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.Şi,,uli Amel'ih tltı Wr. 
At1rp mııKaluı•ı olııgor. Bıı 
.ı4nıerilcan nunlWi••• Alman 
"4rp nwlllok1U111ıl•n f!ıll"' 
laaifl"ljı t•·"tlinle Nllbrt Wr 
"1cs'e/e çıkmanılHI müm-
1,iinclür. Ancak Alman ı.ıe 
~merikan mıntakaları kıs. 
lrıen ı.ıeya tamamen birbir
i riııe intibak ederse o za-
1tıa11 ne olacak ı.ıe bu inti. 
bak acaba ne ı.ıakit ı.ıukııa 
ıelecek? .. 

30 Köyde 192 ölü ı. ROOSEVELT 
DİYOR Ki: 

lll\seyln Caltl<l YALÇIN 

tespit olundu 
Kızılay zelzele mın
takasına derhal 
yardıma başladı ,. ... /it\. merika Cümhurreisinin 

~ her zaman olduğu gibi 
bu defa da her tarafta Van, 12 (a.a .. ) - Diin rnıntakamızda. duyulan yeı S&r-

büyük bir merak ve belki endi- sıntısınnı Erciya.5 kazası dahilinde büyük zamrlara scl>ebi-
ie ile beklenen nutku söylen- yet verdi~i wılaşılmaktad.ır. Alınan !ilk malumata göre Erei
dı. Bazı memleketlerde tahmin ~ ~ıaşrn merkez nahiyesi köyleri ile Kocapınar nahiyesinin 
~ilcliği üzere Amerika Birle- 30 ıköyiinde t1inıdiye kadar tesblt edilen öfü miktarı 192 dir. 
§ık Devletleri Cümhurreisi bi- Sıhhi ekiı>ler .nıa.hallinclc yaralı1a.ra ilk ya.rdımlan yapıwşlar 
taraflık kanununu kaldırmadı. ve 'ağır y:ı.ralılan nıcr1«'2de hastahan~)·c na:kletnıişlerdir. Ti -
J\.vrupaya ve Asyaya harp mal- mar nalıi~·esinoo birk~· ~v yıkılmış, Qmik \'e Tuzla köylerin 
Zenıesi <rötürecek Amerikan ge- de ba.zı binalar hasara ugramıştır. 
tnilerine

0 

harp sefinelerinin re- AGRIDA Bt)rüK rrAIIRlBAT 

dfaka.t etmelerini kara~.la~tırma- Ağrı 12 (a.e.) - Dün sa.hah vilaletimiz içirıde '\11kua 
ı. Fakat gene çok muhım şey- .....ı... . ' ı..,~ . t . -;. · · · ler ·· led" h be 1 - ıb' ,.,.-...,n ~er ..-rsın ısınrn sel;ep oldugu insan \'e hına zayıatı 
ldı~o~ab 1 "~ ar < ogru ır '\'e !bhribata dair alı.nan malumata göre Jlatnor kaza mer-

B a a -~· 1 . rtık b. lkezmde li ıev kısnıt"n Jıarap olmus \·e 1·ılobmşbr. 
kl' u so.n c~ ~-~1~ a . . ır Hükôınet daire8i de bu yer Sa.rsmtıSllldan müteessir ol-
...,, lŞe halıne gı~ıgını bılıyoruz. muştur. Dedeli nahive merkezi d 11 k'" •l · d d 10 
~akat buna ragmen Roosevel- ~ n e ve O) erm ~ e ~v 
tin h · ~ t ah'· ·· ·· f (Sayfa 2 su tun 5 de) er sıyası ez urunun er- . 
dasında bu basma kalıp keli- -
rtıeleri tekrar mecburiyetinde 
kalıyoruz. Doğrusu Mister IW
OSevelt Amerikayı harbe götii- I 
l'ecek yolu oka.dar uzun mer
halelere taksim imkfı..nını bul
ınuşlur ki bütün dünya Ameri
kayı 'ha.ri:>e doğru koşar zanne
derken hakikatte kat'edilmi§ 
Olan ınesafeyı farkooebılmel< 
lçiu mikroskopla bakmak lazım 

b
teliyor. İşt.P. Rooseveit böyle 
lr hüneruc üstad payesine 
Wcnuştıı·. 

Rooscvclt çoktan.beri açıktan 
~a bir M.ihve.ı· düşmanı va
ıiyeti almıştır. I<'akat resmi bir 
tıutuk söylerken sanki Amerika 
~ i r 1 e ş i k Devletler Cüm-
1.urrci~i det.ilmiş de hür A
lnerika. d e v l e t i n i n sade
ce hil!' ve hususi bir vatandaşı 
hnış gibi telakki olunuyor. Reti
rtıi Lir zatın ağ:ır.ından tahammül 
Gdilonuyccek sözler oldu mu, 
bunlar hutıusi Amerika vatan
d~<.tmııı heelli>ına kaydediliyor 

inönünden intibalar 

Ve Birleşik Amerika Devletiyle İnönüııde bii'-iik tnuvaffaJoyetle .. · g~reD l'ürkku..a• taJebleri 
~ver arasındaki resmi mi.ina- " 1 ~-
Se'hP.tler hiç haleldar olmuyor .. Türk kuaun11a ilk kurulu11 sıralarında 
Onun içindir ki lli>oseveltin nu- Y Y 

tukıaımda gazete . makaleleri I Milli Şefimizin İfaret buyurdukları 
'te propaganda neşrıyatı sını- İ .. .. . 

MiJırnr harp gemilerine n c?enizuJWaıına toarnız t'llırini alan 
filo ~·ık denizde tıeyrederken 

Amerikan 

---»o«---

' "Artık ilk darbeyi 
onlardan 

' beklemiyeceğiz 
--o--

Alman ve ltalyan 
.. gemileri sularımı• 

za girdikleri tak
dirde tehlike 
kendilerine aittir. 

donarunasmda.o bir 

[KARP VAZiYEfil 
Yirminci Asır harbinin husu
siyetleri ve garabetleri 

Vaşington, 12 (a.a.) - Cüm~ 
hurreisi Roosevelt, çok sabırsız. 
lıkla beklenen nutkunu söyle • 

~ MH!:~f u iTl ~m=iş=tı=·r.::::-:y~o~·ı."'.'!":='~=--=~k==·~=::=~ ==~===~:='::::ıt>~ 
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YAZAN, J 
Emeh/i Geneı·al Kemal Koçer 

Berlin bildiriyor: hududunda 
Rus mukabil tahşidat 
taarruzları 

püskürtüldü şayiaları 
"lla.nı harpsız harp,, ancak mukaddes mnıfaat tanıyan hod-

gam polit.ikıwm i~dir! • ---0---

Bir rinıietln hur em.; ~kU ~ ~' bıedeaiyoUe 134 bin ton lngiliz 
ilgisi derecesine de tabidir ı 1 • • • b 

Silah, politikanın alefü'3i.T, menfaatlerin ıuninlnde '"kuvni ı ~ımısı a tırıldı 
müeyyede,, )i tR.şkil eder. ' Berlin, 12 (a.a.) - Alman 

Bir nıemleketin \)itara.flığına lt!innet ~tUren, dayandığı or- orduları başkumandanlığının 
dudur. ~ tebliği: 

İnfirad politikası, hatta en ktıvv~tıi IIDt>:mleket ıiçin feli.ket Şarkta hava şartlan ve arazi 
ler de doğurabilir. müşküHitına rağmen taarruzi 

ALMAN-RUS Ilı 
HARBi 

Moskova bildiriyor 

Har pateşinin tesiri dairesi, hareketlerimiz iyi inkişaf etmek 
.artık mıntakavi değil, kıtalan tedir. 
içine almaktadır. Harbin ıst.rap Alman denizaltılarımız şi
Jarını ise, büti.in beni be~er çek- mali Atlantikte korvet ve dest
meğe ma.llki'ımdur. royerlcrin kuvvetli himayesinde 

Harbi, muharip ordular da seyreden ve 40 tan fazla gemi -
değil, bütün varlığiyle memle- den mürekkep olan büyük bir 
ketler yapmaktadır. Hedef, I (Sonu sayfa 3 sütun 4 de} 

Sonu sayfa 2 sUtun 3 de) . . . . ------------. .. . .. 

Berlin tarafından 
katiyetle tekzip, 

olunuyor 
Berlin, 12 (a.a.) - Alman 

hariciye nezaretin.in sowusu, 
Türk - Bulgar hmlmhında söz
de Alnı~uı askt•ri tahşida.tı yn-
ınldı,:_., hakkındaki lınlı~; ! 
resmen ,·e knt'i~·cn t.ek1:ip t~·lr
mi.~tir. !llu şa.);ıı.lar 'l'lir~ - A. 
man miinas~t'crini bozmak \ C 

naza.n dikkati lnuı ve Surh·f' -
de cereyan eden hadiselerdt'~ <;"' 
,·irmek gayesine mat.uf ~iddetıi 
bir proımganda ne!jri ndnn
dır. 

Kiyefde 
ağır alman 

zayiatı 
Türkiye 
Tehdide 

. ...._ . ·:·~" .. .. .... . . .... . - "' - ı. ~. !1-: 

Meclis Pazartes 0 

•• fına girecek büyük parçalarla bava ordusundan nonunde hır parça 
eü.mlıurreisine maledilecek kü- .. k b• •ft•h •ı •d• -o-- b "' 
çuk kısımıarı ayırt etmek lüzu- gorme ır ı ı ar vesı esı ır Bu mıntakada 30 _ OYU n eg• 
zumu vardır. 

ii l planıyOr gu 
Şüphe yok ki Mister Roose- Bu enteresan yazıyı 3 üncü sayfamızda okuyunuz bin Alman öldü • kt• 

Yelt çok iyi başm~a!e ;ya~~yor. Moskova, 12 (a.a.) - Ukray- m ıyece 1 r T'u·rkı·ye -Almanya, Tu"rkı·ye- Macarı·~ıgn ·~n Az13 yapıyor ~ma ıyı soylu~or. ı ~ na cemiyetinin sekreteri Lisenko _ U ~ ~ 

--~---·~-----

u defa da Mıhver devletlerı a- 1 da b 1 a r I bu ·· PraYda gazetesinde ı 
leyhindeki neşriyatı ~i~kate şa- L!ra n ya ancı ka~;ir makalesinde yalnızçA: Türkler bütün şa- T'u'rk'ıye- ·ısvı·cre arasındakı· tı'caret muah .. -"" Yan derecede kuvv_etlıdir. Roo- ı 1 ğustos ayında Almanların Ki- ----------------=-- .... 
sevelt Avrupada hır çok devlet- Yazan : c. Sykes 14 yefi zaptetmek için yaptıkları y i a 1 ara rağmen ' 
lerin Mihverden gelecek tehli- teşebbil$ler esnasında 30.000 ------------------------·--
k:yi gördükleri h~e ~a.irade Şahın hararsızlığı - Şeyhlerin den fazla zayiat verdiklerini ~imdi endişe ı i delerı· mu"zakero olunacak 
2afından, ya fazla nıkbınlikten, yazmaktadır. U 
Ya idrak ve muhakeme kusurun- büyük bir toplantısı Muharebelerde 44 üncü, 95 _ gözükmüyorlar 
dı:ın bu enlikeye karşı başbaşa e inci ve 290 ıncı Alman piyade Üsküdar Ve bavalisi J.aJk traı!'vay• 
Verip hiç bir tedbir almadıkla - fırkaları bozguna ug·ratılmıştır. Bir FJPOnnsız gaze-
rına hayret ediyor ve bunların Tahrandaki Alman sefiri Re- mak üzere oldukları kanaati hü- .. ı u J b l d • d • J"' h . l -
felakete birer birer uğradık • ussun bu seyahati esnasında, küm sürüyordu. Hele Rusların Kiyef civarını mudafaa eden f • • f arının e e ıyeye evrı ay 2lSlu.&t 
ıarını hatırlatıyor. Arkasından yani ı9ı5 nisanında tranda u- o taraflardan uzak1aştırı1ması Sovyet topçu kuvvetleri ayni esııun en eresan Pazartesi günü müzakere ediliyor 
d h l Am "k · ı t mtımı· hı·ssı'yat Almanya ile bir emeli bu kanaati takviye edi - müddet zarfında Almanların 23 ••t / er a en anın aynı ıa a- tankını, 72 zırhlı arabasını, 10 mu a eası 
ya düşmiyeceği teminatı geli - ittifak lehine çok temayül et - yordu. İrandaki İngiliz ve müt- (Sonu sayfa 3 sütun 

4 
de) Ankara 12 (Hususi) - Bil-' 

yük Millet Meclisinin Pazartesi 
günü yapacağı içlimaın ruzna
mesi hazırJanmıştır. Bu ru?.na-ı 
mede Türkiye ile Almanya ara
sında.ki ticaret mukavelesine, 

müzeyyeı mukavele, Türkiy -
İsviçre ve Türkiye • Ma~ı i~ nn 
ticaret muahedelerinin ta" rn:ı 
daha vardır. Ayrıca Üski'dar, 
Kadıköy ve ha valisi halk f ro: 

Yor . mişti. Almanların zaferi kazan - (Sonu uyfa 3 autun 7 de) Clermaunt - Frrrant, 10 (a. 
a.) - Journal de Debal gazete
sin<le çıkan bir makalede denili
yor ki: 

Roosevelt, Atlantikte torpil
lenmek istenen muhribe kasten 
ateş açılmış olduğuna kanidir. 
Başkı taraflarda batırılan A
ınerikan gemilerine kasten taar
ruz edildiğini de iddia etmekte
dir. Hatta Almanyanın garp 
nısıf küresine ha.kim olmak 
~a.ksa.<liyle cenubi Amerikada 
bir çok entrikalar çevirdiğinin 
Vaşington-la bilindiğini de ha
ber veriyor. Ve müteaddit mi
saller zikrediyor. Rooseveltin 
ka'la.ıtine göre Alır • .:ınlann A
l»erikan gemilnrine karşı bu ta-1 
arruzları yapmaları denizleri ' 
kontrolleri altına almağa karar 1 

Vemıelerinin bir neticesidir. 
Çtinkü ancak bu kontrol temin 
edildikten sonradır ki Ameri -
kaya hakjmiyet mümkün ola
bilir. 

t.şte biz nutkun bu kısımları
nı tamam.en kendi y::.zıb.rııııız 
Cilll9inden •eltkki odiyoıuz ve 
Mister Roose-velti de bii,:J"m< bir 
b">.zot.P.Jll sıfati.rle aramı.,.• a. gör
lnf'kten bahtiyar olu;'Oruz. Fa
l:at Cümhurrciııi Ro'Jseveltten 
ıhuttın düny.ı.nın OOıalediği be
~·inat tamaır.P.n başkcı r.ıı.hiyet
tedir. Amerikan gomileri ıruWı-

sus ve kasdi olarak batırılıyor
sa, Almanya garp nısıf küreye 
hakim olmak istiyorsa buna 
meydan vermemek için Ameri
ka devleti ne yapacaktır? Her -
kesin anlamak istediği işt& bu
dur. 

Bu hususta .Afnerika Cüm -
hurreisi iki arzudan bahsedi
yor: 

1 - Hitlerin düşmanlarına 
malzeme yetiştirmek için g~ile
cek denizlerin serbestisi temin 
edilecektir. 

2 - Bütün denizlerde seyrü
seferin semestisi muhafaza o
lunacaktır. 

İyi, fakat bunlan temin için 
ne yapılacak? 

Rooseveltin beyanatına göre 
müsbet müdafaa saati artık 
gelmiştir. Binaenaleyh Amerika 
nın emniyet mıntakası addettiği 
denizlerde kara.kol gezen Ame
rikan hıuJl gemileri düşman ge
milerine tesadüf ettikleri tak -
dirde onların taarruzlarını bek
lemeden üzerlerine derhal ateş 
açacaklardır. Bu bapda emir ve
rilmiştir. Hem Amerikan harp 
gemileri yalnız Amerilüın tica.-

ret bayrağını değil, sair millet- Şehrimizde 
lerin bayraklarını da müdaiaa 
edeceklerdir. ıtoc--- Türkiye kendini harbe sürük ( Sorıu sayfa 3 eiltun .) de) 

Maamafih R o o seve 1 t bu H • k' (Sonu sayfa 3 sütun 5 de} 

b~~~n ~d~ ~m~ilia ernevıma ıne==============~~-~-~~=-="~--~-~===·==-~·~=-~~~~~ tedbirinden ibaret olduğunu da 
tasrih Aetıneği unut~ııyor., yag"' ları beyanna-

Bu adeta muharıp hır dev-
letin bazı ha valiyi harp mın- f,,. b • 1 k 
takası ilan etmesine benzemek- meye a 1 o a ca 
tedir. Nasıl ki Atlantikte Al-
manyanın da ilan edilmiş bir Ankara, 12 (a.a.) - Ticaret 
harp mıntakası vardır ve bura- Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
lardak.i gemileri batıracağını İstanbul vilayeti hudutları da 
bildinniştir. Şimdi Amerikanın ı bilindeki her nevi makine ya~la
da bir harp mıntakası oluyor . n aşağıdaki esaslar dairesinde 
Bu Amerikan mıntakası Alıman beyana tabi tutulmuştur. 
harp mıntakasından ayrı kal- ı - Petrol ofisi, askeri bir-
dığı takdirde vahim bir mesele (&onu sayfa 3 sütun 5 de) 
çıkmaması mümkündür. Aıne- ~v·vvvvvvvvvv-. 

Bulgaristanda 
lngiliz ve Rus radyoları
nın dinlenilmesi yasak! 

FIKRA 
Milli egoizmamın bakımın- ı Ben öğretmiş olmıyayım diye .. 

dan, harp sahnelerine taıı çıka- Bı·r çocug"' un Y~lnız yumuşak bir se~le· 
racak bir sahne ile karşılaştım: y d_,:ı• n· 

B . ~ - avrum, ı..-uım. .r dahıı 
ır dostu ugurlamak için is- • • böyle yemin et..'ne.. Sen do·-ru 

tasyona gidiyorum. Sekiz on yem 1 n 1 ?öyle, isteyen inıuısın isteyen 
yaşlarında süslü, temiz giyin- ınanmasın .. 
miş iki çocuk - büyük havuza Yazan : Aka Gündüz Sözleriın<len hiç bsrşey anla-
gitmek üzere - gençlik parkının mamnkl:ı lr. t ·a:her terbi~i bir 
kapısına yaklaşıyorlar. 1 tavırla (peki) dedi. 
Çocuğun biri arkadaşına bir 

1 

Pek tabii bir tavırla: İstasyona ka.a:ı..r d~üm .. 
şey söyledi .. Öteki biraz tere<l - - Sözüme inanmadı da ye- Bu çocukla anMı, babMt niçin 
dütle baktı .. Birinci çocuk söy - min ettim, dedi! yinnı ddrt saaUe yn.r ı.n scıat 
lediğini inandı~ak içın feci, - Bu söz ne demektir? meşgul olinıyorlar. Dünyanı:'l en 
efci bir yemin etti: - Yemin etmektir. lnansay- a~ru· bir cürn:e::;ni iyi blı yemin 

- ...... ki doğrudur. dı etmezdim... mlıj libi b1lme- ! .ı kull...:ıan b:.ı 

rika.n m.ıniakası çizmek de Ro
oseveltin elinde olduğuna. gö
re vahim bir meselenin tahad
düsünden istenildiği zaman ic
tinap edilebilir. Ancak Alman 
ve Amerikan mıntakalan kıs
men veya tamamen birbirleri-

1 ne intıbak ederse o zaman ne o
lacak ve bu intibak acaba ne 

1 
vakit vukua gelecek? 

Parkın taş kapısı bitmiş ol- Çocuk öyle bir tabii eda ıle çocuK iyi cümleler oğrerıs: <l~· 
Bulgar hükfuneti aldığı son saydı - benim gibi · yerin dibine söyledi ki söylediğinin mi. ı- ın k ... 

bir kararla halkın İngiliz Ye Rus gireı'Cii. Dayanamadım: ı nı bılmediğine inandım .. 13 sö- Ha.y f , Jı ! ııe diyeyim. A· 

llüse1rin ~d Y ALÇtN 

radyolarının neşriyatını dinleme - Oğlum, dedim. Bunu niçin zUn çok kötü olduğunu, M ·na- nasının :a ;rb:-ı:;· ll!ı p 1.aıı c .:.u-
sini yasak etmiştir. söyledin? • sının ne idüğünü söyler .. ıed•m. sını.. vcrnıesın ... 

( An1oara Raduo {laZetcsi) ::::;:~;;:--=:--:;;.::;;;-=xsu=-===:..__,:~=.....,,.===::;;:;,;:"_=~""":-:::===;..:.:::::.:;;:;::;.;IV/l:'l'_._ 



Sayfa: ı 

omo 
• 

derdi ıı ANKARA 
HABERLERi 

YENİ SABAll 

. Bayan Naciyen·n vasiyetname_si açıldı roKUYIUYOUR , Ha._.iciye ve Mali- - - - - / 
Arasıra tthrln takıl eervlalndekl yolsuzluklara temaa eden meslektaş· k d O O K : 

Ur pe'k haklı! Ger,ekten, arııba azlıöını istismar etmek latlyen bir takım ye· Vek·ııeri r sever a 1 n Türkü söyleyeceklerse 
ıoförler yUzunden latanbuı halkı sıkıntıdadır. Ankarada 

Efjer otomobil sadece bir lüks gezinti vasıtası olsaydı, türHI mıhruml· 

1 
n 

1 
hay 

1 
r m u•• • .J<endi aralarmda 

~tlere katlandıljımız böyle buhranlı bir devirde bir IUlr.aden daha feda· Ankara 12 (Hususi) - Hari- e söylesinler 
ıdtiık tavsiye ederek bunu mesele yapmak lstemudlk. Halbuki, orta halli 

ciye Vekili ŞUkrii Saracog~lu ve ı 1 ı " ı b' t 
flalk otomob le, ancak bllfl dara dilftli.ğO zaman mllrııcaat eder. Bir haı;· 1 e rı• ne b 

1 
ra z:mlt HalkC't n n guze ır e• 

tanız olur, acele yetıımenlz gereken bir iılnlz olur, otobüslerin ortadan Mali~ekili Fuad Ağralı bu sa e ,ebbUaO var. Ankara radyosunun 
kalktıöı ve tramvayların ı;ok defa blnllmez hale geldiği bır zamanda !at.er hah nbulclan şehrimize gel - neşrlyııtını. ,yanı Radyo Gazetesi 

mi !erdir. Büvtik Millet leelisi . 
".temez bir t'akal ararsınız. Pazartesi gu"nü i"timalarına baş ile Ajana haberlerini halka dın· 

Bulmaz da d~llg}nlz. Ancak Slrlbır'i ardına sırafamnıı ıolan ve n5bet l'" letmek. Bu mabat'la şehrin 8 ye· 
hyaeagıv ndnn seyahatte bulunan B d D rüJ • H ki h "ı d ı it hık tr.ktoyen bu arabaların §OfiSrlerJ, yakla~ığınızı görünce evveli aorarlar: U ara a a acıze ve ase as• rlne hopar1ur er kon U, %11\ a 

«Nereye gldeeekalnlzh cevabını aldıktan aonra da çok defa ayni nakaratı diğer vekiller de bugünlerde şeh- evı de bu arada kendi vereceği 
rimi7.e avdet edeceklerdir. tan • d b mi,., k t be tt• bl t.ıa-arlar: «B=fnfmlz yok; bel\Zln bekliyoruz>. Pe.kl amma, benzin yoksa, :esme e azl e 8 ini e rru e J konferans, temsil gibi ,eyleri r 

oeHye gld l~lnl sormaya neden lüzum görüyorlar? kaç kelime ile bu hoparlörlerden 
Baş ~urutan hilelerden biri de tudur: Bazı arabalar beklerken saatleri· p T T ı'dares' 1 Bayan Naciye RaiimQğbı .. YL..cımdaki 1ruı çocnğuna bırakı- llAn ediyor. 

ııı açıyorlar, bir hayli ltledlkten conra, aa.ııtı kapamadan arabaya binmeye 1 1 1 ının chnda zengin ve hayırperver bir yordu. Fakat son aylar zarfında bir ta· 
razı olacak b r mU§torl ı;ıkarsa ancak onu g türüyor, d ğerlerine red ceva· kadın iki ay kadar evvel ölmllş Vasiyetnanıenin okunmasında kım acemi ve amatlir ~htslar tim· 
bı ve~lyorl;ır. gnz 1 İf hu'"su" ve mirasının bir kısmını hayır sonra profesör doktor Akil l diki ve~ln~lz, kafiyesiz' lrler gıbl, 

p,4 ur. r m ktı:ı1'ı piyasada f91iyen otomobıllerden fazla kaldıkça taksi U jj fJ müesseselerine te'berrü etmişti. Muhtar ile operatör Orhan Abdi bu hoparllirlerln önUne geçerek en 
ervla n n de yoluna girmesini beklemek beyhude! -o- Naciye Balimoğlunun vasiyet şahit olarak dinlenilmiş, bunlar 4 adi şarkıları ve artık dinleye d n· ı 

Gerç bıllyoruz, şoför vatandaşlarımııı:ın da dertlerı var: Yedek malz.e• H namesi dün sabah Beyoğlu merhumenin ameliyat olmadan leye gına getlrdlylm iz o mübtezel aka •~aı::\y'ıl' o'ımak d" d.. .. h k k ahk · ne ~·ol.:. olsa bile ateı p:ıhası, bcnıı:ln yetmiyor, piyıısadakı arabalar gltgl- t\ ~ or uncu u u m emcsm- evvel vasiyetnamesini yazmak prkı ları, tefe varıncaya kadar en• 
ı-, a ahyOT. iyi ıtmma, vıcd11nlarına müracaat ederek soruyorum: Ziyan· üzere SırKecİ garında de açılmış, okunmuştur. Mcr- isteğinde bulwı<luğunu ve va- " vaı türlü sazlar, notasız türkUler· 
Ja mıd rl r? Günün her :saatinde fasıl:tsız cc:lı?n oıomob ilerin nanılma· · b' 1-' hum bayan Naciye, ameliya~ ol- 1 siyetna;mesini okwıan şekilde le, avaz avaz haykırarak lzmlti ve yen. .r m ... r~ ,z açı ;,.d d 'k' gün el ı- ~-..:ıık 1 h acak kArlar ıtemln ettı(ılnl iddia edenler var. Her M hal iıe, ' fôrlerln ,ı. ma an 1 ı evv yazmış o Yao.ı tan sonra imzaladığ1ıu bütün bu zmlt halkını ra atsız e· 
<iyet ett klerl vaziyetten mes'ul olan halk <leQ ldlr. Bunun acısını da on· Posta, telgraf ve telefon ida-1 duğu vasiyetnamesinde İmnirde' söylemişlerdir. ı dip duruyorlar. Saat 9 dan batlı· 
ian çıkarmaya kalkıtmaıarı elbette d:>iru olmaz. resi dün Sirkecide (Gar merke- Karşıyakadaki evini Çocuk E- Bundan sonra bay.an Naci _ yarak ta, saat 1,6-0 ye kadar bl~ 

Yaşar 'abi Nayır zi) namıyle b.ir merkez açmışbr. slrgeme kurumuna, lzmirdeki yenin kocru:.-ı Zeklııin vekili söz buçuk saat koyun boğa:dıınır glbı 
Haber akı gımrza göre saat hanını İzmir Guroba bastaha- alınış ve bu vasiyetnamenin canhıraı bu ~alerl bize dinleti· 

-.nımwnını 1 ın11nımmmıınm11m nrır.mnrmBllffilr" mIHliınl W'd!iil l<;BW (8) den (24) e kadar açık bu- nesine, Harbiyede Sipahi Oca- muteber sayılamıyacağıru çün- yorıar? eu ~hrln hastası mı var, 
-ıooınıı a Uôilıliitilllüül~~ lwıacak olan bu merkezde dahili ğı karşısındaki evini Darülace- kil usulü dairesinde tanzim e- bundan rahataııı: ve huzuru mün· 

' 

ve harici bilümum posta ve tel- zeye, Beyoğlundaki evini Has&- dilmediğini, yazıldığı sırada bir aelip elan mı var demiyorlar, 
-, graf muaL.eıesiyle şehirler ara- ki hastahanesine bıraktığını ya- hakimin bulurunası 15.zımgclir- Sizden çok rica ederim; bu key· 

ı:; D 

1 
sı telefon muhaveresi yapıla • zıyordu. Eşyalraını, bir pır.lan- ken Q!lğrılmad • .. !emişti t iye.ti al41<adarlara duyurun. Şar· r-ith me iyor 

ı - 1 ktır ta küpesini, Adadaki köşkünün 1 . " ıgını soy l'. kı, türkü 1"1yllyeeeklerse kendi a· 
F(ransa ya hiyanet eden ca Çok

0 

zaman evvel kapa.tılınış yansını büyütüp okuttuğu Ra- Milteaxıben muhakeme, .va. - raluında ve kapalı bir sıı1onda 
- olan bu merkezin yeniden açıl- şide adındaki evlatlığına, San eiyetn~y.e ~~ herhangı btr stiyleainler. Bizi iz'aç etmesinler. 

Y a.ı:an: A. Simone 
_ H _ masiyk civar halkından başka yerdeki evini, Büyükadadaki . ldmsenm şıkayeti varsa. 3 ay ı~ıtin Hacı Has.an mahalleal 

Ccviren: H. Cahid Yalçın tren yolcuları için de büyük ko- köşkünü de evlendiği zaman aı- ı mrfında da'!8- açması içın 3 ay halkından M. Şentürk 
Dal:ıdler ile saatlerce devam eden 

çok hararetli blr münakaşada Heniot 
başvc ili mutavaata icbar etti. Fran
sa .A vrup:ı. hudutlarını tashih ıçın bu 

1 
dört de'lll t ne lrişecck alur;;a mu
hakkak surdtc harp çıkncaJ.:ı nokta
anda musır bulundu. ıHerrıot aleni 
bir beyanat ._ cre~k bunda nynı 

noktalan izah etti. Bunun uıeı ıne 

anla.,<:ma hakkında ye'lı bir mu,,ved
de kaleme alın1ı. Knn ı:ıcu ve lr.ı
kukçular mamüarı c'tırdiler, ~vır

diler, hır t: kım mceUlder µptıl r, 
l4uahedcnt:me1~rın tadı1ı ve 81 ah
sızlanm dnsturu mesclele.rinı m~ a
ltına tl&bl kJlındı. 

Herrlot'nun cnihayct bu cşsız vo 
manasız yahut tehi kclı diye ta ı! 
ettiği ibu rr'~k 1!13! senc:sı Hnzı 
Dın 7 sinde Rom:ıdo imza cdö.ldığı za
man Olu doğmu bır çocuk demek-ı.ı. 

Fakat duşmllş blr çocuk halindeki hır 
Münib anlaşması denilebilecek olan 
bu mısak 'te:;kin siyasetı ha~ d:ı 
7enl üm dlcr ıarzed yOTdu. Nlis;ı m
hayet z:ınınız hnle sokulmuş oln ıı.1t
la bcı-&~ Dk mu \'llddcsi fena bır 
tesir bıraktı. V.en;aydıın beri ılk defa 
olarak b r Fransız hlikUnıetı -

1 
beck?namenin Mı tler Ccm.'Yetı. r
CıeVC'S ancınde t dili prensiblnı ka
bul et n zarar ktilayc.ı ıyahtrt 

it tamir o unamazdı. 
akını!Am ~ Lclıista dan 

ıelecektı. 1933 Martında LOh:l n 
devleti dıktatörü Mnrcsal Joscf Pil
audskl, Dalııd er hükinnclinc HıUe -
rin g.z.l Eiltı.h nrna plAnlarmı haber 
vecdı. Abnanyıı taslak ve plan had
lerini tec. vuz bile etmiş bulunuyor~ 
du Kalı ('Srar pcrdesl m.-lta~ın
ciA' şidck:tk illihlanıyordu. .Marcp.l 
P!lsudskı Hıller reJıminın cmanı bır 
barı vo ıta le ez.ılmes.nı Frnn :ıya 
teklif ediyıırilu. D.-ıladicr 'teN:ddöd 
etti, son detti . Teklif 1933 sa
nuıda tckrı< edıldı. Bunu Parı dekı 
Leh efırının b r muhttra!11 da t"Vtd 
eyliyord..ı. Muhtıra HiUeı in km. t-

11 b r kerl lıt \-ucude getirmek 
için rlet ıı:ı h ımmalı gayretler hak 
'kında b r çolt af ılatı muhtevi bu-

1 lunuyardu B mnlıtıraya ceva,p hlltoj 
verilmedi 'E k. t b;.r kaç gun sonra. 
4ört :lct roYOaluwn çok daha sa
rih bir ~kıl alıtı a ru adıı:ı h::ıbcri 
1aylldı. Leh safiri Fra ız hariciye 
ne?.aretfnc pro esto etti. Cev.nben, 
Fraru z _ Leh ıttifakuım h!..C hır vec
hile b an muteessır olmayacagına 
da r k d n terr.iwıt 'ttıld Bu 
Varşo\ayt «teskl ctmeğe kafı de-
lıld Bu no nbıne '11&%.ltlann-
clan b. ı ban Pılsud kinın muşnvir

lerlm topl d1&1nı onları bir Leh -

HN!LIK 
t AVLIK 
j AVL4K 
1 AVL~K 
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de\·J~t misakı ır uuı.kereleri uz.adı laylıklar temin edilmiş olduğu mak üzere 500 liralık çeyiz pa.- SOnr&Jf4 talik olunmuştur. 1 
durdu. Paristc cıknn ycvını Nasyo - gibi Yeni Postalıanede pek rnsiyle birlikte gene yanında 
ruılist L'Ordrc ga:r,eıegının nıudun.i çok şikayetleri mucip olan izdi- ,~liyütt~~usen adın~ 6 F ig at m Ü r aka be komisyonu 
Eoule Bun bır Leh - Alnı n n tııakı hamın önüne de geçilmiş olu -

yapılmakta ldu'"runu ceneral Sikors- yor. Ekmek f;"l.tlarına f k / "'d b . t l t t 
~~cı~ ~ı!~~ın:~n~fze 0~:;~~~ :!~ kıt~ala~ai!1~a:fa~~~~~~ı~!t Z8m yapılıyor ev Q Q e iT Op an l yap l 
yor!> eden bu icraatından dolayı P. Bundan bir müddet evvel Fı-

Buııu SiY et lıleınınde bır bomba T. T. İdaresini tebrik ederken rmcılar Cemiyeti belediyeye EJJ • d B ğd A U Ça 
takıp etti lkı mcmteketm mU tak - şehrin posta ve telgraf merkez.. müracaat ederek i.maliye ÜC - erJD e U ay, rpa, Dt Ve V• 
ıx:ı 0 ene zarfında mut.ekab.l mu- !erine ihtiyacı olan diğer semt- retlerinin yükselmesi dolayısiyle d b l la b " den 1•tibaren 
nıı:.a lan bnt ıçın luç b r veçlule lerini de hatırlamasını temenni zarar ettiklerini iddia etmişler ar u unan r ugun 
kuvvet lstınıal etmlyeccklerl> tanh- edeceğiz. ve ekmek fiyatlarına 10 para b i r h a f t a z a r f 1 n d a v i 1 a y e t e 
hudunü lhUV9 eden Alman - Leh ___........_..........._...,.___ zam yapılmasını istemişlerdi 

ademı - r(ız nıuahedcnnmest ak- Belediye iktısad müdilrltlğil beyanname verecekler '"" Tiftik birliğinde toplantı 
dolunmte; u Bu Dulad•er'n n bnş1:ıdı- vaziyeti tedkik etmektedir. B-a Fiyat müra.kabe komisyonu, rıda isimleri yazılı malları elle-
ğı 0 dort dev'l 1 ııortuntm netı<'csı Dün, tiftik ve yapağı ihracat zı no:ktalarda fırıncılann ha.klı dün .. -1ed f kaı::..:1 · d b 1 d anlar b lind 

bl·rıı·g-ı'nde bı'r toplantı yapılın1a.. oldug-u go"rillm' u·· ..... tu"r. Bu ı·ti - 1 og en sonra ev ısue nn e u un ur: ug e~ ıdı. F'ran ı ıttıfaklar istem mlc ilk "".;I " b" to 1 tı tı K · 't'b b' h ft rf d vı 
tır T ı t d t l k 30 b' 'barla bugünlerde ekme;;e ıo ır p an yapmış r. om.ıs - ı r. aren ır a a za ın a • 

ged k uı:ılmıştı. Nmıler ıarnfına geçiş lı'r;.ııkopt~ntigı:.na tesavzıı .acış· aı· Uzerindıne b yon bu toplantıda muhtelif iş- layete beya.ıı.name vermeğe mec-
baş'lam.ıştı. göruş·· ülm'üştür. 

1 
para zam yapılması muhtemel- ler üzerinde meşgul olınuştur. burdurla.r • 

Son bnharda Daladıt>r ile HıUerin dir. Diğer taraftan, Ticaret Ve- _-of:...,.,. 
Knraonnanda bir mlı14kııt tasnvvur ========:=.;;================================= ka.Jeti, şelırim.iroeki alAkadarla- l 

eltıklennc dair &a.Ytalar dolaşnıaga H A R p v A z ı• y E T ·• ra gönderdiği bir emirde ell&-
b ~lDdı. Bu. D ladier'nin Berlınc yol- rinde buğday, arpa, un ve çav-
ı.dığı ıkıncı bır gız.lı muı ahhasdan. dar bulunduranların beyanna -
rndıkııl ooyolıst part sının umumi A h b h me vermeğe mecbur tutulmala-
kftüb; F.douvord Pfeıffcrden çıklyor- Yirminci sır ar inin usu- nnı bildirdiğinden komisyon, 
du. Her taraf Hıtlerin sıtuyişlcrinı dilnkli celsede bu mevzu etrafın-

tekror cdıyMdU. SQtlcrinc bakılırsa 

1 

s 1• yet 1 er.. ve g a r a b et 1 e r •. da da. görüşmelerde bulUninUŞ-
Alman şansölyesi Fransa ılc bir an- tur. 
laşma yapmaktan baskıı bir şey iste- Vekaletin emrine go··re yuka-

<••t tarafı 1 inci sayfada) 1 parasından ziyade azim ve~ miyordu. Fak.ot Hıtlcr sUAhsıılanma 
konferıınsmıı ve Mtllı?Ucı Ccruıyctine muharip meınleketlerin hay.at desi hakimdir. 
nrknsuu ç vınnce bu planlar birden- kaynaklandır; ilcra ve müteva· Asıl sermaye, saydir. Hari>in Zelzele felaketi bıre skım knldı. zi bir yuva da taarruza maruz.! para ile yapılacağı hakkındaki! 

dur. kanaatler, para.sız harp yapan 
Bu. D.:ılııdıcr'nin ııktor vnrJ hnrc- Bugünkü alemşümul harbi, ların muvaffakıyetleri meydan _ı (Bq tar•fı 1 inci aayfad~) 

ket eden luırıcıyc nazırı Jo •ph Pnul- menfaatinden nasibesi ohru _ da iken, kuvvetini k.aybct:m41 "1:atw:ııı harap obnuş 'Ve nahiye 
Bonoour lçın mutlu bn· dtırbe teşkil yanlarda, hiç değilse alın teriyle gibidirler. ımırlmzinde bir \'D.tandaf eDkaz 
etm~u. 1933 T~rınicvvelınde, Ce- beslemekle mükelleftirler. Zafer, yalnız adedi tefavvuk- altında. bkrak ôlmü.,tür. Di-
novada topl.ınmıs olan vak'alıını Hit- Uilaşmalann, ittifaklann, la değil, teknik ka'bilfyetiyle ka.- p.. bir köyde bir Vlii, hir )-a.rab 
lerın hanccye nazırı Von Ncurnth menfaati okşadığı, hatta ağır zamla.bilir . 1 .., beşim flir köyde 5 ölü Ye iki 
tarafından göııdertlen kısa hır t~l - f edakiı.rlıklar talep etmediği ·Ateş ÜSUinlÜr,cYünde de hare. ,.,,..aı vankr. 
graft<ı Almıınyanın gerek ınlfılu:ız - müddetçe, hükmü bakidir. lret ve manevra ka.biliyeti, bina.. ~ DDbiye merkezinde 10 
lanma kotılerarwndan ı:crek Mıllet- Omuz omuza harp edenlerin, enaleyh teknik vasıta en bUyUk fN ydolnnşbr. Mut :nıehiyestıı-
ler Oemıyctındm çekilmek necburi- vaziyetler uegı·"şince, ters cephe' tesiri h.afadir. de baza fl'\'lıer !hafifçe r.al'IU' gör-
yetını h ettıği houer veı ılmiştir. aldıkları, karşıl .. ...,IPları orn;i _ m•MA.;~-. iVali zeheledıecı nıüt&-"'9""' "~· - Deniilerde serbesti ve emniye- ~"'Ul 
iPauı - Boncour mevkut gn - lür. tin kil.fili, yalnız kuvvetli bir flCJSİr olan mmta:kalara. giderek 
le.vanlıırındıın birıne t!.ltuldu \e Al- ugiin · ha h t '-~- ..--•---'-- _,........,. B · im rp aya ını, an- donanma dcg-ildir, hele yakın ~ ,,_'-UO .. J.nWJ• ııu ..... _ -
m. nv•va zecri bir mukabelede bu- _.__,_, t ~· l suu .. ~_;_ """.:a-r.:.,+:-..., cak cihan meıırua.mn yaşa avı- denizler, denizaltı ve hava kuv- u;ııu.aa .., .. ...,..uır-a • 
lunulma ını ıstedı. Konfeınns birce- lir. 0 sebeple, harp çok geçme- vetlerinin tehdidi altıP""-.ı.dır. Ankara, 12 (a.a.) - Kızılay 

Bir çocuk Tramvay 
a:tmda kaldı 

Alemdarda Çukurçeşme soka
ğında oturan polis memuru Hak 
kının 6 yaşındaki kız çocuğu 
Tunçay diin yolda oynarken vat 
man Ahmet Somerin 185 numa
ralı tramvayı albnda kalmıştır. 
Başından ağır surette yarcllan • 
mış, baygın bir halde esnaf has
talıanesine kaldınlmı ştır. 

Suçlu vatman yakalanmıtır. 

Otomobil kazası 
Sultanahmette oturan Fatma 

Engin adında bir kadın dün P.,c. 
yazıt meydanmdan yolun kar -
ıt>ına geçerken 1002 numaralı 
şoför Kemalin otomobili altında. 
kalmı§, başından ve ayağından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Suçlu şoför yakaalnmıs, ka 
clın hastahaneye kaldınlnııştır. 

tir. Erciş zelzele felaketi muh
taçları için bugün merkezi umu 
miden 500 çadır sevkedilmiş ve 
başlamış olan nakdi yardım ih
tiya .-. nisbetinde tahakkuk et

v<ıp bleme almak için tali bır ko- den, sirayet dairesini g.enişletir. Nehirler, da.gwlar ve ormanları umumi ~~~~~ ~ild~lm.a iş-
ınite tcşkıl etti Komitc> Paui - Bon- ... k f eld t -:'!!'~~~-~-:!!-~-!:'.!!-~-~-~--~-~-~-~-!!!-!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~-~~~~~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Harp manu ı, za erı e e - ~ilmez engeller değille' rdir. ,-
cour ıle (o zaman İngiliz harıclyc - . . ~ a~ K • k h A d • mekte bulunmuştur. 

mek için, en agır ve gayrı ınsanı Hava ''Olları, havada 1.r.ı .. ;...,.;_ omı a ıse ye nazırı olan) Sır Johıı S.mond:ın ,._,:ı · b abilir J .a ü&K·~ ""..,. __ 

h N «:\.(birlere aş vur . ı:J .. emı'n edenler ı'çın' ış' lektir • r '>e Bırleşık Amcrıka muşa ıdı or- __ 1 _ _:.ı b' mili tin "' 
Buhranlı wucı.rua, ır e -~ ı·rme har-1.etlerın' ın' dehW>tini' man D visden murekkcp idi. Bu zat- 1111111~-="'"'~ _ c.a :t~ 

lann hazırı dıkları müsvedde mutea- karalardan uzak bölgelerde, 
bacl.:ıd ıar. Çckoslovakynda nu!uzlu k tl' dalara • H~n .. kip ıı:tırn·ıl rda haf.flcüldıkı,:e hafil- y uvve ı arma ıs~ etr 
zurr:ı part.is1nin bir kısmınlhııyet de ekle be-:ı.- - 1 ;;.,ıft-.:ı:-

letild .h ıyet dunya yuı:anc çıktı, m · ·~r, o çm~'"4uu-. kral Carolun etrafındaki cCı:ımarll· di 
ğı zaman. HıUerc korkulacak pek az la», Yugoslavyadakl Stoyadinovitclı r. 
şey uluRdufunu açıkça gö6teriyor- Harbin cephesi hudutsuzdur, 

grupunu işte böyle yaptılar. derinli-· d ulı · cmJek t 
du. SılMı~zlnnma konrenın hiç bir gı e m arıp m e -
H'ıtler ılk dnfa olarak gnrp dcmok- t ler sınırlariyle çerçevelenmiştir. ~ neUce vermezken, Frııııs;ıda vazıye H t...ıı...u- 1 h · 

........ J ..... ın·~ mukavemet ıradclcrıni t il kü 1 •· , arp ou geri, asım zayıa.-

Agop, kızını karanlık sokakta bir 
delikanlı ile görünce eline b·r sopa 
almış, kızını önüne katmış laL'in, A
gavni babasının eline düşmektense, 

....... .... '" gittikçe en:ılastı. D ş n u.- ~ena tını h d . b' k . li 
•~-ube etmiş "C onu cevr-t-, yor"'•n 1933 emen aıma ır aç mlS ' 
IK-"" • ~ •- halde arttı. Ha7.Ulc bomboştu, hat~;:. b 20 ·sı· .. term k 
\·c mu· bal ""lı bulnı11 atu. Bu ders ""'• azan mı ı gos e 

bir kuyuya düşmeği tercih etmit 
- -.. eenesinin ılk ıyl rında Maliye nazırı iti' ad -~ı dı 

oı:ıa &0ndak1 slyasi ve askcıi hare - Georges IBonnet Londrnda 30.000.000 Y mua r. 
ketleriude bir :rehber hizınetiui go- liralık kısa vadeli bir istikraz ak _ Muharipler, yıpratmıya ehem-1 recck: ..... Cenevreden bır' denblre bu miyet verirken, yıpranmayı hl-..... tetmiştt. Fakat şimdi yeniden para k' t ._., Hldlee 
ayrı1.o+-ı1 bir kar "\tn sonra, F~nsız d çe saymaktadırlar. Halbuki, b r a ~ereyan e mı....,.r. 

~.... .. b •.. bulmak içın ümıtsizce çırpınıp uru-

Evvelki aalııah, Kumkapıda az kal 
81n bir genç kızın feci bir fekllde 
~lumU ile neticelenecek olan komik 

hllTlClye nczarctı Bcrlınden Hltlerm yordu. Sağ cenahı.n hükümet aleyhin tedrici yıpranma, umumi zan pylcdır: 
muhat:ızakW- nazırlorınd n ve mesni deki hücumları ehemmiyet kcsbedi- intaç eder. Kumkapıda oturan AGOP adında 
arkadaslanndnn coı:unun onun h:ı- yordu. Muhale!et, Radıkal sosyalist Harbin zararını tazmin et- birisi, evvelki akpm evine gelir· 
;reketinc muhalefet gosterı olduk- kabincsının safa dogru duşcceği za-ı mek kaygusiyle yapılan blin- ken, karanlık bir aokakt:ı kızı Agav 
l:ırm.ı. dair malümnt aldı. manın yaklaşmakta olduğunu hisset- çolann hayali olduğunu anla - niyl bir delikanlı ile beraber gör· 

liitler aciz \:C dilŞkiln mareşal Von mc 'C başlamıştı. Yani kabme oyle bir yabilmek İÇİn, hidiSelerin Seyri. mtlf, kan tepesine fırlıyarak kııı:ın 
Hındenburgun tamamen bir nazi hil- meseleden dolay.ı dmTilecekti ki Ra- 1 ni ta.kip edenler, elemli ikıbeti üzerine yi>rOmOf ise de Agavnl 
kUnıetı teşkiline mecbur edeceği teb- alistl cı Sa& cenah kestirememektedirler. kaçmıştır, Agop bunun üzerine 
dit b"- bu nazırların muvnffnkiyetini d!kal Sosy er 

1 
n Bfiuiilr harbin dom•-1uğu ile- evine gelmi1. kızını g-- vakte ka· .ı..rc partilerile bir kuıılisyon teşkil etme- J 1'U>o 6~ u .,, 

temin edebıımi'şti. Demokratik devlet lerl ımk!in dairesine gir~-ti. tısadi buhranın giderilıneei için dar bııklemlt l$C de gelmeyince u-
lerin Hitlenn cur'ctkıirane ndımlnrı- Faşist ve yan ta$1st. lltlcr ve grup 

1 
alınan tedbirler, mevzii tesirler yuıwıuı kalmıftır. 

na karşı aksülfımellcrl Alman bU-l ıar la.ıVl< etlerini topladılar. Bunlann j gösterebilmişti. Bu harıbin yan
yük iş füellli .nnznrında onun presU- en mühimmi, miralay Casiınır de ıa gın yeri haline soktuğu mEmle
jini artırdı. Bu buyuk ış fıleminin 1 Bocque tarafından idare edilen Ate:s ketleı-e eski asudeki ve huzuru
men!aatleri HiUerin gerek dahlli iş - Haçı bir mantar gı.bi överdi. Bnşlan- nu vermek için harp neslinin 
lerdc ieı·ek harici nıunascbeilcrde ıgıçto eski askerlerden murekkcp mesaisi de yetmiyeeektir. Sefa.
ıciııterdi.ği cilr'cttcn pek memnun o - gayrı siyad bir grup olan At.eş Haçı let devam edip gidecektir. 
luyordu. şimdı :faşist prograıiwuı gore teşldlAt Bütün iş eroabı, darüssınaa-

SllA'hsulanına konferansındn in- altına alınml$b.. Seferberlik tecrllbe- 1ar harp için çalıştırılmaktadır. 
&llz • Fro031z munffakiyetsizllğinin leri. gizli mr.nevrnlar yapıyor, hatt! Bu mekanizmayı eski düzeni
diğcr bir neticesi de Avrupadnkı ldl- bu maksadln tnyyorcler bile kullanı- ne getirmek de uzun bir 7.a -
C{lk devletlerde telJlşı d. h:ı z.l,ynde yo du D la RCX'Qucin ordu ile rn- man meselesidir. 

tur Bu m mlekctler bıt ı At.eş Haçını bilhassa tehlikeli İktısadi harp, bu harp başla-
lterenın lde bır hale kuyordu Slllhlar nın as - yıncaya kadar da devam etmi§ 

Nihayet Agavni gece yarısına doll 
nı eve gelmit. yavaşça oda.-na çı · 
ka,..k yatmıfbr. 

Agop sabahleyin uyanınca, ak· 
pmkl vık'ayı hatınamıı ve ellne 
kalın bir sopa geçirerek kızını dl56· 
mek laemiftlr. Ancak Agavnl yine 
evvel davranarak bahçeye ka,mıf, 
bliy!ece burada kız !inde babaaı e· 
llnde sopa ile arkada mtithiı bJr 
kavalema baflamışür. 

Bir aralık nefesinin kııalldiğlnl 

ve yakalanac:ığını anlayan Aoavnl 
aellrnııtı komiuaunun bahçealno 

att..,-ıakta bulmu, ve çiti ı,arak 
buraya ka9ft'lıftır. 

Alftma Agop çok kızgıııı olclui un· 
c&an Agavnlyl ceıı:acız bırakmamaOa 
ahdeotmiftir, O da kızın ark•aında111 
komşusunu" bahçeıırine atlırnıı ve 
kova~maca kızın f..-yadları baba· 
aının nlraları arasında burııda da 
davam etmlftlr. 

Bir aralık beklcrunaz bir taY ol· 
!mut ve kızının arkasından kopn 
Agop. Agavftlnln b1rdenlııi,.. -kay· 
bolduğul\U OÖrmÜf«lr. 

Genç kız bahçede ağzı açık !tulu· 
nan kuyunun içine dütmüflür. A· 
gobun aklı hemen baıına gelmif 
va bağıra baiıra iwıdad lstemete 

Bereket versin komıu evdekiler 
kuyuya kova ile sogut'mak u~ere 

su aarkıtmıtlardır da kuyuya dU · 
ıen Agavnı b:ıtmamıt ve bun"a tu· 
tunarak kovanın içine oturmuftur. 
Blraz sonra yetlfenler, genç kızı 

kuyudan au çıkarır gibi yavaı ya
vaı çekerek d11arı çıkarmışlardır, 

M uhtellf yerlerinden yaralanan 
Agıvnı tedavi altına alınmı1, :ubı· 
taca Agop hakkında tahkikata ol· 
rlfllml~ir. 

örülcc keri c pp:ıy cıktı..ıı şay ı heri gı1>i 'di. Bu harbin aç'bğı yara-
k n d hndc ı?ezlyordu. ları saracak fevkalbeşer cıahiler 1 

{Arkas \"ar) yetişecekse, ne mutlu!. l "" ______________________ .., 

razan : ULU NA V 

Tarihi mevzulardan ekseriya; 
iki türlü istifade edilir: 

1 - Tarihi roman. 
2 - Romanlaştırılmış tarih • 
Bir muharrir, bu iki şeklir. 

hangisini ihtiyar ederse etsin, 
dikkat edeceği nokta birdir: Ha· 
Jtlkattcn ayrılmamak. 

Fransızlarda böyle tan'hi ~ 
man yazan muharrirlerden me
sela (Aleksa.ndr Dfuna Pcr) i eı. 
alalım. Bu vclfıd muhunir he
men hemen ı:: · · 'in Fra z tari· 
luni roman " ltli de h:ıl a okutr 
mu tur: cscrlerinde muhayye~ 
ol a · ileri ";irdüğü ımhsiyetlerı 
o kadar canlandırmıstır k i o e
scrlorhı nisyan külü ile örtiıtilP 
kalmnsına i kan yol::tur. Mesela 
On Üçüncü 'c On Dördüncü Lu· 
vi devirlerini yaşatan iki ciltlik 
"Üç Silahşorları,, , dört ciltlik 
"Yirmi Sene Sonra., sı, yedi elit· 
lik "Vik .. :mt dö Brajlon., u het 
?.aman ayni 7.evk ve ayni alaka 
ile okunur. 

(Düma Per) in, bu eserinde 
yarattılh en sevimli tiplerden 
biri olan (Porlos) u vak'a ic.abı 
o1srak öldürdüğü zaman hünr;ür 
hilngür ağladığını oğlu (Oüına 
Fiz) in hatıratından öğrcniyo • 
ruz. Kabadayılık, esast Ur.erine 
kurulan bıı romanın muhayyel 
kahramanlarının adlannı biiyiik 
deniz kumpanyaları vapurlarına 
koydular: (,\tos, Portos, Ara· 
mis) isimlerini deni~ın iilke
lere ğötnrdüler, büyük denizle
rin köpiiklü dalgalarına akset , 
tirdiler. 

(Oilroa Per) bu eserl<'rdc ta
rihi vukuatın bir ilnlına dokun· 
manuştır. Teferruattan otan e· 
hcmmiyctsiz bir valr'ayı bile tnb 
rlf etmemiştir. Ye eser bundan 
dolayı tarihi ve lıaması snhs'y~ 
tini daima muhafaza e.d r. 

TI.o•nanlar.tınlnıış tn,.n, tarzı· 
na ge11nce: Buıına m: a1 olarak 
muvaffak o1duihınu bir iki ese· 
rile isbat eden CPol n'Jbu) yu 
zikredebilirim. P.ir kaç sene ev· 
vel frenk gazetelerinde tefrika 
edilen (Kleop:ıtra) ve (Mirabo) 
adlı iki eseri alfı.ka ile okundu. 
Burada da kuvvetle tekrar ede· 
biliriz ki müellif tarihi vak'aları 
kat'iyen tahrif etmemi~ ·alnı~ 
onları muluvereler ve C'ntrika -
!arla süslivC'rek sıkılmadan oku
tacak bir 'Sekle sokmuştur. 

Dthı ga"ıCtelerden birinde la· 
rihi bir hikaye okudum: 

Bir korsan gemisi farsnva. 
mendireğine çarm.rnk bal ···nr. 
Kol'f'amn Muı·~d i.smindr o:TJ•ı 4 
aı kai.lasn ile Paris" yet:rilivor· 
lar ve Bastil kalesine hn:nsNiili, 
yorla.r. furnd üç sene kaldığı 
mahpcste Fransı.zca öğreniyor: 
Bastilden zorla lmcıyor; o sıra· 
da halk On Dördüncü Luviyc is.
yan etmis, ba.~ffekili ( !) öldü~ 
mfu;; ( ?} sarava girip kralı da 
öldüreceği sırada Murad ve ar· 
kadaslar.ı yalın kılıc ihtililcilcıi 
daJhtıyorl:ır. Lu\•i D'ültafat -01-
mak üu-re btınlıu'l silahşor yapı· 
vor, Murada kralın anası tutu
luvor, odasının vanındn ona bir 
oda veriyor ve Murad dört aene 
valde kralije ile vaşıyor. Fakat 
Dördüncil sene bir gün kral'içe
ıı in odasına girince meşhur 
(Diik dö Bakingam) 1 kraliçeye 
"temeyyü',. ederken görüyor ve 
Dilkü tutun<'Ji ehna gibi pence
l'eden dışarıya .atıyor: Dük bu 
vak'ı1dan ancak topal kalmakla 
kurluhı ·or. 

On Dördüncü Luvi 1643 de 
beEI y&.ljında tahta çıkmısbr. 

Halkın isyanı if ediği "Fron -
de,. va.k'ası 1648 de oL~n.<rtlır. 

On 'Ocüncü Luviden beri baf"' 
vekil olan Mazaren hiç bir za., 
man katledilme:mistir. 

Dük dö Bukingam, 1128 de 
öldtiriilmü~tiir. 
Bu halde Dük Fronde vak' asını 

dan tam yirmi sene Ye On D3r .. 
düncü Luvi dohnadan da on E'"· 
ne evvel ölmüş buhmuyo-:'Clu. 
Nasıl olur da ölümünden yirmi 
sene sonra mezardan çıkarak o 
esnada E>Jli yaşında btiluııan kra 
liçeye ilanı aşk eder? 

Ben bu hesabın jçinden cıkf· 
mad:ım. Çıkabilen varsa. "aıik 
olsun!,, diyorum! 

ULUNAY 

Çuvalcılarla toprak. ofisi 
arasında itilaf çıktt 
Çuvalcılarla Toprak Mahsul

leri Ofisi a.rasmda. tediye mese
lesinden bir arılıı§JXlamazlık çık
mıştır. Çuvalcılar beher çuvala 
140 - 160 kuruş istemektedir • 
ler. 

Çuvalc.ıların iddiasına gi:it'e.. 
Ofis ile bu miktar üzerinde s.n· 
laşnııya varılmıştı. Fakat bil· 
Aha.re, fiyat mürakahe komi vo· 
nu çuvallara yukarıki fiyatlar • 
dan daha ~ğı fiyatlar kabul 
ettiği için Ofis 140 - 160 k~ 
üzerinden tediyeye bulunmnlc 
istamenıektcdir. 



~l'k~ ~5tlrdlği hıwaeı ~ kızWımız 
İ/l" kuşunun ·11ı ka1·uluş sırala ·aıntlaj 
/ Ş1;'fimizi it;a ~et buy rduhları 
& or usundan İnö ıün e bir parça 
~~~~mek bir lftilıar vesilesidir 
~ ~ksekliklerinin yamaç sesleri gevşedi, yumu'"adı ve bir 

" ~!ayarak gözün gör- demetm dağılışını audınr ser -
dU~·~lUn dilediği k~ar pili~le ipek parlaklığında beyaz 

llııı ~klcre sahip planör kubbeler göründü. Bu bcşlı pa
t. nıı~irleri olarak bulu ·raşilt at}l;ıyışını daha zevkli bir 

~; G~~terilerdcn önce ta: manzaıa altındn göm1ek fırsatı
"e ı ~zlerce gencin aynı nı bulduk. Her pal'Wjütçü çift 1 
~ <lYnı toprak uğurunda paraşüt kullanmak surctile, 
~ arzulannı gözlerinde gcııçliğin yükselişine hasret, kn 
~ . natlanışma hayran gönüllerimizi 

)' et-ın tarihlerinde dev - tatmin edecclt kadar uzun za. 
ı.ı.ııan, korunmamış top - man havada kalabildiler. 

~ğı f~ia örnekleri veren Bundan sonra gönüllerimiz 
~ l' n.. ıstikbal kadaı,: h~g\i~ ka~dı.nlurcaya kadar dei"lşik ve 

~ıgı ve başaracagı ı len çeşıtlı hareketlere şahit olduk .. 
ııo~rek vatan dıı.vasındn- Genç paraşüt öğretmeni Rlistem 
~ u bu yolda ödemek bo.<ıluklnrda sekiz saniye para -
~~lttık düşmüş olan gençle- şütünil açmadnn yuvarlandı. 

almamak azmilc gü- tatlı bir heyecan içinde bu gen -
~~daha önceleri yatak- cin soğuk kanlılığını gözetledik. 

t hlandıklan meydan- Otoromork uçuşlnrının plfuıör 
~ lerc verdiği slizülüş fırsatını 
:e talebenin hep birden gıpta ile seyrettik. Birbiri ardı 
eleşmiş hareketleri, tek sıra uçuş yapan on talebeden 

ııını v bir öğretmenin ih- hiç birinin en ufak bir yaban -
ıı::b~ adan u~uş meydanını cılık ve çekingenlik gösterme -
:'\'atı rdu. . . miş olması memleket gencliği 

'e:<;mak dıleyen. !'urk hesabına cidden iftihar edilecek 
~\' ı roesl~- :ne.şesı~ı . ve bir hasledir. Bu hususda alınan 
~~ .verdıgı ~nnı.yet istatistiklere nazaran, Avrupa 
1'ıı-"o.?.ıfe sever~: ~e ıta: tayyarecilitJinin planörcülük şu 

~%tıd k ~uşunun 1.tlonundekı besinde muvaffak olan eleman 
ltııi~ g~rmck cok kol.~ydır. miktarı yüzde em dört iken, 1nö 
haŞiekı programa gore se- nü kampının hasılası ytizdc sek
~ ayacak olan gösterile- sen üç buçuk gibi göğüs kabar -

. ~ h Z3.tnamnda bru?lam::ısı tan bir netic" vermiştir. Pliinör
cıı· %-. ?1'et edi1cce~ bir şey cüliiğün Sovyet Rusya, Alman
"~ btı n~~ teferruatın kon ya ve Fransa gibi ileri menılc -
\.iu.~luzum bırakmıyacak ketlere nazaran çok daha son -

r ~ır dis.ı.. ~azırlandı~ını ve ~u raları gençlerimız tarafından be 
1deaı h'!J!uı korkusıle dcgıl. nimsenmiş olduğu göz önüne 
\tnıa~lnntısile talebelerin getirilecek olursa, kanadlanmak 

tı taruf ış olmaları takdire şa davasındaki idealimizin ne dere
~ ld~r .. Her ferd sırasilc oeye kadar tnhnkkuk edebileceği 
~akınc k:ırşı bir kıdem hakkında ufak bir fikir edinmek 

lıfa~ ~lu?ur, fakat bu borç kabil olur .. 
bir bir .ıhm~~ bile kaçma- İnönü kampının knrakterıstik 

~· Cıenııyet ıçınde ödenmek taraflarından biri de, burada sa
l~l t . . . . ~~e pil?t elemanın yetişmesi de 

ıu anı. ~ekiz ... Be~h bır fılo gıl, aynı zamanda telmik ve. 
ı u ~e!3sızliği içinde nıotör- yardımcı unsunın da hazırlan _ 
. ~ldatarak meydandan masını temin etm,..sidir. 
~~ ııü!:lü7ile k~f!a bir tur- Gayeleri ve düşünceleri müş-

:l~1ra yukselmege basladı.. terek olarak ve sadece pilot ol-
~tam ortasında motör (Sonu sayfa 4 ııüturı 3 de) 

' 'lh • . 
(•cı Te ti""' 2. inci c.~ ·ı~~ ~lqnı 

ikramiye ikramiye ikramiye 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lfra 

1 25.()(H) 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.COO 
80 l.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

ABAH 

Bayram 
--o-

(Baı tarafı 1 inci s;:yfa<ıa) 

B. Roosevelt, evvela Greer, 
h.adiscsinin, içinde cereyan et- 1 
tiği şeraiti hatırlamış ve demiş
tir ki: ''Bu gemi, gündüz İzlan
daya doğru yol alıyordu ve Gro- 26 Eylül 1941 Cuma. gUnil 
enlnndın cenubu şarkisinde bir birinci Türk Dil Kurultayı
mınta.kaya varmıştı. lzlandaya nın Dolmababçe sarayında 
ait Amerikan postnsını nakledi- toplandığı 26 Eylül 1932 gü
yordu. Ameriknn bayrağını Jıa. _ nünün dokuzuncu yıldönU
mildi. Amerikan gemisi hUviye- müdtir ve dil bayramımızdır. 
ti, hiç bir yanlı§lığa mahal ve- Bu itibarla 9 uncu dil ba.yrn
rcmezdi. !ştc o sırada bir Alman mımızda memleketin lıer ta
denizaltı gemisinin tanrnızuha raŞmda layık olduğu ehem
uğradı ve Almanya. bunun bir mıy~tle ku~lanacakur. 
AJmruı deniz altısı old ıfunu tnı>- Turk Dil Kunmm bu yıl 
dik etti. Deniz.:"l.ltı, Greer'e bir c 1il bayramımız için bir 
torpil attı, sonra ikmCl bır tor- kutluma programı hazırla-
pil daha attf. 11'.~stır. Bu programa göre o 

"Alman propagandasına ve gu~ 18 de radyoda ~ir söylev 1 
Amerikan Obstrüksyoncularmın ver~lecek, halkevlerı de hu
tercihan yapmakta oldu'klal'l P.. s;ısı progr_amlar!a baY1:!"ı:ıın 1 
tahmine rağmen Amerika muha- ın:yık oldugu şekıl~e tcs ıdıne 
birme onu batıımak maksadile hızmet edeceklerdır. Radyo
haber, vermeden, ilk olarak silfıh da verilec:ek söylevin bütün ı 
atmak sertliğini gösterenin Al- halkevlerınde ~alk ta~fın
man deniz altısı olduğunu tekid dn;n ra~atça . dınlenmcsı te-
edcrim. mın cdılecektır. 

Budcn.i.za.ltı gemisi, o sırada, ~ ._.. -...... 
Birleşik Amerika hükfunetinin ta!wada vaziyet 
kendi müdafaası için elzem oldu J 

ğunu bildridiği sularda bulunu - er .. ~ !reli 
yordu.,, Z" 'h 2 Ciımhurreisi Rooscvclt, bun- urı : 1 (a.a.) - Romada~ 
dan sonra, cenup Atl5.ntiğinde gel~n bır. telgra.f .1taıy~da va~
torpil1enen "Robin Mor,, hadise- . yctın en~ ~encı oldugunu gos 
sini hatırlamıştır. 1 tcnnektedı~. 

Müteakiben, 1941 Temmuzun~ . Alına!-1. bır ~elg~ııfda .Mussoli-
da, bir Amerika. zırhlısını, şima.- nın dah!lı vazıyeti tct~ e~mek 
li Atlfmtikte bir denimltı tara- te oldugu ve Ccnova, Spezıa ve 
fından takip1 edildiğini ve deniz ~vona v~~ileri de dahil olmak 
altmın, taarruz vaziyetine gir _ üzere endustrl . ~ntakalarında 
mek ilzere manevra yapmağa ça bul_~~ 0~ _valiyı ~aha kabul 
ııştığını söylemiştir. CümhUITe- ettigı bıldırılmektedır. ı 
isi, en niha)'.:-t, Pıın.a~ı~ bandı - 1JfOSkOV8 bildiriyor 
ralı Sessa yuk gemısının ve I\:ı-
zıldenizde, Süveyşten iki yüz ( Ba! taraf! 1 inci sayfada) 

mil mesafede Steel Seaf arer yük top batarya~ını, ' ~lzeme de
gemisinin bat.ırılma.sını hatır _ posunu tahrip etmış, 39 to~u 
latmış ve demiştir ki: 'bataryasını ve 49 havan topu 

"Bu hadiseler karşısında biz bataryasını sustunnuştur. 
Amerikalılar, siikfınetimi7j 'mu- l.e.niııgra.d recrid edilmemi~ 
hafaza ediyoruz. Münferit bir Londra, ~2 (a:n.>_ - Ler;in -
vak'ayı i1.am etmek. yahut haşin gr~dı~ t~cnt edilmış okluguna. 
bir hareket karşısında parlamak d~ır hıçbır e~nre yo~tur. Bila
büyük bir millete yaklRınaz, fa- kıs Moskova .ıle Lcnıngr~d aı-a
kat bu gibi bir vnk'aıun müııfe- sm?a. ehemmıyetlı dc~ıryolu 
rit değil, belki umumi bir ptana tclıi.kı no~1arı halihazırda 
dahil olduğunu gö~1:ercn bed- Rusların elinde bulunmalrtadır. 
baht karçısında, b~~ hMi;;eteri Berlin bititİl"İ//ur ı 
azımsamak, mazur gorülebılecek . 
bir cinnet olur (Ba• tarafı 1 ıncl sayfada) 

azartesi 
pi nı r 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
vayla.nnın İstanbul belediyesine 
devri layihaları da paznrtesi gü
nü ynpılacak içtimada müzake
re olunacakt1r. 

Diğer w:yiha 
Bunlardan başka başvekfilet

ten gelen bi,r çok layiiıalnr mec
lise -gelerek alakadar encümen
lore havale olundu. 

Bu meyanda gümrUklercfoki 
emanet paralann müruru za -
mana uğrıyacağı zamanın tef -
siri, maadin nizamnamesinin ba
zı maddelerinin tadili, Müdafaai 
Milliye barem kadro. unun bir 
maddesinden değişiklik ynpıl -
mnsı, köy kanununun 7 inci mad 
dP. inrle kôy bekcilerinin kıyafet 
)erinin Heyeti Vekilcce tcsbit o· 
lunacağına dair tadilat yapıl -
ması layihalan vardır. 

Tapu foplanuı Uiyih<ısı 
Tapu muamelatının daha iyi 

bir şekle sokulması için hazırla
nan toplanma Hi.:>ihası da mecli
se gelmiştir. 

---»o«---

ürkiye tehdide 
yun ğm;y ce tir 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

leyecek hiç bir şeyi yapmamayı 
he znmandan ziyade azmetmiş 
bulunuyor. Türkiye kendi üze
rinde belki de tazyik yapıldığı 
şayialarına rağmen imdi endi-' 
şeli gözükmüyor. Bazılarına gö
re İngiltere Türkiyenin harbe 
girmGSini arzu emektedir. 
Diğer bazı kimseler de ileride 

Türkiyeyi tazyik etmek için Al
man kıtalannın Türk Bulgar hu 
dudunda toplandığını söyliiyor -
lar hepsi olabilir. Ancak 'l'ürki· 
yenin tehdide boyun eğmiycccği 
a§ikardır;. Türkiye vaziyetini ga 
yet açık tayin etmiştir. Herkes 
bilir ki Türkiye siyasi istiklali 
ve toprak bütünlüğüne tecavUz 
edilmesine karşı koyacnktJr. 

Binaenaleyh onu evvela mağ
lfıp etmek lii.zırndır. Bu da zor 
bir iştir. 

Türk zimamdarlarının sükfı -
netle durmaları gayet tnbiiclir. 

Bazan lüzumlu tavizlerde bu -
lunuyorlar. Fakat memleketin 
~erefine dokunulmasını asla ka
bul etmiyorlar. Her şey Tiirlri -
yenin şimdiye kadar muvaffak 
olan siyasetinde devam edeceği 
ni göstermektedir. 

Ctimhurreisi .,. bundan sonra düşman gemi kafilesine hücum 
Alman plarun~. denizlerde mut2 e~işlerd.ir. Günlerce süren çe
lak bir mürakabe ve hakmıiyı>t tın muJ:are'belerden sonra Al
temini olduğunu ve bu zaferi man denızaltılan 134.000 toni
ka.zandıktan sonra, Almanya _ Hi.tolu~ 22 geml batırmıştır. 
nın, ikinci merhale olarak bir_ ~rlin, 12 (a.n.) - D.N.B. • • "'1 leşik Amerikaya ve garp ' nısıf n~~. nsk~ kn.ynakln:r-dan öğren- 1 ne Ya g ar 1 Ma 
küresine, cebren hakim olmak dıgın~ gore :130tşevıklc= ~- (Baş tarafı 1 inci aayfııda) 

da 
(Bat tarafı 1 inci f.ad:IJ 

-3-
Şu mı hatırlamak lAnmdır ki açık 
deniı.lerde g~mller.imiz.in düpınan ge
milerine nisbetle 10 'cya 2.0 def d -
ha bijyük hedef teşkil ctmclttedlr. 
DU$nuın gemileri mahdut sulıırda ve
ya müdnfaa edilen Umanlar o.rll5lllda 
sahil boyunca ve tayyarelerin hlmn· 

ycsi nltındn isl rken biz muıızznm 
bir dünya deniz ticaret! yapmakta
yu:. Ve her zaman en aşagı 2000 ge
mtmfz Jşlemekte \'~ bunlardan en a:ı: 
400 ü !her 1.amnn tclılikell mıntnkad11 
seyrüsefer ebne\...-tedir. 

tefik m~w-lan hnyale kapımı .. 
yorlardı. lran kendisine kuv\et
li göriinen tarafa temayül ede
cekti. Şimdiki halde İranlıhır 
çoktnn kanfjmı.ş. muhtel olmuş 
bir bitaraflık muhafaza. edi~or -
lardı: 

M. Churchlll fngili% deniuıltıl:ınn
dnn sit.ayişli bir lisanla b:ıbsedcrek 

demiştir kl: 

Şunemandaıı a}Tl olarak Zug
mayer ve Greüsinger, Sultana. -
bad civarına kuvvetler yığıyor
lar ve Peştfguh valisi ile tema.ı
sa girişiyorlardı. 1ran hükfımeti 
buna mani olamıyordu. Isfahan· 
da. Pugin de ayni işi yapıyor., 
ayni muvaffakiyeile yütilyor, 
Nidermayer ise pren Reu 
-yani 1ni.nd=ı.ki Alman sefiri
ile Tahrana doğru yolda idi. B11 
nasıl bitaraflık? 

1ıı.giliz kuvvetlerinden hiç b1r sınıf 
bu harpte denizaltılar k dar buy k 
ve muk dder zayiata uğra am kt -
dır. Denlzal lnrı gordi.ıkleri lec en 
tehlıkelilerıdır. İhtimal bunun ıçin 
olacak 1941 sene.lerinde gerek subay
lıır \'e gerekse erler denizaltılarda hız 
ıncte talip olmu !ardır. 1nglll.z dcni:ı:
alWarı 17 diışman harp gcm"si ba
tırmışlar \:C n~ır hasara u!?r..,tını lar
dır. Bunlard311 bir kaçı d ltılnr

dır. Dcniuıltılarımız ayrıca 105 du -
man la~ gemisı torpilleın l 

Şu halde vasati olarak ayda 15 ve 
iki ı:Unde bir emi batırıhru demek
tir. Botıın diışmnn gemileri arasında 
Libyadaki dlişman ordularının ia&o
siııi temın mnksadile Akden :ı:i kute
den yilklü nakliye ve petrol gemile
ri bulunmaktadır. DenizaltıJarımu:la 
iş blrlıl'i yapan Hollanda ve Uur 
Fransız donanmalarına mensup deniz. 
altılar, bu neticenin istihsalinde çok 
kahramanca yardımlarda bulunmus • 
lardır. 

Mnyn tehlikelerinden bahsedildi
ğini şimdi o kodar işitmiyoruz. Ma.ıı
mafih her gece 30 illi 40 dUşmnn tay
yaı~i gemilerimizin geçebilcceii en 
çok t::ıhrnın ettikleri yerlere her cins 
ten mayn dökmektedirler. Duşman 

mutemadiyen mıknatıslı mayn kulan 
dığı gibi hnvn ihtiuzlanle infılfık e· 
den maynler de kullnnmaktadır. Şim
di artık bunhınn o kadar btıh~ı geç

memektedir. Çünkü ingilız ilim ve 
:!ennı bu cins maynlere de bUyük öl
çude olmuştur 20.000 kışi ve b ::nlcr
ce gemi gcce1eri dokülcn ölOm Alet
lerini llınnnlarda ve kanallarda te
mizle ımektedirlcr. Bu işler havn ıster 
iyi ıster fena olsun de' anılı surette 
ve dalına düşman hilcumu nltrndu ya 
pılmaktadır. Bunlardan bnhsedıldiğı
n.i istemiyoruz. Çunkü bu şlcr gn:.li 
\·c izce yapılmaktadır. Harp baş
ladığından beri tahlisiye idaremiz 
:fırtınalı lıa-.olnrda vesalr ahvalde bLr 

mılyon torıilatodnn ziyade gemi kur-ı 
tarmıstır. 

Temmuz ve Aı;ustos aylarında her 
ne kadar denizdeki zayiatımız çok 
azalmı:>sa dn bizi tehdıd eden \ahım 
tehlikelerin nihayet bulduııunu zan
netmek hamakat olur. Duşm ı h r 
zamankinden ziyade deruzaltı '\e u-

Cenupta Va.smus kabileleri 
tesl1ir etmeğe muvaffak ol.muş
tu. O kadar ki bunlann o den 
b ri İngiliz kudret "e iktiı.L:;.rı -
na karsı besledikle i tin ad ta
mamilc sarsılmıştı. Fakat lraı -
lılann Almanlara karşı bu te -· 
m v·· l rini -afa u.,...crrııtan b ka 
amiller de eksik değildi. 

Şahın lm.rarsuJığı 
Mesela başında Şahın k rar -

sız!ığı vardı. Şahın sözü nerede 
isitılirse orada mukaddes aıid!':
diliyordu. Yeter ki işitebilsin. 
Halbukı Tahranda efkarın da.i
mi bir surette drği~melrte olma
sı •araftnn biri hakkı da te
mayülün şiddetlenmesine "9'c 
kuvvet bulmasına engel oluyor
du. İraıun şimalindeki Ermeni 
ekalliyeti Rusların dUsmanları
na karşı hiç de mütemayil de
ğildiler. 

• • • 
İranın cenubundaki karısıldık 

lar, ve vaziyetin aldığı bu man
zara İngilizleri nihavet müda
haleye mecbur etti. Kat'i ve rn
buk bir harekete karar verdiler. 
Yanm taburluk bir piyade kuv
\•eti Buşire GJkanldı. Di;; r knv 
vetlcr de Şahar ve Benderlibbn.
gönderildi. 

Bu ire yapılan bu ihraç Vas
mus için istenilen bir bahane 
idi. lranlılar Almanların Bclçi
ka bitaraflığını ihlal etmesin\ 
ve İngilizlerin bu yüzden harbe 
girmiş olmalarını bir türlil an
hya.mıyorlardı. 

Vaı:mıu onlara bu ihUUin se
b0bini bir t.ilı 1ü izah edememiş 
bir fürlü Alm"nlan haklı ~'ka
:ramamıştı. P ki ya şimdi? l~te 
lngili?.ler de 1rıma girmLslerdi. 
Ya.c;mus onlara dedi ki: 

- İngilizler c-jze aid olan top
raklara cıkmn~e.n evvel sizin 
reyinizi aldılar ru ! 

• • • 

istiyeceğini sövlemiştir. 1<:n~km ~O kılometre şımalı şn.r likler ve devlet sermayesi ile iş-
Roosevclt, gadb nımf kilresin- kı~ındckı ~ıntakada, lankla.rın ı t'l fab 'k l cll · d k"I 

de bile bazı aksamı ihtiva eden mUzah:retiyle, ~an. me':~~~ ~~s~~na ~ıı:a.f" iire%111 tUc~:~ 1 

geniş Okyanus sabhlannın ab - rfne hucu~ etnıışlerdır. B~tun veya tüccar olmayan her şahıs 
luka altına o.hnması 1 zım ge1- Sovyeı .. hucwnları, kuvvetli Al- yedinde mevcut makine yağları 
diğini. bi~ bir ~eminin, batını - man mudafaası karşısında ~- mecmuu bir tenekeden -16 kilo
mak tehlikesinı göze almadan nlmıstır: .So~yetlere. ka~ zayı- luk- fı:zla olduğu takdirde bcya-, 
oraya gidemiyeceğ·ni, Alman !-t vez-W:il~ı~ ve bırçok tank ruı. tabi tutulmustur. ı 

t.Un menzillı tnyynre kullanmakta· 
dır. Bunlcırın daha artmasına ıııliuır 

etmeliyiz. Mu:ızzaın gayretler sarfet
tlk. Menablımir.de bir taroftnn dı: am 
lı surette nrtmaktadır. F ·at te , k
k-uz hususunda göııderdiğirruz en. u
f k bir ge\ ;>eklık neticesinde g;:ıyret
leıimız ve ıntu.arlarımız suraUc cıddı 
bir sukuta maruz kalabilir. garp y -hükümetinin, kağıt üzerinde~ ımha edılmıştir. 1 2 - Beyannameler 13 Eylül 

yan etmiş olduğunu hatırtatmıs """""=-=-=""""'-- 1 1941 Cumartesi giinU saat 13 e 
tır. torpillenerek batırıldığını bil - kadar mııhallin en bilyilk mül • 

Bundan sonra, Cfı.mhurret t, 1 dirmektedir. kiye memuruna maltbuz mukabi 
ittihazını tasavvur ettiP,i tedbir- Lindl>erg Rooset• lt1ı Qaityor tinde verilmiş bulunncaktır. 
lerıien bahsederek şu sözleri söy Demoines fowa.. 12 {a.a.) - 3 - Beyannamelere mnkine 
lcmiştir: Albay Lindb<>rgh, "her seyden yağlarının hangi tarihde ve kim 

''Hiç bir şiddet ve ihafe hare- evvel Amerika,. komitesinin ter den mübayaa olunduğu, miktar 
keti: tip etmis olduğu bir mitingde ve cinsi, mübayaa tarihi ve fiya-

1 - Harp malzemesi sevki bi~ ~utuk irad ederek şöyle de-ı tı yazılacaktır. Be~ annallle miin 
2 - Gemilerimi11in açık de -l mıştır: dcrecatının tefsiri icap ettiği 

nizde serbestisi. ı "Amerikayı harbe doğnı sev- takdirde evrakı müsbiteler talep 
Noktalarının teşkil ettiği mü- 1 keden en mühim ür grup vardır. vukuunda derhal salfıhiyetli ma

dafaa surlarımızı saı~ağlanı mu İngilizler, yahudiler ve Roose - kama verilecektir. 
hafnza etmekten bizi menede - veltin idaresi. ~- ==-===== 
mez. lngilterenin vaziveti, limitsiz-r 

Kılı kırk ynrmıva.lım .. Şimn- dir. Hatti Ameı ika harbe girse • A Ii ve cenubi Am,.rıkanın onuncu de müttefik orduların Avrupayı S J N E 
tanrruzundan sonra mı, yoksa istila ve Mihver d vletlerini nıa~ 
tirminci taarruzundan sonra mı lup etm~ümkün dr>~ldir. G---.. 1·.·,-_-5-............ --

nın lmre i geçitlerini durmadan kon 
tı ol eden km-vet.Jeı· Amerikan don.m 
ma 1 ıle bir ihtilata maruz knlm ,
tan korkan Almanlar, At\ ınt n A
mcrıkalıhra , ıt geniş kı ıml nnda 
sıkıntılı b ı· vozı) ett" bt.lumıy r. 
Bu ~ oz.ıyC't bize yardım cdece~rtıı. 

Daha bilyuk bir yardım istıyeb 1 ı ım. 
Fokat bu t:ı!,dırde duo;-man y nıdm 
t€ıbiyesın! değiştirecektir. Bu d. Hıt

lcrın takip ctt ı:i teker teker u l ne 

mutabıktır. Mn,un fih 1iıtler, \ eı i
kan l~o tıııin ıcabı olarak Atı ntı
ğı şımdi mebzul bır surett 
kıyı ıctl hıuıt \ e muh m 
nı olmak zaruret ndedtr. Bm 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

kcndilcrini mUdnföavn bastama- -- enç h'5ı.t ·ne . a 
• lan icap ettiğini di.iŞ\inmiyehm. ve Moda Mecmuası 

Kendimizi faal surette müdafaa 

Afüıntık meydan muharebe ının a
zamlmı bulund:ığu gibı bo m 1 -
hazafar işitllmcmelidir. Gu tcrdıı. -
mız • bır ve ynptığunJJ. yı UC'rl 
nıukafntlandıran muva!!akı.) cU rden 
memnwı olmalıyız. Fakat unun: lı:ıuı
molıdır ki hal'.P bekknmedık bfıd ~ 
lerlc doludur. 

80.000 8 240.000 

Yekun 720.000 

) 

l' 
l~Uet 3, y:ınm bilet 1.5liradır. 
~ rı~ -tın % 60 §l ikra.m1ycdir. Çekiliş ibu defaya mahsus 
~ere 15 Eylül 941 de IZmir Enternasyonal Fu.arınd va-

. Bıletlır..zi 10 Eylüle ko.dar d.ci!istiriDiz 

azmagı hali ha1.ırdır. i 
"Amerik8.1lln, müdafaası için Ölilmiyle efrodı ailesi ve btıtun ta-

hnyati ehemmiyeti haiz telakki nıdıklarını soruuz kederlere gnrke
ettiği sularda, Amerika gemileri den Zonguldak \ upurculuk ve Ko _ 
ve Amerika tayyareleri. ilk dar- murctıliık Turk ı.ımıted Şırketı Mu
bcyi mütearrız gemil~rin indir - 1 duru MUZAFFER PEHLiVAN ı·e
mesini, artık beklemiyecekler - tik.ısı 
dir. Bayan Ke\·ser Kiibnı Pe)ılivıuı 

Karakol gemilerimiz, t yyare 1 ruhuna ithaf en ıs o 1941 tnrıhıne 
lcrimiz -valnız Amerikanın de- mlıscıdif Paıartesı gunil ı lt' namazı
ğil, müdafaa sularımızda ticaret nı müteakip Yenicamli &erifınd<' mev 
yapan her hangi memleketin- 1 

h'.\dü Nebevi okımncatından b ıumum 
btitün ticaret g milerini himaye dost ve kendisini sevenlerJn teşrifleri 
edeceklerdir. rica olunur. 

".Müdafaamız için hayati e - lll'li&"J~R'"~~~ll'l"!".'~~~"'=-

Sinema pereat şklirlıırının 1941 
fllmlerinl Holivud hııvadialerlnl 

ö§renecekterl ycg!lnc dergi 

4 renkli 
kapak 

B 

nefis bir 
içinde 

tı 

Tanesi 15 kuruştur. Bütün 
müvezzilcrdcn arayınız. 

Çıkaran: 

Üllıü Kitap Yurdu 

T ' •• 
hcmmiyeti haiz denizleri hinıa
yeye karar vermek bir harp ha
reketi değildir. &reketim?z, 
sırf tedafüid.ir. 

''Şu andan itibaren. Alınan 
İtalyan harp gemileri, himayesi 
Amerika mildafruısı için elzem 
olan sulara girdikleri takdirde, 
bu hareketin bUtiin muhtemel 
rol hatarası kendilerine raci ola
caktır. 

Gece Kııb:ırclerinde DilDSlar ... Bnrlar ve Şarkılar ... 

Arthur Lake- Linda iııda 
ve Çift CHİC YU NG'ler tarafından yaratılan 

ve 
Bir Amerilwn ~daha 

batırıltl1 Fransızca sözlu güzel ve hareketlı film. 

Vaşington, 12 <o..a.) - Ha - Ö Q Ü d k. S 1 
riciye neznrcti, Birle!;ik Arne- n m Z e 1 a ı Akşamı 
rlkaCbn İzlandaya gitmekte o- asında 
lıı.n Amerikalılara ait Paruımn. 
'tılmdımJı•l!antAna ... vıunırunun.ı.ae::~~::!:!:~::E:=zı:~~c:a;:ı:~sr&:Ci!::::::Jlı:lli&:Z:~G~Z:ii:;;ı::;=:::! 

AtlAnt k mulAkatmdan donerkcn 
bnlnd:ıyı buyül< bir memnuniyeti 
z.,y.ıret ettim. 1:ı:landada hukumct ve 
h.ılk bizi en bilyuk samimiyetle kar
şı dı. Bur da mu:ızzrun 1ngıllz \C 

A nıcrikan kuv\ etlerini teftiş 1'.!tUm. 
(Oevomı v r) 

'•nanistand 
o aj ha ·e re ri 
Moskova, 12 (a.a.) - Sovyet 

tebliğı: 

Yunan ve Arnavut cetelm 
memleketi istilfr eden Aln.ar. ve 
ttalyanlnra karşı devamlı ,.e 
muannidnnc• bir surette mu · -
vN:ıet €eti) orlar. Son 3 g 'n ı in 
d 1taly:ıyn hruel·et ftm ye·.;. 
zır bul :rı n nakhve n~,
varında 2 hfö: 1, ynng1n ı 

tır 

İtalyan subayları gcmil r J o 
, birim k .. t rm yn muv ff A ı

muşla.rs..'\ da Yıınan 'at.anJ er -
verJerı gemiyi teki-ar y kmı r
cur 
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H·ERGELECI Taksim askerlik ~ Hayriye Lisesi ~Y-aatı~-~e ı -·=--· K -- 0.4 ... --L E 
şubesi işe baıııladı "13U 1 -- • 

"$ Fatih: Saraçhane ba.~ı .... ____ 
111 1 - Şişli, Taksım, nn .. köy nahiye- ~ 

leri hududu dı-hılındcki but.ün t>snan Kayıt için her filn 10 dan 17 ye kadar mektebe müracııat. Arzu eden 
erbabına (Yedek subaylar hariç) mu talebt> ınekt.eb!n hususf vesaiti ile sabah evlerinden alınır; akşam Yazan-: ULUNAY 

Y.azan: M. Sami Karayel 

• • - Filibeli, bırak güreıJi be! leceğini anlamıştı. Sırt aşağı 
- Altı saat yetlşintyor mu! yere düşüp kepaze olmakta ma-
'l'osunun taraftarlım. da: na yoktu. Derhal Tosunun pa-
- Tut Tosun bet ÇS.Sına eliyle vurdu ve pes etti. 

teallik askerl1k rnuamel!ıtı yeniden evlerine bırakılır. V'V">,A,~ 
k:,ikil edilen ve ı5 Eyliıl 941 tarihin- llli&!!ii::!IEi~!ll•nmm• Telefon: 20530 Dernek saadetini düşünüyor 1 

den itihııren faııliyete geçecek oJan. =-~~~~;;;========================================= ve bunun için hemen hemen uy-

- Allah sizden ra.Zl 
dedi. Ne yapayım k~tı 
Benimki kafa değil.~ 
taş! Anlamak kabil ~"'.' 
lıştıkça. bilSbütün zibıUıXl ~ 
myor. Bir §u dersten 
<ttekilere Allah kerlın.·· drll 

- Kim güreşi bu"akırsa ma.ğ- Filibeli, yenilmişti. Tosun, 
tftptur.. yarun saat avantajdan istifade 

- Bera.bere yok.. etmişti. 
Fakat, bir bakıma Fillbeli ta- Ye paçaya da yapışarak zah

~armın :iddiaları, .doğru idi. metsizce derhal paça kasnağa 
!Altı saat olmuştu. Bir tilrlü astı .. 
pehlivanlar birbirini yeneme .. Filibeli, gitreşi •beraberliğe 
mişti. _götüre:memisti. Fillbelinin To-

Amma, Tosun gür.eşi ibincllr- suna mağ1Qb1ycti garip oldu. 
ınişti. Galip güreşiyordu. La· Deli Hafızın çırakları başaltı 
kin, hasmını bir tiirlü yenemi • yıldızlarını lblrer birer meydıµı-
yordu. dan ~arıyordu. 

Deli Hafız, Cazgır fu.na vazi- Şimdi asıl dava Tosunla Her-
yette kalmışlardı. Hergeleci gelecinin güreşinde idi. 
söylenıyor<lu: ' Usta, çırak bir kere daha kar-

- Kalp herif! Daha hfila ye- şılaşacaklardı .. Hergeleci Tosun 
nemı~or. hasmını.. la hiç karşıla.'}Illak istemiyordu., 

Tosun. hakikaten bir hamal Fakat Tosun, Hergeleci ile 
gibi güreşiyordu. Hiç öniine ar- karşılaşmak istiyordu. Ne olur 
dınn bakmıyordu. Halbuki Her- ne olmaz, dahn hala Hergeleciyi 
gelecı gibi bir pehlivan olmuş belki yenebilirim diye ümitleri
olsaydı, Tosun bir elde yener- ı vardı. 
di. Deli Hafız, Tosun ~lip ge-

Cazgır, Deli Hafızın yanına lince Hergeleciye dönerek: 
gelerek: - İbram! Çıktı bir sermaye 

Sipahi Oc::ıl.!l binası dahilindeki Tak- kum kaçıyordu.. Fakat benim 
sim şubesince görülecektir. için böyle bir hovardalık yap-

II - BlrinCi maddede :ıdı geçen mağa imkan yoktu.. Mektepten 
bu üç nahiyede ikame~ edip tc hiçbir çılomş, yeni bir gazeteciliğe baş-
şubede kayıUı oloıar.tn yedclt subay lam.ı.ştım... Bir gün öğle zamaıu 
ve erler yeni laıyıtlarını TaJ.."'Bim şu- bir iş için Beyazıda gitmiştim •. 
besine ynptırııcakları gibi, taşrn Şlrl- Eski kağıtçıların bulunduğu 
belerinden bu tıc nahiyeye yer de _ yere geldiğim zaman çok acıktı-
ğiştirc:n yedek &Ubı:ıylar dahi kayıt- ğım 8.edat içim ezildiğini hisset-
larını Taksim Ş'.Ibcsinde yoptmıcak _ tim; o aralık burnuma bir kôfte 
lardır. • kokusu geldi . .Aman Allah! Bir 

ll.E SABAH OGLE•• ..., V"· Ait' C:AM insan için aç karnına köfte ko-Keyfiyet ehemmiyetle ilim olunur. 

inöfiünd n intibalar 
' C.i ru.~ kusu ne deıuektir? Bilir misi

niz? Cennet taamı... Artık her 
§eyi unuttum, gözlerinden zi. 
yade burnunu kullanan bir av 
köpeği gibi bu beni sarhoş eden 
~okuya doğru uykuda yürüyen 
ınsan sersemliğiyle ilerledim .. 
Medresenin vanında dar bir ~o
kakta buram- buram dumanlar 
içinde bir köfteci dükkanı.. !çe
riye daldım, masaya benzer dört 
ayaklı bir Uı:htanın başına çök-

Bu 1cmckten aoııra rüacle uç dda onmıuu
dlşlerlnlzl fır~ayuuz. 

re KATRAN HAKKI EKREM 
istanbul deniz komutanllğından 

tüm: 

İmtihan günü geldi. pv:. 

mUmeyyizin karşısına ~ 
ra lzzete geldiği 7.8.lllaıı 
mümeyyizln kulağına. bir 
söyledi. Bundan anladık ~ 
zet~ ga.bavetini anıa.tJ) ot 
onu sıkıştırmamasını ~ 
yor. Münıeyyiz yüksek st#', 

- Hay hay! dedi, 
siz sorunuz .. 

Servet hocası büti' n " :'• 
bir tara.fa bıraktı. ~c •. ın 
tatlılık vererek: ~ 

- Oğlum, dedi. Senin pt 
lışkan, fakat biraz sııo1~ıııı 
d ~ b"l" . ~ıı ugunu ı ıyoruz. I{nt ı. 
nirlcrune. Soracağım suııle 
bestç:e cevap ver ... 

- Ne yapalım usta!.. sana!. 1 
Diye sordu. Dcli Hafız: Dedi.. 

(B~f tarafı 8 üncO sayfada) 

mak hevesiyle uçanlar arasına. 
katılmak isteğinde bulunanlar
dan bir kısmı tabii olarak yar
dımcı ve teknisiyen sınıfına ay
rılmışlardır. Bunlardan hiç biri 
uçmak idealinden vaz geçmiş 
değildir. Alıcak memleket da
va.~ındaki boşluf,'11 doldurmak 
emrini almış olmalan dolayısile 
her türlü fedakarlığı 0 'Ö7..e ala-

Deniz gedikli c4:ı okulu birinci müsnbaka imtihanına giren okurların 
kabul listeleri gemol.ştir. A15.kalı okurların hemen İstanbul Deni~ Komu-
tanlığına mürn<:aaUari. (8023) 

- Çabuk bana dört şiş köf -
te! . ı 

İzzetin alnında nohut ı:1 
damlaları goründü. Rengi 
sarı idi; bembeyaz k~ 1\ 
daklannın arasından uue 
sesle: - Ne yapalım! Filibeli taraf- Hergeleci: 

tarlan haklı... j - Usta! Vallah bu herifle gü-
- Evet... reşmek istemiyorınn .. 
- Bu bizim Tosun .. kalp herif - Neden? 

vesselam. • - Bilmiyorum neden? 
- Hasmını öldürdü de bir - Kalbin kınldı da ondan!. 

türlü yenemiyor.. - Ondan ziyade kendisine 
- Herifin yenicilik kabiliyeti güvenmeğe başladı da ... 

yok... 1 - Uurrnüyormusun, meydan 
- Bilmem ne yapalım? dan nasıl çekildi? Laf değil, Fi-
- Yapılacak şey güreııe ya- libeliyi mağlup etti. Kollan kar 

nm saat daha vermeli. Yenişe- , bararak gidiyordu. · 
mezlerse bcrahere ayırmalı.. - lşte, benim kızdığım da 

Dedi. burası .. 
Cazgır. hakem heyetiyle ko- - Ne yapacaksın gene kıs-

nuştu .. Ve meydana çıkarak da- metine düştü? 
vul zurnaları susturdu. Ve ba- - 1stemiye ,istem.iye gilreşe-
Jbrdı.. Pehlivanları da bir an ceğim ... 
fçin ayırıımştı. - Çok uzatma güreşi .• 

- Güreşe yarım saat veri - - EHmden geldiği kadar u-
70ruz .. Bu yarım saatta birbir- zatmamağa çalışacağım. 
lerini yenemezlerse berabere a-- - Hep ters güreş .. 
;yıracağız... - Doğru mu güreşeceğim 

Dedi... ya'?. . 
Vay sen misin bunu söyleyen? - Bakalım tutacak mı? 

J'flibell taraftarları kıyameti - Tutmaz olur mu o? Beni 
kopardılar.. Bağırmalar, çağır- yenmcğe çalışacaktır .. 
malar c:oğa.ldı. - Belki de gUreı?mez .. 

Bu sefer Filibcli taraftarı ol- - Hiç güreşmez olur mu? 
ımyanla.r dn bağırıyordu: - Hiç gür~'Ulıcz olur mu? 

- Yetişir .. İstemeyiz.. Dedi. 
- Berabere ayırınız!. To~un, Filibeliyi yendiğine 
Glirtiltü ayuka çıkmıştı. Ni- memnun olmuşt:u.. Hakikaten 

hayet Rnzgıradın sözü dinlenir meydan yerinden mağrurane çe 
cğala.rmda.n biri meydana çıktı. kilmişti. Hafız da iyi görmüş -

Ağa, ha.tın sayılır bir zattı .. tU. 
Herkes sustu. Ağa: Sonra Tosun, yerine giderek 

-- Bana bakınız! Yarım saat mağrurane söylenıneğe başla -
'tlaha mllsa.ade ediyoruz, yenişe- mıştı: 
nıezseniz bonı.bere ayırru:·ağız. - Eh! Şimdi sıra İbrama gel-

JJedi. di.. 
Filibcli, memnundu. Yarım Hergeleciye aleyhtar olanlar 

sa.at nasıl olsa daynn:ıcaktı. Ve Tosunu koltulduyorlardı. Ona 
Tosun onu bir türlii meydandan haber vermek için akla gelme-
çıkara.mnı.dı. . dik sözler söylüyorlurdı. 
Güreş tekrar başladı.. Tosun Cazgır, Tosuna dinlenmek 

bu sefer daha şiddetle hasmına için yarım saat vermişti. Baş 
giriyordu.. Ve, yarım saatten pchlh·an güreşleri olurken onlar 
istifadeye çalışıyordu. da güreşecekti.. 

Hergeleci, söyleniyordu: Hergeleci, sakindi. O Tosun -
- Vay kalp herif vay! Ulan dan hiç korkmıyordu. Yalnız 

leşi bile yenemiyor .. Safi kuvvet korktuğu şey, güreşin uzaması 
le güreşiyor.. idi. Tosun okkalı ve çok kavi ol- ı 

Deli Hafız da: duğu için güreşi uzayabilirdi. 
- Bu yarını saat ta boşa gide Yarım saat istirahat bitti. 

ook.. C Cazgır, meydana çıkarak ba-
- Hcle dur bakalım.. Belki ğırdı: 

birşcy yapar... - Tosun, İbram kazan di.bi-
Dedi. ne!. 

Deli Hafızın ağzından son söz.. Kazan dibine evvelfı Herge -
1er dökülürken meydan yerin- leci geldi.. Heyecanlı ve acul ol
dc bit· gürültü oldu. duğu görUiüyordu. Bir an evvel 

rak İnönü kampına dö~t clle sa- T A K S f M 
rılnuşlardır. 

Jnönünü!1 mütevazi knmpı; 
dunya efkarı umumiyesini se- Yatıh na ca gv 
nelerdir işgal eden paraşütçiilük Yatısız 
davasına ela liızumu olan ehem-

KIZ 
ERKEK 

miyeti wrmiş bulunmaktadır. iLK OKULU 
Paraşütle atlamak, kampta bu- Yuva ve sınıflar içfa kayıtlara başlanmı~tır. Tel~fon: 40181 
1un1nların tabii itiyatları haline li:J•tt1&•&11m&,1i1ıiEm<ım:nmı:m1Emamm:m•••••••m•ıl 
girmiş gibiclır. Paraşütün at- J.~tanbul Defterdarlıg"ından 
layış zevk ve heyecanından bir ~ 
mehtap gczıntisi kadar sade Kadıköy Maliye şube binıısınna yaptırılacak (2636,02) lira kE"şlnı tamir 
ve o kadar da kolay bahsede - işt 15/9/1941 pazartesi gilnU saat 15 de milli emlfık mildürdlüiıünde topla
cektir. nacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Milııakasn cw·a-
İnönünde herşey ben7.er öl- 1u milli emlak idaresinde görülebilir. 

çüdedir.. Ucmnk uyku kadar Muvakkat teminat (197.7ı} liradır. isteklilerin en az bir tanhbi.ıtte 
normal, akrobasi sohbet gibi (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden nımıs olduğu 
basittir. Beynelmilel rekorlar \.·esikalara istinaden ist.aobuı vil!tyetine müracaatla eksiltme tarihinden uı
hazırlamış bulunan öğretmen 1 til günleri hariç üç gün evvel alınmış ehliyet ve 94ı yılına ait Tlc:rret Odn 
Ali Yıklızın vüksek akrobasi sı vesikalnn ibraz edilmesi ınuktazidi.,. (75C~) 
hareketleri he~hangi bir Av-
rupa hava bayramında ender 1 
görülecek fırsa.tlardandı. Ferid 1 
Algüzey'in klasik hnr~kctleri, _...,. _____ • _____ , ___ ;;.... ____ _ 
kısa bir mazisi olan bu davada, 
Türk gencinin imanını ve ba~:ı
rı kudretini ayara vuracak bir 
mihenktir. 

Motörlü tayyarelerle uçuş, 
paraşütlerin fantazi scrpilişleri, 
plfuıörlerin sessiz dolaşmaları 
ve gençliğin kaynar kanlı oluşu 
İnönü meydanını bir meslek 
kıblesi haline getirmiş bulunu
yor. 

Emek ve f edakarlıklrmn bol 
harcanmasını isteyen ve dünya 

Tahmin B. 

552.20 

2250,00 

ilk T. 
41.42 Fatih Hayvan hastahanesi \ e şuııbat veterinerleri 

için nlırıacuk ecz.-ı ve levazım. 
163.75· Dar{ilflceıc ın ücssesl'Siııin yıllık ihtiyacı için alı-

nacak 15000 kilo patates ve 30000 adet yuımıruı. 
Tahmin bedelleri ile tik teminat miktnrlan yukarıda yazılı işler ayrı 

ayn açık eksiltmeye konıılm·ıstur. Şartnameleri Zabıt ve l\lıııımeUlt Mildur
li.ığü kaleminde gÖrüleblllr. thalc 22/9/1941 Pazartesi günU snnt 14 de 
Daımi Encümende ynpılncnktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mck-

1 

tupları 'e 941 yılına ait Ticnret Odası vcsikalarile ihale güniı muayyen sn-
atte Daimi Encumende bulunmaları. (783i) 

mmetıerinin bntçeıcnnaen mn- Beyogvlu vakıflar direkto··rıu·•gvu•·nden 
yarlar yutan bir ordu silahının 
fnöniinde, tevazu ve temkinle • Katip Mustafa Celebi mahallesinin Hasman Galip ve Anadolu soknkla-
verdiği hasıla göğiis kabarta . nnda 5, 9 ve 29 No. lu iki evin 36/324 hlssesı. • 
cak kadar ulu, inanla bağlana- Ortaköyde Uncudc;ıc sokağırıdrı eski 58 ve 58 mükerrer yeni 31, 54, 35 
cak derf'ce<le miisbettir. Bunla- No. lu iki dükkilnı miıştl•rnil evin 1/4 hissesi. 
rı İnönü ailesinin gaye ve ide- Yukarıda bulundukları yerlerle numaraları gösterilen gayri nıenkuJ
allerini dinledikten sonra dnha lerin hissedarlrırının adres ve ikametgahları bilinemedi~inden bu gayri
kuvvetle hissedeceğimize kaniiz. menkuller de mahllilcn vakfa kalmış ve hi7.alarındn gösterilmiş olan his-' 

Türkkuşunun ilk kuruluşu seleri 3294 No. lu kanun mucibince tarihi iHlndruı itibaren üç ay z:ırlındn 
sıralarında Milli Şefimizin işa- ı miiracantJa almoğ:ı istekli olup olmadıkl;ırını bildirmeleri \"e bu milddel 
ret buyurdukları hava ordusun- zıırfmda alAlrndarlann ınilracmıt etmedikleri takdirde mahltil hissenin 
dan ve İn(jnündeki Türk gen- 1 umumi hüktırnler dairesinde satılııcaC:'l tebliğ olunur. (8013) 
cinin inançlı ha.qıJasından birer ================================================= 
parça görmek fı~atı ciddi bir 'ı 
iftihar vesilesidir. 

Emekli mütehassıs tayyareci: 
A. Şefik 

Hava Kurumuna 
te errular 

Sinop C. Rlüddeiumumiliğinden 
30 lira asli maaşlı Sinop ceza evi hekimliği münhal oldutundan talip 

olıınlann evrakı müsbitclerile 1/10/1941 tarihine kadar adliye encümeni' 
riyasetine mürncaat etmeleri. (7995) 

1 Devlet emiryolları İlcinl~rı 1 
Bu, ağız giiriilttisli değildi. kendisi meydana atılmağa ça- ı 

Bir çapraz giirtiltüsU hareketi lışıyordu. Lira 
idi. Tosun, Filibeliyi çaprazla- Tosun, iri gövdesini mnğrura- ı 5000 

PARA VERENLER~ 

Adı ve Soyadı İstasyonlarımızdan Şam - Hnma ve temdidi demir yolları şebekesinde 
Şam, Trablusş..-ım, Samah ve Nasip istasyonlarına ve Irnk demiryolları §C

bekesinde Bagdnt - Tel Köçclı: kısmındaki büt.iın istasyonlara ve bilmuka
bele bu ist::ısyonlardan fstasyonlnrımıu:ı tom vagon yilku halinde ve bazı 
liartlarla doii;ru nnkllynt:ı başlanmıştır. 

Burla Bıraderler 
mış sürUyordu. ne iki tarafa sallıyarak kazan 4000 

li'ilibeli, çaprazdan kurtul- dibine geldi. 1300 
Helyos muessescsi 
Yodi~iır oglu (keresteci) 
Mordo Bodrik • mak ıçin çırpınıyordu. Fakat . lşin t~uhafı . Tosun, ~ergele- 1200 

'l'osun, hasmını acı ve darplı bir cıye selam bıle vermedı.. San- 1000 
kuvvetle mmsıkı stirdü. ki birbirlerine hasım gibi dav- 1000 

Elektrik şirketi 
Buko A. Kent 

l<ilibelide hal yoktu .. DUşme- ranmı.<;tı. . 851 
mok Için çırpınıyordu. Yoksa ~ergelec1, Tosunun bu. hare-

Felemenk kumpany*"1 tütün 
amelesi 

kendine hakim vaziyette değil- k~~e de son ~er~e ıçcrle - 1 di mıştı. Bu nnnkorlüktu .. 
Fakat Tosun d · "b" ~.:J~ Th.i pehlivan yağlanru tazele.-

1 

' eınır gı ı .ıu.ı. dil H" k la.rd ffiç nefeslenmcmişti. Güreşe er. ıç onuşmıyor ı. 1 
ba.cılarnu~ gibi idi. Yalnız . Cazgır, dayanamadı .. 

Deli Hafız, oturduğu yerden Tosuna hıtaben: ? • 

f'ırla<lı. ~oswıun ~aprazı onu - Ne o Tosu~. İbrama dar-
beyecana getirmişti. gın mL~ın? dcdı. 

Deli Haiız, kendisini tutama- Tosun şaşınn~ştı .. Derhal: 
ınış bağırmıştı . - Yoo .. Usta ... 

_ HaydJ T~ !. - ~eden selam ,sabah yok? 1 

Tosun, ustasının sesini almış- - ···· • 
tı .. Ne de olsa ustası idi. Üze- Tosun, CCV'8.p vermemişti. Bu 
rinde emeği vardJ. 1 da ayıp idi. Hergeleci bunu da 

600 Arşak Cuhncıyon 

600 Samueı Hancncl 
550 Pertev ve Ş. 
515 Davit Yııkop Ventura 
500 :vlenase Siton 
500 1srık Roditi Kohc:rı Moi:ı 
400 Hasan Örnek 
400 Yani Mnvrw:nati 
350 tsak Asa 
300 Osm:ın Günt>l ve Pnndeh 
300 Kostantin Papndopolo 
300 Rodrik Tnbnh 
225 Rafael Davit Bahar 
200 lly:ı Dlmitri 
200 Miıbin Aslan Fakat, Hergeleci, ustasının giymişti. 

bu haline kwııışb. Eteğinden T-OSunun bu kadar kindar ol- 150 Torna 
~erek: duğuııu bilmiyordu. Hergeleci 100 P. D . Litopalos 

- Usta, sana ne oluyor? Br çileden" çıkmıştı .. O da dayana- J ==ı=o=o==s=. =Re=f=n=cl=K==an=z=.a===== 
rak ne yaparlarsa yapsııılar, de- m.adı. Cazgıra: 1 
di.. - Usta! Sana ne be? İster ttAN 

Tosun, Filibeliyi ook sürme - selıim versin .. İster vermesin? 1 Eski~bir Kadastro HAklmllğin· 
den köstekleyerek bastırdı. Ve Diye söylendi.. Tosun, gene den: 
altma aldı.. ı ses çıkarmıyordu.. Mütemadi - Yusuf Aykutun F..skişchlrin Ciim -

Filfbcli, bozguna. uğramıştı.. yen yağlaruyordu.. . ı huriye· mahallesinin Knptan sokağı 
Etraftan bağınyorlaroı: Deli Hafız, kazan dibindeki 8 No. lu hııne sahibi Tosun ar::ısın-

tdaremıze ait mesafeler içın tam vagon yükü ücreUeri, dahili nakli
ratta olduğu gibi tarifelerinde tayin edilen asgari mikt.arlard:ıu az olma
mak kaydile hnkıki siklet üzerinden hesap edilir. Yalıuz diğer demir yol 
istasyonlarından istasyonlarımıza gelecek esas tarifeye tiıbi hamulc.lerden 
bu asgari siklet knydı aranmaz. Diğer demiryollarma ait mesafeler içfo tam ı 
~ngon yükü ücreUerile; Suriye ve cenup demir yollannda 1raklıı alfıkalı 

nakliyatta c5• tondan ve Şam - Hama ve temdidi demir yollnrındn 10 - 15 
tonluk vagonlar için «5• ve 20 - 25, 4 tonluk vagonlaı; için c8t ve 25,4 den 
fa7.la tonluk vagonlar için «16• tond;ın 37. olinamak ıızere hakiki siklet 
üzerinden hesap edilir. 

İpek koza.sı Suriye ve cenup demir yollarında tonaj kaydın::ı tiıbi de
ğlldlr. Doğru nnkilyntın hangi istnsyonlarcian kahul ed!lcceginc, li<'reUerin 
ne suretle tediye edileceğine ve dığer tatbik şartlarına dair istenilecek 
!ozla tafsil5t için islasyonLıra mlırn caat edilmesi rica olunur. 

(6538 - &101) 

Hastabakıcı aranıyor 

Darülaceze hastahanesine bi
ri hariciye servislerinde ve ame
liyathanede çalışmış, diğeri da
hiliye servislerinde çalışmış iki. 
hastabakıcıya ihtiyaç vardır. ıs. 
teyenlerin müesseseye müraca-
atları. ı 

ZA Yl 

En idareli 
LAMBA 

Çırak on dakika sonra tabağı 
öni.ime getirdi .. Ağ'Lıma bir iki 
köfte atınca o baygınlığa ben
ziyen iç ezintisi geçh·erdi. Ken
dime geldim.. Etrafıma bakın
dım. Karşımda tıraşı uzamış, 
kirli yiizlü bir çöpçü, yanımda 
arkalığını kapının önüne bırak· 
mış bir hamal, sağ tarafımda 
püskülsüz fesini yana iğmiş lıir 
küfeci. solumda değneğini çu
buk gibi sırtına sokmuş beygir 
sürücüsü ... 

Bu, büsbiitüıı iştihamı gider
di .. Artık ~;yemedim. Çırağa: 

- Kaç para borcumuz? de
dim. 

- Dört şiş, onar paradan 
kırk para: on para da ekmek el
li para .. de<li. 
Cebımden bir çeyrek çıkar • 

dun. Ma~anın üstiine atarak 
sanki Monte Karlo gazinosunun 
salonunda imişim gibi kirli, pa
saklı, ynğb köfteci çıra~ına 
bağırdım: 

- Üst tarafı ı-enin olsun!. 
Rıdvandaıı 80nra sıra 'l'evfig~ e . , 

geldi.. I 
- Benim anlatacağım hatıra, 

dedi, bazı insanların gabaveline 
bir misal teşkil eder. 1 

Hiisnü: 
- Misale hacet yok, dedi. Sen 

karşımızda duruyorsun ya .. 
Tevfik, Hilimüyii tersledi: 
- Zev7.ekljk etme! Vak'a be

nim başımdan geçmiş değildir. 
Mektepte bir arkadaşıma aittir. 
Ben yalnız bir nakillik vazifesi 
yapıyorum: 

"Bizim sınıfta h..zet isminde 
gayet haluk, çalışkan, terbiyeli 
bir çocuk vardı. t1cce gündiiz 
gözüni,U<itaptan ayırmıyan, te
neffü~ane<le bile elinden kita
bı, defteri bırakmıyan bu arka
daşım, her sene imtihanlarda 
Mevlevi derdşi gibi fınl fırıl 
dönerdi; kimse ile ahbaplık etti
ğini görmedim, zaten okumak
tan konu~nıağa vakti yoktu .. 
Kendisiyle Hi:kırdı etmek iste
yenlere: "Aman beni mazur 
görün, derse çalışacağım ! ., der 
savuşurdu. Biz bahçede koşar 
oynarken o, bir tarafa çekilir; 
okur, okur okurdu.. Her hafta 
baı;ıı ya Arapçadan, ya Farsça -
dan, ya kavaitten, ya he8aptan, 
mutlaka izinsizlik aldığı için be
kar taleıbe gibi büUin ömrü 
mektepte geçerdi. Yavaş yavaş 
bunn hocalar da öğrendiler; o 
zamanlar. iki sene dönen mek -
teptcn kovuhırdu; biçarenin 
böyle gece gündüz çalıştığını 
bildikleri için ?.aten gaıbaveti yil
ziindcn yüreğinden kan giden 
zavallı lzzete bir de kovulma 
felaketini tattırmamak için ona 
her iki ~cncde bir sınıfı geçecek 
~adar bır. nu~~ra. verirlerdi. j 

Mcktebın bırmcıleri de İzze
te acırlardı: hocanın takririni 
sonra ona tekrar tekrar anlatır-
18:r, o ~~ bütün can kulağiyle 
dınledigı halde bir türlü kafası
na. yerl~tiremczdi. Üçüncü sı
n~fta idik, imtihan mevsimi gel
dı. Dersler kesildiği zaman za-
vallı İzzet artık yatakhanede 
gece uykularını da feda ediyor; 
çalııııyor, çalışıyordu.. O za
manlar iktısad dersine "İhnl 
esrvet,, derlerdi. Billıassa İzze
tin bu derse hiç aklı eremiyor -
du. Talebenin bazıları hocaya 
rica ettiler: 

- Efendim, arkadaşlarımız
dan bir İzzet vardır .. Bu zavalh 
son derece çalışkan olduğu ka
dar da gahldir. Bu sene de döne
cek olursa mektepten kovula
cak .. Merhamet ediniz do buna 
sınıfı geçecek kadar bir mmıara 
ihsan buyurun ... 

- Haydi Tosun!. münakaşaya agfı.h olmuştu. ıı.,a- daki davanın kadastro muhakeme-
Filibelinin ta.ra:ftarları da.: kat ses çıkarmadı. Tosunun ka- sinde cereyan etmekte olan muha -
- Dayan Fillbeli!. 1 balığına verdi. kemesinde Tosunun ikametgahı meç 
'fusun, hasmım altına alır al- Deli Haiız, yalnız bağırarak hul kalmış ve muhakeme Hl/9/1941 

Askerlikten ihraç edildiğime dair 

kaydı ihtiva eden nüfus cüzdanımı 

zayi ettim. Yeı;lsini alacı$mdan es

kisinin hükmü yoktur. 

Servet hocası elinden .kitaht 
bıralmııyarak gece gilndilz çar 

' lışan !Zzeti hatırladı, ana~ 
dı ve: 

maı derhal bir iç kazık vurdu . ve Tosuna işittirir derecede şun- günli saat ıo a bıralulmnsına ve iltı-
l''ilibeli, kendisini tutamıyor- lan söyledi: nen tebligııt yapılm:ısına knrar vml-

- Buyurunuz ... ef endiıtl· 
di... 

Hoca ~ualin kolayını btı 
için bir.1z düşündükten s 1 

- Alış \eriş için dede~ 
ve mlllctlerue vahid - i . )(l. 
nedir"? .. 

hzct bir duvar kesiln1işl1 

lin<lc bur:ıturduğu nıeııd 
terini ı;iliyor; put gibi dtırtl 
du. 

Hoca suali biraz da.hB; 
- Anlamadın mı? Dur. 

daha i. .ıh edeyim: AJış ' 
için elde tedaviil eden bir' 
vardır. O nedir? 

1 ·2ct yutkunuyor, ··r 
~\:ana dikerek baygınJıJtlll 
cınyordu. Hoca sinirle.J1fll 

- Oğlwn. dedi. ııeselB d 
aksata ooeceksin .. Alanla -
nın arasında bir mal roukııb 
de cleğıştirilcn birşey "'11 

Oııa ne derlE:r? 

Ho~·a: . 
- F'csUbhn.nı:!lla:h ! de\11 

sonra elinin baş pamuığı)l~ 
lavat parmağını para sııY" 
bi harekrt ettirerek: . 

- Yavru•ıı, dedi. ~ıeSel!I 
dükkana gittiğin zaman ~ 
~al almak islersin .. Dii~ tfo 
ıle aranızda biı mübadele 
melesi olur. O mübadelede 
lanılan şey nedir? 

lzzol gene cevap v~ctı11 

gözlerini tavand:ın dttvur" 
rerek sanki hafızasının dı 
ğindeıı bu nadide c~vheri (. 
ınaı~a çalı0ıyordu; kazaı ,ı· 

- Para! deyivermi§ v'.1
• 

SP-lc b:Lnif3t.i. Yalnız 0 dL:..:
11 

tün!!ı11ıf hoc.:ı.. mümey~ ı.: 
bir r.i;ı.zdnn l ~ rı ._. .... · · rt 

-- Hay babanın canın!' 
met!. 

Fak'l.t ne mümkün tı 
ağzı sanki mühürlcıım· Li. 

O 7..aman ön sırada otıır 
tam İzzetin aı·k:t.~ınd.t }ı ,1 
arkad~aı'dım hiıi :J' 
gtlirse süylemc:iııi aıı11 

icin iki elini ağzının ı.eıııı1 

koyar ak fısladı: 
- At! .. At... 
hzet hu sese kuJak }dı.b 

Tava.na dikilmiş naz•ırlll 
mitle paı la<lı. GözlcriIJi ]ıııC 
dikerek söyledi; 

-- At nalı!. 
Servet ihocanuz, pek Jl 

bir ıı.<lam olmasına ra.ğ01Cf1 

yaprunndı ; ağzından ··~c;~ 
mana.sına gelen en galiz bır 
für fırladı. Biz mekteptctı 
tık. Fakat İz.zeti yolda lill., 
tJk. '$ 

Seneler geçti. Bir gün ı~ 
köy vapurundan çıkarlce.tl cıP 
zuma bir el dokundu. BMV~1 1 
virdim. Karsımda kn.f ası aır 
tıraşlı, bıyık ııamma burı.ırı 
Iikleıinin altında sümiil• ... ~ 
linde iki kıl bulunan abla.le )' 
1t1 kalın enseli bir adanı. 

- Tanıyamadın mı ? .et 
Nezaket olsun diye ccvnP ' 

dim: 
- Gözüm ısırıyor gibi... J 
- İzzet.. Mektep ark~ 

İzzet.. Mankafa İzzet.. (f 
Koluma girdi. Beni eerı)'0jır 

götürdiL Dört, beş büyük f°'rJ',~ 
kanın. mümessili imiş.. BBJl~ ~ 
B. C. 1 O. P. R., D. V. K. ~\~ 
takım harfler söyledi.. J3il, 
bunlan o temsil ediyor~~-
hiş para kazanıyormuş; ~ .. ıı' 
da köşktl, Ş~e a.psrtıı" 
Boğa.ziçinde yalısı varın~ - _..ti' 

- izzet, dedim, asıl ın&' ~-
ne Io yapıyorsun? cf 

Gayet ta.bil bir suretf.e ııe 
vap verse beğenirsin~? 0gV 

- iBüyü.k mikyasta ıı.t ~ 
üzerine iş ~rom.. DcJJ' 
m.U 

'(Arkası~ 
o'' du.. i\1üdaiaadan Uciz bir hale imdi miş olduğundan o vakitte gelmedl!l 

""!digı~· go"riilUyo...:ıu. - Ş · meydanda barı§ır • ,,,- ıu 1 veya vekil gôndrem~ Uıkdlrde 

Tosun' P""D 1---n-ı..:ı- '----ı - ar ••• 

Şehremini Denizap:lal n:ıahsllcsi 
Kazıklı bostanda 41 No. da 
Rwnaııyııh 324 dolumlu 
Vda~ıı 

- Kendisine gayet mta,y ırn
al sorarım. Nasıl olsa cevap ve
rir ! dedi. 

lmtihan Kiinü, ~ 
için bu güzel haberi kendisine 
söyledik. Zavallınm yüzü gilldil: 

~l: A. Ceıtnaleddln S•r•oC 
Neşriyat M.{ldihi,\, Maolt çetfll 1-1 
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asılı11g1 yeı:: (H. Beklr ı:;arso; ,s .....,... Aön tuUd uıı.l:!Ju - muhnkcmenin pyııbczı ,.npılııcaiı 

ııı astJ. Fillbcli, yüzde yüz yeni-. btlhııiı n4 ~ m.u om.-. A. Cemaleddln Saraço~la rn;ıtb' 


