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Köylüye yardım 
lindeki mahsulü vak· 
tind t sı· edenler 

d kazanaca lar 

ühiat 31 ilk teşrine kadardır 
Ankarn, .7 (Hususi) - Hiikfımet miistahsil halka yeni 

tnenfa...'\t., tooun eden bir karar \Cnni~tir. · 
Malum oldu"' ·· ı ·· ı • tlaf , _ g1ı uzere m mmet; bu.ı{da~·, !'.a.vdar, arpa, ),ı-

ıf ~ahhluta el ko)nmştu ve hlın1ar Toprak ~lahsulleri Ofi-
~ ından sn.tın alını)or. 

• Şimdi hasat zamanıdır. Çift-

i Za ha çi elinde~i malı vaktinde teslim 
ederse•kilo başına 1 kuruş faz-

r la alacaktır. Toprak Mahsulleri Şhltletli muharebelere l!tlllUle oran mnnbit \Jkra.ynadan bir mall7.llnt. 

Ofisi tarafından satın alınan bu Mı k d ~.....-.-.-ı:ıı:ıı~e....._.~ .. * 
The Times re/ikimizin 1 ınaddelerin fiyatları 28 mayıs OS OVa bil İriyor • 

yazılarına bu defa hususi tarihinde tesbit edilmisti. ınoı·ı:zı re ar~ı 
Bertin bildiriyor: 

b · h Ellerindeki malı 31 . İlkteşrin 14 A 1 • Y 
. ır e emmiyet ve kıymet 1941 tarihine kadar teslim e- m a n 
:;,;:.edendbir hadise vor. denlere bu 28 mavıs tarihli fi-

- ı 0 a hemen ayni yattan bir kuruş • fazJa verile- T • 
11unde Hariciye Nazırı Mr cektir. a yyareSI 

Sovyet 
Almanların m:ıkavemeti 

Eden'in A v · 1 İkincitesrinden sonra bu 
daki bir suale ••e d... ınallar gene eski fiyatla satın a- bügu··k bir vam nam arasın- . du·· şu·· ru·· ldu·· 

"' r ıgı ce- lınacaktır. 
"~P~a Türkiye hakkında ayni J '" ~ --o--

;~:::• iz,::i:~7·· :::.:~ Bir Alman gazet~sine Sovyet filosu 
zayıflıyor 

taarruzu ---o--

bekleniyor 1 Kazanılan zaferler, 
m ... a... . . _J 

1 göre İngiltere Ruslara Finlandiyadaiki adayı . Alman halkına nasıl 
) lngiltere herşeye karşı ( •1,.. d·ıd· ., Hiiseyın Cahid YAI~IN işgal etti 

T ~~'de intişar eden lstan bu 1 ve Moskova, 7 (a.a.) - B.B.C.: 
> hazırlıklı bulunuyor ( 1 an e 1 1 ~ 

akalerun maması artık ç k k 1 Sovyet orduları umumi karar -
ıaşııdı kşa.t'i ve açık surette an- ana a M e- gahın<lan: 

· arki Avrupada teşkilat tSonu sayfa 3 aütun 6 da) 

l izbon, 7 (a.a.) - B 1radn.n ~ 
tt.,;., ..1.re ile Nevyorka r-ıtl'Jlçk 

1

1 

üzere Lizbona gelen • 1.er 
Duff Cooper İngiliz ~faretine 
inmiştir. Sabık istil: r at na - 1 

zırı yaptığı beyanatta AJman 
hava kuvvetlerinin İngı1tere;ye 
yaptıkları hücumlara fasıla ver . 
miş olmasının yalnnda yeni bü
yük bir taaruza geçilmesi ihti
maline del~et edebileceğini s6y 
l mişfir. 

yapıct bir milletin lüzumwıa y •. V d t • 
l~aret. eden ve bu milleti lfosya a e m aş 
0 ara;ı<: ;k~bul evleyen Lomlralı 1 • 

rb~~~unızın "Şarki Avrupa,, ta- Gazete dıyor ki• 
ll'l ıle kastettiği havali Lehis- • • 

tan :Ue Baltık devletleri olmayıp Türkiye, İran ve Irak ken 
~katen Ş~rki Avrupadaki dil rn +.o.hrtit eden tehlJ·· d _ memreıt tlefden ıbJret or- '~ 
TÜ~~da. şüphe ıkalnıamıştır. kenin farkma varmışlar, 

yenın bu memleketler ara- lngiliz-Bolşevik komplosu~ 
hın~ . dahıl olmadığı yalnız 
:ı:rıcın sevk ve idaresi~e muh: nun vüsat ni anlamışlardır 
~~l~~ıklan yakın tarihlerin ..-.... Y * '4h aı& 
ıetle .e ıyle sabit olan bazı mil- Berl · 7 ( ) D N B 

rıuı mevzuu bah oo·ı . ın, a.a. - . ı . . 
de artık hi .. s ı dıkleri bildiriyor: 
götürm.' ç şuphe ve tereddüt Berliner Boersen Zeintugun 
çıkmış~;.ecek surette meydana 

1 
diplomatik muharriri: 

The Tinıes ref'k' . . ~ (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 
kalesini • l ı!Ilız.ın, ma- ~~~~~~~~~~~~ 
sunu ~. manasını ızah husu
b a .~osterdiği mü.sarante ve 
h \" munasebetıe memleketımiz 
al\·~ıı:aa _kullandığı dostane ve 
~1 lisaııa cidden müte
k~ki~. Makale münasebeliyle j 

. addus etmesi melhuz olan 
81!1tcfehhümün en ufak gölgesi f ~e kalınarnıştır. İki ınütte-
ı ~emleket gazeteleri ara _ 1 

2ınclak1 b\1. küçlik ve aleni ko
nu~D'UI: T~k - İngiliz rnilletle
l'l~ bırleştiren Sam\Jni ittifak 
bag!annın kuvvetini bir kat da 
ha ısbat etnıek gib~ b' h' · 
f t · - ' ır ızmet 

ı -~ .; mış ?ld~?U aşikardır. Gö-
ruluyor kı Türk _ İngiliz itt.ifa .. 
.kı herşeyden evvel iki millet a
ras~~ karşılıklı bir müsavat 
\Te. ıtımat hisleri üzerine istinat 
ediy?r ve mütekabil hürmet ve 
em~y~t her nıeselenin açık ve 
samd.lmım~ surette mevzuu bahse-

1 esıne .. · Türk 1n .n:_ı.usaıt bulunuyor. 

lan. devlet adamı meziyetleri sa
yesınde böyle bir role layık ol
duklannı gösterdiklerini de 
kaybetmiştir. Mr. Eden de Bü
yük Britanya ile. Türkiye ara
sındaki dostluğun yalnız harp 
müddetine münhasır olmayıp 
harbi müteakip Avrupa an
la~masında devamlı bir tarz
da hizmeti görüleceğini söyle
dilcten sonra, Atatürkün de
hasiyle vücud bulan modern 
Türkiyenin harp sonu dünya -
smda tam rolü olacağını ve Tür
·kiye bunu yaparken kendi yo
lun~, kendi kararlaşiıracağını 
v_e ış arkadaşlarını da kendi in
ti1 h<l:p ~eccğini açıkQa temin ey-
emıştir. 

_ıinıoç.enko 

1 

ı _ 
1 

HARP 1 

-ı 
---

Alman -

Mister Cooper diişmanın da- -
ha müessir bir h\icum u~mlü 
hazırlanmakta olduğundan şüp
he etmediğini fakat İngiltere -
nin her şeye hazır olduğunu ve 
bütün sahillerin karış karış 
muhafaza edilmekte bluundu • 
ğunu ilave etmiştir. 

Mister Coopt>r, uzak şarktaki 
vazifesine gitmeden evvel Nev · 
york da bir hafta, on gün ka -
dar kalacaktır. 

Bir Yunaı .fırlw-81 A1rtıa'Yl.7arla 

çarpı.şnıağa haz1r7m'lly<>r 
Londra, 7 (a.a.) - Atina İn

giliz _ Yunan birliği reisi B. Mi
chalopoulos, Cap'da bir gazete
ye vaki beyanatında A1manya
ya karşı tekrar harbe giri~il
mek ü·t.ere hali ha:ı-.ırda talim ı 

Sonu sayfa 3 Gutun 3 de)) 

--

VAZiYETI 

Rus Harbi 

Berlin, 7 <a.n.) - Alman or
duiarı baş kumandanlığının teb 
liği: 

(Sonu sayfa 3 sUtun 5 de) 

Branchitsclı 

Eden diyor ki: 
"Bulgari 
ru kaza 

stan gayrimeş 
nçlarmdan is
demiyecektir, 
ip ettiği hattı 

tifade e 
onun tak 

hareketi unutmıyacağız,, 
sılmaz- b. gılız dostluğunun sar-

. . ır temeli alınası bun
~ ıleıı gelınektedir tk· ·u 
tin birbirinden gizli · bi;b~ ~-

.1'!r. ~e~'in bizim pisikoloji -
mızı pek ıyı ~~ş.olduğu mu
h~kkatır. Sozlen ta kalbimize 
gı.dece~ yolu derhal buluyor. 
Fıl~akıka, yenıi Türkiyenin hiç 
degışmez prensibi ve en bariz ve 
~at'i vasfı. milli bir Türk poli
tikası . ta_kıp etmesidir. Türkiye 
sulh ıstıyor; Türkiye devlet
lerle münasebeUerinde dostluk 
istiyor. Fakat bütün bu düşün-

R11s mukavemetinin veya Alman mu- Alnı an yanın Avru
ltıncı defa 
sürükleme
ani olmalı 

~enf ~at ve ideaııerlııe mu:~ 
~~~ ~r emelleri, menfaatleri \!e 1 
.~unc~leri. olmaması, ketldil 

vaf f akiyetinin sırrı iki taraf gençli-
ğinin ruhunda mündemiçtir. 

YAZAN: 

payı a 
harbe 

• 
sıne m rını. da.una ayni ahlak · e-

Banıyet . ve ın-
olmaık PreD:~ıplerinin müdafii 
d . mevknnde tutuyor 

celerinde ve hareıketlerinde 1 
filan veya falan tesirlerin altın- ~ u (a.a.) - Dün Ar 
d~ değil sırf vatan menfaati- ı Emeklı General Kemal noçer vam Kamarasında harp vaziye-
nın ve ahlaki ideallerin ziyası ti hakkında cereyan eden mü-

• 1 Londra, 7 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ltd. Ş. 1stanbulun en zengin ~iW 

MOBiL YE Mağaz:ısıdır. 

TELEFON : 20795 

Salonlarını her zaman gezebilirsiruz 
is ta nbul, Fincancılar, R1za paıa 
yokuşu 59 _ 61 - 63. Telefon: 22060 

::::::s 

Merhum Ziya Gün' den sonra 

ir mütekait servetini 
· n·versiteye terke ti 

Mehmet Saim Kazluoğlu'nun Note:rde 
tanzim ettiği te'sis senedinde zengin 

yal't"dımlar bulunmaktadır 
Doktor Zirn Gün()(>n sonra iinh eı-Site,·e yeni bir telw.rrü 

''atnbmstır. G(.ne ill< teberrii ı;bi oliime · ba~lı bir ta~nuf 
';.,eklind~ yapılan bu teberriiiin sahibi Mehmet Saip Kozluo~lu 
~dmda eİ-kanılrnrp kaymakıamhğından mütt•kait Dh rilili bir va,. 
tanda~hr, 

Mehmet Saip Ifozluoğlunun -

1 altıncı not~rde t~n:zirn ettird~ği FRANCALA 
tesıs senedı mucıbınce Beyog - 1 1 'I 
lunda Hasanağa mahallesinde 
Hamalbaşı sokağında A\Tupa SATIŞI 
pasajı adlı yirmı ıki dükikanı ha-
vi çarşının tamamiyle, Ayvan- §ER B EST 
sarayda iskele caddesinde Nur • 
Kalem Şirketinin kurşun kalem 
fabrikasının binası ve sermaye
sinin yüzde 16 sı tamamiyle bu 
tesise tahsis edilmiştir. 

Tesisin gayeleri şun1ardır: 
ı - İlim Ye fen üzerin~ ilmi 

kıymeti haiz TürkçP e~er telıf j 
eden zata mükafat, 

2 - Beşeriyete na.fi Ye ilmi 
kıymeti haiz lıir keşif ve ihti -
rada bulunan müsliiman bir Tür 
ke mükafat, 

3 - Harp akademisi \'e oku
lunu, Darüşşafakayı, Yüksek 
Mühendis .Mektebi!li; Güzel 
San'atlar akademisi mimari 
şubesini Ye Tıp faküıtesini bi
rincilikle bitireceklı::>re müka -
fat. 

4 - Tıp ve fen faktilteleri 
ile mühendis mektebi ve GüzP.l 
San'atlar akademisi müdavim 
talebesi çalışkanlık ve seciye-ı 

(Son ıı sayfa 3 sütun 6 da) 

Kahve de her 
yerde serbest 

satılacak 
Dünden itibaren yeni tip ek~ 

mek imaline bütün kazalarda. 
başlanmıştır. Yüzde yüz buğday 
ile yapılan yeni ekmek hem mu,,. 
gaddi, hem de pi~kin olarak 
çılona.ktadır. Şehrin ekınok va
ziyetini tedkik Ye sikayetlerle 
meşgul olmak üzere dün Emin· 
önü ve Fatih kazaJan teftiş ~ 
dilmiş ve l{umkapıda Kirkor, 
Nisancada Ahmet Ali, Küçük
pazaroa Mehmet Eıhin, Halil 
Erdoğanın fınıtlannda bu tef
tiş neticesinde eksik görüle.ın 
334 ekmek mü~ade-re edilmiş, 
Kumkapıda Kirkor ile Ktiçlik 

çsonu s~yfa 2 ıutun 4 de) 

Af i'ye göıe Almanlar Uzakşarkta vaz ·y ıt 
- I 

Petain'i 
devirmek 
istiyorlar 

Japonya 
meydan 
okuyor 

1 Vichy'nin Ameri- lcabederse tek ba· 
,kan notasına c~eva şınaPasifikte har· 
l bı tatminkar değil be hazır bulunuyor 
' 

Almanlar 32855 Fran- Eden : "Siyama karşı bir 
sız esirini serbest bırak- hareketin Japonya ile in-

tılar - Amiral Darlan giltere arasında ciddi 
Parise gitti vaziyet ihdas eder,, diyor 

Vichy, 7 (a.a.) - Ofi: 
Salahiyettar bir menbadan 

öğrenildiğine göre Fransa hükfı.-
(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) -

1 Fi K R A . ı 

Şu dünya harbinde 
hoşuma gidenler. 

Yazan: Aka Gündüz 

Londra, 7 (a.a.} - Ofi: 
Sivamın, tıpkı evvelce ltalva. 

nın olduğu gibi tabiiyet altına 
Sonu sayfa 3 aütun 3 de)) 

-
men kahvesi başka lezzettedir 
ki biz ona Yemeni tanıyalı beri 
alışmış değiliz. Kahve Alt - A
merikanın bilmem neresindc.n 
geliyor. Nasıl ve ne şartlarla 
geliyor? Düşünmeliyiz. Kahve
nin gecikişinden değil; geldik
ten sonra bozuk düzen tev1.ia· 
tından şikayet etmeliyiz. Bun1. 
kimı:;enin bir diyeceği olmaz. 

Ve mesela: Bu dünya harbin
de evel Allah sonra Çankaya, 

Şu ikinci dünya harbi ki bi- henüz bir harp zengini türemış 1ka!111a ~ya.na, bulunduru ve 
ı sencyı bulan ittifak ~?r · 
betl . di 1 . rrıuna-se erı p oması ve askeri 

makamlar arasındaki temasla
rın en dostane ve samimi bir 
hava içinde cereyan etmesi ve 
d1ki memleket matbuatının dai
ma bu hislerden millhem olarak 
arada.ıki bağları takviyeye ça
lı§.ması ile temeyyüz eder. 

alt~~?a kendi tercih ve tensip Alman ordulnrı baş kuman- müjdeledi. Gerçekten Rus ordu- zakereler esnasında M. Eden de-
ettıgı yolda vfo·-i\-ek •st• r o 1 ~ dı~ . mı'at•- kı". 1 nuıı i · İn ~...... ........ 1 ıyo · ~ danlığı, kat'i muvaffakiyetler sunun ugra gı zayıat, neticede 'i'...._. 

zır1 bf:' gıltere Hariciye Na- bekleyen Alman efkarı umumi- müessir oiacak surette azimdir? Aakeri bakım.dan, Almany-a. • 
ifa edeblle~:~~ ~nrası fileminde l yesine, altı buçuk haftalık ha- Bu zayiat, tebliğlerin de iti- mn, tekrar ve altıncı defa Av
derken kendigıı:mz role işaret e- rekabn muvaffakiyetini, raka- mf ettiği veçhile, ç< k çetin rupayı harbe sürüklememesi 
mizin seçece~uınuzu kendi-ı mın da belağatine müracaat e· muharebelerde ve tabiatile bü- için bütün tedbirler alınmalıdır. 
da.şiarımızı kencı:~ı.ı V<: a~ka- derek, dört fevkalade tebliğle (Sonu sayfa 2 autun 2 de) (alkışlar)· Almanya.da, Hitler 
edeceğimizden bah ızın mtihap ~~~~!!!!!!!!!!!!!'~ll'!!l!l!"!!'ınlil!!!!!!!!!~!!!~!.!!lllll!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!ll"~ll!!!!!'!IJlll .... -- \l'e onu tutan kuvveti yaratan 
en hassas nokıtalarunı~eai bizi İn zihniyetten bw}ka bir zihniye
ve memnun etmiatir. 1t_tn_U_n gibi bulunması sayesindedir 1:d 1 h.al:i kalmamıştır... . gilt~re Ha- tin doğması mümkün olabilir. 

rinc:isinden yüz defa, bin defa ~ 
daha fecidir, daha dehşetlidir; değildir. Türemek, üremek şöv-
bazı hoşuma giden şeyler var. le dursun; burnunun ucunu bile 
Umarım ki bunlar, okuyucuları göremiyoruz. Halhuki eski z.ih
ının da hoşlarına gidiyor. niyet olsaydı, bu ikinci hHp 

The Tiınes refikimizin ya:zı-
1a.tına bu defa hususi bir ehem
ınıh)~t ve kıymet izafe eden bir 
~<lise vardır ki o da hemen ay
~.1-~nde Hariciye Nazırı Mr. 
~'in Avam Kamarasındaki 
~ suale verdiği cevapta Tür
~Ye ~kkındru ayni hissiyatı iz. 

ar etmiş ve pek dostane temi
~ vermiş olmasıdır. The 
:-'""ııes Türkiyenin Şarki Avru
ll~ ve Garbi Asyada lüzum 
f0ruıecek herhangi bir sevk ve 
~ faaliyetine iştirak edeceği 
~k~:h~ut:~;te~ulu~:u~~ 

~ .&ngıliz ı bu kadar nazik bir zamanda bır, rıcıye Nazın Türkiyenın zara-ı Fakat biz böyle bir zihniyetin 
~üttefiklerimiz ~k İzzetinef- Tfuık ,.. Alın.an dostluk muahe-1 nna olarak_ herh~gi. bir. aınlaş.. doğmasına intizaren ken.di.ıni -
sıne ve hukukuna böyle riayet- denamesinin imzasına bile im - 1 maya 1ngilterenın şımdiye ka- Sonu aayfa 3 sütun s de)) 
kar olduklan müddetçe dUn. kam hasıl olmuştur. Tüııkiyenin dar muvafakat etmediğini ve ~~ 
yada Tfu1k ,.. İngiliz ittifakını dost ve açık siyaseti bu ittifak bundan sonra da etm.iyeceğini ı 
sarsabilecek hiç bir hadise ta- ile bu dostluğu telif im.kamnı dirmio:ı aç~ktı•rv .. e kat'i bir lisaaı ile bilr M ı· ı ı Al p ı· ya n g o saıvvur edilemez. Çünkü bu itti- venruş ve elde edilen mes'ut ne- ~ 
fak arız! ve muvakkat mülaha- ticeler memleketin sükun ve in- Bu halisane ve dostça konuş-

Mesela: Şu yüz milyonlar har yılı sonunda bir kaç tümen tü
binin ikinci yılını bitirmek ü- redi harp zengini ile çarpısnıak 

z.orunda kalırdık. Çünkü o dev
.zereyiz. Milleti vesikaya bağlı- rin hükumeti de her nasılsa bu 
yan hiç bir şey yok. Eğer ge- zihniyete yaka paça kaptınnış
çen harbin yanlış ve idaresiz tı. Maksadım tenkit, tariz d~ğil
zihniyeti bug;ü.ne kadar sürüp dir, manzaraya ibret gözlüğü 
gelseydi, bugün nefes almak, ile bakmak, baktırmaktır. 
uyku uyumak, selam verip al-
mak bile vesikaya binerdi ı Ve dahi mesela: Bu emsalsiz 

zaların bir nevi keyif ve hevesi tizanıını temine hizmet eylemiş- malardan sonra, bizim için hiç 
ad~edilebilecek . bi~ mahsu~~ 

1 

tir. bir tereddüt noktası kalmamış 
degil, uzun tedkiklenn ve tecru- . Mr. Edıeo'in. beyanabnda bi- olduğunu tekrar ederek İngiliz 
belerin isbat ettiği lüzum ve za- zıın en ehemmiyet verdiğimiz dostlarıınızaı kendilerinden. tam 
ruretlerin ilhamıdır. Türk - İn- ve. ~ok hassasiyetle takip ettiği- beklediğimiz tarzda bise kalb
giliz ittifakının böyle derin te- mız bu gayeyi de tatmin eden, terini açmış oldukla.rmdan dQ.. 

Biz dört yıllık ve her tarafı- dünya hengamesi ortasında ne 
mız sarılı olan Milli Mücadele- siya.si, idari zabıtamız; ne de 
mizde bile bir gün olsun hiç bir adliyemiz bir takım dahili m~
şeyi vesikalandırmadık. Muvaf- selelerle karşılaşmamıştır. Çün 
fakiyet sırlanmızdan biri de kü böyle bir şey yoktur. Böyle 

Büyük ikramiye 306429 budur. şeyleri icad etmek de kimsenin 
Kahve Yemenden gelir, yarim aklından ne geçiyor, ne geçe

numarah birete isabet çimenden gelir, diyip kahve cek. 

mellere malik olması ve 8.dctaı :fıkralara tesadüf etmek duydu- layı teşekkür ederiz. 
tarihi cereyanların bir emri ğumuz meserreti artbrmaktan '3üseyin Oahld YALÇIN 

etti. Kazanan diğer hususunda sızlananlanmız va.r. Halbuki eski zihniyet devam 
numaralar1 dördüncü Artık kahve Yemenden gelmi - edegelseydi, bizim dışımızdaki 

sahifemizde bulacakSlnlZ :y:o:r:. :Es: ki:. d:en::=de:::::g:e:lın:ezd=i=.=Y=e-====(:8o:n:u:ıaa::y:f::a:3::•:oi:tu:n:G:da=) 
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.. Tarihten bir yaprak 
--~~~~~~~~~~~--~--~r o __ ~_N_~_A_L:_aA_ı ~'( ş E H 1 R HABERLEA1l 

lapafyunun yüz günü 
• 

Yüksek okul tale 
besiain kamp • [ Yeran : R. C. u. ı 

- . hivneti 
Son zamanlarda gaz.etelerde ler, bıkmış, usanmış kuman • 

il • 
Sümer Bank 
Pazarlarında 
Satış durdu ~lyona &it tarihi vak'alar, , da.nlarla. devam ediyordu. Ankara, 7 (Husust) - Iıise 

&atiniar, fıkralar, tefrikalar, ' Napolyonuıı etinde Waterlo - ve yüksek okul talebesinin her 
her u"tft!"kibden f'&zla görülü- dan ba§ıka ko.z ka.lmamı§tı. Bu sene yapmakta olduğu y.irm1 
-:,011. Napoıyon; tarihçiler, gu... kağıdı anay.aı attı ve oyunu gii.nlilk askeri kamp hizmeti Yont -t?Jld)ıııriler, muha.rririer, eeqpler, Gı.ybetti :Maarif Veklleti tarafından 'hti Oye ~~mutluya 

,p.irier, ıti~ muh~ri için , Harpte olduğn gibi .siyasette bu sene görülen lüzum üzeri- ı )'8C1 uıaıum badema 
bitms tükeoaıez ı.ır ~· ie oyuneumuı ~ çot şamı olan ne mnmm bir tacile tibi tutuı- F ıat MOrakabe BOıo&una 
dur. Büyük müelliflerin çoğu j hasımlanna karşı oy.aayaca.k muttu. müracaat edecekler 

OKUYuou---.... 
DiYOR Ki: 

<lece yarısı radyo 
çalmak doğru mu? 

Bir karlimll yazıyor: 
cAklmıda ~a aöre obele

diıenin bir gü.rillüi ile mücadele 
~ olacak, acaba bu 
taJinaAtnaRM? kalıckrıldı 1Dl, yoksa 
~k mi edörniyor? 

Et Fiatı 
yeniden 

tesbit edildi 
FMt Mtirakabe komisyon 
don bütün toptanc•lada 

celepleri dinıedi 

bu mevzuu eJıe aJmışlardır. Ek-
1 

tek .k8.ğıdı kalıt"3& buna. macera. V-ekilet en son vermğt bir 
reri;ıa te™mn>§ aktörlerin, en derler. Bit> 00-7.*ft harpte kararla blinla:rda:n yalnız yttk
büyak .arzuları .a!mede lıu oi-1 matJ:Mıriyetj. " silAb. ıahrtıları ae« obtl talebesinıin 1t9bd bm
bangiri telllllil et.mektir. top &ellleri örter; mttmm rwS:. pa tlbi oianJann 20 AğuBtoa _ 

Ot.onıebil ldAkson1anndaı bah
.aaek istemi)ıonım. ltazalarm 

Sttmerbent umum m&ıradli • ., 1ıe "+ali t.ırmwvta• bmmn ili-
ği, gördOğti ltizum ü-i•te ~ nwnmıa kanüm. 
Jimallar paza:rlvmda ~ 

Fiyat miinlk6be komisyon11, 
dünkü toplantwmd& et fiyatla -
nm yeniden ~ ve kat'i su
rette tesbit etmiştir. Bu topb.n.
txla, et ticareti i1ıe meşgul bu
lunan bütün celep, toptancı ve 
perakendeciler dinlenmiş ve her 
şey esaslı surette tesbıt edilmiş 

Bu mevzna -bu kadar iırtelcle terlo) da öyle olmuştur: mağ- tan 10 eylfile 'kadar sttreca <>-
sarılnıarun sebepleri basittir. lfıbiyct her zaman şanesız, şe- lan 20 gün :müddetle bu kaınpt. 
~'". olyon ; bir insalilln hayatın- refsiz değildir. · yapmalarım kararf"""'°•-ıa ve 
öa tesadüf edilecek büyük, kü- * bu hususta hazırlıki;;;baŞıa _ 
~ butün aza.metleri, ihtıra.s - Elb adasından hareketi, (An- mıştır. 

bilU:mum pamuklu ve yünlü a&- Fakat gece )"arı&l ~Yi a-
tışlarını durdurmuştur. çıp radyoswıu barbar ba"ırt:ın -

lara ne dıyelinı? JVlutlakıı ~aoahıı 

tir . f 
Jn 1, zaafları, aukutlan ihtiva e- tibea) e çıkması, (Grenobl) dan 
der. Parise tenezzühe gider gibi geli- ı Bu y1I Türkiye ve ı 

KorsY<a kayahklarından 11- ~ N~po~~?nun tarilıintle katle -
1 
Amerikada toton mahsulO · 

Malum okluğu üzere Sümer - kadar rndyo ci inlem<'k a rz usunda 
bank umum müdl~rlüğü bir müd olan bir kımııc pencercsi•li kapar, 
dettenberi, Yerllmallar pazar • radyosunu kısın· ve kf'ndi duyac;-ı -
larınd8in müşteri sıfatiyle sa- ğı şekilde dinler. Bütün mahıılleyi 
tın a.ldıkla.rı devlet mamilla.t ve rahatsız etmeye h akkı yoktur. 

1 
masnuat.ından pamuklu, ytinlü 

Komisyon dünkü toplantısın- 1 
da canlı hayvan fiyatlarını dıa; 1 

tedkik etmiştir. Buna nazaran 
canlı Karamanın mezbahada 
kilosu 27, azami toptan fiyatı 
48, azami peraken<le kilosu 55, 
dağlıcm mezbehada kilosu 28, 
!za.mi toptan kilosu 53, azami 
perakende kilosu 60 kurugtur. 

çan bu :kart.al yavrusu vukuat rın çizdiği şaırane sayfalardır. k . . 
ve zamanla bllyüyerek cihaın- Bu vak'ada muvaffakıye- [ ÇO ıyı 
gidik fezasında istediği gibi ti n i h ay e t :kendinde Ankara. 7 (Hususi) - Dttn-

AlAkadarların nazarı dikkatini 

~:n~aı:~~=ın1, == celbetmenizi rica ederim.> 

siiziilmüş ve .nilıa_yet kırık ka- mevcut olan nefse itima.t hissi- yanın en fazla tütün yetiştiren 
naıt.lariyle bir kayan1n üzerine nin tebarüzünden ibarettir. Me- , mıntr.kaları Türkiye, Yunanis
dü,.cm:ı.üşti.ir. Dünyaya meydan o- sela 27 yaşında İtalya ordula- ! tan ve Amerikadır. Bu yıl harp- , 
knyan bu adamın hayatmda rı genenllığını, Mısırda ha- ten pek fazla mutazarnr olan 
mubtıelif merhaleler vardır. kemliği, 18 Brümer,de dıkta.tör- Yunanistanın tütün rekoltesi 

satan bazı açık göz esnafla mü- _______ .. A ... h""m,..e .. t..;;Ja-ki""'r• 

cadele halinde idi. Son ıkararın, 
bu mücadele tedbirleri cümlesin- 1 

den olduğu anlaşılmaıktadır. 1 

Hapolyonun tek başına kur - lüğü, CMarengo) dan sonra mahvolmuş g;bidir.. Senenin en 
duğu tarih onunla ya,amış ve Konsüllüğü kabul etmesini ge- 1 "'k1" t··c ti t· ı __ ,_ :u-a.,+ür. Talihuı· k.,.,di- ·..;__...ı. med d yu u u un ye ş ıren meme-
vuuı~ vnu....,.. vu ne o lı..unnu:a yun u. k ti Amerikadır Tlirk' "k" 
sine ilk ela.raık i.ndiriliği ters to- ( Grenobl) da ~ çı- , ~ . _. · ıye. 1 ın • 
kat, saıtanıa.ttaıı '8tifa edere!. kan beşinci fırkaya. karşı bir ' cıliği muhafaza etmektedir. 
Ellıt edeN!la çekilmesi ile başla,.. başına yürüyerek: V'V'V"V'V"Y"VVVVV'V'VVVVVV'VVVV 'V'V 

dı. Tesadüfün ondan eonra ö- "Asker! İçinizde imparato - Dil koordiftasyon b~eti 
nüne çıkardığı kötü sağnakl:ır nmuzu. öldürecek tek bir nefer toplandı 
clhaagiri nihayet Sent Helen varsa işte ben buradayım! ,, 
~ kadti" göndmii . diye gögsünü yırtarak açması · 

Napeıl)'Ollun eon merhaJed da gene bu nefsiDe itimat mese- . 
tarihte .ona bir ma.zlUın sıfatı lesidir. ' 

Dil koordinasyon heyeti dfln 
imiversitede tophmınıştır. önü
müzdeki perşembe gi1nkti top
lantıda prensiplerin tesbit edil -
me.si muhtemeldir. 

l"el'!Jliştir. Düşmanları onu ez- !11te martın yirmisinde (Tui· 
IBek için s. sefil vasıta.la.nl mü- lerie) sarayına giren impara -
'ftl.ORıQt ettiler, ruhumı tazip için tor, siya.si, büyük murahhas, 
J ilf •adakları :kalmadı. Bwrn mağlfıp edilmez general değil, .&...~ müdiiı1~ kadlıo8u 
tabii ~onlu; fakat en !iti- sadece bir kahraman.dır. Fa.kat ~ 'l&f'o<uu:r-

.mat etüklerindell de hiyanet bu şanlı avdetten sonra onun ı lwalandı 
sönllii ve t:amamea yalnız, an- l ~ı devam edemedi. ı 1.sta.nbul iaşe mildürlUğilnt1n 
calc !kendi kendiai.ni teselliye ça.- Fransa gözünü açıp da. is- kadroeu hazırlanmıtnr. MUdür-
~ .söndü, gitti. tikba.lin karanlığını ~ pek yakın füğe tayin edilen memur ve 1"81-

Biı: burada Napol.YQDU, tıaıi - bir Atinin tehdidıni görünce me-- portörler, Ankaradan şehrimiY.e 
.bin lrendisindan yiz çevirdiği seleyi anladı, fakat artrk M} iş- gelmiştir. Yahu, iaşe müdürü- ! 
~ İtillarell tedkik ede- 1ien geçmişti. nün kim olacağı henüz anl9.ş.\- / 
ce!iz. f Bu itibarla Waterlo hezimeti htmamıştır. Şimdiki halde mü-
Napolyaıwn (Yüz gün saJta- esasen vaziyetten memnun ol- gelmiştir. Y'8lnız iaşe miidilri\- · 

nab) yalalz bir milleteıkarşı :yıa- mıyan FrnnBanın ruhu hile- muav'.ııliğine tayin edilen Hur· 1 

~ ittiraJarm d~, ayni za.- tini hillisa. eden bir mağlubiyet ş:id Korol vekileten yapmairta
maada ıbir miistebidi:n kalbinde tir. Li.martin ordunun manevi- dır. İstanbul ~ müdürlüğü 
Jdlletleriıa uyandırdığı fırtına _ yat.mı şöyle tasvir ediyor: "Ce- iQiıı yeni yapılmış Ata Atabek 
ları dit. hül'8a eder. sa.ret, gene o cesaretti, JJ.atta ü- hanında bir de daire tutulmuş -

Naıpolyon 18~5 de kılıcını !kı· mıtsizMk onu faz~b. tur. Yakında buraya taşımla -
mnıilan çıkardığı ™adi bir (g•nu N.hlfe 4 11Ü'tüft 4 de) caktır. 

-ı:naeeraperest" değildi. Fakat -=====-==-:==:.....:::===-==========~-::..:..::================== 
istifadan sanra Elb adasından H A R p v A z •. y E T •. 
tahtı ele geçirmek ve impara -
tor)qiun veniden başına geç
mek ıçin ya.pbğı teşebbüs bir 1 

maceradır. 1şUı macera tarafı, Al R H b• 
=n~af~k~l; =~ man - us ar 1 

Bundan sonra, Yerlimallar 
pamrlanndan pamuklu ve yünlü 1 

kum~ satın aJmak istiyenler, 
fiyat müraılra.be bürosuna mil -
raca.at ederek ihtiyaçlarını tesbit 
ve tevsik ettireceklerdir. Bu 
gibi müraeaatcııar, bürodan a- , 
laca:klan vesikalarla Sümer ,. 1 
bank y erlimallar puar1ann -1 
dan pamuklu ve yünlü :manifa. 
tura eşyası miibayaa edebilecek 
lerdir. 

Azgın 
mandalar 

Mezbaha avlusunu alt 
Ost ettiler, bir tanesi 

denizde batta ita 
öldürüldü 

Mezhehaya kesilmek tiııere 
~tirilıen Nafi amnda birisinin 
üç mandası dün birdenbire az
ın-. ve iplerini kopararak m.a
n fırlRllll§lard r. 

Mezbaha a ·.rlusunu alt üst e
den .mandalardan ikisi tabanca 
ile öldürülmü~. diğeri de denim 
atlıyarak Eyüp istikametinde 1 
yüzmeğe ba§.lanııştır. Nihayet 
.Ali adında bir işçi sandalla man 
dayı takip etmiş ve denize a.tıa
yarak başuıa balta ile vura Vll· 

ra öldtirmüştilr. Hayvan öldtik- , 
ten sonra mezbahaya. çekilmis - ı 
tir. . 

(ihıf tarafı 811-incı sayfada) 1 me taşıyan vapurlann hamule- B .,,_ . . 
yük fedakarlıklar mukabilinde sini hareketinden evvel cihana 09az ıçm j e kuduz 
ve kan pahuma verdirilmiştir. yayıyor. Diğer yerlerde de or- vak'aJarına ... - ad Of edildi 1 

Alman ordusu, arazinin güç- dunun kabaı:an ku~eti parla - Son zamanlarda İsta:nbul ta.. 
lilklerine katlanmışdır. Bazı mentola~ı . mün~•lara rafında, Kadıköy, Çiftehavuz • 

Yalancı şahit 
tevkif edildi 

--ıtııt<-

Bir ihtikar suçlusunu 
kurtarmak için yalan 

söyli yen tacir 
Galat.ada, Ömer Abid hanm

da yapağı ticareti ile meşgul 1 
olan Zeki ve İhsa.n Sarıbekir 
kardeşler ve ortakları Y orgi 
Kaba.sa.kal, Balatta bir fabrika· 1 
töre 16 bin liraya satılması la
zmı gelen bir yapağı partisini 
19 küsfır bin liraya satmışlar. 
yakalanarak aaliye ikinci ceza 
mahke~ verilmişlerdi. 

Diğer tara.ft.a.n komisyon ' dün ' 
kil toplantısında. Süleyman Ta- / 
tar adında bir et toptancısını, 
fahiş fiyatla et sattığı .içm adli- ı 
yeye vermiştir. 

Bunlardan başka komisyon, 
biranın şişesini 22 kuruşa satan 
Gelatada Necatibey caddesin - ı 
de Aliekber, biranın şi.~ni 21 1 
kuruşa satanı Küçükpaza.rda 22 
nwnarada Nuri Bostan ve Tak. , 
simde Cü.mhuriyet caddesin
de Öjen M.aJatyanı Cümhuriyet , 
Müddeiumumiliğine vermiştir. -----

Bülbül 
yu v a sı Bunların duruşmasına dün 

de devam olunmuş ve İbrahim 
Alası adında bir tacir ee.bid ola- , 
rak dinlenm1'tir. tbnıhmı, ev- MOzsler idaresi AnadGlu 
velki ifadesinde hiç baheetme- hisarmdaki B1llbü1 yuva
diği halde ihtilmr yapıldığı id· 
dia edilen malın kendisine sa _ larınm boZulmasım 
tllmı.ş olduğunu söylemiştir. istemiyor. 

Mahkeme bariz bir ~kilde Anadoluhisarında bulunan 
yalan şehadette bulundugu an- k d ' k . 1 
lasıl 1-ı.. __ ,_. he.kk nd .. ~ k "f en ır ve eten TUrk Anomm , 
~ ~=:r 1 a ıA::V 1 imala~anesi belediyeye müra-
İbrahim hem · t&vkif edi'-~a caatla iskeleye kadar elan yol 

. en llLl.Nlf• asfalt yaptırmak istediğini bil-
hakkında takibata başlaıl.mış.- dirmiştir. Belediye müra.caati 
br. kabul etmiş, yol üzerinde bulu-

Galatadaki inhi· mm bu mezarlığın da katdırıı -
ması için müzeler idaresinin 1 

dam hadisesi miitalee.sını eormustur. Müzeler 
idaresi verdiği cevapta mezar-

tahkikab lıkta bulunan söğüt ve selvı a
Galatada Necatibey caddesin

de vuku bulan inhidam h8.dise - 1 
si etrafında tahkikata devam ıe
dihnektedir . 

ğaçları üzerinde billbtu yuvala
n olduğunu ve Aııadoh.İlıi.san
nın da bülbürü meşhur olduğun
dan mezarhğuı lmlclınlmasına l 
izin vermemiştir. Vaziyet bele -
diye taraful'dan tekrar tetkik 
edilecektlı. 

Benzin arnpulO parladı 
Çrukamkçılar yokuşundaki 

Ke/ıanellere dair 
Yazan : ULUNAY 

Ben gazeteıeroe 6Skai mötııl. 
hassısla.nn makalelerini oloi( 
ına.m. Bunların çoğunu ~ 
den ve halden mülhem ola 
iatikbe.le ait bir kehanet gi 
telik:ki ediyorum. Bunda bel 
ha ksm~; fakat ya~adığım 
asnn bılhas.sa. -askerlik bakı-
mınd!l.D.- geçmiş z.amanla pelt 
kuvvetli bir a.IAkası olabil 
ğini zannetmiyorum.. Bu itibarwmt11::ire~ 
la. bu. vadide sa.r'fedileA fikirl 
tamamen ihtimalAt vatlisin 
kalı70I'. 

Gazetelerde mühim aske 
hadiseler h a k k ı n d a yas& 
ya.zan zevat ild hatta üç 
kısma ayrılır. Birincisi memle
lıatta üç kısma ayrılır. Menıle -
ketin hayabnda tanım:nıs ve e
mekli kadrosuna ginni4ı Ümera
dır. Bu sala.h.iyetli sahı;iyetıet 
im.z.a.larile askeri vaziyet h~ 
kında bir gueteni:n okuyucula• 
rını her gün tenvir ederler. lkin•lllnnl 
ci kısım makale başlıılının altı
na rütbesini koyd~ sonra 
isim ye~e iki harf koyan 7.8-

va ttır. Bır de ücüncü kısım v~ 
dır ki bazı gazetelerde (askeri 
mütehaeaısunız yazıyor) başlı• 
ğilc görülür. Ekseriya bu umu
mi başlığın sayesine sığwaıı 
makale sahiplerinin askerlilds 
alakalan düşünülmeğe mubtaq
tır. 
Şimdiki harbin Almanya ve 

Fransa arasında geçen bir ;88f .. 
hası vardı ki buna !renkler, iki 
devletin de uzun müddet bilfil 
muhasamata geçmemelerindell •ıı~ 
dolayı "beyaz harp,, adımı ver
miş'erei. Beyaz harp brmlıl 
bir renk almağa ba,,lu.p .u
man gazeteci arkadaşla.nm: 

- Sen uzun müddet li'ıans&'" 
da bulundun. Fr&.ıısız:kr daya-
na~aklar de~l m i? --....... 

Diye soruvorlal' v.e bendell 
cevap alamaymca i.deta kızı
yorlardı: 

- Niçin susuyorswı? F.r&Dlilll 
la.r dayana.ına.zlar m.ı? Orduları 
bugün Avrupanın en kavi ordu
sudur. Fransanın miill bir.Uğini 
yapamadığı, hükumetleri biP 
bir türlü ihtiraslar içinde yu .. 
varlandığı için dayanamama.16-
n ihtimali çok fazla idi. Buna 
rağmen mütehassısların o uı· 
manki kat'i mütalealarmda bU· 
nun aksi iddia edildi ve .fikir .. 
lerde isabet olmadığı da görül
dü: çünh..ii halden mülhem ola
raık isaikbali tahmin e~ 
jstiyorlarclı. Ondan sonra har
bin aldığı vaziyet kehanetleri 
büsbütün başka bir şekle sok
tu. 

İki taraf ordularının filin 
gün , filan saatte falan ülkede 
bulunacağı adeta kafiyetle ifa.. 
de ediliyordu. Bunların da astı 
çıkmadı ve çıkamazdı. Çün1d1 
dediğim gibi maziden ve hal -
den alınan intibalarla istikoal 
ke.şfedilemezdi. 

.an.un için muvaffakıyet muhak
k&ktı ; büti.in Fransa omtnla 
idi. 4in macera tarafı im para
torluğuıı bütün vesaiti kırılmış 
iken bükün.ıran olmak ve bütün 
Avrupa aleyhine dömnili oldu
A't.t bir anda tekrar harp ede
Wlme.kti. 

Harp beliti zaferdi; zafer de 
onu tekrar imparatorluğun bar 
pna geçirecek ianil oluyordu . 
~lyon müttefiklere hü-

eum ettfği zaman btitün hükilın
dar.hır kongre halinde birleşmiş
lerdi. Dahilde Burbcmlar im.par 
ratora kacy myıf idiler. Faka.t 
Avrupa. kuvvetli idi. (TnHerie) 
-.r.a.yını zapt.etmek için bir be
yanname kifi gelmişti; hoalbu
ık.i (Rhin) i almn için ordular 
lisımdı. Napolyone. k~ bir 
muharebe kaza.ııınak her şeyi 
balledecekti. Müttefıkler bu mu
harebeyi k;ııybedebilirlerdi de .. 
1813 - 14 mutıarebelerini, 1815-
de Ligny harbıin.i b.ybetmiş 
!erdi .. Ha.ttl Franea Waterlo mu 
he.l'ebesini Jı:uanırruş dalıi olsa 
Mli, harp bitmit değtidi. ÇünkU 
harp her tanıfta no«aa.n kuvvet-

birliklerde kötü yollarda 1000 mevzu te,kil ediyordu. _ ıar Faneryolu KalaIIll§ Çam-
kilometre yürümek mecbm i- Alman ordusunun, çok agır 1ı ' v.~.,.. ' Anad ' · j 
yetle . """ .. te ;eot;.,.. c. rtl ltınd ...na+.......:ı;-· '"'"" ca, ~b. oluhisa.n, rı UG9 gos rm..,. ...... ..::ıonra ,,a. ara a , ı:ıv~ ...... gı ._şa· Kanhca Eyüp Taksim ve ci 
ateşler püsküren çelik kaleleri rıları m~aiHrlar ancak hayret vannaaı' kudıı'.z vaık'alannıt te: 1 
yıkmak lAzım gelmiştir. Bu zor- ve takdırle k&l'Şllıya~ardır. sadUf edildiği kuduz tedavi mü- ; 
luklan yenmek için her şeyden Fakat, .bu or?_~nun henuz ama- dUrlüğü tarafından belediyeye 
evvel kınl:maz bir inan gerek - cına erışmedıgı de meydanda- bild. 'lmişt' . 
ti ve genç ordu, bu arada kud- dır. Çok büyük zayi~ta ~~~n, ~ediye n büttin kaym.'.lkam • 
retilı her savaşta nazarl:.ı.rda Rus_ ordusu, cephenın.~er böl- Jara bir ta.mim gönderer~k bu 
~nlandırmı.ştı. Hatta büyük ge.sınde, ~an _te_bhgınde de semtlerle şehrin diğer semtle _ 
şark devletinin asri ordusuna tekrarlandıgı _gıbı. anuda.ne rinde başıboş, sahipsiz dolaşan 
karşı da yıldırım planının 3 - 6 mukavemetle~ .g~ektedir. köpeklerin öldürülmesini bil
haftada, ayni muvaffalriyetle l_t1;1S ge.ı-:çligı, hı<; hır tarafça dirmiştir. KaV1?lll.kaml<a.r d~ 
tat bik edileceğinde tereddüde cew!ıp bemmsemniyen ~ mez- den itibaren kazahrmda faali--

Binaların yıktldığı gün bazt 
kimseler, belediyeye önceden 
müracaat edilerek keyfiyetin 
haber verildiğini ileri sürmüş -
lerdi. Belediye iddiayı varid gör 
ınemekte ve böyle bir nrliracaa
tin yapılmadıiını tıildirmekte
dir. Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Kırdar da dün ~tedlere 
keyfiyeti tavzih ederek mezkilr 
iddiaları kat'iyetle tekzip et -
miştir. 

Vfilde ha.nırun içinde 27 numa -
ralı ütü silındiri imalathanesın
de çalışan i!K'i Hüseyin, dün e
linrle 40 kiloluk bir benzin 'Bm
pulü ile giderken diişınüş, am
pul patlayaraJ< yangın çıkmııt
tır. İtfaiye imaliıthııne kısmen 

İnsanlığın üzerine çöken bu 
harp öyle bir badiredir ki bin 
türlü (sürpriz) lerle doludur. 
Muhadp devletlerin kullandık
ları silahlar, şimdiye kadar gö
rülmüş, işitilmiş hatta düşü -
niiimiiş seylPr dei'tildir. 

1490 'K:r.f. !'POO 1< rı. 
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Majestik pastatıanasi yandıktaın sonl'a ateşi söndür-

h" b" dl" .. . müştür. 
Bu hal karşısında kehanet k~ 

para eder? sa ı ı a ıyeye verıtdı - Alan fiys.tl düşüyor 
Beyoğlunda Majeet::ik pasta - A)bn fiyatları dlişmeğe baş- 1 

hanesi sahibi. pastalık undan 1 lamıştrr. Diın bir Reşadiye al
sandoviç yapıp fahiş fiyatla sat I '"tının fiyatı 25 lira 60 kuruş 

Ga~elerde askeri vaziyetler 
hakkında yazı yazan mütehas
sıslar, salahiyetli kalemlerini o~ 
lacağa değil olmuşun muha.ke

düşenlerin sayısı ha.ricste de hebıne canla başla bağlanmış - t """'"ı 1 · di 
mahduddu. tı V . k tl' illk.. .. - ye e ,_....amış ar ve şım ye ka.-

d r. "lmese ~':"'be "Jdiı. J. uhsu ughrun - dar 200 sahipsiz köpek it.lif e- ı 
TaaıTuz ordusunun &SAl hede- a o ını ı gı er are- ,m-: .. t· 

fi. ı,üphesiz, hasım ordusunun ketile teslim ettimıektedir. Bu :::~=====J=r=. ====t========== r,,. __ 
imhasıdır ve biliu:ıço, bu ma.k - ruh yaşadıkça, taarn.wın zor.. 

tığı için adliyeye verilmiştir. idi. ~ 

Tabar.ca Hede olmamış~ 
sada varıldığını isbat etmeye lukla.rla kar~ da. tabii- f .. ancala sat 
saidir : Rus ordusu saflarında dir. Eğer Rus ordusu bu ölçU4e . , ışı Bir kadının eskı" ve yeni kocalar• 
rahneler af;Ilnııştlr. Harbin ikin bir zayiata uğramışsa, bugttnkü ı b ı 
ci safhası da muvaffakiyetle mukavemeti, kızıl ordu için bir ser est d ba 1 b k 
kapanmıştır. Vaziyet, çok gaha

1 

rubu a&rdu beri lYc bir feda- arastn a ta nca 1 ir avga 
büyüle ve kat'l zaferler vadet· kirlığın esirgeıımediğine ~a -
mektedir. ıet eder. Kah1J~ "4J her ger- 1-Nıyri}l'e •ck•u bir kaaının es · 

Bu harpte de hasmın dayandı 1 M~~e noksanının manevi- J rb l ki kooası Ke,,.atcteıı doğma iki &o· 
ğı kayna«larını kurutmak, ge- yat uzen_nde de makf.ıs tesirler a.f! SfJ IJtl :ç.e OMP vardn-. Hayriye ~nleTde 
n.i~ .hayat saluılarıncla beslemek, bırakac_a~nı , Fr~nsız generali •aıfıl•*'B '.ı.. K-alden ayl'flmıt ve Safkn a<kn· 
binaenaleyh neye mal olursa Heber mühim eserinde söylemişti. ac. ı~ .H da birnsj ile evlennıl~ir. Fakat 

~.n. ilerilemek, Leningra.d, Rus <>rdusunun, zengin menabii:-- (Ba.ş ta.rafı l inci sahi/""'3) --"keme gocutöttrtn ba~ Ke· 
lılosk<>va, Kiyef ve Od.eeanın ö- ne dayanarak, mukaJlllemet müd pe.zarda Halil Erdoğamn h&- "'• Yeritmesint klrnırlaftırdığı 
telerine nlaşma.k bir gayedir. detini uzata~efine it.lma<J. e- mur ekmek imal ettikleri görül- ltitt iora tuıl'eketlne geçınif ve 90· 

- Ben öyle illtlyorum, yekaa 
Mrı"1'ıtm. 

- Fltfc:at çocıı.J<t•rı ı•ttıhK.me ea 
mı veT'dl. 6iz üvey baba•ı1t1nıc, •ıze 
teslrm edemem. 

Bu sırada Ha.,-ri)le de lafa ka
rışm ıı: 

- F•kat., derıNftır, sen M c;o· 
Clfkları üvey ıtrıneyo .-..deı-lyor· 

awn. 

.ıneeine hasretmelidirler. 
Filfın yerele filan ordu sanl· 

mıs. Neden ve na..-ul? 
Filan cephe yanlmış. Neden 

ve nasıl? 
Filan ordular geri alınml§. 

Neden ve nasıl? 
Bunlar izah edilirse, zanne

derim okuyucular daha müsbet 
fikirlerle karsılaşnuş olurlar. 

Ham teblioforinin ver 'kl ri 
1 kısacık malümattan böyle -et.raf 

lı, ihatalı ta.fsil&t cıkararak o
kuyuculara vtniyeti taJ'1"1 bir a. 
ker e;öriisü ile izah etmek zan
nol unduğu kadar kolay <leğildir. 
Bu ohnaymca dl!ehanetler te
menni mahiyetini alıyor. Temes
Di de bize Ca.plmnbağanm cı&
vabını ha.tıria:t1yor. 

aetoıeLIK 

1 AYLIK 
3 Avı.tK 
1 AVLU< 15G • 300 > 

TAKVİM 

Muvaff&kiyetin miky.asmı, elde dilebilir. Belkı, y~arıda adı düğünden günHik un sarfiyat - ı ot11derı HAyrlyefttı aı.r.k diin 
edilen arazinin vüs'ati de tayin geçen ljehirler de duşer ve mil- lanndan beşeıı- çuval ekBlltil _ ı<.ma~ tefitwı ebnlftir. 
ıedebilirdi. Pı&ruıı gene oldukça dafaa ordusu daha da ağır zayi- miştıir. lktraya kadar itele bk- fevkalt· 
önemli :kısmının bundan sonra ata maruz kalır. Fa.kat, yedi FrtıA'81a-. ıcteMtc yot< .._ .. , ~")"e, ~11kta· 
belıki büyük engelleri ezmek gar hattalık denemeler, da.ha geriler Yüzde yüz buğday ile yapılan rwu 90« aev4'JI 191n )'Ofti kaauı 

Hl fit 9S 

1360 ... 
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tile, muvaffak olması mümkün- de dıe ~rın durmaya • l ekmek farancala i:hti~ gi _ Safüıe'e detod Y•INl\tf ve 90CUtder1 
:&ON ~19 AY 8 Gür. cağull mt&r ediyor. O sebeıpie, , dermiş olduğundıuı belediye' ~"'•" ıMtttmaaııu aöyte"'ifti'r· 

Neticede Kemal !;OOUtdarı vere
rıriyeceğin i eter bır htdlıHaı-ı val"O 
~emeye '"1ÖT"aoaıııt etltreierini 
~lenrif ve: 

Bir .cftn kaplı~ıbağa: 

1 
-& sene üzüm eok oiacaJd 

dıemiş. -

- Neden bildin ?demişler. 
li - Gönlüm öyle istiyor! eeva 

t4 

...... 
i..4S 
5.i5 

Aqam 

n.• 
ı~.18 

8 Rus ordUBWlun tayyare mev- Alman ~ kWD&Dfianbjı, altı franıea1a •tııuu aeri>eBt bırak· Kayrı:r.ı çok eeven Safim de 
cudunwı 10.000 i geçırHyeceğini haftalık ~erin heaabmı ve.. maja. mu-ar vennie, )IMntdı cHhı lcar•ı ile btrmrte icraya gtt. 

~!lt'T~ n•umliJ ' iddia eden müteh•=-lann ya-ı ril'ken, eıfkiın yeni Ve Qetiıı V&• •thilrine beaıJsnaeak eı1m, kara- mlf ve ç.ooul<Wı .._.,_ı K9RtıMe 
~ IMılna artık iD@nme.maJı: icap e-- ziyetlere hazırlamak ietemek • mı icap etti.nliği hsnrWdera teslMı ecNtdllden •nra ttayriyeyl 

~ diyor; &us ha.va ordulan, w tedifter. ı.ela;mlfbr. •,.,.k adüy...m karflettıHtıt He· 
l MI LU Anlıda. faaliyetlerinde benle- Bari:ıiıt ı..dan somaki inlli- Kahve ~ da ......_ kt-tllu ~ ııttmıt. KMMH 

Ct:IMA v~. Rus zuiılı ve meiGr- şaf)anna gelince. Alman onlu - Viliyet ba aym 11 inden tti- Hk'-aie ..... .,...,...,. Mru llOll· 

lii k.ııwetleri, Aili defi ve tanı sunun enerjiaiae .e Ru or· ~ ıkahve tewdin:i aertıeet re "-191 ÇMUMal'ta ~ 
ötte 
SAi 

12,\9 
Y9taı 

1.45 

........ 
tos. ... , 

N.12 va...ı .... 
7 • ., ..... 

la.. mukabil darbelerile dikkati dUSUlHUl da ha&'atiyatine bağll birakaoaıkbr. Kalı.veteerb bb- 8an.n kılM'f'etna ~ ve ara · 
(Jekmek'8&1'1-. Ad-9P1._,or ki olan ı,u meeele ha1dcmda hra.r w tem Adilmiş .,. ~ lwda eı;,.te blr --...... tuııt
Kwılar. kuvveterinin miktar ve vermemen ""1, ~ ö- iııaap eden ........ ywı•· ....... .... ... ı: 
mabQıetiei ~ Plemek aeba nümledeki F* l1jl ~ _,.. KahveMr 1215 11f!r ps '* pao-- - ~ .. ~, llAWi Hay-

ltvna çok 1ri~rrtemm 8athn: 
- Ya öyle mi'/' diyn-elc eHnı ee · 

bine .nm,. ve tabamCM•rıı çıkar · 

1'1tftır. Bu vaz•yet ka"l!Jllll!tda ço· 
cuklar fef'ylHla, ttemaı de kaçm.a

ia bqlıtmıt- l"akat Salim al8f et· 
ımeı)e fırsat bulaıtıamt~hr. rtnı o· 
~,...ı~" r er::en RaQıp adrnda bir ~ 

halleblcl vaziyeti görmüı ve Sail· 
mııı u,e~lne atı larak ııllabı kap • 
tmfhr. 

...... )'&kala~ıı \/il aHlh 9d<· 
mel< ltumau1tcta c4rnül !IHllhud 
~w!Acna~ve 
rftmqtlıt. 11. !1-4 3:«S Vaaatr 

reti ~ • .o ta.rihler- taıudalli ~ beklemek en , ketlerle ,............ır. ~ı ,....... ..,.... 
Jiıı!ıki uak lilıllf'alie• ..-. Aıtv - ~ ıtrir ha'Peketttarzul'l?' mm-- msydan VE!I......, 'ldn teap • - • •ü••• .. ılı 
rupa ordul&rı aMıer ve 1Dehrı&- yoraı. den teWer ah•ıntfhr ,_ ______ 11!11111 ______________ _ _, 

buu vermiş.,, UUJNAY 
~ 

MangaJ J<l>mOrOnO zin-
ciriema usolüe 8,5 
kuruşa çtkaranlar 
Ye~ Wimür deposu ifo

leten ~ Büseyj.u ve lsıaia 
il .kaptan .adında üç kili, man
gal kömiiriiııii elden eıe gerµe. 
rek zincirleme .mı.reWe 8,5 ka
ru.,a ~. yakalanmıg -
lardır. 

Suçlvlar uliye ikilıci Ce9 

mahkemeeiae teslim --·-dir. 



Boyu bana yakın yani uzun 
ı mütenasip• tavn'lann

h~ç bir yıqmı.ae'ık y.ok; büi
agır başlılık var. Bütiıin mo-

a.n birbirine ka.nştırarak 
n telebbüsünün en ~ 
l~le kendiSine deği,.mi

bir giyinme tarlll yapmış; 
tarr.da pek nadir Giarak ta

yapıyor. lyi giyinıne«ta> 
Yade kibar olmağa ..-ıs ... 
'.Bu halile kendilliM ~ 

............. rebüir. Sosın. ... ! 
Batk&1arı beniln o çehrede 

tiğüm mütehakkim hatları 
emezler. Ben bu tahakkümü 

. simde her gün tecriibe etti

. ın için biliyorum ve Dilfıkin 
r hayat arkadaşı gibi değil · 
arnnıuı edilmez bh· müstebid 

hı görüyorum, kendisini yal
z 8e'1'memek değil ondan nef

ettiğinıi sözlerimle, bakı- j 
nıla bütün halimle her iı.n her 
r .~akika anlabyonım. ' 
B;öyle olduğu halde neden 
tınle kalmak istiyor? 
.~ aamimi münasebetimiz &ir 
Ucadel~ şeklini alıyor. İkimiz 

bu cıdalden teees1if ve nef
hisleriie aynhyorua. 

Bu.an en heyecanlı dakikalar 
'-bU~ metanetinin birdeu 
ıulacagını ve kanpmda Den _ 
okpnmajı dilenen değil 

redıerı bu azamet 'b'd . . ' 
uğu gı'bi .. . •. ~ ı esının 

. YoMım. goçeeegını zanne -
0 ~~~ ciğer1en.me ka-r 
~';;;._eden nazarlarına si

kadife yum~aklığı ge
. Bu zlfı, bu zilleti göre-

laeın ... Onun birdenbire d' ı 
e k~ncandığı ız e-

. ta -r-a nı 8Önnek ,zevki-
~ ;azı nasıl acı bir 

· n bu tte taalı bir~: Benim 
k ! ıa~am ola.-
Geçe.. gin Y8zlin .. 
kla..,tırdı. dtıdakl u çehreme 
ur..a: dı 'İ arı bana doğ 

:n · stiyordu ki ben o-
a;zusunu kendiligimden his 
~·Bunu auladsm. Bus

n döki!bıttş bir heykel gibi 
. . · İstediği zevki yine 

endı ıradesiie topLamağa mec
r ol~u. Bqını çevirdiği za -

. n gözlerini nemli gibi gör • 
Acaba ağlıyor mu idi? 

l>ü · 'T""'1fJvz 19 ... 
n ~lfikara kitapçıya uğ-

. ıçın Babıatiye gi~-
9Öyledim. ""~6' 

- Gidebilirsiniz dedi. Bana _ ıı. ::rabanın lüzumu yok 
.-.baya Ülti . 

apurla gid~ racun yok. 
S. ----6•m. 

y ız bilirsiniz. 
e~ekt.en S?,nra iskeleye in
. Yllı köyde oturanlarla 
te ya vanucaya kadar her-

r ~an~ karşı bir hürmet 
. Biletçı P&ranın iielü ·· · d rken: nu ıa e 

- Teşekkür ederim beyefen
ha.zretıeri, dedi. 
~~~~ iskeleyi vapura uza-

- ~an beyefendı, ayağınızı 
nın. 

İhtarında bulwımağı unuttr Berke~in nazarında gıpta 
ışık hır takdir manası 0 • 

orwn~ Ba.nki: 
- Aferin gAnl\ .ı __ 

· • · b"' 1 -·""' aU&lll. Devl~t ıgın oy e dört ~ ~. 
l Gö. d" .. nuı.rnuı .': .ı . . r un mu talihin gil-

l~ını? Hem milyonlara, hem 
guz.eı bir kadına konmak 
~ nasip olmaz. 

Diyorlar. 
H~lbuki hiç biriai bilmiyor-

d~· ~b~ses Dilfikar hanınıe
ı gı l ·ı mı yoner bir kadının 
~ .... ~ıan bu adanı dünyanın 
UQUDRht adamıdır. 

Köprüden B b -ı · til .. .. .. a . ıa ıye kadar 
. g~unu geçırcu bir mek. 

lı gıbı dükki.nlann came
la~n~ seyreder.ek ııroJd ' r sozün·· " o- ım. 

:ı,t+ft __ u Paşam,, la süsle-
~ı Nesim beni görün. 

- Maşşa.ıı.tı '*9un. 1 • 

~ursunlar. Bir çay? 8q. -::.h 
•• 
- Teşekkür ederim. Hiç bir 

istemem. 
- Nasılsınız? İyisiniz ya ... 

Çok şükür. 
Siz de iyisiniz diye sonı -

iu Ya'? Allah versin... O 
havadisleri duyduk ... 

Lakırdıu. t• - . . min eJ·' nereye ge ırecegını 
ek . . 1Yordum. Sözü değiş

ıçın SO?'dum. -B .. . 
alını~erde neler bastınız 

~~ halinden §ikiiyet Gn 
- 4lı ':' ~8.n: 
Yınıı, • dedi. O bahsi hiç aç-
e~" ~irin külliyatını 

tlU y" ~ kalktım. Bir 
f ett~Uyor. O kadar mas
ıy0rtUn Daha piyasaya çıka-

- 'relif . 
- ti~ 01ara.k ne var? 

eıı hem.en bir şey yok. 

] 
:YENi SABAH 

* Diinyanın her memleketinde 
böyle kazalar ol.tır; emeıma., E'!n 
rnodenı ~irlerde . bile binalar 
çökebilir; iD&nırız.. Fakat diğer 
Türk şehir ve kasa.balan da da
hil oldufu halde dünyanın hig 
bir şehir ve kasabasında, :tstan
btıkia olduğu gibi eline kazmayı 
alan, keslriye ve küreğe sanlan 
bölme yıkamaz, mesned yok e
demez. 

Son ka?.anın tafsilttı eır.aSln
da, binalardan birinin altındaki 
dükkanrla oturan lokantacı ve
ya aarapçının aklına .esip bina
nın ana duvarlarından birini 
yıkmlil okluğunu ve bilmiyereJc 
bir hayli vata.nd8.filln hay.abna 
kasdeden bu e-afil adamın Y~.lrn
landığuu da okuduk. Diyelim ki, 
o cahil aşçı veya şarapçı devir
diği çamın azametine ~l erdir 
meden bu haltı işledi: fakat 
dükki.nda binanın ana duvarı 
çala kuma yıkılırken bu işlerle 
alakadar bir kimse çıkıp ta ni-
çin: 

- Ne yapıyorsun arkadaş? 
demek lüzumunu hissetmedi. 
Yoksa bu kadar geniş bir bele
dive kadroeuna r~en böyle bir malrn.m mevcud mu değil ? 

A . C. SARAÇOG!l.U 

Beşinci Hafta proğramı
nı bildiriyoruz 

Beşinci hafta at yarışları ö
nümiizdeki pazar günü \ cl efen 
di <koşu mahallinde saat 16 da 
yapılacaktır. Bu koşulara ait 
programı bildiriyoruz. 

Birinci koşu,: <Satış koşusu} 
Üç ve daha yukarı yastaki 

saf kan lngiliz at ve kısrakları
na mahsustur. 

İkramiyesi 255 lira mesafesi 
1400 mett-edir. 
1- Komisarj {A. P. Seferof) 
2- Mis (Fikret Atlı) 
3- Roi (S. Kara Osman) 
lkttwi 1coŞ'l4.' 
Üç yaşındaki ve hiç koşu ka

zanmamış saf kan Arap erkek 
ve dişi taylara mahsustur. İk
ramiyesi 255 lira mesafesi 1600 
metredir. 

1 - Süleyk (Sedat Böstecan) 
2 - Kuruı;; (S. Kırgül) 
3 - Meliketülhavva <Prens 

Halim~ 
tJ çiitıc;,L k-OŞ'M: 
İki yaşında ve hiç ko.,cm ka

zanm8.1Illf(I yerli saf kan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus 
tur. İkramiyesi 300 lira mese. -
fesi 1000 metredir. 

1 - Bomba (S. Kara Osman) 
2 - Hatvan (Fikret Atlı) 
S - Alişall (C. Apayık) 
4 - Yavuz (K. Yıkılmaz) 
5 - Buket (S. Sims roğlu) 
6 - Sa.ron (Yunus Ün) 
7 - Pardon (Fahri Atlı) 

DördiL1u,'Ü 'koşu: 
Üç ve daha yukarı yaştaki 

yerli ss.'f kan İngiliz at "·e kıs -
ra.klarma mahsustur. 

İkramiyesi 4 70 lira mesafesi 
2000 metredir. 

1 - Karanfil (A. Atman) 
2 - Romano '(Prens Halim; 
3 - Gonca (A. Atman) 
ıi - Huma Hatun (Prens Ha

lim. 
(Sonu uyf~ 4 aUt11n S del; 



RGELECI İB AHİ 
___ Yazan: M. Sami Karayel E!!.._am_..,.65 

Haf:ıı.. altta epeyce yattı. ı· - Uzasın usta be!. 
Hatta, kendini dinlcııdirmeğe - ı'"a., berl:Wc:ı;e ayınr.sanız!. 
~ı tJ. Ha~buki, kesiklığ.ni hır - Bu güreş berabere ayrıl -

• tuf lu o ıılcndırFmedı. maz u. ta!. 
· Rafız biı' gün evvelki gür~ - Baş ~. wk1t yok d).. 
1.1; ep ycc ezilmişti. O.Qu, ToSWl J;e bak&rSlnlz berabere deyi've-
' l de bır ş~ ezmişti. rtrlcr .. 
im ni bo~rutınıştJ. - Mendıi ct.me;eer;ı>! ~.söy 

T un, Hafıza yeı:i!~am- lemcm_. 
1 da da hayrr bı~ş- - Çtık !Cic:ı.-.edoı:tm gür.eşi' b6 

tı. ' .,unlL'l zehir gibi seri ve rabcı::e -ayır.rnay.u:ı: .. 
acı ~uvveti hafızı. fnrpahım:ıe,tı. - Sen merak etme.denıedim: 

! r.e, iki nt güreş ~ ne mi şimdi ~ Oll.ım lrolptZiıutbtı· 
h elm · i. Ho!I- Hc:rgeleclnin lurum. 
gür i de Hafm bitirmiş,. değil- Dedi. 
aı. O da onu ezmi~. Ve Deli Hanzm ymundan ay-

RADYO! 
,____B_A....,.fi'---us;tos.....;.;.._,_19-'-4_1_1 

7,.30 

1 
7.33 MO?.ik 
7.45 Haberler 
8.00 Mi.wk 
uo Evin: 

* 12-.30 ~ 
ı:r.n i'.asıl 

~ 
UA5 BabctdCr 
18.M &sıl 
13.16 lrexlk 

* 1&.00 ~ 
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VEN i SABAH 

TARİHTEN BİR YAPRAK 
w ?UM 

n yüz günü 
(Baş tarafı 2 inci ~a.vfnda) 

Faıkat orduları perkinleştircn 
itimat yoktu . ., 

rini idare edebilmek meziyetin
den mahrumdu; onları yalru.z 
tekı;if etmesini :biliyordu. 

İmparator Parise gelir gel -
mez kendisini (Bir ı:nmı.a.nW 
amme) düşmanı addeden A. v
rupa müttefik dtwlet.lerinin hil.
kUındarlanna §U .notayı gönd&-J 
riyor: 

a 

TÜRKiYE COMHURIVET-1 

Zİ RAAT BAN AS I 
Kurul!J§ tarihi; 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türil lirası. 

Ajans adedi: 265 

Z lrat ve Ticarl bot- nevi barıka muameletwl. 

P,tı,. blort~e 18800 lltıl lkrarai.n vnftıoıw. Buna rağ:mP.n Napolyon mu
har.ebede atına bineiek: ordunun 
başına. geçinee, askerin ciğerleri 
başka. bir ha.va ile doluyor, her 
ık.es andan bir fevaldtıdelLlt bek
liyordu. İmparator ordustmu 
ta,nzıim etti; kuvvet1erini (Su
vany) ormanının kal'§lSmda. 
(Planşrnuva) ya.maçhı.rmda top
ladı. Karşısında Wcllington'un 
ordusu samid bir halde durnyor.
du. 

Napolyonun Watcrlo h~bini 

"Kalbimin en büyük arzusu 
§erefli bir sükfınct teminidir. 
Muhtelif milletlerin ba.yraklaı -
nnı tezyin eden zaf erlcr artık 
kfıfi. Hükümdarlara. dalla geref
li bir saha açıldı. Bu sulh sah.ar 
sına evvela ben ini.yorum. DUn- Zlra:a~laısındn kı:mıbnra.lı :v~ !bbarmz ımıan-u.r ~a' 

., . at To unwı gUreşi onu rı1dı Kazan d"bine giderek da.-
un ncl bitirm.ış. Hnzır vul zum l:ıra İ t etti. Davul 

olar { Hergelecıııın önüne zurnalar ışarct üzerine sustu -

.. • • • • • • • • • • • • fevkalade idare ettiğinde bü- yayaı büvük harpler manzara- az S<> I1rası t:ıuıa:ıanlanı senede 4 defa çekllettk ll:ui''a ~fı~ 
sını gösterdikten sonra bun - plAJul ıöre ikram!~ dıiğı~'lalictll' 

rmi l·oydu. lar ... 
i H ı , çırağının güresi Şimdi ce7.gır bağın yordu.: 

:!.iğini semıiştı. Artık he- - Ba~ altına gureşeceltlcr 
ı ka · mıştı. Köy ağaları kazan d bıne!. 

nahl ı tı. ı - Bit) ük ortanın baş güreşi 
\ ra.Ja: n y . z;fi gülüyordu. devtun ed cektır. 

D Hafız. gUlF>ı>ek: Hakikaten cazgır kolayını 
Ne v r, hepinızin yüzü b Jmu tu. Vakit ve ı.amruı kal-

g ıeğe ha ladı : madı dıye itirazlar vaki olmasın 
Öyle.. diye şimdiden onIUyordu. Bas 
iki saattir dokuz doğuru- ltı pehlivanlarını ortaya çıkn-

y UIHlZ degil mi? rarak onları da bir yandan gü-
-Nasıl doğurmayyahm ?.. reştirecekli. 

- Uf bile konuşamadık be!. Hergeleci, cazgırın bu hare -
- Beye<·andan konuşacak ketinc mcmnmı olmuştu. Çünkü 

hal mi kaldı. daha hiı.la H:ıflzı meydandan 
--H fız, ya.ınan göreşçi doğ- çıkaramıyordu. 

ı .. Fakat, b zinı oğian ba::;- Hafız., altta ü tte .r.orlanarak, 
t d m-.. ...,. · dL-rini sıkarak kendini idare ve ır ı b"•"" ,ı .. 

-- Birden bire dınıiu Hafız!. mUdafua ediyordu. 
Deyince Deli Hafız, ba~mı Hergelecinin Hafızı ~ 

scl ayc?"ak: için güreşin daha uz:wıası el-
- Ah 'l'osun ah! ıııerodi. O vakjt Hafız da büs-
Diye iç çekti. Ağalar. 'J'osnn· hittün hali kalmaz l~eşirdi. 

lar bu işin münasebetini bula- Ve kohı.ycacık yenmek mümkün 
mayınca sordular: olurdu. Çünkü. Hergelecideı 

- Ust:ı, 'fosun da ne ohıy-0r? hl7. Vf> enı.:rji kab'Xı~ı. 
- Habzı, öldüren Tosundur. Deli Hal1z, cazgırın bu hare-

D'" n onu epeyce ezdiği şımdı ketin memnun olmuştu. Ca~ 
m ydamı çıktı. Herif birdcnbı- ~.u. baş altı pehliva.nla.l·ını ıney
rc duPdu. da.na salıverdikten sonra Ha-

- U&t.a, bakalım Tosun mn fızın yanma geldi ve: 
ezdi?. - Usta, nab"ll oldu mu?. 

- Bir pehlivan, birdenbire - Hay AJlah razı olsun sen-
duruma biliniz ki, eV\elki güres cıen .. 
o 1a dokunm~ur. - Hakem heyeti bir ~ de-

- Allah. Allah!.. mesin .. 
- Evet, yenmediğimiz To- - Aldırma.. şimdi bir şey 

sun, Hafı ~n iflahını kesmiş diyemezler .. 
doğrusu.. - lld gfo·.itm bunun burası 

- Şimdi ne oluyorsun ust.a!. lsuı.nbul.. Hafız da btanbullu 
- GUreş belki ( aha uzayacaH 

1 

ol<luğu için himaye ederler .. 
tır... - Bakma sen .. Onlar btr şey 

- Neden? yapamazlar. 
- Hafız, kesildiği için güre- - Görüyorsun ya., bizim oğ-

. i idaroye çalışacak ve milda- lnnda da hal kalmadı. 
f ya dökmek mecburiyetinde - Görüyorum .. Zoraki haın-
kalaoa-ktır. Bu suretle belki be leler yapıyor .. 
ıaberliği kuııta.rnıaga çahijıa - - Hem de ne zoraki .. 
eukflr. - O da ezilmiş dUn .. Kandı-

Dcdi. ralı ona da ağıı· basmış .. 
Ağalar. bu işin daha aiyade - Hele şunu blleydin .. 

uzamasma taraftar değillerdi. - Dua et ki, H a f ı ;,, d a. n 
Hergclecinin güreşi bir in bi- evvel bitmedi. Yoksa, Hafızın j 
tirmesini itsiyorlard!. vaziyetine o düşerdi. 

Hafız, hakikaten müdnf aaye. -İkisi de berba.d olmuşlar 1 
geçmişti. Güreş iki saat bır vc8Sellim?. Bakalım ne ola.ca.k?. 
şim.'1ek sUratile devam edip gı- - Hergeieci, çıkarır onu 
ıcrken birdenbire duralnmıştı. meydandan .. 

Hergeleci, boyuna saldırıyor- Dedi. 
du. Hasmına hiç rahat vcrmi- B&.J7 altı, güresi devam eder-
" rdu. İkide birde fırsat bul . ken bir yandan da Hergeleci ile 
dukça altına alıyor ve daha zi- Hafızın gül'e3i devam etmekte 
yade yıpratıyordu ha.c;qnını... idi. Artık bu gtiı,~te heyecan 

Hafız, güresi altta üstte daha kalma.dığındruı halk scyre1 mez 
bir buçuk sa.at kadar hatalan- olmu~. Çünkü, gilt'ef5 tatsuı 
madan idare etti. Canını dişine devam ed.iyOl"du 
takmış habire kendini koruyor- Baş altına çıkan pehlivanlar 
du. Hücumları çok seyrekti. A- iyi güreşiyorlardı Ortada iyi 
tak ve tez canlı olduğu için ne pehlivanlar da vardı. Herkesin 
de olsa tamamile, odun gibi gözü onlara çevrilmişti. 
müdafaada_ kalamıyordu. İkide Hergeied ile Hafızm güreşi 
birde fırsat buldukça ha.qımna dördüncü saati bulmuştu. Ha
lıamleler yapıyordu. fızın taraftarları arada birde 

Hergeleci, gür~i bindirdik - bağmyorla-rd.ı. 
cc bindirdi. Artık ikide birde - Hafız, dayan!. 
ıiasmını alta alarak yen.meğe - Ha gayret 1 

ç:ı.lıt]ıyordu. Bu bt4,'i-ırtı.b-.rda manalar var-
H:ıfız, hasmına mağlup ol- dı. Dayan, demek istediklerinin 

mamak için canını dişine tak - sebepleri a.nlaı;ulıyordu. Demek 
ınış dnya.nıyordu. beraba-e bımkmağa karar ver-

Hergcleci de bir gUn evvelki mişlc.rdi. 
gi.irosden ezgin çıkmıştı. Kan - Deli Hafız, bağırtılardan şüp
dıralı, onu yıpratmıştı. Bu se- belenmişti. Çok geçıpeden şüp
bcple Hafıza tama.mı tamamına belendiği de meydana çıktı. ls
hftkim olamıvord1 1. Do.un da tanbuhm ileri geJcnlerl v~ Ka
iiiklerini boşaltmıştı. dirgalının tara.ftarları ca1.gıra 

Heıge!eci, her ne kadar ham- müracaat etmi~ 
le ve hücum halinde idiyse de• -Artık bnnla.n bef·abere a -
o da, hasmının bitik hıtlde ol -l yırma.h ... 
masından neşet ediyordu. Cazglr, cevap vermişti: 
Eğer Hergelecinin hasmı f _ Gii~lerin i ayırd etsinler .. 

hamleler gibi hamle ya.pmı!) · Kimseye mani oldu kları yok ... 
sa idi. İmkanı yok o da. kc.,1k Baş altı gi.l~i devam ediyor ... 
ve hnmlesiz vaziyette durur Aa.- _Öyle amma, dahn. ne kadar 
lırdı. güreşe{'ekler .. Dört bucuk AAa.ti 

Güreş daha fazla uzamaya btıluyor. Yetişir .. 

i 
Büyük ikrcun!ye 306429 

numaralı bHe1:6' 
isabet eti 

tün (vak'anilvisler) müttefik-
tir. Muvaffak olmrunasmın s&
bebi (zaman ve saha) yı eski 
görüşiyle ölçmemiş olmasıdır. 

Muharebeden bir gün evvel 
on sekiz saıaıttenbcri ne uyu
muş, ne istirahat etmiş, ne de 
yem.ek yemişti. 

"İmparator bi.itün kuvvetle
rini ovanın merkezine ve sol 

Milli niyangonun 7 nci ter- cooahına geçırdi, derhal onla . 
tip 1 inci çekilişi dtin lstan- nn tc~kilibm kontrol etti ve en 
bul Taksim meyrlanmda saat 17 onde olmak şarti.ylc kılıcıru çe
de yapılmış ve bu çekili§İ kala- kerek muhafız alaylariyle yü -
balık bir halk ıkiltlesl ttıkip etr rüdü. Kendısini korurultk üze
miştir · re etrafını alan generalleri, za.. 

Bu çekili§te ka.za.nan mımara- bitleri ayırıyor "horkes geri-
b.rı a.~ya yazıyoruz: d" -ye!,, ıye b~yor ve en sarp, 
~0.000 lira. ka7.:uıa.n otunam en tehlikeli ya.maçlara kendisi. 

30649 başta olarak hUcum ediyordu . 
10.000 lira ~ı ~ Sakin çehresi, altında fırtına 

073377 399243 ı 
kopan bir deniz sathına benzi.-
yordu. Maiyetinde bulunanlar 

e:. 006 ı;...... ı -·-~~"-- sükut ediyorlar, kaderle boy 
o74s10, uiGs6~~360,286956 j ölçüştüğillıü gördükleri için O· 

nu ken<li haline bırakıyorlar .. 
2.000 lira tcmman n11maralaı' dı .. Bu suretle. İngili.7Jerin iki 
Son dött rakamı 6339 ile biten yüz pare topl..!."l.Dlil menzıl.line 
.W bilet. kadar iJerleôi ve birdenbire or-
1.000 lira kv.aı=ı;ı ~ dusuna döndü ve hağırdı: 

Son dört raikam1. 8209 ile biten - 1Ieri ! İleri-. . 
4-0 bilet. Waterlo hezimelınden sonra 

500 Jir.a Jrnmnan ıınmaraJar Napolyon hakkında pek çok 
San dört rakaml 4312 ile biten tenkitler yazıldı. Bunların için-
4.0 bilet. de idari, siyasi kusurları uzun 
Son dört rabmı 5990 ile biten uzadıya s-ayıldı.ktan başka a.s-
40 bilet. kerlik.te vtılrufsuzluğuııu bile 

ileri silrmek cesaretini gösteren-
100 lira. Jmrmnaıı mmıarala.r ler olmuştur. 

Son üç ı'alkmru 277 ite biten 400 Elb adasından Paı-:ise geJdiöıi 
bilet. o-

.zaman imparator vazıyet.in çü-
50 lira h:mıana1I au:ımıralaı' rüklüğünü anlıyordu; ve bu çü-

Son ÜÇ rakamı 4.ı6 ile biten 400 rük vaziyete gene çürük tedbir.-
lerle çare bulmağa çelışıyor -bilet. 1 

10 lira. kaatm.n mımuMır du. Mesela bir gün sarayın av-
Son iki raıkamı 20 ile bıten 4000 !usunda toplanan ameleye ~Y-
bi.let. j le bir nutuk soylüyordu: 

% lira. k:u:nnan nomaraJa.r 1 - Cemiyetin yüksek sınıfın-
Son bir rakamı 7 ile biten 40000 da Fransız ismini lekeleyen a
bilet.. damlar mevcut olabilir. Fakat 

vatan aşkı, milli şeref şehir ve 
Son bir rakamı 9 ile biten köy halkı ile orduda kafi dere-

~000 bilet ikramiye kazamroş- ced.e mevcuttur. Sizi gördüğüm. 
lardır. den dolayı memnun ve ınili:.1.eri-

20.000 l!.-.Jık büyük ik_.,....,;_ 
mu • ..........- binı. Size güveniyorum. Yaşa-! 

yeyi kazanan bilet İstanbul, sın millet! . 
10.000 liralık ikramiyeleri kaza.. 18 Bürnnerde mevkilerinden 1 
nan biletler P. T. T. idaresi t&- düşürdüğü bu kütleleri bugün 
rafından. 5.000 şer bin liralık şöyle okşıyor, fakat lisaırurun 
ikramiyeleri ka.za.n.an. biletler demagojisinı kalbi tck:rjp ediyor-
KaY:sori, Siverek, Yozgat ve du. Bir gün Napulyon, tasıwvur 
İzmjrda satıl:m.ıştır. ettiği bir işın muvaffaıkıyetsiz-

2.000 }iraJ.ık ikramiye kazar likle neticelenmesi üzerine 
nBll biletlerin 8 poırçası İstan- (Fleury dö Chaboulon) a: 
bul, 4 parçası Ankara, ikişer - Yapn ihtilalin kırmızı 
parçası Sivas, Tarsus, Adana, serpuşunu başıma geçirirsem 
Emirdağ, Hendek, E18.z:ığ, birer hepsi mahvolur! demişti. 
parçası da Bursa, Ha~ To- Napol.yon ya kendini mcdbc
ka.t, Corlu, Birecik, Erzunım, diyor ve yahut zemediyordu. 0-
Cebelfbereket, Al:yon, Mardin, nun için ikisinin ortası yoktu. 
Siverek, Diya.r~ır, Pasllıler Ondan en bilyük noksan: de-

dan sonra sulhtm faydalarını 4 a~d uıoo Urahk 4.ooo Lire 100 aded so L.iratık 1>.000 ı.ır 
tattırmak icap e<ler. Hükf.ı.met • 4 » 500 » 2.000 > 120 > 40 > 
lerde teessüs eden a.da.let fikri 4 > 280 • 1.000 ll 

hudutları muhafaza eden en 40 • 100 » 4.coo 11 

1&0 20 
4.SOO 
&.aoo 

I , 
kuvvetıi ami.kli.r.,, Dl . d - l 

Bu nameler bükiimda.Tla'l'1 KKAT: Hesııphır':ıd~kJ pot"Qlar bir sene içın e 50 !ir8dan ar 
gönderildi. o zaman hariciye döy.niyenlere tlmunıye çıktıtı takdirde % 20 fa7.lasiyle verilecektir 

nazın olan mösyö dö Kolenkul' Kur'alar &Clll'{le dört defa 11 l\lart, ıı Ha:draıı, 11 Ey• 
şöyle yazıyor: ltil ve 11 Ciriııclkanun t;arilıleriDdc ~!U.locektir. 

"Bıri, Stı·aısbourg'tan ileriye llla=l.'ID!:ii1!'122Z:.S:::Z~m~2!1:"~~iC'.:z:m:::r:::=.;:mlü:!~~~...t:k::~!X11"1 
gidemedi. lta.ıy-cı.ya gönderilen "' 
(Turin) e avdete mecbur oldu . 
Berlin ve Şimal devletlerine ait 
ol.anı Ma.yamdaı yakaladılar ve 
Prusyalı kumandan Sa'iye fena 
muamele etti ... ,, 

Avrupa, Napolyonun . s~ 
teklifine böyle cevap venmştır: 

Harici düşmruılara nih<'.yet 
topla. ce"Y'flıP verebilirdi. Faıkat 
dahildekilere ne ya.paoa:kt.ı? im
paratorun o mütereddit vaı;iye - ' 
tini mü.'.?8-vrirlerindcn l3enjamen 
Konsta:n şöyle tasvir ediyor: 

ist nbul Den·z Kornutnnı ğ nd~n 
Deniz gedikli okulu müsabaka 

imtilıanları illlnı 
Deniı: fedıkh orta okuluna kaJ1dedilEn okurların Dllİ1Jabaka imt;ibal 

1818/l9tl pa;lartesl subah :ıa1lt 9 da y .. p1lacaktır. 
Okuı lann ıqı1ı ıııın ve saıttle de nır. komulanlıi.ında bulı.uımMatl 

yanlal"!nda k.ur:iun ve ruöıeklteplJ kalem ve lastik bu1undunaalıı.n, ~ 

T. H. K. genel merkez bBtJllanlığıRd' 
Benzin alınacak 

"Gerek ben, gerek na.zırlar ve 
diğer müşavirler kendisiyle gö
rüştükleri zaman ~llocde da.~ 
ima kesip atan imparator artık 
kararsız ve h8Jlgi tarafı tercih 
edeceğinde mütehayyir bir adam . 1 - Rı:waCJlık dal.Ml:n motiirtü vıısıtı.ların seüellk illtiyecı iciJl 
olmuştu. N apolyon kumıında - ,Ş()-,000 ÇO(U 75.000 litre dökme benz:in,kaJ>Qlı zarf utıUlile ~;!('ti 
sına ita.at edilmiyeceğinden muştur. 
korkan bir adam t.avriyle emre- 2 - Mul»mınen bedeli 19650, muvakkat teminatı l.f.'73 Hnı '15 -ı(/I 
diyordu. Bir emir verdiği za -1 tur. 
man ka.rŞısındakini iknaa çalı- 3 - &sksilbnesı 25/8/94 1 Paı:arleaı gumı saa-t ıs de Türk hava ~ 
şıyordu. Hele oon :ı;a.manları genel me-rke-.ı: binasında yapılacaktır. 
daimi kararsızlık içinde bulun- 4 - tsteklile.ı Jü:ı:umlu vealkıı ve tcminatlaTını bsVi llapolı ve~ 
duğu cihetle onu fikrindeıı vruı 2._U zarflarını saat 14 de kadar komisyona vemtelid,1rler. (678'2:1 
geçirmek içjn sözüne itira.ıa ha-

maıı sükut ile mukabele etmek Askerlik işleri cet yoktu: bir §ey .söylediği za- ı 1 
derhal fikrini deği.'}tirmeğe k8r --- ----- ----

Kayserili 

Namlı Apiltoğ/11 
Türk Sucukları fi idi. ... " 1 Fatih Ask er l ik JUbeai nden: 

. "Yüz gfö:ı:l~ Sıal~~atında .~ 1 337 dogumlutamı eon k lama Her yerde arayınız. 
liltin kendisınden yuz ç~vı.rdi.gı-

1 
müddeti çok: 1.0.lnu~t.u·. 337 doğum- Taklidlerden sakınınız 

ni o da anlamıştı. Hatta ~·ih: lular ve bu doğumlularla muameleye htaııbul Balık.pazaı1 Taşçılar ~ 
- Nerelere kadar tenez;r.ul & tab· olımlarw nahiYe sınısıruı ba- Telefon: 2t340 

deceğimi _!>ilsey~im Elb .li.d,asm- Jo~adcın ceuııaomaı..uak uzere acele =========.::: ::-:=====~ 
da kalmagı tercıh ederdim· ,ubeye mw-acaaUar:ı ıl~n olunur. · İLAN 

Dedigini ka.ydedıyor. * 940/5157 * Beyoitl" Vutı A.ııkeriık JWbesln· lstanbUI ~l'd i.i"cü lcr'a m e"" 

Kendisine menfa ve me-zar o
lan Sent Helen kayalığına gi
derken bindirildiği Belleropkon 
gemisinde, Fransız hi.ikumetinin 
komiseri sı.fa.tiyle ha.zır bulu -
nan geners:I Bekcr'in kendisine 
ref.aıkat etınek aı:-.&usuna karşı : 

- Böyle bir teşebbüsle bu
lun.mayınız gcncı a1 ! . demiş. 
F r a n s a y ı düştinelmı. Be
ni takip ederseniz, benim ile 
beraber geldiğiniz ta.kdirde beni 
İngilizlere teslim ettiğinizi zaı:r 
nederler. Fran.san.ın ürerine 
böyle bir ihanet şüphesinin 
çökmesine tahammül edemem! 

Bu söz, yaralı ıkanatlarmı 
kaıpamadan evvel kartalın gös
terdiği son kahramanlıktı. 

ULUNAY 

den: 
Yedek Tabıb yüıb:.ışı Ahmet oglu 

Ali 1310 doğumlu mıernluk.etı Nabli.s 
sicil No, (38200) 

Yedek piyade Teğmen Z~vmollıbi
din 05lu Cevat Perzin memlekf'\ı ts
tı:ınbul doğu':mu 1312 

Emekli to~u 1-Jm1.1llŞı MmıUıf oğ. 
Latif Gökçon mt-ııılckcti lsUlnbul 
dogumu 1303 Sicil No. (:i23 - 19) 

Yedek Tabılı yüzbaşı M. LüUi o/i. 
Ali Somi memleketi Kahire dogumu 
1304 Sıcil No. (36147) 

Yedek Tablb yuzbaşı Foti oı:. ~lef

tert memleketi Serez doğumu 1305 
lSUınbul dıploına No. 2101 

Yedek p1yade Tegmen Salih. og. 
1smalı Hakkı Kasımpnşı.ılı atcil No. 
M'i52 

hı~undan: 

da satılınŞ;ır. ıookrasi ruhudur. Halk küUele-
Diğor ikramiye kazanan bi - ~&ıtıllmıı•••••ı3llİl••m•••••••m:m•••9'aı 

::::~.ıruıhtelif yer - Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

Yukarıda ilin edilen yedtk ve e
mekli .ubaylarm uske!'1 durumları 
te&bit edilmek üzere (çok acele) ~u
beyc müracaat etmeleri iliıo olunur. 

K~kta Bohor Elyevm 
sokafında esl::i 20 Yeni 7 ve :B • 
lunda 'J'arlabaşı caddesınde 18 • 
,No. da nıukim iken hlUen !katıl 
hı meçhul buluııo.ıı Dımitri "' 
kuı Ccniviycye \ arisi bultınduii1l 
Dlmitrı ilzerin<l~ kayıtlı buıııt 
Kuztı.mcukt.a eski Taht.ah afi 
elyevm Bohor sok:ıgında eski 20 
ni 7 .No. lu gayrimenkul 31/7/941 
rih!n'lc üç yeminli ehli vukuf ti' 
fından ıwo lira kıymet takdir 
miş icra inls kanununun 103 il 
nwddc.odne göre t.cbli.ga tın icra ıı§ 
l ı si t.Rrııfından mahalli lkametı 

m€.'<;hu l olması hasebiyle 20 gi.ın; 
dctle ilanen tebliline karar ver1 
oldugundan bu takdir olunan ~ 
mele Lir it razınız oldugu sureti' 
müddet ı.arfında 940/5157 dc·yıı 
mar:ısı ile nıüraca.ıt etmeniz. wvl 
iUlnen tcblig olunur. 

At yarışları 
(Baı tanfı 3 ü ııcü .. yfa da) 

Be#ttci koşu: 

Mekteb Eylülün 16 ncı Sal-I günü Açılıyor 
LEV Ll 'V ERiMi Z KAL.MAM l.ŞTt ... 

Nehad t.lebf' kaydı Pazartesi, Perşembe saat 9 dan 12 ye kadar 

İstanbul elektrik, t r amvay ve tüne 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

yapıhr. Telefon: 6-0474 
Dört ve daha yukarı yaştaki ............ ml .............. ıımı .... ıımı .......... ıma 

saf kan Arap at ve kıerakJm-ma 

24/7/1941 salı gfüıu saat lft da paıarbğı yapılacai!ı ~elce ilan~ 
olan muhammen becieli 4526.60 ve muvakkat teminatı 340 lira tutan 
kilo çellk yaya art pazaf'lık. idarece görülen lüzum üt.erine 1/9/941 1 
aaat 10 a talik edllmiştiı. 

mahsustur. 
1 - Bora (R. Baysal) 
2 - Mihrican (S. Akson) 
3 - Bozkurt CN. Kurt.ay) 
7 - Kara.kuş (H. Mutlu 
5 - Yıldırım (Bi.irhan Kıl) 
6 - Sava (1. T e.kce) 
7 - Tuna (1. Tekce) 
8 - Işık (N . Temizer) 
9 - Sevim (M. Turgut) 
10 - Simrl et Küçük) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalma komisyonundan : 

isteklilerin mezkür ~B ve aıaatte kanunı vesikaları ve muvrıkknt tor 
natları ıı.e Metro ban 5 inci katta topl:ınadak komisyonda hazır buıuıtıf 
lerı. (6444) 

ı - ~kez ve mülhakat müstahdemini için açık eksiltme ile nURıun.e
sirıe tevfikan kuma~ı dairerı:ıi.r.den verilıııek üzeıe c162• takım elbise ve ===========================================;;;:/ 
kasket diktirilecek:tir. 

Blleümle dikiş harcı dikiciye ait olmak şarlile beher takımın dilanc 
tahmin bedeli 12 liradan 194-4 liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait fQrlnOJileler merRezimiz lev~mdan paraıııı 

alfı:ıır. 

3 - F..k$iltme 19 Ağustos 19'41 salı g\ınü saat 15..6 de Cri.1.:ı.tada K::ıra 
Mwtatapaşa SGk9'ında naezk<tr merkez satın alma komilyonunda yapılac:~k

tır. 

4 - Muvakkat teminnt parası 145 lira 80 kuruştur. 
5 - Bu işe girecekler in 1941 sen esi Ticaret ~aı vesikasını ıöstermc-

leri. ve terzi olmaları şarttır. (6577) 

lstanbul f igat mürakabe 
kom isyonundan: 

92 No. lu Hiin: ietı:ınbul vilAY\!'ti d ahilinde balye h alinde birinci J) 

kuru otun gerek va,ondn ve kayıkta azami ı:atış fiyau 5,5 kurustur. (67 

1 Devlet Demiry~~· r_ı _i_la __ n_la_r.,,,J 
r;elmezdi. Eğer güre:? dört saati (Arkası var) 
b~u~m~~k~~e~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' M~~~~ilOO~O(Y~~~>~•n3~~t~ti~ yınrlardı. . ========= , 1 25/8/1941 pa?.artesi gi:nu saat 15.30 da kapalı znrf usulü ile Ankarad:ı ııY 

Sahibi: A. Ca m a leddln Saraçoij lu 
Neşriyat Müdü!'(.I: Maelt Çeti n 

Basıldığı yer: (H. Bekir G iJ.ntoylar ve 
A. Cem aleddln Sara~lu Matbaası ) 

Bu sebeple Deli Hafız, sabır- I Yenı Çıktı wwwz a B As M A s AT t ş LA R ı HAK K ı N o A binasında sab n alınacaktrr. ,p sızlnnıyordu Hafızın dayanma Bu işe girmek istiyer.letin 8750 (sekiz bin yedi yüz elli lira) lık t 

:~'.=:~ ç:::: d:~-:~ı 0°E7'ı~enENmüOhiUmNÜ SÜMER BANK YERLi• MALLAR . ~$.f~~~:~~~o:.::;::z:t~~~;::. :.~ 
halde olduğunu görüyordu. Gü- U Y uıJll'. (6776) d 
re.oin dör t saati doldurmasına A. Hamdi Ba.flll' ZARLARI M d d 
bir şey kal:!ı.amııııb . • PA Müessesesi Ü iriyetin eıı: 

Deli Hafız, cazgırı yanına ça-
ğırttı. Aralarında l}U konuşma 
oldu: 

- Usta, ne o, neye çağırttm 

Buhran ve intikal tfevreimi -
Kaıll1a.llmrin doluşu ve batı8t
y eııaJ nizamın ana Pl'•-tpleri. 

beni? Tewı yon: O"Jwnite KttaıHM 
- Neye ~ be? Gü - Fiab: 80 KurU§ 111 re, uıuyor.. ,__ __ 

S&tanbul (Bahçekap). Beyoğlu ve K,edıköy ınağa;ı:alarunır.dan Basma satan almak i.iure mün.caat edecek 
IJlÜitarilerİ'A nütwı hilviya di%d.anlarını ibt':ız etmelerine 1ü:aım girülıniif ıtır. 
M~ ~ vMi oGoak ırdincaatlarda .ber lerdin nilfas cUzdanını 1*Wı:ie ~ ııa1.1,1>. ba1ka üAa 

oıunw. 

-

Vakıf m41nba srıları işletme 
MDdürlüğünden: 

1 
Vüı:f menba 9u.Lvı id-i del)olarında kuUanılmak ÜZtM! ~ 

macaktlr. .~ 
T.ıl,plerla ~ Valo!lar ~ binMieda .,_;· 

iılarçe ı:alnııoMMıın. (llM) 


