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Her yerde 5 Kuruş 

• 
MotOrlü vasıtalara verilen 

benzin tahdit edildi 
,.,..-----~ Bazı motörlü vasıtalar 

Tarihi 
Takvim 

saat i 
5 Eglı11 1902 

Makooonyada Bulgar ~~ 
leri Türk köylerine tecavüzü 
gittik~ ı:ı.rttınyorlardı. Saet, 
Les~r ·ve Dan~f i<ınıinde üç 
azgın ha ydudun idaresi alhn
da.ki bir ~ Cuma civarın
da bir takip müfrne6ini pu
suya dü.~ürdü. Uk ateşte 
birkaç 'rurk neferirıi şehit et
tiler. Oayet ;,arp ka~'8Jar ar
kasında gizlenmiş olduktan 
ve adedQe üsfün bulundukla.n 
için gece bnuılığı hasınc.ıya. 
kndo.r müsademeye devam e
debildiler . Sonra köye ateş 
Wl'We'.k kanuılıktan bilistifa.. 
de ~ muva ffak oldu-
lar. . 

...... ····--
ırana yeni 
bir nota 
ver i ldi 

·24 saat içinde 
Talırandan cevap 

bekleniyor 

Müttefiklerin ta-

ı ------
seferden men o ., undu 

Almanya 
bir sürpriz 
hazırlıyormuş 

-0----

Fakat bundan 
evvel kat'i b ir 
karar ittihazı 

lazımmış 
Bern, 8 (a.a.) - Ofi bildiri

yor: 
Gazette de La.nsanne 'ın Ber

llndeki muhabirine naY.aran 
mezkur gazete şöyle yazmak -
tadır: 

Askeri veya diplomatik nevi
den bir sürpriz ihtimaline inti
zar etmek lizımdır. Berlinin, 

ı verilecek BenzL1 
mıktarını yazıyoruz 

Ankara, 8 (a.a..) - Baş\'e
kiUett.en h"bliğ roilnıi~t:ir: 

Milli korunma kanununun 
36 ıncı maddesı mucibince itti
haz olunan 13 Ağustos 3941 
tarih ve 16315 sayıJı İcra Ve
killeri Heyeti karariyle verilen 
salfıhiycte istinaden benzin ve 
sair petrol müştaklarıyle müte
radif bulunan kara ve deniz nar 
kil vasıtalarının seyriiseferl 9 
Eylfıl 1941 tarihinden itibar 
ren bir ay müddetle aşağıdaki 
esMlar dairesinde tahdid veya 
menolunmuştur. 
Kordiplomatiğe ait ot.omohillt'll' 

l - Elçilerin, konsolosların 
''e kordiplomatiğe dahil me
murlann binek otomobilleriyle 
deniz nakil vasıtalanna ve elçi

( Sonu sayfa 3 ıütun 3 de) 

Türk-Alman 
• 

Ticaret müzakerelerine bugün 
Ankarada başlanıyor 

---------·~~~~~~ 

Müzakerelere Nu m a n Menemencloğlu 
riyaset edece k 

lepleri çok Ankara, 8 (La..) - Doktor · ~kül etmiştil'. Heyetin ikinci 

VAZiYETi 1 
Klodius'ün riyasetindeki Alrn.an reisi Ticaret Vekaleti müsteşarı 

ağırlaştı heyeti ile ticaret müzakereleri Halid Nazmi Keşmirdir. 
~ AJftkadar Vek8.letlerin ta vin 

Londra, 8 (a.a.) - Henüz 1- yapmaga memur edilen heyeti etmış oldukları memurlar da· he 
randa bulunan 5 inci kola men- murahhasamız Hariciye Vekile yetin mll~virleri sıfatile \ ,, e 
sup Almanlarla sair kimseler t i katibi umumisi Numan Me ·ı göroceklcrdlr. Müzakerelere va· 
ha~kında, Tahrandaki Büyük 1 nemencioğlunun riyasetinde tc - rın ba.şlannUl.81 muhtemeldir." Motör ve 

- -Brıtaııya ve Sovyet mümessille- • ===============:====================-
ri tarafından, bu hafta başı 
İran hükfuneti nezdinde yenide~ 
teşebbüslerde bulunmll§tur. 

Mü.tte/Uderitı şartları çok ağır 
Londra, 8 (a.a.) - İngiliz ga

zeteleri Tahranın en çok endişe
nin hükiım sürdüğü bir şehir ol
duğunu, cumartesi günü verilen 

[! ~~a~,'!~yk?a ba ncı ·~~ 
Bugünkü muharip nıenıle- son müttefik tebligatının eski 

ketler, medeniyetin kemal zir- taleplerden daha çok ağır istek

Elde edilen vesikalar - güzel 
Şiraz önüııde 

yesine doğru dev adımlariyle leri ihtiva eylediğini yazmakta Vasmusu elindeki beyanım. -
ılerlemişlerdir. Fakat, iki yıllık ve mütterfiklerin bütün Mihver meleri halka dağıtmadan evvel 
macerada, muvaffakıyetler elde elçili~.lerinin kapatılmasını isti-ı kendini tanıtma~·a çalışıyor; ı. 
edenler, ordulanna nisbetle tek- yecegı ve Rusların Kazvinden ranlılann ne zamandan beri 
nik kabiliyeti verenlerdir. He· (Sonu sayfa 3 sütun 5 de) dostu olduğunu söyliyor, lngi -

lizlere n~ efkin tahrike çalı· 
-şıyomu. 

Noel yerlilerden birçok adam 
lar tuhuuştu. Adım adım Va.s

(Sonu sayfa S ıutun 6 da ı 

""' .............. 
' .. . . . .. . . _,"' .,., ·~ . .. . ... ~ . .. ~ . ... .. . ·. 

zimetler için gösterilen sobcp-,-- -----·-------=-....:_.:__ 
ler arasında ve başında sılil.b 
tesirinde ve teknik kabiliyetteki 
noksan ve metod değişiklikleri 
göze çarpmaktadır. -- GOZEL.LİK KIRALİÇESİ 

Hak iki Bir Hadisenin Romanı 
~-~~----·ı~-------

Birkaç güne kadar "Köle,, Yazan : Aka Gündüz tefrikamız sona eriyor. Kış 

--

Sonu sayfa 2 sutun 3 de) programımız meyanında muh-
~=~===~~~~-=-=---: ' terem kaı·ilerimize vadetmiş 

Büyük harbe, o harp içinde 
menzili bir misli artan topçu 
siliihiyle girilmişti. Gazın imha 
r o 1 ii oynayacağını yal
nız icad eden düşünebilirdi. Va
ki tedbirleri, teknik kudreti üs
tün olanlar alabilmişlerdir. Si-
19.h sayısı arttıkça artıyor ve 

bu hazin aşk ve ma.cera tefrihı
sı bir hayli göz yaşı dfüt' .~rc
cek, (.ıkuyucula.rını derin dcı :n 
d üşünd Ürc.><!ektir. 

ltalyanlar 
---•oc---

Trablusgarp 
için endişe 
duyuyorlar 

Yeni gelen İtalyan gazeteleri
ne göre İtalyan genel kurmay 
başkanı general I~avallcro Trab 
lusgarp cephesıni teftiş etmiştir. 
İtalyan gawteleri general Ifa
valleronun Tobruk cephes inde 
Trablusgarp valisi ve umumi 
kumandanile alınmış fotoğraf
larını dcrcetmişlcrdir. Genera
liıı bu seyahati Hitler - Musso
lini görüşmesindı>n C\"\'el vuku 
bulmuştur. Anla.5ıldığına göre 
İtalyanlar Trablusgarp için en-
dişe duymaktadırlar. 1 

olduğumuz edip arkadaşımız 
Aka Giindüz'ün (Ym~t SA· 
BAll) i~in hazırlamış oldu
ğu "Güzellik Kraliçesi - Hakiki 
bır hadisenin romanı,, Unvanlı 
fevkalade meraklı eseri birkaç 
güne kadar aziz karilerimizc 
takdime başlayacağız. 

Güzellik müsabakasına gı· 
ren bir güzelin macera ve ifşa
atından bahseden, güzellik mii
.sabakalarının içyüzünü. kendi
ne has sürükleyici bir iislfıplu. 
teşrih eden bu eserin okurları
mız t~rafından lezzet. merak 
ve ibretle takip cdilece<Jinden 
kat'i surette C'miniz . 
"Glizellik Kraliçesi,, •tefrikamı
zın ihtiva ettiği kısımlann ser
namelerini bir gözden geçire
liın: 

«Bursa isyanı - Krnlir.cnln b ah 
si - K rn liçe hnrbi - (Park otel) in 
sağ koşcsi - Avuka t Selim - 1ltk 
çatışma - tkınci K nrnnbol - A14-
mctler lıclirdi - Bulgnr çarşısındaki 

gece - Yazlık yalı - (Splendid) tab
losu - Hakikat ve ı;ırpını:ı • Perde 
knpanıyor ... > 

Biz o kanaatteyiz ki Aka'nın 

Romandan bir pasaj 

" ..... l:tıiktun, bir iskenılrye 
çaktım.. )Ia.l.k.oı alkışlan ara {,ı
da \·e hallan ittifakiylc intil'..oı 
ft~hettirdim. 

B ütün o turilıf mes<'lr :ıiıı 
1933 (biriud i~yüzü) btıC1m'. 
(İkinci li~·yüzü) m ileridt• gc<, l' · 
ct>ğim. YaJnız §:ınu sö~lm1r ; i 
vicdan borcu biliriuı ki 

0

0 •re<·;
ki fesih hadisesinde bru:ı <lo ... t
la.nmı lincitti:n. Bileı·ek ist' ~·
rck değil, l\sL-ı! Bu gibi ;.al<'ai~r· 
da fn.7Ja ho:, tX~u tabi. \'e hoş 
gömıeli. 
M~la bunların ba§ında Pc

yanıi Sa.fa gelir. Jfü de, inro. 
~'3.)'\'a.D sesli ba, .. ..ın \11rtlı . O 
intihabın birif'..i!; t..a..-aft:ın .. < ' a.
liba onu tla bira" ha'}!n.ını.,ım ...... 

Muhakkak J.ı Al.a Ciilnd~z Un 
''GiizclJik ){mJl\ıesi,, mev.,imın 
en çok okun~ı: V\? ~ hoşa gid-.n 
edebi eseri olacaktır. 

<An.mra Rad.f'> gazetesi) ı•ın-~WIWIMM-.ı• :-•• ~ ~ • ı • . ~ 



e?Şu~"?ŞLER: 

Çocuk Sefaleti HABERLERi] ANKARA ( CtEHIR 
HABERLERi _ ._. at.r, ............ ıillıılllf 

··Yarınki HRlllerln ruhaa ve bed• ıen •ilam olerak yetltmesfnl fltf~ 
f90Yk 'llMVZUU Uzeri"de fta kadar duruk ye!"idlr. Zira bu mevzu, 

Maden beri, flıt ve ..... , IMfo teklld• ele a•ınmıı olmaktan uzak 
uyor. 
Çocuiu, eokalın tahrlbkAr va btallkell hav-adan kurtarsnak ltznn 

hllOlode bDtDn terblyecller ittifak •der. Halbuki, lç'tlınal tehllkelırf hal~ 
kNlfllie .ıwltenaalp olan latanbulumıada, çocuk, yalnı& ıUndDz 

il, falmt gece yarılerıtta kedar, en ac1klı bir aafalet JqauaraeHe, eo .. 
alılldaı~ •rllldlr. 

Çocuk ve dlleftofHk; itte ya11yana geftnaef bir t.plulak 19'n uta119 tef• 
ı edem iki mefhlllnl Bununla beraber, latanbulıla, GOC•k dlle11ell1it. hl'll( 

daha ~naaı gUn battıktan eonra, b:itUn acıklı sefaletlle hDkQm allrOyor. 
Koltuklan altına aıkıprıtmıı bir ka9 ucuz ıuete ı .. eokaklarcla ivaz 
haykıra"' har tulno ve bara dalan bir takim baldın •plak gMllk-. 
hayatlareaı kobklanadakl ..-telarla detll, dllatlclllkle kaaedıklsl 

aenln g8zUnden ka9"1ayan bir hakikati 
Uzattıkları ~a tallp çıkmayınca öey qabey, vaUahl karnnw•q, 

.. na bir kllf'Uf ver• diye yalvar-. tekrar •bnak rçın allnlzdekl 11~· 
'9ıuulllıt olaNk ltlr lc6pek .... r11a yaf.1aratı, k8fe baflannda 090 ka~ • .,ı birden fırlayan, ve bu hararetli faallyetlerl ara.ında zaman uman, 
tenha ve karanlık k1S1elerde yerlere •~rlllp bacak kadar boylanndan umul 
mayacak klifiir eavurup .ı11ara tilttO ·en, parmaklıAı kapalı tranwaylara 
bir tnaymun gevlkliOlle •Faya•, k.a >ıdlın kovuldutu yere baoaılan giren 
bu aef ı bahtlı 90cuklardan, yarınki Tı.irk c::emlyetı için dUrUlt ve temiz va· 
und lar çıkacailı pek 9Uphelldlr. 

t<imblllr Nıngl vicdansız aıta ve babalann •kaOa bqa bot ulıverdlAI 
bu Çe>i:Uk aürUlerlnl kl5rpe ruhl•rı allhemeyecak kirli dampı.r yemeden, 
er•dan alıp evlerine iade etmeliyiz. B» acıklı ve cemiyetin bUnyeal loln .za. 
rarh 4Hllftdllle wa-te •ıcıltlı gibi 19refli olmaaı icap eden bir itin lılet 

adlhn.., de. ayrıea, ...-..utl• .. refll' telifl ıGç bir hal t.fklt Ml~or. Mat· 
baat ve zabıta, elbirlltl edltı, bu gönül üzOcU manzaratardan blzt kurtar· 
.. hdır, 

Yaşar Nabi Naytr 
i"· ' ' "· 't·.ı 

Yuaıı: A.. Simoue -7- {",eviren: H. Cahid Yalçın 

Tren ve Vapur batlanna muvazi -Adana Ticaret 
Borsa•• taııınataa- Otobüs servisleri bu sa-
,-:;,:~~~' bahtan itibaren kalkıyor 
'flcaret Borsası taHatnwm ..... 
75 incl maddesi pam1* mılS!Dı-t 
sllleri Jehine ~ 

Farmcılar 
başkafa~ına 
un satmışlar 

IOC 

Taksi ilcretlerlne gapılan zamlar 
Belediye daimi endlmenl tarafından 

lla6ııl olllnda 
Din öğleden sonra beled1J'9-J tantmda:n kabul oJunnnıPm". 

le, belediJ9 reis muavini UWl Kaıvm taUHbtma bu. aabLh • 
A1moywı rlywU altmda 1* a- ltaum beıl•necakbr. 
lmıımyuaı topıamnJlbr. Kamllt- Tabi ücretlerine evvelce ya,. 
JIOD& emniyet 6 ncı outJe mü- pılan yüme on zamla, zam mık:
dürll ve belediye teftiş heyeti tan yüzde on beşi buhnakta -
reisi de iştirilt etmiştir. Top- dır. 

F.eat mu·rakabe lant.tda benzin tasarnıfu mak- --~ ..... '"'~--
sadiyte alınacak 'tedbirler ınü- o 

teıkilAtı bu husus- :1'~.:!~~~ı: =·o= Jü soygunculan 
t a ta h k İ k at lleferlerinin ilgası kararlaştını- Uç hırsız adliyeye 

mıŞtır. Kararın tatbikine bu ·ıd·l 
yapıyor abahtaıı itibaren " bsfl•nacakr ven ı er 

tır. !Ahmet ve Ali adında iki lellQ j 
Bazı fınncılraın Ofis tara- Kararla, bu sabahtan itiba- geçenJıerde Eyüp mezarhğmda ı 

fından tev'al edilen unlan baıt- ren ilga edilecek olan otobtill tJir mezarı açıp ölülerin altm 
1 ka.lanna · sattığı haber ahnm• ~• ... ve yüzüklerini ,..ı .. ..ı--ken 

aervtsıeri §UDlardır: Bakırköy • \.&'9 ~-.& 1 
vtee ~~~.~."'.:.!~:~ir. sure~ Sirkeei, Yenimahalle • Tak- suç üzerinde yakalanmıştır • 
~ &&&~ • K tecil Ey.. Ahmet ve Ali mezarlığa gö-

1 Mürakabe memurları, dün 8IDl ve eres er · up. mülen ölülerden hangisinde 

K881111paşa4a arpaeı Arifin dük -=~ ~ ==~ fazla kalaıbahk ve çelenk ftl'll& 
1 

ki.mnd& arqtınna ya}>lllJllar ölünün mezanm tesbit ederek ' 
ve fırıncı Haaaa isminde biri- Din mllrtan da tahdit olunacak- geceleyin kuihklannı '9e altuı ı 
ıain buraya sakJatbğı 10 çuval tır. dit. yüzük, küpe gibi mücev • 
unu meydana çıkanwşlardır. V&~ pp11ua tıoplldl • herleri aldıklannı söylemişlef\r 
Suçtular, dün, adliyeye veril- dir 
miştir. Diğer ~n dün sabelı vi- Suçlulann üerinde 45 tane 

• llye~ yali !Duavini ~ altın ve plitin dişle, 4 alyam 
Fıtınctlara pidelik' un Kımğın nyueti altında bır top- 'bulumnDŞ, kendilerine yataklık 

Dıalaclier •bi Camille Chautemps ' kal Sosyalist kombinezonu ıdı. Ma- yerffecek Jaııtı yapılnuftır. Toplantıda yapan bir musevi ile ber"*'° ad 
.. "'bir kabinede ilk vnife,-1 Edou- yıs mtihabatı Radmlal SaQuaUerle benzin ve gaz tevziatı hususun-. liyeye Terilmişlerdir. 
ftrd Hem~ almıştır. Fakat on- Sosyalıst partisinden terekkup eden İ8tantJul fınncı1an belediy&- da ~ yeni tebliğ edilen • ı 1 •~-------
da, Daladier'nin aksine olarak. kuv- sol taraf kartel için mühLOl bir zafer ye müracaat ederek Ramazan bir emirde tatbikatı meselesi 
wıt1i bir adam olmak Jddiaa 7oktu. teşkıl etmişti. Fakat bu birleşmedeki münaeebetiyle çlkard&cat pi- konuşulmuştur. lstanbul emniyet mQ• 
:aea.net eibı a&ze ı.-arpar txr harıaıcatı çatıa&ın daha şimdiden eenillemil 01- &!ter için un istemişlerdir. ~ dürl" ğüne ba Kam ran 
da Jbl'az etmedi. Naurlık etm11 olan duğu görülebiliyordu. Bır sene ka- ~e mm JllPlllll U Y U 
t.baunclan Fransız pellti.kaauun bu- dar mütteh!d hareket ebniflenıe de lediye fınncılann bu müracaa- +__... _ _.__. be . +._._ __ ,1 tayin edildi 

tini Toprak Ofisine bildinnif .un&1S1W lediye8i .1.&...-.ı ~ ıdabeöe bir uzlapna meselesi parl4mentonun ~1uılcen mulehaa- üda..a;;..ı;.n de ..,._,.. 
1 

. .. Ankaradan haber verildiğine 
~ ötretmlşti. tşte Cham - sısıan Radikallerin ayrılarak s.aı ve müracaat Ofis tarafından m ı.u•""6.. 9"&or erın mlll'8r .n... lste+ıı Emni et n 

~a.....ı 1 ..+ Bu ··a...rıa tini. :....:."'-- alarak ... -- Y. mır temps son derece mahir bar parla - tarafa şıddetle meyledec~lderın1 tah- Aıuro o unmu9 .. ur. ı~ caa naan ~· dürlüğün Baş ekilet Arşiv 
mentocu, buhran zamanlarında fark- min edebiliyorlardı. fınnlara Ramazan ayuun de-

1 
taksi ücretlerine yÜ1ıde be§ zam dairesi meüdürıniwıü yapan ~ ; 

)lırı tesviye edebilecek, sandtklan bo- Daladier h~:Je n~ni ken - vamı müddetince pidelik wı ve-1 yapılmuını .. k~~ışb. ki emniyet müdür muavini Kil ı 
.. ltmaia .-e pyrirnenmunlan teskiıı daı ne Qırma~ suretile kabıııesıni rilecektir. Bu karar dün daimi encümen muran tayin olummıştur. 
.emeğe yanr nutuklar söyliyebilecek ie§ktl ettikten sonra, on derece mu- ===::;:==::..====================~====~.:._ İlltaabu1 Emniyet mildürlilğtl· 
lawnaz bir manevrncı diye şöhret hafazaklr general Maxım Weygandı 1 H A R p v A z 

1
• y E T 

1
• nü vekileten gören SalabeMinl 1 

Wdu. 1933 de Daladier kabinetfnde çağırttı. Başvekil saatlerce Weygand de ntirne vali muavinliğine ta· 
"81:ıüiye nazın oldutu zamanda par- ile baJb8f8 kapandı. Bu uzun -ve şim _ yin olunmu~. lnhilü eden j 
..._tocla AD dsece -ııurı btr di anlallldıcına göre bu hayati rauha polis müdür muavinliğine de 1 

.-e'VkU vardı. Maamafih, arkadaııla- vere hakkında pek az mahlmat ıfşa s ı· l a" h v e M o t o.. r polis mektebi müdürtl Demirin 
nndan bir kaça Chantempaln biç kim adilmııtır. Fakat bir kaç gün sonra, getirilmesi düşilnWmektedir. 

--------11-------

Bir ok•gacrunıız bh •11-
dıfı IHr hledige f/cezı"""n 

ma,telcl 
Geca dn1erda ..... ıazete

ıılı.ta Wnıd. phtfestnhe ~ 

den bir Yaprak> bafhJdı llCltnmm
da ctJhı.nay> m btr 7UJSUU oku -

dum. -~ 
Yazmın hafhlnn ~ 

l'Ulll. Bu 7Ulda. DlvmrolLmda bir 

w.ım.....tn &dlnde MdJ. bir -
ha OarlDıle bir çok 7ımlar okWIU 
,,. her tarıa tablfD«la blmJedle 
dkredlJd1ll. ............... bazwnmı. 
tablflhan.,tn .tmn brpamda bula
nan pastahanede oturanlara mide 
bulantw verdili hülfuıa edilmekte 
idi. 

Bu iddia doiru veya yanlış benl 
alAlıtadar etmez. Burada hem tabe
ıa. sahibi ve hem de midesi bula
nan da haklı. Çünkü o tabelada
ki m1de b~ntan kelime oraya da
ha ziyade maddi bir menfaat ıa
yealle yerteştirilmiş olsa prek. Fa
kat bunun clbi delil, bunu kat lıtat 
ıerlde bırakacak kadar kuvvetli 
mide bualntısı veren bir yazıyı 

(reklAm veya bir menfaat gaye
sile değil, 118dece halkı ikaz için) 

fehrln ıüzdliii, nezafet ve neza
betmct.ı mes'ul olan beledi7emiz 
,...,.._, ona ne diJ'l!lim! .... 

Yolum senede beliti pek az dü
şer ve oradan geçerim. Geçen &Wı 
Kadıköyüne gltınişWn. Dönilite, 
Botazıda oturdutwn için tramvay
la tl'sküdara geliyordum. Doğancı
lardan geçip Ahmed;yeye ıelince, 
tam postahanenin bulundutu mey
dana çWıcatunız zaman )'llulmıt 

olaa bir iki dükkAnın temizlenmiş 
olan anuına bitişik diler bir dük
kAnın badana ile ben> ~z ya
yılm!J duvarına manlsı kadar kir
li n kapkara bir 7az.ı ile fU dlmle 
yazıbnıı: 

(Buraya Qeınek ve cöp dök
mek yasakbr) 

Rica ederim, halkı ikaz için olsa 
dahi, bu (tŞEMEK) kelimesi yeri
ne daha nedb bir keilme bulup 
konulmazrnı idi? .. 

Hani iman bu ya&ıyı &6rdilltten 
sonra o kelimeyi yazanlara "inad 
ohnak üzere bu işi zorla yapacağı 
geliyor. 

Bu yazı yazılırken halkın içti
maı ııerefidemi hiç dilfünilbne
miş? •. Hem ayni zamanda ~ 
cek olan bir kimse bu yaayı &ör· 
• bile -dütk\bı MYb°eli olunca-..Un yılzune dotnl dotru baktığını berum çalıştıtım gazetenin mudurü 

llllrmediklerini ııırar ile ııöylechler. Daladıer'yi ziyaret etti ve uzun bır 

Gözleri daimi bir sırrı gızler gıbıydı. mülı\kat yaptı. Bizim müdür nazıle
m.kl Usıtadı Georıes Clemmceaudan rın iktidu mevkline gelmelerile Av
lmeltht 'tekneH yapmak kabihyetlnl rupada vücut bulan vazıyet hakkın
'"arlls etmiş olan Georges Mandel, dakı ~ini izhar etti. Onu te
Wr kere: cBu ChamiDe Chautempsde mln için, Daladier general Weygand '* hain sureti ~ deınifli. ile Hitledn bükUmete gelmeane ve 

<••t aw.fı 1 inci uyfada) 1 
sistem, tabi~inin dileğine uy
duruluyordu. Yakın muharebe, 
ateş kuvvetinde tefavvuk isti -
yordu. Mevzi harbi, mahrek ll-1 
zerinde de oynamıştı. Stratos
ferden geçen mermi, Parislile
rin ruhunda sUrprizler yapıyor
du. Denisaltılar, Okyanusla.rda 
\9eyrüt'3fer seri>estisini. ~~ 
ya Ö21eniyorlardı. Yem dunya-

menzil elde et:znİllerdi Daha o 1 

samaDUl tank ~ualannda 
65 .milimetrelik bir kabalık gö
rülüyordu. Kuvvetli tank bir
lilderine -.bip olan Fransa °"" 
dusu, Wibdem tanuıı değiştir
miyecek kadar muhafazakirdı; 
tank, piyadenin yardımcı bir 
silahı ve ona adım u}'dUlllllya 
mecburdu. Tant defi silMllan
nın teeiri de, büyük harbin öğ
rettiği esaslar çerçeftl8İDİ tq
mıyordu. Tayyarede, bütün bu. 
inkişaflara rağmM, ba ordU da 
bir istikbale sahip OlamaDW}- gi

SQmer bank fabrikala- zerre kal!ar buna kıymet verip 
lflnden vazgeçenni? ..• 

Bu öç petiıuc.cı, -DalacHer, Bonnet bunun Fransa içın muhtemel neticeleri 
" Cha"'8mps- Radikal _ Sosyallst ne dair vuku bulan mülAkatının bir 
..,tisi .azaalldan idiler. Bu parti yir- hülhamu bildirdi. Şetim, Daladier -
IQi otuz sene kadar bir maddet Fran nin yanından ayrtldıktan sont"ll mülı\ 
9m\Jn parlAmento mukaddl!"rabnı katin esasını derhal yazı ile t.eııblt 
•vk ""e idare etmiş yahut perlArnen- eUi. Bu notların rubu p.tdur· Weysn
tıoda pUb bir rol ~ar. dın o tarihte matrur bar tarzda Da-

Radikal - Sosyalistler 1 'IU büyuk ladier'ye söylediiine göre. nazı Al
l'naıuz iııkilibı eanasında mevki al- manya butün gayretlerini bır araya 
.... olan eoerjı sahibi .Tacobınden toplasa ve bütün kabillyetl~nni tek
ball. varilleri olmak kldlMIDda bu- rar 11i1Ahlaamak gQeıı:ini tanine tev
.... BO;,(ik harpte dCJlplan• cih eL'le bile ICaiBer'ln askeri kuvveti 
llhrelini kazanan Georges Cl.emen- lle mukayese edilebilecek bir kuvvet 
-°7' da 1tadtbl _ Soeyau.t par - vücude ıetirebillneııa içın en az on 
tisin.in fahri reisi idi. Fakat en sol- sene lazımdı. Weygand, Reichswehrin 
lar isUma ecliUne Pramada ber par- meharetini, bqandakı he)-etın ıktida
ti fil yatta onun namı aUlna ağın- rım ve tefkılAtını pek takdır ediyor
...,.. pyret etmiştir. du. llılaamafih, Almanyanm yettşmiş 

ıun., bir taarruzu hazırlamak ü
ııere. Sea Mi.şelde günde bir 
milyon mermi sarfettiği görüli
yordu. 

Anca.k, kurulan müdaf• 
sedlerini ne süngü, ne de ailAıh 
tesiriyle delmek mlimkiiıı değil
di. Tank dalgalan da mlidaf aa 

1

1 
cephesi t!erinliklerinde kınlı
yordu. San'atuı, Tası.tanın kuv
vetine güvenenler de muvaffa
kıyete doğru lroşemannllenb. 
Sinir kuvvetine ve kaynaklan
ma zenginliğiae dayananlar, ya
rından emindirler. Netice, ma
lümdur ... 

bi idi. 

rmda inkişaf Hem bu yazıyı benim ıibi bir 
kaç ~ ancak bir defa oradan 

StimeriNuıkııı İsta:nbuldaki tıkhm bklım dolu bir tramvayla 
pamuklu ve yünlü fabrikaların-
da al111radar mUdürlerin ;.,..; ... ıL aeçen bir insan daha ilk nazarda 

~ _.. ıörii7orda her gün asprl iki defa 
kiyle vuku bulan toplantıların - mutıakak geçen ttsküdıır ka,yme
da fabrikalann umum! işletme 

.n.-ı ---ı le t.ahlil ı ktim.ı ailnnb'brlar mı? •• 
'ft iSWl.!DtlK Haıyet ri · ve Gozet.nizln bu ,.azının, ~ 
tedkik olunmt11. im•litı daha . haldJd mlde bulant181 veren çirkin 
rasyonel bir &ekle ifrağ için bir ı liklerln bir nilmunest olmak üze-
ook yeni kararlar ~mı~tır. re ...___._, ve a ....... _ ... __ ..___ dik-

Bu toplantıl&rm mahiyeti ~u WUUIUilC.uu-uı 

haltlm>da verilen maltımata na-1 kat naurlarınm çekilmesine tavas-
sutuauzu rica ederim. 

zaran gerek pamuklu ve gerek Çenplköy, ltuleli caddesi No. 21 
sun'i ipek ve yünlü fabrikala - A. "'-·""~ ..... __ slı 
rmda .i8tibllal vaziyetleri gün - ·-----~-.._ _ _..,_._._ .. 
dengilne inkişaf g&termekte • 
dir. 

Silah terakkiyatını her .. 
brf deWıt de Wdp etmipt. 
Müesseseler, rekoru kumaya 
slyettiler. Fark, muhtelif mem-
leketlerde ve ellerde barizd1. Çivi geliyor 
Harp iletinin işletilmesi, yük- Atmanya 'Ye Maca.riatana si- * Adliyeye verften muht.klrler -

Fiyat miirabbe koıniS70Du, dün, Ba 
lıkpazarında İsmet, Pangaltıda Er
genekon cad~ Muammer, Mal
tepede bmail adındaki 1&hıslan muh 
telif ihtikAr suçlarından dolayı adli
yeye vermiştir. 

sek bir san'attı. Hava filolan 1'8ril e4flmif olan çivilenlen bir 
tesir dairesini çok uuklara g6o 1 lmml bugiiDlerde şehrim.ise ge
tilrebilir, Her taarruz dalgaeına Jecektir. H11en, Kadenl F.şya 
refakat eder, onu deatekJeydli- :lth"lit Birliği tarafından. 1700 
lirlerdi. Uçağa, VUiıli ihtimaUnl ton kadar çivi siparle ~fümiıt
artbracak bir tip vıerilı:niltL tir. Avrıca Ticaret Ofisi de ts
Pilot, bu sili.hı muharebe ihti- !içredeD. çivi getirtecektir. 
yacına göre kullanacak bir ~ ======::..-=-~===-=-=-=====================~ 

Bazı pzeteler bu lld 
lrolayca lııiıtirine 
Iar. Matbuat &leminde, 
öoi keeeden ihzar ve 
len "Olltad,, kelimesi 
adamlık da ekseriya 
manın (gayr - ı - muf 
sıfatı oldu. Geçen gün 1ıi' 
te, tarihte meşhur 
eatısiyetlerden lb 
boyuna "bu büyttk 
cümlesini tekrar ediyor* 
hurlukla, büyüklük 
büyük fark vardır. 
nasıl bir vasıta ile ol 

, elde edilebilir. Halbuki 
lük nazlı bir sıfattır; 
m8.81 gliçtilr. Bu şeref 
sinde yer tutabibnek 
na hak kazanacak ın 
bir iş yapma.kla mUm'k 

Büyük adam şöhret 
meşhur ohnağı istemeğe 
zül etmez ve büyüklük 
teınese de ''Pret,, tendi 
Hatta büyük adamlat'lll 
hayatlarında son derece 
vui olduktan için 
§Öhretlerini öldükten 
tieaıb edesler. 

Şöhret i8e ek.sesiya 
bur adamın hayati3'1e 
hayatiyle söner. 

Milyoner Rokfeller, d · 
en meşhur adamı idi. F 
yük adam değildi. Öldük 
ra da w:autulcbı, yanm 
ra kendisinden bahis bil9 
miyecek. Edisonun ismi · 
şamak İÇİll şöhretten 
lllDDW.r:oa muta.ç decii1dir 

Rövü artistlerindeı--;:::, 

rmın gtbelliği ile meşhur 
tenget) gecede yirmi bia 
kazanır. Turneden 
döndilğU zaman, -... 
kendisini binlerce kiti 

Madam (Küri) ilini 
ne devam edebilmek için 
lerden muavenet iatemeje'° 
buniur. Bir eeyahatten 
zaman da kendisini an 
altı kişi istilabal eder. F-:-.· 
ilim kadın büyüktür 
kıyamete kadar yaşay 

Tarih, büyük!lğe e · 
rek ne b8huma olursa 
meşhur olmak istiyen bir 
dakçıdan bahseder. "D 
yedi hi.rikası,, ndan bi 
".Ephese,, şehrindeki 
mabedini yakan bu ada 
cinayeti ancak meşhur 
için yaptığı halde adını 
lamak için lügate mtira 
meli. Fak t gene o har 
dan biri olan "Olympe,, 
deki Jupiter heykeJ'ni 
(Phidias) ın ismi binl rce 
lere rağmen unutula.nuyoı: 

Napolyon büyük adam 
di. Şöhretini, tarihte ba 
kanlı ize medyundur. • 

Pastör büyük adamdı. 1 
lığın ıztırab ile uğra ş 
yonla hemcinsinin hay tını. 
tarmıştır. 

Bbde gayet şümullil 
vardır: fiıtiyarlar ellerim 
).ere: "Adam ol., derler. 
haylazlık edeme "adam o 
ki,, SÖıSÜyle teessüf ederler 

Esesmda. (adam olmak) 
kül hir işken bir de "b' 
dam,, olmaınıı kolay k,..-~,.. 
tisap edilecek bir san'at 
yacağı P6k tai>i.idir. 

Peygamber· mizin 
ile tekrar eyh:Y.üği: 

Ra1dkat şudur ki cRad kal - Sos
~i> adı. Aenıe.i partinin procra- 1 
mından ve kendisınden zi.ylde kor -
kut.uyonlu. ONia Badfkal yahut Sos-
78liııt addediılecek hiç bir ~i yok
tu. Bu orta sarufuı partisi ıdi. cBu 
~ b r liberalizm idi ki çok kere 
p9lt hafiftiy<ır, müpbmn bir bal alı
J'OI' ve tamamen zıddl bir şekle giri
:;pardu. Stratejik kuvveti, kendialnin 

1 
nallzaheretl olm•lmzm. il ~rm lecek 
,.ıwt &tirea 'mHr dırin, ~it 
lmkAnım btdamamalarfndan ileri ge-
1!,yordu. Kabineleri teşekkül ettire -
Mlecek yahut yıbbllıeceık ...ıı bir 
eıtıevki tutmuş nüfuzlu bir parti idi. 

zabıtlennden ve talim gönnuş ihti -
yatlardan mabnmı bulunması Alman 
ordusunu uzun muddet Kaıserin kuv 
vetlerını ı~mek deıııı ona musavi 
bır mertebeye yetışmek imkıirundan 
bHe kiz bıraktı.tına inanıyordu. Bun 
dan başka, Weygand'ın fıkrince, bu 
tebcüd tM.lyijk bir niabet ıktiıoab ede
mezdi. Çünku Fransız - Alman hu
dudlarında müthış bır tahkırnat hat
tı pmdiden inşa edilmete baflanmış 
bulun'.17oniU. Bu müdafaa uıtihklm
lanıun 1034 de bitme&i heAplar.nut
tı. Bır kere bitene Fransayı zapta 
bllfdl ımkinaz hale getirecekleri bu 
istıhk.Amlar sonra cMaginot hattı> na 

Bu haıtin. ailiıhı, vasrtaaı ve 
metodu da bir mucize değildir. 
Bir taraf, yorulmak bilmiyen 
bir azinı ile ve yıllarca hari:>i 
bealemiştir; ötekiler, .kıonulan 
nizamın kontrol temin edece
ğine inanmış, hatta silihsızlan
ma hülyalarına dalmışlardır. 

bilivete getirllmi§ti. Hücumu K o r k u n ç c i n a y e t 
~boa:-b:~~ a~m= 
ateşiyle t;a.kviye etmek imkiD- _, ___________ ııııiııııll __ _ 

- Bes:ı de sizin gibi bef!IBI~• 
' aiirLündeki derin mi.na 

ÇUnku adamlık tekamülilll 

Daladler hükfuneti 1932 mayısın 
üki intihabattaıı beri üçüncü Radi-

Tarldye Koneltl 

•ME.L.IK 14'0 krfo IHO K .... 
1 AVLIK 7IO • 1411 a 
1 AYLJK 480 • - • 
1 AYLIK tlO • - • 
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Hllllt 127 G0N ~•2 AY • 

1380 
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11 
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m 
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1941 
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otı. lldMI 
S.41 9.18 Ea.r 

12.11 15.41 v .. u 
Vauı lm•k 

1..U 9.21 Ezanf 

ao.os 3.51 v...., 

.ııu albnda meşhur olnıuttur. 
General Weygand bır ittifaklar şe

bekesile Fransaya yakla mıı olan 
muttefi.klerden bab.ederken Leh or
dusuna ancak mahzurlu ve zarar ve
rici l:iir luymet atfetti. Çunku teknik 
teçhizat& Ufı deiıldi ve ıdare heyeti 
lciz idi. Locarno anlaşması mucıbın
ce bir taaruz takdırınde Fransanın 

imdadına hekernliiı taahhüt etmiş 

bulunan Belçika ordusuna Weygand 
büyüjc bir kıymet atfetmiyordu. Çün
kü Valonlarla nemingler arastnda 
ciddi aynkklar vardL 

Celı: ordu.unu pek ziyade methe
diyordu. taıDiz ordusuna pek it.imad 
edil.-Qeoı:Cl ..waleasında idi. Fa
kat tqWa tlonanlllllıl& kat, bir rol 
oynıyacalda. 

Hitlerfn iktidar mevki.ine ,.aueı -
mealıWı my..I llllltlZarallır illin
-. Wenımdm flkrince tı.un kabl
nellri varda. Tehdid eı1lcl llir lıcavvet 
1ıa11ae 1111m11 oı.. Alman mnilnist
ıer1 ...,..._ adlteveccl.b bir hareketi 
J'ram muhakkak 171 telAkki et
mesi 14mn ıelcllline inanıyordu. 
AJmanyada komunizmın intişarı da
ha şundiden Fransada eserler yap
mıttjl. Askeri istihbarat dareWıin 

aldl!ı raporlara göre, komuniatler 
l'ransada yavaş ynvq takat emia 
..... ~Ahnan-

Fransız eiJAhçıbğı hiçbir 
takyide tibi değildi, hari> sonu 
çal..,maları da bu vadide inki
şaflar kaydetmişti. V ersay dik
tatı, Almanlara birçok şeyleri 
menetmi.şti. Faka.t, Alman or
dusu, günün taleplerine göre 
talimnameler tedvin ediyor ve 
mesaisini buna göre tanzhn edi
yordu. Fransızlar, 13 yıl önce 
15 Uk topta 27 kilometrelik bir 

yada komQnizmin tenkil edilmeıd 
Fransız komOnıst hareketin da za
ydlaınasına hızmet edecekti. Bundan 
başka, nazi Almanyanın kohıilni9t 
aleyhtarı cıdali muhakkak ki mUs -
takbel llus - Alman mUnuebetlerl 
üzerinde tesir yapacaktı. Bu da yal
nız Fransa lehinde olabılirdi. 

Hasılı, Weyıand fikrince, Franaa
oın Avrupa kıtasındaki hlkim va -
zı.yeU emniyet altında idi. Fransız 
polltikaaı suUıün Avrupada en az 
omeoe iblll edllmJ,yeceli esası Ozai 
ne istisna edebWrdl. Pranaa c'KMır 
ııeaeler devresine tam ıtrmil bir bal 
de bulundutu ve son barbte iDAD 1 
kuvvdi bakımından vukua pim aa ! 
:yiat her sme askerlik hizmetine cal- 1 

n1an kim.ı.rhı ~i eUlk -
lık ıle lrendiıini bi.ettirmele b81la
rnış oldulu iç1a, W qpnd askerlik ' 
hizmeilnde on sekiz aylık bir ıeniş - I 
leme tedbiri tavsiye ediyordu. Hava 
kuv\•etlerindeki zAfa da Daladlernin 
dikk tini celbetti ve bunu kuvvC.. 
ıeodimıek içhı bır olAn telkin eyledl. 

(.&4'MI .. ) 

~~~~· h~~ Dilencilerin çok zengin olduğunu 
bataryalann ileri silrWmeai za- oazetelerde okamua.. fakat öldürdü· 
man yiyor, ağır zayiata malolu- • -sY 

,ordu. Muharip, zırhlanmah, o- tü ihtiyar dilenci kadının üzerinde 
na yıldırrm sür'ati verilmeli idi.. 
At.eş siklet merkeri, her mih- ancak 18 lira balmuı e-
rakta yapılmalı idi. Silr'at, mu
vaffakıyetin zimini idi. 

Zırhlı kitleler, büttın mmWra 
siWılannın ateşleriyle ~ 
bilirlerdi. Ateş tevakkufu temin 
edilmedikçe burada muvaffak 
olunamazdı. Tank ve tayyar&o 
nin yarattıjı cehennem, hattA 
müstahkem ibr mıntakayı da 
sarsıyordu. Hakimiyet, siliıhtan 
ziyade metodda idi. 
Diğer taraftan, karalardaki 

boğuşmalarla yalnız ateşleriyle 
ali.kadar olan. havecı, müsaid 
budufu bölgelere kuvvetler de 
indiriyordu. Girid muharebele
ri, metodik galebealni illlat ~ 
ti: Muharip, cepheye, cepbemıı 
derfnliklerine, hattl hhıterlan
da iner, buralanla. tutunur. Ba
dnkü muharebe ceplıeal de
r:lnıttı hudutsuz giMdtr. llafto 
ya karşı ·defi ve tard, ha~ 
dadlr. Metod, atWnn en bll;vtlk 
tesirini temin etm• yarama
bdl:r. SDAh da muuırlartyle boy 
ölçttşmelidir. Mubartbe gelbıce_ 
bfttftn gtıçlUkleri yenmiye alıf
malı ve her muharebe grupu, 
vaziyete hlkim olabftecek bir 

''1rucim ve istiklll harekete -. 
h1p olmalıdır: İşte mımaffab
~ mrn! 

lldftot altr ~ 111attk...-, dlin, 
.,,..,,_ kadar attH.re tarihhttle eti· 
.. ndtr l'89ll1tN111 chrecede cana• 
varca btr ofnayetfn chl""'"aantı 
Wtlmtfttlr. 

Kat'I, Vu ..... vyalı R...ai "-• 
HWit adtlNla llJlr ıellftlr. 

Bir ,,.lhldet evvat Me111lekftbntze 
...... va llM• Mrida ltelz -.-ıa 
•ıl ~•la ............. r. Y.-.:ak ye· fi. ·•-lından ldtBIUlalw 
]'llN8nda ,,..... kallallaktadv. 

"-tztH ....... ıa•& .. ınla 
,.UIWll 1111...ıtarl• ...... ... 
,. ......................... flktillm 
........ blr .... _..... .. __ 

..... fllmNIEMl' ...... k•I ...... .... 
.. .....,. .............. puta ... 

.... HaVYa IMIHıda IO ,,... .... llJlr ................ ,.. ... ,,........ 

.-: - ........... ~ ,,.,..., ... ..., 
Df7e ........... 
Hwwa, )fltHak )llWf ........ , .. ., ................................ : 
- G.I .... bu ıeee lntllbemda 

pe...,,.mı dl,,..-ek ka41ınt altntt ve 
)'tk••• .eti lıaıtlellane bt ..... ııt 
a..-u gltOrm UftOr. 

Remzi bir araltk karanlıkta ka· 
dtftnı Ozarlne ırtılmıt. atzını ellle 
ttkayank yere yırtırmıt ve !Miyar 
kadııtt bir koyunu bolazl•r gibi 
bıçakla gıl'tlaOını kamek auretlle 
lltlthwafUlr. 

Remzt Havva lhlakte11 ••ra ıtlr 
lta)feoen iiurittı ........, wak ... 
..... bfto icat Mit llf'll ii'*kl ....... 
bfr tllll&Oik 11 llraltk bu,......,. 

· Katlı bunu atmıı vı ce1e• t.ltm. 
ile Mr k...,. iterek kaganftır. 

llalkf .... karallllk al'9Hlı .. 
18ft8n o1Mı)'9t Mt bir :UIMft mtey• 
datta çıkllt.,..111ctt. Pellet Rwl)'I 
........ Un ....... dan ....... 
'8118 ...... vek'a yerl"e ketM .. 
ve ....... ılabraketathferakp-
°"klar'Nt ....... ltfp ~ btlld•tt• 
mtt ......., ve ...... r. INylıace ya-
,.._ tahkikat eonuıt4a ltlt bir 90· 
o•IH ....aı ............ •lafll11t1f 
veR-.-....u.rlwe7M1ı ..... 
rlllr Nffy.,,. veri..._.. 

Mattk ..... dh bw OlllleV• )'I • 
relrtı kaı&Uht ...... .._...... b..,,... 
_., ve lceltıftalnl llllm caunNI 

mehkllll etımlfttr. Aftoak, yap el· 
11eyett ltl•dlll zaman 21 1 dohlur • 
mtıtl+ıtdan 8f0n\ CUU1 M .... 
aftr ita,_ t.IWll ohlnmupr. 

yiWek bir merhalesidir. 
ULUN ... 



~..__Pe_b&_va_n_s_oh_be_tl_e_ri_ı ( En So'n Telgraf Haberleri ) lra~!~~) 
ld 1.:-- hli T - - musu takip ~ Niha • ....... ~e..., pe ... , e-

1 
yetbirgünNoelinacJmD•anV• 

...... 
Her Sa hah 

.. hte'lr~ 
mahteldrcik var •• " ~1aıı. .... ~·· da.Gn baı pehli· Ruslar yardım istiyer Almanya r• yeni bir nala ~ :r:.==;:. ... _ a ..... ı.ci b.raWmle •••r•••ı ( ... wafı 1 .... eayf8da) Bir ..,m.. ( ......... 1 .... 8QflMltı) ti§tirdl. 811Zla bll'a.J1 • kunlfa 

g11a 8"111, m yudmua plltonilr r- _.,i3Nnii OtttmeUn• iJlve Noel ~ört nala lmtt1l ve VM- uMığı lcbı bir bl1fe :tU 
• malıiyet1 aleyhlnde bulUDDWf ve hazırhyormuı etmektedir. musu bır semaveria l9qlnda r.a ih#lrtr mciYle maHreııne,..ı' 

~ ====~ .__~,~~~·~":'~- ~~Otnaildi- ~~=::~wttl.~ ~8 1.n .. m. hfwı4 
wld:e oldalR ~ .-. _.. w_.. Hw--- - fine ,g6ıe hlt hükftmetinin son Alman memurunu mahall .-:-" _ .. ..,._. ;I;.f 

~:• ....-. .... , addi. Teklııdlik b•mnı bir çap Ayni apiker, bugün bgiJi• çe•f!M'rta ohauı ihtimalden lngilis notam• veneeji ceva- zabıta memurlarına. teslim etti mfteamelyp bile ~ yumula,. 
.._ RilwJlnt llllp1&- ruda butırıp kOnteliyerek bir Tarda UıüonJanımı a-tıerek mat değildir. Fabt lla kara • bin vftrudu her ln beldenilmek- ve vakit kaybetımeden OllUJl Bu· ..,.._ ~ cid&le giıriltlmlt ol-
~ - '"• JaP11P gümifti. elde mailuP etmek kararmı ftl' t ..., rm, yahm Rusya seferiyle değil otre sevk olunmasını i8tedi. duja *· 
:it. '-11 vı mı &Wererek: milti- :!t = ;!:..':kf"'1 ~;. Mkerl ft diplomaUk ah~ dirZa.uwunduğwıa göre lngiİiz Buda bir gafletti ve firar ~ - ~ fulaya. •tbia• 

- - bU "6Jle nlm•ia Teldrdalh. klgllk b••JM zerine Sovyet aeııdiDJen mel'- he,ıeti wnmm,.t Be "' btltüa hlkfimıetinin ikinci notumda cJisesinin bir kere dalla tekrar için <* ..._, kabahati varsa\ 
~ Cet il* bir .... !. ldrdm. mrlu bir çapras girdi. Jr.-i.nilll B. <ln••Qrla camar. ceııhelenleld hanıkltlll .....,_ JnndaJrt •lm• tebaw diğer obmmasına bu gaflet llldar ora elbe;t oen'"'! 1 görttr, cesa.yı .. 
...:_ıeleel. blg aea ~. ve, drdlL TMWaiJnnn JIOl'llll t.eai aqurn matbuat mtlme dl- miııclen __.. lıltlw.ıt lAmın pi llihver devletleri tebaasındBJJ halkının cehaleti 'ft bybıidil melidir,~ ... demekten-... ....a ~ Meigpet, bir ÇllPl'Ulan wNJ. Adamı bir 8D• ........................... -Mieclir. Atdb bilgwhQel&- bah8edilmektedi. Bu notada bu de hakim ~u. Vakla Noel, k&~.-k~· 25 Jm-~ 

·~ 119 - aıpr p bq • da badaprak k ı dl. tar. aa,etin tekrar bql••• mim tehwwn İraDdlln ÇJbn)ması ve Vaamusun sevkine 'bimt ....... . . '1 i 

..a futa ~Ağa,~: la~:~,!':"..=.~ ~,,...., WU... t&Jle ~ ~ ~NI.:::: yahut mevkuf ... ~~a81ntahmın ~- ~ ~J°::~ ına:.:=: :-~': a~U:: 
~ ..a- ........... ini öJMnAaini •™'"'"''"- auuı &A<>&r;..w .T~ ... u: .-na, metldm ~- mBaa lep edibnelrte ,._. .... da m lwe;• ezak tind :...:a....a et satan kadar mı cezalanıyor! 
~~~ ~ bumımn bızlDa inadını kendi- fngiliz ifçilerinin yardı.mı va ,,_ edilmektedir. Motuın Tahran- ~ n e en --.ae - ali de ihti zihinleri ıır-

,.;; !~ neremm 6Jçeceğiz ~ct;o!:"u. ~~hız ı!s~ ~i!=~= :U,~ a':..eAl~ll~VI 1ıııı.u-· ~ ~-!:..~":.' :'.a':.'": göyıe b!rtip - - =~ı:riırutanı.r. Ktiçıı-
"'-----k etti. r......... i:yice sürüyorum diye memnun- ve bu suretle oaun İnllllz ada - llWll na IRliUlllU Evvelce onu~ olan no- . .T.n wı ... n.ıllll -·--~' ........ ..i~i-
~ (lll.y ~-- d R -·uki hw u-.. ..___ a-- Vasmus bir atın üstibade aevk ., .. _ __,_. .. ~ ... .._..,,__,, 

Avnıpa ...;'-Luof .. Aen u.. a.- , verea __.&_....- lanna \18 hffbc- Lfıellı:rc- ~tarafı 1 ıno1 _,.., taya RJl •-ı...ıı eden ikinci no- ~:-:...... 1.--aatue- yft-1. ...... 
ı;.~~ ı;U&_,. ... _._ leci idi ---~ _,, 1oC9A• olunuyordu. Bir yerde konakla- ~ ._ : ,,_.,, ~· ~ rd TetintaiJa, önü- · bardıman etmesine mln uuua& hak bava kuvvetleri, BeriiD, Ki· ta, pçen cuma gönü gönderil- mışlardı. Vasmus muhafızların& Zira ~uzlu birayı fadı~ma sa-.. geıen: ~te vunluğmı4an T~lrirdağla h•nHnı ~. suretile memleke1!leriu yap - el ve ~ diğer yerle - mif. olup 2'4 aut içinde cevabi- atının hasta olduğunu aöyleıli tan bır muhte~~ _ sıcagını faa-
._ vuruyordu Herpleci, boy- budamaya ~ T.w lnı mallta ~muaz ,ardmwı td rindeki aatert mevzilerle Bolon- na intizar edilmektedir. ve önce muhaf.ıdannm refaka- taaına sa.tan bır ~~n ~ında 
!ı1aıt lalJaa''"" • .. u .. 1•on1u. l m-ada birdenbire Teldrdağlmm bir mukabelellictir. y8da ...._ taarruz etmif - d 1 ak 'k"d 1-:_ •• ceza bakınnMen birincısınm ı.-

"': ~· bir ~ atlar gibi dört elli Sovret: li~ illve olaraktfUIL ıerdir.. 1e MoallDD• lllhllrlpor :ke ~ .J..:.ae ~.mı g:;_ hine değil. ~ ~isi~ be-
ltır~g1reetert bqla- olup gittiği g&-ölıltl lan.aöylemittir: Besi-.JltP-D taarrmfMlra.. ( ... tarafı 1 lllOf uytacta) Bır çok defalar girip çıktJğı ve bemeha) aleybine Pddıetli dav--

!lllb. kiılbetiıd abnıt Hergelecl. hızla geriBin geri- lliktarlan ....... .- art· ilde ka+wetli baft ~ 1C lrla dı·~anın ~- gen· do'"ndu"gu··· ı"Pin mııhafızlar ranmak lbmıdar.. . 
~ ..ıu.:__ ~ •• bir --ı- o- ,. ...w...nen binlenbint Pnşek makta o1aıı Sovyet vatudatla - le ve parlak bir ay lflğı altmda 88 1

•-- •-- • """ ------ c;. ......... pekli kadın ku-
t..~ ~rdu. ~~J-"""oı. -ı~tile ,.•prazdan-t--'- '-- nnın intibaı, o.-Aa •n+t..ı .. yap1mı=M-. ~-,~~il 1-:~ ..... 1~~~! artık emniyet etmialerdL Gece yet a--I L~ ...-ı.c: --· ~ _,, ... acaa ua -.7- .. ....., 'r6A ---. uu- ...-. .....-- yal'ISl bir kere daM aıun. ~ mapm ll&l'hteıı _fıdlaya satua 
~ Of* gt9Mdl. orta mımı belkçaaJ gibi hasmıma ö- bir harp b1tün talirWmı 18!>" Taamm fW!Ulnda lı8:yü mit ruz ~ v hayvanm IArimda nntMMire ~ lira para cesa-
a al&i befladt. C-~. bağı- nbe çörekkmivermitti. Tekir· ma.kta oJdulu hiraanda ~ tarda yilk8ek infilik ve~ Küszademe ~-ncJa bir Al- ~-dört nala kaçtı. aı ~ ~fakir bir 
~: daih da bu maniaya carpank len~ kencm.inl 6le va.ıdlerle bomMlan atılmıt ve~ iki lll8ll pnıerali ve tiç yüa Alman Bu kaçtşından 80Dl'a Ol1111l bıi ma_aDMjncle bir kilo . mangal 
.ı..- Ktıç6k orta,.1ı4ıcek· haRnınm bqt ve sll'tl ibıeriD • tetçi etmekte oldukları marke- saat devam etmiftir. Şehirde lllkeri ölmüştür bir daha Şiruda ve ICamrdanda ll&aitrtbdl narhtan ~ kunılJ 
""1' llleydua! 

5 
den uçarak dirt eW yen -düpil. sindedir. ~ ~ Çlkbjı ve P- ikinci bir h~ Kuak- göründü. Yolda wltan Ali ia- pahah)I& eat:ea 111~ kö • 

~ oturuyordu. Ağa, As kalmn tepe taklak lr:ılıp km- Dil haan.t ita edildili görül - lal" biWin bir tab1lnl dağıtlmeı- minde binle mütterık bulmuştu. m~.a.. matla~ 500 edi~ 
beıalll- yollamıftı. Her di oyuaile keDcti ~ Benzin lıarne -:deniz infaat iıeılgihlan ıar: Alman erkim haribyeai 11- Bu adam Vumuataıı bir daha cesuı,,.... tam17e . 

Tekirdağlı, d6rt eHt ,ere dil- H• ~~ I ı -L mmni karargihmı sa.ptetmifler- ayrılmamıştır. Seıkuı~ bla aaıl adalet" 
ter dütmez tetir ~vramp der- •81111-ıe ua,,ı lılfe-.. ve ~.~ ~ alır.•~ dir. Vasmua kendisini takip eden Metre belma. ilti n üz kuruş ih
hal kaçtı. Ve, a:raga kallrtı. (Baı tarafı• ıncı _,.,...., rettıe1 -LL- ..1Ü&~~tiolce- Bu amı hiicmn eenemnde ve ikide bir tevkif etürmeğe tl'-JL.. .-n Y 11_ da ı.:ı-

Hergeleci de ayağa kalktı • Ji:k1ere aid olup._. nw•J•et er ıı::ı.- -.• -....- ua 1200 ci......_ öldüriUmiil. bit kalkan 1ngilizlerden Ko1oual _.. ~ _, ™• . IU-
ll'akat Hergelecinin bu hueketi pMbm ı..,.. biDelt otemo - •tllbH'· Bu harelit -.81Pnda yim düpwa esir edjlmiftir, bir initkam almaya abdebiıitti. bqanau-~~ ="!°.:-
herkesi haynt.lıere da.nnm. Ne biUıeriae •• ..:a. 188 litn bemln «p'?'nm dört ava ~ u.tra. 8 (a.a.) - AJppenW. J- - ~ 

~ bamMrdunau tanarelerimız ta Elde ecHIS ·n n b• 8izlt ... Glıaldzlük yok mu 
oluyordu!. Bu ne biçim adem - verilir. raflndan ... a-ı- edflmf.m. nı na. Rmyuun bf'he- Ukra,- +mee-ın.· • ,,._ bu iki bareke 
dı? Pınarhisarh ağa. ktiçD dili- !flıll:ll wı O > n • _. • ., --ır-• _. nadaki Mrp mayiini ve milll r lran körfezinde Alma.Dlann .,_ .,,. .....,..., 

1'1~- .... ..-.-. Ziaı )'ilmi bombanbmaıı ...__ .. .ır......_-'- tin her Udıııi de memnum ve k& 
nı yutacaktı. vvuau - 2 - 19 lttneitepin 1940 ta- . . . ~ ,,~- iktıudiyatım felce ""6Hw Listerman ismin~ bir bq koa-
f"ılin gllreşi blrakıp hayretle ba rih ve 2 14703 aayıh karama.- nmız iislerine d&ımemillerdir. p••lvı :muvaffllllıyetle netice- soloelan vardı. Bu konaoloson ~~J!..:: J!::t..~= 
hale seyirci oldular. me ile mer'iyet met.._, ft2- Aım ,_.A aıflmıda avcı tay- ı.mtyeoıtktir. ~ ve evrakmı ele ge- llCI" 

Tekiıdlığlı. seki bir adamdır. dilmif olan 75 _,.... KoaNinu-1 =imia _.._ itPlialtmda ıı.,._. iptidai ••khlır çiren İngilisler, bu actamm IJı- vataııdrewa ~ paruma te 
Pelilivandlr. DerJaal ~ yon Heyeti brarmn B ....._ topraklardUd mUtead- bakımından menabii ideta til- giHz - Hint tetgraf kablolanm neall edim nmlatekiriB, müdep 
ki Jueemwın feNiJreU bir pekli- Din. C w D fllııı in"••• ~ clht ~ da taar- kenmes bir haJdedir. Alma.nlar, tahribe memur edildiihıi öinm· dm 1* ımi da dolap çevi 
vlll olduğunu llael'di. Ve, to- binek c• an iM 1aım.aıe na__,__. Kriwiroı demir madeni merke- diler. Ayni zamanda V881DUB'la ;, =ı=d'::J. ~ ::: 

u- parlanch. Kırkpınar birbirine İcra Vwmı 1 .,_ ı.nrlJta D--n- u~rf.or sini -~ ve ~ Nidermayerin ne me.lrMtie. ha- --....... ~. -w..• .... 
~-... rn:ıro .,.;-1; se·-n-'-Jerine Mlı r ıle ola- -.rua .,.... clati mtlldm kömtlr madenleri -'-ete,...;.;.; --•--Lh Bu evrak nJll,VI. .,.,... .. .,..... a......... ,, • .__. .-.t..;.;.. -'--"-• ~--' ~ """6& ~ BliMx ~ve zaruri ih 

Güreşin ikinci hamleeini yap- nan nakil vuıtalarmdan bin* < ... ta-. 1 ,_. ea)'f•a) ~- uvt§& • uıı::ınemeP İngilizlere, Vasmuawı Efgan tiy.ç IBllddeıleri Uıstilnde. lhtiki-
mak için Takirdath lllitereddit otomobillerine ve deniz motör- balamia Şia r »ms. ,,ehrine ~iv. Fakat, KU&- plinında başlıca rolii oyniyaca- ım*tekirin bir ._ 
bekliyordu Fakat haıun,mın kar terine qda liO litre ve 8>tD - lalmma ._.s=ı'·rdlr. basda ve diğer mmtakalarda ğım öğretti. :.. Y:ıt;:m ~ ae.. 
ŞIBlllda çok yumuşak olduPa• sik1eıtleN aJda • litre bemia Bu IUl"etle Aı..a - Fin kuv- lıömir ve başka madenler istilı- Şu h•Jrikat temhir etmigti : --.a-. .a!?..- ._ ... _ cesala-
gördü. Ktlçük hunu .ne kadar verilecektir. 'Ntleri tarafada~ et- BM&tı l"ekor lormalta41fr. Vasıaus bizim meşhur gizlim&- ~ ___.. ..... G611& 

da hatif ve~ eıea- 2'tk Pı ı ........ ...... ,.,_.. td'Blım ıı bu kapatıl L@lıııgrai m1w - ..... murumuz Lavrence ile mmaye- : bu~ni~ 
ae ft:.M:::.ıı duruyordu. Burvlan 3 - Hill çahfmüta okhık· IBlfbr. ~ timdi lrara . ile ..,,. ... 11'1'1 l!ftlia. ~ . se edilebilecek bir adamdı. lDci- -'-1 =•-~· 
do~yı Tıa~M-Mıı tekrar ima lan ~ t.1* oluaa 11tıer tllrltl ......._ ll:eailmış - Roma radyosun~ bildlrdlli- Uzlar önlerine haritayı ~ IAlll •• '~ 
gelerek ~~etti. batıp HA- tabilea a,a 121 Hbe -.. tir. ne P.. ~eldngra.d'Ul mlldaf.., Vaa1DU8UD nüfus aaı.. olarak Her l'trt!ıılneo • cma, fakat ~ 
---'- '- ..,.. ketknw'• verleceldlr. 1'1r1 •1711m J ıdkt h)lrılıı mna İltlilb bMoa 1mnetleri de aynlan yerleri görünce bunun 1dr baBaa Jc+mesı dabüst~~1:; 
~ pm. 4 - --~ tunltl•ı sA ...,_ ~ a {LL) - l..ado- ittirlk etmatedir. Londra ~- Praıısa kadar büyük bir yer ol-~ kalkana a şı 

(.._ _,... 4 ...... a de) m~ bir defaya m..._ ol- P gGaltla elmaJl ~ J'OR, bm.m varkl olabüeeeiinl doğunu anladılar. ti, 4aha aiu' ve dalla y'1dıncl 
~ mai bele 121 litre'** wrt- ft Mm c1IJra taarruzu tekrar ba.t- aöylmn"1J-. ' Kuırdan viliyetinde yOluD& a.. ce;;.;m!ft -ı. .... -ı .. budur. 

Ur. lannfhr. (Aııllıus: ....,_ P rtm) vam eden V•P'"S. m 'büJtk 1- ._ ,..._ z-
, M?:lt olııll 5 - Ytik ve eoya nakline Fmlindiyahler, Ug gün zar- s..,,e& ~ Stlkıep ran qiretinin toprsjma ~ A. c. SARA ÇO{;LU 

mahsus ve hAll ça!ıll"akta ol- tmc1a. yebnif bet kilometre yol llüema etU ti. Burada S&Tlatilldevle ismin· --------=--• 
duklan belediyeleree tlııillit ohl..1 aWdrtan IOltn SoJr • Synni Bama, 8 (&.&.) -~ de bir reisi hakimdi, bu ede•• 
nan kamyonlara ayda 590, 841* neluiae varmıtlardır. Stefani ajanama gönderi1erı bir lngilislere karii derin bir kin ve-
ve kapalı kam)'OMtı.n .,_ 220 lıd\ım:Mre .......... telgraf& nazaran, Sovyet tay - nefreti vardı ve tlç kar...... a..atll babllma _... ~ 
340 litre benzin verilir. olan bu nehri Ladop. Te Omıga yareleri, dihı gece BUknıte üç Diğer ikiai aerdar İtıtipm ile BEHÇET TA.YLAN'm ebeclb"eıı ara-
~ ııfr h ••• tN1 gtillerini ~ aefa htlcum etmieJenBr. Ali handı. maman Muit\ ~ awrek ph-

Yelll •ema mewı1m1n1 iMi M- 6 - Belediye hududa• da- Vasmus bu nafiz l"lliaiıı topra.- ..., aeı"lllree ~. mek :.ıp ''eJ'I' 

~ -:n~e nnih suıema salonu- :=-~ = IYAT • 1 o s = C:..C:! ~J.::k ~ :: ::ıc:·:e ta " 

~:ef:!u::7::·seaeae:ı-::: =·•=.enim .. = NAiL ış M NAIAS 1 ~ne~~.:;:: :r==-~ 
teaevvi, harekeCli, zeDlill ve mub- ve hZnir belediyelertne ait otıo- melde IMs. bet1Mt Sa.,a.t•ttn" w11r1m1a milıl aldul ın!nnle 
tetenı pracramlar takdim edecelln1 ~ bu kayıtta& llıti o edil- Ba le'yi k•anmıfb. Whk ~ muhtcr.:m .,._ 

v-::::~ ,enı ve müntebap ~•&ld• • .,,.. ve•-• Sümer nk Sellüloz Sanayii s~~~.:; :., ........ lue ibllilm rca ~ 
pro ramlar hakkında bir ftk1r edin- şahıslara ait olan otobUalerden Mu .. essesesı·nden: Şiram kadar uzanan. bir ... Valimli: .... Taylan 
mel ı ını t~lnen isimlerini öğren- hangi iaükametlere i119y.ıeria reti vardır ve birçok = Ze"916: ....._ TaylH 
mete muvaffak oldulwntız pheser- seyrüaefenie devam edeceğini atın üstünde bir gual av <>il'.._. ._ ve Velllp Tqlae 
terin bazıl rııu bilcliri,yoruz: vali ve belediye reisi bim.t ta- Müeıısesemiz için Bolu ve DQzce Onnan Revirlerinden mü_,.. ahmnış fotografı asılıdır. GaliaMi u,ta ve '* TayJu w. 

MARLENE DIETRICH tarafından yin edecek ve liape1dlcleıD mll - edilecek 20 i1A 30 bin ınetre miklbı Tomruğ\&n fOlle' kenarlarındaki Vasmus bir gece Namrdivuala ---.. 
)'al'atllan YEDi GONAHKAftLAR, aaadelerini alacaktır. orman depolmmdan abnaraJı: nihayet mı ay zadlnda A.dçazarına yıldızlara temas ederek kOlllll • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!I 
CHARLH BOYER, MARGARIT Şehir ve kasabalar &NS•nda nakil ve AdapUarında vaaou tahmil ifleri; kısmen veya tamamen; maya daldılar. Vasmua ihtiyar 
8ULLIVAN'ın müşterek temsllleri 1 hüen çalıpıakta olduktan be- taliplerine ibale edilecektir. İranlıya dedi ki: 
Bl.CK anttlT, Her vakit.ten daha 1ediyelerce teabit olwwı oto - hteldilerln metre miklbt - kilometre fi7aluu havt teldiflerinbı - Ağa, görilyorsun, yahut 
sehh r daha fitin DSANNA DUR· bOslere ayda 300, kamyonetlere kapalı zartla 22 E)olQı 9'1 aaat 16 711 bdw hmitte mü 111 mnliz nril- işitiyorsun ya. dünyama ö\e ta-
81 N n yarattılı en son iki filmi llA· ı 240, kaptıkaçtılera 180 litre cfür=ü~ ~~ bin __._ miklbı içuı iki bin llrahk rafında dehaetli bir kıyamet var 
HAR RESMi GEÇiDi ve Afi< çı. benzin verilir. Şehirler arum- • - - """"~ Bu atet senin ocağına kadar ya 
ÇECI CHARLEB LAUGHTON'un 1 da ftleyen nakil vurta1an vali- muvakkat teminat akçeei kapalı zarfta baaber m• ..... .,. t..u.n yılabilir. Onun için hulr olma-
oynadılı Vıctor Hugonun mefhur ve leıin teuibiyle ve münavebe i1e edilecektir. ı bam. İngilizlerden Jrarkaıilar 
ıa mut eseri olup linema Alen inin ça.hfbnhr. Jtam7onlar aKli7atı 79pace.klara; bedııdi müteabbit tarafınMn çoktur. Füat hak~ söyle • 
bü7\lk barikaaı NOTER DAME'ın 7 - Yukarıdaki maddelerle ödenmek pırtb'le, llıstik, '*1zin ve Yal mü mnce temin oluMc.._, meli, benim milletim, AJmanlar-
KAMaURU ıüzel Norwçli yıldız tesi4>t edilmİI olan miktarlar be TaabhOdOA tamamı lçin teklifte babuıanlar teftill eluraur. dan korkan ftl' mı! Ahnenlar 
81GRID GURIE nin t.vkalAde lediyelerce verilecek karne 11111- SelJüJoı Senqii Müeauı191 lbale1i ...... wbeıtttir. • lranlılara hiç bir h ....... yap-
temali WNUTULMUt KaDIN. kabilinde ba.yilerden alınır. mışlar mıdır? Bayii' ••• 
GRAY GRANT ve IRENNE • Benim milletim tlDtJra, hak • 
DUNNE'nün muhtetem temailleri ~t bir millettir. Frengistan-
iLK GOZ ACRISI, LE8LIE HOWAR tsbmbul 1lk OkuUartnda oku7811 yokaul eocuklara yardım C9'1U7eti menfaatine da İJagilialere karşı muharebe Makrun ftlıdlaindea pıçtiktm 
D'ııı oynadılı BIRNARD IHAW m 1.1 E .l~ 1 p be k 3 k d ediyor. Onlan ve Olllana. yib eonra Jol Mtytlk bir dal ailsile-
phelerı BiR KADIM VARATTIM, V.jUJ er•em a şamı saat çe a ar binlerce adamını bir ~ mna- iline Qlbr. Juı aiJailenhı İad 
ALLAN JONH ve ork..trua tara - 'J Y rebelerde mağlUp etti. Amma IUıbl DUltBrdlr, ki eıı tehlikeli-
fından MAVi llUMSA mUlikl ve y •k M ı• M GazİnA unda Frengistapla Iran arumda ne ilidir. 8mwa :rfne bir vadiye ini-
dana amatarlerl lçin JACK HILTON eni apı uS dağlar, ne dmizler ver diyecek- lir ve tıehm' Çllalır • .Bu ikinal 
ve ork.trım ile Bit& Brotbenler s sia. i1nt, amma _... 1ııma,. ılV' f ilmi llıyudr. Buıı iM 
ta-•-.lan AIUANTlN GICSLIRI, MUzAUUen enar Bnt 'tir Taabml SAIABAD.DlN PINAB bde.r da •• irıi ----..-. ...,. - ... ft - wp ., ... 
c~ı LO••ARD'm 7arattıb ~,~ ll_,.ınl NECATI: !IOKYAY W ..... hth" Burada, sizin memJeket;; ler .......... "''l la. ... 
Gıcı ..oa1Tç111, KAY FRANct• ' Şehir Tiyatrosu H A Z 1 M ve A•••Wdml .._ kuvffltli ol- ..._ i1Waı ,.a 1lllll"' 1'ia 
tarafından MASKELi IP'RITLER. ~~ , tk~Jartndan Arkadaeta .. 1 duldUmı isbata çalıeıyorlar. Si- taıtlr 11ır· •· .. lrtfel' .. • 
LLIYAN HARVEY ve WILLY l'RI- omft. ... r- zia -uı! 1 

, •• lı '* bıg ,... lsr ft ••••r Aw...,ıtlar .... 
TCKbı muhtetern temalllsi MO·ı hcH'- ukeri, En luir be Jid•P ....,.. ............ Jla 
DERN HAYAT, 81NJAMINO G•G • Bu aL•-m ~el: 42690 AJmuı brıeiliai ve lıUiıD .....,.. lıılt ,... llile daaiıu_. lllr 
Ll taratmdan YANAN KALPLElll, ~ ·l'ı losumuzu tevkif ediyorlar. Son· hav & 8 ı vardır. Bu -

1.W DIANNA DUUjNl~ORIA Tepebatı Be'e • bahçesı·nde raalrulllar onlara ım'' ,... ......... llllfliriM .... .lOAN'ıa rad3'8 ve prtı kralı RiNG &! 7e vaziyet ah,...... ... ....,. ... ili diPı" ...... .,. ..... . 
CROuaY ile IMıraber yaraUliı 711- mı! yetinde ldlÇQk l>eft .... C' 
dJa1ar prtısı, ANMA NEGL& tuafın - V•-m, ~ be- ~· 0.CS- --~ 
dan i:evrilen ve 1*ların mmı oıuı Kanuni AHMIT'la -'at u,.&amn ııH" Olltl lrilWııa ıd&lqen arkadaflarının lltirakile 80Y0.K .... GALA na pek dolnllllılll. Füat ne yapa- Jike ve m ... IM• ... "GIW Ye 
iRiN• .. v...ır daha Mr çok lflzel U. kUtJalt••kbr. hm? Hele-. ne d~ JOl gııln'iliace im SJ__ •lh 
tllmler ve~ mQrekPp s A F . y E Bahçeni Sa b ' • ne WU,oıBUll! Şln& .... ...., _ .... 

ton WmJeriDi. kq 1 ve ft Z ey eti Adamlanm ~ .._.., d8 amımh"ftl' W 1 Pll b 86-
~ mamt oJmadllm: Tllf~. Bili.hın. var. Aııa7q; =AOtua .. llncJe ki a.. 
=~:=!.:: Bir mehtap gecesi 30 kimlik büyük tarihi revü :! 8::ıe_•;:~~ Alt=:"~ ... uzanaa 
rinJlzbı .... aa-ı llmma ..ıonu da y• KmmriUmeliJt ft bittin oeauv ı- yolcfa yelen bittin ve blytab 'bir 
lma oldUIU llbi muvattald.7etJ,er ve Karaden1& .,. Allat+• milll ~ l:ııMla ..... ' rla lttirllkile KUll 1 MZL Bu bo,llt pr__., W- ranlllan benimle llenberdlr. On •halde Dsa bir çok aba l'UD 
rekorlar bepnda bama-- filpbe biki 1 n. ~ ı.. ... 8,30 de bqlmac;aktır. Jar - tlhllllte 1-nbt edecek • alltlıldl ... anlam• 
,oktur l'11at1an ıaın )'o tur ~a..ıannm enelden temin 
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Sineması 

• a • 



Emlak ve Eytam BaH.,asından ~ 
Mukadder 

«l:ıt • 

Euı No. Mevkı ve evufı 

988 Bakırköy, Kartaltepe eski Kariye 
ustu, yeni İncırli çif'tliğı eski yeni 
15 - 16 sayılı 7999,65 metre murabbaı 
arsa. 

1174 

1668 

116'1 

2t20 

2724 

2798 

.Beyoğlu, Paıı.galtı mahallesi Dolap
dere cndde~ı ve Meyva sokagı eski 
276 - 276 mükerrer, yeni 278 - 280, 
pafta 56, nda 1132, parsel 12 - 13 
6ayılı 94 mfltrc murabbaı arsa ve 
nhşap ev. 
Beyoğlu, H~yinafa mahallesi ts
tikltıl caddesi esld 141, 143, yen! 
163, 165 numaralı H4ıcı Mehmet 
çelebi ve Baltacıoğlu dükkanı d~ 
mekl u wArıf bakkal gediklerindCil 
ancak Boltacıoğlu gediğinden mün· 
knlip dükkanın 55/120 hissesi. 
Emlnonu, Muhsine hatun mahalle

ııı 

Tellı od:ılnr ve Müsteşar sokağı 
2, ;>mı 1 p·ıfüı 113, Ada 703, 

eı 4 ı;<ıyılı 170 metre murabbaı 

Beyoghı, Yuzıcı •Mücyyet zade> ma 
hail~ ı Makri oğlu çıkmazı, yeni 
Tııt.'lr bı-yı ı;okagı eski 46, ycnı 30 
sayılı apartmnnın 4/30 hissesi. 
BC'yo lu, eski Kamerhatun, yenl 
Kalyoncu kullugu mahallesi May
mun okrıcı eski 2, yeni 5 Toj 5 
pafta 18, Ada 448, parsel 6 sayılı 

33,50 metre murabbaı kargir ev. 
Beyoglu, K::ımerhatun mahallesi 
Aynulıçcşrne "Okağı eski 14, 16, yc-
nı 12 TaJ 12. pafta ıs,' Ada 430, 
parsel 2 sayılı 199 metre murabbaı 
kflrglr apartmanın J/8 hissesi. 
Çarşıkapı, Moll ıfcnari mahallesi 
Yolgeçen han alt kat eski 5, yeni 
4, pafta 8, Ada 254, parsel 24, Taj 
17 sayılı 34 metre murabbaı kah
vehane. 

2868 Emlnönll, Tahtnk::ıle, Balkapıını 

han birinci kot eski yeni 11, pafta 
125, Ada 285 sayılı 34 metre mu
rııbbaı k.ırgir odanın 135/81 O hls
seı:ı. 

289~ 

s o1s 

~089 

ll91 

m o 

Snmatyn, eskı imrahor, yeni Hacı 
c\:hat mah:ıllesı eski Hacı e\hat, 
ycnı H:ıcı Manav sokağı eski 7,9 
yenı 7 ayılı b r bap hanenin tnma
mıle h:ınei mezkOr dahilınde sene
vi dort kuruş ıcarclı muayyen ma-
hallın •ubu hissesi. 
Beyoğlu, KocatcJ)<' mah::ıllesi Duvar 
dibi ve Sazlı dere sokağı bıltı s:ı-

yılı pafta 50, oda 626 parsel 6 sayılı 

'112,25 metre murabb::ıı orsa. 
J<'::ıtıh, Husambey m::ıhallesi Haydar 
bey cnddesi eski 5 paftn 230, ada 
2172, parsel 42 sayılı 27 metre mu
ı·abbaı orsa. 
Burgazdo, eski B::ıhceler yeni kış 

h:ılıçesı sokağı eskı, yeni 10, 12 paf
ta 10, ada 53, parsel 28 sayılı 1044 
metre murııbbı:ıı arsa. 
K ınalıada, eııkı 'Sultaniye-':! caddesi 
yf'n! Yarbaşı \ c Te\'tikiye sokağı 

cskı 170, yeni 47 sayılı kı'ırgir e\', 

•ll:ıt 

'11 Kndıkoy, Alluniuıde mahallesi, 
Koşu yolu &okngı en eski 60, 62, 64 
cskt 58, 58, 60 yeni 94, 96 sayılı • 
62570 metre murabbaı karakol ve 
tnrla. 

806 Galata, Berl'kct zade mahallesi Zi.i
rnfn sokagı ı>skı 2, 5, 7, yeni 5, 7 
sayılı mağaz:ıyı müştcmlı evin ya
rısı. 

8+i 

1778 

1580 

2629 

2784 

2820 

Aksaray, Yalı mahallesi, Orta bas
tan sokağı eski 19, yeni 27, pafta 
208, ada 819, parsel 5 sayılı 130 
metre murnbbaı arsa. 
Bcyoglu, Şahkulu mahallesi, Şnh
kulu sokntı eskt 2, 2 mt.ikcrrer, ye
ni 2, 4, pafta 39, ada 290 parsel 18 
snytlı 63,50 metre murabbaı duk
kAnlı apartmanın 2/8 hissesi. 
Heybelinda, Ulugbcy sokak eski 48, 
TııJ 48 pafta ı ı Adn 55, parsel 27 
sayılı 39 metre murabbaı ahşap evin 
12555/22680 hıssesı. 
Usktidar, e ki Pazarbaşı, yeni Al
tunizndc mahallesi Nuh kıııyusu cad-
desi eski 110, yeni 112, Taj 118 sa
yılı 1273 metre muruhbaı arsa. 
Beyoglu, Kamerhııtun Bostan mn
hııllcsı, e kı Bnhçe, yeni Dilbaz 
sokagı eskt 21, yeni 33 g:ıyılı knrglr 
evin 6/ 16 his! t"Sİ. 
Bcyo lu, HaUlskar Gazi caddesi Şn
fnk sokağı c ki 13 mükerrer, yeni 
73, pafta 63, ada 679 parsel 49 sa
yılı 110,50 metre murnbbaı kArgir 
ev in l/8 hissesi. 

1912 Emınonu, Çarşı mahallesi Astarcı 

hnn alt kot eski 30 yeni 24, paftn 
141, oda 2812, parsel 103 sayılı 24 

2966 
tnetrc murabbaı oda. 
Bcyoglu, Kalyoncu kullugu mahal
le 1, Kalyoncu kullugu ve KirTQan 
ı;okağı e ki 143, yenı 1,147, pafta 
.H9, ada 449, parsel 26 sayılı 30 met 
re murabbaı diıkkônlı knrgir evin 
l/2 hissesi. 

kıymeti 

llra kuru~ 

1200.-

şso.-

510.-

1479.-

3010.-

3446.,-

680.-

ıoo.-

711.-. 

2840, 

405.-

522.-

.taao.-

5050.-

650.-. 

130.-

172Q 

185.-

1274, 

S97.-

1161.-

200.-

707.-

Ytık:arıd:ı adr ı ve tafsilatı yaz.ıh gayri menkullerden «b numara al
ında gost<ırilen açık arttırma ve dl numara altında gösterilenler ise 
J>llhlrlık surctllc ve peşin para ile sablacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbcUn
""1 komi:ı.at yatırmaları lfiı.ımdır. 

thal<:, 11/9/1941 Perı;embc gunu saat ondadır. Satış esnasında verilen 
~1 ınultndder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal arttınlma

.-Qt'6k lhnle kimin üstUne icra edilirse temınat akçesi ona !kımıl etU
necektir. 
tateklilerın 

>t1dirilen ,ı:iln 

pey nkçeııi, nu!us tezkeresi ve üç kıt'a fotol!rafla birlikte 
ve snnte kadar şubemiz emlak servisine gelmeleri. 

İ T İZAR 
M iinderecatımızın çokluğundan 

(Hergeleci lbrahlm) tefrık&m1%1 ko ... 
yam::ıdığ ımızdan okuyuculaı'ımııdan 

hür dileriz. 

«892 - 7592b 

i LAN 
tzmitk' 14 Eylül 941 pazar günfi 

yağllbuyllk pehlivan güreşleri ya
pılacaktır. 

Atalarımızdan bize yacligiir olarak 
Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu kalan bu mühim güreşlere Türkiye 

Ncşı-.yııt Mudunı· Maclt Çetın baş pchlivanlıırilc bUyilklü kllçüklU 
Basıldığı ye:: (H. Be.kir Gürıoylar ve • bütün Türk pehlivanları davetlidir. 
'· Cerr:.ılcddln Saraçoğlu matbaası) I Er meydanında boy ölçuşmck ve ful 

YENi SABAH 9 

El ı.• 

K o L ,,,,,,,. 
~ 

1 J " ~ Yazan· ULUNAY • • • ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıhlık ve Bütün Ağrılarınızı derhal heser 

icabında günde 3 kaşe alınabili r , TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 
Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz, 

• • ··-. . .. ·.... ' . • ' • •. . ·-6·~ ..... ,.f_· 't ' • .. -~ -· ~ ~ t. ·. . .. ...._ ':. .. ~ ; t ·~ ': : • • • 

LY e n i neşriyat 
lslam Ansikk p ~disi 

V. Cüz 
Maarif Vekilliğın!n knrıırı ile İs

tanbul Vnivcrsitesi Edebiyat J<'akül
tcsi tarafından neşredilmekte olan 
islôm Ansiklopedisinin beşinci cüz'U 
çıkmıştır. ilk dort fasıküldc uldub'll 
gibi bu cüzde de bir çok maddeler 
değerli alıınlcnınlz tarafındnn yeni
den teli! edılmıştir. Yalnız dunya
sına degıl, tslam alemine ait bazı 
mevzuların böylece dikkat ve lhti
mrunla işlcnmış olmıısı, hem milli kül 
turümüz, hem de şark kültilrü için 
buyük bir kazanç teşkil etmektedir, 
5. cüzdeki telif maddclcn tertip sı
rasına göre kaydediyoruz. 

.ı. .,..,, \ " ..... ,. ·- . /,. . . 4 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
ller J'91118kiau eonra ıünde il'ç dt"raDnmtuaman 

uıştcrinlzl fır(alayuıız. 
. . . . .. ·. 
; ,. . . . • • ' ·'A" .. ALMAN LİSESİ ve~I 

OKULU ORY.A 
Ali Kuııçu (Abdülhak Adnan),/\- ( H U S U S T ) - ( Beyofllu, Yeniyol 20 ) 

rabacı Ali Paşa, Çorlulu Ali Paşa, 

· TiCARET 
Güzelce Ali Paşa, HAdım Ali Paşa, 1 - Okul 13 Eylül Cumartesi günU saat 9 dn açılacaktır. 

2 - Türkçe engel ve bütünleme sınavları 12 Eylülde, diğer derslerin
llekimoğlu Ali Paşa, Sürmeli Ali 
Paşa (Reşat Ekrem Koçu), Çandnr- j ki ise 11 Eyliil saat 9 da başlayacaktır. 
lı Ali Pnfjn (İsmaıl Hakkı Uzunçar- 3 - Pazartesi ve Persembc günleri s::ıat 9 - 12 de yeni talebe kayde-

dilecek ve 8 Eylülden itibaren her gün ayni saatlerde talebe kny
şılı), Damat Ali Paşa, Tepedelenli 
Ali Paşa (M. Cavit Baysun), Hadım dına devam olunacaktır. 
Ali Paşa, Semiz Ali Paşa ve Amedci 4 - Kayıd için nüfus veya ikamet tezkeresi diploma veya tasdikna-

me, tifo, çiçek ve sıhhat raporları ve 8 fotoğraf getirmek lıizıındır. (Tayyip Gökbilgin), Mehmet Emin 
5 - Yeni ders yılından itibaren kız talebenin okuldaki nümuneye 

Ali Paşa (·H. Ongunsu), Ali Şir, Al-ı 
liih (Zeki Velidi Togan), Alp, Altay- llm••g•ö11re-u11n•i•f'o•r•m•amtn•ş•ım-tı111a•r.•ı •m•ec•b•u•rid•i•r. __________ _ 
hlar, Amid (M. Fuad Köprülü), Alp I 
Arslan, Amasya tarihi (Mukrimln 
Halil Ymanç), AlOslzade, Ariıidl (M. 
Şcre!edd.in Yaltkayn), Amasya (Be
sim Darkot), Fiyatı l liradır. 

:ANNELERE 00 ÜT 
Çacuk Esirgeme Kurumu tarafın

dan neşredilen (Annelere öğlıt) mek 
tupları yeniden basılmıştır. Bu öğilt
ler 12 mektupton ib:ırettir. Çocuğun 
doğuşundan iüb::ıren bir yaşına ka
dar nasıl bakılacağını öğretır. 

Bu mcktuplnrın adresinize gönde
rilebilmesi için kuruma yedi ku
ruşluk posta pulu göndermeniz ve 
sarih adresinizi bildirmeniz kfıfidlr. 

Pehlivan sohbetleri 
(Baı tarafı 3 Uncü sayfada) 

Fakat, çapraz dört adım sü r
m edi. H ergeleci, b ir yan başla 
hasmım ~elerek albna k olayca- . 
cık aldı. Ve, hasmı dah a d izle- _______ _...;.. _______________ _. 

yip yere gelmeden ayaktan k ün Umumi deposu: Z. SAATMAN, Sultan hamam 
t eye g~~~· Te~irdağlı, toparlan- ı Camcıbaşı han 
m ad an kunt.ayı astı. 

1 
Kırkpınar bir.birine girdi. Or - 1 . 1.} l 

talığı h~yecan .kaJ?ladı. Pınarhi- I Devlet Demıryolları an arı 
'sarlı Ağa, delı dıvane olarak -------------·------------
m eydana uğradı . Bir sene itinde tımit dC;posun:ı gelecek tahminen 5000 ton m:ıden kö-1 

Hergeleci, künteyi hawlan • miıründcn 3700 tonunun lzmittc ve 1300 tonunun da Adap::ızarında v::ıı;:on
dırdı ve, bekletmeden aşırdı. Ta lıırdan yere indirilmesi ve ayni miktar kbmilrün yıne ayni mahallerde 
marndı iş... • • • yerden makine ve icabında vagonlara yukletılroesı işi açık eksiltmeye kon

1şte, okuyuculanma muhay -
yel bir güre§ sahnesi.. DUnle 
bugünü mukayese eden şaka
cıktan bir pehlivan rn usaransı .. ı 
Muhayyel olmakla bern her bir 
çok h akikatler taşıyan bir mü
sabaka mevzuu ... 

-SO N -
M. Sami l\AHA VJ;L 

Not: Ge!ecek yıızım: I<oca 
Yusufla, Çoban Mehmedin Ber
lin olimpiyadmdaki güreşlerin
den bahsedeceğiın. 

Hastabakıcı aranıyor 
Darülı'ıccze hastah::ıncsinc biri 

hariciye servislerinde ve amcllyat
h:ınede çalışmış, d geri dahiliye ser
vislerinde çalışmış iki hasta bakıcı
ya ihtiyaç vardır. tstlyenlcrin mües-
seseye müracaatları. 1 

Askerlik işleri 1 ---

muştur. 

Eksiltme 17.9.941 tarihine miısadlf çarşamba günü saat 11 de Haydar
paşada birinci işletme komisyonunda ynpılacaktır. 

Muvakkat teminat 122 liradır. İstek lilerin muayyen gün ve saatte ko
misyonda bulunm::ıları lfizımdır. 

Fazla izahat ve şartname almak isleyenler işletmeye mlıracat etmelidir. 
''7700" 

• • • 
Erzurumda y::ıpılacak ınağa1..a binası inşaııtı kapalı zarf ıısulile ve va

hidi fiyat üzeriııclt'n eksıltmeye konmuştur. Bu inşaatta dÖ!iC'fnc ve lt•ııtol:ır 

için muktazi demirler ıd:ıre<"e verilecektJr. 
ı - Bu işin muhnmmcn bedeli «125000> lirad ır. 
2 - ısteklıler bu işe ait şartname ve sair evrakı D. D, Yoll::ır Ank::ıra 

ve Erzurum veznesinden «625> kuruş mukabilinde olabilirler. 
3 - Eksıltme 26/0/1941 tarıhinde cuma gunU S."lot 16 d::ı Ankarada D. 

D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komslyonunca yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir
likte nşagıda yazılı teminat ve v aikı ayni gun saat •15> c kadar komis
yon reısliğine vermelerı lfizımdır. 

A - c7500> liralık muvakkot temin::ıt 
B - 2490 sayılı kanunun tnyin ettiği vesikalar ile bu ise mahsus ol

mak tıZP'" 1-\liınakalfıt Vekfılctinden alınmış ehliyet vesikası, t•hlıyet ve
siknsı ıçın h ıle tarihinden en az sekiz giın evvel bir istida lle Münaknlfıt 
Vckfıletine mür.ıcnat olunma ı. •6395> «7935> 

Kıe·ıhllan m al müdiirliiğünden: 

""' vVV'VV~ 
Fazıl, kendi kendine kaldı~'l 

zaman bütün mantıksızlığına 
rağmen Nazrninin tecavüzlerine 
ihak veriyordu. Kendi mevkilnde l 
bulunan bir adamın makul bir 
fikri mildafaa etmeğe, kimse- 1 

ye nasihat vermeğe hakkı yok
tu .. Zenginler için iki sınıf din
leyiciler var<lır: Birinci kısım, 
onlar tarafından sarf edilen her 
sözü bir "Vahy,, gibi teliı.k'ki ~ 
derek ayni keramet addederler. 
Hatta onlar için velinimetlerin 
söylediklerinin doğru veya iğri 1 
olmasının da ehemmiyeti yok- 1 
tur; efendilerinin medhettikleri
ni onlar da gökyüzüne çıkarır
lar; zemettiklerini yerin dibine 
batırırlar. Efendileri uzun uza
dıya birini tenkid eder, yahut 
bir fikri müdafaa ederlerse o· 
nu can kulağiyle dinlemeğ~ lü
zum bile görmezler. O söyler · 
ken onlar kendi hususi İ§lcrini 
düşünürler, yalnız arada mu
hataplarının: 

- Öyle değil mi? Haklı de
ğil miyim? gibi söz peresengi is
tifhamlarına: 

- ı•.:vet efendim! le muka
bele ederler. 

!kinci kışım aradaki servet 
farkına tahammül edemeyip 
zengin bir adamda paradnn 
başka meziyet görmeyen mu -
aruJardır. Onlarda fakir olma
larına rağmen zenginleri her 
münasebetle küc:;ük diişiiri.irler. 
Onlar makul bir söz de s0y\cse
ler kıymeti yoktur . 

Zenginler kendilerine bu iki 
sınıfın ortasında bir muhit ya
ratamadıkları için bedbaht olu
yorlar. Çünkü onlcırJa bir sevi
yede bulunanlar da ayni kaide
ye tabi oldukları cihetle birbir
lerine servet vüzünden uğra
dıkları bedbahtlığı anlatmak
tan başka yapacak bir şeyleri 
kalmıyor. 

Fazıl bunları düşünerek ar
kadaşının alkol tesiriyle ağzın
dan taşan tarizlcri haldı gö
r üyordu. Nazmi, onun Dilfika
rın servetinden istifadeye te
nezzül etmediğini bilemezdi. O
nun i~in I<,azılın servet ve refa
h a gömUlerek başkalarını ten
kid eden zenginlerden hiçbir 
farkı yoktu. Kendi hakiki hü
viyetine hiç kimseyi inandıra -
mıyor<lu. Ve nihayete kadar ela 
inandıramıyacaktı. Herkes onu 
ufak bir zevki için etrafa kendi
nin kazanmadığı parayı avuç 
dolusu saçan bir müsrif olarak 
tanıyorµu. 

- Böyle düşünenler gibi, 
belki böyle düşünenlen.lcn da
h a fakir olduğuma kimseyi inan 
dram ıyacağım. Dün yada tali
hin l ütfu zannolunan cilvesine 
uğr:unakla bedbaht olan benim 
aibi kimse yoktur. Servetin çile
sini çekiyorum. 
Yalıda hiç birşey değişmemişti. 

Hatta Nadire hanımın yoksullu
ğu bile hissedilmiyordu. Bütün 
hayatında zengin bir muhite 
gireilmck için uğraşan bu kadı
nın nihayet arzusuna nail ol
duktan sonra ahlakı tama
men değişmişti. Rahatına doku
nulmamak şartiylc hiçbir ~eye 
ses çıkarmıyordu; bu itibarla 
mavi daireyi işgal edenin vii
cüdu ile yokluğu arasında bir 
fark sezilmiyordu. 

Fazıl, kendi kendine istikbale 
ait tasavvurlar yaptığı znman 
annesini kendini o haya ta zen fa 
bağlayan bir rabıta gibi telak
ki ederdi. 

Şimdi artık bu perçin açılmış, 
bıı kör döğüm çözülmüş bulun
masma rağmen ııe yapacağını 
bilemiyordu. Dilfikann ona kar
şı muamelesi büsbütün değişmiş 
ti. Karısında. eski huşunetten 
eser yoktu: merasimli hayatın 
yava.oı yavaş sadeliğe doğl'u gö
türiildiiğüni.i hissediyordu. Hat
ta bir gün ona: 

- Yarın refika bize öğle ye
meğine gelecekmi~: kabul et
mekte bir mahzur var mı? 

Diye sormuştu. Fazıl bu sua
lin karşısında hayretle irkil
miş: 

ğini merak ettiği için böyle sôY-
lemişti. . 

Dilfikar, buna karşı bigbit 
cevap vermemiş. Masanın üS· 
t ünde duran telefon mikrofo
nunu eline alarak Refika hıv 
nım ef end.inin numarasını bul· 
duktan sonra: 

- Allo .sen misin Refik.8.1 
Yarın mümkiln değil.. Bir bat" 
ka gün ben sana telefon ederiJD. 
Demiş ve telefonu kapa.tnılf" 

tı .. 
Kansındaki bu değişiklik Fa

zılda ikinci bir hayret uya.ndU"• 
ınıştı. Dilfikarın azametinden 
ne dereceye kadar feragat ede
bileceğini anlamak içın: 

- Geçen gıin gazell..'ye f'ıt· 
miştim, dedi. Arkadct.'}lar bıt 
l!'Ün yalıya gelmek istediler· 
Kendilerini hemen da ve>te l'csıı· 
l'et edemedim. · 

Dilfikar gene a) ni t~l\·ırla 
sonlu: 

- Neden cesaret edemediniz? 
- Ne bilı•vim? Sizi rahatsı! 

edeceğimden- çekiıı<lim. 
- Sizin arkadaşlarınız oımıı· 

ları itib .. rivlc kendılerini mcfll· 
nuniyctle ·kabul ederiz. . 

-· Fakat onlar benim gıbı 
melankolik adamlar değildir· 
Jer. Biraz fazla neş'eli, ~akacı, 
giiriiltücü. hatta bohem tabiat· 
lidirler. 

- Iı'ena mı ? ~u yalının nt .. I?' 
eye o kadar ihtiyacı \ar ki " 
Zannederim onların himmetiyle 
buranın havası biraz daha te
nf'ffils edileccl< bir hale gelir. 

- O lıalde bir mahzur yok. 
- F:ur.ıl. Bunu bana bir daha 

bu ~~kılde sormanıza tahan1 • 
mlil ·edemem. . Mebr1ık ağaya 
emir venniz. Sofrayı ister yukıı· 
rı k1işkte, ister burada hazırla • 
tını~. . Eğer münasipse, yarıll 
değil, öbür gün için davet c<ic
Jim. 

Fazıl: 
- Tcsekkür ederim! diye

bıidı. 
F'rtPsı günü Mcbrfık ağa oda· 

smn gelerek Fazıla her za:ın:ın· 
dan daha başka türlü bir lliil'· 
nıelie sordu: 

- Bazı emirlerini?. varoll~• 
efendim .. 

Fazıl l'iruenbin: şaşırdı: 
--Nf.>emri? 
. - Ziyafet verilecckmis de ·· 

O zaman arkadfuşları ıc:in karı:-• 
ile konuştuklarını hatırladı: 

- Evet! dedi. Fakat t1:ıJ1a 
ne gün olacağına karar vcrıı1<'· 
dim. Ben size söylerim. 

Yemcl tc Dilfikar teh r:ı t 
sordu: 

-- Arkadaşlarınıza tcJeJon ı!t· 
tiniz mi'? 

- Hayır ... 
- Dün, yarın olmasını kll' 

rarla•:tımııştık . ,. 
- Bilmem.. Ben va.zgeçmc!4'1 

cli.c.;Uıı..t:, uı tıııı. 
- Aı ~m.uw "larınız.ı kRi şı pel\ 

ayıµ olur zaımederım. n •ı.:a t -~· 
rirn, b.ıgün tc.e.fon ehrıegı unııt· 
mayıııız. 

-- Belki yarın için bir ımı.-c· 
rcUeı•ı \',,rdır. 

- • 01111 da u.nlarız. 
Y C·hıckten sonra salona ~e·~· 

tile·!" Dılfik5.r tutturdu~unu ıl· 
le yapmak isteyen hır ··cıc u. ı::ı· 
rarıylc~ telef onu açtı. 

- - c;uetcniu numarn~ını s1J'f' 
l(•r ıııısiniz? 

Fazı 1, bi:.r.;:at telefon ctıneğ~ 
mecbur oldu: k:ırn.3ınu H. ~ 
çıknrn;tı.. Hiç bıl'isiniıı ııı.u•1 1 

yoktu.. Hr:psi cı tezı giln geie" 
ceklerdi. lJi~ı ikı.ı·. Fa .. :ılııı: ., 

- J{aç vapuri:;!e ıst '• ;en.:· 
sözünti işitim;c: eliyle mikroto· 
mı kapadı: 

- Hacet y.-ık ! dedi. Amb. }1 

gönderelim .. 
Bu teklife Hi.ısninı i.!ıı '!.ı•lf • .ı:ı· 

da verdiği cevap liuz:ılı r;ı:I..ı· ı"· 
dü. Dilfikann tnl~fünuniyeti gvı 
!erinden ta.'}lyordıı. 

Z 1 YA I• l~ T 

Eminönü Yerli Askerlik ıubesln -
den: 

Deniz Makina yuzbaşı Şakir oğlu 
Hasan Settar 303 (314 - 324) 

Dz. Ma. Yuzba$ı Mehmet oglu Kad 
ri 303 (1328) 

1 - Kırıkhan kazasına bnğlı G oll>aşı vec Karasu nehirlerılc Hırsız 
pınarı gölü «Karasu nehnnın Hcyha ıııye şo:scsı üzerindeki demir kopni
nun alt kısmı~ nın uç senelik b::ıl ık n vl::ımak ve saydiyc rt-sıııi iltıı.anıa ve- i 
nlccektır. 

2 - Senelık muhammen kıymet 8000 sekiz bin uç senellgı 2400 yirmi 
dört bin liradır. 

- Bunu bana mı soruyorsu
nuz? demişti. O zaman Dilfildir 
gayet tabii bir eda ile: 

- Tabii size soracağım. 
Çiinkü Refikanın hali mallım
dur. Cinsiyetini şüpheye düşü -
recek kadar l!rkek tavırlı bir 
kadındır: belki sohbetinden 
hoşlanmazsnıı": .. 

Fazılın arknda~l:ı.ı ı kruo.:~:ılıl< 
olduğu için iki ~·abayı lıiı"Jc:l 
gönderdiler. 

~'azıl, arkadaşlarının yrn~ı·k 
1
• 

ten ziyade içmeğe mı•r;ıkh o_.· 
duklarını bildiği için soğuk )):~ 
büfe hazırlanmasını tlah:ı ıııı. 
vafık görmiiştü .. Dillikflrırı 1'
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Dz. Ma. yuzbası Ztilfıkar oğlu Ali 
Hamit 303 (1534) 

S. 7. Tu!ekçi ustası Bekir o.,!lu Gi
yasettin (316 - 237) 

Hüviyet cuzd:ınlarile birlikte nrele 
şubeye müracaatları ılün olunur. 

ZAYİ 1 
Emn1yet Mu'!urlı.l,ı:unden nlclı!;ım 1 

31/21647 nuınnrnlı ikamet tezkeremi 
kaybE·ttim. Yenisini çıkarncağımd:ın 

eskisinin hükmu yoktur. 
Gcdıkp:ıŞ<ı Pezv::ınt soknk No. 

6 da Olmltro Vitaıı 

almak, 7.C\'k ve şerefini tatmnk is -
teyen bu kıran kırana yağlı ve cnnlı 
güreşlere 1$tirnk cdC'billr. 
Başa ( 150), baş altına (100), bu

yük ortaya (60) kilçuk ortaya (40) ı 
desteye (25) lira verilecektir. 

3 - Şartname Kırıkhan mnl mt.i drulugundedir arzu edenler omdan 
öğrenirler. 

4 iltizam açık arUıı ma ıle 24 /9/941 çarşambn günü sa::ıt 10.30 da 
Kırıkhan mtıl mudıırl.ıı;ı od:ı anda m utcşekkıl komi:'jyond::ı yapılacaktır. 

5 - Mmakknt tem n. t '"' 'i,5 hes::ıbıle 1800 bin sekiz yiız Uradır. 
6 Yukarıda yazılı nrtırmo gllnu ihale saatinden hır s:ı::ıt evvel ta-

lipkrln depozito akçPlcrini nml saııdıgıno yntırtırak muayyen sn.1tte mak-
buzlarını komısyona ıbr::ız ctmeıet'ı i)ôn olunur. (7936) 

Orman Koruma Genel K. Satınal
ma homi.~yonundan 

ı - 3000 t."lkım kışlık er clbiscsinın kapıılı zarf usulıle eksiltmesi 
ll Eylul 19'11 Pcr§t"mbe gunü &nnt 15 tt> Ankara - Yenişehinlc Ormnn 
Koruma Genel K binasında yapıl::ıcnktır. 

2 - Beher takımının muh::ımmcn bedeli 14 lira 50 kuruş olup mu
vakkat teminatı 3262 lira 50 kuıuştur. 

3 - Şartnnmesi ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 
lsteklılerin kanunt vcsıknlarlle beraber teklif mektuplarını ihnle sa

ntinden bir aaat evveline kadar komisyomı vermiş olmaları ill'ın olunur. 
(5937) (7479) 

- Siz onuıı sohbetinden hoş
iandıktan sonra benimki ikin
cı derecede kalır, zannediyo -
rum. 

- Ben öyle zannetmiyorum . 
Ah baplanmı1,m milştPrek ol-
ması <laha doğru dliğil mi? 1 

Fazıl bu söze k'arşı tebessüm 
ederek şu cevabı vermişti: 

- Öyle ise açık söyleyeyim. 
Ben Refika hanım efendiden 
hoşlanacağımı zannetmiyo - ' 
rum. Anlaşılan Rahmetli an
nemin dediği gibi kendisiyle gö
rüşüldüğü zaman insanda Çeş-, 
me meydanı tulumba reisi tesi-
ri yapacak. 1 

Fazıl, Dilfikann ne diyece-
1 

ufak hareketi Fazılın 
ziinden kaçmıyordu. Şim:UY" 
kadar karısının hiçbir .zr..ırısı1 

biu.at bir ziyafet sofr'.lSıımı '::!~ 
surlu olup olmadığını gürrr.c.t 
zahmetine katlandığına şnJıı 
olmamıştı. Dilfikar büyiik ye· 
mek salonunun ortasından fıP· 
kırmış bir çiçek clcmcthıi 111~ 
dıran sofraya ilk defa. oıarıı i 
nezaret etmişti. Gayet_)<ıymcll 
keten fütülerin üzerine y:ı.yı1·1~ 
çiçeklerin renklerjrti imtiz:ıcS1• 
buldu, bir çoklannı değiştirt~ 
Bütün hizmetçiler prcnsc:;Jı 
bu müşkülpesentliği karşısL'l ~ 
ne yapacaklarını bilemiyorla.rcl'~ 

Bir saata yakın bir müddC 
~ununla meşgill olduktan soıır~ 
yaptıiil tadilattan memnun ıln1 

resine çekildi. ( Arkas1 \'°:ll) 

il' 


