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~-:---~~~~---1 GONLOK SiYASi HAL K GAZET ESi 
Her yerde 5 kuruş 

. Rııınanyanın 
ıstilasındaki gaye 

. 1 
~~ n i...,1lliı.'WUD haddi ı 'de . ~~r braye olmadığına, 
~.~Yük b:r ga)e)e eritr 
4İlıti I\~ lıir \ asıf:ı telakki e-
t...._ ~'llle hükmotmcg~ e mü
-"'l:ı.lil 

bulııntı)Orm. 

~~ 
: ltü~s in < Jdd YALÇIN 

~ hn· nya, Sovyotler Birli
h gi lnrafındn.n gclebile

t ll'ılllıc.t.lefeti iıçlcr misakı 
ıladıktan sonra Balkan-

b k ~ ıledcdı ve Rumanya
~u • ltına aldı. Bundan 

lledir? i . . 
aı tıı 1'.ahatı bır tarafa bı-

• 

t ~ · Bukreş, gelen Ahnan 

• Etı~l'tnı bır talim v terbiye MilıverdJerin ~ ıca hedefi olan ~s lıanıdJJKlan bir harb gemisioia. geçi.Si n Ye gost.eriyor. Berlin • " 

~ 'lti '1lnanyay. verilmiş ga-~ " A k d e n •. z d e G 0 
,,rr.

0 
tabii neticesi tcıakki Avrupada harb ) Afrika-da harb 

~0~::0 anı::ıiç~:. Al - ·-: -b-1 r __ d_e_n_ı.-z- Gn d Ga 
~ ".düşünceye ıüznm yok- manyaya hır r. e ulle 
\e bir~le lalim heyeti olamaz. • 

nı ı::letin mfılki tmnami- haftalık hücum h a r b 1 
hi ıı. etmek d o memle-

~,:aYe altına. alınmasını, italyanlar Neplon ssnrfı 
'talın Ortadruı kaldırılma- blinçosu bir İngiliz kruvazörU-

Şu haı~· ~ nU torpilled1kterini 

Afrikada faali-
yete geçti 

' Aa.. · haln1'at ne olabi-
~l'l ~nya Jalmz Ruman- Londra, 14: Ca.a.) - 12 bi- söylüyorlar Duala, H (a.a.) - Geçen 
~ a ve ILtismnr ile ik't.ifa ıinciteşrin günü Şafakla nihn- -o- hafta .,··nmeruna gelmi§ olan 

11 ~ nııcUr? ~cı Ahnanya- yet bulan ~afta zarfinda A..t. Üç ftalyan torpidosu hür Fr&nsızlann .şefi general 
l'ttı ~ll~ayı pençesi albna manya ve ışgal altında bulu • de Gaulle, Duala.da yapılan bir 

~. ~I\{(> nıuvnkkat bir dttı- nan arazi üzerine yapılmıs olan da çarpışma sonunda JneraSiDl esnasında, Kamerunda 
sa~dı .qıi "e askeri f ydası hava akınları, geçen haftaki batmış bultınan iki alaya bi~:ıt bay-ı 

0 
hctt j k \ıuna hakkı değilse akınlar gibi büyük mıkyaalıı11da --o- raklanpı vemıiştir. 

k ~an "il' ıl:ti.) cı bulunsaydı icra edilmiştir. ttaıyada. bir :mahnl 14 (a. Bu rnerasim ilk defa oıarak, ı 
'lii.tlt) • llumanyanm işgali Resmi kaynaklardan öğrenil- a.) _ Stcfani ujansuıın l:ruswd ,· hür Frhnsaya ilti?a~ etm' o-
~ l'Qj.\ lıfldc bır J!UYC t e. kil diğine göre baslıca hedefler, 1 muhabiri İtalyan torpitoları lan kıtaatla uzun w scynhat-
., e m enin ehemmiyeti hep~ ~1ind& u!rndir. w r n. .~ tp R~ .. me da 

11 t-•ı._ :Ya hududlarmdan dısa.- lektrik santralları, havagazı filosuna kaış yapdmla ol8Jl ta- çııunı~ nruan om 
ı "''-ıtı bulunııiaktadır. ~ ~ı. Fakat Ruma.nya fabrika.lan, tayyare motör fab- arrm hakkında bau tafailat 

ıb ru rnih,·er devletlerinin ıikaları, elektrik malzıerue:ei !a.b- vermektedir. Bu taarruzdan u- Jngitir. tayyarnleriaia .faaliyeti 
"'hıtaı!a attıktnn, lngiltere ile rikalan. demiryollan, marşan- mumi karargahın 128 numara- Xahiı<e, 14 (a.n.) - Diın akşılm 

Rumanyada 

jiç p~trol 

kuyusunda 
yangın çıktı 

Yangınr Aln an 
itfaiyesi söndürdü 
~ 

1 

1 

İstatistik Jı1üdürü radyoda 
·bir nuf uk söyliyerek halka 
mühi11ı tavsiyelerde bulundu 

Türkiye, Almanların! 
~\J llkteşrin pazar günü ) a

pıluc.ak ni.ifus snyırı ı hnl kır.da 
radyoda bir nutuk söyliyen is
t.atlstık umQnı mud ı u C al 
Aybar bu nutkunda ı; ) ır u ba
yesi ıle sayım faaHyetı hakkın

da izahat vermiştir. Ccı:.ı Ay
bnr nutkunda ezcümle şunları 
söylemiştir: 

Balkanlar yayılma
sında en büyük mani 

addediliyor 
---o--

Londrn, J4 (ıı .a.) - Aln nııl. rnı 
Ballrnnlar ü<ecrinden SUYe)"§ k:m::ıl:na 
karşı biı- 1.anrruz y:ıpm. ~ı ihtimalle
rinden bah eden Economıst ,gaz.ctcsı, 

şunlnrı Y'!zmakt:ıdır: 
Bu plfının o~ll' krila;>lıkl:ı tnhnk

}ttık cttirilcbileccginden şüphe ctmclc 
için pcli: çok aıebcbltr ıncH·uddur. 
1ngılterenlc kolayen ıstillısı e\'\ ele -
mirde h<lva kuV\ ctl<'nmıziıı in~ba o
dilmesiıle bogh olduğu gıbi, bu pl!l
nm clıi c'lıcm olan ve ialmt hcnuı 
tahakkuk etmemiş bulunan bir şartı 
vardır ki o da şarki Akdeniz doı ~n
mannz.ın imha edılmt:'<idir. 

Türkıyroe n:ı7.ıler kendileri gıbl 
millı ınlalAl:iylC' c:tnıruımile yemle -

"- Hülasataıı arzed ·~im ki; 
sayımın g.ıycsi her mevkide her 
şelıırde. her köyde ve her t;ayım 
mıntakm:ıııda. o gün sahsan ha
zır bulunanlaıı kaydetmektir. 
Binaenaleyh her sayım memu
ru ziyaret ettiği binada o anda 
ınevcud bulunan bütün insanları 
yerli olsun, yıı.bancı olsun, ec
nebi olsun. misafir olsun bilfı

kaydi.i şa.ıt defterine yazacak
tır. 

(Sonu 3 iincü sayfada) 

1 taü tik Cmunı MüdürU 

OeıiJ A~·bar 

mıp bir mıllel bul. ı: .. kl:ırdır. K::ıh- ======================== ===== 
pelik d r>C \C l 

:ka • Dl k dı.ır.y..ıd İJ C'n ·n t n -
gıltcre ıle oliin it' C kır:ı l.arsı a -
dakııti b1r 1ı;1k g_ilıi be:t.rmi ür. 'Eftl 
mecbur edilecek bulunurBa TOrkleı 
yollarını, d.ıg"r.ır·nı, yukı;ek _,.ayl.ı 

larını, gollcrıni \ c tek hı:Uı den ır -
yoll ırını mud. hı:ı h. rbı dn b r lı ı 

ka halıne koy:magıı mul-."iedı.r bulun

elgrad ormanların
da bir fundalık yandı 

denizden nakletmek ıhbyacı dıı .Al- çıkan yangın çabuk söndürüldü 
bttlılyanın elinde degı dır. 

mn'!ttadırl:ır. Dti·er t:ır:ıfdnn kıbıııın J Akşam 

- .. ~ rı· ~ mu~dan B:ılknnlardi.iki fa~ki:r"cti şüp~ı ormanlannda uçüK bır unmı-
hesızdir. F kat h:ı\a gen hlzmcUen lık ynngını çıkmıştır. Beynzıd 
kaclroou, benzin nmwyatı tamu· a- kul . d görülen yangın dcr-
tölyclerl tesisi işlerincte husn\e ge - ~n ~n h -'t.- . "lıni" 

{Sonıl s ünciidc) hal ıtfaıyeye ı:uA:r '\:en ~ 
~ll:la t"lnı kestikten sonra Al- diz isqısyonları bombardıman. lı tebilğinde bahsedilmiş ve ta- neşredilen İngiliz bava tebliği: 
b~ .. ti~a.elinden gden i:ctısadi edilmiştir. E.sscnde Krup fa~ ı anın: düşmanın bir kruvazö~ ingillı tayyarclcrJ Bardiynda askc- -----------=:;::=======--- ----- - ---
• " '" 'k 1 ik' d-'· bo '-~td ...:--'-- . . rl hedeflere taarruz eunişlerdlr. Mo- K •• ı d • • e ; ll4ı.ı:~adl!. kusur etmezdi. n a an ·ı ı..:.ı..a mua ımaıı nün tahribiyle ne~mışti. o ur en 

1 up"fuif1~\r ıUiı cruıik: ' .,t;: ... 

tir. Sür'at.le ynpılmı bu mü
dahale, yangının asıl ormana si
rayetine mani o1muştur. S:ı.at 

20 de yanglll tamamen bnstı
nlmıs ve itfaiye grı,ıpu ~n det 
etmiş bulunuyordu. 

"" 1 numanyayı askeri' edilmiştir. 1 11 Teşrinievvel ~ garbe ;:':ıu;~1:a~ı:,:~:;d~~~~şı::~ a ynanasını 1 

i ıtı~rlc> iş~.ı etmeden iktı- f Hafta zarfmda., müstahkem : doğru yol almakta olan büyük El _ F.(bemde toplanmış olıın düs- '9v - - ---
~h' Ut~:ıssıslarla icııb ederse mevkilere, sahil müdafaa mev-j bir 1ngiliz deniz filosu görün- mnn Uı)'J'areleri bombardıman edil- d d h b • l unanistanJn 

Ja'l. ed(:tck ~umaııya top- .zilerine ve gemilere kar§J 58,1 miiitür. 11. 12 Te§rinievvel :~~mühim hasoırlar te\•lid edil - ama esa verıyor • • • 
~!\dan \'c Rumen halkının (Sonu 3 üncü aayfada) (6onu ı Unctl say fada) ıaşe vazıyetı 

~(:•:.ıa;~~~~!~~~ Yugoslavya ·hiç bir :;·:n?.E~:;:.~;~~~= Katil bu -işi cf~ayet nigetilel -<>-
~ı ılc:ı siya.c:et bakımından J ( (Sonu 3 Uncü sayfada) Ancak kanunusani 

t<~~~~~~ ::i ;::a,~d~:~ ı top rak fedakarlığı --Har b- yapnıadığınz söylüyor sonuna kadar yete-
areı.c:u bütiin dünya - ----·- cek mikdarda 

~ i:tU~Ullliycsinde çirkin gö- yapniıyacak Aksarayda Gurebn Huscyrnaga zıınnettigi d.-ıyıuıdesi Fahriyi yara- kahve VBr 
< hırs c Almanyanın hudud- • Va z •. ye ti mahallesinde oturan k:ırısı Nadırc- lntn:ıkln :;uçlu Dİ\ ri.kli "Mehme<l oglu 

t> • \·e tamahı hakkında nhı nnnesı Asıycyi oldıirmek ve Nn- Ali Ermı°"lu diı.11 b.rincl ağır t'cz:ı-
• (ı~ llYanclınnak zaruridir. Yugoslav Başvekili- direnin münasebette buluııdut.'llnu {Sonu s üncü sayfada) 

i ~ bi;lka. anc~ktihAlına.nl .Y~ nin mühim bir nutku Garib rivayetler 
'\ırab· eyıf ,.e ıf :ır ııssı 
l.ıı... •lir. Halkın gevı:;ıemcge --• -- , Y.AZAN: 

~ "ııtı y 1 Al t ' i IDkmet Ilgaz tn, ... •manevi kuvvetini vük- ugos av - mın ıcar 
'" ,·ge ~ 

:ıı l nıtıva.kkat bir zaman m üzakerelerinin çıkmaza 
t ;\' ~abilir. Fnkat sırf bu g i rdiği bildiriliyor 
~ •.ru.. ncta Rumanya istilası

"'"Ub" ~ (! • üs edilmez. 
tı b ı d d" .. ··ı ~ ta a tım an uşunu -

~h lllan Almanyanın, Ru
tl/~ <'iğnemek için çiğne

b~'"''l. ıt zaruret tasavvur olu- ı 
... "~ · ııeseıa Belçika ve Hol

-0--

Londra, 14 (a.a.) - İngiliz 
radyosuna göre Yugoslav baş
vekili Tzvetkoviç dün Üsküb 
de söylediği nutukta şöyle de
miştir: 

~· hUcum, Fransaya gir
~f'biıı 1~ Yol bulmak ve lngil-
t t- ~ b:arşı sahiline kolayca B. s, ... t._

0
, ,;,.. 

~ ı-.. lltn k 
1 

(Sonu 3 uncü sayfada) ., ..,. .. ,.. 
·•ıııı 11 e içın askerlik ba- - ---------------------- ---

- BU topraklan kanımızla 
kazandık. Bu topraklar mazıde 

bizin. olmuştur. Tarihi sebebler 

).. tıu 11 ~tı h<:lki bir zaruret idi. I ' 
'l'J uııtt llYda.ıarı, melhuz zarar-

t q:d~:~~'.'~::~;u: ~eli Şehzade Yusuf izzeddi~ 
~~ ~lcür. 

btırıı •• 
ttı· ara bakamk Ruınan- o l d U•• r ii l d Ü •• ? 
<ı1%:n haddi 7.a.tinde .. ~-ir m u , 

~ ~a~<: .... ~na, daha buyuk ı ı·n t ı· h ar m l et t ı· t<:ı.;.J.l! etıŞ.mek ıçın bir vası-
~ tbut 1 edildığıne hükmetıne
ıı;ı,r (!tnay l b 
~ eketın -~ . ulunuyonız . Bu 
~~O.cld buyuk bir icraatın 
q l' baııern·esını te~kil edeceğine 
\t:-. ),ı~~Şar·~tıer eksik değil
~lı "uk hır Brenner müla-

~atı Ua gelmietir ki kendilc-
11 . .Allah zanneden ve 

ÜseYio Cahid YALÇIN 
( Sonu 3 üncü aayfad:ı) 

• 
Yazar:: Eski İstanbul Valisi SÜLEYMAN KANI 

Bu m uamm nm yepyeni ifşaat ve vesikalara 
mUstenid ~· ni safhalarmı pek yakmda 

::3 YEN i SABAH I 
,ütıınlarında t4kib ed.cek.siniz 

Mihver, harbin ağıl"lığı ahında 

gittikçe kaınbuclaştı. 1kı ucu 
(Brenner) de yanynna geldi. Bu 
çubugun tekrnr duıclmek için 
hangi tarafa doğru alfıstikiyet gos
tcrcccgı merak edıllyordu. 1''ıızlıı 

beklemedik. Bcrlin - Roma mihve
ti bozuk bır gemki puslası gibi 
brr iki titredikten sonra yana ya
tarak Bükreş istikametinde takı
lıp kaldı. 

Ruınanya pek y:ıkmd::ı .ığır bir 
hastalık geçirmiş ve nckııhet dev
rC'sıne yeni girmişti. Uç diirt :ıy 
evvelki :ızametli hali yerine şim
di K:ınıdenızın bir köşesinde tc
knllus ctmış, paslı bır koşcbcnt 
şek nı almıştır. Almnn ordusu bu 
mecalsiz hastayı dirıltmck için bir 
Emoglobin vaı.ıfe::.-ini gorecekmiş. 

Çekoslovakyadn olduğu gibi vuku 
bulan daveti nezaketle krıbule mec 
bur olnıuş. Bıttnbi buna ldınsc ina-
namaz. Hayat "C memat mücade
lcsıle meşgul olan bir devletin işi
ni gucünü bırakıp yalnız hnrnlyct 
ve muriivvet sevkile böyle bir va-
1.ifeyl deruhde ettiğıne inıınınak 

safdillik olur. Öyle ise Almıınya
nın Rumnnyayı iŞg:ıldeki ıruıksadı 

nedir? Bu mu.nmm:ı ınutnd dedi
koduların, mub:ıla~nıı tahmin !erin 
7,J.lhuruna yol açtı. l\.{ihvercilerin 
Balkan yolile Asyaya geçmesinden, 
Süveyş ve Afrik:ıyı istfl!\ ctme
sindC'n dem vuranlar bulunuyor. 
Bu yolun üstünde biz vnnz.. Eve 

[&oftu 2 ncl nhlfıde] 

SABAHTAN SABAHA: 

Atina, 14 (a.a.) - St<'fani 
ajansından: 

Ziraat nezareti. mcmlekctto 
patates zeriyatının teksif cclil
mesini emretmistir. Türkün hududunu Diğer taraftan perakenJeci
lerle toptancıların elinde bulu
nan gliserin. stoklarının hükü
mct memurlarına bıldil'ilmesi 

icab etmektedir. bekliyenler • • 
ıçın 

K
ışın 1lk ~·e:U, llk haberı sert 
bir ı;imal rüzgfırile geldi. Bu 
rilr.Pr Balkan d:ığlm'ını :ıfa

rak hudu"..<JmUztı bekliyen yüz bin-
i'!~~ Türk askenrun gBgsüne çnrp-

Nihayet iaşe miistcşnrlığı 

halka, memleketteki kalı\'c 
stokunun pe.kaz olduğunu önü
müzdeki kanunusani ayının so
nuna kadBl' kafi geleceğini, o 
tarihte ecnebi memlekctle.ı den 
idhalat yapılması memul bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Felsefe ve Edebiyat 
Abdülhak Hamidin 

· "MUKADDERAT 
i 

,, 
Kışlık hediyeler ha· hakkında mühim 
zırlamak hususunda fikirleri 

~ 

hudud gerisindekiler YAZAN: 

acele etmelidirler Fi L O Z OF 

ınakt.ndır. Bugün scrtcc c en bu nı -
gfır ynrın buz parçası. gibi sa\•rul -
caktır. 

RIZA T E VFiK -
B ugün ik inci sahifemizde 

ok uyunuz işte o günleri düşünen bazı Tm ı. 
(Sonu 2 inci sayfada) \.._'llll ___________ J._ 
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-========-=( FELSE;:~ VE EDE B iYAT ) ( e le ;erı Jl!rftim Kö;il 
Abdülhak Himidin "muka e- Sütçüler aralarm- 1~G.. ..ki d 

1.Perakende peynir- l~ Proı, Salitb~d ıızd 
•• • • • • da bir trüst umru er en cilerin kar nisbeti . - t 

rat,, hakkında muhım fıkırlerı kurmuşlar çekilen. eşyalar arttırılacak 1~:ı:s:z:7;:~: 
1 Ycrzan : F akat demem: (beşerin ~da ldhallt muameferinin .t\rU' -2-

FiLOZOF ilmi lilıikür!J _ Eelediye aUtçUlerin fi- tt ğ d x d ~· ı Komisyon ayni zamanda Tecrübeyi tamamen reddeden ,-ert' 
Evvela. Allaha. sıdkile inam- yatlara zam teklifini ar 1 1 Ovru 8111 zUccaciye fiyatlarmı da to felsefesine aid bir ikı mısat ısıııı-

yor demiştim; bunda hiç şübhc IR/ z A TEV F IK kabul etmedi tesbit ediyor lim. Aristo buz.gibi duz yuılU C' ı.~ 
( Allaha sıdkile inanıyor, ve Akşam gazetelerinden biri dunku lerin su üstünde yüzdu1.'Unll "'ı~ 1'1"11 Yok; liıkin sarahaten Agnos- ~-~~~~~~~--_, -o-::- -o- bıt vır 

onu her yerde m evcud biliyor: • nüsh::ısında mııllarını cv\elce gilm- gibi yU\-nrlak cisımlcrın . ıı:ııdt 
tik) dir, yani Allahı haddi lar geçidi) inden nakledecek ol- , Bu kiünaUa, he r ~ydc, gökte,, Sut fıyı:ıtlarındı:ı son günlerde .go- rultlen çekmiyen tüccarların Ticaret Perakendeci pcyııircilcrin fıynt mil söyluyordu. Yınni asır geÇttı;ı diıS 
zatindc olduğu gibi - bil· duğum, e hemmiyeUi fikirle~ Kur'anda, rulen yukscldik sebcbı Bclcdıye tk- Vekaletinin verdiği karıırd:ın sonra raknbc komisyonun:ı fıyııtııınn arttı- Idmse yuvarlak bir buzu, \~ya ı:s· 
mek hiç kimse için1 ve pey- liıyıkiyle anlıı.;.cnlması temenni- tısad Mudurlü •ü tarafından tetkık mallıırını çekmek için teliışn duştük- rılması için yaptıkları tckliC tetkik bir taşı suya bırakıımazdı \'C bırıctJı:I 

b · b. ·· kü. f Gönülde, canda, bir Allah var ki olunmaktadır. B<!lediye tktısad Mu- l"•·inı· bu sebcble gilmrllktcki itluıliit edılml \ •c makul gorülmuştilr. manıı~tı. Aristo muhtcllf :ığırfı .ıoı• gam erler içın ile m um n sidir . Şu :ııa ;;...ıaki beyı"tlerde ...... :ı .. : '""' .2 " -a .. ır-
•-t 

6
""" •---wr! •• durlugü bu hususd:ıki tetkikatını ik- muamelfıtının fevknUıde arUığını y z Perakendecilere ayrılmış olan 7 O cisimlerin muhtelif wmıınl:ı....,.. df116 değildir; onu değil - insan - zi. b ukaddemcd söyledikleri l fd 'sbe · b daha Y· 

U m • e · • • .. mııl etmiş gı"bldir. Dı er tarn an maktadır. kuruş kfır nı tinm ır parça ş<..-ccgini bildirmişti. Arad:ın ·od 
ten, hiçbir §eyi hakkiyle bile- mi isbat ve teyid için Hi.m.idin inanıyor ki insan ile beraber diın, sütçüler cemiyeti namın."I 3 ki- Dün kendısile göruştüğumtlz 1stan- arttırılması için tetkikler yapılmak- asır geçip Galilenııı Pısa kuıe;ı rtılı' 
mez!. (Ancak, görüp tc bilme- şiirlerinden getirdiğim dcliller- canlı cansız her HCY onu tcmcid ı;idcn müteşekkil bir heyet bele- bul Gümriıkleı· BaşmüdurU Methi tadır. Bu itibarnı komisyonun topdan tecriibcsine kadar, lı ı:ı tt.• o ~sıı • 
meyı anlamıştır d iyebilirim; dir. Gelecek m akalede yalnız\ cliyeye müracaat ederek süt fiyatla- bize şunları soylemistir: sauşlnrn evvelce kararlaştırdığı 4.20 esnasında bile, herkes bun:ı ıwf" 
dl·,,-or. Bu so··zıerin hepsi de Ku- · ediyor : nnın arttırılmasını istemişlerdir. 1 c- Son günlerde gümrükteki it- kuruşluk fiyııtın 40 kuruşa indirilme- 1111 tı. çanku Aristo boyle sor 

J ölülerin mubahcsclerini dinleyip j llüda önünde gerek bir "3:Üfe Belediye, esassız sebcblcr'! i.Stınad 1 lı'lüit muameleleri ııı·tmadığı gibi ve- sı bu şuretle pcrokendecilerin kltr du. ·ıııott" 
ranın ahkamına harfiyen m u-1 fikirlerini anlaıu. insana ettirilen bu talebi letkıke dahi lu- rilen ithafıU ..,_beyannamelerinde de nisbeUerinın yuzde ıu a çıknrılmnsı Bu de\irin hakıki mustnkıl ıiıC' 
vafıktır. Lfiktn (bayır) ve (şer) J Hamid fenalığı görüyor; vü- ki _ hitınean. _ bunu ifa. eder 0 zum görmeden reddetnıışür. Beledi- hıç bir ı ~'tlill yoktur. Muamelôt düşunillmcktedir. ~ynlr fiyatlıu ma tckkirleri boş vakte malik ot:ırı ıı 
nıeselesmde (rahman) ile (şey-, cudunu kabul ediyor , fakat onu bigiue1. yenin şimdıye kadıır yııptıgı tetkikat nonnaldır. I-::Sıısen gümrükte kalmış hiç bir suretle zum yapılınıyacaktır. c:ır sınıfından ve snn'at erb:ıb~p' 
tan) ı kabul eden dini islam Allah"' ı ::.yık g o"",.cmiyor demiQ.- neticesinde süt tücc:ırlıırının araların mallcır ya kontenjan ve takas bitti- CA M FIVATLARI yetişmiştir. Duşünmcge, etud:.,, 

.. lö • " Ben ol vazifeyi Ü - nıha mün- ı · csıı""· hayrı da şerri de Allaha isnad tim. Bakınız kendi bu fikirleri da tröst yaparak sut fiyat annı s -

1 
ginden veyahud da sahlblerlnln keyfı dıln m:ıgıı ve hatta yazmagu c . ntl~ 

1 
hasar gönmım, bebsiz yükselttiği nnhı ılın:ıktadır. hareketinden gumniklerde kalmıştır. Fiynt mürakab<> komisyonu fırsat bulan insanlıırın fnalı1L 6t' ettiği halde, Hamid Alliilıı ne m uciz bir bctagaUa eda et- .Şümulü v,an)ar OllUD hem de Fiyat teznyüdu şehrin mmtakaların- ı Fonnalite muşkülatı yuz!lnden hl- toplıın::ırnk <'am ve zuccaciye fiyat- ısoo senelerinde Rönesans dc\-rıı 

Yalnız. ha,".. membaı olarak · ı -" M '" rının tesbıtile mc ~ olmuştur. Pa- l"ıf' 
,Y" mış · cismi bic:ane: d:ı. muhtelit derecclerd ........ ır. eselil mış olanların ithali için bu müşku- diğimiz tcceddüd devri b8li " tebcil edivor ona şerri yak:ıştı-ı B :. be • , .. Be 1 mınta'--sınd"' sut fiyatları u.t M tak T. t Müdurıl·ı une şabalıçe zucc ciye f rlkasınd:ı soru- . ~• .. ı-tl "' ' uva•rıı. llllDI - nnt. - cror- (ı'laA abı'n.h' •. ) yog u ..., ... ' .... ın ın a ıcare B Hu serbest fikirli ve mu_. .. fi ,..-~ ,.. lan ın:ıl(ıınata aıd r apor gclnıı<ltır. u :l" rnmıyor. 1 dügumv.. fcnahl."tlr! . [ nih • k d 7.5 Fatih, Edimeknpı, Aksaray ve ınurncaat edilerek halli icab etmek- d adamlarının başında ressıun. -~.d 

1 Bu bendi ayetine a ar o- sai~ nisbeten kenar semtlerde 5 ku- tcdır. Keyfi hareketle kalmış olanlar rupor:ı göre tuccarlara bted ıklerin en h . J.Jl"'"" 
Ona insanın kendi kusuru, Demem ki böyle fenakk lıü~ kuyunuz ·, (Ölü) adlı kitabından- d :ıha a;: kür nis':>eti ayrılmıştır. Ko- ınühendi i , fü.ikçı ve teşn cı ı ~ 

kendi yaradılışının (nakısa) sı •:. •• ,..,, ·b · ) · Allah d t t nıısyon bu hususd tucc rlarln du ., iJıC v ruş bir t~zayiıd orzetmcktcdir. ıçm de soylcdıgiın gibi bir muroc ıat 1 Da Vınct nclir. Onun hıblot:ı.rırı · J 
ya tA)'.ı.nwr. dır. (Kı nyaya yanı e- Belediye bu hususd:ı yııptı - yoktur. Giımriik rı\uamcliıt.ı eskı nıs- gumuz. görmuşusüzdir. Teşr ,..., .J( 

ad diyor. Bu iddia, bu düşü- Bu hfile (hükmi tnbia.1) demek 1 digwimiz o nihayetsiz büyüklüğe kikııt neticesinde mufassal bir ra - betinde devam etmektcdı.-. goru~ttıktcn sonra fıyatl;ır teshil e- eserleri de tıb tarilf1nde nıutw·· ~'. 
·· b t'k d lA d k. B r t mü t k T t clilccektir. •c .,. nu.ş u ı ı u - ma um ur ı - muvafık olur, bazı sıfatlar veren, ve, her şeyi por hazırl:ımışbr. u rapor ıya - Aynt mesele itin Mın a a ·~~re 

1
. turar. Onun hır çof~ ımıkıne 'd ıııt' 

(mu'tezile) ünvaniyle, bir va- l<~çi (emri ilihi ) 0 hiilmıe ezelden bılir, hiç doğmamıştır rakabc komisyonuna gundel'ilerek tet I Müdürü Avni Sakman da demıştır --»ıı«--·- lıassn tayyare modell~ri il~O:dc!'svı 
kitler şöhret a1mL'} b ir fırkanın, silktir. kıke ar'Lolunacaktır. ki: C h • t Bayramı ' harcUnc birer delildır. Fızık I" • 

'k dı .eli Ve hiç Ölmiyecekti r diye b ük - Fıyat milraknbc komisyonunun ve- c- Bazı formalite miişki.ıliıtı yu- U ID Uriye r.•ndan bı· ı· •ftkıhunı, rnanivcl:J ·~ı~:I' esaslı bir düsturu iti a ı H~ ·d ( tik ) ti · b mahd d ft • k ı · ... ı"'" 
k ·ı, (ehli swın·· et) ı·tikadına pek amı agnos r : ınsan meden izim u ve acız reccgı knrar üzerine siıtr;ulcr sı ı "rl zi.ındcn güınruktC! ınallnrı kalmış b.ııı 1 haz· ırlıkları nunlarını blllyor idi. Fnk~ıt •b,~ 

hiç bir hakika tten haberdar ola- aklımw.dır, diyor: kontrole t5bl tutulacaktır. Yeııı te- ithalatçılıır bize mür caat etmişler- orijiruıl denilebilecek bir eser ~ 
muhalıftir. Hamid gib i bir a- maz! diyor: Veren sdab dabi. Kibrlyaya şckkül eden tru tun kanuni votly~ti dır. Fakat bunların adedi uç durt l 20 Teşrinievvel Cümhuriyet momıştır. Onun bu vadıdekı g:ı ~-
dam için bu muhalefetin ehem- da • -:•-hmdı de tetkik olunmaktadır. kad:ırdır.t 

1 
eski Grek bılgisinin tasnifi \'Cb:,#. Yazık, habir de,,.'rfl bun lıır - r,I=== === ======== Bayramının kut anma programı ., 

miyeti yoktur!. diyelim .. Fakat hakikate, dil!-. (gönül!) Bu ald ile~ mı bugün bu H A R B --------L'llı"'l!f-.ı._..-ıılll'W ı vali muavini Ahmedin riyaset den formııle edilmesidır. ı::ı1 ıı et' 
burada pek mühim bir cihet var j hizmeti de biltün meselelere Si' ıı'' 

(Yani her ne kadar ) meydaaa ·- 1 ettiği alakadar bir komisyon \abı ,·erebilınek içın tecrube~~ 
ki, insanı fena. bir tenakuz giri- v ıı~ alıirih·-ı !...------------- d h lan ktad ı I:" Eğerçi gördü~ümüz 1'1erhesor m • • tarafın an azır ma ır · kim kılnuık yolunu kabu '# 
vesine düşürür: Mu'tezilc fır- tıakayıktir. 1ı Nihay etine kadar okuyun uz, VA ZJ YE Ti Ordumuza kış Şimdiye kadar hazırlanan esas- Arlsto otoritesine isyan ctın r4 
kası erbabı insanı - istediği gibi Onu too ·se var, bizde, aııca.k 1 şimdilik bu kndan şu bahsimizi lara göre Cümhuriyet Bayra- Bu zafe-rmdcn dolayı Le<>°' tid 
hareket etmekte - t a m nmiyle :atidad, c hediyeleri l 

1 
Vinci ne kadar takdır ectıı.sc 1c 

..,. tamamiyle anlama k için kiıa· Garib rivayetler mında yapılması mutad o an 
hür bilirdi, ve işlediği h ayra ve Demem ki : (künhünü şp,yin bu yet eder ; gelecek m ak a leye bu • Halk partisi, halle tarafm · resmi ge<;id bu sene ilk defa olıı· ~ 
· erre göre mükafata ve m üca- akl fariktir ! ) 1 söZler kılavuz olacaktır. ( Bat tarafı 1 

tnclde) dan ordum uza kış için ynpıla· ı rak Taksim de belediye tara.- SABAHTAN SABA~ 
+n • t

0

hk kını n' u··m·yetine i itimad ve cesaretle söyliyebfiiriı: ki
1 

1 ~ 
za...,. ıs 1 

a ' (Göriip te bilmemeyi aıı.larm.,. !.) Cünye: cak çam~ır ve sair hediye le- fından iruıa olunan mermer tn· '1~ 
binaen iddia ederlerdi. Şerrin derim rnatnıi (yani ancak) Dr. Rıza Tt~VFIK bi~1:~:;rdır vasall her on iki .sene- ~ ri loplamak ve tevzi etmek tcş- bünler in önı.indc yapılacaktır. Türkün hududU 
membaı, ve faili ancak insan- -,;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' · b d k'l' tr f d f l' t g"'"' • 

.... de bir bazım bir srn içın azaaı a ı atı e a ın a aa ıye e ~ ... - Parti ~ne! Sekreterliğin- bekliyenler İÇll'I dır, demek için, onu tam amiyle f • vicdan ve ııürriyetiınizln neuıhct ve! miş bulunmaktadır. lstanbul den de bu hususda mufassal ta- .ıdı 
hür olarak düşünmek ve öyle ,o·ıvanı lu" oat- 'ıt-Tu" rk scl.5.meti namına dünyanın eıı b\jyOk b. 1 . t• ··r tt' . R şad f 1 ırw J 

Ü ô gesı par ı mu e ışı e limat gelmiştir. (Baı tara ı ,ı.."1'' kabul etmek mnnbki b ir zaru- devlctlerlle harb etlik. Bizımle m - b' "ııv-
. .. .. _..,_ •---•-1 .. t.ıa_ Mimar ofrlu bu iale ızzat meş, k:ıclınları .-e bazı kndm l~" tıf' 

lti.WT'.n!~1~r,1ıt: lU\t\uı ffa!dc rın hepsi tarihe karıştı. Çok ~Kur gul olmaktadır. Ynrdım işinin M AAR/ F DE uskcrlcrlmizc kışlık h.cdıycter e ;.-
edilemez; uyuşamaz; h albuki 1 • ıa b 'I bugun yine şeref ve vekar ıle ayak- ı çok esaslı bir orgn.niznsyona Jam:.ık, hazırlamak ~b# 
Hamid hem şerri ancak insana tercemesı munase etı e tayız. Şu anda ihlilM h:ılınde bulu- bağlanabilmesi İ<}İll vali ve bele- Merkeze nakledilmek riştiler. deıtl 

nan deı. Jetlerin tarihinde hakkımızda diye reisi doktor Lütfi Kırdar lJu le cbbuse şimdi C.H.ı-t. tı~ 
isnad ediyor, hem de tamamen cildlerle yazılar, nevmıdane şilrayet- isteyen ö"-retmenler h t ckt_.. . p rti darc -" 

ve ciheti askeriye ile temaslar !1 za eret e ın - ...... ır. a ı ıı"· fatalisttir, ve fena halde müte- ıer, zaruri sitayişler vardır. Bu sc- hediye toplamak üzere r1111~,r' 
nakız, (yani akidesinin pren- Yazan BESiM ATALAY bcble unutulduğumuzu hıç tnhmın yapılmaktadır. Bu hususda Maarif Vekaletinden, Ş'ehri- geçmek l:mrarını vermiştır. sı.ı oJtl 
sipleri biribiriyle zıd!) bir va- etmeyiz. tşin manevi cıheünı bir ke- kat'i faaliyete bir hafta içinde lnİ.z n)aarif müdürlüğüne gelen h:ılke\·leri tarnCından tatbık ııf. 
ziyettedir; diyebileceğiz!.. Fa- - 2 n:ıra bırakalım. Ask rlik cihetile 1 geçilebilecektir. bir tamime na7..aran, lstaııbul cak, evler m:ıkbuz mukııbilıııd:ııı t' 

bOylc bir lmkdnı du,;ıünmek d:ıhi k - --ırnc- )laarif müdürlüğii · mülhnkatta ailenin , eıecegı lıcdıyelerı k;.ı-..J kat deyemeyı'z; Hamid (m cdre- - 4 - Hocam bir ııdanıa böyle hır """' b . li tsW'k 1 Bunun mucl· ut:..tını · dert""_.. 
v-ı ı ye ı o ur. .., · ,.. ; N Uf h 1 ki k kl' · derek askeri makamlara goll \~ f ls f · k l A tik) h · s h ı> le -•- · 1 k • in ~ .. d k ı;ı us sayımı azır ı arı o1up ta mer eze na ı mcmurı- ıı se e e esı s o as a n- ayın oc:am. ıvıı ıı rcurııesııuu soy eme - ıç ç.,... uşunıp..: t'zım- mıınzurl:ırını birer bırer ıznh ederek tir. Bu hediyelerin yun ctdı~ 'ıeıı 

b. .. ·· IJ"''"l"ngıcwn..ı- ..,,. ..... ,., o'-'""''"I not- dtr l '"nv· t md cvar· ""'k " vn- k H r·ta ""ı..--· mu0 'du"1·1··1 Ü"lı" b vct. etmek istiyen öı'i-rPtmenlc- sı cinde ter ıye gormuş ve asn - .. ,, .. ·• .... .,-~ .. .,, ıu-..-· · .,.~.,u 1 a -~ •., ·~ tuısmu göz dn • ı vcı·megc ugraşaca a ı :.-1~1 ... " o·- rnp ve gômlcklen ll.ınrel <ılnt:ı ıııı< 
mızın düşünce vadilerinde "Ok lar arasında geçen cBeU Bay Atı!ın demedim. Kemli zarıınma olsa da kadar kuvvetsiz \ 'C znyıf dcgıliz. Yal- ve belediye m uamelat miidüril rin bir listesini hazırlayacak- sib edilmiştir. Bundan yrı, ı.ı .11 ı!I 

~ tercuıncslnı· bir y:ına koydum• tle 
1 

bu yold·ı nynlmadım A ı b' 1s · kt.l b' "tJ.J · k f .ki ı ı b" ' n · ııu: Avrupa ile sya vrasınc ;ı ır l Zu"htü · ·tanbu l ınülhakatindc- tır. Bu lıste ve 11 ette ır sıra- için, ınünasıb aorülen her eŞ; ~·tıl' dolaşara ı r er top amış ır b o c s bu k darla .... k ı k _.,.. ., ,., 
meme ır parı:a g ccnıyonrunuz. u- iz n .... o mıyara - ..... u- denizın mevcudiyetini ve hu denızın ki nüfuı:; 8'1YlmI faaliyetin i kont- ya konacak ve sırası gelen her tiva edecek kapalı bir torb:ıdıı "I' 

münevver mütefekk ir olduğu ccnmeyln hııkıkat budur. Gerek yuk- ~ünmuyorsunuz ki o turlu faııhlar bazı yerlerde l\lanşdan pek geniş ol- edilecek, bu torba muhurienerc 
'h ti b" . ·1 . . . f . k t d ..... ~ . k 1 b ·ıı rd bul b k la rol etmek üzere teftialere baş- ög-retmen merkeze nakloluna-cı e e, ızım ı mımızın sır ın- sc za ııuun Q.ı.cuen ve gere şım- ya nı.z eyı e e unur 31 a nn- dugunu ve her noklnda kahraman .,. duya gondcrilecektir. 

sani, yani mahdud, nispi ve diye kaclrır (Div-.ını Uigat ) uzcnne da yoktun diyorsunuz. Hocam o tur- Turk donanmasının seynısefcrine l lamıştır. caktır. 
7.ahiri ve sathi olduğunu pek iy i y:ızılmış olan bütun vcsikcılar kuıum- lu izahlar bcyiUcrdcn başkalarında mıls:ıid bulunduğunu hntırlamıık kli- =============================z: • ~ • ti 

biliyor, ve (fünun, zunun de- c:ı ;:r~~ı~!~ı:~:
1

:i::::;~~:ı
1

ır~ :~r .;:r=~; ~~m.~~lt~~r~~!~: fi~~ndan başka Narırıkden lfadra- Mu"dde·ıumum·ın·ın go''ru·· şu·· ----, te~:=~~ubl~~~~~rin:;,~c~~~~ 
medir hikmetin adı, hayret!.) ~uş olduğunu ııollanında söylemiş- (75) te, (:ıç ne yemes, tok ne timcs} mut'a, Brcstden Bağdad:ı k daı ku- r ' 1 gir :ıkis bulacak ve hu; li~1~ 
diyerek bir adımda o tenakuz- tim. Bumda tckrarlama7a gazctcnın şeklinde bir sav vardır. Bu savın renin dortte birini ele getırmece ça- 1 yok kı her evin. her luıdını \ 
dan atlayıp çıkıveriyor; tabiidir sahıCcsı müs:ııt dcgildir. arapça iuıhı çok uzundur. Adeta Iışm:ık tngilterenin m!lcadele zmme genç kıu, memleketin beı-çı 
ki, ilim (zan) lardan -yani. Cclecckolanncsıllcrvcbugungor tüı'kçesinden nyndır. nihayet verecek bir tedbir olmadıgı Bu .. yütülen, deve yapılan bir ha- kılık hediye haı.ırlıy caktı~:ııı' 
f t f lsef d h mck ııraı edcnl.?r bu dcflt~lcrı ve Yıne birinci cildin (7%) inci sahi- gibi kuvvetlerin Iuzumsuz yere in- bunun için :ıcelcye de ıu""" ...... araziya tan, e c e ayret- v•'' 

vesıkal:ırı her zam:ın gorebilirler. !esinde (eten yfikü nş bols:ı acka :ız kısam ederek kendı kendine znyıf- k k 1 k ? Kış lt.:ıpımızdaclır, yıırın bll çl: 
ten ibaret olunca, mütenakız fi. _ 5 _ körlinur) savı da böyledir. Ar<ıpça- laın:ısından ba kabir fayda temin e- . d İsen İn İ çyü zü 1 S an Ç 1 m 1 Ş . i'eriyl! girebilir. Vakıa TL.ırk 11,~ı;I' 
kirlerin tenakuzu da hüküm - Bu madde size vakbylc, defter- sı nd:ı fazlalık vnrdı r. Gıı7.etc sahife- demez. Bahri ı.utdn h:ırb eden Al- ~ ııi11 sırlı asla çıplnk: katrnıY ;;ır<' 
süzdür. İşte büyillc şairimizin lmnlı.in du?.cltllmcsı içın yazılan lerının dıırlıı!ı IJcni bu b:ıhsi kısa kes-• ınanorclw<unun bir tchlık \ ukuuııd:ı Fakat küçuk ve büyük y:ırciıP1 ,ı:ı 
• bu bahiste - felsefesine esas mektub:ı ve raporu casılsıv dıyorsu-1 meııe mecbur ediyor. tckr~r A lm<ınynnııı iındadın.ı yetiş- Dün altıncı asliye ce.za mah- laşıl:ın bir evdir. Nuriyc ise hediyelerden hangi ordu rıı\1 teşkil eden itiknd prensiplerinin nuz. Bızım sızc goııdennış oldu u- Bu gibi ınlsaUer divnnda yüzleri mektcki imklnsızlık d ayrıca tel- kemesindc: garib bir cürmü- Kemalin her gece kendi evine kal:ıbillyor? Bugün bizim hı;ı.,!ı~tı' 

muz Uk rapor uzcıine, y Inız ropor- bulurken siz han:ı cvan yok, yoku kike deger bir mcseledıl'. be jstedıgımız hediye servisıni !o ıcl' 1 bııalıcaları bwılardır · me~hud davasının uzun sü- gcldiğıni itiraf etmekle ra· eı1'1 ....,, • da go terdıgım..z yerler defterlerde var sosteriyorsunuZ> demek cesareti- Napolyon imparntorlugunun inhı- 'l nın btitun buyuk, kdçuk rn ~ ııı. 
Y. · · keoır.yatında ed b ı f t-"' t h rt re safahatı ııctı'ccleı1dı·n·1dı' "e ı..:-r bunu davacı Raufla karısı _.nıı. ırmıneı asır ;;ıd n çız.ıleıek, el yıızınızla uzcrlcrıne bir ni ner en u uyorsunuz? Tcessiı . .. zamma sebeb Frnnsaııın ..,..:ı ı a - n • uı: leri bir senedenberi tesıs '-... - gıl 

istidlal olunabilen., yeni felsefe takım duzcltmeler yapını uz. Hal- - 7 - cindeki istila teşebbiıslerıdır. 1912 de iddia makamı tarafından Nazmiyenin de bildiğini söyle- lunuyorl rdı. Muhteşem fıı 11eıı , 
prensipleri HU.midin şu felsefi bukı'. b.ıtün derteıienıı yenı b şt.ın Bu. maddede ilmi bir tenkit bulun- muzaf!eren Mosko\'11ya -gıren Fraıı- mütalea serdolundu ve muha- mektedir. Suçlunun kapıyı kır- kralıçcsınln hunayesi nıtınd~ı' 
fikirlenni tamamiyle tasvib e.- gö1.dcıı gcçırılerek 'e asıl mcLmlc ınadığındıın ve hep şahsi şeylerden sızbr bu zaferle lmparatorJugun keme karara kaldı. mndnn ve zorlamadan içeriye toplıyı:ırak askerlerıne gönd 1<tt 

laır.:;ıl,.,ct.rıl:ırak düreltilnıcsi liızım bahie<iilmiş olduğuııd n ccvab ver- mah11 ına yurüdüklerlru anl3m:ıkta • bul d .. tc . yor. Kralıçc bizzat yi.ın ıırnıe trıl-der . ctinku·· on dokuzuncu asnn . ., "" 

1 
Suçlu ueriru' işgal eden Kc- gı"rmış unmnsı a gos nr cd 

' • iken bu yapılın:ımış bir ıki duzelt- mıyccegim. gccıkmedller. J kerlcrlnc hcdıye etmeıd 1'' •ıı t ·aı·st fels-~esı·nı· (ve o d ol d m 1 ad dakı' genç· ı'ddı' ~Lya ki Kemalin iızerinde bu evin !< .. mn en 
1 

CL.' mcdeıı sonra defterler biz geri gon- - 8 - Böyle bir ihtimal v-ari mı:ı ı •ın a ın • ' ,. kralıçcsl, şiındı bombul:ının J 
zemin üzerine bina edilmiş olan) derılm "• bunun uzerine İl te yuzu Bu maddede (mulk) kelimesinin gore Rumanyanın iş& lınl yine geçen göre, Rauf Yılmaz adındaki ktıpl8ına aid bir anahtar var- sarnymın ·biJyük salonlarını pt 

d to 'dinsizliği kat'i ve füni delillerle üstu l.:.ılmıştı. (mılk) imllsmd yazı~ olmasın- harpteki zarurete attetme c l:ızım e- davacıwn evfac geceleyin ta- dır ve bu anahtar Nuriyc ta- kadınlarına açmış, burıı n ç0 

ebediyen red ve iptal etmiştir. Siı.e cvı;el ve fıhır ya.zılır.ış oLln dıın şikliyet cdıyorsunuı:. Evet hocam lir. arnız ve tecavüzde bulunarak rafından kendisine verilmiştir. kadın1arın ar:ısın:ı lrn rış<ı:::ı.r 
mektup ve raporların surcUcri do.,- böyle çıkmış, ı;özumun onilndc mc- Mücııdelerıln uz.ıyncağı anlaşıldı. b h l ' eldiven ve gömlek ornıeftt · 

1 Bu bahse geldiğimiz zaman o 1 k t d içeriye girmiş ve bir sürü tah· Binaenaleyh mevzuu a so an rıı yamı:ıdadır. llk raporla mektubun tinde mülk yazılıp dururken ve :ıroda Ruımmya bir petrol marı c e 1 ır. Fakat Avrupa milletleri •' ,,
1 

\ delı·ııerı· t.afsilen arzedecegunv· u· bun ı ...., u t, t e 1·irde bulunarak: . gece eve girmek suçu m evcud tıs"" \ • biriı;ı elden sıze vcnlmişt.i. E\inize ki farkı b ırken u yanış yazma- Havıı ha. ui ne P o ne uyyare rn - "" hu hususda daha guzcl ııır ,dıJl 
Btıgün, bu m u kaddemeye lü- laıdaıı giderek bunbn veren 7 .. "lt mu imkAn yoktur. tş daktilo ynnlışı- selesidir, yalnız petrol demektir. Bu -Burası zaten karh a nedi . olmayıp ancak içeride bulu- Vakti, hnli yerinde ot:ııı ~ ı-
zum gö~üm Ha.midin (Tayıf- sıtgdır. Sız ihtiyarlık

0 

dolayısi.lc unut- dır. (Sonu var' deı;let son uımanl:ırda buyuk karı - diye tabanca <;ekip evdekileri nan ve Kemal gibi onun da erkekler cephede, hududd • 
1 muş olabilirsiniz. tiıklıkl.ırn müsaid duruma gırmışti. tehdid etmiştir. sarhoş olduğu söylenen Ra· den birini, şuphc 1z n kC'rl 

11 ı ' Yeni Sabah 
ABONE BF.J>ELI 

SENELiK 

6 AVLIK 
8 AVLIK 
1 AYLIK 

Tlirkiye Ecnebi 
1400 Krf. 2700 Krt-
750 :t 1450 • 
400 lt 800 • 

150 • 800 • 

15 llktcşrin 1940 SAL I 
13 Ra maun 1359 

31 Ruın1 EylDI 1356 
C Un 289 Ay 10: 1940 - Hızır 183 

Guneı Öğ le ikindi 
12.39 6.20 2.35 Eza,11 

6.11 12.00 16.05 Vuatl 
Akfam Yırt.it IMUk 
12.00 1.31 11.01 ~z.anT 
1'1.30 19.01 4.38 Vauti 

Bu meseleyi yalnız ben •il, ku- Altan fiyatları suratla tstihsalfit azalmış halkdıı ıtimı:ıdsızlık Yapılan zabıt ıle mahkeme- uf Yılnıa.z.ın o gece b ir kıs- tarafından tayın edilen bırlll~ 
rum uyelcrindcn bir çokfan da bi- vUkselı'yor 'c bedbin! başlıımıştı. V zıye n daha ı babalığı, yahud analı •ı 0h::ı'.,. 

1 ' ' ye dü=-n bu vak anın duruş A kanf'lık hissetmesi yüzünden u .,,... lirler. Altın fi Ua - ' tli b' vahim bir safhaya gırme31Jle romu .,..... :. Tanımadıkları o ncfeı le nı t.i1 
Sayın hocam, benim bu notlarda ıya n sura ır olmak luzumu Almııny yı tedbir al- malanndn dinlenilen şahidler iki sarhoş arasında bir kavga başlıyarak onun mubrcn1 ıh 

si7.c aıd olan yazlmda hiç blr fona şekilde yükselmektedir. F iyat- mıığa SC\'ketmııı olabfhr. ve toplnnan delail nihayet ha- 7.Ühurundan ibarettir. nnı temin ediyorlar. ef11 il 

knsdim yoktur. Ben yalnız \•nk'ayı lar dün de 60 kuruş birden fır- tkinCi bir ihtim:ıl de Brenncrde kikati meydana çıkannı."}tır. Bunun için hadise iki sarho- Bir vatnn bekçl~nin mubrdıl c1 
olduğu gibi ıır7.ettim. lamış ve bir altın 22 lira 85 lru- verilen kararların B:ılknnlarda le- Dünkü duruşmada müddeiu· şun şuurlarına hakim olamıyn- yncı ne olabilir? Çorııb, ı11rıı "1111' 

B::m nrkııcfa .. 1ar, notlama (Dh ant nış Ü7.erinden muamele gör- sirini gösterecek, ihtil5fiar çıknr:ı - b ven, gômlek, tütün, çaY· .... 
11
, 1. 

.,,. ud· mumi ue bu hakikati tebellür rnk ynptıkları ir müvazene - 3 ... ..J I~ür,ııt) uzerinc çıılll'imış olan zatla- müşt· ür. cak safhal:lrı bulunması keyfıye ır. Bütün bıınlllrın fakir 01°1 - 0~t• 
Bu takdim Rum daha ev ctt•rerek mUtaleasını Aöyle sizlikten ibar~ltir. Ortada hiç ııya f\1 1 rııı adl:ınnuı konmamasını aoyledık- --~• .. n«- e anyanm - ı üç odalı bir evde oturm J,O , 

len zaman cBu milli davada yardı- E V L E N M E vel emniyete nlırınıruıı icab cdebılir. serdediyordu : bir suç unsu ru olmadığından herkes tar:ı!mdan ne ı,:ıd:ı~ı 
1 

, 9, 
mı geçen her zatın adını anm:ık bor- Fakat Rumanya işgali ıooylcndlgi "- Suçlu K emalin tatırruz- Kemalin beraetine karar veril- !ıkla ve hic b'r butçt' sars.ın c1d , 
cumdur> dcml5tim. Esbalc Oümr6k naEJrt Hacı Ha.g. gibi Asyacba ültra kübik IJlr h:ıre- da ve içeriye girmek ccaare - mesini ta.leh ederim . ,. mad.ın temin cdilebilcCCgı f\1 rıc 11 ~ 

- ı - nın kıza Hlcer Klmı,abla Ankara ketle Suven ve.Mısır uzcrınc yayıla- l dd k b ··t dndır. Bıı kü'·"k hızmct.ıcıd·ı~ tPI\! ,ı 
~'- se! ın a..~w'- k b 1 ı t inde bulunduguv ev; daim n ve ia ma amının u m u a- "u •. ı &nim cKaşgarlmın verdiği ör- H:ılkevleri Sekreteri Ali Rıza İnan- ~ er ~ ... n.gıcı n u o una- yük bir haz \·ercceı:ını . curııı 

1 neklerin bir ~klannı a.ynil değil. lırun otıu ilenin Ticaret Bona1J ite>- maz. Böyle bir hareket ne kabildir, h er gece nezdine gidip geldiği lea ve talebine nedense suçlu edebiliriz. !stiklfıl ye ııorı"l.Y {eti , .l 
meal bakımından anıpçaya ~evirmiş m.iserı TeTfik lnaolınıo eVlenme me- ne faydalıdır. . Nurlye adındaki kadının na avukatı da bir müdafan ilave- mlldafaası için hayaU:ırı9ı t>ilC ol 
olduL'll kfıh uı...'ltmışl ve klih Jrı.cıaıt - rasiml dün ltlıchköy beledire daire- Bu mütaıealann fena maksadlarln üst katında oturmakta. oldu- sini pek istedi. Bunun için mu- h:ızır bekliyenlcrc cok nacit 

• mış bulunduğu 7olundak1 ııı5züme sinde ve iki tand:uı nkrab8 v• don- ortayıa ablm:ı&tmı ve bir ukalıilık- ğu kontrattaki kayıdlarla a n - hakem e ba.'ka bir güne kaldı. bir hizmet cdebltmek hDt~~# 
dokttııuyorsumız ve cvan yok, yoku tarı huzurile icra edllmliUr. Tar... tan bagkn bir ~ olmadı{!ını Umid Beh{tıet Sıv· 
var go:ıteriJotSUnW> d.i7on;ununz. fcyae saadcUer- dil8rlz. "'Dek isteriz. H 1 KM ET 1 LGAZ "--------------- ----- ..... _____ .,, 

I 



15 llİa.INctTF.Şnl.N l~ O 
*F' :a z==a 

Rumanya~a 
üç petrol 

Kayna~asını 
öldüren damad 

J _ d ( Gııt tarafı 1 incide) 

&uyusun a da ilk duruşmaya alındı. Ve Fahri 
de mudahil SJfntı ile m:ıhkemeye kn-

kt bu edıldi. 
yangı 0 ÇI 1 Bu cinayet davasının ilk -durus-

mıısınd:ı suçlunun itirafı; cinayetı ( Baı tarafı 1 incide) 
bütün tafsilfitile meyd:ına çıkarmış leeck fcluuk muşk(llat Alın:ınlıırın 
old!J. 

merkezi Al rupadakı üslerinden u - Ali Erimo lu ilk .sorgulan yapıl-
u.. l.ı n .. siyle mwır.zam meseleler or-

dıki:ın sonrn vnk'ayı şoylc anl:ıtı -laya çık .. r..ıcaktn. 
Tim sin bir makalesi yordu: 

- Ben Fnhriyi ne t.-ınırım, ne de 
Londra, 14 (:ı.a.) -- Reutcr: iı;mini işittim. iki IJuçuk yıl oldu 
Tın ı:azelcsı, bugünku l>aşm.-ka- evJcnelı: krınmın böyle biı" nkrab:ısı 
ınde Alrı anl;ırın A\;rupanın cenu- oldugunu bılmlyordum. H:idi»cden 

bu tm'\usmde yaptıgı· ilerleyişten bir ay evvel bize gc1dı . Kaynanam 
bar. ~cı eK dıyor kı: onun yengesi imiş ve knnmın dayısı 

1',.m, erırı t.-ıkıb cttlgi plana ait oğlu olunnuş. Annesi Gölcuğe kızına 
•H ı l haU:ır şımdı meydana vu - ikı üç gun misnfir citUgı için bizde 
n. •, ı.: tur. Bu da şımaldcn bir hu- yal P k;ılkacakmış. nen de ses ctme
cu l;ı lm:ı bıle her han:gı bir taz- dıın. Fakat bir ııy oldu •u halde Fahri 
yı • Iı ır.ı "c SUvcyş knn:ılın:ı kat'i bizden gitmiyor. üstelik günden güne 
hır n.ırl>" ınd.r:ncklir. cvdckı mcvkıi kolrleşiyordu. 

Ga.Hc -oy1c de\'.1ın edıyör: Nıhayct ben kendim söylemeye 
t bu planın taha'd·ukunda ıki karaı· .,,·erdim. Vak'a sabahı Fahriye: 

er d.r 
- Birndcr arlık l>u fazla oluyor. ı , 1 TUJ klycnin kuvı.;cti ve 

ı 
B<ık anan d Golcüktcn gclmış. Seu z c t ır. •.ruı KıYe yakın ~rkt.l 

en u• tlı • kerl devlettir. istiklalı- de evine git gayı·i diyecek oldum. 
Kıı.ynamım uzcıim" koştu \'e · bana 

nı buy ık bır \ ckarl teyıt eden Tur-ı 
luyc ı. tıkliılırw yapıl,ıc.ık h"r t·ırlu bir tokat aşk ederek: 

- Bu evden git c gıtiıe sen giderli.'\: "u e muk.a' emel edecek kudı c.-
le lı . siıı. O bir y('re gid~nez. 

Dedi. o zaman b.-ışıın dondu. Ce
Tı " ı.c .1: 1. an ıhünıslaı-uuıı ncler 

1 bımdeki tırn.ı.;: çakısını çıkardım. olı ı , •• u ı:oKtım bılır \ c kendısın 
Yırır.; yıldır onu taşır, tırnakl~rımı 

, .. • • ı kork-uya k. ı"ltırnt"' ... -
k erim. Ad:ım uldure<:<$ gibi bir 

.a .• hh bır :tl!ımet s.o .. tcrm·c· -ı şey dcğ.ldır ki .. Eg"ı' öyle bir kas-
"'~ ' zzat lce•ıdı azım ve ırn- dim ols.'lydı e\de ıki tane haııcerım 

var. Mukcmmel Burs.ı bıçaklıındır. 
aki.ır. 

Ocl.ıı·la 'ururdum <>lbet. Yut; ti ya, kendıni mııd;ıf;ı.ı et~ 
Buııdıın sonı·ıı ımıcl,ıhil Fahri ile tnek k.-ıMtı'.l, dağlık b. •r.uzidı- \ ~ 

knr:sı Nadire dinleııdıl r Nadire ile 
~ ı tlı;ı le tanılan orJ;J y~ımle 

1 F.llırı mıımı ebcUcrinı ink:lr \"<' A liyl 
Şımctı;ı..:--kad;ır hırp:ılaımı ..ım__şt " 

Y.ı nı tan ise &usterdıgt kuv etli suı;lıı rıkaı ıyoı 1nrch. 'Muhakeme di-
!;t'l' hazı :ıahıdlc>rı daha dinledi. Suçnıuk l\ cmct sayesınd(' masun kalmış-

tır. 1 lu lmkkuıd.ı lu-psı de aleyhinde ooy-
' :P.hb\crm Mısır ve Su\'cn'c aıd 
Plcinına ıkincı en[!('l Akdcııizııı .;,ır

kınd;.ı gıttıkı;e ıırtaıı ir.gılı:.: ı·.. "1-
l~ridır. rr::.n;;ız - Alımın n vt- ~ r ı 
Yapıldı ındanberl insan \'e m.ııtcme 

lu,> Orl-ırcl ı F::ılıri He Nadirenin ak
raba oldukbrını iddı:ı ediyordular. 
Nıhayet gelmiycn bir kaç şntıidin 

dahJ celbi 1çin ınuh:ıkeme başka bir 
gunc Lır.ıkıldı. 

itı b:ırt it> t nglltcrenın Akclt•n izde h - j ""eı"'m"e"'k"'-ı""ed.,;<ivr:vv""""",.,,,.""'vv""'""'"' 
" k .... ra "e dauz kut'"\ etlen gıttikçe 

tng.lızlel'iıı bu inkişaftan ııck mcm <ırtınu;tır. 
nun olnıaınal.ırı .ınla:;ıılıı· bir şcydır. 

Tutu pet.rol k"\lyulan Londra, Titulesco rejımiıım iyı r.ıın- J 

Bükreş, 14 (a.a.l - D.N.B.: ıermi hatırlıyarak, Tilea gıbi kim -ı 
l!aicoi civannda hususi bir selerin y.-ırdıını ile Rıım:ınynnın bir 
ISahsa ait bir sondaj, pazartesi guıı Alnmııyanırı düşmanları safında I 
Sabahı ateş almıştır. Bu son- yer ıılacııgı h:ıkkın<1a en g\ızcl ü
dajda çalışan amelenin ifade _ midler beslemekte idi. O zaman Ru-

men milletinin h••r Ş\"yc müsaade 
RinC! göre kazaya sondaj fı.let- edeceği ve milli ekonominin :ror:m-
lerınden birinin çıkardığı kıvıl- na olarak onun toprnkl<ırında hayati 
cımlar sebeb olmuştur. Bu hu- 1 ehemmiyeti haiz ham maddelere knr
susda tahkikata d"vam olun- şı sabotaj harckctıerı yapılabileceği 
ınaktadır. 1 zannedilmişti. 

Reuterin tahlili 
Ate~ civarda diğer bir son- Loudr;ı, ı 4 (a.iJ.l _ Reuterin dip-

dajın depoöUna sirayet eylemiş ıomatik muhabiri yazıyor: 
\'e depo da infilak etmiştir. A· 1 Bu hafuı sonunda Lcırıdrndn ,·azi
kcı bundan başka, IDock pet- ı yetin hiç Çir maddi inkışafı kaydc
tol şirketine aiq üçüncü bir son- t clilmeıniştir. Bilhassa Rumen hük\ı-

metlnin artık irade scrbcstisine m:ı
daja da sirayet etmiştir. Mües- lik bulunmadrı•ı gıttikçe dahu ziy:ıdc 
lilesenin itfaiyesinin yangını bas- belli oldugu ıçin, ingifü - nunlcn 

lıtınaktan aciz olduğu görü - mlınnsebeUeıfoin istikb3li hakkında 
lünce Plöstide bı:luııan Alman şimdiden bir Y soylcmek güçtür. 
itfaiy~ine müracaat edilmiş , F'ıknt, vaziyetin inldş:ıfın.ı intiznrcn, 

l İngiliz tebaalıın, mümkün olduğu 
l.ı\ man itfaiyesi öğleye k:ıdar kadar sfıratle Rumanyayı terkctmek 
Yangını tamamiylc söndiirme- tedirler. 

lfo muvaffak olmuştur. Butun diger Balkan hük\ımct mer
l{unıauyııdan ayni.an İn~ilizl~r !tezlerinden gelen haberler, hlssiya-

Bıı!n eş, 14 (a.a.) _ Stefanı aJan-ı tın gergin olduğunu. fakat ,mih\':crin 
miıst:ıkbcl l\arekcUnin istıkameti sındu11: 

Dily Maıl, Nev,; ChroHklc. ::rımes h:ıkltınd:ı hcniız elde burhantar bu
Vf' Daıl;> Expttss gazctclcı·iııın mu- lunmadıgmı bildirrncklcdır. 

h:\btrlerı ılc tngllicrc sefareti .ıtcşe- .... ~l"J-llııll~ .. lll''ıll~ıllllllıılll
ınnıtt'rı ıle bava atcşesi Kostenccye 
l:ıtnıc, uzcrc Bukıcşt.en uyrılnıışlar
d r. Orad.-ın Rumen petrol so:ınayıinde 
1 lihd n edılınckte olan tngıhz teba
a; 1 nd.ın 30 ki , ıle bernber '.-ıpurn bi-
14<.•ı <.'k J t nbula gideceklerdir. Yalnız 
Yarı ı·e nı tngılız aJ nsı ol::ın Hcu -
t~· ır. ı uhnblri hemız Bükr~tedir. 

11ir Alman gaut iniu mütnloosı 
llerlın, H (a.n.) - D. N. B. ajansı 

bıld ı,yor: 
nı..munyaya Alman muallım kıt.ıın

lının mu,·n alalı hakkında d>cut
schc dıplomatısche Korrcspondenz> 
g:ızcıesı u tefslratta bulunmaktadır: 

Alrnan politikasını idaı·c ed..?ıı!er 
! st İtalya ile mutabık olarak Ru
lh:ıny:ı .ıc bu mcmleketın yenı sıyasl 
buny ını ganmh eden muk \clcyi 
iın~ cttıklerı zanuın hu usi ehem-
ıı 1Yctı haız bir \'azıfe deruhdc etmiş 
01dukı rım göz onundc tutmuşlar-
dır. • 

nuıncn milletine cmnıyet hıssi ve-' 
tılrnclı ve bu ımreUc l>u ınıllct dev
i t . 
hu n ~ na gelen bu tun hlıdu;elcr \'C 1 
b V4fi: ııılthnn.•rdan sonra kmdısinl 

•ti \ e huzur i ·ıde munhasıran 
)l'ı ı ıktı , di , c so-;:yııl teşkılfıtlnn - 1 
ın" ına ' eb lınelıdir. Bu işde mu -
\.ıır 

Y Almanya \'e Rumaııya 
ı~ın 
.ı\lın rnu eı ek bır m'f,nfaııt nrzedcr. 
l\ı ".Ya bunun temınlnc Rumanya-
11 n l'lludafaası me\"ZUU bahis oldugu 
it\ bette hudim olmaktan halı kal -
r:nnk istiyor. Garanti hukmu dai
/\J 

1
llde Ruınunyaııın emrini'.' verilen 

ıra illan .ı kerlcri ayni zaman® Ru
t;~ . Old.ısunu bu barbdt? elde et
t·ec e-ı tccrubclef'den istifade ettir 
dır e~ "e kt'ndını müdafaaya mukte
ın k t· Rumen ordusu vı.icude getir
d1111 •<;•n g<!neral Antonesco'yo y:ır-

Caedecf!kl<'rdir. 
Zele Yhısına şu suretle de\'tlm 

Yazımızın çokluğundan 
Boşa giden gayretler 
tefrikamızı koyamadık 

özür dileriz 

Bülend gözlerini yavaş y~vaş ! 
dikmiş olduğu meçhul noktadan 
Müzeyyene doğru çevirdi. Mü
zeyyen odayı o garib ve tılsımlı 
kırmızı ışığa boğan lambaya 1 
bakıyordu. O, bu hafif ve si
hirli ışık albnda ne kadar gü
zeldi? Yüzü dnha esmer, fakat 
saçhın daha sarı, gözleri daha 
koyu görünüyordu. l\:cndisine 
tama.miyle sakin ve llikayd bir 
tavır vcrmeğe çalışıyordu. Fa
kat göğsünün biraz hızlı inip 
kalkmnsı heyecanlı olduğunu 

belli ediyordu. 
Biilend konuştu: 
- Oııun kim oldu!;'11nu ogre

nip ne yapacaksın? Öğrenme 
daha iyi! 
Yavaşça ayab"n kalktı. Ve 

Mii?,eyyehin otl.ıt·makta. olduğu 

geniş kanapenin yanına ilişti . 
Mil7.eyyen hiç bir hareke~ya~ 

uman yanın 
istilasındaki gaye 

-
Akdenizde deniz 

harbi 

t(~ .. --s~_o ___ a=ıN--= .. -~~jA·~-=~;.:~_ .. _~_Ram::.,..0:==-:211~ ..... R_ES_ .. l :;;~~~~~~ 
[Ba~akaleden devam) 

böyle. görünmekten hoşlanan 

:ki diktatör bu tiırlü nümayiş
leri şöhretlerini arttıracak ic
rant için bir mizansen maka
mında kullanmayı adet edinmiş
lerdır. Mihver gazeteleri de bu 
mülakaUaı\ian he'· zaman dün
ya için büyük hadiseler doğdu
ğunu müftchkane ilan etmişler
di. Onwı için üçler misakını, 
Rwnanyanın işgalini, diktatör -
ler4n zihninde hazırlanmış bir 
planın mUteakib adımları gibi 
mütalea etmek muvafık olur. 
DiktatörHlkler normal bir re
jim, karşımızdaki adamlar 
nonnn 1 ırumnlar olsalardı me
seleyi başka türlü muhakeme 
etmek k bildi. Fakat nümayiş
lerine alışkın bulunduğumuz 

marazi bır haleti ruhiyeyi ya
kııi rıııı.zinin tecrübelerinin zi
yası a.ltuıtla tedkık etmek icnb 
eyler. 

Bremler mülilkab, matbuat
ta tefsirlere yol açtığı zaman 
öııiimUzdekı kış mevsiminde 
dalıa zıyadc Akdenizin faaliyet 
sahne.cıi olacağı söylenmiş ve 
Balkanlarda Yunanistan ile 

1 
Türkiycııın yola getirilmesi için 

1 
Mihver devletlerinin uğraşacak
ları tUhmin edilmişti. Filhakika 
Yutıanistanın ve Türkiyenin teş- ; 
kil ettiği sed ortadan kalkacak 
olursa A\manyanın Asyayı ve 
Afrikayı tehdid etmesi çok ko
laylaşır. Fakat Yunanistan ile 
Tiirkiyenin istiklallerine ve hür
riyetlerine şiddetle bağlılıkları 

mihver pliirıla~ı akim bırakı
yor. 

AmnVlltluk yoliyle Yuna
nistan, Runıanya ve Bulgaristan 
yoliyle Tüı·kiyc üzcrınc ayni zn
marn.la İtalya v • Almanya ta
rnfında.n bir tazy.ik icrası .im
kanını ufukta göstererek hür
riyet ve isliklallerini her şe~in 
üstünde tutan bu iki müttefik 
devlcli acaha korkutmak ihlı

mali var mıdır? Her halde elde 
edilebilecek muvaffakıyet. <;e· 

reyan etmekte olan muharebe 
hnreketlerınde o kadar müessir 

1 

olur ki bunu hir kere tecrübe el-ı 
mek z.:-ıhmcli ihtiyar edilebilir. 

Biz vaziyet hnkkındn henüz 1 
bedbin değiliz. Alman kuvvet- , 
!erini hiç de jstihfaf etmiyoruz. 
Almanyad,ı n bir isteğimiz ve 
duv:ımız lmadığı için bir mese
le ç-ıkarınak ün istemeyiz. Ma
na$ız bir gurur ve heyecana ka
pılarak Almanyayı tahrik ede
cek de değiliz. Yolumuzdan şaş-

mamıza imkan yoktur.Fakat her 
halde istiklal ve hürriyetimize 
ufak bi.iyuk herhangi bir teca
vüze karşı bthün kabiliyetimiz
le mücadelede zerre katlar tc
reddüd etmiyeceğimizi bu vesi
le ile tckr r etmekte fayda 
gt>rüyol'uz. Tm·kıycnin ve Yu-ı 
nnnistnnın kuvvetli azmıyle ka• 
rarı, lıcsnbsız ve yanlış tahmine 
müstenid hareketlerin onunu 
almak için buyuk bir hizmet gö
rebilee<!hri kanaatindeyiz. Bu· 
gün nuhver ılevletleıini durdu
rabilecek yegane iımil karşı-

mıyordu. Bül ·ııd genç kadının 
elini tutnmğa cin P-esaret etti. j 
Bu küçük ve güzel el hafifçe 
titriyordu: 

- Sana wıla.ttıklarun, ölmtlş 

bir adamın lıatırıı ve hisleridir. 
Sevdıği kadın, ondan ebediyen I 
uzaklaşmu.:. brı.şkasının olmuş

tur. O, sevgilisini ebWiy~n 
kaybelmif! olduğu giin öldü . 
Diinyada sadece etten ve l.em:k
ten canlı bir ces~di kaldı. 

Müzeyyen kısık bir &>S!e: 
- Yazık! diye mırıldandı. 
Bülend o anda genç kndım 

kavramak ve oıın )(;:,ı .. ı duy
makta olduğu biiyük u~!-a ba, 
ğıra bağıra haykırmak için 
sonsuz bit· arzu duydu. ğla

mnk istiyordu. İçine hapc:ettiği 
hisler demir kafesine sığınıyan 
yırtıcı bir kuş gibi çırpmıyor -
la~ Göilcriuin dolduğunu his-

Roosevelt' in 
şiddetli nutku 

1 Af rikada harb 

--o--
Japonlar da harbin 
tevessUUnU muhak

kak görüyorlar 
~ 

Waşington, 14 (n.a.) - Reutcr· 
Paz:ır akşamı rad:ı;oda söylcdigi 

nutuktu rctsicumhur B. Roose\•elt 
mütcca\•iz mılletl.:!re, Amerlknoın 

scbatk!\r olmakl.-ı zalin olması ic. b 
etmiyccegıni ıhtar ctmışUr 

Reisicumhur mutecaviilerc, topye
kün mudafan için ;Amerikanın yap
tığı askerı idmanlarla baş:ıba giden 
rruınc\ l ku\•vetlcnmcnin istıh!ufla 

knrşılaıunonıası liızım geldigini de 
ihtar ctmıştir. 
Japonya \'e R-Oose\;eltin nutku 

Tokyo, 14 (a.a.) - D .. B. 
ajansının hususi mulı~biti bil-

(Baş tarafı 1 lneid'e} 

bir bın:ı;a ngır bir bomb:ı dusmus
tur. 

T bruk uzerinc yapılan baskınlar 

esnasınd:ı buyuk yangınl ır ~ıkmış 

ve infilikl;ır h'1Sll olmuştur. Limanda 
demıriı ~miler bombardıman edil
mı.şbr. 40 d:ıkikn sonra kcsıf dti~ nan 
sutunl:ın hal:ı gônılmekte idı. Bah
cliyeye aıci bır kışlaya tam i...:ıbetlcr 

kaydcdılmışllr. 

A marn bir kere d ha mb:ırdı-

man cdılrnış, ıkı hanzarla bır hava 
meydanına sııbet l: yded~mıştiı-. 

Curaya yapılıın ikı baskın esıuı -
sıııd.1 y:ın~mlar cıkmı ve bu y.ın -
gnnwrı şıddetll mflliiklar takıb et- , 
mıştır. 

•Cenub Afrik:ısı hav:ı ftloları lıuyuk ı 
bır h:ı uz.rnnde isUkşa!larda hu-ı 
lunmuslardır. · 

Dulun bu hareknll n tayyareleri - 1 
miz alimen u.-;leruıc donmi.ışlerdır. 1 

diriyor: Yomiyuri Şimbun ga- bulunduğunu yazmaktndır. , 
zetesi, Roose\•eltin Daytonda Bununla beraber bu hcynnat 
yaptığı beyanatı me:vzuu Roosevcltin seçilme şıutsını art
bahsederek bu beyanatın sid· tınnıyacaktır. Japonya sulhü 
deti Amerikalıları daha ziyade yeniden kurmağa matuf olan 
endişeye düşürecc?: rnah:yette .. üçlü paktın anla.~lacağını ünıid 

olduğunu ve nutkun rcisicüm-ı etmişti. Roosevcltin beyanatı 
hur seçimiyle alaka21 aşikar bu ümidi mo.hvetmiştir. 1 

1 

üf s sayımı 
hazırlık rı 

(Baı tarafı 1 incide) Bu da nüfus sayımının hiç bir 
Buna mukabil :dyaret edilen mükellefiyetle, resmi veya gay 

eYlerde o aile efradından olup ıi resmi hiç bir kayıtla, hiç bir 
da o gün orada herhangi bir vesika ile, nüfus eüzdanlariyle 
sebeble bulunmıyanlar asla mahkeme işl riyle. mektum nÜ· ı' 
kaydedilmiyeceklerdir. Çünkü fus meseleleriyle kat'iyen bir a
sayım, ayni günde her tarnfta lakası olmadığıd~r. Yani bu s -
yapı!.dığına göre onlar da bu- yımda toplanan malWrıat hiçbir ! 
Jundukıa!ı yerlerde tabiatiylc l resmi vesika kayid ve mu m ı · / 
yazılmış bulunacaklardır . ' için esas olamaz. 

Bu mühim noktayı sayım 1 
\'e kontrol memuru arkadaşla
nn ve bütün yurttaşla.r10 çok 1 

önemle na:ıan dikkate almala-
nnı rica ederim. 

Bazı sahalarda tek fük nu-
marnsız binalar kalmış olabilir. 
İste, mıntakaların ziyareti es
na~ında bu şekilde numarasız 

bina bulunursa bu bina bir mın 
ta.kanın içinde olduğu takdirde 
onun binalar cetveline yazılır • 
Eğer iki mıntaka arasında ise 
kontrol memuru bunu mınta

kalardan birinin cetveline ili'we 
ettirir1 ve bu suretle o binalar
daki nüfusun da sayımı tenlin 
edilmiş olur. 

Sözlerime nihayet Yer:irken 
bütün yurddaşlann bilmesi la
zımgelen bir noktayı ehemmiyet 
le tebarüz ettirmek, anlatmak 
isterim: 

larında sarsılmaz bir milli ima
na müstenid muazzam ye çetin 
bir mukavemet bulacakları em- r 
niyetiuir. Zaten şimdiki halde 
sarih surette angaje olmadıkları 
için vaziyeti bugünkü halde bı
rakmaları kendileri için bir iz
zetincfs yarası teşkil etmez. 

Hüseyin <lahid YAl..çIN 

- 31 
:.;et~. Çenesini muazzam biri 
gayretle kenetlemişti. 

Sonra yavaş yavaş kendisi., I 
ne hakim oldu. Böyle hare-1<et 
etmekle çok çirkin bir şey yap
mış olacağını diişündü. Kendi
sini sevmeyen bir kadını zor
la kucaklamak, bu. cinayet ka· 
clar nlçak<:a bir hareket olacak
tı. Üstelik genç kadın kC!Ildisi-

• 1 
ne itımad etmiş, onunla tanı; ı 
madığı bu muhite kndnr gelmiş 1 
ve gece yansı oteldeki odasına 

davet edecek kadar emniyeti 
göstermişti. j 

Ah, niçin ona bu kndar iti
mad etmişti?. Ve asıl o niçin j 
bu daveti kabul ederek Müzey
yenle lıastn kocasına Viyanaya 
kadar refakat etmişti? Hep lrn-
bahat kendisinde idi. 1 

Bu cihet B~ekilimizin bir 
ay evvel n~reylcdiği beyanna
me ile de ifade edilmı.ştir. 

yımda gnyc, sadece nüfusu -
muzun kaç kişi olduğuna ve ne 
kadaı· muhtelif ynşdıı insan, cv- ı 
li, bekar, okur ya.zar veya. muh
telif san'at erbabı bulundu -

1 ğunu anlamaktır .. Şahıs n.dınuı 
sorulması sadece mükerrer ya- ı 
zılma ihtimallerinin öntine gc..oç- 1 
nıek içindir. 

Aziz arkadaşlarım: 
Maruzatım burada bitiyor. 

Yapılacak işin herhangi bir nok
tası ürerinde tereduüdlı olanlar 
şimdi toplandığınız salonlarda 
hazır bulunan nahiye müdürü, 
kaymakam veya valiye, veya 
bu ze,·atın memm· ettiği kim - ı1 
selere tereddürl ettikleri cihet
leri not ettirsinler. Bu notlar 
hemen telgrafla Aokamya bıl
dirilecektir. 

Önümüzdeki çarşamba günü 
saat 18 de bu tereddüd edilen 
nokta !ara bugünkü gıbi radyo 
ile ccvablar arzcdeceğim. Tıi ki 
hep birlikte yapacağımız bu bü
yük vatan işini cümlemiz ayni 
şekilde ve tamamiyle kavramış 

ve anlamış olalım.,, 

::\füzeyyeııin elini y. vaŞÇa bı
rak rak ayağa kalktı: 

- M Ü.qaade ederseniz gide
yim. . Budalaca hikayelerimle 
canınızı sıktım. 

Müzeyyen de bir anda dal'.iı
ğı hülyadan. uyandı. Ayağa 
kalktı: 

- Kat'iyen ... Ben böyl" hi
kiıycler:i dınlemeyi severim. 

Gözlerini tiı gözlerinin içine 
dikmişti. Ve kendisine o ka
dar yakın bulunuyordu ki şalı

nın püskülleri ellerine değiyor, 

sıcak nefesini ve teninden yük- ı 

selen o sarhoş edici kokuyu 1 
bütün harikuladeliği ile hisse
uiyordu. 

Bül"nd sarsıldığını hissetti. 
Muka-1;emet kuvvetinin son 
haddine gelmiş o uğunu anlı

yordu. 

(Baı t:ırafı 1 incide) 

gecesi, Malt.anın şarkında dev
riye gcunekte olan ve 3 torpi
todan rnürekkeb bulunan bir 
İtalyan filotillası, düşman filo- ı 
sunu görm\iştür. Biıınci muh
rıbin kumandanı derhal taar
ruz etmeğe karar vermiştir. 'Fi- j 
latillayı sevk ve idare eden I 
torpido anc~k 600 ton haemin
d idi. Bu torpıdo, buyUk bir ı 
İngiliz krm azörüne 700 met- 1 
re ynkla.şmış vt- 3 torpil ıtnuş- \ 
tır. Torpiller tam hedefe jsabc:t 
etmi~tir. 

İtalyan torpidosu birkaç top 
d1t abuış ve bu toplar düşman 

gemisine isabet etmiştir. Hasa
ra uğr.ıyan düşman gemısı 

sür'atle batmıya başlamıstır . 
• 1 

Küçük torpito filosunun mev-
cudiyeti meydana çılnnca İngi
liz gemileri , büyük çapta.ki top
ları ile cndaht etmeğe başlamış- 1 

!ardır. Filotillaya kumanda e
den tqrpidoya isabet vaki ol
muş ise de torpito son dakikaya 
kadar harbe devam etmiştir. ( 
Küçük cüzütamm kumandanı 

gemi ile beraber batmadan ev
vel bütün mürettebatı çık{J.r • 
mı; ve bunlar diğer bir İtalyan ! 
torpidosu tnrafmdaıı alınmış -
tır. 

Üç ltaıyan torpidosunun ta
arruzuna uğramış olan filonun 
imdadına dit1er bir tnkım cüzü 
tamlar gelmiş olmasına rağmen 1 
muharebe devam etmiştir. 

Muharebeye iştirak etmis o
lan b:ıhriyclilerin anlattıklarına 
göre, balan İngiliz kruvazörün
den başka b:r takım İngiliz CÜ· 

zütamlan da hasara uğramış -

brikalara kaı'§! 13, deniz ve 
kara tayyare me.ydanlarma 
karşı 38, petrol depo ve tasfiye 
fabrikalarına karşı 12, resmi 
binalara karşı d1t 7 hava akuıı 
yapılmıştır. 

lk'rline yapılaıı hücum 
Stokholm, J4 {a.a.) - Reu-

ter: 
Aftonbladet ls\'t..'Ç gazetesi, 

lngiiiz ha,•a kuvvetlerinin pa
zar gecesi Berlin üzerindeki 
almılannııı canlı bir hüliuıası-
nı yapmak tadır. 

Gazetenin yazdığına gorc, a
larm işareti vcriliı· verilmez, şi
mendifer ve yeraltı trenleri ilk 
istasyona ve tramvaylar da 
olduklm·ı yerde kondüktörler 
ve yolcular sığınaklara atılmış

lardır. Tiyatro ve sinemalar 
temsillerini kesmişler ve seyir-
ciler mahzenlere inmişlerdir • 
Tayyare dafi batarya.lannın a
tesi ~iddetli olmuştur. Arasıra. 

bombalanıı patladığı işitilmiş -
tir. 

İn~iltettyt• gelen yeni 
torpiilolar 

Londra. :14 (a.a.) - Reuter : 
Satılan torpidolardan yeni bir 
kafile son günlerde bir İngiliz 
limanına gelmiştir. Torpido 
muhribleriden wrinin kaptanı 

scyahatınin hadisesiz geçtiğini 
söylemiştir. 

lngiltere~·c ya.pdan a.kmlar 
Londıa, l4 (n.n.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretinin tcb
lıği: 

Bugün İngiltere üzerindeki 
diişnrnn faaliyeti, nisbeten az 
olmuş ve cenubi İngilterede ve 
merkezi lngıltercde bazı nok
talarda birkaÇ bonıba atan rnün
ferid tayyarelerin yaptığı bir 
seri hücumlara inhisar etmiRtir. 

--ıtııot--

tıritaıyan torpia~su taraiından 1 Marmarada fırtına 
batınlmış olan kruvazôr Nep- ı Tcl.irdağ. 11 (a.a.) - İki 
tun sınıfına mcnsub w• 7270 gündenbeıi Murmarada çok 
ton hacmind idı. ı :şiddeti! bir !ırbna hüküm sUr-

İçinde çıknn şiddetli biı' yan-

1 

mektcdir. 1s!anbuldan ve Şar
gın yüzijnden atıl bir halde köyden dün akşam buraya gel
kalan biı· İtalyan muhribinin mesi beklenen iki posta vapuru 
başka bir muhrib tarafından gelmemiştir. 

cer edilmesi mecburiyeti hasıl --•11«--
olmuştu. Fakat 12 teşrini vveı ı Maarif Vekili resim 
fecir vakti artık yoluna devam sergisinde 
etmesi imkfım kalmamış oldu - Ankara, 14 (a.:ı.} _ Bugün 
ğundan biz.zat. müretteb tı ta- sa t 2,45 de Mao.rif Vekili Hn
rnf1ndan berheva edilmiştir. san Ali Yücel Yozgat lisesinin 
12 teşrinievvel sabahı İngiliz Ankara scrgicvindeki resim 

deniz kuvvetleri 1uıreket üsle- sergisini gezmiş, öğret.men Ge-
rine doğru çekilmişlerdir. mal Bingölc ve talebelerine gü-

--»ıı.-.-- zcl eserlerinden dolayı takdirle-

Yugoslavya hiçbir 
toprak fedakarlığı 

yapınıyacak 
( Baı tar:ıfı 1 incide) 

dolayısiyle ve katlandığımız fe
dakılrlı klar dolayısiylc de bu
gün de bizimdir. 

Arnavutlukla Bulgaristanın 

ccnub Yugoslavynsı üzerindeki 
emellerinden bahseden baŞ\·ekil 
demiştir ki: 

- Yugoslav milleti cenub 
Yugoslavyası topraklarını, bii
tün Yugoslav hududlnrını icra 

Odada daha .fazla knlması çok 
vahim neticeler doğurabilirdi: 

-Teşekkiir ederim! Geceniz 
hayırlı olsun! diye mırıldandı. 

Mfızeyycn elini ona uzattı: 
- Sizin de .. Yarın ne yapa

cağız? 

Ah, nicin elini elinden çekmi
yor ve onu bu odada daha fazla 
alıkoyacak sualler sonıyordu? 1 

- Bilmem .. İsterseniz otomo· 
bille bir gezinti yaparız. Ya
hud müzeleri ziyaret ederiz. 

- Ben gezmeyi tercih ede
rim. füzeler için vaktimiz \'ar. 
H stahaneye de uğrayacağız, 
değil mi? 

- Tabii!. 
• Müzeyyenin sorduğı;. son sual 

Bül ndin üzerinde soğuk bir 
duş tesiri yaptı. Ar.l yere ge
ne kocası girmişti. 

(Sonu var) 

rini bidinniştir. 
Vekil serginin hatıra defteri· 

ne de şunlan yazmıştır: 

- Bu sergide ço<'uklar:ımı -
zın sanat istidadlanm renk ve 
ahenk olarak gördüm. Onlarda
kı bu gizli kudretleri geliştiren 
ve meydana çıkaran öğretmen 

arkadaşlanma teşekkürler ede

rim. 

bmda knnı ile miidafaaya 
melmiş buhınmaktadır. 

Çıb.'Ina.za ı.,ıiren ticaret 
nıüza.kert-Jeri 

Ncvyork, 14 (cı.a.) - Rcuter nj::m
sından: 

Bclgraddnn ?:c"york Tımes g rc
testnc gelen bir tclgraft.ı Almanya 
ıI Yugoslav,n ar ınd:ıkı ticJıi mu
zakcrclo.;rın bır çıkm:ız;ı ırmış oldu
gu haber \ crılmektedir. Ylig lııvya

nın fa. b bu day \CS.<İr hububat ıle 

m dınin ihı:ıc=.tım mutlak surette 
kontrol etmek ıstıycn Almanların bu 
taleblerı reddedilmi,Ştır. 

->ııc--, 

ÖL Ü M 
A.sir Mutas.ırrlf \c Kunıand nı 

n cı hum General llifat'm eşi, csb k 
Munrif Nazırı Fahreddin 'e merhum 
5 bık Knst:ıınonu mcbu u ilzzcddin'ın 
ycngel,.r-i, Toprak M.1h ulleri Ofısi 

UMum Mudur Mu vlnı Ş kır Rıfat 
Turolı "e S.:ızmnıı birkctı mııheııdısi 
H:ımıt Rıfat Tur.ılının anneleri, Be
vo Ju ıncrkez hcl fmı doktor Keın:ıl 
Somcrın "e Gelibolu e,;r. !ınd.uı Blır 
hııneddin Tanrı:ıverin koyınvnlıdele

ri \'e mut:cndıs Necdet Ernsbnııı bu
yuk kaym\'::ılıdesi Baynn Ne);re 
Turalı \0cf:ıt ..-etmiştir. 

Cenazesi {15 Teşrıniev\ el) bu -
gunku s:ılı günll Ş lj Elfal h ta -
hanesi ci\ arınd:ı Meht'.lb okak Nur 
np:ırtmanının 3 numaralı dnl;esin -
den kaldırılarnk le namazını mut~
nkıb Tc \'ikiye camlinde namazı kı
lındı1':ton sonrrı FC'riköyünde aıle 

1 .-ıbı·i tamna defnolunacaktır. 
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ikinci küme lik maç· 
larına 27 teşriniev

velde başlanıyor 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

- Evet, Filibcli iyi ç:ılı~ıyor. 

Sonra kendisini iyi koruyor .. 
- Y encmiyecck Aliço .. 
- AJ{'?am da yaklaı:ıtı. 
- Saat kaç vrır .. 
İhtiyar Cazgır, geniş lmşağı

nın :ırasıııa sıkıştırmış olduğu 
ırı ve çift k~p~klı Scrgizof 
saatıne el attı. Çıkardı baktı: 1 

- Saat on bire çey ek var. 
dedi. 

İhtiyar Cazgır ui saatin 1 

on bire çeyrek oldu•!1mu S<•ylü
yordu.. Y:ıni, nkı:ıam ezanının 

okunm na l.ır c e; TC'k var
dı. 

1 >emrk ak. :ımn bır sa::t k .... -
d:ır bır ~ v hılmı tı. • ·asıl 1-ı 
sa Filibcİi w dört aate y .. kın gü
r~tıkten sonra, b"r şaal kadar 
daha 1 mın:ı gü c d. y tabi
l ek i. Daha canlı duruy rclu. 

K vaso~lu. s1~ti h. ber alın- 1 ca, Cazgıra hitaben: 
- DesC'ne ak"ama bir sa:ıt ! 

Cazgırın ağzından 18.f daha 
yeni çıkmııjtı .. Bırdenbirc Fili-
beli Kara Alımedin: 1 

-- Ah?.. 1 
J:ıyerck <lönmeğ<.: başladığı) 

göı üldü. F'.iJibcli, twğ kolunu sol 
kôluyla tucmu:,;> sızlanıyo1'<iu. 

Herkes, Ji'ilibelinin kolu lu 
nldığmı zannetti. Halbuki, dir
sek oynağından incinmişti. 

Aliço, alttan kalktı.. Doviı -
nen, sulanan I<'ilibelinin yaıuna 
giderek kolunu yokladı. Kınlan 
filan yoktu. 

Giire tabintiyle kaldı. Fakat 

1ntıbak korni yuruı tarnfııidan müs 
uıkıl knlınalanııa ~.araı venlcn ıkin-ı 
cı kumerıın Alemdar, Anndoluhisar 
Bt'yleı bcyı, Eyup, Hı lal, İ:stıklal, Ru~ 1 
mC'lıh s:ır, Dn\ udp.ı"a ve Yenışehır 
Dogu kıılubll irıin n , ç z kulmaınala ı 
ı·ı için 2 haıtndnnberl tanzim edil -
mektc olan Çukurbo tın, Kaı agum
rük sana ının h ıırlıklaı ı lııtmek 
üzcredır. 

Dun • k , 'l' bol r mC'rke1.irıdc :n
k turu t. r z.ım edilen ıkıncı kur ku
lublcrlnm lıg m.ıçl,ırın.:ı 27 te r nı 
c'vvclde h;]'Jlıı'l.acaktır. 

VENi NEŞR!YAT 

Necmi Rıza Ahiskan 
No. 270387 sANA NE oLnu aöNoL 

GoNLOMü l31R TJFLI D1LBAZ 

AYŞE KIZ 
270388 

Rl''HUNLA BENİ SEV GOZELtM 
0. IZTIRABIN SEVG1DEN Mi? 

ADA N A LI ABDI 
O. 270389 GELtN ATTAN lNMJYOR 

ACAM YATIYOR H:ılk t:ırkıııı 

İ stanbul Hava 

1 - Miıhurlu numunesi 
caktır. 

Mıntaka Depo j 
Amirliğinden : 1 

C\ ~tıfında 150 ı; ..... ı er karyolası salın alına-

Illf y<l:mı Filil•clı Kara A hıned 2 - Pn1 ... rlıkla ihalesı lu/10/1940 çarş. rntm glinu saat 14.30 da Yeşıl-
H U K U K GAZETESi 

bıt ·ı •ığı ıcın .Alico, galib ılan koy hava mıntnk.ı depo anıırli i tınalm:.ı ko:nısyonuncı.ı yarıh:ıcnktır. 
olurm ı~u. Altı n<'drn beri Cm' d Hakk~ 1 3 -- tstcklilC'rın nuınunC' \C ~ rtnaıneyi görmek üzere her gün Ye 

özbey taralından Turkçe ve Fran- pazarJığıı gırcccklcrin· 450 hı, d, n ıb.uet muvakkat teminatlarını BaKır-t _ ~ , Fibbcli Kara Ahmedle, sızca olarak neşredilmekte olan Hu- • köy mnlınudilrlugune yatırıp mnkbuzlarlylc birlıkk ınezkuı· giin ve E11ntte 
Aliçonun bu son güreşidir. kuk gazete: ının uçuncü cıldinin komi yona ınur. ca. u.ırı. (9894) 

Filıbclınin sağ kolu bundan I 45 - 46 un • ralı ı.u halan d. ha gu-

1 

ı 
wnra, yn'.·aş, yava~ kurumuş zcl ve m.ıtckamıı bır ekıldc ıntişnr D j D 

11 1
.} 1 ctmi lır. o. uyucul.ırımıza t.ı\siye ev et emı

0

ry·o arı a" n arı ve incelmiştir. cderız. · J 
Fılilxlinin sağ kolu ipince 

15 BIRINorrEŞRlN 1940 

var.. 1 
- Öyle usta .. I 
- Dört saattir gi.ire~iyoı lar, 

1 

l ld V ·· t t l] ı 1 l\tuh:ırPmen bcdellcrı n• ısımlcri n~gıd:ı ynzılı ıkı grup kablo , e tel-

At:ıli ı .. F.~~bcgulir~ş ıhı amakz botu. , Tİ VATROLAR ı ler 29/11/1940 cumn günü ~ant 15 den itıbaren ayn nyrı ve kapalı zarr 
ço, 1 1 nın em a urga _______ _, __ _.___ usulu ıle Ank, rada ıclare binasınd:ı satın nlınacaktır. 

kt>miklerini kırmıştı, ve hem de Ş h • Bu işe girmek istiyenlerın her grup hizasında yazılı muvakkat E N D • N 
kaza Olarak Sağ JtolUnll kazıkta I e Jr minatları ıle kanunun tt'lyııı ettiği vesikahırl Ve tekliflerini ayni gün TiR 

demek.. incitmişti. 1 tiyatrosu 14 e kııdJr l.omisyon ıeı ligine '\<'rtneierı luLımdır. ı - 1940 

Bu incitme vak'ası Filibeliye 1 temsillerı" .Şartnameler pnrn<>ız olarak Anka ·adn malzem(C .dairesindenM, uvHnvak.kdaatr-

1 

Tı ı• Şı BAN KAS 1 l KRA MIYELE RI 
l adet 2CtOO lirnhk = 2000.- lira - Öyle ... 

- Filibeli daha cok dıri .. İyi 1 

pafada Tesellıım vr. se\ K ferlıginden dngıtılacaktır. (9810} 
ı>ahalıyn mal oldu. %avalh peh· I Malzemenın ısml Muhammen 
li k 1 k şt Tepeba,ı Dram Kısmında 
vanın o u urumu u. bedeli teminatı 

3 > 1ouo > = sooo.- > 
6 , 500 > = 3000.- > 

12 > 250 > = 3000.- > dayandı bugün.. j 
- İdmanlı ve be3li olduğu 

belli. 

15/10/l!J40 "alı gunü akşamı 
. (Sonu var) 20.30 da Llr;ı K. Lira K. 1940 KüçUk 

1 - Yt>raltı \ e suplon telefon 34285 - 2511 38 

40" > 100 , - 4000.- > 
75 > 50 > = 3750.- , 

kabloları 5206 
2 - Booın telleı ı 

* "Yeni Sabah• Jn dcv·nınlı bır O T E L L o 
o!.uyucu u imznsile mektup gönde- Her tarn!n otolıus \'ardır 

390 45 -- ~Wldan sonra bir kazaya 
uğramoz a Aliço, bir şey ya
pamıyacak hasmına .. 

Öyle gözükiiyor usta .. 
Dert1cğe kalmadı, iJirdC'nbire 

Fi1ıbeli Kara Ahmedin capraza. 
girdiJi görüldü. \·e, kısn. bir 
b :unlcder. sonra hasmı nltına 

re ı ktirıirtııı.f': 1 
:Uurac:ıatmızı tdk•k ettık. Gllll'ŞI Ra dyo Programı 

tcfı ık.ırr ız yalnız pcrŞ{'mbe . g{ınu 1 • • 
kc rctı munderecat dolayı'lile ıntı an 16/10/940 SALI 
cdcmeını~tir. Sız çarşnınba gunu çı- 11.00 Progr:ım, ve ıncmlckt't 

1 !!!!_hisarlar U. Müdürlüğünden: 

rud:. 
Alico, nlltı. dü:ımUı:tü. lfalkıp 

kaçmağa sa\'a.ştı. F ilibeli de 
hasmını altından kaçıı mamak 
için kazıkladı. 

Alico, kazığı yı::yincc, <>ldu
ğu yerden fırladı. Fakat, Flibe

saat 
kan ~frıkayı da oknınamış olncnJt- ııyarı 

sınız. Zira ı;:<ır<",,amba günü çıkan kıs- 8.03 Müzik: H.ılıf program (pl.) 
:f.ın onlı ılc cum::ı giınü intiıı::ır edt>n 8.15 Ajans hnberlcrı 
~ısmın başı bırıblrıni tutuyot· 'e ik- 8.30 l\fuzık: Programının dc,·amı 
mal edı)or. Mu\alealarınızı hiç . :ı- (pl.) 

dcddcn harıç nynwdık ve tenkille- 8.50/9.00 Ev k.1dını - Yemek lıstesi 
rinizi memnuniyet ve ıevinçlc kar· 12.30 Program, ve memleket saııt 
şiladık. Çunkd bunları yazmakla aynı 
«Yeni Sabah> D lınrşı ıılilkn ve b:ıg- 12.33 Mlizlk: Muhtelıf şarkılar (pi} 
lılığınm ısbai etmiş oluyorsunuz. Bu 12.50 Ajan• hnberleri 
itıb:ıı l.ı ıkaz ve tevcccühunuzc teşek- 13.05 Muzık: Plaklarla muhtelif 
kürler ~erız. tKI ıuı, r prcgraının dev:ımı. lin;.., kazığını sökemedi. 

Fılıbeli, hasmını ~ltınduıı ka 1 Askeri i k işleri 11 ayarı 
çırmrunak ~in kazığı ul mesa ______________ _._ 18.30 Konu.ma (Çıltcinin saati} 

18.00 Progrıım, \ memleket s:ıal 

basmıştı. Fatih Askerlik §Ubeslnden: 18.45 Muzık. Çıftclnin saati 
ŞUBEYE DAVET Alic:o, Filibelinin kazığını sö- ır..30 Memleket saat ayarı, ve 

- Emekli Emekli yüzb:ışı Hüseyin ajans habe,.leı i kemediğinden dolayı içerliyor - Hu'il'lu ErUmin acele ~beye mura
20.15 Radyo gazetesi 

d u. Bu sebeblc iki taraf ar&sın
da bir i>;.ıad vücud buldu. lki 
pehlivan da sanki kazık oyu -
nundan başka oyun yokmuş gi
bi üst ünde durakladılar. 

Flıbeli kazığı hasmına sök
tiirmemek için olanca kuv,·etiyle 
zorlanıyordu. 

Aliço da hasmının kazığı sök 
mek için en zorlu mukabelede 
bulunuyordu. Yani Filibclinin 
sağ kolunun kırılması hiçtendi. 

Filibeli, mütemadiyen kazığı 

tnzeliyordu. Aliço da, öne fırlı
yoı· .. Yanına dönüp kazığı sök
meğ çalışıyordu. 

l ki pehlivanın mücadelesi e
peyce sürdü. Ve, çok heyecanl ı 

oldu. Kava.<>oğlu, kahkaha ile 
giilüyordu. 

Cazgır, heyceanlanmıştı. Ne 
olacaktı? Cazgır, I\:a\•asoğluna 

sordu: 
- Usta, ne olacak dersin?. 
- Aliço, sökecek kazığı .. 

Korkuyorum. Flibelinin j 
kolu kırılmasın .. 

- Eh ! İdare etmezse bu da 
olur .. 

Korkuyorum doğrusu. 

cati. 

Azapk:ıpıd:ı Mchit 
2 No. 

yokuşundcı 

21.45 Muzik: Radyo saltın orkestrası 
(Violonist Necıp Aşkın idaresinde.} 

22.30 Memleket aat aycırı,ajans 

hnberleri; Zınınt, E ham - Tnh\ iUıt, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat}. 

22 45Müzık· Rndyo salon orkc ırası 
pro r mınm devamı. 

YIKICI SAİD 
Dukkanınd.-ı tuğla, kiremit , pot

rel, dr.mir (Ubuk ves:ıire 
satılmnktndır. 

23,00 J\.luzik: Dans mUz.ıgi (pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program 

kapanı$ 

ve 

TUrk Maarif Cemiyetinin : ~~ 

BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 
Çekiliş 10 / 11 ı 1940 

BİR B t LE T (1) LiRA 

15400 LİRA 
ikramiyesi vardı r . 

BUtUn piyango bayilerile Cemiyet şube
lerinde ve İstanbul Erzurum hanında 
T. M. C. Resmi ilan işleri BUrosunda 
sahlmaktadır. " 9418 

Muhammen B. % 7.5 teml ıtat ı 

Lırıı Kr. Lira Kr. Ek51ttme 
~inıi MiKdarı ıek ll aaııt i 

Elcktrık m. lı:cmcsf 40 kalem pnzarlık 23/X/4Q- 14 
(muhtelif) 
Hırdıwat levazımı 30 ı. - - - - pazarlık 23/X/ıl0·14:.mj 
Motopomp 1 ndcd 9C5 - 72 37 pazarlık 31/X/40-16 j 

1 - Şartname v.ı ınuCrı;dnt listesı mucıbınce yukarıda cim; ve mikdar-
ları yaz.ılı 3 ka~em y,ı hızalarında göstenlen usullerle satın alınacaktırJ 

2 - Motopomp muhammen bedeli mu akknt teminatı l}izasınaa ya-' 
uıı~~ I 

3 - Ek ıltme hızalnrında yazılı gı.in \I' aatler:le Kabntasda Levazım 
ve mubııyrttıt şubesıııdeki nlım komisyonunda yapılac:ılttır. 

4 Şnrtnnnıc ve lJ eler sozu geçrn ~ubeden ı.ıaı-asız a1ıııalıilir. 
5 - lsteklılcrin tayin olunan gün ve soatlerde % 7.5 guvemne p:ırala-

r1lc blrllkt mczkür komisyonıı müracaatları. c9793> 

Ankara Harb Okulu K. dan 
ı - Askeri liselere n:.kerl Lgıetmm yetişt"rilmek üzere Harb okulu 

kadrosuna 6 talebe alınacaktır. 1 
2 - Bu talc>belcr Harb okulu talebesi olarak Anknroda Dil - Tarih -

Cografya fakultesinde yabancı dıl tahsili görecek \ e askeri öğretmen ye
ti~irilecektir. 

3 Kabul şartlan: 
A - Harb okuluna giriş şartlnunı haiz olmak. 
B Lise olgunluk imtihanını \er-niş olmak. 
C - Ynbancı dil bilg:si ıyi dcrcccdo olmak, J 
4 - İsteklilerden seçilmek suretilc rlmacak talebeler hıgili ·:·•••, 

Fransı1.ca, Almanca şubelerine tak ım \C fakultcnin 940 • 9.U tedrisatına iş
tirak cttırilecekl rdir. 

5 - 1steklilerln eıırak ve \ esaiklc llnrb okulu komulrınhğma ve daha 
faz.la malüınat almnk istlycnlerın Askeri Liseler mU!etl -lığ.ne müracaat- 1 

Iarı. (1250) (9770) 

Av Vergileri Müdüriyetinden : 
A: vergileri ldnresinec açık e:Csıltmeye konulup temdıden 12/10/1940 

tarıhiııde ıhalı· cdılecegı c\ velcc gazete llo ıl:in edılıniş olan ın:ıhrukatı ıta
ya talıb çıkmamış \ e 12/11/1940 tarihiıw k::ıdur bir ny ıııuddct zarfıııdu 

paz.arlıklo satın nlınmnsıııa kıırar verilmiş oldugundan talib olanların ı.ı\' 

vergilen müdıriyctıne muracaatları ilfın olunur. c9887> 

Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden: · 

Cinsi Tahmin bedeli K:ıt'i teminat 

Tndılfıt ve tamirat 2i59.78 Lır:ı 413.97 
Perakende ı<ıtap satışı işi !r;in ist~nlıul linin~rsıtı.'Sı mcth,ılındeki bin.•
dahıli tadiUıt ve tamiratına nid pazarlı,.; c•k ıltmc.::! 16/Birinei tcs

nn 1940 tanhine tesadiıl eden çarş:ıml>:ı g<1nu a ıt 15 de Ankara cad
desi ikdam yurdundaki ınudilrluk bınasında yapılııc.ıktn". Hu usi VC' fenni 
liaı-tnaınesı ıl• ke if e\ rukı ınudı.lı luktc ı;oı l .elııl r. lbkklıleı ııı katı kını
nat akrelerılc b rlıkte ıl.ın edilen r.a{\tte nmdu lJ kl)mlsyon oda ıırn mu-
rac.ıufüır . c9865> 

1 

rho:: daha gır-1 
Bu gıdı le beni ı; ıycc.ck yrl ud -
yanı bır yCTe takıltırak iız.erıınc ~ ı

kılaccık. Almnnen: 
- l!C'y c1rkad:ı ! Biruz ün t:ır t 

git benı ı;ı ni)cc&.sL'l, dechm. Hcı f· 
- Alman .Alnı n no Alm ın d y..>r. 

nni ke ık ve m.ın,1 ız kclunelt-r le 
ben .ıl anca bılmcm diyotdu. B ktıın 
olaeak clegıl, berif beni hakikutcn 
çıgnıyccck, hemen ayaga k lktım. 
boş b · yere oturtmak uzerc her ıın 
kolunu tuttum k:ıpının dıbinc geti ı
yorduın. Trun 1taly .. nın yattıgı ınn

hnllc gclır ş idik. Sarhoş scndcledı 

yuni n. ı\ nz.cnesinı muhufa1.u cclemi
Y<'rck ttalyanın uzcrinc yuvar!. ndı. 
Ben kcndımi zaplcdcmcınis, sarho la 
bcrnber yere du~muştum. ttnlyr.lı bır 
den lJırc uyandı kendiri karanlıkta 
bulunc. ne oldul:'lmu nnlıyaın&dı. 

fhtimal t:eblcrinl yokluyorlar ... n -
nilc: 

Bir çalgıcının seyahati 
68 1 ' HE§C4 

c ('":TI oc 
b. rr ızı l , dıyordum. 

' rdıyan k b h ti hep bız
d b , du..,u ıçın benı 1 ozumle kan
dılı y • ıy. cagı gıbı elındeki ın ııo-ı 

p~ı yahud an~htar dcstcsını kafa-ı 
mn lndırccc ı uph<' ızdi. Gardıyan 
elındckı eı erı b. ınm hiza ınu ~ ıl-1 
dıra.ak odayı mu.ıycnc cltı. \ e sar
haşlarm horul horul uyudukh:ınnı 
gorcrek mılar, d dı·sa~u tu gıt
ti. So•1 gc>lcn arho .ıyak uzcrındc 

duruyor, , nlıkt, nereye otuı aı.;a

ıtıtu, ne t..:ır fa gıde<;c ıni k t.remi-
1ordu. Benin gozum karanlı a lı -
nu · olduti ınd n herıiin ha ek<ıtını, 
ayakta ikı tarafa 1ö<1ll ndıgını göru
yor, farkediyordum. Sarho : 

- Apsent apseı t, \ 1\ i dedi. Ellenni 
iki tarafa a arak yüı umege başladı. 

- s., i diyerek, uzcrine du ('il 

ı;nrho u ıri ellcıile yıunrul:l:tmağn 
başladı. Digerl de mukabeleden gcıi 
k3Lnıyordu. fşin <:n garibi yumrnk
lıdan bir. çoğunun da ben!m suratı
ma ınm('Si idi. Halyan~ 

- Miyokaro flyamife:ri 
Yon! 

Do tum, kibıit kıbrıt, diyordum. 
İtalyalı: 

- No fiynmilcrı Lınimnle yanı kıb
rit ~ok hay-.an. 

Dıye çenemin altına bir yumruk 
indirmez mı? 

Hcrıi beni U.nıy mnmışlı. lstcr ta
nı ın ister t: nıma ın! Bu yumruk 
artık abrıını tiıketmıştl. Ben bir 
t:ırafd, n o gelen snrhoş ile ftalya
lıyu yumruk \ urınağn b:ıı:ladım. 

nu muhı rrbc (' n.ısında uçumuz 
de ayaga k, lkar::ık yaka yakayn gel
mı ıdik kı tngılız. 

- Oh! Yu.ırencs 
Diye ynttığı yerden fırladı. Fron

s1zın ~vurduğu ilk yumruga hedef 
oluı· olmaz o da kavgaya girişti. Beş 
dakıka sonrn Fridrih de aramızda 
idi. Bir tokat yumruk p:ıtırtısı ki de
me gitsin! Ne kadar imtidad ettiğini 
iyice bil<'IT" 0

:tnruır Bu :.ırada kapı n-

çılaı Cardiy.ınln uc dort poli ıçeri 
gırdı; gmdiy:ının ehııdckı feııeı· oda
yı tem ır ettı. Birıbirimiz.iıı ybzune 
baktık: Ne ust ne baş kalmış ıdi. Yü
z.umuz, gozumilz., elbisemız parı;ıı -
lanmış idi. Suratımız tırmık içınpc 

kalmıştı. Polisler bizi ayırdıktan son
ra Han · 

- A~ll!şıl<lı! Bu çingeneler snrho -
lora rahat vcmıiyccC'klC'r. Bunları 

bıışkıı ycı e koy:ılım dcdı. Ben ku -
bahatsiz oldur,'Umu temınc knlkış -
tım. Lakin hiç !aidrsi gorülmt.iyor
du. Bere ,et \"emin gardiyan: 

- Ad<lm sende! Bu hel'ıfler ile 
kim ugrnşacak? Zaten s.1bahn ne 
kaldı? Ne halt ederlerse etsinler. Bi-
ze de: · 

- Eğer bir dnha giirultü cdcr:ıe
niz ben sizi nereye kapıyacııgımı bi
lirim, dedi. KandıU yakma ı için bir 
çok rica ettık. En nihayet hC'lc y 

M 

.kalım. F. kot l>.ır daha kandılı de
vıı·ırsr'lız vay h:ıl.ni:ı:c? S b:ıWeym 
kırdığınız. kendi ıle zıyaret ettıcmiz 
yag 'e !ıtılın para ı da alınacaktır. 
Aklınız.da olsun dcdı. 

H.ıkıkat halde bıroz sorıı·n pence
reye harıçden CV\ el un den dahd :ı.ı~ o
sı:ı. bir J,andıl konuldu. Son gelen 
sarhoş oturur oturmaz. sızdı. Diger
leri yorgun olduklarından lJircr t;ı .... 

rafa c;ekıldılcr. Yarım saat' sonrn beş 
odi! arkad~ı ı dcrı:ı biı· uykuya d.ıl
mıştık. 

-7-
S:ıb:ıhlcy n bizı pek erken uyan -

dınnışlardı. (Kuyzer} caddcsındc bi.zj 
çeviren Hans: 

- Havdi bakalım ıkl çingene dışarı 
çıksın, dedı. Bu çingene Jiifzına o ka
dar hiddet ediyordum. Fakat sabır
d.-ın u.-şka çar ... yok. 

N• C'VC &idecı>Siz? dedim. H erif 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

210 > 25 > = 5250.- > 

Keşldcler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 

Ajiuat oı;, 1 lkinclteırln tarihle· 
rinde yapılacaktır • 

.......................... ıım:m:m;;:.. ............. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

939/46 
J-:mniyat sandıgına borçlu ölii Aliye varıslcrıne ıl!ııı yolila tebliğ 
B.ıyan Aliye', Be.,ıkt.-ı~ Teşvikiye Muradı.ye mahollesJ Bayır ~okak 

eslti 22 yeni 40 No. Iu iki kısım bır e-.in ıaınammı bırinci derecede ipotek 
gosteıcrek 11/12/932 tnrıhınde 15296 hesab numara ile sandıgımızdan al
dığı (IGOU) lira borcu 10/3/939 tarihine . kndnr ödemediğinden fniz komis
yon ve ma• ari!i ile beraber borç (3430) lır (72) kuruşa varmı§tır. Bu sc
bcblc 3202 numaralı kanun mucihınce hakkında lem takibi başlamak iıı.e
re tanzim olunan ıhbanınme borçlunun mukavelcnıımcd<? gos«!rdlgi ıkıı

metgahına gönderılnıiş i"P de !Jcırçlu Alıyenin yukarıda ym~ıl.ı ndresde 
öldugu anlaşılmış ve tE'blig yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci mad
desi \clnt halinde teblıgatın ilnn suretilt~ yapılmasını amirdır. Bo~lu Aliye 
miras~·ılun iı,;bu lliın taı ihinden itilıaren bir buçuk ay içinde sandığımız:ı 
muraeaatla murislcrinin borcunu odcınckri \cya kanunen kabule çnynıı 
bir itirazları varsa bildırmeleri lfııımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar ve 
yahud başlr_v:ın fakibi usul ılaire~ınde durduıulmazl:ırsa ipotekli gnyriınc>n
kul mezkô.r kanuna gcire sandıkça sntılacnktır. Bu l'ihetler alfıkndaı·Jarca 

bilinip ohıl göre h:ırcket edilmek ve her birıne ayrı ayrı ihbarname telı-
liğı makamına kaim olmak ilzere keyfiyet ilfın olunur. (9839} 

lstanbul Defterdarlığından : 
Boşı'kt.ı'iŞ kırtasıye depo:,uııd:.ı yaptırılacak 99Gti lirıı 9 kuruş keşifli 1.a

mır i ı açık eksillmey"' konulmuştur. Eksıltme; 21/10/1940 pazarte l günu 
saat 14 d Dl.'ftenfarlık Milli Enıl5k Mudm lugıınde toplanacak komisyon
du yapı ı:ıcaktıı·. Mıiııakasa evrakl Milli Er.ıJ k ~hldurlugıı 4 Unctı lrnlc
nıınde goriilcbılir. isteklilerin bu ise benzer en az. 5000 liralık iş ,,yaptıgına 

d.ıır ekl>'ltmc gunt•.1derı 8 gün evvel alınmış ehlıyet ve 940 yılın:ı nit Ti
caret odası vesiknsı \'e i48 liralık mu\ nkkat teminat makbuzile ır.a.kür 

koınicyı>na müraenntlan. (9495) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırına ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Leyli 'rıb lalt•be yurdu için hizım olıııı JOOO çıtt lt.•rlik açık eksiltmeye 
konulmu.,tur. 

El,sıltmc 26.JO.!HO cuınarte..,l günu saat 11 de Cagalogluııd.a Sıhha.t 

ve 1çtım.ıi Mua\ enet MudurlııgU l>ina.:ında kı.rulu komisyonda y,ıpıla-

CH.Ktır. 

Muh~ımmen ri:ıt beher it•rlik ir;iıı 175 kuruıılur. 
Mu,·al.kat teminat 132 liı ..ıdır. 

1ı:.teklılcr şaı·tr,ınıc \ c ni.iınuı1esini her guıı kon ı yonlla gorebılırkr. 
ı tel.liler 1940 yılı Ticaret Od:ısı \t' ika iy le 2490 sayılı kanunda 

yazıl 'e ık. lar \ e bu ı e yeter nıu\ nkkat t<:'TIİnat m:ıkbuz veya b.mka 
mektubu ılt• birlıkte belli ı;Un \ e ı;:ıntte kom is) ona gelmeleri. (9740) 

Sııhıbl· A. Cem:ıled:!in Saraço~lu - Neşriyat MUdıırü: Mac. d Çet in 

Ba. ıld ı yer- ( H. Bekir Cursoylar ve Ce ma leddln Saraçoğlu matbansı) 

- F,lmın ı.orime! Ko nıscrin ya
da;;;Iarım da uynnmış!:ır, nerede bu
luııdı.1kl.ıı ı!.'.ı .ml.ım:ık içııı göz.lcrıni 1 
ug~turup etraf. bakıyorlar ıcıi. ltnl
yalo; ı: 

Komı;t:.ıda, fiynmifeı ı yani nasıl 
kıbrıt dcdırr\ hiç r (,ık.ıı ınndı. 111-, 
gilız: 

- Tuaren c· 
Clin.lc ni terk.ır etıncktcıı 'az geç 

miş, Fr. n ız ap cnt yı\,lama'ilnı 

lcrketmı tı. Bızi mutcakıb dıger ıı(. 

kişi de el :ırı çıknı·ılılı. Bız. ikı polı,slc 

le ) uk ırı 'ıktk. Komiserın odıısıııd, n 
ıçerı girdık. Komiser o akşan bır 

çok defa uyanmış ~:ahud hıç uyu -
mamı Glmalı ı.ı. gbzlerı kıpkırmızı 

idı lç<>ıı gırdigımızı goNJr ..gonnez 
.ıyaga k.ıl 't1: 

- Uı; nı-lıoş bu mu" dedi. Hans 
elıle uç ;ı: abancıyı s:o ter ·<>k: 

-E,d. 
CcYabını verdı . Konıı e heı ifleı m 

Alm:ınen bilmedıklerıni haber nlm
ca, lısa:ı asına pollslcrduı b.trinı ter
cümanlık etmek için oda ınn çagır
dı. 

Bir tnkım su:ıl ca ·eblardan sonra 
'korııİSCl: 

- Dunlor bırnz ıazln içnu~ler, baŞ· 
ka k.:ıbahaUcrı '· r mı? dedı. Bır ptı
lis: 

H ;ı: ıı ! C'ncidcnin u~rindc sıı -
dıklau ıcin k:ıragol:ı gdirmegc m~c
bur olduk dcdı. Komıscı- yabaııc.ılıı

rın miıs,clzinı ecza bir lınrek. tını 
göreme<Ui:ı ıı;ıııı s. Iıvcnlmclc'"ll'ı 
emretti. Bu s:.rnd.. pol s Har : 

- Mcisyo komıser, galıb.. ı 1ge .e· 
leı gec:c sarhoşları soymagu te ebbı&S 
ettılcr. Bır k.ıyıplaı·ı olup olnı:ıdı· 
gı bir defa sorulsa? c!emez mı. Bu oı. 

artık namusuma dokundu: 
AHedeıı:.ıııiı:. hır z kelime ınl 

sık ık tekrar cdı;ı:or uııu1, bılah ı e 
aleyhınızdc> ıkomcı dava edecegınu de 
unutmayınız diyiv~rdiın. Hans ccva· 
bn hazırlanmıştı. Sarhoş{, rı ) akala
yıp ı;:et ren memur· 

- Hu; wnnctmrm. Qwıkıı ı hoS-
lm ı'n uz.f'fı C'V\ eler. r nıldı, be P -
raları olrı'i dı.:ı meydaPa çıktı. 

DC'c!i. 'Ko nıser yııba11cıl.ır.ı bir dnlı:ı 
çok fçmcnıcleri ı~iıı Cır iki nn ıh::ıt 
veı·dıı.tcn sonro salıvcı dı. Sıı :ı bız.c 
geldı. Komıscr isticvaba başlüdı. 

- Şimdı ı;:ız.ın ile g.ıruşcluı · BLI 
p: ·, l ı .. Jdınız d(~ı;ıl mi" 

H.:ı) ., {S.on\I var) 


