nün ikinci' yıldonümüne tesadüf e. 
c;Realschule> lerın açılmasına ''e Latınce lhtıyarldır. ilh ·: den l2/ll/940 pazar günü saat do-
Fransada, İngilterede taklit edilme- Bıızı Tüık mekteplerınd~ Liitince E . • 1 nda n-
sıne . varan şiddetli bir :.kslil~mell öğretilmesine muar!z dC'ğ~lı~: m~a- k~~~ateş ıt~~li~vı;r~g~:;~u nşağ;ya 
wmsıl eden adamlardı:. Humanızmıı rız olduğum şey~ Latinccy. "?Y~ ): u- p ka ılnıı tır. Sn ·ın halkımızın teş-
s ftalı{,'1 uç asır evvel yıkılmıya baş- nancayı Humanızma hnreketının te • çı r. ş 1 l' 
ladı ve bilhassa on dokuzuncu asır mel taşı sayıp tn bu lisanların mek- riflerı rıca 0 _unur.' . 
bo;tunca vücudünden eser knlmadı. teplerimlze girmf•slni büyuk bir Tüı·k 1 - )fcrasım bır hıtnbe ile başh
'J'tırkiyede, tekrarlanması elbette gü- Röııcssnnsının başlangıcı gibi alkış· yaeaktır. 
lunç ol::ın bu tecrubclerden ancak is- lıyan idrnk tarzıdır. llumanlzmnnın 2 -At~türkün hayatı ve büyük e-
tıfade edilebili.-. Alacağımız ilk ders dar nınnasile anlaşılmasına ınuarı- serleri hakkında konfernns. 
şudur: '!Iumnniznıanın temel taşı, M zım. nu idrak, Ttiı'k d~şııncesiııi b_eş 3 - Milli Şef İnönünün beyannn-
La•lncc, ne de Yunancn tedrisntıdır. asır C'\'vcldcn Ortnçıı ' adınılarıle mcsi okunncaktır. 
Geniş miinasill' htımnniz.ma, ins:ınm Röne!'sansa doğru C'meklemiyc d.avet .. KÜDAR HALKEVINDE"!'.' 
kelimelerle değil, taui::ıUe temasını eden gayet çocukçn bir taklit zıhnl- ~ ~1? Ş f At tü k"" "l- fın~n 
zenginleştiren yeni Mr tc>crübe ve yetini ortaya koyu?'or. Dur ve ge~i~ ;--- ~e 1 e.. .. a r un °.um 0 i
mu ahede hamle im teş,·ılt eder ki miınnsfle Hunııınızmanın tahlllını l ıkıncı yıldonumu münasebetıle l 1 
!lkolii tik Turk c!llşüncc"irıin eksik bundan ımnraki makaleme bırakıyo - kincitcşrln 1940 pazar günG snnt 
tarafı da obje ve tnbınt fılemllc mü- tam 9.05 te Halkevl s:ılonunda yapı-

ı.. •. 1ı' '· 1 · • t · ü rum. P"'l'Aılll SAFA ıacı::k ihtifale sayın ÜskUdar bnlkı· 
raseU<! erın n samımı mas vc m • "' •. . . 
ı-ıh~de safhasına bir tuı lü gıren.e • DÜZEL Tl\IE - Huı ıanizma hak- nın ıştirakı nca olunur. 
r.ı ş olmasıdır. kındaki dun çıl:aıı fıkranın birıncl Adliyede : 

Turkiycdc humanizma hareketine s:ıtırındakl <çarpık• kelimcıl cçıp • 
J, tince ve Yunanca oğrctmekt&?n lak> şeki'nde dlzihni~·ır. DüzcltJr \·e 
başlamak, Aıopç yeıinc Lôtinc<>yi it.iı:ar ederim. P. S .. 

l~AIMlöLö Y~l~~A~LA~I 
inhisar memurları Bareme dahil 
olmak için mü ;acaat ediyorlar 

Ankara, 8 (JlusUBI) - Yeni Bn -
rem kanunu çıktıktan sonra, İnhi
sarlar Umum M\ldürlüğ{l memuı·lnn 
bu kanunun şümulU dışında bırakıl -
mışlar, fakat yeni memurların tayi
ninde bıırem kanununa göre hareket 
olunmuştu. 

Bunun üz.erine, yüzlerce eski me
il .. 

mur Vekalete mOrncant ederek, bu 
vaziyetin haklarını lınlcidar ettlgini 
ve binaenaleylı barem kanununun 
kendıleı ine ,.c tı>tbikını istemişlerdi. 
lnhlsnrlar Vekaleti tarafından tct -
kik edilen bu işin yakında miisbct 
bir netice vereceği Clmit edilmekte· 
dir. 

• 

+ 30 SABIKALI SARllOŞ -
Deııız kenarlarında, dalgnlnrın attı
ğı eşyayı toplıyarnk geçinen (Arayı
cı Mehmet) lilk::ıbllcı maruf birisi, 
evvelki sabah bir hayli içtikten son
ı a, Snmalyaua Zil falıriknsı sııhllıl 
Vahana gitmiş, kendisinden rııkı pa
rası istemiştir. 

Vahan vermeyince de, Mehmet teh
ditler savurarak fııbrikanın pencere
lerini kırmıştır. 

Bunun üzerine nrayıcı Mehmet ya
kalanarak Üçüncü Sulh Cczn mah -
kemesine verllmiştlr. Suçlunun sar -
~o~luktan otuza yaı..,n sabıkası var
dır. 

+ İEITİKAR YAPA iV SEllZECi 
- Sarıyerde sebzecilik yapan Şük
rii adında birisi, fj kuruşa mnl ettiği 
domatesi 16 kuruşa satmış, yakala
narak Asliye Yedinci Ceza nıahke -
ınesine verilmiştir. 

Mihvercilerin son görüşme eri 
üzerine harbin alacağı şe il 

ne olabi ir? 
(1 inci uhifeden dev•m) \ ya mesnjlnr gönderdiler. Denile-

şekil hakkında kanır ittihaz et- bilir ki .Frnnsayı gücendırmenın 
mek ve buna benzer gizlı askeri ve kaybetmenin acılığı en ziyade 
sebepler vardır. Henüz pastırma bu zaman duyulmuştur. Oran \0 e 
,,·azının sonuna kadar bir aydan I>akar bu kırgınlığın sebebırlir. 
fazla zaman vardır. İsııanya ile görüşmelerin Cebc-

Z:ıhlri sebeplere gelince, 22 bi- lüttarık meselesile alil.kası aşi • 
ı·indteşrinde P:ıristc Fransız baş- kiirdır. Ccbelııttarıkın zaptı ve 
vekil muavini LnYul ile gödiş· Scptc boğazının kapatılması me
mck, bu görüşme üzerine Frnnsa selenin r :ı~ıdır. Duna nıuvnffak 
ile işbirliği ve sulh ynpınak dü· olurlarsa Mihverciler evvelii. İ
şünccleri, Franl!ız - İspanyol hu- tnlya • Sicilya - Tunus hntti!c 
dudu civarında ispanya devlet re- Ccbelüttarık arnsındaki garbi Ak· 
isi General Franko ile görüşmek, deni1.i lnglliz tesirinden üzndc, 
avdetle .Mareşal Pdaın ile tanış-ı emniyetli bir havuz haline getir
mak, nihayet 28 birindte~~in sa· mlye çahşacnklardır. Ondan non
bnhı l'1orence·ye giderek ltalyıın rn Akdcnlzdeki İngiliz donnnnın-
llıışvekililc görüşmek gibi şeyler, . •· ve l\Iısıı· mesclcsile şarki Ak-
zahiri sebepleı·dir. Bu son görüş. drnizdc uğraşacaklardır. Yuna· 
menin bir lahikası olar.ık 4 ikin- nl stanın Ege denizi sahillerinde· 
citeşrin sabahı cenubi Almanynda ki mühim limanlarını ele gcçlrıni
Alman, İtalyan Hariciye Nazırla- ye ~nrnşarak buralarcla tesis e -
rile Ankaradakl Alman elçisi Von dilecek deniz ,.e hava üslerine ıla
Papen görüşmüşlerdir. yanarak İn(:ili71ere knT!il deni·11l

Hitlerin Fransadaki ı::eyahatin- tı ve havn taarruzlarını şiddet • 
de ve :Franko ile görüşmesinde lcııılireceklerdlı-. 
Alman ordulan b:ışkuınandnnı Şu halde :\[ihvercilrrin yeni 
:\tarcşal Brauschitsch ve Alman lınrp direktifi şöyle olacağa b•n
başkumnnclanı Hltlcrln Genci· ziv<ır: 
kurmay reisi Mareşal l\eitr.l ile 'ı - .Tapony::ı ve Rucıyn vasıtn
Hııriciye Nazırı da beraber bu- sile Asyadaki İnıı:iliz müı:.temlekc
lunmuştur. lcrine ve lngilizlere bağlı sah- ül

Bu görilşmelerdc Fransn il~ kelere taarruz; 
sulh ve işblrl~i yapmak mesclesı 2 - Şarki Akdenlı:de yeniden 
yeni bir noktadır. l\lntbuatın hn- <'ide edilecek üslere dnyanarak 
vaılis inbTikatörleri rlel'hnl 1ngil- l\lısır, r'illstin vesaireye tanrruı:; 
tcreye harp ilan edileceğinden, 3 - Garbi Akdeni:.ıi süratlc 1n
Frıııısız donanmasının Almaıılaı·a giliz hiıklmiyctinden kurtarnrnk ' 
teslim olunacağıııdan, Fransız harbi yalnız şarki Akdeniz.e inhi-
müstemlekelcrinin Almnnlanı ve &nr ettirmek; 
ltalyanlara verilccC'ğinden hah- 4 - İııgilteı·e adalarına tnar- , 
settiler. Tabii, bunların hiçbiri ruz; 

Devlet dairelerinde 1 
yerll olmıyan mallar 

da koHanabllecek 
Ankara. 7 ( Husuıi) - Dev

let dairelerinde çalışan müstah
demlerin yerli malı giymeleri 
mecburiyetine ait olan konunda 
baz.ı değisiklik yapılmıştır. Bunn 
göre lüzum ve ı:aruret halinde 
yerli olmıyan mali r da istimal e· 
dilebilecektir. 

Radyoda imtihana 
girenler 

Ankara, 8 (Hususi) - Matbuat 
Umum Mti<lilıfoğti tarnfııı<lan yeni • 
den tensik ve teşk:: edilmekte bul\:
nan A nkam ı·udyosu ıııusıki heyeti
ne glrcceklerin ın·.tihanı bugiln baş
la11112tı ı .. 

doğru değildi. ve tahakkuk etme- fngllterenin Hindistan ~azın 
di. Yalnız muhakkak ntldedilecek Amery, 27 blrinclteşrinclc söyle 

Dünkü muhakemesinde sebzeci in- 11oktalar varsn onlar da, Frnnsn- dlği mıtukta demiştir ki: c:Ynkın 
k • hk b' hl · ııııı iktısaıli kıılkınınıısı için bir bir ı'stı'kl>:ılde havati bir ehenımi-ar ı•tmiş, mn eme, ır şa ılın çn- ' 
ğırılmasınn kınar vererek duruşma- 'sulh akdetmek arzusu ve )1ihver yeti hniz olacak harp snhncc:l Ya-
yı talik etm!.,tir. devletlerile ~·alııız iktısal vc 1.im- kınşnrkta tce.,slıs edecek ve Hit- ' 

ııt noktasıııdan bir işbidlği yap· ter, Napoleondan daha çabuk 
+ 80 l'AŞINDA, ŞF:NGÜL ması, işgal masrafından kurtul· \\'atcrloo'suna ka\'Uşacaktır>. İş-

llAMAıllll\'DA lllllSIZL/f{ EDI • mnk cmclı ve Fransız hnrp esir- te Avrupa harbinin en miihiın 
l'OR - Hırsızlıktan bir çok sabı • terinin süratle vatanlaı·ına' inde- noktnsı budm: Ancak yeni birt 
kası bulunan 80 yaşında l\lihran a- teri gibi şeylerdiı·. Wnterloo İnglltereyi muznffer 
dındn birisi, gctenlerde Şengül ha • Mihvercıler de Fransnnın bu yap::ıbilir; ve bütun dunya dah 
mamına gidip yıknnmı.,, çıkarken müracaattndcn istifade ederek ancnk bu sayede bu harpten hn 
beline iki peştcmal sıırmııı, clbisele- Akdenl:zin İngiliz hakimiyetinden His olabilir. Fakat bu yeni Wa-

r 
Cumhuriyet 

re ikimiz 
rini üzerine giymiştir. kurtarılması için Fran ıı liman· terloo n<.'rcıl .... ne 1.amnn ve na ı l 

zam Bir şeytan işi 
• . a• 

1 nsana bütün dünya ıle tern 

1 
. k. d·-. anı-....... ıık 
ım anını ver ıgı ve .._ .. . 

Alınacak on paralar değiıse de anlamak ufkunu •çt•~ 
• için radyoyu sever ve radyo nef 

Hava Kurumuna \riyatilc .1ak1:1dar olurum. 

verilecek Dün gece de radyo!u k9;rıŞ:;: 
rıyordum ve lanımadıgnn b~ k .. 

Şehir Meclisi dün saat 14.30 da i- tasyon Ü;ı.erinde durdum. Çun u 
kinci toplantısını Faruk Derelinııı Tartini ( 1692-1772) nin Şeyt'i:. 
riyasetinde yapmıştır. Toplantıda f'V sonatını çalıyordu. Kemanla ça • 
veli R~isicümmur. Milli. Şef l~met nan eserlerin en güzellerinden ~ı· 
İnönü ıle Başvekıl. Meclıs Rci"ı ,.c . ld - l d - d n degıl, 
Parti Sekreterinın cevap tclgrnflnrı rı 0 ugunu an a ıgun 8 

.... 
• f 1• h.k. · · b'ld·-· den e .... okunmuş ve biliihare 60 aza tarafın- &Knt ı ayesını ı ıgım 

dan verilen takrire geçilmiştir. ri tekrar dinledim. 

Bu takrirde, 1stanbul halkının h:ı·I ""'• 
va kurumuna karşı gosterdlği aliika- • . • .. da ,ey• 
dan sitayişle bahscdili~or ve son za. T&tlını hır gece ruyasın 
manlardn kurumun gösterdiği faali- tanın kendisine köle olduğunu:.°; 
yete kal'şı. halkımızın ~-apacnğı yar- nn hizmet ettiğini görmüş '!/e ruY,. 
dımlann umumi bn· şekilde ifası i. &lemi uıman mekan kaydı tarı r 
çln v?pur. tramvay ve banlıyo. üc • madığı için bu hizmet bir haY 

1 

retlcrıne Hava Kurumuna \•erılmlk • .. •• c·· ·· b"ırı·ndr. e· . zaman surmu<ı. unun 
uzcrc l O paı·a zam yapılması teklıC . k •. 1 • - k lrna•ırı• 
ecl;tiyordu Ilu teklif riya.,ete ha\'nl<-' fendı 0 esme cman ça .. de 
cdıldlktcn sonl'a ruznnnıenııı nıüz:. bilip bi'mcdif,ini sormuş, kol~ e 
keı e. ine başlanmış ve Elektrik, bir eseri çaltlbildiğini söylenıı~ " 
Tr:ınıv::ıy İşletnıelcı·i Unıuın MiiJür- eıendisinin kemanını alarak bu~· 
hlguııüıı l!.141 yılı büt~esilc Zııbıtaı seri çalmıya başlamıf. Eser harı· 
~ele~lyc tıılinıatn::ınıcı;ı ait oldukları l:ulade idi ve i..stat bu eşsiz ese· 
J-.ncumenleı e hnv::ıh• edilerek tı:'plon- • l · · il d k dan uyan· 

h 
. rın esırı a ın a uy u 

tıyn ııı ııyet \'el'llmıştır. ı. 1 k ytattırı 
• . . " . _ . _ mı!I, Kemanına san ara . şe .. eıt• 

Şehır l\Ieclısı onuınuzdekı sah gu- çaldığı ereri tekrar etmıye oz. '. 
t k l 1 kt • F '· ··-•.·· T .. rtırıı nıı e -rar op anaca · ır. mış. atlat ne mum:ı.un. .. rı 

1 nin kendisi «Heyhat, diyor, orıUııt 
çaldığı eser nerde, benim koPY

11 

nerde ?» 
Yiiksek mektep tale
besi hüviyet varaka- .,.:;.,,. 
)arını göste-re.ırek nakil .. , . . . . . batır· 

t l d . t•f ..J , Tartını nın bu hıkl\yesını .... rıii· 
Va61 2l arın aD 18 1 &~C (.yarak eseri dinliyor V\! du~U 

edecek~er 1 yordu:-:1: 
.. S d d'-. esrar· Ieuınbul Universitcı;i -çe yi"kr"k - u şeytan e ıgımı-z . le· 

ml'kteplerlnde o1·uynn tal-benin nn- • engiz wulık, yenemediği secıY~ rı 
kil vasıtıılarıııılan ucuzca istif::ıdı•lc- ri, ,•emek l'i acz içinde pe.rı.Jd 
rini temiıı nınksadile ai:knd'-'r Ve· etr. ek ve sa

1

n'atin şahikalarııt ."' 
kü\·~lcr ııezclin 'l' ~·apılıııış dan te • dahi beşerin 7.aafını inletmek İ~ 
şcbbı.s musbet ııetıce •ıerm!ştır. 1 . b I k ı· a:ı:ifesiJ!I 

~ır çare u ara • eze ı v 
'.:\lnlüm olduğu uzeı·e, şimdiye ka- ba~rmıya muvaffak oluyor. 

dar bu ı:ıbi talebe. nncak nlablldık· • kilde 
leri paso muk<ıbılindo tenul5ttaıı ts- Fakat sanatknra bu ıe jjıı· 
tJfade edcbılıyorlardı. Hundan ı;onrn. görünen şu «şeytan» acaba d 35ıt 
bulunduklan Fakülte ve yiik.,ek ınek yayı kana boğan firavunlara!"? • 
teplerın verecekleri hüviyet varaka- uörünüyor ve onlara neler go~e. 
lannı gosteıınckle nııkıl vasıtaların- riyo·? Acaba bunlara bütün dLl11 

dn tenııliıtlı biletle seyahat edebıle- 'b.. t ı. bo b ·ı kül etıııe• 
' ceklerdıı· yayı ır ea m a ı e . ~e 

· nin çoresini mi ilham edı~or tal'' 
onlara bu bombanın tahrıba 

Sakarya nehrinden 
elektrilc: istihsal 

ediliyor 
Hal:cr Yeı·llciii?ıııe göre, Nai'ln Ve

kaleti Elektl'ık İşleri Etüıl Dail'esi 
tarafından 8nkarya nehri iizeri~cle 
yapılan tetkikler neticclennııı,: ve ha
zıı lıınan proje \'ek::.Jete ver1lmiştlr. 

mı seyr.attiri:ror? 
• İl'e 

Tartini, rüyasında, kendıd'tt• 
köle!ik eden şeytanın elmdeıı ;et 
!ediği esere yetişememe~ı~. ıı;:,,. 
ve hicranını çeke çeke oldu. b rı· 
ba milletlerin kanına girell 

0
11, lıarlar da şcyhınlannın rüyalııı1 21• 

koyduğu hailelcri dünyada yıı!r· 
tamnmak hicranile mi kıvraıt1f 
lar? 

Projeye gore Sakarya nehri üze -
ı i.,de tc is L•dilccck olan ımntrnldt·n 
~~00.000 kilovatlık bir encıji elde ll-•lf. 
ed ı lc.:ektır. • ~;tı• 

1 
· · Eser, dalııa dalga iniltiler 1~ 

Etüd Dnıresı bı:n.ian sonra Ged ız d b 1 k d" .. celcf 

1 
ve müteakiben de Seyhan nehri fu:e- ı e wson u ~y?r en, Uf~" 

1 
rinde kurulacak elektrik istlhs:ıl ı baglıyan bır ıpucu verdı: (c 

ı merkezleri hakkında tetkiklere bn~-ı _ Mesele. şeytanı köle 013'~. 
lıyncnktı.r. S?yhan ~zerindeki mrr - kullanmaktadır. Onun köle 0 • 

ı kczln bır mılynr kılovatlık olacağı . k k il I d b çeşit b1\ 
sovlerımckteılir ta u .mı masın ıtn u rıtl'I 

1 - · şanlar doğar. Fel8ket, şeyt• 111• 

• İnsanları köle olarak kulhınrrı.~;elr 
I Beledıyede ı dadır. ,c;er ve musibet bu k0 

+ FRNEIWAIH;E .4/ESlRESl- ğin eseridir. 
Feneıbahçe ınesin·.,inin ihya edilıııe- SOHA SAKii' ,, •• 
~i için mimar Prost tarai'ından ha • .... ···················· ···················· 
7.ırlanmakt.a olnn ima: planı itmamı' s p o r 1 
edılcrr.k Belediyeye verilmiştir. Hu 
ıırnna gürc Frnerbnlıçede ı~ayet mun- B ... k... ma çıat 
lazam yollar olncıık ve ayni 7:!'.lman- ugun u 
da hiitün konfoı·u da haiz tesisat bu- B 

5 
d Ş f stndırıdl 

hınaca'ktır. ugün saat 1 e ere f!lı,tl 
• • . Gnl:ıtusarnyln fstnnbulspor takıııcJl· 

Plan tasvip edllır edılmez derhal :ırnsındll husuııi bir maç yapıl 
faaliyete gc:c:ilecektir. tır. c:ıJ.'' 

Poliste : Bu maçtan evnl Beşiktıışlıı ~Jlf" 

+ BiR A1' <,;IFTESiLE ÖLE.\' 
ÇOCUK -· Fııtihte, Sin:ınpaşa ma
hııllesinıle. Jl:ıtt"t sokağında Osmnn 
:ıd ınıl.ı birislnın 11 yaşın<lald oğlu 
Bahri. evvelki giin Çarşamba paza -
rıııdaıı gej,·erken, bir beygirin attığı 
çırtc>»l" knfaSJndan aj:','lr yaralann • 
rnk Si~li hastanesine kaldırılmıştır. 

Bahri diln sabah hastanede ölmil$. 
cı>sedl :ıdl ye dokt.ırıı tnrafından nıu
ayt>ne olun::ırnk defnine ruhsat ve
rılıniştir. 

tasnray B takımları karşılaPcB 
dır. ,____./ 

Vefat 
~-

ı:;üı·a:vı D!.!vlet Dörclllncu nııi~~Jll• 
zalnrındaıı İhsan I"ehlivnnlı~ı.n "ııbtf 
Anadolu Ajansı başmuh:ırrırı ~r1~· 
Ilayııu2' lle Şürayi Devlet ınef!l ptctl 
nrıdan Hüsnü Baysuğ'un • Y~r rcıet 
DahilıF! Vekaleti Mahallı ı1:ı,.01ı· 
memurlarından Burhıın re tll 0ııtı 
lıeklenml)en bir andn gcnç yaş sıı~ıtıı' 
vef. t eylemiştir. Ailesine bM nkarada 

analiza yon 
Ankara, 7 (Hususi) - Nafıa 

Vekalet Ankarayı sık sık basan 
sellere mani olmak için büyük bir 
kanaliza 0 yon projesi hazırlamış
tır. Proje Maliye Vekaletince de 
tetkik edilmiş ve son şeklini al

Bir müddcttenbcıl lntışnr et
miycn Cünıhuriyet refikimiz bu
günden it.ib:ır •n tekrar neşir sa
h:ı~ına çıkmnktadır. 

Fakat hnmnmcı, Mihranın birden- !arından istifııde etmek, Sicilya olac:ık? :Mlhverciler de bunu sezi· 
bire gayrit bii olaıak kamının şişti- ve Tunus tarikllc Afrll.aya askeri yorlar ve Nnpoleon'un düştüğü b}.t * DA l'ET - l~tanbul Cümhuri-
ğinden şüphelenmiş ve üzerini ara - nakliyat yapmak ı;i~i şeyler tc • 1 akıbete uğramamak için çalışı- vet Miiddaiumumiliğ{nden: lstanhul-

rı diler ve acılarını payln~ 

........ ; 
ı, ı11111ııunıu1111111t11ıı1111n11•rı11ın111ı 1 

mıstır. 

RcfikimJzln gazetecilik meııle • 
ğlnin cilveleri ve zorlukları için· 
den çıkarak tckr::ıı· karikr!ne kn· 
vuşnıuş olmasını leLrik eder ve 
mumf:fnkiyet <illcriz. 

Doktor çıktı, bu sefer dahn uz.un zam:ın kaldıktan conra geldi: 
- Buyurun, dedi, uyanmış. İsminizi duyunca çok sevindi, sonra 

gözleri daldı. Müşterek hatıralar uyandı galiba ••• Buyurunuz.! 
Bahçeden, bnrakalar arasından geçtik. Doktor bana, iki ağaç 

arasına düşen merminin açtığı çu~uru gösterdi. Fnkat ben askerli
ğin bu manzaralara karşı hayYet veren çıraklık devresini çoktan bi
tirmiştim. Güdüm. Buna benzer daha neler gördüğümü anlatmak 
istıyen bu gülüşe doktorun verdiği cevap şu oldu: 

- Hastalar da bu mermi dü§tüğü anda gülmüşlerdi. 
Bir barakadan içeıi girdik. 
Doktor bir kapının ince, tek kanadı önünde durdu. Yüzüme 

baktı, sonra knpıyı vurdu. 

Hastanın. Y~ı:ııııa girdiğjm zaman birdenbire onu tanıyamadım 
ve arada, hır ısım yanlıılıgı olup olmadığını düşündüm. Zavallı ço
cuk. o kadar. zayıfl~mışt.ı, yüzü o kadar ufalmıştı ki çıkık ve geniş 
nlnıle koyu ııryalı gozlerınden banka, ilk intıbaının verdiği şüpheyi 
tashih eden birşey yoktu. Bann doğru, kuru bileklerin ucunda 
Ballanan iki zayıf el uzandı. !kisini de tuttum ve bırakmadan kar
yolanın yanındaki snndnlyeye oturdum. Doktor, arkamda, ayakta 
duruyordu. 

Gözlerimden merhametimi anlamnmaııı için Seyfinin yüzüne 
bakmadan dedim ki: 

- Ayni fırkndnnmı~ız do. haberimiz yok. B~n duyunca seni ara-

yıneıı peştcmalları bulmuştur. Bunun minine çalışıyorlar. lnglllere bu yorlar. \ 
üzerine, Birinci Sulh Ceza mahke - "'Örüşmelerdcn çok kumkulanılı. <ln bulunduğu :ınlnşılan Maden hi-

., " Eslı:i Ordu Kumar-danlarından 
mesinc verilen l\lihran, dun yapılan Radyo ile Fransız milletine hıtap- kinı muavini :ıı:uhsin Ergüneyin uci-

h k ı T Emekli General nıu a emesi sonunda beş ay mü<l • lor biribirini takip etti. ngı ız ve · ~ · len ınemuriyetimizc müı·ac:ıati ilan 
dc_tl~ hapis cezasına mahkum edil - 1 ..._.,;,;Aiiinlilıciiiırıiilkiıiaiiln-diiıev~l,;;,ct-r~ci•siiileiiir•i .;F;;.riiıiaıliın""s.a.-----·•Aiıiıiiliııi ııııil8h9siıiıaiiin...,SiıiııA-BiiiiıliiiiS-.. mıştır. ., 1 olunur. 

Büyük milli roman : 6 

' 
Yazan : Server BEDi 

dım. Fakat ameliyatlar geçirdiğini yeni öğreniyorum. Geçmiş ol
sun. Senin en kıymetli yerin başın ve kalbindir. Allah onları bn
ğışladı ya, şükredelim. 

Boğuk bir sesle: 
- Evet, dedi, öyle. 
Doktor bizi yalnız bırakınca sandalyemi karyolaya doğru birnz 

daha çekerek dedim ki: 
- Seyfi! Seninle kardeş gibi yaşadığımız anlar oldu. Zaman 

zaman hayat bizi Lirleştirdi ve ayırdı. Şimdi yine, hem de ateşin 
içinde yanyann geliyoruz. Sen memlekete karşı vazifeni kahra
manca yaptın. Yakında şüphesiz istnnbula döneceksin. Sağ kalır
sam benim vazifem harp sonuna kadar ürecek. Faknt ne olacağım 
belli değil. Belki ben de ynkında gözlerimi, yahut kollarımı kay
bederim, belki ölürüm. Ondan evvel sana karşı dostluk vazifemi 

yapmıya geldim. Farz et ki ~imc1i ben senin yerindeyim, sen de 
benim yerimdesin. Bana elinden gelen dostluğu yapardın, değii 
mi? Senin benden esirgemiyeceğin şeyi ben snnn karşı eairgiyebilir 
miyim? Onun için, kardeşim, bana bütün istcdikletini söy)iyecek
sin. Yarın sabah ben lstanbula iniyorum. Bir emrin var mı, söyle! 

Seyfi dah:ı söyliyeceği sözlerin tasavvurile yonılmuş gibi derin 
bir nefes bıraktı ve ağır ağır cevap verdi: 

- Turgut, bilirim. sen birinci sınıf adamsın, miistesna bir kal
bin vardır, teşekkür ederim. beniın için senin şu anda burada bu
lunuşundan daha büyük teselli olamaz. Fakat ne arzum olabilir? 
Ben mahvolmuş bir adamım. Keşke ölseydim ••• istanbulda ne ya
pacağım? Biliyorsun, kimsem yok, bu vaziyette çalışamam da ..• 
Ne iş göre:.ıi!irim? Elimde bir hukuk diploması var. Avukatlık ya
pamam. Bu kağıt başka ne İ!lİme yarnr? 

Bu müthiş ümitsizlikle hemen mücadele etmek ihtiyacını duy
dum: 

- Öyle deme, Seyfi, kardeşim, dedim. Sana §İmdiden bir ya
zıhane işi buluruz. Biliyorsun, memleketin her tarafında çalışacak 
kollarn. zekalara. erkeklere ihtiyaç var. Bu işi hemen bulmlk 
mümkündür, kolaydır. Ben yarından tezi yok, İstanbulda her ta
rafa boş vururum. 

(Devamı 21ann) 

~ Vecizelerin Serhi ! 
:: ' '"""' ;ıtUtll'tltlUUlllUUlllUlllllflllllft"" .... f 

Ferdi cl•i!il, içtimai ele;; 
l•r vıe •evinçler kar~ııı~ f:İ 
ha .. a• olan mill•tlerdı 
;ya1amıya layıktırlar· rJ 

"SÜZME SÖZ11LERD~ 
fe!t' 

Ferdi elemler ve scvin~cl', pıill" : 
lcre, ve fertlerin muhitlerın~ıı ,e 
h:ı"ı r kalır. ı~crcli eJenılc~sıcııııııı 
t>cı.·inçleıin doğurdu{.ru 8 rd~erııı 
genişliği veya darlığı ~c ı:nesill1 
kendini muhitine sevdırcl~e1 

bnğlıdır. Fa.kat içtiınni un ~ 
ve sevinçlere karşı cenıfyed ğilıfıf· 
terdiği hassnsiy~t _böy!c \'İ~dıı"1~ 
Bu hassasiyet, ıçtımnı m· tı'f.!; 
olgunluk eseridir ve ını 11cctıo>'" 
bıı hassıısiyet sayesinde! wıı•t v 
ifadeye imkin bulur. ç ş'-' 
lcmler ve sevlııç1er k~Ui ~·" 
hassas olan nıl\letlerin ınBıl ıtı~! 
ııx.ı bütünlc~miş sayılır· .,.ı!Jl11 6 .. • •oh lf 
Jet, hakiknten m111ettıı:; 'nıillett 1: şuuru hnssas olan bır \'11'1 

Bu mllletin milli ":'rlığ'l ~e- ,,uJ'_ 
mnz ve bu millet czilın~tiin tc?ıı 
sılmaz, dcığıtılmaz, bir b Jllilıct.11 
ldl eder. Onun için b1~ cn1ifl~1 • 

havnt hakkı ve lstikbn 1 

.... 
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Roosevelt'in DOST ve KOMŞU MiLLET 
9:·~;:::~:.ıt'ID 

galibiyeti intihabından aonr• lngiliz Almaa harbi l lngiıteredeki Maresal Badoglia 
~ hlerikadaki yeni Cümhnrrei- T k k. (BcıımaJccıC.dnı il"1fWt) (Birinci «ı1t.ifldex tlna•) Amerika tebaası (1 '"•İ nhifeden dev4ınl 
~ ai ıntihabında verilen reyle- er a 1 it içinde tekrar intihap edilmi§ ol- civar kontlukları istihdaf eyle~- dönemiyor bölgelerde Yunanlılm ın hv.fif mevzii 
4.tı kat'i neticeıi belli olmuştur. masını, İngilizler için büyük bir tir. Ayni zamanda, merkezi lngil- ilerlemeleri kaydedilmiştır. 
Q"6SS.477 rey verilm~ ve bu- ı d muvaffakıyet, Almanlar için de tereye, Jngilterenin cenubu garbi- fngilterede amerika tebaası- Ayni zıımnııda bütün cephede top-

•

lln 24 milyonunu FrankJin koo- Y9 un a hatırı sayılır bir hezimet telakki einde bir ~ehre ve lngilterede bir Va ington, 8 (A.A.) - lngil- çu d~ellosu devam etmektedir. 
~ 1 b' · d k t d b l ııOO A r:ik t Atmaya gelen ~e henuz teeyyüt ct-

ll....e t, 20 milyonunu da Willkie etmekte hiç bata yoktur. ırın en ço uzak bazı noktalara ere e u un~n . . . 
1
me. a e- ml~en bazı şnyf:ılar:ı göre, Arnnvut-

tih'"'tır. Şimdiye kadar biç bir in- 1 r a n Amerikalılar, belki hakikaten da birkaç bomba atıJmııtır. b~asını? t:ıhlıyı:sı ıçın. ~gılte~e~e luktaki italynn kumandanı geıl ah· 
1 'Pta Amerikalı!ar reylerini kul- bilfiil Avrupa harbine kanımıya- Londrada ve civar kontluldaı- gondenlecek bır gemının gıdıp 1 narnk ycnnc Gendkıır mıy Tinşknnı 
~kta bu kadar ciddiyet gös- caklardır. Çünkü (Sütten ağzı da, hava hücumları, icce yan,ın- ı gelmesine müsaade edilmesi için l\lnıe~aı Bndoglıo tnyın cJilmiştir. 
~ tılternişlerdi. Mücadele Ameri- G eçen Umumi Harp ıimdiki yananın yoğurdu üfleyip te yeme- dan sonraya kadar oldukça bü- I Berlin nezdiı.de yapıl::ın müracaa- Atmadaki Amerikan ınnhfillerind&. 
•nı~ dıı politikası. yani barici kadar bütün cihanı kapla-

1 

si) kabilinden ıeçen harpte ver- yük şiddette devam etmiştir. Muh te ret cevabı verilmiştİY. Ayni hu- ısrarla donen haber!er Arnavullukta 
i::tYeti üzerinde cereyan eyledi- mak istidadını göstermediği hal dikleri yüz binlerce kurbanm ve telif noktalarda, evlere, mağaza- sus ıçin İt::ılyava yapılan müraca- m ~~~~ttan ve galeyandan bahset· 
• 1,._ en Amerikalılar intihaba çok de yine birçok memleketleri ve yaptıkları milyarlarca ........ afın !ara ve umumi hizmetlerde bazı ate derhal müsbet bir cevap veril- rneA 1 r. 1 f'll 1 1.• h 
~ .. il - • . ı · t' ) n m:ı ı ı el·e ge • n < ıgcr ıı. -

~~ göstermiılerdir. bu cümleden İranı harekat sahası 1 tamamen boıa gittiği fikrinden hasar vukua gelmıştır. Bazı yaralı mış 1
• • bcılcı (' göre d(', ltnly:ı.. sivil Yunnn 

d .t>ıgcr taraftan Roosevelt'in al- yapmıstı. Bugünkü harbin de ser· bir türlü kurtulaınadıklan cihetle ve ölü vardır. Fakat, telefat mik- . Vaşıngton mehofili bu hareke- halkıııa kaışı tcıarruzlaHı devam için 
~ reylcrle rakibinin aldığı rey pintileri şimdıdcn İranın kapı~ına· Avrupa topraklarında tekrar A- tarı, hücumun şiddetine nisbete tın Amerika _ile Almanya müna- daha ltuvvctli ~e dıtha !leri tayyare 

1, llldaki nisbet öteki intihapla- kadar gelrliğinden bütün dünya merikan kanı dökmekten ürk- büyük değildir. seb~tım gergınleştireccj?i fikrin- ~şl•kkfıllcri ı~ön<lcrmekte_d_iı_._ __ _ 
•· llazaran az olm~tur. Bu neti- geren Umumi Harpte olduğu gibı mektedirler. Fakat b-a mukabil Al , b1:::::.: dedırlcr. Bu vaziyet knrşısında T• k "" A .. .... rnan resını te "'F · d ı·k hr · • · 1 ımocen ODUD h' tnerikalıların yarısına yakın iranın hakimiyet ve arazisinin te· silah yardımım mümkün olduğu B . şım ı ı ta ıye ıç1n lngı tereye 'J: 
h~ kısrnmm Cümhuriyetçilerin cavüıe uğrayıp uğramıyacağını kad - 1 k h d d erim, 8 (AA.) - Alman hiç bir vapur gönderilemiyecek- DU ku 
""'llıt d' W 'k · f ı ar çoga tma usasun a a Başkumandanlığının tebliği: tir. . . . 
~ e ı illkie'nin fı nne tara - düşünrrıektedır. efkarı umumiyenin temayülü gÜn- Atlantik denizinde faaliyette • • (1 ırıc:ı uhıfeden d~·vıım) 
bu Ve ınmalıir bulunduklarını İs- Lakin yeni İran eskisine hiç den güne artmaktadu M. Roose- b 1 d · •. - h fil Roosevelt Avrupadakı vazı. ısitayişlc bahsetmiştir Mnreşnl 
ın, ınıştır. Rcısıctim ur o ama- benzemediğini ve hakırnıyet ve Maı'••t• .ara· ua•r•tı' hu·n:- velt daha intihabından evvel de ,. ı· A 1 'k d . 1 d yctı le ettı Kızılordunun mukaddes vazifcsi-
"'{ et • . . • • h I u unan emzustu arp omuz • tkik · , , · • 
,""Qın ld 1 . l'l n, - ~ .. .,..rma ı t antı enız yo un a . 8 ( , \ ) l-1 . . • 
k:,~ .. a rağmen, a ığı rey cnn bitaraflığına kıırşı en küçük bir Şehı·nf hı /ıan Rı•a ne yapıp yapıp fngiltereye 50 A- · 86 b. h · d b . Vaşıngton, t-\.r · - a- nı .faya her zaman amade bulun-;:"}uk b' k" k'I · yrın • . • . . . . ccm an ın ton acmm e ır 1 ~ 
W.ıı . , ır ye un teş ı etmesı, hareket ve teşebbiıse dalıı şı ddı>t· Şah l'f-hlevi merıka torpıto muhrıbı verdırmı- fngiliz ticaret kafilesini tamamen vas: . . . d~gunu kayucttıkten sonra, ger-
t.ı1.kıe Ye, bundan sonra, Roose- le müıııunaut t>dr.< eğırıı bi.ıtün ye muvaffak olmustu. Vakıa bu • ·ımha t • t' Rooııevelt le Harıcıyc Nazın gın ve muht lif sürprizlerle dolu 
"1 ın h · · · k b.. - e mış ır. C H il A d k' · ! l'-a arıci sıyasetme arşı u- - torpitolar zaten Amerika donan- H k I . 

1 
.. k.. .. ordell u • vrupa a ı vazıye- o an beynelmilel vaziyette azami 

u .... tayretile mücadeleye devam M harrem Feyzı· TOGAY masınd•n kadro harici yapılmış al.ova d·uvdvet en (b~n ucun v~ ti derin tetkike tabi tutmuşlardu. dcrect!dc muteya1.kız bulunmak 
~~k kara d;.. İ•tı'r Bu ı. · · ı d' i il l gece n ra a cenu ı ve merkezı B • k'k da b' d'' l 'hd d ~ n?ı ver .. mor • 1 es .. ı gemı er ı ve ngı tereye o - i . d . T I d u umumı tet ı esnasın ve ccııe ı u man arın ı as e e· 
daıı ,0Fran.klın R~?sevelte bu~-- - • . . . . . 1 dokça da pahalıya mal edildi. Fa- kng~ter~ e v~ ln~ı ızl su nrhınd aflas: ~arp hüyül: devletleri nezdindeki cekleri hıçbir hadisenin ve müra-
~ b· nraki teşebbus ve ~rekcti dün vaya anlatmıştır. kamılen ılga edılmıştır. kat M. Roosevelt bu yardımı ya· b erı b ~mmıyctı ~ ~n e e erı büyük elciler mesele:ıinin de gö- caat edecelderi hiç bir hilenin ga-

li ırçok ~~rluk çıkarabılır. . Geçenlerde llalynn tayyareleri Yeni rejim İranı her ~abada 1 pabilmek için muhariplere silih om ar ıman ctmıştır. 1 rü~üldüğü wnnedilmektedir. Ma- fil nvlıyamaması için tehlike ve 
~~nun ı?" .Roosevelt Amerı- Somalideki üslcri~den hareket c- yt.:nilcştırmiş ve terak_ki ~e ümr~n v~memek k3nununu .tadil ettir- . L~ndrada Tilburg dokları üze- lum olduğu üzere Birleşik Ameri- bir askeri taarruz karşısında bü
~ . ernnıyetı davası kar,ısmda derek bütün Arabıslan yarımada- volunda dev adımlanle ılerletmış- mıye muvaffak oldu kı bu da A- rı~~e .. ıcra . edilen hücumlar, küçük, lcrı halen yalnız Londra, Berlin, tün deı; :etin seferber ve hazır bu
~;kal.~ann bir c~ph.ede .. yürÜ· sını k_nt ' ılr: Ba<;rn korfeziııe k~d.ar ı tı~. _imar siya~etinin_ en büyük şa- mer~k~. efkarı u~ur:ıiy_e~i. ~ze~in- buyuk hır~ok yangı?ların çıkma- Romn ve Vichy de birer masla- lundurulması lazımgeldiğini söy-
~dlıt· , luzumun~ ilerı . sur~rck gdmı~lt.:r ve şarkın en muhım hıdı Basra korfe;c.ını ve Hınt Ok- dekı nufuzunun bır delılı ıdı. Şım· sına sebebıyet vermış ve bu yan- hatgüzarla temsil edilmektedir. lemi.,tir. 
~~e Y4: An:ıenk~n kabın~~n?e petrol memhalarından imi bulu- ı yanusunu Balıri Hazere bağlıyan di M. Roosevelt'in galiba ilk ya- gınlar büyümüştür. Willkie bir nutuk söyliyecek s·-u.-.-yu--.-.-k--M--ı.-1-l_e_t __ 
~ aa ıtlerıle.aliakad~ ~~~!m ı nan Bahrcyn adalarındaki Aıne- ve İrcını şimalden cenuba kateden pacağı diğer iş, mahut (Johnı;on) Londrada yakalanan casusler Nevyork, 8 (A.A.) -Rcuter: 
lııtk~~~ret teklıf etmeyı duşun- rika!ılara· a_it kuyuları ve petrol 1 Lüyü~ demiryo~'.ı ha~tı.dır-_ 1927 k~nununu ilga ~ttirmek olacaktır. "' Londra, 8 (A.A.) _ Çarlık Umumi seçim heyetinde Roose-
.~at r. . . . . tasfıye tesısatını bombalamı~lar· j !lenesındc Iran ulkesının şımal ve Bırkaç maddelık olan bu kanun, zamanında Rusyanın Londra As- velt'in 449 reyine karşı lehine 82 Mec İsinde 

!i>t Nn Aınerıkanın ıımdikı Bah- dır. cenup sahillerıni yekdığerıne malum olduğu üzere, İngiltere ve keri Ataşesi olan Amiral Wolkof- Tey almış bulunan \Vilkie, 
~I! Nazın Mi!alay K~~x ile.Har: Senede Lir milyon ton petrol l bağ1amak ve lranı şu veya bu ec- Fransaya kredi ile mal satılmasını un kızı 37 yaŞlnda Anna Wolkof j radyoda~i '?_U~~unu, önümüzdeki <1 i=i aahifeden devam) 
~~. ıuırı S.tımson CumhunyetÇl çıkaran ve her ay, on beş kadarı nebi memleketin yollarına ve 1 meneden bir kanundur. Ondan resmi esrar hakkındaki kanuna cumartesı gunu saat 15. 30 da l:iıtiplii:'ine Hüırcyin Ekşi. 
İlt i.bını·rdl'~dıler. Fakat Rooseve!t sarmçlı vapurla_, h. arice bu kıy- 1 transit vas_ıt_aların_a ihtıyaç_tnn .k. u_r.- do •. la •. yı Amerikalılar bugün da~i, muhalif hareketinden dolayı, bu- ~öyliycccktir. 13u nutkun, \Villkie- l\ Harici~ e Encumeııl Reisliğine Ali 
d ~ ıg t ki d tı dd n k b h k b _ luz ffoı Gokeı, ma:r.bata muharıır-tıı Çık 1 yap ı ann an par - ınettar ma cyı goııderen nah- tarm.ı gı ı a ım~ne ır goruş butun muavenet arzularına rag- gün Londra Mahkemesi tarafın- nin Amerikan hayatındaki müs- llı;ıne Ahmet Şukrıi Esmer, kfitiplı-
• \\ıiiı~~mışlar~ı~. • reyn adalarını, italyanlaT bu pet-1 ve kararla İnşasına başlanan bu j men, bir tek mitralyöz fife~ini, dan ı O sene kürek cezasına mah- talebe! rolünü tesbit edeceği tah- ı,-inc Nazını Poroy. 
li, ,._h ıe ye bu ı~ı nezaretten bı- rollerin lngiliz donanması tarafın-! dcmiryolu hattı on bır sene de- bir tek tayyare bombıı:;ını bile kum olmuştur. Ayni mahkeme, mm olunmaktadır. İklısnt Encümeni Reislil•ine İsmn-
~'tli ':1l ihd~s ed~lece~ !'lava Ne- dan ku1la:ııldığını ve İngiliz üsle- vam eden büyük bir gayretle ta- ı Nevyork limanında bedeli peşin dü~man nam ve hesabına casus- Amerikan harp imalatının ıl Sabuncu, ma:r.batn muharrlrlıgıno 
~--""~n teklıf e~ılmesı ~cap eder. rine gönderildiğini ileri sürerek ı ma_mlanmıştır. ödenmedikçe ingiltereye teslim luk eden, Amerikanın sabık Lon- yarısı lngiltcreye verilecek Fuat Slrmen, kfıtiplıglne Kasım Gü-
~11 A.a.r v~r ~ .Willkıe _mesele i tahri.p et,'.11iyc yeltenmişlerd ir. ır~.n ~]kesinin ortasından gc-çen e~mcmektedirler. Hatta bunun i- dra Elçiliği katiplerinden 29 ya- lek. 
~f}oetj h ~enka ıçm hayatı e_!ıem- Dıcl_e ıle fıra tın .s~lar~na Basr.a 1 bu _buyuk hattan Şarka ve Garbı: çın aralarında çok mar.uf olan ~i~ şında T yler Gatewod'u da 7 !!ene bu~~in;!~:te~le~\t~~a;;-;:-ıs!~~o;e~~l~ va~ın~~:iz E~~üı~:~i .:a:~~f~n~!~dr: 
ı..~~le h'aız b~~unmasına ragmcn körfezıne akmak ıçın cıdeta hır dogru ayrılan şube _hatları dahı (Cach and carry) yanı (Bedelını kürek cezasına mahkum etmiştır. mıştlr ki: rirlığine İbrnhiın Aliieddin Gov a, 
"le!İ)' ır teklıfı kabul edecek de- kanal vazifesini gören Şattı.ilara- sürntlc ilerlemektedır. Bunlardan öde, malı götür) tabirini bile icat Hint Milli Reisi Mahkum Bundan böyle şu nmeli progrnmı katipliğine Şehime Yunus. 
~~e ,. • • bın İran cihetindeki. ı:nühim bel- 1 bir _kol Tah:n~dan sonr~ memle- e~~işler ve .bu tabirin hükmünü Oldu teııbit ettim: l\1nllye Encümeni Reisli!;rinc Atıf 

~ltdiği \'ekltb~ d~hıdbun~ tad~md ın desi Abadan, ccnubı Iran petrol- l·ctın en muhım beldesı Tebrıze hala tamamıle tatbik etmekte bu- Amen'kan fabrikalarından çıkan Bayındır, mnzt:ıta muharrirliğine 
~İilldjj··· a ı,?.~ın. e •1m 1 en lerinin boru hattı müntehası olup doğru geliyor. Sultaniyeye kadar lunmuşlardır. Londra, 8 (A.A.) - Hint Mil- müd:ıfaa mal:r.emeslnin yuzdc ellisi Nmmhi Bnyd:ır, kfıtipli!;oine Harer 
~\ 0 gu degJ.Jıklıklcrden anla- burada dünyanın en büyük tas- temdıt edilmiş olan bu kol bır Ö I t h · d. k' M li Komitesi Reisi Nehru'nun dört lııgiltereyc ve Kanadaya verilecek- Dıcel. 

t, Ne"y k Bel d' R · • ' · b 1 - h f 1 d (S ) · Y e 8 mm e ıyoruz, 1 ' sene hapse mahku-m olma0 • Lak- tir. Ilu malzeme nrnsında bıh ük l\1 11. Müd f Encüm-1 R--•ıL ı or e ıye cısı o- fi-.·e ve depo tesı&atı u unduı:;un- a ta evve c encan n yctış- R il · t t k · t'h b d .. n J ı ı n an "" =ı ·-
l{elld' • h Yah d. h d .r • oosev<" ~ e e rar ın ı a ın an k d k. b' l A K bombardıman ta"'·nreleri de vardır. . G 1 K" eo- 'kt k' 

ı .• "l!t..:ıısı. em .. o ı, em e dan, İtalyanların buraya d_ah.i ha-. miştir. r ebrize_ kadar Y. arı yol ya- istifade ederek bilhassa bu kanu· ın a 1 ır sun e, vam amam- n gıne cncr:ı aı:ım -=Vl e ın, 
"d ~· enn can duşmnnı Lagu d k 1 h ı l d kt T b d sında 1 lindistnn Nazırı şu cevabı Amerikanın utacağı vapurlar mazbata muhnrrlrliginc Amirnl l":ıh 
ü '-'>-ık • . .• . • • va an a ·ın yapma an 1 tıma 1 P.1 .. mı~ eıne ır. e rız en sonra nu kaldırmıya çalışacaktır. Cün- ri Engin, kat.ipligine V<'hbi Bilgin. 
~.İle a]abınesıne muhım bır va- bulunduğu şayi olmuştu. 1 urkıye hududuna uzatılacak ve kü İngiltereye bundan sonra ya vermi tir: Nevvork, 8 ( A.A.) - Nev- Narin J<:ncümcııi RcisW•ine İzz('t 

~ nıayı tasmim etmiştir. iran Hiikumeti bi>:;le bir teşeb- burada şarka doğru temdit edil- 1 k Th d · Nchrunun nsker toplama işlerini )ork Times'in Vaşinetondan öğ- Aı:iz Sami !iter, mazbataı,; muhnrrir-
Plan sonra nrnelenin reyine bu··5 vukuunda en .. jddetli ıedbır- ınektc bulunan Türkiye Cümhuri- dpı ac_a mu?zzam 5

1
1 
il yar kımdını ıhla! ederek muhtelif sınıflar arn- rcndiğine göre, Deniz Komisyo- J 1 cı k ,_

1 
d ~ d . " ~ . . il . . . a yınc peşın paray a yapma e- 1 , il 1 63 

1 ~ine zzet Arukan, katipliğine Ah-

' 

Pe KD ma ıgın an lf !erle muknbelecle bulıındcagıııa ~·etı demıryo arıle bırleştıkten m k t k I b' t ' tt aındn ihtilaf vücude getirmek ve nuna aıt o up Ku anı mıyıı.n ti- dıırrahman Naci Demirağ. 
ti h d b l P ı .k. k d 1 c , gaye azanç ı ır ıcnre c b . .1 I . . 

'i d 8§ın a u unan er· ı•uphe bırakmadı ve o:lttılaat:t ga- sonra ı ı omşu ve ost meme- bundan sonra dnh • 'ky -"a efkarı umumiyeyı har in devamı caret vapurunun lngı tereye satı - gine izzet Aziz Snmi lltcr, mn:r.b:ıta 
~~ cieğiıf:irece~tir;. • • ;etesi bu kavi azim ve kararı bü- ke.tin demiryol şebekeleri birleş- devam etmekten :a~;;

1

,.;:;.
1

na ~f~- hususunda zararlı surette tahrik mnsı için müzakereler yapılmak- muharrirliğıne hzet .Arukan, katip-
l~hnı kadak_i Y«:111 Cumhurre.ısı ı tun dünyaya ilan etti. Mutlak s~- 1 mış ol~caktır. . . . de etmez. Halbuki bu defaki va· etmekle suçlu olduğu sabit ol- tadır. lığ(' Abdıırrahmnn Nnci Demirag. 

~'d• ~ .. n';.tıcca.ı Al~anya ıle rette bitaraflıktn bulunmıya kati 
1

1 
. Yenı l_ran o kadar ):e.nıleşmıştır ziyet, öyle kazanç hırsında deva- muşlur. Y U G Q SLAV YA 1 cu:;~n'Rc~~li!~~~m~ü:~~~~~~~i u~~~ 

ı."lıt l°" uyuk bır tesır yapma- karar vermış olmakla beraber kı. hıc; bır sahada eskmne benze- .. 't b' . t d •'td" Chamberla'ın ag- ır hasta b h . ltwl D k Al 
.,L •.-ak t J d k f , k d' H ''k" k'I" ma musaı ır vazıye egı ır. mnz :ıtn mu :ırrır g ne o tor ı 
t"a.t•ılan a aponya a pe e- hakimiyet ve ıstiklalini her turlü mem~ . te ır._ _u umet .. teş ı atı, ingilterenin bu harpten mağlup Londra, 8 (A.A.) - Reuter Süha Delıbnşı, kütipliğine Doktor 
l"tik mıştır. Japon matbuatı müd~hale ve taarruzdan korumak nıaarıfı, malıye ı, sanayıı her su- k A 'k • fkb I' Yabancı tayyarelere Fatma Memik. 
\:'lô a il.: Japonya arasında an- ıçin bütün kuvvet ile harekete ge· retle modemdır. Halk medeni bir çı ma~ı, ;;e~ ~IT?~n rd!s 

1 

8~. 
1 l\jansı, eski Başvekil Cham- Teşkilntı Eımıılye Encümeni Rcls-

C°'ıı l'oll,trının tamamile kapan- çec~ğinc şüphe bırnkmıyan bu i kısveye bürünmüştür. ~~.ın A e ço ~· ı e.~ ır. d u- berlnin'in zevcesinden şu telgrafı karfl tedbirler ahyor lığıne Recep Peker, mn:tbata mubar-
1~11~e Jap.~ny~ya meydan o- !lareti düny..ı polıtıkaııı üzerınde İranın bu kadar süratle yenileş- ı:3eri v~:~7:a~d~a ıp A':cr~~: i:· almıştır: Londnı, 8 (A.A.) - İsviçre rnd- rırllğine Necip Ali KOçükn, kiiUpll-
. ~İı\ .. tıu muftefikan .Yazma~~a- derın bir ıntıha bırakmıştır. Cihan tığini ve modern bir devlet halini Üç beş sene sonr~ kendi kıt'asmd~ c.Chamberlain'in ~ıhhi vaziyeti yosu Yugoslnvyanın bitnraflığmı ıh· ğıne Recai Erişken. 
ı .. enaleyh Amerılıadak an . d I k 1 b ' • ld w k 1 k tl · · k ' hı'rknr ou"ndenberı· fenalaıımakta- ini eden ecnebi tayyarclerınin, tny- l\kclis pazartesi günii toplanncak-~:Qııı ' · siyasetın e ranın uvvet i ır a- a ıgını, şar mem e e erını es ı t t b'I k • lcA h - • " ,. y 

~' tıeticesi Japonya ile Ame- mil olduğuna umumi hır kanaat batıl itikatlara saplanmıı kalan ku un~ 1-;:'~1 bm dn~ 11 ~1~1~ çı- dır. Şimdi nğır hasta yatıyor.~ ynre dnfi batarynlıırının ve Yugo~ · tır. • ...... ... ~. ::: .. k:-~d:::::::::: h"~ .:t\~~~.~ kendi hôkim., •• :::-:~.:.'~:;:'" ·~:rıı.:~:i.kd~·:::~= :~:~;.J::· ~:!~~~:~::.:~~ ""~~~;:'.~~·::.»~.t=~·~:·:.:~~~; ~~;~:::~.~~~·;~::~:~~:1~}~ ........... T ..... A .... K .... S .... l •.. M ......... . 
ve istiklaline bu kadar tıtiz dav- düt ve terakkiye yabancı dur- olduğu sayfiyesinde bulunmakta- uzcrınde devriye gezmek için emıı· etmesi, bir İnsanlık ve bir mede-Muharrem C'eyzı' ranması şarkta geren yirmi sene maktadır. Bunun baıilıca delili dır. aldıklarını blldırmektcdir. 

r~ " niyet nıuktezası olmuştur. 

-
TOGA y _ içinde olup bitt.n i~lcri yakından ı:;arpte İrana dair yazılan makale •••••••••••••••••••••••• SİNEMASI ve vakıfane takip edenler ıçın ve kitapların ekseriya eski iran- ................... !~~Y.!~.~~~~!.:~ ... . 

M.lr'fi beklenmiyen birşey değildi. Şark dan mülhem olmasıdır. -.:--....-- u milletleri başta Türkiye ve lran Bir memleketin refah ve terak- yeni maddeler 
~~lJGQ olanık aııırlardanberi gasp veya kisine canlı bir delil olan nüfus 
l '1 NKO PRUGRAM ihlal edilmiş mılli hakımıyet hak- hareketinden bile garplıların çoğu ı• 
ı~ lı~k (F.)•ııS.40 ::\Iüzik (T. ) !arını azımkarane ve çetin bir mii- haberdar değildir. Hala Iranın ge lYOr 
1 'to rler 19.00 Konul!ma cadele ilı: istiıdat etmiş oldukla- nüfusunu otuz sene evvelki nok-
Jıa tik (F) 19 lo ... 10 'k (T I b k (Biri-ııct sahifetkn devam) \> • • .u zı .) rından bunlardan hıç birini tek- san ma i'ımata a arak on milyon 
~~ek lis- 19.:30 Haberler rar ellerinden kaçırmıya fırsat diye bilenler vardır. E.n gözü açık 

"'lı ı, 19•45 Müzik (T.) vermiyeceklcri şüphesizdır. olanları bile 1933 aenesindeki 
't~ lı 11~1k (T.)• 20·15 Radyo gnze k ı ki topladıkları ba7ı malumata baka-'" "'!rler tcsl E.s · i ran şe l"n bir devletti. 
~ '111ıik (T) 20..4fi Müzik (T.) Fakat hakikutte Osmanlı impara- rak bunu on beş küsur milyon he-

'rıııtk · 21.15 Konuşmn torluğu gibi kapitiılii.syoıılar, ec- sap etmektedirler. 
'o 4\t y (F.) 21.80 Müzik (}<'.) nebi imtiyazları, yaLancı müda- Halbuki hakıkatte ahiren bize 

~Gtiknrışlnııl2::.3o Hab('rler haleler yüzünden istiklal ve haki- verilen ıesmi malümattan anlaşıl-
~llı~ ~~~~J~:·50 l\lfıtlk (caz) miyet salahiyetlerı daralmış birer dığı veçhile Iranın bugünkü nü-
1 J ~.30 Knpanıe yemlik saha \'e iıdcta yarı müs- fusu yirmi mılyonu geçmiştir. 
~ 'trı.i;zıtlatm-ka, (F) Alafrmıoa temleke idi. Osmanlı lmparntor- Mesahası 1644 kilometre murab
~il\ tfr. luğuııun mirası olup Türkiyeyi i- baı tutan ve dünyanın en zengin 
~(A ~hla-TiyatrO çınden kemiren ecnebi müdahale petrol membalarını , demir ve 
"'t ve hnklarını istiklal Mücadelemiz bakır madenlerini sinesinde tutan 
d~t!?.LAR:ŞeJ;ıir Tiyatrosu ve şerefli müsalahamımelerle ebe- ve pnmuk ve emsali kıymettar 
'\cılb t{lsrnı: (BiR ANA) di olarak tart ve defettik. I ham macldeleri yetiştiren feyizli 

1 ~A.LCdi kıımı: (DADI) Yeni İranı yaratan Majeste ve bereketli toprağı içinde, lran 
.,tıı~ . .,... AR: fstanbul Ala Hazreti Hümayun Şehinşahı nüfusunun bugünkü umum ve te-
·~ .• ~Ul'fik lıan Rıza Şah P e!llcvinin biiyük rakki nisbetinde Lir kat da"ha ar-'tı..~. • daqs - Komedi. 
~~li~ Arizona knhrnmanlıın. himrnetlerile hanı siyasi ve iktı- tacağı şüphesizdir. 

lı-:_~ı ~ı1: Şimnl kanunu - Ka- sadi ve askeri serbcstisini bağlı- Yeni lran ve yeni Türkiye her 
'"lqrcı. 1 ınce. yan bu yobancı ?.incirleri büti.in sahadu biri birine muvazi olarak 

r:.Gtı~·. Gençler sevişiyor. dünyayı ve bahusus Şark milletle- süratle ilerledikleri gibi araların-
~ · l.ckeıı k rini hayrette bırakan bir azim ve daki dostluk bağlnrı ve karşılıklı 
~ ~;111,ıı. adın - Arlzona kudretle parçalamış ve binlerce anlaşma o nisbette kuvvet bulu-
1!(.ı/'-li baba-İstanbul sokakları senelik tarihinde büyük nam ve yor. Bunun son delili Cümhuriye-
ı;:ı. ~· ciheti. §Bn bırakan kadim İranı hatırla- timizin yıl dönümünde Tahranda 
~ ~: ~llıirni a~l _ Mel k. tan şnnlı ve tam istiklali temin ve İranın diğer merkezlerinde 

~: Jla llG M=~· e eylemiştir. Şöyle ki: 1928 sene- gösterilen parlak ve dostane te-
>~':,': l{a:aınyka. sinde lrandaki kapitülasyonlar veccüh ve muhabbettir. 

1~: s:Ylerin şarkısı. ~--
~,.~tı. adet yuvası - Jılonmıır- .....- "' "' 

~~~~~~ı~~~~hrnman. M Ev L u D u NE BE v 1 
"'~ ~ Şehrimizin Maruf Hafızlarından Mevllıdhan Hafız .., ......... YnpaJas. 

l. •• "·~·"'-""'"-'"'·"-"'"* Sadettin Kaynak, Hafız Rıza, Hafıza Emine Sönmezışık, 
~ı: ~ri Efkir Haftz Burhan, Hafız. Mecit sesigür, Hafız Mahmut, 
~~h~ Hafız Oıman, Hafız lbrahim, Hafız Nuri, Duagü Er-

ile .~ .~ (S) Kuruıtur. cüment ile 20 kişilik tevşihcilerin iştirakile yarınki 
~aiti 1 Tarldye H-'t Pazar gftnü ikindi namazını müteakip Eminönü Y enica-

'>ı .... iç.la .!!!!!__ mii ıerlfiode 
\ ı\ ........ 1400Kr.2700Kr. N 1 M E T 
"'\ ••• ::·...... 760 • 1460 > 1 'ti\ •. ....... 400 , 800 , tarafındaD mevliıdu ıerif okutturulacağından ırzu 

.......... 160 , yoktur. edenlerin te rifleri rica olunur. 

ABLA 

çuval buhranı tamaınen önlenmiş o
lacn ktır. 

Hıııdlstandan çuval geleceği haber 
leri plynsada şimdiden tesir ynp • 
ınıştır. Çuval fiyallaı·ı dfişmiye bnş
lamış ve gızli mallar plynsaya çıka· 
rı 1 nııştır. 

Ter.eke ithalatçılarına tebligat 
Alınan haberlere ı::ore, pek yakın· 

ela lngıltercden r;ok mühim mıktnrda 
teneke gelcccktır. Bu mallar )oln çı· 
karılmıştır. Hunlar gcldıkt<'n sonra 
pi~ asndn teneke buhranı kalmıyncnk 
tır. 

Gelen ve gelecek tc>nekelcr ılkonce 
konservn ve zcytınynğı fabriknlnn· 
na verHecekur. 

Ameril:nlılar bu yıl çok 
tüsün alacaklar 

Tütün mahsuhimüz. 25 senedenberl 
görülıııcmlş clereccdc nefis olduğun
dan Ameriknlılnr bu yıl dığer sene. 
lere ni. betle çok faz in mnl nlmıya 
lıazırlanmaktndıı lar. 

Diğer bazı nıcmleketlcrin ahval 
dolayısile her seneki kndar tiıtün n
lamamnları da Amerlkalılnrın ıste
dildt•ri kaılnr mal bulmalarını miıııı· 
kün kılacaktır. 

Amerika ve Japonya ite 
ticari münasebet'erimiz 

Şimdılik Akdeniz yolu kapnlı ol · 
duğundan Amcrlkn ile Bnsrıı yolu 
üzerinden temaslara giı·işilmlştır. 
Dfın m!ıhim miktarda haşhaş gıin · 
derllmiştlr. Yakında otomohil lıisti
ği, rnclyo levazımatı, elcktrık mal· 
zcmesl VG demir eşya beklenmekte
dir. 

Ayni yoldan Jnponyaya dn krom 
ve cıva gönderilnıiştir. Mukabilinde 
otomobil lasUğl Hı kimye\''i madde 
gelecektir. Dün 200 bin liralık ihrn
cat olmuştur. 

Zahire birliği reisliği 
lstnnhul Znhirc Birliği reisliğine 

taclrlerimizden Mahmut Kantarcıoğ
lu tayin edilmiştir. 

BUGÜN 
MELEK 
SiNEMASINDA 

BÜYÜK VALS'in bile şöhret ve 

ınuvaffakiyet rekorunu kıran SENE· 

NİN EN NEFİS FİLMi 

BALALAYKA 
Baş Rollerıle: NELSON EDDY - JI.ONA MASSEY 

Bug\ın seanslar saat 12.45 -2 30-4.30-G . .'-10 ve 9 dndır. 

Bütün Musikiperver Gençlik ••• 

RAY VENTURA ve arkadasları CAZI 
' 

PARİS DELİLİKLERİ 
Filminde. Musiki : P A U L MİS RAKİ 

Bnş Rollerde: 

Mona Goya ve komik Coco Aslan 
Bütün şehir halkının ağzında dolaşacak 5 earkı .•• 

2 saatlik Cıız - Neşe - Zevk ve kahkaha fılmt. 

Du salı ak1;1amındıın itibaren 

-SÜMER Sinemasrnda·-· 

BUGÜN matinelerden lUbaren 
arzu ve ısran umum1 (!zerine 
ikinci defa olarak Şarkın ve 

Mısırın tanınmış facia 
mümcsslli 

FATMA RÜSDi'ıin 
oynadıi:,'I 

SAADET 
vuvası 

Du film faziletli VG iffetli bir 
genç kır,ın hnyntı ve romanını 
göstermektedir. Şehvani he
veslerini tatmm için genç kız
ları iğfal etmek istiyenlerc 
karşı iffet ve ismeti müdnfnn 
etmeyi bilen bir gencin bu mü
cadeleden gonra sn.adete cr
mcsile de fnzlletln mağlup ola
mıyacıığı s;ôrüleceğinden bütün 
gençlik bu filmi ehemmiyetle 
görmelidir. 

Ayrıca ilave ol:ırnk 

Monmartr Kızlan 
Oyun snntleri: 11.16 - 1.45 -

4.15 - 6.45 ve 9 dn 

r Bu Haf ta SARAY Sinemasında -
HAZIM - VASFİ RIZA - CAHİDE - ELEFTERIYA 

tarafından oynanan dayanılmaz derecede eğlenceli 

AKASYA PALAS 
Komedisinde seyircilerini kahkahalarla i:üldilrmekte devam ediyor. 

Rejiaör: Ertuğrul Muhsin MI••••••••• Seanslar: Saat 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 Suare 9 da 
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MİLLİ PİYANGONUN 
Bu keşidesinde de İstanbul'a isabet eden 

10,000 liralık en büyük ikramiyeyi yine 

• 
1 G • 

1 
• 
1 

Sahibi 

VER D 1 
KüçükpazMda Salhane ıokağmda S No. da Seyyar satıcı Bay Celil'a NiMET ABLANll\IN 

uğurlu elile vt.rd;ği 151133 No. lu biletle 

TAM 10.000 Lira Kazandırdı Her keşidede bir çok 

NİMET GİŞESİ sahibi NİMET ABLA ::!:"!~;!:;:· kraliçe!İ 
Ayrıca: 1s ~işlye Tam 1000 ner ve 1a kişiye de soo zer lira verdi NİMET ABLA 

29 Birinciteşrin Cümhuriyel Bayramıaın ZAFER 
KEŞİDESİNDE de latan bula isabet eden •n hüyük 
ikramiyeyi yine NİMET ABLANIN uğurlu elile 
verdiği 237279 No. lu biletle Yağ iakeleainde SS 
No. da llufamba ardiyeai bekçiai Bay Haaan'a 

Alllktllefi>ı adı 
ve soyadı Adresi ihbarnu11uı Yıl Mafralı Kazanç Bu/ıran I!!-

Mustafa O. Ömer 
Rıza Erteme! 
Hasan Eriş 
Sait O. Hasan 
Petro Siıniri 
Fethi Okçuoğlu 
İ. Hakkı Sibiei 

Terzi 
Döşeme 

lfarangoz 
l\tobilyacı 

.l\lanav 
KunıJuroeı 

Yağ, peynir ve 
sütçü 

Ali ve Ahmet Rıza Kahvehane 
t. O. Durımn Knhvehane 
Koço Helvacı Sobacı 

Bahaddin Tansel Krıhvchnne 

l\1ehınet Saim Aktaı· 

Zihni Arıkut Doktoı· 

Kemal Ayhan K. Tiımiri 

lll. O. İbrahim Beı·ber 
İbrahım Keser Marangoz 
Hü!lcyin O. l\lu tafıı K. Tamiri 
İhsan Kır kahve!ll 
Etem Bnbncnn Doktor 
İbı ahim Gugül Manav 
Rıza Erteme! Koltukçu 
.Mustafa Uluata Kasnp 
Hilmi O. Şerif Ekmekçi 
Fahri Balın Kahvehane 

Os. 
Os. 
Os. 
Os. 
Os. 
Os. 

Ata S. Çeşme 40 
Ağa Kuıdili 36 
Ağa B. Çavuş 2R 
Ata therllk 23 
Ağn S. Çeşme 818 
Ağa S. Çeşme 180 

26/18 937 
26/20 937 
28/45 937 
26/12 937 
30/24 9:ı1 
18/34 987 

Os. Ağa S. Çeşme 68 30/ 7 !J37 
Os. Ağa S. Çeşme 75 2!>/25 937 
C. Ağa Moda 253/2 27/45 937 
C. Ağa :\Iodu 176 27 ta;~ !J:l7 
C. Ağn Mühürdar 85-125/12 27/38 937 
C. Ağa A hler ·l .&/UR 
C. Ai.:'ll ?ltodn 8/1 38/25 937 
R. Paşa Rıhtım C. 98/:ı 5/1 !l39 
R. Paşa Karakol 13 7/26 93!1 
R. Pa~a Çeşme 17 19/48 938 
Z. Pn~a Bağdat 74/l 30/:lli 937 
Bostancı Bağdat 286 1/14 » 
R. l'nşn Hnlitnğıı 32 2517 !>38 
C. nğa iskele 48 81/13 938 
C. ağa Yıısa 72 26/27 918 
C. nğn )loda 59 26/46 938 
C. ağa Bağdat 340 20135 938 

Göztepe T. M <'fC'ndi 92 19/21 938 

66 
102 

127.60 
82.60 

129.00 
34.fiO 

180.00 
~22.00 

120.00 
123.00 
240.00 
108.00 
396.00 
45.00 
96,00 
48.00 
:ıo.oo 

375.M 
300.00 
180.00 
2711.00 
132.00 
24.00 

120.00 

2.71 
2.84 

35 00 
28.07 
8.27 
4.74 

45. 6 
60.44 

4 GO 
10.42 
71.34 
24.75 
32.00 

8 !10 
3'Ui0 
14.55 
8.78 

34.46 
47.26 
lG.02 
o.su 
0.92 
1.20 

38.GS 

0.54 
0.47 
7.00 
6.61 
0.65 
0.95 

9.17 
]2.09 
0•12 
2.08 

14.27 
4.lJ.ı 

7.0U 
1.18 
6.72 
2.91 
J.7G 

16.flO 
1::ı.2:ı 

3.20 
o.ıs 

0.19 
0.28 
7.74 

1. H . O. Hü~eyin Kll' kahvesi 
Feyzi Karagöz Z. Pnşa Ruştı~e li4/l 17151 938 120.00 10.08 2.02 

Yusuf Oğ. Ali Rı:ıkknl Tuğlı1t·ı Fcneı·volu l/S 18147 9:18 :160.00 82.3G 1'6.47 
Osman Oğ Mehmet llnllnç Tuğlacı Ynvernj?n 60 2/55 !188 48.00 :-:0.09 0.66 
Nuri Oğ. Nızıımettin K. tnınirl Z. Paşa Ruğı1ut 58 21/17 n~8 72.00 11.47 2.29 
Sokolof Oğ. l\laksim Sucu ve büfe Suadlvc lıtustnfabey 14 2lt/:-l6 9:::8 120.00 21.00 4.22 
Antuvan kızı Suri Tend C. ağa Yoğurtçııp:ırk 41 17/04 938 60.00 18.00 3.60 
Şevki Buldum Kahvehane C ağa !uvakkıthane 211 1916!i 938 600.00 103.56 20.71 
Mehmet Şevki Kalıvel111no C. nğn ".\fuvnkkıtlıııııu 2/1 2ll'31 938 1440.00 1.49 0.30 

o.llD 

ı.68 

1s.!!O 

o.ıs 

Tam 1.0,000 Lira Kazandırdı 
Sizde kazanma kisterseniz biletinizi 
daima NiMET ABLANIN UGURLU 

Mustafa Uluntn Kasap C. ağa Moda 59 18/34 !J38 132.00 18.43 3.GS 
)fustafn Ulunta Knsnp C. ağa Moda 59 18/34 !J:l8 132.00 6.78 ı.ıG 2.60 
İstcııan Oğ. Agop Kasap C. nğn Hı~npıışa 2/1 20/19 !J38 120.00 12.!lS 2.34 

Bay Celil paralarım NiMET ABLADAN 
alırken 

ELiNDEN ALiNiZ. 
DiKKAT: 

Birinci ket;ldede bilet alamıyanlara ikinci 
keşidenin biletlerini hiçbir fark almadan 1so 
kuruştan devamh bilet veriyorum. 

Adres: lıtanbul, Eminönü, Tramvay candesi No. 29-31 hiç hi!:ferde şubesi yoktur. 
N 1 M E T O 1 Ş E S 1 sahibi N 1 M E T A B L A 

= 

Süleyman llund:.ır Yeını~ci C. ıığn Mlih·ııdıır 13/l 26/42 938 180.00 0.26 0.06 
Karıılıct Ol!. Haylk Foto[~ıftfc;ı C nğıı :'ı1ühürdaı· 41 23/40 938 100.00 14.38 2.88 
Sülı:;)·nııın Aksnn J'asap C. ııi{n loda 59 26/47 938 132.00 2.00 0.40 
Ömer Kahvehane C. ağn 1\toda 251/320/44 938 120.00 I.44 2.28 
l\1. Oi;-.~lnhmut ı. alb:ınt n. Paşa Soğ. ç şme 213 161 ~9 939 96.00 24.00 4.80 
Ali Oğ.Durı<un Ekıu kçi H. Paş:ı Tepe 40 32 ''il !J3ll 60.00 6.78 1.36 4.ı' 
Ömer Sebzccl O-. ağa S. Ç.{'şme 318 2fı/11 937 129.00 24.02 4 60 o.'f1 
Artin Ohannes Eskıci O•. ağa Scrru;keı 20/1 30/20 937 J8.00 :ı.!.14 0.7!1 

~ . ki uct• 
Kııdıküy ınıılıye şubesi mükelle.lcrıntlcıı yukarıda adı, ı,ı ve ticnıctglilı adn•sı yazılı ~ahıslnr ter d!I d• 

retle !.'~nı adreslerini bıldırmemiş ve tehellüğa ııalahiyctll bir kimse gosteı·meınlş ve yapılan nraştır111ıı lı''°ı 
. il 't k b 1 ·ı · · mlarını buhııı:ımaıııış olduklarından hızalarmıJıı ~ostcrilcn yı arn nı aznnç ve u ıran vergı eı mı ve za 

ihbanıamclcrln bızznt kendılerine telıiıgi milmkıin olıımnmıştır. ıunııt· 
• Keyfiyet :Hm2 "'nyılı kanunun 10 vr 11 iııci ıııııcldclcriııe t.cvfiknn tebliğ yerine geçnıe>I: fıze>rc iliill 

0 

1 J ı 11 (10~17) ./ 

•--st•a•n•b•u•l1-B•e•le•d•ı•· y•e•s•i-la•n•l•a•r•ı-llli Kadı köy Vakıf 1 ar M U d Ur 1 U ğ U il An 1 arı ;;:;=====~=:;;;===:;;::~==;r;=:::;::::=:=.:::.:-----
1 - Üskiidardıı KefçedcıJc mahnllcslnde 'foptnşı caddesinde 11 ım- lst. Levazım Amirliği Satınalma l'ı 8710 sayılı Belediye lstimlik kanununa tevfikan ıstimlakinin umumi 

menfaatlereuytunluğu tasdik edilıp mezkur kanunun 8 inci maddca.i 
mucibince 2025 lira kıymet takdir edilmış bulunan Eınıııönundc Çelebıoğlu 
Alieddin nıaluılle~inin Mı ırçarşısı derununda kadastronun 884 ııncfi a · 
dasında 164 parsel ve e~kl yeni 17 kapı No. lu üstünde odası, arkıı
ıunda nrdıycsi ve altında bodrumu olan K. dükkanın tapudıın ıılınıın ta
earruf kaydına rınzaran mutasarrıfı Mehmet oglu AU ;\luzarfere bu kıy. 
met tebl.lğ- edilmek ıstenilmışse de ikametgfıhı tcsblt edilemediği zabıtncu 
yapılan tahkıkattan anlaşılmı~ olmakln 3710 sarılı Belediye ıstimlik 
kanununun 10 ııııcu maddcsının tatlııkl zaruri görfildOğiınden icap eden 
teblif varakalarınm haritasılc bu ilkte birer nü hasının bu diıkkana. dığeı· 
nüshasının ait olduğu ~eledıye dairesine ve Oçiincfi nüshasının da u. 
muma nıah us nınhnlle 20 şer g{lnmüddcUe talık edıldıği ılan olunur. 

oor.5;;ı 
~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Muhıdıf mahnller için 100 er tondan ıbaret ~ kıılem ııaman 

ve 100 er tonriıın ibaret 2 kalem arrıu ve 10 ton kuru fasulye 12/11/940 
nh giinli saat 10 dn Beykozda Halk Partısi blnn!l:ında Tumen Sntınnl-

ma Komi':~ onunda pazarlıkla ayrı ayrı P.atın alınacaktır. 

2 ~ Pnruırlık netice.~i taknı rtir edecek fıynt üzc11nden % 16 temi-
nat alınacaktır. (105051 

Beykoz Tümen Satınalma 
Kom·syonundan: 

1 - l\Juhtelif mnhallcre te Um edilmek üzere 50, 15, 15, 15 tonar
dan ibaret 4 µar<;a bulgur ldı l 1/940 perşembe günü snnt 11 de Beykoz
da Halk Partisi binn ında Tümen Satınıılma Komisyonunda pazarlıkla 

ayn ayrı s:ıtın alınacaktır. 

2 -· Puzarhk netlı:c.'li takarrilr edecek fi)•at üzerınden % 15 temi-
nat alınacaktır. (10506) 

İktısat Vekaletinden : 
iKi ff~ÜHENDIS ALINACAK 

lktısat Vekuletı sanayi tetkik heyetinde tavıif edilmek üzere bir 
mensucat muh ndisi ve bir makine mü! enc.lı~l nlınacııktır. 

yılı arsa üzerine ynptırılııcak 7883 Ura 44 kuruş bedeli keşifli garaj in- Komisyonu lıan f arı 
l)natı kapalı zarf 11 ulile cksiltıne\'e konulmuştur. 1.ı.-----------------------------

2 - Bu inşaata aıt ş:ırtnam~. proje ve mukavckııameyi görmek i-
çin İstanbul Vakıflar Rıışınimarlığına nıürncnııt olunaı:aktır. 

8 - Bu inşaatın ihalesi 11/11/940 pa1.nrtesi giiııii saat 15 de Kadı
köy Vakıflar 1\lüdürlüğüııde icra kılınııcııktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyeııl<>ı· ( fi51'1 lıralık teminatı muvakkııte 
akçe!lıni Kn<lıköy \'nkıflıır l\Hlılürlli!;ü wzııe:slm: te lim edeceklerdir. 

ü - Ekslltmeye girmek istiycnlcrin bu gilıi işleri yapmış oldukla
rına dair resmi vesika ibraz etmeleri şaı Itır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncıı mııddeılc yazılı sııııttı'n bir sııııı f'V· 

vellnc kadıır arttınnn komJsyonona verilnıış olıicnktn-. 
7 - Posta ile gönrfl'.'rilerı mcl.tııplıırın da uyııi snııtc kadar koıuıs

yona gelmlo olmıısı ı,ııu t olup, ge<:ıkmcden Vakıflar İdaresi mesut ol mı· 
yaeaktır. 

8 - Dıı, uıı flaı ın mühür mumlle l~·ice kııpııtılımıı olmıısı lüzımdır. 

(1 0295) 

Miktcın 

mlet 
480,000 
480,000 
!IG0,000 
lflfi,000 

40,000 
28(),000 
so.ııoo 

2,4011,000 

Tutara 
J,ira 

16,800 
2,400 
ll,840 

12,000 
1,400 
7,000 
8,000 

14, 100 

İ/1' temmatı 
/.ir•ıı 

1260 
180 
288 
900 
105 
625 
600 

lORO 

6X8 perçin çivisi. 
5X8 ııer<;in pulu 
2,5Xfı pel'\:lıı cıvı~i ve pulu. 
2,5X12 ı>erçln çi\•fcJ ve pulu. 
Güyük yanm yuvarlak halka. 
Kiiçfık yarıııı yuv11rlıık halka. 
Çift dılli toka. 
Palı.t !'l lcn tokası fçın erkekli dışlli 

lmp:;ül. 
Yukuı·ıda yazılı malzemeledn pıızarlılda cksıltnıe1cri 14111/940 ııcr

ŞC'mbc günü saat 1' de 'l'ophıınede lı;t l~v. Amıl'llğı ~atınnlma Komls
\'onunrlıı yapılacaktır. Nümunelen Komı'loyond:ı gorülür Taliplerin belli 
~akıtte KomlsyoM gelmeleri. ( 1\89-10540 l 

• 
Darülaceze Müdürlüğünden: 

15.000 kılo kndın pençclik kösele.} 'l.artesi g!inll saat 14 45 de Tophano-
16.000 kilo kadar kunduralık sarı de Lv. Amırliğl Satınalma Komıs · 

Darülilcezcııın 85 lırn iıcrctll lmnlfithaııeler memuru ile 40 lira fic· 

retli demirci u tasına ihtıyacı vardır. Bu l~leri yapabilecek evsaf ve ee· 

vaketc. yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
15.000 kilo kadar siyah yağlı kö· numune ve tenıinatlarıhı belli snntte 

sele. l\omisyona gelmeleri. (687-10;,i38) 

raiti hnfz olnnlorııı müesseseye müı-acaaUarı. (10475) Pazarlıkla ekstltmeleri 11/11/940 
pazartc!ıl gliniı saat 14. den 14.30 a 

B k A k S ı kadar Tophanede Lv. Amırllği Sıı-
ey OZ 8 erİ atına MB t111nlnın Konıis~onunda yapılacaktır. 

K • d 1stcklılcı·ln wmınatlıırile belli ı;aatto 
OmlSYODUD 8D : Konıısyona gelmeleri. (673-10424) 

t - 82 ton patates, 124 ton kuru ot 16/11/940 cuma günü saat 15 "'"'"' 
d B k d k 1 K • f st. ı.v. esya ve t""hizat anıbarın-c ey oz n As eri Satma ma omısyo11unda pazarlıkla ayıı ayrı satın • ~ .. 
alınacaktır. darı 5470 kilo hurıln alüminyum veri-

lerek 1 094.000 adet büyük ve 
2 - Pazarlık neticesi tııkarıür edecek fıyat üzeıinden o/o 16 tcnıi- 3.418.750 ııdet küçlik alüminyum knp-

mat alınacaktıı. (10517) sül alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme-
·-----------------. sı 11/11/940 pnzaılesi gilnü snnt 15 

lıtaııbul Aılıuc Birinci 1/ııkuk ha-ı rai ve ihtiynti hacizler bu t.arihc ka- de Tophaııedr İst. Lv. Amırlığı Sa-
kimliğinderı: dıır bir muamele ve takip yapılma- tınalma komlsyoııunrla yapılııcaktır. 

fııtnnbul Muhakemat l\iüdurliığü • ınış~a kl'ndlliğiııdeıı kalkma ı lazım· Hurda nllımlnyum Tophanede Lv. 
ne izafetle hazine avukatlarnıdnn Bel gelip ıı~bu hncizde takip edllmeınıs m:ımül ambarıııdıı gorillilr. lııtcklıle
l'Rf't Zekinin Şişlide Kurtııluş cndde· olmanmsma binaen llll'Zkfıı• hııczin rln bellı saatte komisyona gelmclcrı. 
sinde 22 nunııırah hanede vekili Le-ı knldırılmasına ve rnasarıfi muhnke· (578) ( 10476) 
on Aclmyanın nezdinde ~1ukinı A~nn menin ~c ücreti vekaletin nıucldeaıı- ••.,. 
'Ullyhinc Nartuhıden hazıneye intıknl lrylıc aıt olmasına 2t/l0/fl38 tarı · üOOO adet bakır karavaıın mOt.eah· 

Adet 

8500 Soba borusu 
1500 Alafranga dırsPk 

900 Soba arkn dırsC'ğl. 

Yukarıda yazılı ııç kalt•m boı u ve 
dirsek 11/11/!J40 pazartesı gOnO Rft· 

at 15,30 ılıı Tophanede l.v. Amirliği 
Satınalmn l{oınlsyununda pazarlıkla 
satın nlınactıkt ıı. İ!lteldıkrın numu
ne \'C tcınırı:ıtlnrılC> bt'!li .;aat.tc Ko
mısl onıı gelmeleri. (5 li-10536) 

••• 
6000 adet mııhnıti çadır dlreğı •· 

lınacuktır. ?azdrlıkln Pksıltınesı 
12/11/940 ~alı gllniı snaı 16,:ıo dn 
Toı)hnnede Lv A ınlrlıği Satın::ılnı:ı 
Ko~nis\•onundn ynpılnrnktır. Nünııı · 
ııcsı Kpmisyond::ı görlililr lstekli\e • 
rin tt-ınıııntlnı ile helli saatte Komis-
yona Kelmelurı. (68S 10539) 

••• 

l,'t1ııwıf Ar.cntalıgı: 

l~tanlıul, Kutlu Han 114 
Srıtış mağazaları: ı 

ANADOI.U PAZARI, sır~eC~O· 
ZAFEiı Ticarethanesi, Enıın J,f 
A Baı oççl, Sultnnhaınaın.. ıı•~ 
BASHt TÜMJ:.:R Yeni Va1tdt\nd$ 
H AKILLI, Oro!.dibak sıra:i5f· 
Pnnciris ve Savaidls! l{ıı~~ clld ~ 
Alberto ASSANTJ<;, fstfkla ot· 

Tıışra için nccnta arııııı>' 

BORST' ,,,-
8- 11- 940 da muaınel• 1 

Lonıtu 
Nevyon 
Ccne..-r, 
AUna 
Sof ya 
Mad:-!t 
8u<1ape" 
Bükret 
Bclırad 
Yokoha. 
Stok hol. 

pı'lralar 

ı Sterlin 
100 Dolar 
ıoo ı .... Fr. 
lorl Orahaal 
100 Lua 
100 Pcçet• 
100 Pcnıl 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lıo...e9 kr. Ücret ınıkt.arları bareme göre teslılt eıtilccck oiup ksr!ro imkiinlnrı 

100 liraya kadardır. Taliplerin doğrudan doğruya veya ynzı lic ıoıı 1../940 
tarihine kndnr sunayı tetkik heyeti rei liğlııe müracaatta buJunmnları 
•• mOıııcaatlnrına kısa tercünıei hallerini d• illştlrmeleri lilzımdır. 

eden Menekşe çiftliğindeki hisst'ye hinde karnı \('rilm1ş \'e ışbu kııra · hıt nanı ve hesabına alınacaktır. Pn
m:\ddeanleyh tarafındıın konan hac- ı·ın dnlıi mlidrlf'nal<'yhP Hukuk Usıı· znrlıklıı cksıltmesl 14/11/9•10 l•er· 
zlıı fekkı V(' maRarifi muhakeme ve lü ?ıluhakcıııcleri kanununun 407 ncı şemlıe güniı sant Hi,30 dıı Tophanede 
ucrr·ti vckiilctin uhrlesine tahmlli nıacldcsıne tevflkan ıtfıneıı tebliği ist. Lv. Amirliğı Satınıılma Konıls
hııkkında 2/11/986 ttırihinde açılan tensip kılınmış olduğundıııı miiddea- yonunda yapılacnktu·. Tahmin beılc
davanın gıyaben yapıl:ın muhakeme- aleyhin ilanın ertesi gilniinrlcn iti • 1i 32,400 lira, ilk teminatı 2430 lirn
si neticesinde müdıleabih çiftliğin haren kanuni nıiıd<Jcli lçlııılt• kanım dır. Nümuneııi Komisyonda göriiliir. 
Suboh kızı Nartuhi uhdesindeki his- yollarına müraenat etmPdiği takdir- isteklllcı in belli saatto Komisyona 

175 aclcl altlı ve üstlü demir kar- ::==========::::~~ 

< 7 rna .ı < ı 029P > 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı. idıırenıizin Fcrikuy ban fabrikusındu hilen mc\·cut 20 ton ve 
yevmiye 500 kilo ınıktannda çıkmakta olup bir sene zarfında birikeceği 

tahmin olunnp cem'an 80 ton arpa şartname ve nümuııesine göre pazar
JıklA satıluc.ıktır. 

2. - Pazarlık 11/.XI/940 pazartesi gilnli saat 16.&0 da Kabataııta 

Levazım ve 1\1ülınyaat ~ubcsindekt satıı komisyonunda yapılacaktır. 
8. - 80 tonunun muhammen bedeli 4000 lira olup % 16 mu,·ukkıı' 

teminatı 600 lıradır. 

4. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 15 
mfktnrındııki tenılnat paralarile birlikte mezkQr kon1isyona ınürııcaaUnrı. 

(10491) 

hüyiik Casus Romam -

SUSUN 

sesine ınezlıurcnin !irıai olnıns111dar. de hükmün kntiyct kef!bcfkccği tebliğ gelmeleri. (583-l05:i4) 
dolayı hazinece vaz'ıyed olunduğu makamına kaim olmak üzere ılin o- "'"'• 
ve müdcleanleyha Nerscs kızı Anna - lunur. (936-1026) 
nın N artuhide alacağı olduğundan 300,000 adet matra ıc.:ın sustalı 
bahisle İstanbul icrasının şubat 929 o t •• çengel ve 200,000 adet arka çantası 
tarih ve 926/6650 ve 383 sayılı tez- pera or için sustalı çengel pa:ımrlıklıı satın 
kcı-esile haciz koydurduğu dosyııdn alınacaktıı. İhalesi 14/111940 per • 
mevcut vesaik ve tapu kayıtları nıün Doktor şcmbc p,ünti saat 14,80 da Tophanc-
dcricatından anlaşılmasına ve nıüıJ- ti<' ht. Lv. Amiı·liği Satınalmn Ko-
dcaaleyhe yapılan tebligatıı ı·ağmen Sadreuı·n Onaran mi yonundn yapılncal..i.ır. Nümuno-
mnhkeme~·e gelerC'k kral takibin de- leri Komisyonda görülür. istcklile • 
vnm ettiğini isbat edecek vesaik ıb· B rin kanuni vesikalıırile belli ı:ıaalte 
raz etmemesine ve icra kanununun eyoğlu illa aokak Komisyona gelmeleri. (584-1053ü) 
muvakkat maddesinin 4 üncn fıkrası Gökçek apartmam "'"'• 
mucibince 4/8/!1!!9 tarihinden i!Vvel Numara 1 180 metre kaput bezi alınacaktıı·. 
gayrimenkullere konulmuş ol on ic - Pazarlıkla eksiltmesi 11/11/94,0 PA· 

- Seninle ciddi surette sun? 

yola alıııalaktır. Pazaı·lıkla eksilt -
nıc.i 13/11/940 çarşıınıha günü snat 
14 de Tophaıwde I,v. Amirltğl Sa· 
tııııılmn Konıısyoııumla ynpılal·aktıı·. 
Taliplerin g<>tirecekleri niimunclerdı•n 
beğenilmek suıetllıı alınacağından 
istt-klileı-ln nliınunc ve teminntlarilc 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(595-10634) 

g(irlişmelr istiyorum, 
dedi. O kadar tok ve o kııdıır sert bir sesle söyle-

- Sö~·le, dedim. 
O, bltdenbiro: 

miştim ki, asabı daha ziyade bozuldu ... 
- Piıı Fransız, dedi. 

- Sen bir casu,.sun, dlye yuzllıne hırlaıJı .•• 
- Niçin? 
- Renim blr Almıııı cnsıısu olduğumu ıridip YERiN KULAOI ·v AR 

- Öyleyse akıbetinden şüphe etmekte haklı ın. 
Dudaklarını ısıl'dı: 

- Hcıısinl biliyorum, dedi. Senin 1"rnnsız istih
barntında çalıştığını, beni takibe memur ol<lu~unu, 
hepsini biliyorum. Fakat senin ynnma bırakmıyacn· 
ğım bunu ... 

Almanlar dıı uyumuyor, Generalim. Şimdi eu 
dakikada Maginot'nun fgfnde ktmbutr, kaç tane 
Gestapo ajanı vardır... Nitekim, lrh'i• lhltar .Gil
clliini kendisine haber vermi~ler. 

General durakladı ••• 

Tefrika No. 73 

- Ben de bunu oj~renmek istedim. Prova :rapı
yorduk. iris yanıma sokuldu: 

- Juliette, odamıza gidelim, sana s6yliyecek-
lerinı var, dtdi... Provayı yanm bıraktık ve 
odamıza c;eldldik... içeri cirdiğlmlz uman, her Al· 
man clbl iris de laiddetinl eaklıyamadı' 

kumandana haber vermişsin! 
- Ben mi? 
- Evet, sen .•• 
Böyle bir eey yapmadığımı ikna için hayli uğ

nştım... O, gitgide köpürO~ oı·: 
- Benim hayatımla oynıyanı ben de sağ bıra:C

mamnlıyım, diyordu ••. 
O arnlık birdenbire ırnstu.. . Ben ymıına ynk

laştım ... 
- Sen, dedim, hakikaten Alman rasufa ma• 

Derhal çantasına koştu. Bir fenalık yapacatını 
hisseder gibi oldum. Ben de yastığımın altındtı tut
tuğum tabancama koıtum. O, 1!ilahını çıkarıp ta 
bana ateş eıleeeğl znmnn ben mukabele ettim. Me
sele bundan ibarettir. 

- Bu kadın ımuııza nuıt sokulmuş? 

( D•va;rm tlOf'} 
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