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Yine sulh 
ri\layetleri 
~ ,_., Mila..,- ile •iJt
~eri aoa•n• luHlar, esi
~ hdar, 6ir ._,,, 
~ kolınagırıcrpı kadıır 

.,.,, ıneclnır edfgor. 
icadele ne kadar fti

nege mal olacak? 
ık bunları düıünmige 

"t t1e imkan yoktur. 
__ _J 

u· mUddettenbcri gene 
canlanmış gibi görünen 

izli sulh teşebbüsleri 
.-.. ....... .u gelen son tekzib 

iyetlerini kaybediyor
, sevel Papa nezdinde.ki 

ylor'un Italya Kralı 

i
vasıta yapılan bir 
asebetiyle Ameri-

gitm ve Lizbona vasıl o
y.ıunu değiştirerek Lon
kadar uzaması az çok cid
l!ulh teşebbüsü karşısında 
uğumuza dair bir zan u
bilirdi. Halbuki Roose
hUlya binasını kat'i su-

yıkıyor. 

'ye kadar müttefik dev- ır 
adamıarmın ortaya çıkan
"1Uı lakırdılan hakkında. kul 

lisan hemen hiç de
ştir denilebilir. Onlar 
n sözlerine itimat 

'yeceği ve Naı.ılerle ya -
bir sulhun hakikatte bir 

M -----, 

Alman tebliği \ HA_R_P_V-AZiYETi 
1 

e demek olacağı kanaa
:.....:art.!01". Onun için, Naziler 

'yle silmeden ve iktidar 

Moskova ve 
Kırım çok 
sıkıştırı1.ıyor --·· en uzaklaştınımadan 

yanaşnıyacaklarım tek -
tcliyorlar. Sulh ihtimalleri -

~~1e redederken sesıerınin Sovyet meı ke,-.aa ciddi bir esef hissi insa· 
~ gibidir. Müttefikle- zine giden on 

. 
Yeni hamleler başlıyor 

• 
Sovyet orduları için çok büyük ve 
devamlı hazırlıklara ihtiyaç vardır 

f YAZAN, 1 L Emekli General Kemal Koçer 

~ "1lh istediklerine hiç §Üphe b l Kiyef imha meydan muha.re-1 
. Fakat bu isteJPerine eı muvasa a besi, taarruz ordusunu, ikinci ... -~MllııılllllıılRıı• .. •aıı1• 

be d mühim bir U>.şebbmıe gıri~ek 
sonuna kadar har e- yolu kesildi için, esaslı hazırlıklar icrasına 

mecburiyetim~e billun> 
. İ§te müttefik tekzip- .__ .... _ ·--~ mecbur edeıc.-ektır. :K1Jvvd.inaen 

~bıraktığı intıba budur. Führerin umumi karargahın- emin bfr o:r<lu, hasmının, kuv· 
·· -·•i. N veUerine çeki ,\uz~ venntsınıe 

~~üyor iki bugun IWlllun dan: 3 (a.a.) - D .. B.: meydan ve fırsat bırakın.adan 
~~lmesine iki esaslı ma- Alman orduları başkuman-
~: Birisi Mihver ile danlığının tebliği: takibine de,·am edebilir. Kiyef 

lh etrafındaki harekat, müdafiin 
a---~~!~lerin su w gay~- Doğudaki hareklt muvaffa - verdiği .zayiat gözde bulundu -

Japonya İr-anı 
protesto etti 

lran pek haşmane 
bir emel besliyormuı 

:-ClllWU&JÜ aynlık, digen e kıyetle devaıoı. etmektedir. Al- rulunca, bir mıl~onluk bır or
. . Devletlerin, ~ihver man savaş tayyareleıinin 2 • 3 dtıya karşı, belkl de üstün kuv
eruıin aözih>e ve ımza.sı- binnciteşrin gecesi Moskovada-~ alan vetlerle yapılmıştır ve uztm müd Tokio, s (a.a.) _ ılapon 

~"- a;:: Mtit.-ik Devlet- lrj askeri tesisat ile KJıarkovun det devam etmek dolayısıyle, bükiimeti, Tahranda jafiil 
u... 4-'5' ·~ P,l'lal doğusunda ehemmiyetli yorucu ve b~yük sarfıyatı d:a ..ru... .. : 1m+rua....1 ... - ..... ıa ...... --ıın. 

L lraauıda gaye bakımından bl'r eslıha füinkaaını milessir u;;lr- ım ""·- -,,- ....,_ ........ oat;•-
~cu.t olan ihtilaf zaman za- Marette boımbardiman ettikleri m ....., 0 uş'"'" • mlş olma8mdan dolayı hu 
~tamamen silinip ortadan mli§ahede edilmiştir. Taarruz harekatının f8Slla - hükfimeti neminde protesto-
~ B" sız devamı keyfiyeti, elde tam da bulumnuştur. 
~ gibi bir hal alıyor. oy- lngilterenin doğu ve cenup kuvvetler bulundurulmasına, 
~~a, harbin neden do- doğusunda bulunan ehemmi - çekilen düşmanın hırpalanma· Domri ajanslna göre Toki-
~ devam ettiğine insan cid· yetli askeri tesisat ile mütead- sı, müdahale kuvvetleriyle bee • onun saWılyettar mahfilleri 
~ ryret ediyor. Geçenlerde did hava meydanlanna da ha- lerımesi derecesine ve pisiko)o • lraıun bu hareketini, tngu. 
~ taıyan gazetesi ve radyo- va akınları yapılmıştır. Avaı jik vaziyetine tiıbidir. tere i1e Rusyamn japoeya a.-
'- l'eni Avrupa nizamının hiç tayyarelerimiz dün düşman do- Alman teıbli;;.ıerine göre, Bu· leyhinde ba.cmıane lıittlerinin 
'al.:_~ cebre istinat etmiye- nanmasına mensup dokuz ve diyennı· ordulan6• ndan ı.....n tari· bir delili olamk t.elAkkl et-
~ milletlerin kendi mukad- Manş denizi üzerinde de Ü" düş ~ --...ı:ı · ht:.1." .., hin bir ...,ini daha göıımedigı-· bir ~. Domei ajansı. İngil 

rınıa kauuı erı ilAım o- nıan tayyaresi düşilrmüşlerdir. ~,,, +--ı- Tblınmdald ja 
söylcyeeek kadar ileri kuşatma sayesinde, bır kalıncı- ~nifuİ AJnıan kaıçakf:: elgızfl: 

ve o dakikaya kadar mü- Şark ~ ya kadar esir veya ımha. edil· 
3 ( D ·11..1 B . ..+:- B tl "' •-~ deh lenııekle \"e onları twdim ~ \..ı~ edilen Mihver tezinin te- Berlin a.a.) - ..L, •• : nuşo,.u. u sure e, .n..ı.ıll4n a- melde itJıam ettiğini ha-

~~ yMmuş idi. Fakat öyle Alman hava kuvvetleri, ayni sı, yirminci '8Sra yn.raşah W 
~~yoruz ki bunlar ancak zamanda bütün taarnızlarıIY, kudretle, askeri cihana yeni bir tutatmaktadır. 1 
~r propaganda manevrasıdır. Mosova üzerine teksif etmiştir~ "kan,, ibda etmiştir. Rus ajans- - - - - - · - - - ~ - ~ 
~\ter teziyle .Müttefikler tezi Sovyet Birlikleri arazisi~ bü- ları, bu hezimetin ehemmiyetini - - - - - - - - - - j 
~ ileneden.beri birbirlerine yak- tün dcmiryollarının başlangıç inkar etımemekle beraber, Kiyef r-
~ardır. Aralanndaki u- noktası Moskovadadır. ordular grubuooan önemli bir '

1 
~:"~ bütUın derinliğiyle hfila Buralarda on beş yol tama - kısmuun geri alındığını iddia et· Manş Deniz;nde 
\'Cuttur. Bunun dolmasına men kesilmiş, ıa.Jtı istasyon, ye- mektedirler. 
-.._llti tarafın mıel ve gaye hu- di askeri katar, hazırlanmakta Eğer, Ruslar hasımlarının çiz. Mu vak kat 
h~ kendi kendiliklerinden, bulunan 11 tren tahrip edilmiş diği mıkvastn zayiata maruz 
~\re muvaf akatleriyle birleş- ve diğer on altı istasyon da cid- kahnışlarsa, merkezden veya 
~e imkan yoktur. di hasara uğratılml§tır. (Sonu uyfa 2 sütun 2 de) mu•• ta re ke 

iDARE YERi 

TEI...EFON: 20795 

Her yerde 5 /uırııf 

Kitap meselesi yeni 
bir saf"aya giriyor 

Kitapçılar, bazı kitapların devtetıeşme prensibi 
dışmda bırakddıtından şikayet ediyorlar. 

•Günün '8 mitbhn '9e fil aMJmb lllMWUDD mektep ~ 
f:lıtldl ~. Bmnm .. dibi ele ... utrvlapmr bu. .. 

etrafında görüşmelere memnr e&a. il" alilu• ........... 
şöyle aolabyor: 

Sovyet tebliOi 
Dört kasaba 

istirdat 
olundu 

Dnieper üzerinde 
anudane ve şid
detli muharebe

J.a.r devam ediyor 
ıloskova, '"3 {a.a..) - Sovyet 

tebliği: Sovyet kıta.lan bütün 
cephe boyunca savaşa devam et
mişlerdir. 

SovyeUer muhtelif çapta 14 
top, 15 tank defi topu ve bir 
mitralyö-L iğtinam et,rni~r 

.MoJJ'/cow.ya akmlar 
Bu sabahki resmi bir tebliğ

de şöytıe deniliyor: 
DUn gece müteaddit Alman 

tayyare grupları Moskovay1 
bombalamağa teşebbüs etmişler- ı 
se de hava defi bataryaları ve 
Sovyet gece avcı tayyareleri 
müteşebbislere mani olmu..,Jar
dır. İki düşman tayyaresi dilşü
ıiilmüştür. 

Dün saat 20.35 de Moskovada 
ha.va hücumlanna karşı alarm 
işareti verilmiş, al8.rm gece ya
nsından sonra saat 1.15 de so
na ermiştir. 

Dört ka3aba istirdat edildi 
Mol\ltov.a. fa.dyosu tar:ı.f ından 

ne.şredilen bir habere göre Sov
yct kıtaln.rı Leningradın 20() 
kilometre cenubunda. İlmen gö
lt.f civarında yaptıkları büyük 
bi'r mukabil taarruz neticesinde 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 

Tam mektep paydosu. Saat 

1 
16 yı çeyrek geçiyor ve Ankara 
caddesinde hep mektep talebele
ri dolu. Kitapçı dillckanları ise 
bir ayak hin bir ayak iistüne. Ben 
dl' birine sokuluyorum ve der
hal kulaklarım biııbir sual Ye 
bir tek cevapla doluyor: 

- D'Urdün okuması var nu? 
- Yok dalıa çıkmadı .. 
- Filozofu verir misin.iz? 
- Çıkmadı ki bayım .. 
- Ne zaman çıkar? 
- AJlaJı bilir . 
Bu sırada üç tane genç liselj 

kn soruyor: 
- Lise için kızlara askerlik 

dersleri. · 
- Yok efendim. 
- Neden yok? 
- Çıkmadı da ondan.. 
- Çıktı diyorlar ya .. 
- Dıyenlerden alsanıza kü-

çük hanım! Yahut ynini g&>te· l 
riniz. Biz gidip alalım .. 

- Ayol Maarif Vekili söylü
yor .. 

- ? ? ? .. 

* Kitapçıda ses yok. Ya \'aş ya-
vaş sokuld:ımı, kP..ndimi tanıttım. 
Derhal ""Ülümsedi ve maksadımı 
öğrenince: 

- h.veeeet .. doğru.. Siz de 
haklısınız, gazeteye mevzu la
Zlı1ll, dedi. Fakat illetin asıl ye
rini bulup, oraya kalem uzatmı. 
yorsunuz ... 

(8onu •yfa 3 aUtun 4 de) 

Menj denizinde 
---• ı ı c:---

Yeni hava 

M. Adolf lllUer 

Hitler dün 
bir nutuk 
söyledi 

FOhrer, Sovyet!erin 
Boğazlar hakkmda e~ 
velce vaki taleplerintn 

doğru otduğunda 
•srar ediyor 

Bitler diyorldı -1 

muharebeleri 11Dlişman şimdiden 
ezilrniştir. Artık kendisint 

oluyor 1 kurtaramıyacaktır,, 

Altı Alman, üç 
İngiliz tayyaresi 

düştii 1 
Londra, 3 (a.a.) - Hava ne

zareti dün mühim avcı tcşckkiil
lerinin Manş ötesine geçikleri 
ni haber vermetedir. 6 Alman I 
avcı tavy:ı.resi düşürillmti.5, bu
na mukabil üç İngiliz avcı tay-ı 
yaresi düşmüştür. 

Dunkerk açığında bir duba tu 
tuştunılınuş ve Norveç açığın
da motörlü iki gemi bombalruı
mıştır. 

Nevcastole~ taarruz 
Dün gece km'Vetli Alman te 

şekki.illeri yeniden Nevcastele 
ta.arnı zctmişlerdir. Harekat iyi 
niyet şeraiti dahilinde yapılmış 
ve müteaddit yangınlar Ç!karıl
mıştır. 

Berlin, 3 <a.a.J - D. N B. 
bildiriyor: 

Alınan devlet reisi bugün 
1941 kış yardımının açılr ;ı 
münasebetiyle bil1ıa ,., •• 
tir ki: 

"Nutkumun hedefi umn 1111-

kiıtuma geçenlerde hayret. \. .uş 
olan devlet adamlarından b'n
ne cevap vermek de.ğıldir. Gıın 
gclecel{, biitün düny.ı. bu son ay
larda M. Çörçilin nutuklan mı, 
yoksa Führerin icraatı mı daha 
ehemmiyetli olduğunu görecek
tir. 

Bugün burada tertip edilen bu 
tezahürde hazır buluna.bilbilmek 
benim için çok külfetli olm~ -
tur. Çünkü l3lll şu anda doğu 
cephesinde 48 saatten beri ha
zırla.nan dehşetli yeni bir hadi
se ba'}lamış bulunuvor. Vrni 
bir muu?.zam harPkr.t ha.-.Jflrrııs
tır. Bu hareket diismanın do -

(Sonu sayfa 3 sütun 1 de) 

,~bu kahil olsaydı harpçı- =================== 
~ :tnıydı? Gerek Mihverin, ge- finde bulunmuştu. Bugün tek· istenemez ve beklenemez. Şitn
~ l.lüttefik devletlerin siyasi rar bu noktaya avdet eder mi? diki halde her iki tarafın aske
~ linin durup dururken sırf İngiltere Lehistan istilasının ri vaziyetleı i ite dahi1i politika 
~ lteyif ve heves icabı bu ka- ferdasında redettiği bir sulha vaziyetleri bu kadar ağır şart.
Si" ~ dökmeğe kıyam etme- razı olarak bugün Lehlstanı larla sulh akdetmeğe onları 
~ "~ sığar mı? Şüphesiz feda eden bir sulh muaheden.a- sevkedecek bir vahamet arzet -

Ağır yarah lngil:z ve 
Alman askerleri 

mübadele edilecek 

Odun meselesi henüz 
halledilmiş değildir 

1 • 

.,__, Hq taraf da uzun uzun me.sine i.mzaS1m koyar mı? meı:nektedir. Almanyayı bilım~-
~Uş ve meselenin kansız sek de İngiltere gı'ttik•·e kuv • 
~ -· k Bu tasvir ettiğimiz şekil, " 
~ emiyecegıne a.mııa.t ge- Abnanya tarafında.o bugun·· a· _ vetleniyor ve havalara h&ıkWı o-
~teıı sonra. bu sergüzeşt luyor. 
~ zami bir fedakarlık demek olur. Fakat mesele yalnız harp ga-
~ebIDr ki: Bu müliha.za İngiltere tarafından da asgaı1 yeleri arasındaki şiddetli bir 

bir feda.karlık sayılabilir. Böyle 
~ "-~ ç için doğru olabilir. Fa- olmakla beraber ne Almanya, ayrılığa münhasır dt.>ğıldir. Mu
~· "<Cl'tp patlak verdikten son- 'lk lh teklif' 1 b hariplerin gaye hususunda an
~ Reçirdiği safbaiar iki tarafın kendisinin ı su ıy e u !aşabilmeleri im.kan dahiline gir-
~ ~e bazı değişiklik· gün bir muahedename imzala- ee bile Müttefiklerin Mihverin 
~-'evlid etmek mümkündür. yabilir, ne İngiltere 0 tarihte sözüne inana.ınama.la.n işin içine 
~l'ette takip edilen gayelerin redettiği sulha bugün muvafa- bir de on ....... ; bir ihtili!ın zehir. 

kat gos.. terir. Halbuki Hitlerin qa.uoa ~ ettirilmesine askeri lerini katıyor. Nazilerin ve Fa-
~~~~-~timanl. alleaşılırsarin irnkartı.kan daha az şeylerle iktifa edeceği- şistlerin kendiliklerinden hUkO.
~~~~ ni temin etmi§ olduğu günler meti bırakıp Müttefiklerin ho-
~~-.-:--yere kan dökmekte mi de vardır. Mesela sade Da.nzig şuna gidecek bir rejimi kendi el
.:..~ mı? lş böyle bir renk ve koridoru vererek bir sulh leriyle tesis etmelerine inıkin 
~ten sonra da bir yolu- teklifinde lıulunmalt istı1ıza. ma- var mıdır? Binaenaleyh her c:ıoy i:t ~p, anlaşıp ihtilifa niha.- nasını ifade edebilir. Halbuki Mihver ile Mütt.efikleri son;;a 
~ '9'ermek çaresini düşünmek İngiltere bunu vermeğe de nı.· kadar, ezitinciye kadar, bir dam 

ve makul olmaz mı? zı olamaz. la kanları kabnayıncıya. kadar 
t... ötede ..ı-""- ne büyük" mesel& .ır... • .._ .. ~ • LQQ lekilde bir sulhun lcabil u.a.ua bo15~.. ıcbar ediyor. Bu 
~ için tara.flann k•,...ılıklı ler var: Fransa meselesi, Şimal mücadele ne kadar sürecek ve 
~ yapma.lan-li.zun Denizi sahilleri meselesi, Rus neye malolacak? Şhndllik bun-

tir. Meseleyi Mihver ba- meselesi, Rumanya meselesi, 1a.rı düşO:nmeğe bile va.kit ve 
)ı..:'"'-1 düşünürsek, Alman. Yugoslavya meselesi, Yunan imk8n yoktur. Yalnız ha.rp var
~":1....~pacağı fedakarlıklar meselesi ilh.. dır : Çetin, vahşi ve amansız bir 
fık~_l4.uuir? Almanya Lehista.nı Ne Alma.nyadan. ne lngil- harp. 
~ ettiği zaman sulh tekli - tereden t:ıugfuı intihar etmeleri Hüseyin Vahid Y AILÇIN 

Londra, 3 (a.a.) - Önü
müzdeki hafta sonu Manş de
nizinde bir kaç saatlik bir 
sükfuıet hüküm sürecektir. 

1 JJlakul bir sebep olmadığı halde geni narhla odlln vel"i 'e· 
migeceğini sijy/iyen toptaı1cı/ar, istanhulun od11nsuz 

O gün Almanyadan memle
ketlerine iade edilecek olan 
yaralı 1500 İngiliz askerine 
mukabil İngiltercden aynı 
zamanda aynı miktarda ya-
ralı Alman askeri• iade olu
nacaktır. Uzun menzilli top
lar susacaktır. Manşın iki 
kıyısındaki bütün tayyareler 
verde kalacaktır. Denizaltı 
gemileri iki düşman arazisi 1 
arasında. yaralıları naklede- ı 
cek olan bastahıa.ne gemileri· 
gti7.E!rgahından uzaklaşmış -
lardır. Bu gemiler kuvvetli 
ışıklarla aydınlatılacak ve va 
racaklan yerlere gece karan
lığı bastıktan sonra vasıl ol- ı 
duklan takdirde limanla~ 
harbın başından heri ilk de- i 
rafında yaralılan nakleden 
trenler bu muvakkat müta
rekeden istifade ede<'.eklerdir. 

kalmak ihtimalinde11 de bahsetmeğe başladılar 

od~~'::~~ıe:~: vSt;e~ırt;:; r- d y b -~-l--
~~~1;ı!~:tgu!e~~ ~~ r a n a a ancı ar 
lavette, Vali ve Belediye Reısı 
DÖktor Lfıtfi Kırdan ziyaret --. ----------------------
eden odun tacirlerinı;len mütc- [ •ı • J •• / .... 
şekkilhirheyet. 'l"iyat Milraka- ngı lZ uşman ıgı yavaş 
be Komisyonu tarafın~ .ka-
bul edilen 50 kuru~ teıizüaflı o- g ava ş aleni olmuştu 
dun narhınm kendi zararlannı 
mucip olduğunu ve bu fiyatla 
odun satışı yapmanın imkansız • 
olduğunu bildirmiştir. Vasmus ıse, her ta:rafa koşuyor ve 

Bunların iddiasına göre, bu- fkA j ·1° l } h• k k d 
gün komisyonun eski narhı ~ e carı ngı ız er a ey ıne ış ırtıyor v 
rinden bile satış yapmak imkan 
sızdır. Bu itibarla toptancılar. 
Vali ve Belediye ReLı:;i Doktor 
Lütfi K.ırdara kendi noktai na
zarlarını müdafaa eden bir ra
por vermişlerdir. Bu raporda. 
bilhas;sa şu nokta da tebarüz et:
tirilınektooir. Fiyat Müra:kabe 

(Sonu sayfa 3 sütun 8 de) 

Tefrika No. 35 

.. \'asmus 2.fft•di) or 1 
Hadiseden b;r ihi gilıı sonra 

Bora.zcanlıl:ır, carihi Vru:.mu"un 
karşısına geJrdiler ve Vasmııs' 
ne isterse onu ya .ı.cakl rmı 
söylediler. Onlara gü e l'ir se- ı 

Yazan: C. Sykes 

neli'! işkence böyie bir cinaye
tin cezru ı olabilirdi. FalrPt VaR 
mun böyle >ır cezanın ~k 
ın;ltr ş ve gnyri irwani oldtığlmu 
söyle.mi tı. 

(Sonu sa f 1 s.ı n 3 de) 



-1 EH 1 HAB 
Fransaya hiyanet eden adamlar 

................................................................................... ~ 

1 Ses of ·l 
;i'azan: A. Sinıone ı -32- Ceviren: H. Cahid Yalçın 

imtih.anı· devam' edi Fakat ona gCstcrnccck muameleyi 
tatbikte ltclz kaldı. Hiç blr rezalete 
yahut iUrnz glUilrür m -ımelelere 

onun ismı k~ıştlr. Böyle ol
makla beraber şahsi menfaatleri için 
poliUkayı Alet olarak kullnndıltlıırını 
pckAIA bildil:i bir eok parti arkııdas -
larını hJmaye ettf. 

Herı-iol kollckfil emniyete kuvvet
le iman etmişti. Mnamafih kendi par 
tisinin ileri gelen azalanndan Dola
dier ile Bonnet bunu şiddetle torpll
ledıkleri zaman ~ çıkarmadı. ts
panyada meşru hil.kQmetin gnlebesini 
Fnuısanın mllll menfaatler için 

aynU bir mesele tcllıkki ettilinl pek 
mahrem surette temin etti. Hususi 
muha• erelerde ad mi mildahale poh
tık ının şiddetle ole) hinde bulun
du. Fnkat bu pol t kayı tak p eden 
knbineyi z.ımni surette t br k \e te~wı 

ett . Fran a ile Sovy tler Eırı. cırn
sınd:ı bir rnut(kcılıil y rdını n <1n.i

nın t•mellcrlnı attı. ~ n. Dalıı:tier 
ile Bonnet misakı parçaladıkları za
man, Hcrriot •Realizm., karşısında 

mustckreh bir surette boyun ğdı 

Öyle z.nmanlar oldu kı, Hc.rıiot nun 
bir jesti, dudaklarından çıkacıık bır 
5ÖZÜ, Miln h ad:ımlannın meş'um cn
trikıılan aleyhinde alım~ ufnk bir 
itirazı Fra'1.Sız pol tiklısının cereya
nını tamamen del:ıştirebllirdi. Fakat 
o bu jesti yapmadı, icnp eden kelime
yi tcldffuz etmedi. 

Fransız cilmburiyetinin genil ve 
kolay h:ıyat tarzlnt severdi, çok se
Terdi. Edebiyata meraklı, güzel sa
rurtlan:lan zevk alır bir adamdı, Beet
boven'e, Maclame Rccamier'ye, güzel 
lJyons şehrine ve Fransanın guzel 
deJTlQkrrutisiııe dair iyi eserler yıız-, 
rnıstı. 

Bir takım insanlar içkiye nasıl 
müpteJA iseler o da boğazını severdi. 
Fransanın en iyi tabahat an'anel rınc 
\lygun enfes ve mebzul bir vem • "'n 
ronradır ki onun karihası ve ZC'kdsı 
azamt mlsakıru r:österırdı. no ti 
bile parlaktı. Projelerinı buyuk bir 
otorite ve a~U bir kanaat ıle 
tasvir ederdi. Etrafındnkller tc.: hır 
edillni' bir halde onun abenklı sesınl 
dinler!~. 

Heniot'nun hayatında en esaslı 

VQS:Jf ~ idi? O kökleri derine snlmış 
biT bedb'n idi. Fnınsız pollUkn rıın 

kllt'! bir de.i'işikUk vukun gel•nesı 

lmktnına imanı olmadığını bır kere 
b nı:ı söylcml.l>"tl. O kendı zfıfını mllli 
bir vns:ıf gibi tcl~kki ediyordu. Cazi
besi, manyaiizması ve mukemmPl 
kültürü onun içindekı bcd.buıliğı ve 
lnanmnmazlığı örluyoı du. Herriot 
teskln sıyaseti taraftarları arasında 

4.eğildı. Faş!1.ıne muhalıfU F kat o
hWl redduUcrinin, konfora d k n 
lüğünun, kolay hayatı ve kol y ıdı

fl sevmcslnın, taluipkfır bedbınliğ -
nln, mühim tariht dakıkalard.ı ce-
9al'etsizllt nin Fransız cumhurı-

7etinhı sukutuna muhlm ıüsbet

te tesir etmiş oldufu jnklır edilemez. 
Herriot'nun güze) SÖ'ıJcrı bır semeı·e 

~ermedi. 

Kısıı boylu, kalın yapılı ve boğa 
boyunlu Edouard Dalııdıeı· Frans:ırun 
111uıntaz luıtıpleri zümrcsıne dabıl 

değildir. Halkı yüksek bır şevk .,. e 
pleyan seviyesine çıkarmak, buyuk 

di sarar ve nadiren plPo içer. Putla 
denilen bir nevi nbscnt içkisini çok 
sever. Daladler'nln Putls'i senelerce 
müddet :fabrikatörler için bir ser
nuıye te§k1l etti. Onun fazla içki iç
tiği hoklpndakl hiktıyelerin bazılan
nın mul ... kkak ı&urctte mübalAğnh 

olduğu mnlQm ise de Pastla'e pek 
tatla muhabbet gösterdiği fnkAr ka
bul etmez. Hatırlıyorum, bir defa, 
bizim gazete mildilrünün arzusu üze
rine, Daladier'dcıı son derece müs
tacel bazı şeyler sormak için Harbiye 
Nezaretine gitmiştim. Kdtiplerlnden 
biri kabul edilmek için çok ısrar et
mememı söyledi. cApertU vaktinden 
evvel gelmek dnha iyidir. Apertif sa
atinden sonra Nazır hıızrctlerl çok 
berbat bir halde bulunurlar> dedi. 

D<1ladier sık sık htddftt buhrnnları 
gcçirır, tıpkı HıUc:r ibı, bu zaman
larda refütler ne fevkalade hu iınet
lc muıııncle eder. Fnkııt, Hitl rın ak
sıne olarak, onlara f Ik nazann'.l.a 
muteber bır mevki 'enneğc kalk: 
maz. B zan P~k co .. kun bir tnvır nltr 1 !ki haftadanberi yapılmaktn olan ses san'atkiirlannın imtı
ş.'\hikalarda dolaşır. hazan halındc haııLurına dün Esnaf Cemiyetinde devam edilmiştir. Dün imti
derm bir düşltünluk gorulur. V ıktıle lıa.nlann son günü ohnası dolayısiyle imtihana girmek üzere ya.
çok met n bfr ııd.ım o! :ık h!lly sına ptlan müra~atlar çok fazla idi. Bu itibarla ımtihanlar ak~ 
düşmuştu: Kuçuk bir Napoleoıı gıbi geç vakte kadar dev:ım etmiştir. 
bir ~y. Başkn :ı:nmanlnrda ıs( mı kin Dün İmtihana giren ses san'atkarları ara::;mda bilhassa 
ve lıcız görtinurdü. Köylu külle Jçin- Hafız Va,,.c;ar, klarnet Bahri, Selaruklı Abdi, Kanuni Ahmet, 
den y(!tişmis oldu~u IC'fn pinti dene- Kemançc Sotiri, Kemani Küçük Ali, Sabriye Tokse.~ Küçük Me-

lstanbııl bclediyesı, inıubaıılar:ın bitn,esi sebebiyle mııhtelif 
. mazeretler dolayısiyle imtihana g • .r.:•mewn ses sa.n'atkfı.rla.rı için 
son dPfa olmak üzere önlirniizdeki cuma güuü de imUlıruıaı deva
ma karnı vermiştir. Diğer t .raftan imtihana gıren ses san"atl<ar 
lan ara...,,mda bir çoklarının nota ve usul b~imedikleri ve ya1u t 
da pek az bııdikleri göriılnıiı.'11.ür.Bunlar i~İn yakında kurslar açı 
ıaraktır. ~uka11daki re ·mde, san'atkar Sabnye foksesle Zeh 
rayı imtihan esna.sınıfa göniyor.,umt7. cek kadar hasis ve küeük dü~unceli- IS.hat, Bülbül Ali, Ttı.nburacı Osman Pehlivan, İ}ı .,rdı. 

dir. 
Ben her: zaman onun h::ılindeki 

idffk te göstermek havasına hrıyr• t 
etmlşınırlir. Kend sini çok kere gör
düm. Fnknt hiç bir zaman ağzından 
mühim, dikkate ç:ırp::ın bir cilınl~ -
nin, bir meselenin ,kalhine nüfuz e
den bir hilkmiln çıktıfını hatırlamı
yorum. 

Onun için tarnftarlan bile kC'ndi
sine ortn kabiliyette bir ndam drr
ler. Bir dcfn C"hirhery ıle ~le yeme
ğinde bcraberd m. Bu bir Ratiilcal 
Sosy 1 t m hu:rtur. D;ıl dıer'mn on 
Ba \el. \et.! esnasındn Mebusan Mel'
lisırıde onun partı H' ıpi (Whıp) ıd •. 
Chich;;rv. Dalııdıerdeıı ist hfnf ile 
bahsed:yordu. Bir c'uzinc adam ö
nund": cOna fob.-ik mın idaresini 
emniyet etmemı- dedi. Fnkat Frun
ı;anın Başı.<:klıletlni emniyet ettı. 

Bnşka bir defa, bır çok mebusla
rın D. ladıcr'nfn ctrııfı'lı nlıırak Frıı:ı 
sadııki nıızi propngnndnsının te'iirlerl 
h::ıkkmda kendisini sıluştırdıkl, rını 

gördUm. Şlddetlı muknbil tedbirler 
alırumımnı blt>P cdivorlardı. •Pekb 
dedi. Bu lsi d!ışi.ineceğlm. l!'"knt siz 
mcscleyi izam ediyo~nuz. Fransız
l:ır propag:ındııyn kapılmazlar. Burı-I 

lar birkaç <Edebi snlonun tr<>durm:ı
larıdır•. Bu, Pııri i d~rin ııurette Is 
tihfaf eden ve kendı ını Parlste hi~ 
bir znmıın emr nd<.' hlsselm<'ven bir 
taşralının verecefı hUkürr dur. 

Clemenccnu blı· kf'~ Philıstir.c• 

lcrden nefret ett]tlni sciylcmişti. On
lan insanlıırın en gayri sam mllE'ri ııd 
dedlyordu. Du fosvlr Dalndıt>r'~e iP<'k 
uygundur. Acık knlplll!k ve hnli ıik 
intibamı vermekle beraber Frmısız l 
siyaset Aleminin Pn sinsi bir kurdu 
olduğunda hiç şünhe yoktur. Bu sin
silik onun PE'k ter kJd etmesine se
beb olmuştu!', 

( A r'ko.81 va.r) 
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Yerebatanda 
islimlak·ler 

Yeni sahanın 
tanzim pi a ları 

-0-

Yerebatan civarında yapılan 
istimlakler tamamlanmış ve bu 
salıanın açılma.sı için istimlak 
olunan binaların yıkılmasına baş 
lanmışbr. Fakat yapılan istim -1 
Iakler esnasında, istimlak mın-ı' 
takasına ait bazı binaların istim 

1 
laklerinin yapılmadığı görül
müs Ur. Bu binalar derhal is -
timlak olwıarak yıkılacaktır. 1 

Diğer taraftan şehircilik mü
tehassısı Prost Yerebatan saha-, 
smın tanı.im planlarını hazırla
maktadır. Yapılması kararlaştı
rılan b"vük Belediye sarayı da 
bu sahada inf:a olunacağından 
Prost saraya ait kafi yeri tes -
bit et!ne!:tedir. 

Sürpa.gop 8<Jtıilıvor 

İstanbul JV.lcdiyesinin Silıp-
gop sa.hasmın incaatı yapılmak 

Uzere satman-n knrar verdiğini 
yazmıstık. Bu hususte hazırla -1 
nan :ka,..arname Yüksek Tasdik& 
iktiran etmiştir. 

Belediyenin Sürpagop sahası
nın satışından biiyilk mikyıısta. 
kiır temin edeceği nnlaşılma.kta
dır. Arsalan. satın almak üzere 
şimdiden Belediyeye bir çok ı 
müracaatlar yapılmaktadır. 

5 u ki :Birmolörde 
Bunların arasında on' sekiz 1 yangın çıktı 
yaşında bir de genç kız var y·· k ,k h 1 

Dün Adliyede İkinci Asliye' rilmiştir. z ır a ya 
Ceza Mahkemesine bir çok .M.il- Bir ceset lmlundu pal uk ya 01 
li Korunma kanununa ımuhale- Dün sabah Kerestecilerde 1\ığ -o--
fetten dnlayı açılan ihtıki.r da- la sokağındaki Tahtapoş iı~ke
vaları geldi ve yenilerden beş lesi önünde denizden bir cesed 
muhtekir hakkında tevkif ka.· çıkanlmış ve derhal polise ma.
ran verildi. Tevkif edilen ihü- liiınat verilmiştir. Cesedi mahal 
kar suçluları şunlard·r: linde muayane eden Adli~e 

Hasırcılıı.rda, Hasırcılar çar. Doh-torn Enver Karan bunun de 
şun 56 sayıda şekerci ve kah· j nize hemen evvelki gece dü.ştü
veci Mehmet Sabit oğlu Sabri ğünü ve çok kalruadığlIU, 65 
kahve ihtikarmdan, Asmaa.ltın1 yaşlarında ve s0l gözünün mn.
da Cambaz sokağında 2..~ nunıa.- lfıl, her iki tarafında da fıtık 
rada baharcı Yorgi Pa.hlas naf- bulunduğunu tesbit etmişt.fr. o. 
tıalin ihtiknrınd'8Jl, 'Mısırça.rşı - zerinde hiç bir vesika zuhur et· 
sında 6 sayı<fn baharatçı All mediğinden hüviyeti tcsbit edi· 
oğlu Hüsnü gene naftalin ihti - lemoıniş ve teşhisi için cesed 
kanndan, Fındıklıda Mebusan 

1 
morga kaldınlmıştır. 

yokuşunda 63 sayıda huruacı Hırsı~ mı, de<~ o1''!' 
Mişon oğlu Bobor inhisarl:ırdao Dün Sultanahmet Birinci Sulh 
çalınan 80 kilo kadar çiviyi sa- Ceza mahkemesine bir lursızlık 
tın alıp piyasaya ve satışa arz.. cürmUmeşhudu geldi. Suclu 
ebnemekten ve aynı zamanda Sultanahmette Dizda.riye yoku
sirkat malını bile bile almaktan, §unda Özbcyler sokağında 50 1 

Beşiktaşta Köyiçinde, Has fınn numarada oturan kahveci çırağı 1 
caddesinde 32 numaı-.ıda bas - 335 doğumlu Knhrnrnan oğlu ı 
macı 18 yaşında Leon kızı Sa- Avni Kartaloğiu idi. 
ra amerikan bezi ihtikarı yap - İddianameye göre Avni

1 
Li

ımaktan suçlu olanı. kmuhake - mruı haıunda kahve<'i Azizin 
melen yapılmış ve ımuhakemele- yanında çıraklık ederken onun 
rinin mevkufen devamına Hlzwn pardesüsü ile ceketini çalıp ktuı 
görüldüğünden haklarında tev.. mış ve ertesi günü yakalannu3 
kif karan verilmiştir. tır. Suçlu Avni mn.hkemed": 

Di~ıar iht.ikar suçlu.Iruı "- Ben, diyordu, hu. ı~hk 

Silivri limanına bağlı 100 ton
luk "Üssü Bahri,, motörü dün 
Galatada Rıhtımda bağlı bir 
vapurdan Singer şirketine ait 
bulunan 140 balye paınu 'hı aln.-

1 rak bu hamule ile Kabataş sa
hilleri önüne g ... lmiş ve orada 
demirkmiştir. 

Bu Slrada ani olarak pamuk
lar tutuşup alev all!lıştır. Vazi-1 
yctten haberdar edilen İstinye Yüksek ikticlar i~tivPrt 
itfa.iyesi ile Btyoğlu itfa ye ve memuriyetlı>r ir'n r'U 
gl"l.l}Jları vetir.erL•l ut~i söP.dür- veya imtil an 'lçı1mas1 de 
mlişlerdir. Henüz yangının ne - menfi nPt:ccyi ver:mcVt" 

, den ve ne suretle cıktığı belli <le- kfımdur. Zira mcslekit1~~c.J 
ğildir. Tnhkikat sQnunda ne pn- ret ve faalıvetle mevki ~ 
mukların ve ne de motöriin si- kimselerin onurundan ,. 
gortalı olmadığı anla.cıılmı'jtır. lıktu bulunarak bnyle t-if 

---"'-"'"'"""'... h na girmek istemi 
lnzıbat komisyonu tabiidir. ~ 

"A?. tRına' cok zivan J.: 
dfm top1andı me..<ı('Jit1i r,"i7.önfüıd" t1!t • 

Diln öğleden soura vilfıyette. snhal·a w imtihan hı' :•~ 
vilayet inzibat komisyonu top-) imsakli rlavr nmamız fa-J"" 
lan.nustır. Komisyona \'ali Mu- olmv. sanırım. /., 
avinl B. Ahmet l{mık ri)aset A/'.A./'>/V'vvvv'""'"-"-"-"AAA/'"-

etmiş VC' toplantı esna.sındı muh 1 •• ı1JI, 
telif idari suçlar dolayısi1e ba1.ı a C r Z!.!"''J ~ ~ 
öi:Tetmenlere cezalar verilmiş • 25 1;er 19ra Ve llİ 
tır. .. • ~ 

F..ı<liıne. (Yeni Sabah) -
Et satışları kontrol nakliyatı olmadığı iç'n 

toplantılara ilham kayn_ı ol nak, =================================== 

F-.iya.t Müraka.be Bürosuna için değil, bir daiıcde işını rnr
halk tarafıııdan yapılan ihtikar dı. Kılıksız kıyafetsiz olduğı.ım 
ih~lan dev~ etmektedir. için utandım. Onları g:iyip git
Dün de pamukyag1, esans, §al>- tim. Ertesi sabah getirirken de 
ka ihtikarı ihbarları yapılmış .. beni bir arkadruı gördU. Kar .. -
tır. Aynca Kalpakçtlarda mani- koldan arandıı;rımı söyledi. Git
fnturacı Sednt, pazen ihtikiirı, tim, yalmlıı.dılar .• , 
Sulta.nhamamında Moris Şn,yo Bu ifade üzerine Riyaset. suç 
kumaş ihtikan, Ankara cadde- lunıın serbest bırakılmnsınn ve 
sinde bir kırtasiyeci defter ili1 ı muhakemesinin gayri mevkuf o
tikan yaptığından adliyeye ve-- 1arak görülmesine karar \•erdi. 

edile"'ek merkez k1Zruu ve ı-ö~~ 
p:ırlak bci.Agat dahmel.:!rile parllı-

nıentonun gözlerini kamaştıro ak ona 
:nnsip olmuş kııbili)etlerden dc..-gild.r. 
O mükcmmc.l bir polit.kacı makine
dir. Herrloi pnrti uzerlndekı ııufu "e 
kudreti ı 'tinin umumi toplaııtıl:ı

rmdn ycnilcditı halde Dulad er ı.ımu
Jnl toplantılııra hazırlık fasılalarınd 
çalışmayı tercih edeıdı. Nufuz ve 
lı::udrcl sahibi olmayı lstıyccck dere
cede hariscfıh, fakat şef ile rekabete 
kalkmnyııcak kadar muti ve munkad 
adamları severdi. Herriot, sonunda 
liderliği kcndıslnin elinden kapan ve 
kendisine hiyanct eden Dalaclier ve 
Chautemps gibi aililmlan tuttufu \ e 
yetişUrdlğl halde, Daladier klıtıplık 

ıibi nşağı m vkilcrde krılmıı!a mah
k<lm adamları himııyc ctın~tir. 

Daladicr fıtri kabiliyeti sayesinde 
U zirve.ye kadar kendı kendisme 
Jiikselmlş bir halk çocugu rolunl 
oynamaktan hoşlanırdı. GcnÇlıginın 

tcreddut gunleı·, hakkmda hıkAyclcr 
anlatmayı severdi. Kimse tarafından 
himaye ~ürmcdifj halde nasıl hayata 
göğüs gerdiğini hlklıye ederdi. Ek
seriya kendisini •dağarcı •ındıı bir 
mareşal tısAsı taşıynn> kimselerden 
milrekkep Fransız dcmokrasisinın 

blr çoculu gibi tasvir eyliyordu. 

Pek sü~U ve müvesvis ıdı. Etrn-
1ında yalnız bir kaç kişi bulunurdu 
ki bunları. dost olmaktan ziyade r -
ınI ~ arkadaştan idi. 

Büyuk harpte kendisini gösterecek 
surette askerlik için, yüzbaşı rulbc
slne çıkmı,,oıtı. Hitlcr nrısıl askerlik 
hayatının hııtıralarile müftehir ve 
ınaerur ise o da büyük harpte car
pı,,cım~ bir nsker olmaklıı iftihar e
derdi. 

1919 da Mebus::ın Meclisine girdiği 
zaman, askeri iSlcrde lhtıs:ıs kesbct
:meğe bn:lndı. Biraz sonra askeri ko
misyonda Radikal Sosyalist partisi· 
nin sözcüs:ü oldu. Başve~lett deruh 
de ettiti zaman Harbiye Nezaretini 
kendisine ayırdı. Vnzifelerin böylo 
taaddüdu Fransız parlfunento s!stc
tnlnln h~-ust vasıflarından bırini teş
kil eder. 

D ladicr ze ~ve iUyad hususunda 
v:;:;ati bir ad:ımdır. Sigaral rını ken-

PV Ti 
Yeni hamleler başlıyor 

(Baş tarafı l inci sayfada) 1 
hinterlanddan bu cepheye kuv· 
vetlcr slinni.ış olsalar da, Al.
manlar yeni hnrekata başlamak 
ta geçikmiyeccklerdir. 

Rus ordusu, tevali eden fela -
ketlere rağmen, her vaziyeti kar 
şılnyabilecck bir kenuniyettedir. 
O sebeple, Almanların teşebbüs
lerini ileri götürmek için, her 
halde bir zamana ihtiyaçlan var 
dır. Diğer taraftan, mütearrı.z 
da ?.ayiata uğramıştır. Yaralı -
lann, esirlerin miirettcp mahal
lere sevki, erzak, milhinnnat ye 
tiştiribnesi, yeni vaziyete göre 
kuvvetlerin tertibi, hususiyle 
yol ve şimendifer durumunun 
düzeltilmesi, Alınan sevk ve 
idare heyeti ve iş mekanizması 
ne kadar mükemmel olursa ol
sun gene zamana ihtiyaç gös
terir. 

Kiyef harekatıw, tahsis edi
len Alman ordulan başarmış
tır. Mühim harekiı.t sahneleri· 
nin dalına değiştiğini, fakat ta
arruzların cephenin muhtelif 
mıntakalarında birbirini takip 
ettiğini de biliyoruz. O halde, 
cephenin herhangi bir yerinde 
yeni }\areketlere de intizur edile
bilir; Kiyef fatihlerinin dinlen
dirilmeleri buna miı.ni değildir . 

Kiyefin nazile dunıınu Uz.erine 
Şapoşnikof kumandasında bir 
ordunun cenuba, açılan gedik .. 
1eri kapamak vazifesiyle, ıkaydı 
rıldığı duyulmuŞtu. 

Budiyenni'nin sa18.hiy~t ve 
mevcuidyeti üzerinde tahminler 
yürütillmektedir. Ordulnr gru· 
bu komutanı gaybubet etmişse, 

1 vazife ve mes'ulivetinin Şapoş -

~~~of'a devredilmesi muhtemcl-ı k b "" 
Ruslar, kaynaklarına dOb'TU r ç iZ gı 

çekilmek itibariyle, ikmal işini 

~~~~~
01

~~ks~~:~~~r: Erkekmı·ıae' Topunun boyn:..:,_...,d.._ev_r .... ı·"'""s-in 
lama.le mecbunyetiyle, mutear • ı 1 U 1 • t 

~ ~~e:~ ~n::~ ~~~ hapsinin köku'"ne kı·brı·ı s11yu 
hava filoları, ardı arası kesılnıi- U 111n 
yPn baskınlariyle irtibat yolla • , 
nnı, ikmal kafilelerini, köprü-
1eri, zırhlı ve anotörlü birlikleri 
dövmekte berdevamclırlar. Rus
lann verdikleri ha~er doğru 
ise, Alman hava kuvvetleri bu 
faaliyC'tleri sırasında biiyük za-,

1 

yiatla karşıla.-ımnktadırlar. 
Günde 50 - 100 uçağın kayOO. 

dilmesi, Alman hava orduları 
saflarında. boşluklar vücuda ge
tirebilir. 

Rus hava ordularının harap 
ve bitap olduklanna dair olan 
Alman istatistikleri henüz ta
hakkuk ~ görünmiyor; 
Ruslar da topraklarında ,deniz
lerinde, hatta hnslJll cephesi 
uzaldarında faaldirler. Bu, Rus 
havacılığına dair olan bir çok 1 
tahminleri altüst etmektedir. 
Bir taraftan İngilizler ve Ame- ı 
rikalılnr, bu boşlukları doldur- 1 

mıya uğraşnıa:ktadırlar. 

Mahkemeden çıkar çıkmaz kori
dordaki banklardan birine ç6kU· 
verdi. 1 ki gözU iki çeşme, bir ço
cuk gibi, hıçkıra hıçkıra. aOlıyord11. 

Birer lklier başınıı toplandılar. 

Yaşlıca bir bııyan baı örtüaônll 
dUzclterek bu henüz 19 - 20 yaıın
da görünen taze kadına yakla~, 
aırtını ok~yarak: 

- Neye afjlayoraun kızcaOızıln'l 

dedi. Hepimizin baJlnda lfte. Ken
dine o güzel gözlerine acımayor 

musun?. Ajjlama kızım alllama .. 
Yazık vallllhi ecnin körpecik ca-
nınıı. 

Yatlı yeııll gozlcrllc ihtiyar ka· 
dımn yüzüne garip garip baktı 

ve her kcllmcalnde bir parça daha 
COfRrak, biraz daha kıvırarak 

cevap verdi. Gerıç kız: 

- Naaıı aölamııyııyım hanım toy 
ze. Bu hain adıım, bu zallrn herif, 
yU:ı:üme kartı iftira ediyor. cG._,ç 
subayı odasının kap111 arkıNMndan 

kendi elimle çıkardım.» diye mah
kemede ifade veriyor. Bakın şu 

yU:ı:Um-e, gözüme. GOya bunun için 
yüzümü, burnumu kıyma gibi do6 
rıımıı. 

Birdenbire kapatttöı kD~llcDk 

bir yara yerı ile toparlak, m•nlk 
çcnculnde de zait İ§<lretl gibi üçün 
cü bir iz var. Meğer kocnaı kıs· 

kançlıöından yuzünü gözünü do~-
ramıı. 

lhtlyar kadın bunları oörOnce: 
- A ... üstüme iyilik uOlık de· 

dl. Dostlar ba~ından Irak. Ayol bu 
düpedüz deli, yahut kanlı katil bir 
herif .. Böylesi ile de oturulur mu 
a kızım .. Ayrıl ayrıl .. 

Genç kadın ellerlnl açarak dua 
eder gibi 

- Ah, diyordu, hani o ollnlcr ... 
VallAhl kurbanlar adadım. Bir ay· 
rılaam daha ne lsterım. 

- Tablf yavrum, elbette. Hom 
aljaca çıksan pabucun ye-de kııl· 

.maz ki .. Senin gibi bir tazeyi kim 
almaz. Mapllah inci glblaln, 

G8zlerlndekt nohut tanesi kadar 
iri yaııarı parmııklarlle ailen genç 
kadın birdenbire korkunç bir feY 
olmuı gibi irkildi ve; 

- Bir daha mı evlenmek dedi. 
Allah göStermealn. Allah yazdı fse 
bozsun. 

- Neye kızım? Daha pek gcnç
.ın- Elbet bir erke~e muhtaçsın. 

Sinirli sinirli yerinden kalkan 
oenç lcııdın fhtlyara tere ters baka· 
nık yOrDdü ve o aırada Adeta ba
Cınr glbl: 

- Erkek mllli7, diyordu. Topu· 
nı.rn boyu devrllıln, hepsinin kö

Galebesini, harp san'atına vu
kufu ile, istikbal h:arbini uzun 
yıllar ve geceli gündüzlü devam 
eden çalışmalariyJe pahalıya 
maletmem.iş olan merkezi va
ziyetinden istifade ederek kuv
vetlerini muharebenin mihrak 
noktalarına kolaylıkla tevcih e
debilen Alman ordusunun, ham
lelerini önlemek için çok büyük 
hazırlıklara, belki öe çok uzun 
zamana ihtiyaç vardır. 

kDne kibrit suyu ... 

ellerfnl çekerek yUzUnD açıp kala
balılia doğru uzattı. Bir de ne g8-
rell m. Sol yanaOında bir tane u
zun; aali gl>zünUn altından burnu· 
nun Uzcrlnc doOru kıvrılan dfAer 

~~--,--------------------------J 

Bugünden itibaren mezb hada pancar zün aı mallar1rı Sl!J 
susunda bir tnJ.: nn ı Ü" et satı,,.Iarı, Beledive memurln-

nrun dn iştirclcile bir bey t ta- ka~ılamal ta Miler. Rıınu 
rafından kontrol edılecektir. I dikkate -alan lkusat \'el<-

Dün, nıezbahada Fiyat Müra- kaza ve kövlerdeki pn.ndll' 
klbe memurları tarafından iki raına deknr başına (25) 
toptancı kasap hakkında zabıt tazminat vernı •e kar 
ta.ıt?.im edilnıistfr. Bunlar, Milli mışbr. Bu yardım ı.ı ,vinÇJe 
Korunma kanununa tevfikan ad , şıhınnnştır. Pancart ıln.r 
liyeve verileceklerdir. nnı en yakın ll"en i 1t.a.s ~ • ı n-:ı sevke bac;lnmışlııroır. ~ 

Kaynar su ile yanan diye kadar 2 - 3 bin ton I' 
iki çocuk 1 dılmiRtir. Mahsul bol ve 

ketlidir. ~ 
Eminönünde Eminsinan ma- . • 

J:tn lesinde Pertevp.:ısa yokmıun- Belediyece ceza ver• 
d!l ~1 sayıda ob.~ran Yusuf ~r- Belediye talimatımı. riaY!! 
~mm 8 yaşın~a~ı kı'? Nad da merlikleri görülen rnuh~J 
ılc 2 yaşındakı kızı Yüksel man- esnaf, 7 şoför. 5 araba ~ 
galda k~y~ak?t ol~~ yemek sü, 4 oto sah"bi haklarırıdJ_.=..ı 
t:eı:ceresınıı~ devnlmesı ıle muh- zabıt varakaları tanzim ~ 
~~ı~ yerlerındc:zı ya~ışlar v.~ ve tramv:ıydan atlay n 6 
ıkısı de be.rayı tedavı Hnsekı den de birer lira peşin pat' 
hasta.hanesıne koldınlnuşlardır. zaları alınmıştır. __..,! 

BeJediyenin aylık tahsi'atı 1---------
Belediye Ağustos ıa.yı somuıa 

k::ı.dar mali senenin ilk 3 nyı es· 
nasında 3.018.138 liralık tahsi- '""'""""""""""""""""'""'A/'.;'VV' 
Int yapmıştır. Bu ta.lısilfıt geçen 
senenin ilk üç ayına nnzar. n 15 
bin lira kadar bir fazlalık gös
termektedir. 

istanbu1 için katıve 
Ticaret Vekaletinin tstaııbula 

ayda 1200 çuva.ı kahve fahs'sine 
karar ,·erdiğini yazmıştık. Bu 
husustal{i emir aJfı.kad rla.ra bil 
dirilmiştir. 

Grekoromen 
müsab&ka!arı 

Güre§ Ajanlığıııdaıı: 
5/10/1941 Pa?..ar giinü Güreş 

.klübünde tecrübeliler arasında 
Kreko Romen miisubakalan vn
pılacaktır. İki kilo tolerans ka-
bul edilen bu müs:ı.bakal ı ın 
tartısı 11 den 12 ye kadar de
vam edecek ve müsabaltalara 
saat 14 de ba.şlanacaktır. 

ıl 

SENELiK 

t AYLIK 
ı A.VLIK 
1 AVLIK 

rı.azan R. Te~r İl 
12 941 

CUMARTLSf 
GDneı öOıı 

12.11 6.15 
6.tJO 12.03 
iftar Yatsı 

12.00 ı.:,o 

17.47 1~.19 
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Hitler. bir ' LGKM~ - ;ıı 
nutuk söyledi l En son Telgraf 1 Telef n ve Ajans haberleri - 1 ~FD!f 

(B•ı tarafı 1 lnct aayfada} ---------------·-----------------------------------------" Bu hesapta bir yalmthk/ 
~emmesini mucip olacak - Afrikada Berlin Büyük Sovyet tebliği Sovyetlere yardım Japonlara göre... olmalı! .. 

lliıyoıııarca haıp edenler adı- . ~ Elçimiz geliyor (Bıaftaraf\ 1 ....cı Savfadıa) - Ç • [ •[ L'8 Yazan: A. C. SARAÇOÔL~ 
~ v;:;:~ı:= ı:~ Alman tayyareleri Edirne, 3 (Yeni Sal:lah) - Stara.ya RUMa mıntakasmda Amerikan dele- ın l er u~ 
IQın.ı da lllve etmeeinl istiyo- Tobruk ve Marsa Berlin BUyi\k Elçimiz Bay Hu&- =~~m;~:b~~ gesi •azetecilere bin esir B ir arkndaş merak etmif, 
!'Unı.,, Ma h rev Gerede, bugUn şehrimize bir sırtı istirdat etmialerdir. o Rusya - Almanya ha.rbi-... 
lh~' buadaıı sonra sulh tru a taarruz geldl Sefir, hudutta hilkfllnet Koosomotskayu. Pravda gaze- beyanatta bulundu d •ı ~~~=deS:: 
Jnış ::-~~~~~ anlat- ettiler erkim ta.rafından karşılandık- tesi Dinyeper Uz.erinde anııc'lane Ver l er sürdtıklerini iddia ettilderl 

"Ga..,.-'erimi" mı ~""L.- tan sonra +-'---"--'- mutevecci- ve şiddetli muharebelerin cere. B düşman t:auvareierini, gUn sır&-
3 .. ~ - ,... ~.. JJiUW~ yan ettiğini bildirmekte ve Al- "Konferans çabuk bit- . ir Çin şehn '""' 

daf1~~ Alman mllletiniıı Klbrıs hava Oslerl ltalyan hen ha.reket etti. manlann. nehrin sol sa:ıımni ele tiğine göre malzeme d$ J l fın ~~·~t!ı~ruğ!ai!a ea= 
kuvvetlendirilmesi, tayyareleri tarafından geçirmek için bir çok teeebbüs- k apon ar tara - na, gene günlllk remli tebliğ• 

2 benbel11- K .1 1 • lerde bulundukl&npı ilave ey- o kadar çabu d I d deki rakamla dikbıbtl 
itıuo. ~~~ bombardıman edildi 1 ap mese esı lemektedirA.6..:-. ~.::.; _,. gönderilecektir,, an a in 1 alma.k ~y~ ~nn dü-o 

3 - Alınan milletinin birliği ıc -~ ~ .--o-- Nanldn. 3 (a.a.) -Kara kuv- u&rdüklerini söylOOüderi Sov· 
'\1'e ancak sun'I olarak asırlarca Roma, 3 (a.a.) - İtalyan or- (Baştarafl ı inci Sayfada) Moskova., 3 (-a.a.) ....._ Scn:yct · \•etlerile işbirliği yapan japon yet tayyarelerini geçirmiş w 
fasıfaya uğrayan tabii bir dev- dtiları umumi karargahının 488 - Ne gfüi... !istihbarat bürosunun dUA ak - Mosova, 3 (a..a.) - Lord Be- bombardııruın teşekkülleri Hu - her ay sonlinda otuz günlük 
letin böylece tekrar kurulması. numaralı tebliği: - Ne gıöi olacak, mesele, ki- eamki tebliği: a.ıverbrook, gazete muhabirlerile nan eyaletinin şimalinde, Pekin zayiatın yckılnwıu yapmış. 
Açıkça görülüyor ki biz her Dün bütün gün İtalyan keşif tabın olmayışı değil, olanlarm 2 Tearinievvelde, kıta.larmuz, yaptığı göıi.işmede ayrıca demiş Bankcu demiryolu üurinde mü- Geçen gün bu dostla ka.rşı-

hangi bir harbi gözetmedik. Mu tayyareleri, fübns adasındaki bile tevziinin bozuk oluşudur. bütün cephe boyunca düşmanla him bir kasaba olan İnşinhsien la.ştık. Beni bir kenara çekip 
hakkak bir fjey var idise 0 da, havıa üslerini bombardıman et· Bunları düzeltmek, tevzi.atı; ye- anudane çarpışmışlardır. tir ki: üzerine tonlarca bombalar at -ı san.ki çok mühim bir sır tevdi 
Alınan hürriy&ini her ne olur- mifjler ve rnühi.m mık ~ tc- rine ve ihtiyaç karşılığın göre rü~üş~~mı~~y~,!!üşü9 "Stalin, Molotof, Litvino:f ve mışlardır. edıyormuş gibi sordu: 
sa olsun tekrar elde etmekten lcfata sebebiyet vermişle ·r. yapmak, ilk plinda gelen bir Rarrinuuı ile birlikte Ktemlin- Şanghay, 3 (a.a.) - Bir Ja-ı _Sen rakama in3.lUl'tllısın? 
Ve AJ.m<>nunnın kalkınması için Şimali Afrikada hava cüzii - iştir ki bizde cvveta. bu mi\bim tayyarcdir. de her gece na ı.cr+.tr Tercüman- pon resmi tebliğine göre Bunan S r . . . l ad td 
lü _..., tamlunmızla Alman tayyare- servis bozuktur, bunu yohına Gephenin cenubu garbi isti- ~..-.. eyaletinde yapılan son harekat - ua ıw ıyı an ayam un 
zumıu olan sartJardan vaz g~ M h k t· 1 b' böl,,,.M w .. lığı yalnız ben ve Litviııof yap- cevap vereyim 

ltliyeceğimiz keyfiyeti idi.,, ~~~ta~~:~~~t a.~~heu~:e ko~j~~· Slh~ s= :ı~aa:e bir6~ışm~~ ttk.,, ~~:n:r~~!e:-şl~~~!~ Jö~~o~~ 1 - Bunda ~y.u:;ak bir 
Fiitıer, dahili ıslahata temas taarruz etmişler ve düşmanın Sonra diğer bir mesele da.ha birliklerimiz düşmana ciddi ibir SO\ryetler Birliğine yapılacak ların verdiği ölü miktarı 4Gl dir. rey yok, mektepte hesap der--

ettikten SO!ll'a sözüne şöyle de- ileri h.ıva mev ·ıcrine isabetli ki şimdiye kadar biç bahis mev- darbe indimı.işlerdir. Muharebe Japonlar, ayrıca külliyetli mik- sinde birler hanesi, onlar ı.. 
Vaın etmiştir: d'"'''-tı-...ıı- b ı 1 rdı meydanı dn--an o··ıüleri· · ve yardımın çok geç olacağı etra- rd h nesi, yu··zler hanesi, binler rum. ''- Bu devre esnasında, baş-- en cLu an•~ u unmuş a r. zuu olmadı ve halledilmesi ci- ......,... fındaki. iddialar hakkında bir ta a arp malremesi de alınış-
ta, kendisi ile derih ve samimi Düşman, Bingazi şehrine ye- hetlııe gidilmedi. Bu yfu.den bti- tank ve top enkazı ile doludur. muhabirin sorduğu suale ceva- lardır. si di_ye okuyup bellediğimiz ra-
bir dostlukla bagwlı bulunduğum niden taarruzda bulunmuı·tur. tün ders yılı boyunca bazı ki- İki günde düşman ölll olarak ben k Tokyo, 3 (a.a.) - Siang neh- !kamlar diye bir şey vardır; itte 
.:ı__ ~ı.· t Hurrican sistemindeki bir tay- taplar üzerinde hep bu Slkwt.ıyı 2700 subay ve er ve esir olarak Lot'd Beaverbroo §11 OE!::. rinin ağzında bulunan ve stra • bu rakamlara inanıp inaıuruuh-
"t!V}et adamının icb.resindı=ı - da 500 ı,..;...: k beh-; .. ı dir vabı vermiştir: -
taıya olmak üzere bazı müttefik yare, hatlarımı?..ı inmek mecbu- çekiyoruz. ..."91 ay ~er . tejik bakımdan ehemmiyetli o- gını soruyorum. 
ler kazamnağa muvaffak oldum. riyetinde bırakılmışt.:.;. Tayya- _ Bwıa sebep? Birliklerimiz muhtelif çapta. 41 "O kadar geç değildir. Ben· lan Sa.ngyan şehri bu@n j'.lpon _ Dünyada. sıhhatine ina-
Japon'~ ile münasebetlerimiz yi idare eden pilot esir edilmiş- _ Bunun sebebi mektep k.i _ tompayı' 1

1
6tota.n1cpu, 93saagıv~crı -~!~~: ıtü~ ce konferans bu kadar çabuk k.ıtıalat'ı tarafından işgal edil • nılacal: tek bir şey 'kaldıysa .. o 

d · J tir ·~ul1JU bitiğine göre malzeme de o ka- miştir. Sangyan nüfusu 20000 da iki kere ıkinin Küreiarzın her 
,_e ıyile§IJıektcn hali kalmamış · -$ar.ki A frikada iş'ara değer taplannın tc.k kitap olarak :ka- fek ,bir çok tank ve büyük mile- dar çabuk gönderilecektir.,, dir . tarafında dört ettim.~•·,· tabii 
'-'r. bulü ve hepsinin dcvletleştirile- tarda ··h· almışlardır &~ 

Krar ahnırkcıı... bir şey yoktur. rek Maarif Matbansıııda l•.Sıl· mu ımmat · Rw:oolt ve Çör,,;1•- mıese.4lan _.m N#A *™ inanının .. 
.ıı.._Nihayct, tıpkı 1914 de oldu- ıına.cy tekarri.ir ettiği halde ba1 ~-· ~ "' • - Pekiıli öyle ise bir sualim 
gu gibi, büyük bir ka:nı.nn alın- ndun m gof nsı· zı kitapların gene tabiler elin.- işine hiç bem.emez. Çünkü birin Londra, 

3 
(a.a.) - Bir men- Bugu''n iPEK' fau " daha var, ana d:ı cevap venneal 

~~sı icabettiği giin geldi. Bu U ! v a tı de bırakılmasıdır. cisi daim! bir derttir. Diğeri :ise hadan bildirildiğine göre Lord rica ederim: Ben altalta. dizilmil 
-.ran tal:makta. muhakkak k\, - Neden? anzi, gelip geçici bir haldir. Bea.verbrook ile Harriman Sta- 1 otuz rakamı yanlışsız toplaya -
tereddüt etmedim. Çünkü şun -ı (Bai t;ırafı 1 ine• sayfa.da.) - Ora.<u bilinmfyor işte. Dü- - Bugün piyasada De kadar line, Ç'.örçil ve Ruzveltin şahst Seafiıin ilk TÜRKÇE 'Sb7Jü bilecek bir adam .mıyım!' K~ 
d8tt emindim ki, eğer ~nim nl· komisyonu odun narhıuda yap- tün kitaplar devletleştirildiği kitap noksan! birer mesajlarını tevdi etmiş- ve büyük fılml: atini açıkça söyle.. 
dıguu tedbirlerle ve benım yap- bğı tenzilatta L'mtr ederse, İs- halde c...a-.f'ya irita.pla.n ve at- - Yekfınu bir hayli tkatJQrılc- D E N İz - İşin bankacılık olduğuna 
tığını teza.hü 1 1 t ·ıte · tanbulun odunsuz kalması teh- vo•GA tı .. _ lerdir. <'rhre bir cem' anıeliyesllıi ha.Ur 
d r er e, nf!} remn likec:i me ·c.ıttur. çu· nkü bu fi- !aslar devletleşen Jdta.pla.r ha.- r . . lllpatı da işte. Bakınız iste- &" 
'-~uğu elde edilmedi ise, istik- ricffide bıra.kılniıştır. Bunlann nen veya sorulan kita.pların Kahraman a 1 sız yapa.cağına eminim 
"Wde hiç bir zaman lde edile -1 yatlarla İslanbula hiç kimse o- tabı hakkı serbest bın.kılnıa.m11t hemen ekserisi için "yok!,, ce- ~ E H ., R f • f - Şu halde dinle: Ben her ild 
~ez. o halde, çarpışmaktan b.ıs dun sevkedamiyecektir. bir müesseseye terkedilmiicir • vabını veriyoruz. y ıya rosu Baştan nihayete !\adar beyecı:-ıılı tarfın da oiddialanw gümi güne.. 
..:~bir teY kalmıyordu. Bu tak-ı Fiyat :Aliırakabe komis ~nu, Bu yüzden çeşit mektep ki.ta- - Bınılar sizde mi yok! ~Dram Kısmmda ve muazzam sahneler. ne kaydetüın. Son yeldin yta 
~e ise, bu savaşın b-'nim :ga- =rt~~Ü V~ıt~C i~~ bı hemen hcınrn.n sa.ir kitapçılar - Hayır efendim piyasada Bu akşam sut 20.30 da Aynça: MATBUAT U. M. bmler hanesine yaklaitJ, Beaim 
d 1 altında yapı.la:bilmePJı en riyaseti aJtındn yapacağı bir da güç ~lunur veya hiç buhm· yok, Satışa çı.kanhnamışlar, çün u A 11 LE T 5 perde MEMLEKET deftere ve yekfuılanma inan-

a ayı mukadderata minnetta • maz, çilııkü tabi bun.l&n mün- kil henüz basılıyor. mak lizımgelirse Ruslar şinwn. 
l'ıı:n. toplantı da toptancı odun tacir-, hasıraJı kendisi satmak ister. - Fakat bir kaç kitaptan baş * seksen 

ıi't:m· . r W • • d::ı.ralbna lcrinin bu iddia:mu te<ll{ik ede - ja+n. sıze· asıl hall..,.1:1-......: ıca' n ka .bütün 1.4+ .. -ı... ı..... .... t... ... ·tır, t.Hktaa Oad. Komedi lusmmda JU ye kadar küsur bin Al-t ın gcnış ıgmı · - cektir. Fakat umumi kanaate ~""" ~...,,, :r -·--tM- 'U'GD.1••1.19 B k 20 30 RNALI man tayyaresi düşürmüşler, ~ ~mütemadiyen gayret ederek ede bı·r - 1·-aklık kı· bugUn dev deniliyor. Buna: ne dersiniz? u a ilim saat · da ı: "deli ettikl · -ı·--
l~39 da nazınmı Moskomaya nazaran odwı narhından yapılan 1 loti~ hen~ığı veya. bas- İki elini ya.nl.arına sçara.k: KIBARim BUDAl.ASI ~: ~u ~ ~'d:ü; 
kO?lderm~e karar verdim. Bu tenzlliltın yeniden nama ilave- ak .. bul d w ı..;ta l - Vallahi b:•--m, dedi. Ne Komedi 5 perde lugfüı saat ı de teıızilMlı matine. 
"--- '"6' • ıı a.k l bi ~rJ m uzere un ugu oın.ı P ar ~ tlinde, acaba hesap yanlı§lıiı =::hn için en snmimf duygula- sıne esas ve m u r c~ diyeyim, ne denilebilir ki! E- ben 
;..~ ''""'"•mek demekti. Bir anlaş mevcut değildir . 1 !!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!~~!!!'!!!!~!!!'!!!!!!!!! g~ er ,..,idd..,... ı..·ütün·· k·tapl b de mi dersin! .. 
-.....,l. .. elde~ etmeğc çalıştım. Bu ta- AdÜ)"('YC VerilooJ.ct- Niyazi Yelkenci oğlu, Raif Erin, •,.,,~:'~ ..::_u.bu'Urada ı..~.ıunmaıad· wa- ~~ 
~~1itleri nasıl namusla yerine Diğer taraftan, Fiyat Mli- Hüseyin Bayrak, Nailz Güneş ~~ ..,.,l.stanbulahiç bir~ -~...tzy~-~-=-- ıçm------- B U G Ü N --------
"çql'diğimi biliyorsunuz. Tees- raka-be !{omisyonuna yanllş ve l"ikri Kançel Şirke~?:..!1' bile gönderilmemiş demektir iri ~ • • 
~ edilir ki başlangıçtan beri malumat vermek suretiyle odun Fikri K~çel, Mustafa ... .u'l', bu da gene tevziatın bozukluğu- T' A KSJ

1
'1t 6 S/NEMA S/ 

.~ tvaf bu taahhütlere b~lı narhmın evvelce vüksclc tutul- Nihat. Gilnnç, Ethom Buroğ- nu iBha.ttan :başka bir şey ol- .r1 ~V.l 
~. Bu anbşma!arın netı- masın:ı: sebep olnn toptnncı odun lıL masa gerektir. 
~ ilk önce Avrupanın bütün tncirlerin"ıı, resnıi ma.kamlan Lakin, Fiyat Müra.kabe Kb-
t~ - doğusunu tasfiye eden iğfal suçu ile adlıyeye verilece- misyonu, Pazartesi glin tekTar !J,..••••••••••••••••••ı•••-mrıl 
~~ ihanet oldu. o zaman ufak ği yazılmıştı. Milli Koruımuı. Ka- toplanara .. lt şehrimizdeki odun-ı n cMıırltopok>'nwı macer:ııan film\,ııde göz kamaştıran... cALCER• 
... !J:l milletinin boğu,~ına se- nununa tevfikan udliy<.:ye tcs - culann iddialannı tetkik e<lcce • filminde Tl'aJik olan ... 

l'İrci kalmak ve nihayet Balbk !imlerine karar v~rııen odUn top ğiııdeıı bunlann Cümhuriyet s 
1
• G R 1 D G u R 

1
. ~ ~letlerinin de ele geçirilmesi- tancılıırı şunlardır: Müddeiumum~liğine teslimleri ~:::~ 

;ıı bizim için ne demek oldu<hı· Kan ırn un tacirlerinden tehir edilm.iııtir. , 
.. ~~ilirsiniz Bunu ancak Alınan ·----- 1 

~hini, oralarda Almanların Molotofu Berline çağırdığını tinin garanti edilmek :isenilcn UNUTULMT TŞ KAD/N 
-..cm.ediği tek bir kilometre ka- söyliyerek demiştir ki: memleketin arzu.sun& ba,ğlı oldu- U 4 

l'e. toprak bulunmadığım, orala- ı - Finlandıyanın Ru.sya ta- ğun uihtar ettim. 
~~-edeniyeti Alnıanlnnn gö- rafından ta:;fi~e edilmesine Al-
~ğUnU bilen anlıya.bilir manyanın nnıvııfakatı istenildi. 
~ fah4idııtı karşı3tnda İstenilen bu mucafakatı red et-

l Buna rağ;mcn sustwn Yalnız. mekten başka bir sey ynpa
llh.~anın bize karşı yUrumek mazdmı. 
~anını kuUandığını haftadan 
~aya, hissettikten, hudutları- 2 - Molotof Ruınanyaya 
~~ birbiri ardından tayyare verilen gara.ntiıun bu memle
~danlannın kurtulmakta. ol- keti Rusyaya karşı da koru -
~~na ve muazzam Sovvet iro- yup korumadığını sordu. V'-•·-1 

l""'Catorluğunun her ta.rafından 1 diğim söze burada da. sadık 
en tümenlerin birbiri ar - ka\mağa mecbur idım. Bunu 

lt kududa yığıldıkbrıruı. dal böyle yapmış olduğlmıda.n do
~~ ~·avaş yavaş malümnt aldık- layı eesef duyuyornnı. Çünkü 
~sonradır ki ben de endi e te 1 ben de Rumanvada o zaman 
~e başladım. Çüfikü tarihte verdiği söze körlucörilne sadık 
~ta için mazeret olamaz.. Al · kalan general Anenesconun 

~!nan~11~~:a~t.e:: çalısında şerefli bir adam bul-

~ h:aya.tJ ve rnümklin olduğu ~~ Molotof' Bulgaristana 
~da isti}tbe.li hususunda Al garanti vermek üzere orada gar 

~tı. ınilletine karşı mesul gö - nizonlar 'bulundurmak istedi. l'orum . ., Bu sıtırlar altında 
t..~; de nihayet müdnfa.a tedbir - Estonya, Letonya ve Litvnnya 
·~ "'1-ağa b kaldı bize bunun ne demek okluğu-b:--UU mec ur m.,, 
qıUer, vaziyeti anlatmak için nu öğretmişti. Böyle ibir gru:-a.n-

- ıs-
llaıa hanımefendi, &ı.rlilll kı

~nın mektep arkadaşı, ken 
beğenmiş bir bayan, uzun 

'M;'_\ lu bir bayan daha:, bir do 
~ü bay. 

liaıa hanımefendi, yailo uy-ı 
tunolınamakla~ber fena gi

enıiş. Öteki bayanlar da az 
._~Yana benzemişler. Fakat 
'"'l.Zl görUnoo kendimi opera.

balet kızlannclan ikisinin 
~ısında sandım. Eminim ki 
~~altı saatlerini tuvaletleri 
~ S&d:etnıişler. Kuvaförde o
JlfJ.~ dökülen süpürge saçlar. 
ltr ~ik enstitüsünde makyaj
~ ~ler ayn, pedikürler 
~ izden yukarı ko.tmerli en 
~· Dudaklar alı al, kulak 
}IÇJa txıoıı.ı mor. Bunınlannın 

?'tn.da bile bir.az ciğer kı.nnı-

zısile biraz kireç beyazı... Bari 
nişanlı olsal~. Henüz isteme#~ 
niyet eden bıle yok. O kendını 
beğenmişe benzeyen bayana hiç 
ehemmiyet vermedi~. Süsl_U ?~
yı görmezlik.ten geldım. Işı lau
baliliğe eski dostluğa döktüm 
ve kod burunla meşgul görün • 
düm. Koca burunda bir kurum, 
bir çalım! beğendim diye. Bir 
bakıma da fena değildi. Epeyce 
okumuş bir r;ey. Ukal!lık etme
den konuşuyor. Senli benlilikten 
hoşlanıyor. Kocası diplomabnış 
ölmüş. Çatal bıçak kullanmasını 
biliyor. 

Yalnız iki genç kızla hala ha
nımefendide bir gayri tabiilik 
seziyorum. İkide bir Feri ile 
kısa bir fiskos ediyorlar ve ba
na ~ gi:z.lice ~üşüyor - 1 

~ - DördüncU mese1e Boğaz 
lara -aitti. F.ğer şimdi Molotof 
bwıu tekzip etmek istiyorsa, bu 
na Myret edibneız. Muhakbk 
ola.n şey bu meseleyi onun orta
ya koyduğu ve benim de redet
tiğimdir. 

Bundan sonra Rusyayı dik -
katle göz altında tııttuın. Daı
ha mayıs aymda durum üyle 
idi ki, Rusyanın ilk fırsatta. ü-
zerimize atılmak ;niyetinde ol-
7..Crimize atılmak (ıtlycti.nde ol
duğuna artık hiç şüphe ka.l
mam.ıştı.,, 

22 Haziran sabahı, tarihin en 
btiyük mücadelesi başladı. O 7.a. 
mandruıberi üç buçuk ny geç • 
miştir ve ben şunu söyleyebili -
rim ki ~~r §eY, tesbi edilen prog 
rnma gore cereyan etmiştir. 

(Forgoten Woman) 
f'llmin«a ıse bem aöz knm~tıracak hem de ihUr:ıslı ola~aktır 

Önümüzdeki salı akşamından itibaren 

SÜMER SİNEJllASINDA 

iNEMASI 
'l'e~ırorada seyredileceği ili.n edilen S E S 'in ne ola.IJUe<». 
ğlai merak edenler mera.ldmı kurtuldular. 

SES ES SES 
Duyulur anıma se~'n'dilir nıi? diye a9hl< kiınse şaşmıyacak
tlr, {ıiiııkü bu SES siuema..<Udır, pek yakında Tcpeba§ında 
&Çllacal..1n": 

ES • 
ıneması Hitler sözlerini istikbale emni 

yetle baktığını söyliyerck bitir-

miştir. mm••ırJ!ıi!l~~~~EiH!liiKJlliliifıuım•Pi!ll!'•••am~ 
'"SA 

lar. I 
On dakika sonra ııe olduğunu 

anladım. Zati ·bildiğim şey. Ne 
olduğunu sonra söylerim. 

Hala hanım benim l<'cri ile 
arkadaş olduğwnu yakıştıramı
yor mu ne; benimle daima is· 
tihzalı konuşmak iı;tiyor. Fır· 
sat bulursa iğneliyor. Aldırmı . 
yonun. Yüksek sosyeteye men
sup ba.21t bayanlar böyle olurlar. 
Hiç kimseyi beğenmezler de a
laylı rbir tanda beğenir görünür
ler. Ve yalandan beğendikleri 
ni de etrafa ihsas etmeğe çalı· 
eırlar. 

Hayat çcnberimden o kadar 
çok geçti ki artık hiç birine al· 
dırış etmiyorum. İşi lı1Ubaliliğa 
vuruyorum. ı 

Bir aralık ha.la hanımefendi 
sordu: 

- Eskiden Park otele çok ge
lirdiniz. Şimdi neden seyreklcş. 
tird .. 7 

ınız. 

- Şahsıma göre tadı kaçtı. 
- Bayan Celadet de görlin· 

ınez oldu. 
- Haberiniz yok mu? Celi· 

det, Büyükderede çalışan bir 

garsona kaçb. 
Halıı hanımefendiyi darbele

mek için bu yalanı sôyledim. 
görmüş g~çinniş kadın, sarsıl· 
uıadı. 

- Mayan Necla Boracan ne
relerde? 

- Haberiniz yok mu? Beni 
sepetledi, Lehli bir ya.hudiyo 
metres oldu. İyi yaşıyorlar. Km· 
tulduğum için son derece mem
nunum. 

- Daınek şimdi kala kala
Neriman Tetik cücesile kaldı • 
nu. l 

- Hayır hanım efendi. Bu· 
gün Feri Tekbaşla arktada.şıın. 

Bıı scf er Güngörmüş kadın 
sarsıldı. 

- Cevabınız epeyce ağır düıı ı 
rnedi mi? I 

- Bilakis. · Celadetle sade 
ce arkadaştım. •la Boracanln 
w-kadas olduğu ..ıi. 

- Scpetlend zı Mylemiş. 
tiniz. 

- Bu tabir lalnız sevdalılar 
arasında kullanılmaz ki. Dost · 
lar, nrk ia lar arasında da kul 
lnnıln. • ·la için bu tabiri kul· 

landım.sa saıınımı kullandım. ı 
Benim öğütlerimi dinlemedı, git
ti Polonyanın en kel kafalısına 
hu.layık oldu. Elbette gücümo 
gider, elbette söylerim. Bay.an 
Boracan benim sevgilim değil· 
di, arkadaşımdı. J.t"eri için de söy 
lediklcrim başka bir şey değil. 
Feri de benim arkadaşlığımı hi· 
çe saysın, onu da bir kaş.kul ·• 
bi boynumdan atıveririm! Ne 
sandınız? Knlbi açık olan in· 
san, hayat.ta hiç bir an kalbi 
kapalı olan insana baş eğmez ı 

- Feri size hayatını anlatı· 
yor mu? 

Kızlar gizlice gül~tüler. 
- Sorduğum zaman anlatı-

yor, sormadığım zaman susu· 
yor. 

- Daima sormuyqr musunuz? 
- Akhmıa. gelirse soruyorum, 
- Enteresan bulmuyor mu 

sunuz? 
- Hayır bayan mUstantik ! 
Feri bir kahkaha savw·du. 
- Bravo sevgilim! Balacı -

ğım kendini unuttu da müstan· 
tik olduğunu sandı. Bir misafire 
bu \·adnr şey sonılur mu .llala· 

Yıldızların en parlafı ve en dehlkArı 

ISA MİRANDA'yı 
USTA V DIESL ile bera~er yarattığı 

eyaz il A he 
Büyük macera ve aşk ihtiras filon ini takdun ediyor. İnsanlar ve vahşi 
hayvnnlar arasında bir kadın". Cılgınları kendisine rfımeden sehhar 
bir kndın ... 

LÜKS \"e iHTiŞAM • ZENGiNLiK • TEESSOR ve HEYECAN 
t • = ... -

Rekorlıın kırnn gilnuo muzafferi .......... 
Dorothy Lamour Bini Crosby 

Eşsiz nin yarattığı 
SINGAPtJR YOLU şaheseri 

Si nı 
Hııkild bir bayram yerine sonsuz bır neş'e kaynııtına çevirdi. Gun

lerden beri İstanbul halkı b:ı harıkayı görmek için bır sel halinde 

L. A. L. E'yc akıyor. Sız de bu ncş'c seline katılınız. Akşamları &eri 

dönmemek içln numaralı yerlerinizı lCıt!eo evvelden kapııtın.ız. 

Telefon: 43595 

Bı:gün snat 1 de tenzllı'\th matine MSle 1 •••••• 

cığım. 
- Hala hanımefendi, dedim. 

Bence en mühim bir şeyi sor 
madılar. Ne mi? Gayet basit: Bu 
akşam bir şey içmiyecek nıulln? 
demediler. 

Bale kızlarına bcnziyen iki 
genç mektep arkadaşı kulaktan 
kulağa fıkır fıkır bir şeyler fı. 
sıldaşıyorlar. Ne konuştukları 
nı biliyorum amma sırası gelme 
yince söylemiyeceğim. 

Yıa:Inız şu kadar söylcmcliyım 
ki umumi veya kalabalık yerde 
bayanların veya kızların kulak . 
kulağa konuşmalarından da.h:ı 
ayıp bir şey yoktur. Öyle yerler- , 
de ağır sesle açık konuşurlar ve 
gizli şeyler evlerde... 1 

Terbiye dersi vermiyorum, 
Hakkım yok. Yalnız şu bale k12 
lan gibileıini terbiyesizlikten 
kurtannak dersi veriyorum. 

Hnln hanımefendi kafama at
mak istediği taşların aksi sa 
dasını alınca kendiliğinden SUS· 
tu. 

Koca burunlu okumuş bayan. 
la konuı;ınağa. başladık. B ni 
frenk ed~iyatındl'l.Il imtihana 

kalkışb. Karınca kaderince ce
vaplar wrmeğc çalıştı. BirQ 
ileri gidince kör ol:AAı damarım 
tuttu: 

- Sayın bayan ! dedim. Mü
saade buyururseniz biraz da 
'l'ürk edebiyatından konuşalım. 

- Bu hususta suçluyum. Fa 
kat itiraf ederim ki beğenemi· 
yorum. 

- Okuduktan sonra mı ~ 
nemiyol'sunuz, ) oksa okumadı. 
ğınız halde mi? 

lıri genç kız, fıkırdak birer 
kahkahncık koyuvermekten ken
dilerini alamadılar Koca burun 
kızardı, ben bu sefer kızlardan 
memnun oldum. 

- Fuzfıliyi okudunuz mu? 
- Merhum bir iki parçasını 

okudu. Bay Necip Fuıl Ronsar. 
Merimc gıbi değil. 

- Neeıp Fazıl dc?Hl, Fuzfili. 
- Yenileri hiç tanımıyorı.ım' 
- Y~ya Kemal'i? 
- Vatani şiirler hoşuma g·t 

rniyor. Hem l\:emal Bey \ 
eski. 

- Gal b:ı Namık Kem 
bahsecliyormınuz?" .u-ka: 



" Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
ikinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yurdun her 
kö~csinde satışa çıkanlınıştır. Bu bonoları almakta 

ar~le ediniz. Çünkü satışın bugünkü ~ne ruwıran 

bu Bonolarm dn evvelkiler gibi çok kısa bir zaman 
iclnde satılıp biteceğine f\,iphe yoktur. 

·~URDUN MENFAATİ; 
sız· IV ENF AA TINIZ; 

Te;Jrruf bonosu almanızdadır. 
En zaruıi ihtiyaç maddelerinden başka hiç bir şeyt: pa

ra vermemek, para artırmak ve btmunla Tnsarı·uı Bo

nosu nim.ık vaz.ifenizı yapmak ve şahsl menıaatlannı

zı korumak demektir. 

UNUTMAYI y Ki: 
'"'tı'rıı arruf nonoıarı nıısıH'ıt..yle milli Mildafaamıun arUIP 

ihtiyaçları karşılanacaktır. 

% 6 faizli ve bir St•ne vadeli ~".>Iı- Taı<arruf Bono~u tıl 
mak için 94 lira ödiyccekslniz.. Buna mukabilbır sen' 
SQnra 100 lirn alncaksıruz. 

• BONO FİYATLAR! HER KESEYE - ELVEriŞLİOiR. 
Tnsarrut B<ınoları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçnlar 

halinde satışa çıkarılmıştır. Keiieniz.in n.lısaııdesl nis

bctinde siz de bir tane alabilirsiniz. 

• BOKOLAR ART'RMA VE EKSİLTMELERDE TEMİ~A~I!_ 
Ev\•elce satılnn Tasarruf Bonolnriyle yeniden sııtışa 

rıkanlan Bonolar artırma \·e eksiltmelerde satıs kıy

metleri üzerinden lemınat olarak k:;bul olunmakt"

dır. 

ARTIRMA YE EkSİl TMEYE G!WNLERn 
Pnra yerine Bono yat.ırmakla ı§.iııizi daha kohıylık ve 
kfırL'l ylu-UU!bilirsiniz. 

• VERGİ VE MERASİM YOKTUR 
T~rruf Bonosu almak; hiç bir merasim ve miişkiiU

ta; faizleri hıç bir vergi ve resmr:ı t!lbi değildir. Bunları 

butun bıınkalıırla fUbe ve ajanslanndan, bnnkn bulun

mıyan yerlerde mnlsnndıklarından Mılll Piyanguııun 

resmi. satış gişelerinden alabilirsiw 

• PARANIZ O İ W A PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacınız 

olursa bunu derhal bir bankaya vererek jşliyecck :fniz

den yüzde yarım icdakfırlık yapmak sun~tiyle her 7.a

nırın paraya çevinneniz kabıldir. 

Bir yıl vfıdeli bir bono % 6 
Altı ny vMeli bir bono % 5 
Vç ay vfıdeli bir bono % _. 

F AIZ GETiRiR 

Paranızı an emin olan devlet kasasında karla saklayınız 

Bir tasarruf bonosu alınız 

Beyoğlll Vahıf lar Direktörlüğiinden 
Mııhammen 

kıymeti 

Lira K. 
1000 

615 25 

'248 05 

1275 

456 .30 

~G4 56 

Teminatı 

Lira K. 
75 

46 22 

18 75 

95 63 

34 23 

20 35 

tstinyede R ürkçubası mohnllcsi Dere scıkagında 
eskı 149 - 149 yeni 9 - 11 ı;ayllı bir çatı altında 
iki ev. 
Kasım paşada Kulaksız Ahmet Kaptan mahallesi
nin Nalıncı Dcrnirhnn sokat;'lnda eski 80 - 8 mu
kerrer yeni 2 ve 118 sayılı altında dfikkfın olan ev. 
Yeni koyde Mollaçclcbi mahallesinin çski Tek
ke yeni Arpacı sokağında eski 15 ycnı 16 sayılı 
ahşap ev. 
Eski Bedrettin yeni Evliyaçelebi mahallesinin 
Bedrcttin ,,okağında vaki 94 metre murııbbaınd;ı 
vakıf bina ınahnlll. 
Firuzagn mnhalks:inin Türkgücu caddosinde eski 
23 sayılı 49 merte 50 snntim murrıbbaında arsa. 
Şiwli Büyük dere Mezarlık ve Tnvukçuoğlu soka
ğında eski 8 miıkerrer s:ıyılı 50 metre 50 sııntım 
murabbaındn arsa. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ıle satılmak 
u:er 15 gun müddeUe açık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 20/H\1941 pa
znrtesı gunil saat 15 tedir. tsteklilerltı Vfıkıf Akarlnr MahlülAt kalemine 
muraca:rtları. (8869) 

lstıınbul Vakıflar Direktörlii{jünden 
Ycnıbahçcde vakfa ait fidanlıkta mevcut muhtelif cınstc fidanlar bedeli 

mukabilinde sntılı~a çıkarılmış olduğundan alraak isüycnlcrın tiyatlannı 

ıı.:renmek ve ıı h ıt almak uzcrc Çenherlitaştn lstanbul Vakıflıır Başnıu-
diırlugundc Vakıl Akarlar kiılemınc elnıeleri. (8840) 

t T t ZAR '••-• DOKTOR-

HAFIZ CEMAL 
M ünderecatımızın çokluğunda n 

(Hergeleci lbrahlm) tefrikamızı ko- , 
yamadıöımızdan okuyucularımızdan 

uür dlltrlı:. • ı 

Snhlbl: A. ~emaleddln 8araço§lu 
1 

Neşriyat Mudurü: Madt Çetin 
Ba: ldığı .1er: ( H. Bekir uül'M'ylar ve 

Lokman Hekim 
Dahiliye ?ılü t:ehaSSISI 

Divanyolu 

A. Ccmalcdc!ln Saraço~lu n'G.IJ.Paaı) ,lım••••••••••ld 

YENt 
• • • 

Iranda yabancılar _ 
( Baı tarafı 1 lnol .. yfada)" emirleri 'altındaki askerlerin 1-

Sonra caniye dönerek dedi ran mülki tamamiyeti ile tevf"ık 
ki: ed.ılemiyeceğini, bunlann seri 

- Siz nasıl oluyor da Talti- J çekilmesi icap ettiğini bildirdi. 
busitanilerin ve Kazrooılulann Bu notalar gerek Şkv.da ve 
düşmanı görünmekle lngilizle- gerek İngiltere emrindelti lruv 
rin ekımeğine yağ sürdüğiihü - vetlerin bulunduğu bütün şe -
zün farkına varmıyorsunuz? birlerde ilin olundu. Bu ilandan 
Aranızda böyle kanlı hAdisele- sonra bahsettiğimii kuvvetler t• d . 
r.in çıkımasından istifade edecek arasında fira.r hadiseleri çoğal- Baş, dı·ş, nezle, g rı· p, roma ızm.-, olanlar İngilizlerdir. dı. E>nsalirıe ibret olmak üzere 

Sonra. Ahramilere caniyi af- f.irap edenler ku.rşWla dizildi. 
fetmelerini rica. etti. Va.cmıusm !Başlangıçta. müphem birce- ·~. Nev raljl, Kırılı/ılı ve Bütil.n Ağrılan derhal keser 
~~~~e~~ar S:~ü v~!=: =~~ ~a! 0~aş~ icabında gOnde 3 kaşe ahnabllir, Her yerde pullu kutular& ısrarla isteyini:Z. 

. .. Katili serbest bıraıkt:Iar .. An- olmuş, tehlikeli 'bir hal almıştı. 
cak arkadaşlarını Takıbusıtan • F&:kat artık yaz geliyordu. Bu-

lılarla; birlikte harbe sevk~ nunla beraber Vasmus bütün •••••••••••••••••••••••••••••••••••••'il sini şart koştular. . gayretlerin yeni ve ur.•ımll bir 

~·. ~ , ~-- .a .. ~ :---. ... ~ • • • ~ f 

• O sene sonbaharda Sır P~ hareket için geç kalmış o)duğu
si Hindistana gitmişti. Fakat nu da biliyordu. 
Sir Persinin Irandaki kuvvetleri 
her türlü sahada: istifade olu- Mayıs gelmişti. Kabilelerden 
nabilecek derecede artt.mlmış- hiçbiri hazır değildi. Bununla 
tı. Çoğu İranlılardan miirek- beraber çölde adet olduğu ü
kep olan bu kuvvetler iyi tcdıiz zere müşterek ve umumi bir ı 
edilmiş, iyi talim görmüştü. plan takibine de imkan yo1<tu. 
lyi para alıyorlardı. Bundan do Bazı kabileler haber verme -
layı kaçanlar az oluyordu. \ den, bir teşkilata bağlanma.dan 

Ve nihayet F'er:manferma, taarruza geçiyordular. 

hem aheıik olarak ha.roket et- ===================== 
meğe başlamışlardı. Bu hal, is- ----

INHiSARL 
Umum Müdürlüğünden: 

1- 29-9-941 tarihinden itibaren inhisar şaraplarının şişe büyüklüğüne 
göre tesbit olunan fiatları aşağıda gösterilmiştir: 

Savletü<l<levle ve Kıvamülmiilk ( Arka.sı var) 'I 
tikbal için hayırlı bir fald.ı. 1 RADYO PROGRAMI 1 ı:eisler gene dönüyorlar •.• C 

İsfahandan Kasrun 'a kadar 12 
35 
70 

200 
340 
70 

Tarife 
fiatı 

M. M~ vergisi Y ekô 
Krş. San. Krş. San. 

yol eşkıyadan . t;emizlenm~~ti. - 4 8.Teşrın 1941 -
Hatta yolun harıcınde ve cıva-
nnda bile bir çok darbeler ~kı- 7.30 Program 
yanın faaliyetine sed çekiyor - 7 .33 Müzik 

du. Bunlar içinde eşkıyalıkta ıs- 7 .45 Haberler 
rar edenler şimale doğru hkrc- 8,oo Müzik 
te mecbur olmuşlardı. Diğer - 8.45 Evin iaati 
leri Sir Penıinin "'kuvvetlerini 
ve bilhassa zabitlerini t.'lrassut 13.30 
ederek, daha doğrusu yılgın bir· 13.33 
halde yerlerinde kalmışlardı. 

Ancak bu yılgınlıktan Sav- 13.45 
letüddevle ile Kıvamülmillkde 14.00 

* Program 
Türkçe 
plaklar 
Haberler 
Türkçe 

eser yoktu. Onlar İngiliz za- plfıklnr 
bitlerinin huzurundan rahat.sız 14.30 Anknrn at 
olnuya başla.mışlar<lı. Hatta giz- yarışları 
lice tekrar Vasmus ile temasa 15.30 Müzik 

\ 

18.40 Fasıl sazı 

19.00 Konu~ma 

19.15 Muzik 
19.30 Haberler 

19.45 Serb~t 

19.55 Müz.i.k 
20.15 Radyo 

ga7.etcsi 
20,4!1 Müzik 

21.00 Ziraat 
Tnk"·lmi 

21.10 Mfizik 
21. 45 Konu~ma 
22.45 Mtizık 

22.30 Haberler 
bile girmişlerdi ve Savfotüddev- 18.00 Program 22.45 Muzik 

200 
Litresi 

t 75 31 7S 30 + 
42 
80 

+ 3 so 45 50 
+ 10 90 
+ 17 1~7 

Şişeden solı 4 şarabı 

120 
so 
95 

+ 3 SO 53 50 Şişeden misket şarabi 

+ 10 105 
20 + s 25 25 

- 35 santilh.relik şarapla fıçılı misket ~arabımn 

Fıçıda açık şarap 

fiatlarında bir değişik• 
lik yoktur. 

Yukaradaki fiatlara şişe depozitosu dahil değildir. Keyfiyet ilan 
le ona karşı minnettarlık hissi 18.03 Müzik 23.00 Kamuş 
beslediğine kani old~'U için .:.:..:_~~==--_:._ ____ _..:.. __________ --:_..~---------------- • 

~:!~~~~~~"::;~~ 1 inci tertip 3 üncü çekiliş planı idrn, ,.11.,. nti~~~~~~!!~~"· ı.,., ='"· 
Vasmu .. cı bir kere daha Savlet Bu piyango 7-10-941 de Afyonda ğu, Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Kolı Sistitlere, Böbıek ra-

ve Kıvam ile oyun oynrunıya hııbızlıklarına karşı en mükcınıncı ilaç BELSA M ITOL'dur. BEL81' .. 
başlamıştı. Fakat bu oyu:ı da çekilecektir. M ITOL kullananlar yukarıda ~yılı hastalıklardan çabuk kurtuıur-
ona. hiç bir fayda temin ede.mi- ----------------=. hır. Eczahanelerde bulunur. Satış deposu: S.'lmi Aksu Bahçekapı ıı 
yordu. Bir tarn.ftan geniş vii.d- Bankası arkasında Rahvancılar sokak No. 5 ·---~ !erde bulwı::ı.ra.k, bir taraftan 
kabileler arasında istiklal aşkı
nı uyandırarak onlurı Alman
lara imale et:ımcğe, İngilizlere 
karşı tahrike uğraştı. Kn.şkay
ları ;;ıksık ziyarete gıtti. Vakıa 
bu ziyaretler ve bu telkinler so
mmda Savletüddevle ile IDvaın 
kabıleleri arasında nüfuzlarının 
aznlfuğına şahid olmuşlardı . 

Hatta cenuptan Şiraza gc-len 
lngilızlerin elindeki sivil kuv -
vetleıi de Vas:mus Jren<lisine 
celbediyor ,onlara kendisini ta
kı pten başka halas çaresi ol
madığını söyliiyordu. 

Sir Persi Hindistnndan tra
na döıımil§tii. Sir bütün haııun 
kendi hareketinden sonra baş
Jm bir cereyan takibine başlan>..ıa 
olduğunu gördü. 

I<endisine tabi olan Savlet, 
artık kabilelerine hakim değil
di. Kıvaımın da Fermanförma
nın da artık ı:•:.ÜUZU kaJmıu111ştJ. 
Dahası var: O sı:ralarda Tah
randa Dahiliye Nazın olan Mük 
ber üssaltane'nin bir tek emeli 
vardı: lranı, Almanya ve müt
tefikleriyle bM~tirmek. 

Almanların franckaıı ç.ekilmcsi 
istenüi .... 

Bu Dahiliye Nazın, Savletüd
devleye çektiği telgraflarda o
na İngilizlere karşı harp açmak 
tavsiyesinde bulunacak~ kadar 
ileri gidiyordu. İngilizlerin em
rindeki yerli askerlerde de is
yan ruhu belinmekte idi. Hele 
yerli zabitler birdenbire dikka
falılık etmeğe ve İngilizlere ar
tık alet olamıyacaklarını söyle
meğe ~q}amL~lard.ı . . 

Sir Persi bu vaziyet karşısın
da Hindli kuvvetlerle bir miida· 
faa cephesi kuımak üzere tE.Ş-
k.ilata girişti. l 

ikramiye 
Adedi 

' 4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 

) 8.000 
160.000 
170.731 

Tam 
bilet 

4 Lira 

L ira 
30.000 
10.000 
5.000 
2.0GO 
1.000 

5'10 
100 
50 
10 
2 

Yekun 

Lira 
30.000 
40.000 
30.000 
80.000 

~~~~ 

120.000 ~~ 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 ~~'" 

320.000 
960.000 Fi"=~ 

Yarım 

bilet 

2 Lira 

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacakt r. Hasılatın 
yüzde 60 şı ikramiye olarak dağıtılacaktır. 

i 1 Devlet Demiryolları 
Muhammen bedeli (14619) lira olan muhtelif eb'adda 2500 kilo ' 

bnlaj sicimi, 500 kilo l..ıılet sicimi, 3000 kilo muhtehr eb'uttn İııJ:iliz sicıııı:; 
90 kilo bnyrak ipi (13/10/1941) Pazartesi günü saat (15.30} on beş utt;t4 
Haydarpasada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 

usulile .satın alı.nacak1.ır. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerln (1096) lira (43) kuruşluk muv;ıkkot ? 
nat. ktınunun tayin ettil!i vesikalarla tekliflninl muhtevi zarflarını • _;1. 

glın saat (14,30) da on dört otuza kndar komisyon reisliğine verm_.. 
liiı.ımdır. 

Du işe ait liartnıımeler komisyondan parasız <ıl::ırak rlııjıblmaktaddl 
(8590) 

---
.C -- -

inhisarlar U. Müdürlüğünden~ , 
·------------------- i 1 - Şıırtname ve keşf.i mucil.ılncc pazarlıkln Knsıınpaşa tuz a 
çatısı tnmir ettirilecektir. 

2 - Pazarlığı l 4/ 1O/194 1 Salı gü ntl saat 9.40 da Kabataş ta Lev 
şubesinde miıteşekkil alım komisyonıındn yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşfi sözü geçCJı şubeden her gün iki 
bilınde alınabilir. «8697> 

lstanbul Gümrükleri • 
Başmüdii rliiğünden 

1 - Gümrük kndın ve erkek kolcuları için, kumaşı idareye ait o~ 
üzere, açık eksiltme ile 302 takım elbise ve kasket ynptırılacakt.ır. 

2 - Muhammen d lkim bedeli 3020 liradır. 
3 - Nümune ve şartnamesi Lc\•azıın servisinde göı ulebilir. ~ 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunla arnrıılan vesika ve pey ak jj. 

birlikte 15/10/1941 çarşamba giinü Basmildürlükteki komisyona geınıel 
(11677) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
O sıralarda Vasınu.s Kaşkayla.

ra, Ka.~runhılara ve Araplara 
ımüttehidt bir cephe teşkil etıne- Topkapı 
leri lüzumundan bahsediyor, on
ların menf\a.atleri müstakilen 

Maltepesindeki satın alma 
homis11onundan 

Kuruluş tnrihi: 1888. - Sermayesi.: 100.000.000 Ttırk lirası. Şube fi 
Aianıı adedi: 265 

Zlraf ve Ticari her novı banka muamelolerl. 

hareket etmek olduğuna dair Topkapı Maltepesindcki :ıskert satın alma konıisyonu ihaleleri "6/10/ 
propaganda yapıyordu. Gayret 

1

1941 de Harbıy.e Yedek Subay okulunda Jo<ıpılacaktır. ll~ ,ııne 1 ııd. r il:lıı 
!eri muvaffak olmak üzere idi. edilen ve edllecı:k olan munrıkıısnlıır ıçın mezk~ır giınden ıtıbaren tııliplc
Hatt8. 1918 yazında bütün ka- rin Harbıycdeki Yedek Subay okulunda Askeri Satın alma koıni::;yonuna 
hileleri İngilizlere karşı umumi muracaatl.m. (8813 .,.. 

Para blrlktlrenlere 2880Cı llra lkramlve verlvor. 

bir harbe scvketrncsi bir eırnı i 
vaki halini alınış gibi idi. Fran
sadan gelen haberler Alman za
ferinden başka bir şey bildirmi
yordu. İran hii.kurneti gün ger;

İstanbul b .'ediy .sı t~a~ 1 

ti.kçe Almnn taraftan olduğunu Keıif Bed. ilk temi. 
izhar etmekten çekinmemekte 1390.87 104.3~ 

Ziraat Baaka&ında kumbarıı.lı ve t.nt>arsız tOJ><il·filf iıesablannd•--~ 
az 50 lirası bulu.ıanlara senede 4 dcla çekiJecek kur'a ile ap~~ 
plAnıı gör" lltrrımiye dnğıL. '11cakbr idi. 

lngiliz sefareti ile İran hÜ· 
kfmıeti arasında notalar teati 
edildi. İngiltere, .Almanların 
!randan çıkarılmasını istediler. 
Aynca İngiltere emri altındaki 
yerli askerlerin İran ask;-ri ola· 
rak tanınması da miltalebat ıne 
yanında idi. 

İran hükfımeti verdiği ce
vapta İngiliz kuvvetlerinin ve 

Ccrrahpaşn h.ıstııh;ınc·sı I3akter1yoloii laboratuvarın-
da yaptırılnca'{ t:ımiı at. 

4 aded 1.GOO Liralık 4.000 Lir• 111c;o aded 110 Llratık G.000 .... 
monte edilmesi ve tulurnbıı, boru, vesalr tcsısntınm 4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

Keşif bedelleri ile ;;:~~r;;,n::-nıiktarlnrı yuknrıda ya7.ılı işler ayrı ayı. : ~: : ~~= : 11
160 

• 
20 

• ı.aoo • 
açık eksiltmeye konutmulitur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelfıt l\lüdurlüg"i d ..... 

DiK KAT: Hesaplarındnkl paralar bir sene içinde 50 1tra an kaleminde görülebilir. thnle 20/IV/Hl41 Paznrtesl gumı sant 14 de Daimi ıctlt 
d{lşmive11lcre ikr:ımiye çıktığı t:..!tdirde % 20 f:ızlasiyJe verilece Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz vcyn mektupları, :E 

ihale tarihinden sekiz gfin evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne ınura- Kur'nfar senede dört defa 111\lart, 11 Haziran, 11 y• 

2638.04 197.85 Kara:ıgnç muc.: c.satııırla mC\TUt benzin tankının 

caatla alacaklan fenni ebllyet ve {)41 yılına ait Ticaret Odası vcslkal:ınle mı ve 11 Biriııcfüfın.ın tarihlerinde !:.eltlleceL.-ti.r. 
ihale günU muayyen snntte Daimt Encümende bulunmaları. (8869) !ımm•mE~DıımtmZEmmı1E•mil::llil&i.1iH~m'!!!'.ftllll ... ~ 


