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~ .. 2~11,tıarı ZELZELE FELAKFTZEDELERiNE IAL~~=~f~ 1 AL~~f us 
VAIAN'DA~LARIN JABO.IMI Berlin bidiriyor Moskova bildiriyor 

Maliye Vek·ilinin beyanatı: . 

TASARRUF BONOSU' 
SATISI DURDU 

F'.·1ı • 1 'o. " l"tJr milletinden gem 
t fedakarlık hamlesi im-

1V Taarruz Şiddetli 
llt ... k kııa hazırlanıyor. A 1-
' •ıı 11till•ti mulıa/ckak fillı-
1•'irıin da'IJetine azami bir 
.•hommül ve fedakarlıkla 
;•bet edecek ve kadir ol
/;',•ğ., lıer şeyi yapacaktır. 
•kat bunıın ne büyük bir 

Diyarbakırlılar aceleı1000 
lira topladılar, Kızılay da 
çadır ve eşya gönderdi 

••• d 9• 'IJe aynızaman a epey. 
'• bir lıayal sukutuna mal 
01•catı da gözden kaçma. 
"'•lıdır. 

ııu~eyln Cahid YALÇIN 

~ ührer Alman milletine ) r hitap ederek ondan 1941 • 
Ilı 1942 kış mevsimi için 

Ankara, 13 (a.a.) - Kızıl 
ay umumi merkezinden bil
dirilmiştir: 

1 - Erciş civarında vuku 
bulan zelzele felaketzedeleri-

ne karşı Diyarbakır halkı 
göz yaşartıcı bir hassasiyet 
göstermiş ve mahall1 Kızılay 
merkezi vasıtasile derhal ara
larında bin lira toplayarak 
telgraf havalesile göndermiş-

1 
!erdir. 

2 - Dün Ercişe 500 çacbr 

sevketmiş olan Kızılay umu
mt merkezi bugün de 600 kat 
çamaşır, 300 takım elbise ve 
300 ayakkabı göndermiştir. 

Mebuslar :oelzele mınta.kasında. 
Muğla, 13 (a .. a) - Mün

tehipl~rile temasda bulunmak 
üzere buraya gelmiş olan me 
buslarımız son zelzelelerden 
müteessir olan sahalarda tet 
kiklerde bulunduktan sonra 
Milas ve Bodrum kazalarına 
gitmişlerdir. ) etanet ve fedakarlık talen edi· 

~ Ayni zamanda Alman or- 1
' 

otd ~ şimdiye kadar kazanmış="::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::~ ~gu parlak zaferleri sayıyor. 
~· an milletinin bu zafer silsi
lıı ı karşısında duymuş olacağı 
tJ.llınuniyet ve gurur pek kolay 
~ illin edilebilir. Alman milleti 
t .' Alman şefleri ve ordusu da 
lt~~rdikleri fedakarlık, teşki
la .,.ılık basiret ve şecaatten do
._;oı ne kadar iftihar etseler yeri 
"'"dır. Alınanlar hakikaten be
~ll hemen imkii.osız olan şeyle-

Yapmışlardır. 

bi ~i görülmemiş derecede 
~llıaddl ve manevi hazırlanma, 
~ Ufak teferrüata varıncaya. 
lldar düşünülerek tertip edilen 

Nutkun 
Akisleri 

Mihver matbuatı 
Roosevelt'e 
çatıyorlar 

Japon gazeteleri 
Rooseveltin denizlerin 
serbestisinde nasıl israr 
ettiğine hayret ediyorlar 

Atlantikte bir 

~!ar Almanlara nihai zaferi 
b; 'n edememişse bunun sebe
ı!a ili insanların iradesi karşısın
Ilı bütün hadisatın boyun eğ • 
.,.,,':Ye mahküm olmamasında a
'"'llak lii.zımdır. Almanlar her 
~Yi kazancbla.r, ellerinden ge
ll~hln aza.misini ya.pblar, fakat ticaret vapuru 

Amiral Sterling'in 
Boğazlar hakkın

da ki makalesi 
münasebeti le 

Amerika büyük 
elçiliğinin bir 

tavzihi 

" Amiral hiç bir devirde 
Amerika deniz genel 
kurmay başkanlığı vazi-

fesini görmemiştir,, 
/ al zaferi kazanamadılar. Fiih 
<?:onu bu senenin son baharın- daha batırıldı Ankara, 13 (a..a.) -Amerika 
\ı<i bekliyordu. Alman milletine 'büyük elçiliği aşağıdaki yazının 
J'a )le vadetmişti. Bütün dünya- Nevyork, 13 (a..a.) - Nev- neşrini Anadolu ajansından rica 
Q iı?Yle ilan etmişti. Şimdi yi- york, 13 (a.a. - Newyork Ti • etmiştir: 
b~ bızzat Führerin bir kış har- mes gazetesi, B. Rooseveltin, Anadolu ajansı 2 eylülde Bo-
t'"'den bahsederek Alman mille- memleketin beklediği sözleri 
d1

1
ne ınüraca.at etmesi artık ilini- söylediğini yazarak şunları ilave 

1

. gazlara dair meseleler hakkında 
• n gelecek seneye kaldığının etmektedir: amiral Yates Sterlinin "United 
"elUidir. "Alman telıdidi karşısında diz/ Press" ajansı tarafından neşro-
;\lmanlarııı bütün planlarını çökmiyeceğiz ve açık denizde luna.n müteaddit mütalealann 

t.!t Ust eden, bütün işlerini bo- sahip olduğumuz Amerikalılık ı bir hülii.sasını neşretti. 
~ sebeb Sovyetler Birliğinin haklarımızı muhafaza edeceğiz. Türk ıınatbuatı, amiralin eski 
tosterdiği kahramanca muka- Hasımlarımıza: Daha uzağa gi- deniz genelkurmay bruıkanı oldu 
~tın.ettir. Beş, aiti hafta içinde demezsiniz, donanmanın toplan ğunu ileri sürerek bu müta.lea
di llıı:ı:leneceği muhakkak adde- hazır duruyor, demek zamanı Jara. baş makalelerinde hususi 
İ• len Sovyetler Birliği bugün 12 gedmiştir. bir mana atfetmiştir. 1936 da 
•Cı haftanı b ı d h Nutkun Alo:ııuı.yad& Akisleri ıı· n aş angıcın a e- tekaüt edilen amiralin hiç bir ,_il., çok sağlam bir halde ayak- Berlin, 13 <a.a..) - Deirsche 
~ duruyor. Rus mukavemeti • Diplomatisch . Politische Kor • devirde Amerika deniz genel • 
r1!1 hakiki değerini ölçebilmek respondenz,, Rooseveltin nut • kurmay başkanlığı vazifesini 
~>;ı.n Alınanların kabul ettikleri ku hakkında şunları yazıyor: görmemiş olduğu kaydedilirse, 
~ak'alara istinad edilirse her Şayet Roosevelt şimdi mille • bu mütalealann münhasıran 
~ide mübalağalı bir neticeye tinin önünde yalan beyanatta şahsi oı.an mahiyeti daha iyi an-
llrılmak tehlikesine düşülmez. (Sonu uyfa s aütun 5 do) !aşılır. 

~ inci harp haftası sonunda - ı 

~~~~:;:~~:~~:~~atı~~~$; Asker aı·ıeıerı·ne yardım kirışmış bulunuyorlar. Bu hu-
cllın karşısında Almanların bir 
dereceye kadar geriledikleri de 
lııuJıakka.kbr. 

Yine Alman menbaları
~l.ıı kabul ettikleri bu haki-
at olarak Sovyet ordularının 

bııieper nehrinin garp sahilleri
llc bazı yerlerde hücum ettkilei-i 
~kredilebilir. Almanlara karşı 
~Uslaı~n bahsettiğimiz bu mu
"abii hücumları sadece mahalli 
Olınak mümkündür. Bunların 
~a~iyeti ancak bir tAbiye ted
bırı obnağa inhisar edebilir. 

Gümrüklerce tahsil edilen yüzde (10) 
belediye hissesine yeni zam yapıldı 

AıııJmra., ıs (hususi) - Asker a.i.lelerine yardım kanunu ma
cibiooe ve asker ailelerine yardım için gümrüklerce labsil edilen 
yüzde 10 bel.ediye hissesine ilii.veten bunun yüzde ellisi nisbetinde 
bir zam yapılması ve gümriikleree 21 Ağust.ostaın itibaren ayn 
olarak talısili Vekiller Heyetince Jm.rorlaştmlnıış ve keyfiyet Jn. 
hisarlar vekaleti tarabndan gümrüklere bildirilmiştir. 

:Ne dereceye kadar semere ve
~eceğinde de §iiphe edilebilir. rer milletinden yeni bir feda • 

h ız bütün bu noktalara hiç e- karlık hamlesi istiyerek kışa ha· 
eınmiyet vermiyoruz. Yalnız ll • zırlanıyor. 
Usların hala büyük kuvvetlerle Alman milleti muhakkak Füh · r1c şiddetli bir mukabil hücuma rerının davetine azami bir 

. alkara.k bu hücumu günlerce tahammül ve fedakarlıkla 
ıdameye muvaffak olabilmiş ol- icabet edecek ve kadir ol
ll'.ıalarını göz önünde tutuyoruz. dugu" her "'eyı· yapacaktir. 
l:ıu mukabil hücum muvaffak " 
olmaz, reddedilir. Fakat bütün Fa.kat bunun ne büyük 
llualıı.rın kuvvetlerinin inhilale bir acıya ve aynı zamanda 
u • epeyce bir hayal sukutuna mal 
gramadığı, maneviyatlarının kı olacağı da gözden kaçmamalı _ 

tılına.dığ_ı .yü~'*'.k kumanda ~e- cbr. Uzun, soğuk ve mahrumiyet 
~:tinın ıtid~~ını ".e '!letanetıni li kış gecelerinde Alman milleti 
. ybetır .ıdigı de ınkar oluna- çok muhrip bir tayyare bombar 
1'.ıaz. cbmanları serisine de göğüs ger-

Dnieper nehrinin garp sahili· mek mecburiyetinde kalacaktır. 
~e Rusların hücuma kalkmaları Uçar kaleler mesafeye, fırbna
ısc cenubi Ukraynadan bir boz- ya. ve kışa meydan okuyarak 
C'Un halinde kaçmadıklarının de- hud_udsuz semalardan hiç görün
litidir. Aşikar surette göriilüyor medeir ve hiç ses çıkarmadan 
kı 12 haftalık bir kanlı harp so- Alman şehirlerinin üzerine ölüm 
ııunaa mukavemet eden, hatta ve matem kusacaklardır. 1 

bazı noktalarda mukabil hücu- Ayni zamanda Sovyet harp , 
~a ge~meyc kendisinde cesaret sanayiinin tahribden kurtulmuş 

ulan bir Rus ordusu vardır. kısımları ilk bahar mücadelele
G.cniş Sovyetlcr birliğinin hiç ri için azami bir gayretle silah 
hır tarafında dahili bir ayrılık ve malzeme imalile meşgul ola
v~ mticadele işaretlerine de tesa- caklan gibi, İngiliz ve Ameri
duf etmiyoruz. kan kaynaklan da Sovyet Rus-

f şte kıs böyle baslıyor ve Füh yanın eksiklerini tamamlamak 

ve teçhizatını mükemmelleştir
mek için geceli gündüzlü faali
yete geçeceklerdir. 

Gelecek bahara kadar Rusya 
yaralarının çoğunu saracak, pe
rişan olan teşkilatlarına çeki dü 
zen verecek, maneviyabnı sağ
Jaınlaşbrmağa muvaffak olacak 
ve bitmez, tükenmez kuvvet men 
balarından istifade ile taze or
dular hazırlıyacakbr. 
Almanyayı çetin bir kış bek

lediği kadar baharda tazelenmiş, 
hariçten imdad almış kuvvetli 
bir düşman ve kanlı mücadeleler 
de bekliyor. Alman milletinin 
cesareti, sabır ve tahammülü, 
fedakarlığı namütenahi olabilir. 
Fakat insanların maddi tarafla
rı fanidir ve bu sahada namü
tenahilik yoktur. İşte karanlık 
ufkun üstünde kızıl bir istifham 
çizgisi. 

Gelecek sene baharile beraber 
şimdiye kadar görmediğimiz şid 
detle bir boğuşma başlayacak . 
tır. Bu cidalin bize neler hazırla
cbğına dair kehanetlere kalkma
yalım. Yalnız vak'alar sa.hasın.. 
da kalalım. 

Hüseyin OaJıid YAi-ÇIN 

devam muharebe 
ediyor oluyor 
Leningrad 
ve Odesa 

bombalandı 

Moskova-Kiyef 
demiryolu elimizde 

Berlln, 18 (a.a.) - Askeri 
bir menbadan alınan malilma.ta 
göre 12 Eyltllde Alman bava 
kuvvetleri Ukra.ynada. Dnieper 
ile Kief arasındaki mıntakada 
ve Dnieperin orta mecrasının 
§imalinde Sovyet kıtalanna ev • 

~Sonu aayf a 3 aütun 4 de) 

Almanlar kasaba
ları ta h 'tiye 

ediyorlar 

Köyler ve kasabalar 
yanmaktadır 

Moskova., 13 (a.a.) - Bu 
gün öğle vakti neşredilen Sov
yet tebliği : 

Sovyet kıtaları dün gece bü
tün cephe imtidadınca muhare
belere devam etmişlerdir. 

\Moskova., 13 (a.a..) - İzves
(Sonu sayfa 3 aUtun 3 de) 

• 25 Milyon liralık bonoların hepsi 
satıldı, halkımız en çok bir sene 

vadeli bonolarFJ rağbet rrilsterdi 

ITARP VAZiYE![J 
Denizlerde seyrüsefer serbestisi 

Tasarruf bonosu satışında ıı.
zaıni olarak kabul edilen 25 mil
yon liralık had dolmuştur. 4058 
numaralı kanuna istinaden çıka
rılnuş olan 25 milyon liralık ta
sarruf bonoları tamamen sabi -
mışbr. 15 eylül 941 Pıı=rtesi 
günü (yarın) sabahtan ibbaren 
banka şube ve ajanları, milli 
piyanko gişeleri ve bu teşek • 
küller olma.yan yerlerde malsan
cbklarından tasarruf bonosu sa
blmaya.caktır. Bütün bu satış 
iki aydan da.ha kısa bir zaman· 
da olmuştur. 25 milyon liralık 
tasarruf bonol.arı satışının 23 
milyonu bir sene vadelidir. 3 ve 
6 ay vadeli tasarruf bonoları 
olduğu halde halkımız bir sene 
vadelileree büyük bir rağbet gös 
termiştir. 

Ankara, (a.a.) - Maliye ve
kili Fuat Ağralı tasarruf bono
kırı hakkında Anadolu ajansına 
şu beyanatta bulunmuşu r: Her iki taraf da istikbal için 

bir yol aramaktadır 
emin "Haaılatı milll müdafaa ihti

yaçlarına karşılık tutulmak üze 
re ( 4058) numaralı kanunun 
verdiği salii.hiyete istinaden ta
sarruf bonolarının satışa çıkan! 
dığı malümunuzilur. Mezkftr ka
mın bunun azami haddini 25 
milyon lira olarak tesbit etmiş
tir. 

.lfaöye Vekili Fua,t Ağnılı 

olmuşttıl'. Düiıya buhranının do 
ğurduğu mali ve iktisadi şart • 
Jar karşısında hallumızın üç ve 
aiti ay vadeli bonolarda mevcut 
bulunduğu halde en uzun vad&
lilere ııağbet göstermesi Ciimhu
riyet maliyesine olan emniyet 
ve itimacbnın yeni bir tezahürli
dilr. Elde edilen bu netice bir 
taraftan tasarruf fikrinin men>
lekette esaslı bir surette yerleş
mekte olduğunu göstermekle be 
ralıer diğer taraftan v&tıı.ndaır 
J.arın milll miida.fa.& .lJleTZUundıL· 
ki alaka ve hassasiy~e knr 
veUi bir de!U teşktl ·etmesi ·1 ;. 
barilede takdire ~yandır." 

İki aydan daha kısa bir za. 
man içinde bu mikdarın tama
men sablmış olduğunu iftiharla. 
söyliycıbilirim. Binaenaleyh bo -
no satışı kapanmış bulunmak
tadır. Vatandaşların bu husus
ta gösterdikleri emsalsiz rağbet 
ve alii.kayı şükranla kaydetmek 
isterim. Sa.bşın yüzde doksanın
dan fazlası bir sene vadelilerden 

Ş ehi r Mes'eleleri 
Karadenizde (Nlkolaye!J cıe AuHünıarın eline &eçcn ouJ''-'·~ 

çaplı bir Sovyet topu 
'Apartman sahipleri çocuklu 

ailelere niçin ev klralamıyorlar Beslenemiyen bir harp felake
te sürükler. Bugünkü cihanşü
mu1 harbin ikmal kaynakları 
kürre parçalanndadır, yollan 
denizlerden ge<;er. 

Medeniyet bu kemal devresi
ne eriştikten sonra, harp ateşi
nin de tesir sahası genişledi, hat 
ta, arbk köhne kürrenin bahtsız 
sakinleride harp ii.fetinden va
ziyet ve mevcudiyetlerine göre 
nasibelerini almak mecburiyeti
ne maruz kaldılar. 

1 

Büyük Britanya, bütün Av
nıpadan el çekmiş bir duruma 
düşürülmüştü, onun, donanma
sının hakimiyetine rağmen, Ak
denizde seyrüsefer serbestisin· 
den de mahrum edilmek isten -
diği görüldü, kolonilerile, domin 
yonlarile, dost ve ·bitaraf millet
lerle irt;bab da tehlikede idi. 

.Atlantik meydan muharebele
rine iki tarafta ümit bağlamış
lardı. Alman denizaltıları ve 
korsan gemileri, Amerikan su-
1.annda. da dehşet saçıyor, uzak 
mesafe tayyareleri Britanya ab 
lukasında deliksiz bir tevkif sed 
di tesisine çalışıyorlardı. Alman 
iddialan nisbetinde olmasada, 
zayiat korkunç bir şekilde idi. 

Güzellik 
Kraliçesi 

Hakiki bir hadise
yi canlandıran 

Senenin en 
• 

cazıp romanı 
--<>-

Pek yakında 

Yeni Sabah 
Sütunlarında 

• 
Bir Vatandaş soruyor: ------Acaba bu zevatın kendileri hiç çocuk olmadan 

halen göründükleri gibi Apartman sahibi ola
rak mı dünyaya şeref verdiler ? ! 

İngiliz cephesinin payidar olma
sı ise Okyanus şehr.ı.hınm işlek 
bulundurulmasına v abeste 
idi. İmal ve ikmal, Myiab üçte 
bir itibarile telii.fi <:demiyordu. 
Öbür yandan daimi bir hava 
bombardımanı da Alman İnşaat 
mesaisini arzuya göre taciz ede
miyordu. Alman deııizalb filo
ları, ağır zayiata da katlanarak, 
faaliyetlerine devam ediyorlaı·
dı. Atlan tik cephesinin, harbin 
talihini çizebileceğini tahmin e
den sal:ihiyettarlar, endişelerini 
izhar ediyorlardı (Yazısı 2 nci sahifemizdedir) 

Denizlerdeki emniyetsizlik, en ------------------------:_ 
samimi bitaraflarada. zarar ve
rip duruyordu. Uzak ve ya.kın 
sularda tecavüze uğrayan bita
raflar kalmamış gibi idi. Kanun 
la pıukayyet olmayanlar, altı 
aydan beri, hüviyeti meçhul kah 
ııamanlar, mensubiyetini seçmi
yede lüzum görmeden, harp ve 
ticaret vapttrları babrmakta de
vam ediyorlarcb. Bulandırmak 
ve avlamak maksa.cb ta.kip edi
yorlardı. 

n~~.~,<!C?,.!abancfl~r 
Vasmus, maksadı anlatıyor sahrada 

yarım bir toplantı 

Amerika.da, bu harpten bü
yük mikyasta mutazarrır olmuş 1 
tu, Büyük Britanya mağlubiye
tin yakın lbir zamanda yeni dün
ya için de tehlikeler doğuraca
ğına inanıyordu. Tek kalan Av
rupa Anglosakson devletinin bu 
harbi yardımsız başaranuyaca -

Sonu aayfa 2 aütun 3 de) 

Fransayı majino kunıntusu, 
'başkumandanlık paniği, düdük
lü zurnalı bomba yıkmacb. Harp 
sonu edebiyatı yıkb. 

Bu edebiyat sözde komoniet 1 
"Henri Barbusse" ün (ateş) au 
lı eserile başlar ve son başvekil 

Bu umumi hareketi hazırla
mak ü1.ere hem Zahir Kadir ha
nı, hem Gazenferiissaltana.yı 
memleketin içlerinde bütün şeyh 
!erin iştirakile bir toplanb ak
dine razı etti. 
Mayıs ayında bulunuluyordu. 

Ramazana iki ay kalmışb. Ne 
yapılacaksa bu iki ay içinde ya
pılmak lazımdı. Çünkü Vasmus 

FIKRA 
Bir edebi 

sual 
Yazan: Aka Gündüz 

mösyö Reynaud'un herşeyin bit ı =========== 
miş olduğu bir dakikada Ameri- manya yasak etti ve panik 'ede
kaya gönderdiği parlak mesajı biyatı ile bozgun edcbiyabna 
ile biter. l meydan vermedi. Yaktı. 

Halbuki Barbusse'ün eserin • 1 Buna mukabil bugünkü rıağ-
den çok daha büyü!: bir şöhret lup dünya meınleketkri onu fil. 
alan Römark'ın (garp cephesin-ı me çektiler, halklarına göstere ı 
de yeni 'birşey yok) kitabını Al- göstere bu hale geldiler. J 

• 

ra.m~da. İranlıların bütün ge
ceyı ıbadetle ve yiyip içmekle 
geçirerek gündüzün uykuya dal 
dıklarını biliyordu. Hareket bu 
iki ay içinde tamar.ılanmazsa 
yarıda kala.bilirdi . 

Hemen her tarafa mesajlar, 
beyannameler gönderildi. Dave
tiyeler hazırlandı ve Tacibos • 

Sayfa 2 sUtun 4 de) 

M~o,·ada bu edebiyat yok· 
mu idi . Vardı ama vaı..-u ve is
tiklal müdı> il.ası hÜ'sini, mukad· 
des menfaa~er '!erecanını baş
t:ı- getirici bir edebıy""t mahiye
tinde v .. rdı. T~.sirini görüyoruz. 

Umumi harp son-nda ncrde
ki bo~guncu züppe, rastakoer, 
zevzek ve kıin<k ecl biy:ı.t türedi 
ise, orası tarihi ce~:wuu ::;urdü 
görcceğ"indc11 de başka... ' 

Halbuk; ıi<m "mt.:mi harbin 
ikhıti yıl• ı :,·t,~di" Ac lıa lıalıl 
1'u cı!chi <•! gaflctıne <Ei.•müş 
ınc~ılck'1J~ ';!rmı ., 

- ı ·- -- sacz:a.. 

1 
/ 

' • 



1 
• 

Aka QUndQz, gazcternb::ln dünk(i yıaındcı, bir çocuğun aözından lıit 
r ğt çirkin bir yemin kıtrpcında nasıı dch§~tle ürpcrdlClni anlatarak o 
ıııocu§un ana ve babasından hesap goruyordu. 

Bence, Akanın, çok ye.rinde bir !yeti temas ett 1 bu kusur, ne 
f(azık ki ferdi de011, lçt at bir derdimizi tqktı ed yor. 

Her gDn sokakta, tramvayda, otobüade, vıa~rda kulafjım!Ul çarpan 
~n ~zlcrin zihnen bir yckOnunu rapmoıya kalksak bil derdin ne kadar 

mutlll olduğunu kolayca f rkedcrlz, 
llcan dillennln ayH .:r.enaln ola kUfiir edebiyatında TOrk~mf.:r.in 

cı. llel'f bir mevkii oJduCımu mOphede etmek her halde bizim için bir H· 
ar vesilesi o genld. San' kira e 1 celi f r g erecek kadar 

ki f etmlf elan k ler'fml::ai bir yana btf1\ksak bile, yemlnhırimhin de, 
ekaer ya kDfürden gerı kalır yerleri oımadıöını kabul etm k meoblU'lye· 

adcylz. 
Muhatabı lrumd k tçin her cOn, er yat'de iti imiz bu nevi sun· 

turlu yemlnlıorln ffl hafifi c m» :blbtndlr. Bu naınuauztu§un 
rftJ ıek'lllerlnt, ~ l r.nclne vermcaya k:Har g e l>trer yomln tabiri 

olarak duymuı oldul)unuzu hatıl'lıyabllil"tllnlz. Hele bir kadın oıözına bu 
t u &Szlerln ne kadar az yara~ını aiz de farketmlplnlzdlr. Gundc yliz 
d fa nıımuzsuzluOunu tetcrartıyan blrtnsanın•namuı tellkklalndcn ıüptıe 

etm ye hakkımız yok nıaıılurf 
Konuşmalarımızda 9frk;n ve al zJn petyı bu kadar bot oluşu, bence, 

e"m yet hayatında kadıttla erk ı ırbirlncten ayı""'1 olan kı içtim T 

p.-tl r.ımızın tabn bir mir-dır. Bu prtlar artık ortıulan kalkmı§ oldu· 
u iç n, elbetteki dlltmlzi de, bir ~ok ltlyadlerımı:ı. gibi, yeni hayat tarzımı· 

zın lcııplarına uydurmaya m.obıır olac ız. Ancak ltlyadlar bahsinde değl· 
flklıklerin ne kadar yav ve tettriol ir -r tte vukua r;eldlğı heri<ecçe 

lllnen bir haklkat'ttr. 
Kulakl:ınna çalınan rktn dlzlerd cu duyanlar, Aka GllndilTUn 

pptJ ı g bl, bunu, o 'Çlrtdn,iDln f rkınd olmayanlara lhur et.s lel', hli 
phes z bu tedrkf düzel -'" yrl kaz daha hu:t-mıı olurdu. 

Yaşar Nabi 

y : A. Simone -12- Ceviren: H. Cahid Yalç-.n 

"sordu: 
- Burada )"ilPl,7CJl'S.UIUr., 

Clilnppe manalı bir 
ftrilt: 

- D ladier 

TDr1dye 

ı: ELiK 1400 
1 AVLIK 760 • 
1 AYLIK 400 • • 
1 AYLIK 150 • 100 • 

TAKViM 
HIZIR 132 GÜi': 251 AY 9 

1360 

Şa n 
22 

EYLÜ( 
1941 

1357 

~rı 
t 

Pazar 
OUn f Ö§le 

fl.17 5.48 
s.::~9 12.10 

Al<1uT1 Yatııı 

ikin 1 

9.21 
15.42 

imsak 

t D adicr'nin Führer ile bir 
.yakını a jp}iı>U hemen hemen ça
mura s.;ıplıı ımı. denılebılırdl. Buyuk 
harp ndB acmen unun sağ 
k u oJ n oruılist m bu.. Geor-

Mandel rnuntchi.plcıine irat! cltiil 
bıı 'utukta mızı Alnuın)·oııun glzll 
gızlı sılAhlımmasını 17.ah eUi. FranG
nın on n ntcşir bodı gu.e • olan 

Pet t Pan en daha :ııonra taıkin 
mı t.arafüırlık cci • Bu 

üzerine Mandel'ın gö5Wdi&,.'1 

ma aın vus'aüni il 
krılelLT silsilesi flCil"etl.i. Dn12dier 
kont de Brinon'u hemen Bcrllne koZ
turdu. Ul33 T.e.,"rinısanisi.n,de kont 
Hitierin bir ıneaajı de Paruıe clii.n -
da J canlı we nurlu ıı;öılcrl1: do
lu leli. Daladu:r'nin t..ı bı üııerine, 

Fransız ı;d k trosUlnün nu!udu guzc-
i olan Le M:tln bu mesajı neGHJt

Li Bu m j pışılacak kad iyi brr 
\ r.rpt.ı. 

Kont e Brman mü~kll~ rrıukad-
e alarak tunlan ı;öyl cöyle 

:1annediJ'0?11111 ki littr Hitler'ln emeli 
.Almıınyo. namına Fransa ile blr ıtt-

f temın m.unı.ttak O!D\U§ adam 
c:ilma'kuı. Metn Kaıwpff ldtabl Fransa 

•aJl>VTı,tnllP kİD ~m dolU • de 
f\lrasını hatırlnm k lcap ed l bu 
ı.. ı "' 'H r Hıtler'in haptthaned zu-

gördü!O ıtınlerde yıı:ı:ıınu,tır. 

Ondun sonra Rc:rr Hitlcr ink ! et
mit ve büyük bir adam olm~.> 
iHıt ın Kon sôyledi,tı söüer şudnı: 
cKmuum ki blr .A.bn ~ olan 
Snı.ır ~lesi bir kere balledlli 
Fraıwı 1lc Alnlo:ınyayı b rbtrlerindan 
ayırııbUec-ek ~ bir :ey bulunmaya
ca r . Mütetıddtt defa r Al::aııe ve 
Lorr 'm mukaddernb hallcdibniş 
old nu ve on r mda hiç bir 

lcbı ız bulunmadı{:ını ilAn ettim. .. 
~nlm harp istedilimı -ylıyen1er 

ana ~ ediyorlar. Bt-n bu tfirlU 
am d lım. Ha!ll mı? O hiç bir 

şeyi halledemez. Ynlnız mesclelerı da 
ha berbad bale sokar ... Harp dUn ·
mn g zlde ZUtnre!lj olnn ırklarım11.ı 

hv Ye b01$evl1.mi mıwıffer 
ı hal ekttr.,, 
D Brınon HiUere Ahnanyaıun sü

rıı 1 su il hlnnmadan dolayı 

F:r.:ınSftdtt h ilen rııhatmrlıldan 

bah3etti. Führer -bu vak'ad n d ha 
evvel v dnha l!Oflr& çok kere Yt pmı.ş 
old u ıtıbi- narnuı:u ilıf'rlne !\ÖS ver

re 1 mukllbelede bulundu. 
mı r eda ile dedı ki: cAlman~ 

yanın pnl tlkaınnı yalnız ben idare 
edtın'Tl S5z verdiğim zaman da onu 
tutmak 'mdir .> 

1933 senea teşrlnia:ınlsind ·i bu 
Bnnon - mf.ler müllkntı mühim bir 
Gön m noldası \eŞ'kil eder. Dalııdier 
HJ\1 imiyeüne bızzat k l ol
mııştu. Le Matin de 'böy'le yaptı. Bu 

zct.enlrı ntifuzlu ısanayi v bankn 1 
tröstıenle v mebusnn mcctisınin Sağ 

ah gruplar! rnbltalan m.alüm
du O tarihten iUbaren, Hitlcrı sa
mımı etJ ne zeman mevzuu ba 
Frnns."ldBkı muhipleri şu mukobel('de 
bulundular: •Le Matlndekl müJAkotı 
okumadınız mı? Bizzat Daladicr'nln ı 
buna c.ttWni bilmiyor musu-
nuz?<>. e o zomandan beri HıUcrın 
aldatıcı ı;u pr andası harbiye 
nazırının yanı ordu şc!lerınıu ve ı:ır
'kalanndaki siyasi mürtecilerin hlma-
7c kQIUldları oltmc ginnlli bulunu -
yordu. Bu malt'ılrntın nesri ile Fran-

Beşinci Kw :ilk darbesin1 indir
~ Oluyordu. 

Btışkn d rbcler de bwıu takip et
t • Fransanın nüfuzlu L.e Tempı ga
zetcstnln mtidurlcrlndcn biri olan 

Ch rtcnt Hltleıi g8mıek 

tU. O d:ı t kin pollti -
l ak p d dil. 

tı le~hınde hnzırlıın

hlll ha~ltet mühlm 

--,-o--

Yaşlı bir kadın, tren 
af tında kalarak parçaiandı 

Y enikapıda çeşme soknğınıda 
28 numarada oturan devletdo -
miryollan t.elgraf memurlarm -

:'IS Alt 

Suriye ve Irak
la demi yolu 
anlaş ası 

dan Albdülkıadirin annesi Zehro., Yeni anla ma hOl<Om
dün sa!bah Yeni:ka:p1 .istasyQnun- 1 . . t tb'k. b 1 d da lbir kömür vagonundan. kö _ erımn a ı ıne aş an ı 
m alırken, l.9 numaralı Devlet demiry. lla.n idues1 
liyö treninin al~ k~.ım._ış, par Suriye ve Irak arasında varılan 
çcl:rnmak retile ölm . bir anlaşma mucibince bu. mem-

Vak'a.yeı müddeiwnumIHk el leketlerin tren hatlan Be devıet 
koymuş, kadının cesedini muıır demiryollan tren şebekesi am • 
yene eden adliye dO toru defni- mnda tam vagon na.k:Uya,ta bıo-
ne ruhsat vermiştir. lanmışbr. Bu hatlar& taşına. -

........ - oa.k eşya için tonaj kaydı kon

es iyan 
- ....... anisi" 

Fiyat mürnknbe bürosu tara
fından v trinlere acıılmak iizere 
tevzi edilmiş fiyat listelerinden 
honliz ıbirçuk msğaza sahipleri
nin almadıZı görülmüştür. Bu · 
nun için ibu li .. t leri.n tevzi J§i 18 
eylüle h d:ır UEatılmı tır. 

Muhtak!r kömCrcü 
!Kuı tuluşta kömürcül-lt ya -

p n S.iliiliaddin fazla fiyatla kö 
mür mı.tmış, yakalanarak asliye 
ikin<:i ceza mahl.eme:>inc veril
:nıiştir. 

11nhke; dün kömürcü .. 25 
lir ~ -a cezasına ve 7 günde 
dükkanının kapatıbnaam mah
kimı etmiştir. 

(Bat tarafı ı inci aayfad ) 

ğı artık bir hakikat olarak te
za.hilr edince, eıikan kn.ynnk 
lan Brit.anyn cephesini erzak, 
malz.eme ve aılahla takviyeye 
karar verdi; yardım. artan lbir 
hızla akıyordu. Rus cepheside 
ayni hirn y ye mazh r edilme
li idi. Ancak, yardım gemileri
nin sclfıhiyetinl temin etmekte 
z~wi idi. 

Birleşik Amcrih . ., bir mfu-.n
hir blwafb ; Ahn:ı.n di A
merika sularındnd.a Groeıü:ı.nd
da, il>eltrine<>, o, gbzcimik ı"OlWl
den 'başlıya.rnk, müteyal.lın ted
ıbirleri alın ve İzlandad · ler 
kurmaya lllzum gönnüştiir. A
n1erilmn gemiler:ı cleyhindoki t 
§eljbüsler' Alınan aupini knmhi
looek hll'Cketler, sılıi.lı :kuv -
vetilc başa.nlahileoekti, O zaman 
miinnk lar kat'i la.rı in
tac etti. Greer destroyerine kar
şı yapılan taarruzu "ızı deniz -
deki son Robın oor iıdıscsi 
ve bir diğeri ta.kip etti. Tevali 
eden valt'al r, Ameriluı.yı Y.CCr.i 
~iı·lere mecbur ediyordu . 
Cünıhurreisbıin son nutltu, lz
laudaya götüren yolun emniyet 
altında bulundmıılnıası vazifesi 
nin Am riknn donanmasınn tev
di edildığiru izhar edi)or. Bu ha 
re et tarzı, infll\'ltçılnnn şiddet 
li muhalefetlerine rağmen, Ame 
rikayı ecri adımlarla harbe yak
laştırabilir. 

Atlnntiğin mühim bır kısmın· 
da emnıyet tertiplerinin Ameri
kan donanması tarafından nlm
ması s yesınde demokrasmin 
Atl ntik cephesi ~uvvet l<azan
mış 'Olac tır. Bir hayat müca.
de esine ginşen Alman denizci· 
lerinin garp nısıf kürresi ıçhı çi 
zilen menuıu mıntıkalarda .i fa
aliyetlerinde <luraklanıalar bek
lenemez. O halde, yeni bir Luzi 
tanyaya da intizar etmeksizin, 

surette tn'kvıye cdilmiştı. 
Sol cenah !bu teiebbu.,lcrin mıın 

mu. tur. Ynlnız, Suriye demir -
yollan ile cenup demicyollannda 
ıniitekabilen ipek koz.ası nakil 
her turlü tonaj kaydinden is
tisna tutulmuştur. 

---·····----
Maarif mo~r rlüğCmde 

yapılan t p'antı 

Dün ca.bah ılise ve ortc. okul 1 

müdurleri :M :ı arif müdürlüı:,'>iin- ı 
de toplanarak yeni ders sene.si 
hazu lıkbn iızerJıde ikonuşmuş
larclır. 

-üccaciyP tröstü 
Fiyat murnl::ıbe bil:t una, 

züocacıye ti' 'lStü ya tldtğına da
ir bir ihbar v.:ıki olmuştur. Bü
ro tet ikl re aınışsad ciddi 
bir neticeye vanlamamı~tır;__ 1 

Atlantik meydan muharebeleri
nin taze ve yeni kuvvetlcrın 
müdah.a.lclerilc şidd t kesbetm~ 
leri 1·uvvt.:Ue muhtemeldir. 

DenWcrin emniyeti silah kuv
vctıle elde cdılmclt mukarrer -
dir. Her iki tarafta istikıba1 içın 
emin bir yol aramaktadır. Aca
ba bu gıdış, harple hiç ılgilı ol
miyanlara OblUl V~ bu u11krde 
itı:r gun, gerç ktcn serb ti ve 
e.mnıye b~.h7ld t.1ilecek midir 'f 
~~..,vvwv~ 

anc.I r 
( Baı tarafı ı inci yfada) 

tandan, Rü düstandan şeyhlcı
sahal.an geçerek Borozanda top
lanmaya başladılar. 

V o byor 
Bu toplantıya Şah Kutahdan 

tıeYh Hüseyin, §eYh Dilirden, 
yh Ali, ret ve şecaati ile 

meşhur Sar Htiseyin, şe~h Mah
mud Hü ylıı d ğer şeyhler işti
rak ettiler. Tam \atttinde içti
ma başladı. 

Çaylar içildikten ve hoş 003 
edild kten sonra musu gayt;t 
mühim meselelerin müzakere e
dileceğini hazır bulunmalara ha 
bcr "verdi \'e :lugilizleriıı lıam-
lıklannı :tamamladıklarını, İran 
üzerine yürümek üzere bulun -
duldarını nl ttı : 

- İngilizler her türlü ahlAk 
kaidelerıni çih'lliyerek yürüyo~ 
lar. l• ruc t allah buyüktür. Ada.
Jet yerim bulacaktır. Şüphe yok 
ikı lng. .ı aclho t roen 
daha :kuvvetlidir. Amma onlar 
kadar memleketin her taru:fına 
soku abılır, onlar kadar sliratle 
çekilir veya ilerliyebilirler mi? 
Bilhassa Iranlılar kadar cesur 
mudurlar? 

Bu sözleri bütUn yhlenn fı. 
sılWan, tey d e tasdın ri 

kıp etti. Derken mıina.k&_.<;a.Jar 
başladı. 1ngılizlere karşı nasıl 
hareket edıleceğ'ı meselesi tctluk 
edildi. Gece olmuştu. \ asmws 
şeyhlere bir tel iifte bulundu. 

• 

Bir vatanda mıtkiıta ~ 

OKUYuou--, 
DiYOR Ki: 

Figat f arkı.nı seb•bini 
öğreıımck 'ken ••• 

yan bir mektup aldık. Aynen «Karablgaya gitmek Ozu. Top· 
neşri rica edilen .bu mektupta hane rıhtımından Soyyar vapuru-
oldukça clıennniyctll bir mesele na bindim. Talebe bileti Ucretl o-
ya temas ediliyor: ÇocWdu ai- brak 80 kurut ldı&ar. D5nUF-
lelcrln kiralık ev bulmakta mtış.. Erd ekten yi 1H1 ay nl v ap u r.a bl n m ek 
kilii.t cekmelerl Ozere bllcıt ahrkan bend 112 

Arzlı ~ bildiril- kuruı •stedllor. H~rat etttrrı ve 
mek fi.zere isim ve adresinin gap. aradaki farkın eblnJ ~renmek 
zetemir-06 mahfuz tutu.lmasını is istedi . Fakat acente memurıı 
tcyen ibu vatandaş mevzuıbahis bzına n muamele ederek (ben 

yı okadar esash §Ck:llde deş.. camı tarif.ye göre bilet vulyorum 
m1fstirid, h bir.e tek ne gehMDe almazg n ve kitedl· 
bir kelime dahi nAveye !Uzum ğln yare pkAyet edeblllralnl) de· 
kalmadan mektubu alli.kadarla- dl. o gUn mutlaka lstanbula gel· 
ruı dikkat n anll!l arzetraek mek mecburlyetlnde old\16uından 
üşüyor. Bizde öyle y pıyor ve 112 kuruıu verdim. 

nıektrrbu ıy ynen dere lstoınbuldan Karablgaya 80 ku· 
cdıyoruz: ruı ücret alınıyor da, dah kıaa 

"Apartman sahiplerinin kıra~ yol olan, Erdekt1ın lst.anbula ne· 
cılllJ'a tatıbik ettikleri (.bilhassa den 112 kurllf iatiyorlar7 Bu bir. 
apartman kirnkı.."lla sırasında ) Memurun vu.feaı yolcuya sert 
usulleri hakikaten tahau~ül - muamele etmek değıl, kolaylık 
fcrsadır. g'öotermektir. Bu iki •.. 

Ben burada ibir tanesini iz.aha LOtfen alikadarhırın naz.arı 
~ahşacağun. feseli: dikkatini celbctmenlzi rica ede· 

Hnsbelıc: lb np!lt1Jlıan ki. ala- rım.» 
nacağı zaman aparl.mn.n kapıcı- Haydarpııfa Valdc konal:iında 
sından başlıı.ya.rak salı bine ka- soıeymaıı Adil 

dar ıbir tabkı t t çen "rİnden geç •--------------• 
mek zanıretincle kalır ınız. Bıl-
hassa. \knç kı •s.nu:, nerede ot ı
ruyorsunuz, uecl"n -çık1yorsunuz 
ne iş yapıyo unuz çocuğunuz 
vaımı ?) Suallerinden sonra bir 
de vereceğiniz cevapların haki
kate uygun olup olmadığı.nuı 
mahrem bir sın ette tahkikine 
fazla ehemmiyet ~erilmekted.ir. 

A.çıh ıııu/ıabe~e 

Bay Ali Rıza: Hüvi,yetiniz bizce 
n eçhul olduğundan nçık me-ktubunuz 
dl'rccdilcmedı. l"akat şikAyetinizi nlli 
kttdıırlanı bildirdık ve bah3cttfiiniz 
ma;clelerin hallcdlldığlnı ötrendık. 

Bay (A. O,): Remizle gönderilen 
açı < mclrtupl:ınn ncşrl l\dct olmadı
ğın n bizi mazur cörmenizi rica e
dcrıı. Bahsettiğiniz mesele hakkında 
izahnt almak isterseniz neşriyat mU
durumünl ziyaret ediniz. 
Emek il ve Mal Ol Subay Boy M uctafa: 

Paker: ŞLkiıyet t:ırzmı7.t çok Rğır 
bulduk. Aynen DGGrlni istediğinizden 
tch11f eclıp neşrini de dol!ru gl>rme
d k Bu hususda göri.ışmek tizere 
Jul.fen cmıze terifinhi rlaı ede
rız.. 

Çocuk vIU"Sa: ~yvahla.r olc:ıun 
dünyanın en bedıbaht en kaba
lıatli ins!Ullan suıısuıa geçtıniz 
domcktir. %95 apartman bula
mazsınız. Apartman sahiplenn
deıı vı:ya kapıcılarından alaca
ğunz oevapl.ar eski maruf Yeni 
Cami mektuplan gibi basma 
kalıptır. (Birisine soz verdim , 
kcııdİill otura.cağım, şimdilik ta.
mıri düşünilyorum, bir akra -
bam gelecek onun için maale
sef veremiyecegun, çocuklarınız 
vardır apartmanı hanıl> ederler, Okuyuculanmıza: 
~fılerimi rahatsız ederler) G ze emnde ncşredflmck üzere 

1) Çocuklu ailelere apartma- ını>.ktup cundereo karll rimizin ıut-
fcn isim ve adrselerınj açık ve doğru nını kiralamak isteıniycn apart-

anan sahıp!cri acaba biç ~oeuk olarak 'blldırmelennl, aksi takdırde 
olma.dan doğrudan doğruya ~m bmılnrı nşedemiycoc-ğimlzı arzeyle-

diki vaziyetlerinde ve apartman ~n!!z.~~~~~~~!!!!!!~:'!!!!!!!!!!!!!!!!! 
eahibi olarak gökten zenbillemi ı-= 
dünyayı şeref lendirmi~lerdir? 

2) J{ira.lık apartnıan sahibi o
lwıca çocuk düşmanı mı olmak 
gerektir? 

3) Cocuklu o.ileler kendilerine 
apv.rtİnan kiralanınıyacaK ka -
dar insaniyet hukukundan mııh 
rum bırakılarak suçlu sayılma.
lan nu ioabeder ! 

4) Apartmı:ı.n sahiplerllc kira
ciler arasında kl.vanin ve mev-ı 
zuata uygun ve vasi şerait ve 
kuyudatı cami mıikav n-azne
ler mevcut iken :partmun .sn . 
hiplcrinin ( partmwım harnb 
olur, kiracilcriın nhatsız oluı·~ 
diye apartm:uılaruu çoc klu ı
lclcre kapamak gıbi indı ted -
bir ittihazınn hnk\arı varmıdır? 

5) İstirahat ve hukuku amme 
nin sevanen müdaiıi ve mulıafı· 
~ looliunla.nmız ve icraya me -
mur adli ve mülki nınka:mat 
mevcutken a;part:ma.n :sa:hıpl rı . 
nin çocuklu nilrlcre aartmanla
nnı vermemek ret cem ter
tl"bine kendilerin ne g;ln bır 
hak gorebilirlcr 

6) Ma21but bir kefıl go tere -
bıJ ve muk velA a m na 
tamamen riayeti taahhtid eden 
çocuklu bir cüle reı ı, çocuk :ı.
basıdır diye her çaldığı kapıdıı. 

reel ile mi k rşıl nnınlı -

hangi bir milşterisine mevcut 
olan emtiayı vermemezlilc ode 
miyor, lbrr otelci gcteu mtiı:;teri
sini red edenılyoröa 'bunun bruı
ka bir örnegi olan ve binnetice 
ticaret maksadın" hn.dim ol n 
apartman kiralaina iı,inde, kira
lık levihas.ile t.eghir edilen 'bir a· 
pa.rtmau, ltavanin, mevzuat, u
sul, orf ve adii.tn riayeti :taah· 
hi.rt ed<-'ll bir 'kimci:!. c ( çocukla.n 
vardır) diye apartman sahibi 
tanfından venlm m si n~a 
k:irncmin hukukuna tccavliz de
ğil midır? 

8) .Aı,artman snhiplerinin iste 
dıklcri gibi vaz ttik eri IJ{'rnfü~ 
boyun cönıcğc m •cbur kalan m
raciların bu kiralama hnklannın 
müdafii olacak bir maddei kn· 
nuniye yoksa milli konuna ka
nununa yeniden il:ıir madde il&- ı 
vesi kabil de~lmidir? 

91 Milli konımn. kanumına 
J kırı olunın.ım-.u: mı teminen bu 

gihj bal <>tin k troı ve tak b -
h li i in (kir lık) le•• a-

lanrıa h i r m ktannın 
d"N ı mccburiyetının apartman 1 
ahıplenne talımıli kabil <legil
mı r., 

Çocuklu ailelerin ikametgiih 
e çekme cte oldukları 

mü l.ilii.tı önlemek içın bir çare 
buhınur. Kuvvetlı ünudıle mclc-
tubt ıun g-az ti) ıı n 

m rica eder !\ e derin snyg1. nı anlıynmaaı. Pa larncmto kombıne
:zonl ına, nusldn \c ndl cnlrtkalara 
ve arkadan arkaya pazarhklnra de
rin suretle d hnış o"tıa Rııdıkal Soı,,
ynlL-ıl rle S syal siler Fransız mür
tecileri ile Hıtler orruıındakı bu Ik 
resmi temasa karşı kuvvctlı surette 
bır nksül ımel costermedilcr. 

IOll Uıuı.rım. '' Ertesi gün sabah karanlığında 
Vasmus Şah Kut.ah cıvannda ~~~~~~~~~~""="~~~~~~~~~~'!!!!!~~~~ 
bir mevkide bulunacağını. ken
dısini orada goreoeklerını 'e Bu 
şirdcki 1ngihz konsdloslul:';"1nn 
harp ilfın edeceklenni söyledı. 

Sarraut nun knbınesı u~ hafta son
nı duştü. Yeni bır tertip Crunllle 
Chnutempsu başvekUlete getırdi. D -

1 
!adler harbıye nezaretini muhrunuı 

etti. IJte hııftalarcn e~ ı yi olmuı 
olan rezalet tnm bu sırada paUa ver 
di. Sbıı\\'lSky işi meydana .çıktı ve 
Fransız tarıhinde kanlı barfiel"lc ya
zılmış lılcr bıraktı. 

Alcxanclre Stawlsky, czarlf Ale»
sa dre , elerdenberi cDemlmoR· 
dea IUcmındc ve IJ{lpbeli eşhas lilo -
minde oldugu gibı Partıı kib r sos
yctct>inde de pek marul bir sima idi, 
'70 bin İngiliz llrnsı kıyınetind 
tc çekler imalile mamım oldu ru gibi 
Fransanın cenubu arbisindc küçdt: 
bir echlr olan Boyonne bclcdiJ'cshıh>. 
emniyet sandı!ının da iki muçulıc 
milyon llrn kıymcUnde boncılarını 
1 t etrniiti. Znb~ta tarafmdan t.aldp 
odilıxıeğe başlayınca, resmini polfa r.
porlıırınn nazaran, (Chatuonixdıı in
tihar eylemlştl. Fakat pek eol:: :Parla 
gaz teleri ve bUh::ıssa S cenah ga
zetclcrı nnzannda pek cak sırlara 
valaf oldutundan dolayı mbıtaca m.. 
düriilmfiöUl. 

Şeyhler müttefi an bu teklüi 
kabul -ettiler. 

Bu toplantının hangi tarih 
için tayin edildiğini bilmiyorum. 
Çünkü haber, bana ilcisi de son 
derece emin menba.druı vcrilm · 
olduğu halele ayrı ayn tarihler 
kaydetmişlerdir. 

Her ne hal ise, tayin edilen 
saatte Vo.smus Tacıbostandan 
bir ata binmi§, :maksud mahalle 
varmıştı. Kimse yoktu. Yıldıdar 
yav89 yavaş -sönüyor, sabah olu
yor, gece garp ufukiannda uzak 
laşırken şarkta güneş ilk şule -
lerile toprakln.rı yakıyordu. 
Güneş bir hayli yilkseldikten 

sonra muhariplcrden bir kaçı 
sıcaktan kavrulmut btr halde 
ıfıribıdüler. Vlkıa ttıfeklerini 
obnışlar, ama fieeıklerinl ~ 
tiımemişlcrdi. 

S3lırada yaı'UD bir Q>pt:aııiı 
Öğleye doğm hfil1 <m cm ikisi 

uykudan uyanmamıe. da.veto 
icabet etmemişti. Vaamus son 
dere P hiddetli ve son dcreoe 
sabırsızdı. Korkun.o b!r sıcak hO 
kilin sürilyordn. Btç bir eey ya-
pılama mı. ( 1\ ) 

.. 

o a, 
ınca açsa a aşbu

t .. ş \!.~ lar ..• 
Vak'• •llye üçüncu hukuk mah· 

kemca nh:ı 6n0nde cereyan etnıif· 

tir. Bunun da "bd>I booanma da· 
veaıdır. 

ebek civarında oturan lamalı 
Yakup ile karısı Hatice, ancak a• 
radaa bir hayli sene ueçtlkt'eft aon· 
re Qe9inım~yeccklerfnl anlamıflar 
we b rblrlerfoden ayrılmak il.:r.ere 
rnahkaıneye müraca t etm terdir. 

fıhıhakc.meye bqlanmtt ve bir 
kap giln ovvaı yapılan muhakeme· 

ıı aonra da, koridorda bu vak'a 
olmuttwr. 
Şimdi oürmU mC§hud ü~ünc(J 

wltl ceza h1klminln huzurunda 
lu kan kocada11, Hatice da· 

vacn, lsmaU Yakup da ,ıu ve 
~I amancı.. da mevl~tu 
lddf~ ,ar. bu kllrı lcoe.ıı kav

f!IYI• ohllu ar: 
Bir ~ gQn evvel hOf' fJd tacaf 

da, 1hukuk .tıAklmlnln huzurunda 
avukatıarııe beraher. b rblrlerln· • 
den ayntmak çbı u rai•P dururlar 
iken, b rtıırlerı a'eyhindc b zı is· 
nadlıırdıı bulunmuşlardır. Muha• 
keme :tal k olunup karı koca dışarı 
.çıkınca, farnııll Yakup karısının Ü· 

Eerlnc atılmıı. kendtslni tıem tah· 
kir hem dööm it hem de 
tehd d etml~ır. 

Vak'ıada kcndls ne kard Ati de 
yardım ctmlftlr. 

Hatlccnın pol1$e ılklyet ilzerlne 
lamafl Vakup ile ıkardctı yola! n· 
m v, Yakup tevkif cdiim t k rde 
de gayrı mevkuf ıolanık uçtıncU 

avlh ceza 'mahkemcsıne verllm i· 
ttr. 

Dllnkü eeJaede phltler d nlcnfl. 
m muhakeme kaNır v rllmcsi 
için bııP,a bir güne bırııı.t lmıı ve 
Yakup tahllye olunmuştur. 
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Gazctecililr birazda . 
münebbihli saat vazifesi gör~ 
tir. Bu itibarla hükümctin ı:;v 
zilnden kaçan veyahut ihn1~ 
dilen bazı icraat hakkınd~ 
kati celbcder. Eskiden bir. " 
le hRkkında. yazı yazıldığı 
man bunwı bir netice veriP 'f 
memesi ait olduğu mcrcıin ~ ~ 
rodan doğruya, "süd üne h:l 
edihniş" bir keyfiyetU. J.1 , iç 
bilmem ne mahallesinden ~ h. ti 
rüntü arabası geçmiyonnu~ ~ 
daki evler tenekeleri boş ~ 1Jtlaı. 
larn boşaltıyurla.rmış. B~ ~ 
bizar olan mahalleli ) bır ~ ~r 
zeteye mektup yazar 'ey rıJP lın 
bizzat matbaaya kad. ) o " r.:arı> 
rak. ~ikiiyetlr>rini şifahen so)l' --~~ 
ler. Bunun gazete sütununa~ ~~ l 
mesi tahrir miıdiirünün ke~ tı' bıı
tli:bi lbır iştir. İster koyar ~tf ~U~" 
koymaz. isterse ehenımiY<:,,..ıV \ıtıi 
yazar: Mesela "Filan ınaııaıw-, ht.,d 
bir mikrob yat!iğı.'' Gıbi c~ t-~ 
bir başlık koyar; altı bin Jebı 1 

ceı ık işi sineklerin hücum.ile~ )tJı eb 
ce gündüz mücadelede'' giibi !,; 'ltıtı 
ci bir serlevha daha ılave "" ~ıy 
ve altınnda döşenir. Yahut . .;v h 'k 
tan savıma birkaç satırla şör 1 

söyler: 'ld 
"Filfuı mahalle ahalisinde' da 

aldığımız bir mektupta çöpÇl.I ~ t 
lerin o civar sokaklarını ~:tr \'Q 1 eylemelerinden şikayet ~ ...._ 
yor. Mcrcilnin dikkatini ccllJI." ~ 
riz." ~ 

Tabii birinci şekil ikinci iti; tbk 
den ~iyade tesirini gösterir. g ~ 
le ogün fıkra muhnniri de nıt;. 
:ZU buls.mamışso. derhal ibunU 
lemin dolayarak süprüntü bJl 
kint.ilerindeki milyarlarla Jl\.l~tt 
roplann cinslerinden, ~ptıkw; 
tahribattan giri~ ı'oeledif~ 
v-.ızifeyc davet edel'. Bunu dig'~ 
gazeteler kıska.nırfar hemen 
i.~üzar muhhirlerini silah ,altı 
ua nlarak semt semt dağıt.ırl~f 
Gaz.ctecıler ellerinde fotogı .... 
makinelorile fellim follim içi~ 
§almış knrpuz kabuğu. roe} 
süprüntüsü. çamur birikinW 
ararlnr.; loyamct l opar. 

binci şekilde mesele kola)'cl 
hasır altı edilir. Yazılı ta~ 
cl:ı mı şeıru arasınd büyitk . ~ 
fark olmasına rağmen ekseri} 
netice birdir. Ne olduğunu, : 
bitti,gini meselenin nnsıl hali af 
dÇ' i yazanlar da, yaıı.dıranl -'ı 
.el bttmezler. Yalnız mabgllı;> 
'ç:in bir göniil rahatlığı v~. 
"Oh! hiç olmumı çimizi ibo!'ll:l' 
tık, gazetelere yazdırdık a. . .'' 

Ben !bu gibi hususlarda neti: 
r.eye bakarım. Oralara çöpçu ~ 
ırıyormu? l !:,rr.:t.mı~ormu? 

Bunu t.emın içın belediye yD1 
tığı ~cnıl k e bir :!. enın 't! l 
ila:ı etti. Gazetelerde goı· t t 
( ıkaz s yh ) farı derh nJ 1.e: 1 «UTyor. Hemeı:ı on.uul mcŞ 
olması v~cs icahınlı ıJI 
daire, ynhut şubenın ala • S1 t~ 
min ediliyor. Ve gazetey~ mut 
bir fiş geliyor, bu fişin iv. ... jııdt 
"filin yerde f11an m e tın. • 
'kında yru"Jlan vru.'l nn • r diJ;' 
kate alınmış ve şoyle ~·.le .nı· 
pılnııştır." 

O mman matbn:tt ile b ~ di)0 
e.rasnda m'iıtel:ab'l bir huntıe1 
tec us roıyor. F.•. • 

- Allah razı ôlsuıı. ı 
yctJe 1 .. az eedfl.dim. 

D"ğcri de: 
- Yazdığım teciı etti ve ın·· 

bet netice '\ t rdi ! 
Diyor.Hadiseyi yazan 

okuyucunun filiı ine 
ter iıınan olm••s bulu ~ 
rilc ayn b'r Pf:ıhür J • 
dtl§üyor. Ertcsı günü i •erı 
çıh ınuhııb~ıe süt nun o •• 
cusuna me.,..elenm halrni t 
~1ebihr. Y...ı.lı 1 bunu i ter:: 
vadıs grbi de koyabilir. 

Bwta · temle ç ı. mak <lef' 
lcr. Asri kaf.a j 1e hareket etıı1 • 
derleı. lr1u.Tuet neticeye crİ.§I?lei' 
çnresını ibulm:ık deı ler. 

lık defa olarak sesimizin bit 
ınakes bulacağına -emin oh.l 
bulW1uyonız. 

Bu noktayı ehemmiyetle kny0 
etmek ıbizim için bir vaz.i.fodir · 

UL.A' 

Kumaşcı ar Ank::ııraya 
h~yeti gönderiyorlar 
Şehrimizdeki yünlü kmnn,Ş 

satan mağaza sahipleri An nı· 
ya bir heyet göndermeğe karar 
\'ermişlerdir. Bu heyet, mu y • 
yen yerli ve hususi kumaş f~ 
ıikalarının son zamnnlarda l<ell 
dilcıine mnl vermedilderini id • 
dia edecektir. 

Liman reisliğinde işten 
el çekf rilenler 

Görülen lüzum üzerine lstnrı: 
bul liman reisl4,.Tiııdc çalıron 
deniz ltontrolorü ile bir refc iş· 
ten el çektirilmiştir. Bu kar 
lı nd n b'ı müddet ev\ el i 
uza.ld tınlan mınW 
i ·ı P.clık Ayruıtura nit karnı l1l 
mütemmlınatından nddolwıın.:ı.l< 
ta.dır. 



ıi'EN1 SABAB 

Pazar Sohbeti ( En Son Telgraf Haberleri 
skiaşklarveişıkları~Zir~aa~t~ve~k~ili~nin~re~is~liO~in~de~~Y~un~a~nz~~t~a~na 

·------~ de1roru. - Bin~ SIUMbğmı yerleftiriyol"! - 11 h · bl I gönderilecek 
~~:s:~-ı.=:=~= mu ım r top antı yapıhyor erzak .._,, -=- Cam1cle 1Jima iprett - Bedava po8ta fSUbeBİ • 

~ •sahte seblld - Gübrede sinekler. Memleketin ziraat vaziyeti ve seneler- 500!J. ton yiyecek m_ad-" e e 1 j • desının Adana vapunle 
~ Yazan: ULUNAY e e den berı yapılanı zirai tetlıiklerin sevki !çin müzakereler 

' ~~. ~ekafdiklesıı.ığinl~ boyahafi~eetv: Klasik zanparadan sonra hay tatbihatı gözden geçirilecek yapılıyor ~ -1· ran zanparalar gelir. Bunların Ankara, 13 (a.a.) - Yuna-
S:lıı Yokuşun başından kal- t.esadi1f ettikleri kadınlara. alık A.'nlm.ra., ıs (husosf) - Vlliyetler zbıabıt memuıtan şdırimbe ga.. nistanda.ki harp kwıbanlanna 
~toprağı yan sokaklara tlhk bakmaktan başka bir za.tar- mişlerd.r. Pazartesi gtiııii ()'al'lll) 7Maa.1; wıkilnha rft&Uğlnde bir ve sivil ha.lka; yardım için Tür
'~ bütün twler yan beller lan olmaz. Bazen gözle bakmak kaç gün deva.m edecek bir toplantı yapıl:M*tll'. Bo toplant.<a kiye cümhuriyeti hükfunetinin 
~ ar yere gömülmüş, ka;. zorundan ayaklan kaldınmlara. ~ketiıntıia zirai WıZ.lyeU tetkik edilecek V8 ziıo&St emtitü- ihracına. müsaade ettiği yiyecek 
~ Çukurda kalmış; sokak o talnlır fakat yine islih olmaz- 8ÜJlde senelerce yap1lan tıeUdklerin tatbi.ka.tı gözden geçlrilecekUr. ~akkında Ana.dolu ajansı şu ma-
~~~ dar ki tablalı iki simitçi lar. Bu kısmı yalaka zanparala.r lumatı almıştır: 
eeb~klan zaman birinin ge takip eder. Bunlar rast geldik _ MQSKOVA B E R L İ N Yunanistana gönderilecek er 

"Jf ~ ~ı için mutlaka diğerinin leri kadınlara söz atarlar: "Bu zak 50.000 ton kadardır, bu er-
~ ~ ~e kadar "tornistan" et - gün sokağa neye çıktınız, an - zak lngiltere ticaret korpor s -ı 

~lzını. o darlığa rağmen nem size gorücli gıtmişti!" ya.-- bildiriyor bı.Jdı·rı·yo.,; o.Y,nu tarafından ve aralarında 
uıl' e\Jı· sıgınacak yer bulan but: "Canımın içi, kulun kölen .& Yunanistana yardım cemiyeti ve 
~eti:anın paçavrnlı türbesi olayım!'' gibi münasebetsiz bir (Baı tarafı 1 inci Hyfada) (B•ı tarafı 1 inci .. yfada) birde Avustralya komitesi bu-
~ da nıescidin duvanna sır- soğuk <ıümle savurduktan son- tia gazetesi muhabirinin bildirdi Ik· ünl rd lunan muhtelif İngiliz komite -ı 
>lt" Yanuş, "herşeye sudan ha ra tesirini anlamak içın döner g"ine go'"re Briosun 100 kilomet- ve 

1 
g e e olduğu gibi şid- le_rinin verdikleri paralarla Ttir-

...., geld"ği ~ dotli ve muvafıaırıyetlı hilcunı-j!I~ •. ı ni bir ayetle ilan !bakarlar. Bazen bu soguk kasi- re cenubi ga.rhisinde kilin Tru:b- lar yapmışlardır. kiyeden satın alınmış Türk ma.h 
"<Qf•L~. halde çoktan aşırılıp de ya mama bacıdan yahut çevsk şehri önünde şiddetli mu- Muh be sulüdür. Bu Türk mahsullerinin 
) '"l11Cıy lm lill . · · b . are ve hücum tayyare- y . ~ 'lı d c satı ış esınm sı- üyük hanımdan bir şemsiye harabeler cereyan etmektedir. leri kıta topluluklarını ve Sov- unarustana sevki Kızılay cemi-
~ eliğinden tek damla su darbesi şeklinde caizesini alır. Almanlar üç gu .. n mütemadi _ yeti tarafından kiralanan Ada-
lı.;:" Yan k b" D • ı B 1 rdan h yet zırhlı teşekkülerini dagıw t _ 
;"it k uru ır çeşme. aıma una sonra oyrat 7.all- yen şehre girmek için büyük nuşlardır. na vapuru ile yapılacaktır. Sev-

·f" ~k afeslerin arkasından bir paralar vardır. Geçerken hoşla- gayretler sarfetmişler ise de şid Yapılan şiddetli taamızlar kin şartlarına ait müzakereler 
~ l!allantısmın muttarit tı - nna giden kadına var kuvvetle detli bir mukavemet ve arkasın- bir taraftan Türk hükumeti va-

da l,Osbir ev ötede acemi bir el öyle bir kol vururlarki biçare dan da. mukabil taarruzlarla kar neticesinde Sovyet to~u mevzi- sıtasile ve diğer taraf tanda. Ce
~ 1ı...- ' nıa.n ibeyin uşak peşrevi müsademenin şiddetinden topaç şılaşmışlard.ır. lerine ve be.taryalanna her çap- nevre lbeynelmilel Kızılhaç cemi
~~liyor: "Sool, lalla la la.." gibi döner; yahut yavaşça soku Dördüncü gün keşif kollan, ta bombalar yağdırılmıştır. Y~ti _vasıtwıile Alman ve ltalyan 
~.,1 Pencereden pencereye si- lup buduna bir çimdik basarlar; ı Sovyet kıtalannın tazyiki kar- Firar etmekte olan Rus yürtı- hükumetlerile yapılmaktadır. 1 

er· kalabalığa karışıverirler, kadın şısında Almanların ricat ettik- YÜ§ kollan bu taarruzlar esna- -"'" '---. 
'liUrnıüz hanım, hu! kahve cıyak cıyak bagırır ve çinıdigin' !erini ve kasabalan birer birer sında. ağır ve kanlı zayiata uğ- 1 

Nutkun akisleri .._~k U7.a.tıver yavrum! intikamını almak için arkasın- tahliye ettiklerini bildirmişler - ~=1=i.en Alman t ..... .oı.kül-
dl L',11tbak kapısının yanındaki da kim bulunursa bulunsun o- dir. -o "'~ 
v 'il tan bakır takırtısı ... Ç.at nun kafasına §emsiyeyi indirir. Bütün bu mıntakada köyler ve leri gerilere giden demir yollan- (Baı tarafı 1 ıncı sayfada) 
~~ 8Öylenen bir türkü; Zanparanm bundan aldığı zev _ kasabalar yanmaktadır. 111 bombardıman ederek bu yolla bulunarak muhik göstermeğe 

,,,. ~ lxıkdnn, baci8awm kin Sadizm denilen bir nevi ya- Boosevelt Rus elçisini kab.a rın bir kaç noktasını işgal etmit çalıştığı ateş açma. emri ile dün 
ı...~ Pltirtr kociH-e ... rı mecnunluk olduğunu şimdi eUi lerdir. ı yaya yeni bir şey öğrettiğini 
~ t:O. btUün evlerden işiti - anlıyoruz. Vaşington, 13 (&.&..) _ B. Lenlngrada yapdaa. hava aknn zannediyorsa bu da bir hatadır., 

, ~~ ı>erdeden bir feryat: Kendilerıni böyle dört taraf- Roosevelt, Rusyaya gidecek he- Berlin, 13 (a.a.) - Leningrad Zira hakikat halde haftalardan 
, ~az! kız Binnaz... tan saran mütearrızlara karşı ~~t re.isi B. Hanimanla görUş _ mıntakasında Alman ha\•a kuv- beri Amerika donanması bu hu-
' e var anne? ka.dınlann müdafaaları ancak tüktcn sonra, Sovyet elçl8i B. vetlerine mensub kuvvetli filo - euste emirler almış bulunuyor-
~ ~in körii var. Demin- ellerindeki şemsiyeden ibrettir. Uman.skiyi kabul etmiştir. B. lar 12 Eyllılde şehrin cenup is- du. Fakat bunun resmen bildi

, l'i Y\lkarıda ne yapıyor - Yüzlerini göstermek istemedik- Umanski, Amerikan istihsalatı tihklmlanna hilcum etmişler- rilmesine cesaret edilmişti. 
, ~- lerine karşı. hakkında: rapor vermek üzere dir. Havanın fcnalıgma Roosevelt, hadiseler yarat-
~1~;~~ndığımı yerleştiriyorum. - Yağmur olsun güneş olsun yakında Moekovaya: gideeektir. rağmen Alman muharebe tay _ mak istiyor. Bununla ve vakıa-
~! Bınnaz tahtaboştan -daima açık bulunan- şemsiyele- Rusya.ya gidecek Amerikan yareleri Sovyet blokhavzlarını, lan tahrif etmek suretile Ame-

oglu ile işaretlcşiyor. rini kih eğerek, kah çevirerek, heyeti on sekiz azadan müteşek topçu mevzilerini ve bataryala _ rika halkını tahrike muvaffak 
b t, daha yeni ötmeğe başlı- kfıh yatırarak ona bir kalkan va kil olup bunların on üçii teknis- rını tahrip etmi.~lerdir. olmak ve kendi mecrasına sü -
~erik horozla acemi pili- zifesi gördürmek suretile kendi- yen olacaktır. Rus otomobillerinden mUrek- rilklemek istiyor. Bunu kimse -
· ı>erdelerin, sık kafes • lerini korurlar. Moskova, 13 (a.a.) - Oti a- kep kafilelerle kıt'a toplulukla- den gizliyemez. 

lnaılia. kuvvetini hiçe in - Bu kabil zanparalık en çok jansı bildiriyor: rı Alınan tayyarelerinin ağır Bir gum.i dshft batmldı 
b.:L"~ Delikanlı, derse çahıt- donanmalarda olurdu. O gece fe Sovyet tebliği şu noktaJ.an bombalarile tahrip edilmiştir. Vaşigton, 13 (a.a.) - Ameri-
~ile bahçe üstündeki ncrini yakan kadın sokağa dilş- tasrih etmektedir: Qdec. bombalandı kalı eşhasın malı olan Panama 

~Panıyor: Binnaz tahta tüğü için erkeklerle dişıler ara- Son iki gün zarfında karade- Bertin, 13 (a.a.) _ ıı Eylül- bandıralı Montana vapurunun 
~r yerinde ... Muaşaka.-- sında amansız bir mücadele baş- nizde bombardıman tayyareleri de Odesa Ilınan tesisatı Alman Amerikadan İzlandaya gider -
!" 

1 
• "Ya alırım, ya ölü - lardı. Bilhassa medreselerden 33 tank ile diişmamn mütead - savaş t.ayyar.eleri tarafından ken yolda torpillenerek battığı 

~~' ~bitecek. tki tarafın a- fırlayan softalar bir.az kııran - dit hava dafi ıba.tacyauu tah- boınbalanml.9i.ır. 1 hariciye nezareti tarafından bil-
~ ""llbaıan evveli dayata - Iıkça sokaklarda genç ihtiyar rip etmiş ve düşman teşekkUU. Alman bombalan hedef _ dirilmektedir. Vapurun yirmi al-

• ~ '- t:.:Nihayet oğlan anası: demezler rast geldıkleri kadın- rini dağıtmışlardır. lerine isabet ettirilmiştir. Al- tı kişiden mtirek,kep tayfası kur 
~ 'tiksük k~<l~ e ~ımı laııı saldınrlar. çimdikle kanaat man pilotları hedeflerden ayn- tanımıştır. Tayfadan hiç biri 
~ ~edecek değilim a ... GilD - ctnıiyerek nasırlı eUcrine düşen dan arabaya mektup taşımak su lırken bir çok yangının çıktığını Amerikalı değildi. 

1' b(~ ile saranp soluyor. her azayı koparırcasına burar- retile- kazançları en ağır posta görmüşlerdir. İta.lyaınle.ra göre nııbık 
~~ ve perde: !ardı. Bazen gençlerin arasında t:ırıfesinden daha varidatlı idi. Moskova • KIY'flf demh-yolu Roma, 13 (a.a.) -1ıessagero 

P' ~-~~la.~ bu müthiş tecavü?.e büyük ha- Sandaldakiler için bu gibi va- Ahnanl&nn elinde gazetesi M. Rooseveltin nutku 
.,ct,h J" nıında maruz kalıı·; o zaman sıtalara lüzwn yoktu. "Rfüün de- Budapeşte, 13 (a.a.) _ Al- hakkında şöyle diyor: 
~ ı1.ı11ai_le knpatılaeak bu evlen bogaw dan k"""" kart b" · k bö" • ..., ot1.h "-""S'-· ır ıne - reyı dolduran kayıklar birbirle- man kıtalan Moskova _ Kiye! Reiaicümhur, Amerikanın har 

k: •sinin bir zaman sonra gürtüsiyle rine sürünerek geçtikleri cihetle demiryoluna kadar gelmişlerdir. be girmesine muarız olan efkıi.n 
~!t~~ tarafından: - Can kurtaran yokmu? Sof- herkesin istedigi gibi ıliını atk Bn suretle bu iki şehir arasın _ umumiyeyi kru>..anmak için emri 
~arayı ta karnımı koparıyor! diye çat- etmesine imkan vardı. daki şimendifer naklivatı dur _ vakiicrden başka çare ibnlamaclı 
k..;'".l. lJCliyı! lak bir nara işitılirdi. * mnatur. • Greer hadisesı· bu hususta hı"" 
~1nde söylendı·gıw· de olur.1 ..., ... Kadınlar böyle mıncıklana , Eski gençlik arkadaşlarundan •-....._ bir şüphe bırakmamaktadır. Bu 
Vak . * çimdiklene bıtap evlerine döner biri vardı. Mahalledeki komşu- ~~~ili hadise de müsebbibinin kim ol-
ltıe~l~ İstanbulda her aein- leı . oyun• p okunup, bir hın- mın kızına tutulmuş ma.rmara .__ duğunu bir an bile aonnak al 
~ sırne göre kendine :mah- tal ellerm vücutlarında bırak- çırası gibi yanıyordu. Kızla u- Stokholın; 13 (a.a.) - Fin edilmez budalalık oulr. 

h. ~Paralığı vardı. İlk bahar Uğı ızleri bırbırlerine göster - zaktan uzağa mercimeği fırına bombardıman filolan Sovyet Japon gmııetcleri ne diyorlar! 
.""il ~Uıane, Silahtarağa ya - irler. ve her zaman olduğu gibi verdiler, mektuplaştıLa.r. Maşu- karelisinin merkezi olan Petro- 'U k 13 ) 

he_h ili, Yoğurtçu c;ayın Fe bir daha böyle gecelerde sokağa kası Cuma günü anneaile Bakır zavodsk şehrini şiddetle bom - veııfn,y~yo \~~a~n!i!°:t 
, ~· Göksu, küçüksu çayır ~ık ._ uı er c- köyüne gideceğini, eger kendisi ha.rdıman etmektedirler. Birçok kunda, denizlerin serbest:W h&k 

tu ender, sular, fulya tar- derler fakat obur donanmayı da de gelir ve yanlarındaki korupar ımühim askeri hedefler tahrip kında Amerikan siyasetine dair 

~ L tbe bahçesi Rama.ır.aııda iple çekeri :rdı. tunanda bulunursa belkı' peııce- edilmiş, büyük yangınlar çıka - 1 ·· 1 • ·· ·· ~r ''""''"tı o an soz en, cuma gunu intişar 
I~ arası, cami avlulan, Ramazanda Şehzade camisi, reden konuşabileceğini yazıyor- rBLUŞ r. eden Tokyo gazeteleri tara.fın-

~~-Çılarbaşı. ortadan ka.f le ikiye bölüne - du. Arkadaşım çok utangaç bir w u mın_takada n_ıütemadiyen dan umumiyetle tenkid edilıni.ş-
l:ı g- ık zanpara ekseriya yal- rek, çin:li l atnamı gıbi hem er- gençti; benimde beraber bulun- yagan yagınurla.r Finlerin faali- ii 
~~r, elinde mutlaka altla keklere. hem kadınlara tahsise- mamı rica etli. Birlikte Sirkeci- yetini tahdit etmektedir. rJapoııese times and adverti _ 

F ransada silah 
taşıyanlar idam 

edilecekler 
---::ıtoc:---

Paris sokaklarına 
mitralyöz 

yerleştirildi . 
Paris, 13 (a.a.) - Fransada

ki Alman askeri kumandanının 
'bildirdiğine göre tabanca, cep
hane veya herhangi diğer bir 
silih sahibi olduğu anlaşılan her 
şa'hıs idam cezasına. çarptırıla
caktır. 

PeQın il1am mahkfima Od 
lwmunisU &f:fetti 

Vichy, 1 ( a.a.) - Clermount
f errd.nddaki husuı:;i askeri mah
keme tarafından idama mahkfnn 
edılıniş Mnrchadier ve Lemoine 
isimlerindeki komünistler mare
şal Petainin affına mazhar ol
mu3Iar ve cezaları müebbet kü
reğe tahvil edilmiştir. 
Mar:.ilya • • i mütıa.relre komlff.-
yonu 11 .rı Vişiden hlmaye 

istivorla.r 
Lizbon, 13 (a.a.) Paristen ye

ni gelen kimseler, orada vaziye
tin süratle fenalaşmakt.a oldu
ğunu söyliyorlar. Şuraya bura
ya yerleştirilen mitralyözler bu
na alamettir. 

Şimdi, ortalık karardıktan 
sonra pek az klırse sokağa çık
makta, sınemaya ve tıyatroya 
da az kimse gitmektedir. 

Memleketin her tarafında tev
kifat devam etmekte iSC<.ie bu 
tedbirler fabrikalarda ve ezcüm 
le Clermont-Ferr.a:nd ve Saint -
Eticnne de vukua gelen sabo
taj hareketlerlle kargaşalıklara 
mani olamıyornıu.ş. 

Marsilyada, İtalyan mütaı eke 
komisyonu azasının, Vioh maka
matına mliracatla, himaye tal~ 
binde bulunduklan söylenmek -
tedır. 

Bu arada, son zamanlarda 
birçok sivil Almanın geldiği Mar 
silya müstesna, Fransada AI -
manların sayısı artıp eksilme -
miştir. Şark cephesine giden 
Alman kıtalanna mukabil, Fran 
sa nekahethanelerine yaralılar 
gelmektedir. 

Churchi~:'fn 
.nutku 

-4-
tzlandada ayni zrunanda çok bOyük 
1ng.ıllz ve Amerikan hava kuvvetle
ri bulunmaktadır. tzlanda ve Tcrrc 
Ncu\ ede inşa ettiğimiz veya geni -
lctt ğımiz buyul hava meydanları ge 
lll'j b:ıhri mıntnk:ıl:ırın kontrolanda 
büytlk bir rol oynayacııkhr. Nıhııt 

zaferin istih allndt' katı bır hısselcri 
olacak veya bu zaferin ist bsal ndekf 
kat'lılmillerden btrini teşkil edecek
lerdir. Buıılar her gece Almanyaya 
karşı gittikçe artan bir şekilde yapı
lan bombar.dıman tayyare hucum -
lannın ıdamesini temine hizmet ede
cektir. 

M. Church.11 nnzilerin lraka hulQ-
10 ve lrakdn çevirdıkleri entrikalar
dan ve Ra iU Alinin firarından bah -
aıetükten sonra deıni.ştir ki: 

Bu tcsebbus b"zim çin beklenme
dik bir hlidıse olmamı..<nır. lrnkd n 
geçen nıünııkalc ~ollarımı7.ı himaye 
etmek hakkımız ve vatlfemizdır. Bı
nacııaleyh bbyle bir ihtimale karşı 

hazır bulundurulan bir II nd lııınc -
ıı n derhal B ... c;rava scvkı cmıedıldi, 
Raşid Ali gayrı meşru ldarc .. :n l nı

rıı. umld · ile se\ kcdilen kltalarımızı 

iyi karsılandıgını iddia etti. 
• • • ~il b saplı yılan ağacı bir dilirdi. Öbek öbek toplanan ce- ye geldik; biletimizi evvelden a- •11« ser ga7.e1:.etii: "lli..n eda n doktü-

~ ~ Ulunur. Yürürken mah- maatiıı ortasında vaizler "istin- !arak kızı bekledik; hakikaten s· R rin abluka hakkını ilga etıneli -
~~-ilııceli ve hiç bir şeyle ca" taşlarmm şer'an ne büyük- annesilc geldiler; tirene bindiler 1 r o men dir" diyor. Müh m l"!lYClere crişcb:lmek için 
~ 1Yormuş gibi bir tavur lukte olması lazım geldiğini ta- m7..de yan taraftaki kompartı- Bu gazete, Bir"e'-'ik Amerika ittihazına mecbur knldıftımm zannet 
~~cebinderenk renk ipek- fil :ıde.ıleıı. ·u :n. tl'~ııı .. r&asııı- mana girdik. Tron kalktı arka- kıt'aSI nın sözde "me.<Jru tica.reti" mü- ti mlZ az çoı. şiddetli teduırı ı -.e 

Her vardır. Zemin ve d:ın renkli mendillerle flama i§a daşım pencereden kafaiını çı- daf aa. etmesi, tamamen tek ta- ycnıd n nlmn . bnll ı de m b ır .ı-
~ göre bunlardan birini retlerı l ı.:!ı kardı ve biraz 90nra bana döne- -o- rnflı bir teJekki olduğunu ilave JnbılC<'C'~ mı tedbirlt?ri mccli n ta -
lal'J Çıkarır ve pomadalı bı- Kusdili çayırında Mahmud rek memnuniyetten titreyen bir Yugoslav hududunu geçti etmektedir. ı.tlb edPCe ndc'l hiç şuı he tmıvo-

l'ac ~n Uzerinde ütilsünü boz be.banın türbesi üşıkların posta seda ile: . Yomiuri Sim bun gazetesi: " rum. iron i •.ti, Rw ordusunun ce-
;. busurette hafif bir do - ımbesı oln u tu. Türbcnm yanın - O da pencerede! dedi. Londra, 13 (a:.a.) - Bükr~ Bırlcsık: Anıcı·, nın Avrupalı nub cemıhil d le vcrmemı 1 \e a _ 

llOt' nu yaparken bunın- da.kı mezarlnrın her birisi bir - İyi ya, dedim. Birşey söy- te resmen bildirildiğine g6re, anuhariplerden birine yardım et kcri kı ""<' nmızle hava km•\etıe-
. tna &ltun numaramz göz- zanpa.raya mahsus posta kutusu le. bir Romen Jutası Yugoslav hu- mek üzere bir kafile usulü tat- rımizin o oda hnrekcte geç .. Jmesi.ni 
~in arkasında nazarlarını gibi idı. _ Ne diyeyim? d~ıdunu geçmiş ve Tunadaki sey bik ederken denizlerin serbesti- mumkun kılmı.,tır. Bu ışg; ı Alman 
~ 1• 'bayıltması ı:;aritır Ce- Zan paralar "sudfır"dnn, yahut • - Güzel bir !akınlı bul. Şöy- rısefaini te:minııt altına almak sinde nasıl israr edebileceğini " mu h!\ lisinln ~ark::ı daim ılcrl f" i-
~ıkan mendil penbe ıse, "ecille İ- ri Jlden" bilmem ne le şairane bir söz. ifacı:c .T"mok mevzilerini işgıaJ anlamak müşkül olduğunu s<>y- ne kıırşı yolu kapay ıcak bir k::ılk n 
~ sende·•, yeşli ise ".Mu- efendinin koca kavuklu mezar O aralık tren Samatyaya gel- etrnıştır. lemektedir. I t~kil etliiinden ingiltz gnyel rine 

il erdim", sarı ise "sarar- t~ımn uJtma.ın mektuplarını a- mişti. İstasyonun yanıb:ı.şında =======~========~~~========= de hizmet edecektir. Askeri ın ı _ 
'-' ~~dum" al ise· "beni koy- lırlar ve hır defa olsun mezar boş bir arsaya yaş gübre yıg-r- yetleri p:ırlak blı surette tc nhür c-
~·· kumru göğsü yanar sa.hibıne bir fatiha okumağa bi mışlardı. Arkadaşım ilhamını bu B •• L A"' L E' d den Hind kU\veUeıi bu hususta mü-
~eltli "halime ramet a hercai" le lüzum görmeden cevabını da gübre yıgınından al::ı.rak: ugun e tezayit bir rol oynayacaklar ve bunu 

' t, pulsuz, masrafsız nyni vasıta ile - Of! dedi. Görüyorum ki yaparken harp fclAkeUni Hindıstan 
~\tv~~ıny:r.:ş ~nepalmenne',,1dere gönderırlerdi. şu gübre yığınına sinekler bir 

1 
Mevsimin iki !büyük filmi birden· halkının aile ocaklınmdan binlerce 

\ Ur Kağıtban zanparalığı iki kıs- konuyorlar, bir kalkıyorlar; bir l YJKI , N 1 , · . mil ve belki de dııha faila uzakta 
~l · Bu hazır mektuplar • ma ayrılırdı. Araba ile giden • konu~orlar, bıı: kal~_yorlar.. - L.1 MABET ?. - 13KA ıOAl KQff11USU tutacaklardır. ah; kabartma çiçekli ya- lerle sandalı tercih edenler ... A- Kolunu çektim; dondil. _ " Muttefik cephe ş meli şimalde Spit 

.. nda mektup götüren rabadakilerin zanparalığı san - _ Ne va.r? Dedi. ••mliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİm;;====::.: bl'rgdcn gnrp çolune Tobı-u kadar 
u:vercin resimli zarf ve daldakilere nisbcten daha kibar- - Sinekler konuyorlar, kalla- .• ; !im. bir hılAI leşkıl etmekted r. Bu cephe 
i .,;.'Pe~~t!bd~-i-h;~~aı~ ca olurdu. Uzaktan gülüşmcle.r~. yorlar ... Sonra ne oluyorlar? 1 Geçen sene zaferden zafere koşmuş olan .,. kısmımız mıktarı giındm güne nr-

1'1 um gı ı terAıp ı hi- etrafa çaktınlrnadan işaretler - Bırakmadın ki taımamlıya· ! tan ingiUz ve iınparatorluk orduları 
~ a, gönderilecek ma,uka - ve mutabık kalındığı zaman Si- yun. Kıza benimde gönlüm si- 1 ş A R K tarafından tutulac::ıktır. Bu ordu! r 

l'ı&~fJın veya esmerliğine gö- lihtarağa yoluna doğru uzaklaş nekler gibi si7.e konuyor diye - s • Buyük Britanyada, Birleşik Amerı-
~~l> ınısur. malar. o civarda Kuşdilindeki cektim. ' ıneması kndmı, Hind.standıın ve Avw;tralya-

la aranın en çok kullandığı '.Mahmud baba gibi fuzuli bir - İyi ki demedin. O zaman 1 
, dan deniz yolilc getirilecek erznk 

alJ!'dan biri öksürUktür · posta şubesı mevcut olmadığı sen sinek olunca onunda fışkı y • 1941 1942 • ve malzeme llc iııŞ<- ve techiz edile-
~ aralarında dolaşırken için bu vazifeyi bir tarafı men· olması lizımgeliyordu! eni • 81Dema mevsİmİnİ it cekUr. Emniyetin yapılac. k bfr hü-
''k: u maşukasına bu mev- zul, kıvırcık saçlı "seke seke ben Acemi zanpara başını bir daha j cumıı karşı mahfuz bulundunnıık 

Otı 8.rtvizit"le haber vere- geldim." Oynar gibi zıplaya zıp pencereden çıkardığı zaman ca- 19 Eylu"' 1 Cuma ak~amı saat 21 d için ayni zamanda hem AUantikte 
("l U kafesin arkasına koştu laya yürüyen bir dilenci ile "du- nanın içeri Çekilmiş olduğunu Y e acıyor Ve l•cm l •ıd }('niz"nde k ıf ıı kt la 
ıı~~ ihtiyat etmeli çüııkil vara dayanma yıkılır, ağaca da· gördil. Ağlar gibi bir tavurla: B • dt-n.z ku\\ctl rinin bulunac:ıgım soy 
bıuşt..:ıarkına varırsa kızla- yanma sökülilr. Hanım allaha - Pencerede kimse yok; de- ; u sene Şark sinemasının intihaıb ettiği Zengin ve mükem- leme le bnhtiya ım. 
altı çıkaran ?.anparayı daya.o allaha. diye sözde sebilci- eli. nıel şabeser~r:. ge?en sen. e takdir na.za.rlarjle seyredilip ı tikl ide muk dderat ne turliı 
~ llı ıslamak herkes iç.in lik eden yeşil sarıklı diğer bir di - !Merak etme, dedim. Sinek- al.loş~anan ~utun fılmlenn fevkinde bir mu\'affaldyet ~ tecelli cd rse et.<in Q mm a.ff k t-
i' değil helll hatt! farz - lenci görlirdil. ten kaçmış olacak! DaCagı temın olı.. • ..maktadır. ler biıi tarihte hürmeUe andır l k-

Bu iki dilencinin - araba - ULUNAY tır. Bu surcUc vazıt'e uğrunda ta _ 
kibine karar ı.erdiiimlz ınulhış ., 01 

l_H_e_r _s a_b_ah~J 
TOrk ŞimendOferclliğinioı 

şöhratini korumak 
lc\zımdır 

Şimdi milliyetini bne la~ 
. kile hatırlıya.machğım ~ 

ecnetbi do s t um baaıa. Türk 
§lmcndlf eı:clliğinin, intizam ba.-1: 
kımnıdan, dünya şimerıdifereililt: 
alemi~-~~ yüksek bir mevkij 
işgal ettiğini temin etmiş ve şa.rı 
yet yanılmıyorsam, ibeyı:ıelmi -
Jel mikyasta ya dönfüncü y.. 
!butta lbe§inci geldiğimizi ·· I&o 
mi~ soy 

Demiryolu siyasetimizin da.ha' 
başlanğıcmd& bir yabancı ağı> 
dan çıkan bu sözlerin beni ne 
~~--~~olduğunu, ika> 
ılın huvıyetini bile unutmuş ol-
mama rağmen, onun sözlerini 
halıi hatırlaımamla sabittir. 

O takdirkar sözler üzerinden 
seneler geçti ve Türk ş.imeııdüer 
C'..i !iği dev .adımlarla ilerledi. Ya
pılan muvaffa.kiyctli hamlelerin 
tevalisi benyclmilel mikyasta de 
recemizi yükselttiğinde şüphe 
yoktur. 

Lakin son günlerde görüyo -
ruz ki uzun bir çalışmanın ve 
büyük gayretlerin mahsulü olan 
bu haklı şöhret zedelenmek teh
likesine maruzdur. Trenlerin ka 
lai>alığı mazur görülebilir zira 
bazı katarların ilgası bir çok 
vatandaş!~ ayni vagonda üst 
üste yıtımıştır. Ne ~alım ? 
Bu yaşadığunız anormaıl devre
nin memleketimizde de uyan -
dırroası tabii olan bir 
aksülamelidir. Her va.tandaf 
biraz zalımete katlanmak feda
karlığını gÖ7.e aW-ak. seyahat 
edecektir. Fa.kat öyle pürüzler
de vardır ki hem yolcunun, hem 
de katar memurunun mütekabil 
lıü.snüniyetile pek çabuk orta -
dan kaldırılabilir. Buda yolcu
nun en ehemmiyetsiz bir mev
zu üzerinde derhal en yük.sek 
perdeden şikayete başlaması 
memurun da en makul en yerm: 
de bir talebe karşı: 

- Ne yapalım efendim ist... 
yona şikayet ediniz! yolunda 
basma kalıp bir mukabele ile 
işin içinden çıkmak zilıniyctini 
leı>k etmcsile mümkündür. 

Yolcu haklıdır ziıa navlun ü~ 
rctine göre müşteri, rahat se~ 
hat etmek ister. Memurda hak
lıdır çünkü katarın o derece 
müzdahim olması nihayet onun. 
kusuru de~ıildir. Fakat sa tlerc. 
b"rbiıile miinasebct halinde ya
f} mak mi."Cburiy ... nde bulunan 
yolcu ile memur muteka.bil hiis
ııi..ıniyetle pekala anlaşa.bilirlr ve 
bazen hakiki bir cehennem aza,. 
'bı haline gelen seyahat daha hoe 
daha eğlenceli geçe lilir. 
Diğer tarn.ftan Uemiryolu ida

n>mız son 7Amanhrda. üç bet 
sa.at gibı Tür cndıfercı -
nin şöhretile gen; .ten mtitena
sıp olmayan teehh ı.rJeri ortadan 
kaldırnnk icin ica!> eden tedbir
leri almalıdır. Me ela Toros siir
at katarının h dutlanmız harı
cinde ihdas edikn baZı müşkı
lat y··,.ünd n muntazaman , e 
~l~e ı. den geciktirfül •!ini 
ı~ıtiyonız. Mukabelei bilınisiller
le bu halin ?ni:ııe geçibn ıun 
pek de müşkül olmachğı k3llaa -
tind ;>iz. 

rk ff m n iferciliğinin ~öb
relini korumak 18.zundır. Sf) ın 
M: n:ı.Jmllt ve1t.Jinin c>.hcmn ·yct
le dıkkat nazarını çekerin .. 

A. C. SAR.4ÇOGLU ... _______ .._ _____ __ 
M V LÜ D 

Eylülun on dörd• ncu bugunkü pa-
zar mı ıkındı n maı:.ını müteakip 
l3 nd l tH.151 caddc 'nde: Ağa 
ro ı nd ıncrhwn Dr. l\1a1 r T my 
ruhuna ttha! cdılmek üzeı, mcı. lilt 
ku t oh n aımdao se\en crın ter 
rıfleıi ne alunur. 

Alleal 

MELEK 
ılnemuı 

17 Eylül Çarşamba 
aktamı uat 9 da 

l:' eni siıım1s lltM'Mnhıe IK'ft8 
bir komedi 8e ba§hyor. 

KAR iMLA 
EVLENİ YORU 1 

Baı Rollerde: 

.JOEL MAC CRJı}A 
NAL'VCY RELl .. Y 

Robind l'ou.1g-Oeso.· Rom ro 

uzerınde buraya kadar gelmış .v ,•ı
rıu~ oı uz. Her tılrlu \ akitsız c 
lere kanılınnk gıbi bir ha.rC'keh 
liz lıyadlıırı halkı olarak rcc 
Ö ılnmck \ "Cya parlak tahmı J 
bulunmak vaktı değildir. Fakat 
'ar kı bır ne en el vaziyetın 
dım n u t n herkesin gbzuc 
ı hem ümıdsiz gozukily du. 

n vr t ıçındc bulunan b1.1 • 
) ..ı d yeb lıriz ki mukadd 
\ e ruh k "vetlerımıze her 
h k m bulunmnktnyız. 

SON 



Sayfa:~ 
' -. 

YENt SABAH 

1 HERGELECi İBRAHİM 
~Yazan: M. Sami Karayel 95mB! 

Yazan: ULUNAY • • B Tefrika No. 76,.,. 
l'VVVVV'~~ 

Deli Hafızın bu sözlerini işi-ı İşte bütün bu mülib.azaları 
den Tosun, içerlemişti. Ne o- gözönünde tutan Tosun, dah:a 
lmsa olsun Hergeleciyi yenme- güreşin ilk hamlesinde hızla ~-
ğe çalışacaktı.. Hergelecinin o- reşe girmişti. Ya, çabucak yenı- ! . 
ynnJanna ve manevralarına düş lecek ve ıahutta küçük hasrru-ı 

Birdenbire vaktiyle olduğu : ise ma.tha.a.ya gel tat:silatile Y~ 
gibi sanki bu sözü ona birisi ' değilse telefon edersin. Beldi -
flsldamış za.nniyle, etrafıma 1 yorum. 

mı~~~ladı .• lkita.raf daJ ::ı~=~:.ularakbirbiçi·.eaş d·ış nezle grı·p romaıı·zma 
peşrevi kısa kesmişti. B1r an .• Herge~~ .Tosnn';ID şiadetli ' ' ' ' 
evvel kapışmak kozlannı pay gıll'e§e girdiğini gôrUnce oda, o- :ıu • • .. .. ... 

t>aktnn. İzzet anladı ve gilldw ~anın .Boğaziçlnde, ~~ 
- Merak etıoıe, dedi, ilmi :ter- smd& otmeyo.niu. Gayet t:JI>' 

vet imtihanında. olduğu gibi bu-
1 

kafada, ınütebekir. ~ 
nu bana kimse tısıJdamadı. Ba.-ı bir adam o!duğunu bilJ;rdik. 1.ıt
yat imtihanında insanlar ara • ı ~r istemez arkadaşlaı:a v~,! 
smd.a. mtil>adele için knUandan tim. bir otomobile atladmı. ~ 
e.n sağlam '\l!8Sltanın ,at mıh ol· çıkbm, Y aJıya. vardığmı ~ 
dnğunu; emin ol. kendim bu> ~ ha.zretteri henilz ~ 
dum ve bu keŞbnden de.lıi~ Po-- ~ış .. Kapı.cıla.r, ya.~ 

etmek azminde idiler. Ianca hızile güre§e girdi. Ve, gtt ı. ..,ev ralıı, Kırıklık ve Bulun Agrılarınızı derhal keser 
Güreş eateresan olac.alltı. T<>-' RŞi ka.rış:tQ:dı. J 

sun ve Ifeıx'elecl, ikisi de azılı Yani :S--ez,geı~ gttreşi k~ - cabında gOnde 3 kaşe alınabilir, TAKLITLERNlDEN SAK'INıNIZ, 
ve değerli pehlivanlardı. Ba§a.i- tirma.k1a oyundan ayana~ Her 'Yerde pullu kuturarı ısrarla isteyiniz, 
tının yeni yıldız.laa idile». ğe ibaşlamıştı. Bu, Hergeleel ıçın 

DIJl.i Hafız.. en &de yer al- 'bir cünfbüştti. A.ra.yıpta bulama-
ımştı.. Taraftarlar birbirleri.le dığı bir iıJti. Çok iyi tanıdığı bir ____ , 
milnakaşa ediyorlardl: hasmı ona istediği a.va.ntajı ver- TAKSIM 

, KAT1YEN 
IHTIYARLAMIY AN 

KADININ 

man değilbn beni tanıdıkları ~ doğJ.11 J! 
Rıdvan; Ji:mhta. gittim; miihiırdar J>"' 

- TfNfik dedi. Anlattığn~ -.,in beyin oda.ama girdiıXJ.: 
vak'a çok güzel.Fa.kat çok nezih - Buyurun bepn, dedi S
oka.dar ki güzel bir hikaye mev- yır oal ! . 
zuu olur. - Bir şayia çıktıda onu ıabJıJ 

- Tosun, bugün İhramı ye- m.iş demekti. 
necek.. . Güreş ne kadar karışırsa Her-

- O imkan yok yenem~ geleci için o kadar iyi idi. Nasıl 
l'bramı.: olsa hasmını bir taraft.a.n ·boşla-

Yatılı 

Yatısız Ana Kucağı 
iLK OKULU 

KIZ 
ERKEK 

Lakırdıya az karışa;p. Cevdet: ka geldim. 
- Ben ~edi hatıramı anlat - - Ne şayiası? 

mak için nakledilen fıkraların - Paşa istifa mı ediyor? . 
1 

fazla nezih olmruanna ıwr·a:t. e- Mühürdar hayretle göilerıı> 

- Ona Ezerçeli derler.. Hiç yabilirdi. . 
yenilir mi o? Tosun, Fi!ibeli ile e~yce ~ır g_li: •ı•••Yuva ve sınıflar için kayıtlara başlanmıstır. Telefon: 40181 

- Tosuna ekımek var bugün. reş yaptıgı halde yıne dıp diri - •.;ıM ' :ag 
Tosun olanca hıziyle güreşe idi. Hergeleciye canlı giriyordu.------·. - ilk -Orta - Lise ••n•--ma 

:~eğe' karar vermişti. Hızlı Ve, ikide birde de çırpınarak na- Yatılı SlkRl 
dilmesini bekledim. Çünkü be- açtı: ·ııı 
nim en unutulmaz hatıram ek- - Hiç haberim yok. Size ki 

bir güreş yapacaktı. ~atıyordu: ıstı• kla· 1 ı ı·sesı· 
Here:eleci, Tosunun derecesini - Hayda Turam be!. Ya.tısız . 

biliyordu. Onun ne yapll'bileceği ~ergelecidc hasmını mukaıbe-

Kız'. 
Erkek 

seriya çocuklukta muayyen bir söyledi? . 
yaşa kadar başa gelen bir ha- - Matbaadan söylediler. VU 
<lisenin bende büyük seneler far nu tahkik için geldim bir J<er* 
kı ile tekerrüründen ibarettir... sorsanız.. 1 ıi, ne gibi tabiye tutacağını, ne lesız bırakmıyordu. O da çırpı -

reden girip nereden çık~"ına narak : 
vakıftı. - Hayda Tosun be!,. 

Sonra Hergeleci, eski Hergele Diye nara sallayordu. Güreşin 
ci değildi. Ok.kalanmış, adaleleş- i1:Jc beş. o~. dakik~ı iki ~as.mın 
miş, irileşniliıti. Kolay kolay ye şiddetli hucumlanle geçti. 
nllir yutulur şeylerden değildi. .. 'Dosun, h~nın. oyunlar~n~ 

Hergeleci, tanıdığı ve, güreş- duşmemek ıç~n dalına tem}nnlı 
tiği pehlivan olursa tereddüt • da.wanıyor,. bır oyun .~aptıgı za 
süz güreşe girerdi. Eğer tanıma m~. tam bır varlık go.~~reme -
dığı pehlivan olursa ilk güreşin- :mış ıse derh~l oyun~ ço~uyordu. 
de güreşe girmez hasmının ham Oyunun_ peşınden gıtmıyor. İs
lelerini beklerdi. Ve, bu hamlele rar etmiyordu. 
ri def eyledikten ve, hasmına Hergeleci, on dakika kadar 
inkisar ve.rdikten sonra güreşe şiddetle hücum ettiği halde inat 
girerdi. çı hasmının elinden bir türlü o-

Halbuki, Tosunun güreşinde yun alama.mıştı. 
Hergelecinin başka türlü bir ta- Tosun, hamlelerini hep kapalı 
biye tutmasına lüzum yoktu. yapıyordu. Hamleleri tek cephe-

Hergeleci, Tosunun içini dışı- li idi teselstil yoktu. Fakat Her
w biliyordu. En son güreşi olan gelecinin hamlelerinde teselsül 
Filibeli Hede nasıl güreş tuttuğu vardı. Bir oyuna girmek ıçın 
mı görmüştü. yaptığı hamle eğer tutmamış ise 

'I'ooun, dünya kadar güreşi öğ del"hal ikinci oyuna girmeğe ça
r«ım.iş olsa Hergeleciye, güreş !ışıyordu. 
uydurmasına. imkan yoktu. Tosun, hamlesini yapıyor, oyu 

Ama, güreşdi bu ... Belli olmaz nu alamamış ise 9-erhal çekili
iı. İnsan lbirde bakarsın bir ta- yor ve yahut aldıgı oyun tam 
raftan kayıp mağlup oluverirdi. d?~amış ise bıra~ıyordu. İkin-

Tosun, çok iyi bilirdi ki, Her- cı hır oyuna geçmıyordu. 
geleciyi yenmek kolay değildi . Kurnaz Hergeleci, Tosunun 
Fakat ümit bu ya!. Belki bir tuttuğu tabiyeyi derhal sezdi . 
tarafından kaydırırım diye düşü Oyuna düşmemek için ne yap-
nüyordu. mak istediğini anladı. 

Tosun Filibeliye yaptığını Her Hergeleci, kendi kendine gülü 
geleciye yapamıyacağını biliyor yordu. Tosunun bu güreş Uı.ıbiye 
du. Öyle güreşi uzatıp hasmını si hoşuna gitmişti Ve kendi ken 
yorarak musaraayı kazanacağı4 dine: 
na. emin d~ğildi. - Aferin Tosuna!. 

Sonra Tosun, yine bili)'(>rduki Diyordu. Bir güreşçi ancak 
Hergeleciyi ezerek yenmek de böyle güreşebilirdi. Hasmı anla 
mümkün değildi. Ona yapılacak maması ve, onun kıarakterine, 

Talebe kaydı için her g Un mUracaat edilebil"°'. 

Şehzadebaşı. Telefon: 22534 

Yük!eh ziraat enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 

Hüsnü: - Ben nasıl sorarım be)'İlİ1' 
- Aman Cevdet; dedi; ben - O halde tekzip edeliın. · 

senin hiç bu kadar güzel konuş- - Benim sözüm üzel'ine tııl 
tuğunu bilmiyordum. Ne oldu- tekzip edeceksiniz? 
ğunu pek güzel analdığımız me-ı Mühürdarı korkutmak içi~=10 
seleyi bize ne temiz bir ifade - "i'abii, dedim. Başka tllf 
ile söyledin. nasıl yazabiliriz ki? 

Cevdet: Mühüı·dar, biraz düşündi.i._ .
11 ı - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü Veteriner :fakültesi askert kısmın bu _Ne zan ettı"n ya'. dedı·. İn- ıı 

· il t d - Ben bir kere paşaya sı .: 
yıl sıv am evreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun- san her istediğini söyliyebilir • geldig~inizi haber vereyim .. !),' 
luk imtih:mlarmı vermiş olmak µrtile talebe kabul edile<:ektir. lstek.lilerin J<• 
aşağ1daki şartları haiz olınası l~zundır. Fakat söylemesini bilmeli... 1 bir tarafına rast geJirde sizı 6' 

Bakalım Sonuna kadar mu bu] eder~e kendı'nı· z sırasını g A ~ Türkiye Cümhuriyeti teb~asından bulunmak, - - "' 
B - Yaşı 18 _ 22 olmak (22 dahil) dir. vaffak olacakmısın? j tirip sorarsınız. , 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete - Elbette muvaffak olacağım B~ dakika sonra mühürdıl~~ 

ınüsait olmak «dil rekaketi., oianlar alınmaz.> Anlatacağım vak'ada ufak bir - Buyurunuz, dedi. Kendi· 
D - Tavır ve hart:keti, ahlakı kusursuz ve seciyesi sailam olmak, gılzet bulmayacaksınız. Dilimiz 1 salondadır. Sizi kabul edecelt~, 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olııuunak cbunun için de :ıa- .buna gayet müsaittir. Şimdi din I Öntimüzü kavuşturduk Pıı d 

bıta vesikası ibraz etmek> 45 Y~~a ~ldu~ halde yüzünde hiç 1 leyin: 1 nın oturduğu salona girdik. ~-
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna şu vesikalan batlameları IAzımdır. bır çızgı, hiçbır bW"Uşuğu yoktur 1 "Ben hepinizden eski gazeteci 1 razam yaldızlar içinde geniş.· i~ 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti . Açık, yumuşak, ve bır genç krzıııki olduğum için eski reJimlerin Jonun denize nazır pencere~iJl O' 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü ask~t hastahane raporu ve a§l ~i kusu~ blr cilt, adeta bir ha- sadrazamlarına yetiştim. O za-1 yanında kocaman bir koltu~ııeııı 

kA~d rıka denebilir. Fakat bunun fennJ manlar mesleo-irnizi yalnız mai- turmus. parmagın~ da, dede ıriil~; 
6' ı, bir izahı vardır "~ • bı·r zum" rild yuzu·· "ğü' panldatarıv-. 

C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehaddnam~i veya tasdikli sureti. ı l~te, bu, Viyarıa Üniversitesi Pro- şet için sevmezdık ona karşı biz- eli 
D - Okula alındığı takdlrde askeri k:ınunı nJ.zam ve talimatları kabul fesörli Dı. Stejskal'm şayanı hayret de başka lılrlü ıbir aşk, bir bağlılık bir karış uzunluğunda sarı ~ ( 

ettiği hakkında velisinin ve kendisinin ııoterlikten tasdikli taahhüt senedi. keşfı o.an "Biocel,, in neticcsıdır. vardı. İzinli olsak yahut işimizi ribar bir ağızlıkla sıgara i~1~a 
Talebe okuldan istifa etmek isterse.okulca tan.,kkuk ettirilecek masrafları "Biocel., her yumuşak ve kusursuz bitirip matbaadan <;ıksak bile: arada yüzüklti parınağile sıgıı. 
birden verir ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. c.ild için ehem olan gençleştirici arada gazeteye telefon ederek nın külünü gümüş tablaya siJJ<t' 

E - Saralı, uyurken gezen, sidl kli, bnyı!ma ve Cırpınmaya muptel~ kıym ctlı ve tabı! unsurdur. Şimdi, nerede olduğumuzu haber verir-ı llyord.u. 
olmadı~ı hakkmda velilerinin notc>rlikten tasdikli taahhüdnamesi. «Bu gibi ~ı:be renktekı _Tokalon kreminde dik. Bir akşam işimi erken bi- Eski sadraz.:ımla.n taklid ~·~ 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan anla- k BlocC'lld bulunduıgundan, sız u:ı:ı.r- tirdim bir iki ahbapla Bomonti-

1 
meğe çok meraklı olduğu ıCI 

~10n1ar okuldan çıkarılır ve okul m<ı~rnfinrı velilerine ödetilir. ' Heenr csı bınhızı kbeslk·t" ved gen~leştırır. "tt"k b" uf k f b" ç t 11 · kl' b "r efl' ...- . " a a ıı:;ınız a çızgı ve ye gı ı , ır a ıçı ıra a -
1 

sır ına yo u sarı ıpe ı ı tıil' 
3 - tsteklıler bulundukları mahallerdeki askerlik ~ubelerine i~tıda ile buruşuklukların ·kaybolduğunu ve tırdık, bardak bardak içerek gü tari giymiş üzerine sırmalı tıt' 

müracaat edecekler ve şubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal biraı daha genc;leştiğinizı ıtörilrsü- le eğlene vakit geçirirken g;ar- meşlah geçirmiş, başına da J3ıl 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitiL<;ü veteriner fakültesi asker! nüı.. son geldi: "İçinizde gazeteci Cev yaz bir takke kondurmuştu. , 
talebe ~mirliğine gönderil~ektir. Müracaat müddeti eylillik 25 ine kadardır. Günduzlerı ıçın de beyaz renkteki det bey hanğinizse telefona isti-ı patlak gözlti, köse sakallı, ~t 
Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. (yağsız) T<>kalon kremini kullanınız. yarlar!" dedi. tur çivisine benziyen ufak tefe:; 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat sıra- Bu sayede cıldinizi tazeler, sıyah Telefonda tahrir müdürünün adam, geniş koltuğun içinde l<fiel 
sına göredir. İstekli adedı' tamam olunca kayıt ı'şlerı· kapan•• ve kabul edı'len noktalardan kurtarır ve açık mesa- . dı bo 1 .,; " 

u.u t kl şt 0 d h sesıni tanı m. luyordu kendisini etek e»" •• 
lere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapdır. (6933) m::ı mı sı a rrır. n yaş a a genç S Ce d ? ı·lı• 

görilnunuz ve ôyle de kalınız Yiızü- - enmisin v et. üzere eğildiğim za.man :ıy[!·' ıl· 
nüzün zayıflamış adalelenne nıha- - Benim. Ne var? rınd.3. da kırmızı mcrkublar l 

güreş düpedüz hamle yaparak tekniğine karşı tabiye kurması 11•ma• Leyli 
Erkek Yeni Kolej yet verinız Bu c;ırkın tenden kurtu- - Şimdi Sadrazamın konağı- duğunu gördüm. ıılJ 

lunuı Mektepli .luı olduğunuz ?:a- na git. Bir istifa şayiası var. Sol eli Ue kt.":1 hir t.ı>nı!"fı!1 
musaraaya girmek ve, iki dir ~ !Azınıdı. Demek Tosun, artık 
hemlik yerini bularak tesadüfün bunları düşünür hale gelmişti 
yardım.ile birşeyler yapmaktı. (Arkası w.:r) 

lstanbul deniz komutanlığından 
Den.iz gedikli orta okulu birinci musabaka imtihanına giren okurların 

'c.abUl listeleri gelmiştir, AlAkalı okurların hemen İstanbul Deni• Komu-
tanlığı.na müracaatlan. (8023) 

Zirai kombinalar kurumu 
müdürlüğünden : 

Hangar inşaatı ilanı 

tık - Orta, - Lise 
mr.nld taze, .c;ıkı yanaklarınızı ve Bunu hemen tahkik et. Doğru etti: (Arkası vll.T) ~ 

m...ı.. 7 tatlı guzelliğiniı.ı ıktisap ediniı:. Cil- """!!!!!""!!~~~~~'!!!!!!"!"!!:!!'!!!!!!!""!!~!!""!!~~~~~~~~~.._..-_ 
.&.i:Hl.Slmde Sıra.serviler 86 din gıdası olan •bu ıkı muhtelif To- , = 

MUdUr Sabık şı,ıı Terakki Direktörü M. All Haşmet Kırca kalon kremmın harikulade netıce-
H lerindcn fevkalade mahzuz kala-ususiyetleri· Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebesinin sıhhat , 

• caksmız. Aksi takdirde paranızı ve inzibatile yakmdan alakadar olmaktır. ~ "'" memnunıyetle iade edeceğiz 
Telefon: 41159 t!&H*A* --~ .--a _______ .. __ _ 

1 Devlet D emiryoHarı Ucinları 1 
Bir sene içinde t:zrnit deposuna gelecek tahminen 5000 ton maden kö

müründen 3700 tonunun tzmitte ve 1300 tonunun da Adapa.z.arında vagon
lardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürün yine ayni mahallerde 
yerden makine ve icabında vagonlara y(ık:letilmesi i~i açık eksiltmeye kon
mu:ıtur. 

.' 

Zirat kombinalar kurumu için Trakyada Türkgeld.i çiftliğinde, Alpı- Eksiltme 17.9.941 tarihine müsad.if çarşamba günü saat 11 de Haydar-

PARASIZ - - l3u ·gazetenin 
her 0kuyucu bayanı, derununda 
{beyaz ve penbe) renklerdeki 
Tokalon kremleri ile muhtelif 
renklerde Tokalon pudrasının 
nümunelerini havi lüks bir gü
zellik kutusunu alabilir. Amıba.
laj ve sevk masrafı olarak 20 
kuruşluk bir pul aşağıdaki ad
rese gönderiniz. 

Tokalon servisi 11. A. Posta 
kutusu 622 İstanbul. 

köy, Eskişehir, Gazı, Yerköy ve Aksarayda ahşap hangarlar inşa ettirile- paşada birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
cektir. Beher hangarın muhammen bedeli 18.399.50 lira ve ılk teminatı Muvakkat teminat 122 liradır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ko-
1.379 lira 96 kurustur. Şartname ve projesi Ankarada kurum merkezinden misyonda bulunmaları lhundır. 1 1 
iki lira mukabilinde alınır. Pazarlık suretile ayrı ayrı veya toptan ihale Fazla izahat ve şartname almak istiyenle.r işletmeye müracaat etmelidir. Askeı lik işleri 
15 Eylöl 1941 pazartesi günü saat onda Ziraat Vekil.etinde müteşekkil "7700" -------------
komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa gi.rebl1mek için bu nevi inşaattan as- ==::::======::::============================================ Eminönü Ae. Ş. Bşk. dan: 
ıari on beş bin liralık iş yapmış olmak şarttır. c6155 - 7705) Yüksek Öğretmen okuluna talebe n:.·;;:~a~:.0~!~0~ğ~3~~~~~ 

kabul şartları : Geret 302 (1107) Dz. makine Yzb. tstanbul Fiyat Mürakabe 
komisyonundan 

Mehmet Ali of. Mustafa Sami Him- 1 
Okulun gayesi Liselere öğretmen yeti~tirmekt.ir. Yatılı ve parasız olan met oğlu. 303 (1552) Dz. Güverte Umumi deposu: Z. SAATMAN Sultan hartıc:ıf11 

ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağJdaki Şubelere ayrı- Yzb. Abdullah oğ. Ahmet Adem . 7 
110 No. lu ilAn: 

Ellerinde yüz kilodan :fazla buğday, arpa, çavdar yulaf, mısır ve bun
ların unlarını bulunduran hak.iki ve hükmt her şahıs mevcutlarının nev'i, 
cinsi, menşe miktar ve hangi sene mahsulü ohiujtunu ve malın kime aft 
bulunduğunu ilan tarihinden itibaren 22/9/1941 Pazartesi ak~amına kadarı 
bir beyanname ile İstanbul belediye hudutları dahllinde vilayet iaşe mü
dürlüğüne, kazalarda mahall1 en büyük mülkiye amirine bildirmeleri ve 
bu mtıddetin sonuna kadar mevcutlarını başkalarına satmamaları hususu 
ehemmiyetle ilan olunur. c8150> 

lstanbul elelıtrih, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

ı - Takriben 1300 aded elbise ve şapka ve 800 aded palto mektupla 
teklif istemek suretile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 700 ilradır. 
3 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedariok edilecek §artnamesindeki 

tarifata uygun olarak 18/0/1941 perşembe günü saat 17 ye kadar Metro 
hanının 4 iincii katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde veriJ-
ıniş alınası lizımdır. (8090) 

Maarif Vekilliği 
Erkek Terzilik Okulu müii.irliğinden 

ı - Nihari, parasız ve muhtelit olan erkek teı-.dlik okuluna en az ilk 
okul mezunları alınır. 

2 - üç yıllık ciikiı; tahsilinden sonrn talcbeyP. dikiş ve dördüncü sene 
biçk! tahsilinden sonra da biçkı diploması verilir. 

3 - S:ıat 19.30 dan sonra ve biçki tedrisatı için aynca gece kursları 
vardır. 

4 -· Krıyıt devam etmektedir. 
Fnzlıı iuılıın nlmttlt 1çin okula milrncaat 

OIVANYOLU. :rclef.on; 
(8110) 
lUSO 

lır. Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, ~atya, Matematik, Fizik - Damgacı aoı (791). Camcıbaşı han 
Kimya, Tabit İlimler, Yabancı Dil «Fransız, İngiliz, Alman Dili ve Edebi- Hüviyet cüzdanlariyle birlikte a- ==================================================::::::::'.~ 
yatı.> Okula girmek için Lise Olgunluk imtihanını başarmış olmak ve bi- cele şubeye müracaatları iHln olu -
l~re tarihi tesbit ve ilan edilecek olan kabul imtihanını kazanmak şarttır. nur. ı Jl' 
Namzet kaydı 1Eyliı1de başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Okul ============================ 
binasında yapılır. Daha fazla tafsilat almak istiyenler Okula müracaat ede- TÜRKiYE CÜMHURiVETI 

ZİRAAT BANKASI bilirler. (6958) 

Kırıkhan mal müdürlüğünden: 
1 - Kırıkhan kazasına bağlı Gölbaşı ve Karasu nehirlerile Hırsız 

pınarı gölü (Karasu nehrinin Reyhaniye şosesi üzerindeki demir köprü
nün &lt kısmı> nın üç senelik balık avlamak ve saydiye resmi iltizama ve
rilecektir. 
· 2 - Senelik muhammen kıymet 8000 seki.z bin üç seneliği 25000 yirmi 
dört bin liradır. 1 

3 - Şartname Kırıkhan mal müdürlüğündedir arzu edenler oradan 1 
öğrenirler. 

4 - tltizam açık arttırma ile 24/!l/941 çarşamba günü saat. 10.30 da 
Kırıkhan mal müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılııc;ıktır. 

5 - Muvakkat teminat % 7,5 hesnbile 1800 bin sekiz yüz liradır. 
6 - Yukanda yazılı artırma günü ıhale saatinden bir saat evvel ta

liplerin depozito akçelcrlni mal sandığına yatırarak muayyen saatte ın&k-
buzlarıru komisyona ibraz etmeleri ilan olunur. (7936) 

·zA Y 1 DOKTOR m:GZ3ı18 
Kaciıköy Kız San'at okulundan al- HAFIZ CEMAL ~ 

mış olduğum 87 rıuınaralı 11/12/93!) 

tarihli tasdiknamemi zayi ettim. Ye- ı ~ Lokman Hekim~· 
nisini alncağımdan eskisinin hükmü " 
yoldur. 

Kadıköy Cevizlik Şair Ldti.f 
ılOkak No. 54 de Müzeyyen 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolo 

Erdek Asliye Hukuk H~kimlljjin -
den: 

Erdegin aşalı Yapucu köyünden 
Hasan kansı Haticeye; 

Kocanız; Nuh oğlu Hasan tarafın -
dan aleyhinize açılan boşanma dava
sının gıyabınızda yapılan muhake
me ve tahkikat sonunda: 
Aranızda mü~terek hayatın çel<il

mez bir hale gelmesini mucip olacak 
derecede üç scncdenberi şiddetli ge-

1 
<;imsizlik baş gösterip işbu geçimsiz
lik yüzünden kocanı7..ın hanesini iki 
sene evvel terkettiğ,niz anlaşılmış -
tır. l\ıfodcni kanııntm 134 üncü mad-1 
desi mucibince aranızdaki nikfıh ra
bıtası kaldırılarak bo-'anmanıza ve 
kabahatin hanr:i tarafta olduf,!u anla
şılamadığından 132 inci madde hük
mUniin tatbikine mahal olmadığına, 

23/1/1935 tarihinde temyizi kabil 
olmak üzere hükiim verilmiştir. ika 
metgiihınız mec•hul bulunduğundan 

tebliğ yerine geçmek üzc·rc ilan olu
nur. 

Sahibi: A. Cemaleddln SaraçoÖIU 
Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUrscylar ve 
A, Cema•eddln Saraçcğltı matbaası) 

Kurulut taribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk llruı. S}ube '' 
Ajans adedi: !65 

Zlrıt ve Ticari her nevı bat'lkı "1Uımelelul. 

Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye verlvo11 

Ziraat &akasında ırumbarau ve ınoa~ız tasarrw b.esabların~ ~~ 
az 50 liras1 bulu;ıanlara senede ~ deta çekilecek kur'a ile ıı:;ağıdıl~ : 
pIA.na göre ikramlye dağıt..'Qcakhr 

4 aded 1.000 Llrelık 4.000 Llril ıı 100 aded 50 Liralık 5.000 ı..irl 
4 • 600 • 2.000 • 120 • 4-0 • 4.800 
4 • 250 • 1.000 • ıı 160 • 20 • 

40 • 100 • 4.000 • 1 

8.200 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~;ıl1 
d~rı1;venlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verileceıct!C· 

Kur'alar senede dört dc.ıfa 11 Mart, ll Haziran, ll EY· 

liil ve ll Birincikfi.nun t;aril1Ieriııtle ~kileceld.iıı 


