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s ~YASİYAT 
Yazanr: Hüseyrn Cahid Yalçın 

Japonyaya 
bir ·htar 

;----

Bmıun böyle olması zaten tar 
bii idi ve herkesçe .t:abmin olu
nuyordu. Fakat diplomasi in
celiklerine alışkın olanların ba
zı hülyalara kapıJmalan i~ka~ı 
daima vardı. Churchıll bır zı
yaf et sofrasından akseden kes
kin sesiyle her tiirlü diplomasi 
oyunlarını ortadan kaldırmış \'C 
Japonlaı1 çıplak hakikatin kar
şısında bırakmıştır. 

Cepheden 
rtslmllr 

So\ıyd ~OOci
leri bütün cep
helenle faali. 
yetM!dir. Resim .. 
de önde. ihtiyar 
~,eteci İ\ıw Oı-a· 
no\'-'un foşkil et
tiği hir Knwk 
böliij};litıii oeı•
heye giderkt-n 
görüyo~unll1'~ 

Japon donanması ~~k kuvvet- \.. 
li olabilir. Fakat müşterek su- ------
rette hareket edecek Amerikan 

Parti Grupunun 
dOnkO içtimaı 
Hariciye Vekili izahat verdi 

Ankara, 11 (a.a.) - C. H. Ja.rak tasnif sonunda, doktor 
P. Meclis Grubu umumi be- Mustafa Cantekin (Çorum), 
yeti 11 111/ 1941 sah günü İsmail Alpsnr (Çorum), dok-
saat 15 de reis vekili Seyhan tor İbrahim Tali Öngören 
mebusu Hilmi Uran'ın reis- (Diyarbakır), Ali Rann T&r 
liğinde toplandı: han <İstanbul). Ziya Kara-

Ruznnme mucibince Parti mlir~el (lstanbul}, Re<'ep 1 Haysiyet Divanı seçimi yapı~ __ ~o: :y~ ~s:un 6 duı 
"'~....., ................................ ~ MCJLZ4M.WY ..... L.4V ... .........,~ 

• 

Japonya üçler Misakının 
kendi gözleri önünde par
laff ıgı "Uzak şark hakimi. 
Yet;,, arkasında, bir tarla 
kuşunun parlak aynaya mün
c zip olması gibi; koştukça 
111uhakak ki bir /elôkeie 
llğragac2klır. Kimbilir dün. 
Yanın nihayet sükiin ve 
İııtikrara kavuşması ıçıR ' 

ve 1ngiliz donanmalarına gale
be etmek vazifesinin ağırlığınn 
tahammül etmesi pC'k zordur. İ
talyan menfnntleıınin "koo~i 
denizleı inde,. uğrnclı1<ları mag
lfı biyetler İngilizlere Akel eniz 
donanmasından miihim kuvvet-

ALMANLAR 
BİLDiRiYOR iT Amarika Cumhurreisi 1 1 Yüzde 7 gelirli Demiryolu istikraz r --ı 

ALMANYA 
)apunganın böyle bir ders 
almasına ile/ki lüzüm vaıdır. 

l _J 
rt\. ~ Churchill'in l i s a n ı 
U WU a dcgışme<~e. sesd·i yü~;;eı: 

mcğe başla ı. ı em 
Londrn Bele<liyc Reisinin inti
habı münaoohctiyle verilen zi
Yafc.tte imd ettiği nutuk bu ba
kınıu.m pek dıkkate şayandır. 
Şıındiye kadar lngilız devlet a
damlarının ağzından İngiliz si-
lilhl.ırının donanma müstesna 
ohnait ~re, Alman sılahlann
dan henüz geride bulunduğıl 
Si.izlerini işitiyorduk. İngilizler 
havo.lardakı genliklerini tayyn
l'ec:ilerinin melıaret.ı ve cesareti 
ile tavynrclerinin evsaf bakı
'lllndaıı iJstunJugü oyesındc 
telafi edebili)or)ar ve Almanya
tıuı haNalarda hakimiyet teınin 
etmesine imkan bıralnnıyoı Jar
dı. Fakat şimdi Churchill'in nğ
~ndan öı,11-endiğimize göre, İn
g!Jiz hava kuweti çok artmıs
hr ve Alınan tavy reler ine adet 
itib ·yıc m ·· v tı tanın btm" 

br. Harbm b..ışlnngıcından nttı 
ay sonra, İngılız ve Frant>Jz t 
~yynrelorinın mecmuu Alman 
tayyarelerlndeıı çok geride idi. 
ı.ı:aiıe."'il. mağllıp olıu R'.ı< mücade
leden çekilince, Almanlnnn tı. y
)'nre hususunda.ki Usti.inlükleri 
bittabi birdenbire büyük bir 
nisbette artmıştı. Buna rağmen, 
bir sene Üt} ay kadar b"r zaman 
içinde gösterilen gayret aı da
ki •bUyUk bo§luğu dolduın1ağa 
kafi gelmiıı buhrnuyoP. \1akıa 
hu gayret yalnız İngilizler ta
ı-afıudnrı sarfedilm~ değildir. 
Buna Amerika da iştirak etmiş
tir. Amerikanın iştiraki bu ka
daı·ıa kalmıyarak gittikçe çok 
daha muazzam bir nisbet dahı
linde deYnm cdeceğme ve İngi
liz istihsalatı da muttasıl artaca
ğına göre, bir sene sonra arada 
tayyare kuvveti itibariyle Al
rnanya aleyhinde büyük bir 
rar'k husule geleceği aşikfudır. 
~er tayyareler muharebelerde 
bir rol oynarsa, eğer tayyare
ler düşman memleketlerine 
yaptıkları sistematik akınlar
Ja btihsali sarsmağa ve halkın 
~ınanevi kuY\'etini kırmağa mu
vaffak olabiliyorlarsa, lıir sene 
saıu·.ı Ahnanyamn epeyce zor 
lbir mevlu<le kalacağı zannedile
bilir. Pakat ~cçirdiğimiz tecrü
beler bu gibi hiıküml rde ihti
yatlı davrnnrnayı emrettiğı için 
'şimdiden pek kat'i bir şey söy
lemeyelim. Her hnldc bugüne 'ka
d.,r İngiliz - A:mcnknn gayreti 
nıl!sbet. bir netice veımi~r ve 
bı.1ndan sonra da vermekte de
vanı '"'<lccok gibi görünmektedir. 

Churchill, yalnız hava kuv
vetleri bahsinde nikbin davrnn
mıyıw. Uzakşark meselelerin
den dolayı da J a p o n y n y a 
ırnt'i bir ihtarda bulunurken 
sözlerinde en müthiş 'kararlar 
vermiş bir adanın soğııkkırnlı 
cesareti titriyor. İngiliz BaşvP.
kilinin beyanatına ~öre Japon
ya Amerika ile Wr harbe sebebi- j 
yet verecek ohırsn İn6ıltere bir 
S"at bile vaidt kaybetmeden 
Ja.µonyaya harp ilan edec~ir. 
Bunun ne demek oldugllllu 
Olıurchill kısaca anlatma'k zah
m •tini de ihtiyar etmiş ve Bir- 1 
leşık Amerika Devleti ile Bü
yük Bıitanya imparatorluğu
nun ve Çinin moomu nüfusi'an
nın bütün dünya nüfusuna nl<t
beli llıİ hatırlatrnlştı r. 

lngilterc şiıruHye kadar ken
cıısi için harp sebebi teşkil ede
cek ahvalde eV\·eJden böyle 
fütarlar yapmıstu'. iF'akat har
be tekaddiim eden son senelerde 
şalhidi olduğwnuz ihtarların hiç 
birJ hu kadar kat'i, açık ve rum
ran(' de{;rıldi. Ohurchill'in bu 
sözlermi işiten Japon devlet a
<famlarırun hiç bıri Aancrika ile 
aralarmd:ı cıkacak bir haıjlte 
ne gibi h!r vaziyet ile k.arrµla.şa
cakJannda nT'tık tereddüt ve 
şUplıeyc dü.c:<.ı-ıczler. 

Şimalde bir Rus 
ler ayırıp Uzakşarlm yollamak T" • • h d'ld' 
imkanını da b,ıhşetmiştir. Ch_u;- 1 unıen ı ım a e 1 1 
chill bunu da söyliiyor. Haroın 1 
şimdi çelık ılc yapıldı~ı!ıı hatı~- • l 
latan Jngil}z B~fj\:ek.ıl• A~e:ı- 1 Sıvastopol ve Kerç 
kanın sC'ncvı ı,:elık ıstıhsa latı ıle 

Japonyanın çelik i lihs. l:ltmı 1 Su iki liman şiddetli 
mulrnycsc cdin~e. Japon?:a aley- bombardıman edildi 
hinde arada bır fark gozc r.al'-
pıyor ki c~k ince hesaplı JaP?n
!urın bunu düşiinrııonıeleritıe ım
kan görülemez. 

Avrupa harbin müdahale 
Birlesik Ameukadn bir çc:{ l.
levh~r bulmuı;tur. Fakat bir 
Japon harbinin Amcrikad:ı h !le 1 

arasında çok ın<•mnuniyct u
yandıracağında şiiphe edilme
mek lı'izım gdir. J . pnnlaı Ame
l ika ile bir harbe sebebiyet ver
mekle Anıerikanın A\•ııııırt h ·ır
bine mUdahalesi mf'<rel ini <le 
halletmiş ol;ı ·aklard:ı·. Bu t.a.k
Jirde Birle. ık Alllt!rika gcrıı ka- ı 
pısrndan değil. şark k:apısmdan 
A · upa h • ı b;ı . ,,.· •t-•PJ • , . A-

. ı ,.... nl:: 
da.mları J ap "Y le b'r lıatb:n 
Amenka için nasıl olsa zanui 
oiduğuııa kanaat getinniş ol
duklarından dolayı bunun en 
rnlınasip zamanı şimdi olduğu
mı açıktan açığa mlld ıfaayn 
b;u:l ı.!mıslartiır. Jrı.ponya Üçler 
Misakmm kendi gÖ7Jeri öniinde 
parlattığı "Uzak~rk hakimi
yeti,, arkasındJ., bir tarla ku
şunun parlak aynaya müncezip 
olm.ısı gibi, ko tukçn muhak
kak ki bir f elfLkct uğrayncak
tu·. Kimbilir. diiııyanın nihnyet 
sUkün ve istikrara kavtıf:V11Ml 
için Japonyanın böyle biı de.rs 
almasına belki lül\Um vaıUır. 

Hüseyin Onlıid 1' A LÇIN 
~ ............................. ~ 
1 Fi11 lıindiyanın 

Vaşingtona 

cevabı 

Nota bugii n lerde < 
A nı erikaya ( 

11 e ı· il t.1 c t~ k < 
Hclsinki. 11 <a.a.) - Ofi: ( 
Fınlandiyanın Vaşington ( 

hi.iikfırneti notasına vel'ccctk ( 
cevabın bugün ynrın tevdi e
dileceği, iyi bir kaynaktan 
haber verilmektedir. 

Bniiıı, 11 (a .a.)- Almnn or
duları başkurnanclanlığmın teb
liği: 

l\ınmda, Abnan ve Rumen 
kıtllan, Sivastopola ve Kcrç'e 
doğru ileri hareketleı'ine dc\'am 
edıyorl:ıT. Bu iki liman, ha\'a 
kuvvetleri tarafından bomba
lanmış ve ıyi neticeler alınmış
tır. 

MoskoYa bölgesinde, Alman 
hava hücumlıtrı, düşm:ıına ağır 
si!ihhır '" tek,.rlekli vesait ba
Lmuıd.an çok fa?.la 1.ayiat \'er -
diı miştir. 

Sovyet hükfımet meı1kczinin 
askeri t Hİf~atı bombardımana 

~ 'r i' .... 1 , .. 

:!ini'nıtarelı<fe .Arman ve 
Finlanda kıt.alan, arazinin as -
keri harekat bakımından arıza
larına rnı{ınen, bfr dü.~an tü
mehinin mühim kısımlarını tıadı 
ıfo elmi!!lerdir. 

Bu arada iüO istıhkıimı zor
lamışlar, 1200 esir alnuşlar, 4 
tank, 3 top, JOO d~n faz.la mit
ı alyöz \'e elbombası tüfeği ve 
külliyetli miktarda sair harp 
m ~ ızemesi tahrip ve i~tinanı 
etmişlerdir. Dlişmanın uğradı
ğı kanlı zayiat. alınan ooirler.in 
kat kat re,~ki•ıde<lfr. 

T iln"in"de 
Berlin, 11 (n.a.) - D.N.B.: 
Tikvin yakınındaki AL"llan 

ımu,·aff akıyeti~ genişliği mUte -
madiyen artan iRgal edilmiş bir 
toprak parçnsiyle Sovyet hin
terl:mdından . aynlan Lenin
gradın, kat'i surette gömülmesi 
demektir . 

Berlin, 11 (a.a.) - Yarı res
mi bir kayn lktan bildiriliyor: 

Çörçilin dün söylediği nutuk 
Berlin siyasi mahfillerinde bir 1 
bezo'inlik, tafı nfuruşluk ve hid
det halita.<ıı .. olarak tavsif edil
mektedir. 

Yugoslavyada 
---:z,or.---

l talyan Alp avcu 
erle rine bombalar 

atıldı, 49 kişi 
N~~~ ~!~asi ~ahfill~r- yaralandı 

den bıldırıldıgıne gore, Fnı-
landiyanın durumunda lngi- ı -o--

liz notasma \'erilen lcvap- ı Roma 1 $0 honıü-
tan beıi biç bir değişiklik ol- ( ' ' 
mamıı;ıtır. Hükumet ve mat- f nİSf İ f etJ hif eff İ 
buat, son haf~~tlar ~trfındn l Splato, 11 (Dalmaçya) (a. 
şu noktal~·ı mu~ead<lıt defa- ) _ D.. ög- lede 

6 
ı.nr.a bir 

ar bclırtmışlerdır: a. • ._un, . n G!1 • 
1 F . 1 d' t • asken torenc gıtme'kle olan Alp - ın an ıyanın yap ıgı f k ik f 

h b" tedai··· h f avcıları ır asının muz a e raı-
a2rp, Fır. 1 d"uı b~rpd .ı.r. dına üç bomba atllmıştir. 24 

- ın an ıya ır unya 1 25 · · ı ~ı .• 
harb. ·· ""kl ek . t asker e <> sıvı yaı cuanmış, as-

ıne suru enm ıs e- kerlerden biri ölmüştür. 
mez. Hemen hemen aynı zamanda, 

3 - Finlandiya hiç bir dev iz.inli !?'iden efradın bindiği bir 
!"ete karşı hiç b ir siyasi teah- kamyona mitraJyöz ateşi açıl -
h~~rm~~~ k k h~f 
Nota, Helsinki'de söylendiği- mıştır. Bir aç a.c;; er, 1 yıara 

lanmıştır. 
ne göre, Büyük Britanyaya Derhal 150 kişi tevkif edilmiııı 
verilen notadan daha etraflı- tir. Bunlardan hemen hepsi, 
dır. Balka.nlann başka bölgelerin -

(Sonu uyfa 3 sütun 6 da) den gelme komünistlerdir. 

HAY ÇAPKIN HAY! _ __.;;;; __________ _ 
Çeviren: Behçet Safa 

Bu çok meraklı ve sürükleyici Romanı 

YARIN NESRE BASLIYORUZ J 

~lr. Roose\ elt 

"Hürriyet için 

ebede kadar 
dövüşeceğiz !,, 

Ruzveltin 
Nutku 

"Biz dünyayi hür
r iyetin yaşayabi
leceği bir yer 
haline koymak 

istiyoruz ,, 
Vaşington, 11 (a.a.) - Müta

rekenin 18 inci yıldönümü mU
nasebetilc CümhuITeisi Ruzvclt 
bir nutQk söylemiş ve e1.cümle 
demiştir ki: 

- Bu yıldönümüne riayet ve 
hürmetin 1941 senesinde hususi 
bir manası vardır. Çünkü, bu
giin \'aktile hayatlarını fedn r
denlere karşı borcumuzun hü

ta h v i 11 eri tamamen s@J!J 
Maliye Vekô.leti bütün va-

1 

tandaşlara teşekkür ediqor , 

:\faİiye Vekaletinden tebliğ e
dilmiştir: 

ihraç müddeti 7/l1 941 tari
hinden 10 1l / 941 akşamına ka
dar devam etmek Uzere satıh.Ta 
çıkarılmış olan r;, 7 gelirH 1941 
Demiryolu istikrazının 5 milyon 
liralık birinci tertibine ait tah· 
viller, halkın gösterdiği rağhet 

sayesimle ilk beş gün içinde ta
mamen satılm ıştır. Dahili istik
razlarımızın her zaman ınuvaf
fakiyet lc kapanmasını temin e-

1 den vntandaşlnrımızn bu clef kı 
istikraza evvelkilerden daha üs· 
tün olarak gösterdikleri rağbet
ten dolayı teşekkür ve jhracın 
bu aksam sona erdiği ilan olu
nur. 

- --- -- - -- -

M~J Timoçenko 

RU S LAR 
BiLDİRİYOR 

Tuladan gelen Alman 
tazyiki şiddetlendi 

- -->o•---
Done t z havzasında 
Alman kıt'aları durmadan 
hücum ların ı a rtt ırıyor 
Mo,,,kov.a, 11 (a..a.) - Sovyet 

kıtaları, :-.roskova cephesinde 
Tula bölgesinde Alın-anların 
birbirini takip eden iki tank hü
cumunu geri püskürtmüşlerdir. 
Bu bölgede ~"i<idetH hücumlar 
hala devam etmektedir. 

İnatçı bir mukavemet gören 
diişman, Tula üzerinde cenah -
lardnn ve geıiden yeni hücum

(Sonu snyfa 3 sütun 8 de) 

VE SULH 
----ı---

Tim es diyor ki: 

A lman propagandası, 
sulh bahsinde Türkiye
de ele f aaliyet gösteri
y or. Fa kat T ürkiy e, 
kendisini böyle bir 
propagandan m niif uzu
na kaptırmamakiadır. 

Umdr.ı, ı ı (a.a.) - Tımes 

gazctcsı, c:Berlln sulh işaretı <•
larak zeytin dalı sallıyor> baş· 
lıgı ultındıı nC$l'edilen b r ynzı 
da diyor ki: 

c:l.k er bl\ı:mıf memleketler • 
de ofduzu gıbi Almnn propa~11 
dosı. bir sulh ihtimali bnhsh ı· 
de, T\\rkiyedc de fnaUyet gUa
termektcdlr. Bu propngnnlJn, 
çifte blr hede! gütmelttcflır: 

Sulh lehl'lde bir ha' a yaratn ıak 

ve> c!:cr bu teşebb is mU\•affak 
olmazsa harbin devamı mes'u
liyl t im in ıltereye yuklemek, 
Alrnnıl:Jr, harbin yorgunlukla
rını \ e bitarafi:ınn harbe sn
ruklenn ek korkularını ilen 
suı ınckte ve harbin menşdcrl
ni çok usta bir tarzda bulut· 
lorla göl clcmektedirlcr. ts
tnı .bulun ve Dolmabahçe snı a
yının bir sulh konferansı için 

1 
wk ynkısır bir mahal t.ecldl 
edeceği anlatılmak i tenmek
tedir ve blltUn bunlnr, 1 lzumu 
t.:ıkrliıinde hepsini yalanlıy:ı

bilf'C<'k bir tarzda c;ok incelikle 
yapılmıs bulunmnkUıdır. 

Fnkııt Turk hiıkumcti, k e11-
d l ini boylc bir propagandaıl'n 
nufuzunn kaptn·m::ım::ıkt.-ıdır. 

Cilmhurrcisi 1smct tnönii, ::ın
cnk. muhnsam:ıta bir nihayet 
"'erilmesi lhtimıılinin çok uzak 
glbı olduıtunu s0yledikten sonra 
dır ki sulhtan b::ıhsctm!s ve o ı 

suretle anlatmak ısteıniştir kı 1 
Türk hukümC'tl ulhun vcmidcn 
tesisini nrzu etmekle bernbc • ., 
bu, bugünkli şartl:ırd:ı mı.imk ii n 

dcı:ildir.> 

L J 
yüklU~ünii ma~de hiç bir vakit ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yapa~a<lığımız kada!· bir ciddi- ' 
yet.le ölçebilecek vazıyette bu -
Junuyoruz ... 

Ruzvelt bundan sonra sözleri
ni şöyle bitirmiştir: 

- 1917 ele memleketi tehdit 
eden tehlike hakiki bir tehlike 

s 
m 

•• a n 
• 
J 1 

idi. Bugün de ayni tehlike ile -- ·- --- ------
karşı karf1ıyayız. S [ k d • [ 

!stiklalini seven milletlere U Ç/U posta memur a rllllll en l llQ1ll arln il. 

~:·~;m:~~u~." ;!~~h~~mb~~ !~~ . havalename doldurdukları ve şehrin bazı 
altında bulunan mılleUer çok ıyı _ _ 

bilirler. . . .. . . . merkezlerinden bunları aldıkları anlaşıla~ Bugün nıılletlcrın hunıyctını 
kurtaran harplerin yapılmakta - --------- ---

olduğunu Aı:n~rika çok iyi bil~- 1 
H" d. d ihmalleri görülenler de adliyeye veriliy~ı-IC"~t 

yor. Bunun ıç.ın. 1917 ?e ~m;~ı- a ISe e 
ka, demokrasının cmnıyetı ıçın Bundan bir müddet evvel 
siliiha sarıldı. Diinya.yı n~~us~u j kendi adresile mevhum bazı ad
insanların ynşayabılecegı hır reslere sahte havnle varakaları 
hale koymak için ölen tanıdığı- tanzim ederek bunları Pendik 
mız ve hatıralarını taziz ettiği- posta çantalarının için<le Fatih, 
miz adamlar. namusun Ye ken- l~iınukapı ve diğ"er bh' kısım 
dine hürmetin bir sene emniyet· merkezlere sevkettikten sonra 
te kalması için değil, dünyanın oradan tahsil eden İstanbul po8-
emniyette kalması için ölı:nii~- ı tahane!:li nakliye ~enıuru H~~!lÜ 
]erdir. Eğer harpt en uzak ya - ile bu sahtekarlıgın temadısıne 
şayan bizler in emniyeti, herhan- sebebiyet veren ~emur~ar .h~k
gi b ir mesele yüzünden yeniden kında yapılan tahki.~at ~ıtm~ı?tır. 
tehlikeve girerse ayni borç. :ı.y- İşe c~lrn~an .ı;>~ta müfe.~ti§.lcn sah 

. . . .. . ı tekarlıgı butün teferruatıle mey-
nı. 'va~ıfe ;?ı~ ~uşer._ Amerık.a ı dana çıkarmışlar. Tnhkikat ev
mıllelı, hurrıyelın, ugrundn do- rakını alakadar mercie tevdi ey
ğüşmeğe değer olduğuna innı • ]C'mişlerdir. Bu dikkate şayan 
yor. Mecbur kalırsa bunu mu ha- hadise şöyle cereyan etmiştir. 
faza için ebedi surette döği.l~e- Bwıdan bir müddet önce pos
cektir. Biz dünyayı, hürriyetin ta idaresine memur vekilHğile 
yaşayabileceği ve artabileceği intisab eden Hüsnü, genç ve toy 
bir yer haline koymak istiyo- bir adamdır. İdare kendisini .aak 
nız.., liyc memuru olarak istihdam 

etmeğe başlamıştır. Genç adam, 1 
lıüsnü niyetle vazifesine bağlı 
kalması Jazım gelirken işin hile 
t&raflarını aramış ve kolayca 
zengin olabilmenin yollarını bul
mak ist~iştir. 

Bir gün Pendik postahanesin
a müvezz.i olarak çalışan eski 
arkadnşının evine giderek onun
la birlikte sahtekarlığın bütüıı 
tefetTÜatını düşünmüşv ve bera
berce harekete geçmge karar 
vermislerdir. İki ahbab cavus
lnr, ılosta çantasını kıapatıİ
dıktaİı ve tesellüm 'vara1.asile 
Hüsnüye verildikten sonra çan
taları yolda açmışlar ve ev
velce ihzar ettikleri muhtelif vc 
mevhum göndericilerin ndres!e· 
rini taşıyan havale varako.lannı 
koymuşlar, ve çantaları tekrar ı 
kapyrk lstnbula getirmişlerdir. 

Filhakika, usul ve mevzuata 

uygun bir şekilde yaiJ']ıon bu 
sahtekariık bidayette hit ~aı..-a.rı 
dikkati ccJbctmem!ş, bu ~ık 
göz memur da post& .uf'rk~~ıo
rinden sahte ha' alcler 111u~ bi-~ 
lini yavaş yavaş ~"X~Nk &ill •·~
feh ve debdeb~.\i ~ bıi~liıt. ~"fı':':l· 
mağa ba.şlam~ır. 

Fakat iş, öyle ~ ~u d-e· 
vam etmemiştir. Hli4ıl~:- \'~
ziyetindoki ani ~~kil"< cü
ğer memurlann nazar• ıiıkln.-:.i.-ıi 
celbetmiş, bo 1111fYanda • \oh:d.! 
yapılan bir aı~ltrmad~ ''°' an
dırdığı p:ıralQrm mOh.1!11 ~ 
kısmı bulunmu15hır. llliı:m:: ı"1 
paranın diğer lı:ısmım c\_ rı.. obu
ye ,·esaireve h::ı.rcıettığı a•1!'\.:ıl
mıstır. Bunun Ü'7,1'rin-e ~h"" ! !r
lıktnn suçlu 'nl''ll'.!l"' cilri tı or
tağı olduğ11 anlaf;?füt!l rn• i.!< 
müvezzii Rah'ni lfq~tWil.l:- ' .... i-

'Sonu ny':ı Sırı.~,.,,., <4 d~ \ \ 
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~azan: 

ıı'Fram: matbuatını okuyan 
lJir insan ransanın Rusya ile 
l:arpte ol ğunuve nazilerle ise 
r adece g. ri dostane mUnase
hetlcr hal. de bulunduğunu zan-
neder . ., • 

Te§rl.nieı. elin ilk gilnlcrinde, 
. ·uer Rcichstag bir nutuk irad 
< ti. Bu nutuk, onun sözlerine 
• öre, kendisinin en son sulh tek-
ıf" ni muhtevi bulunacaktı. Bır 

ı. ç gün sonra gazete idn.reha.ne
f ı.nc posta vasıtasile küçük bir 
r· le geldi. Almanyad bsılnuş 
oldu~ n ikfı.r bulunan bu vara
ka H erm nutkunun mühim 
ıok alannı muhteı; i bulunuyor 

du. Bu risalcl r Fransa içinde 
yüz b'nlcrce dağıtılml\I olmak 
icap edcı eli. Polis yine kağıtların 
Fransnyn İsviçre tarikile ve Ce
nevre kurbünde Fransız - 1svirre 
hududu ü1.erinde ya~avan Ateş 
Hac.ı men uplarından bir grupun 
ya.rdımil kaçak olarak sokul
muş olduğunu sonradan kcşf etti. 

Te"rinievv<>lcle Frnnsız - ln:;i · 
fü: • Tiirk mütekabil yardım ını-
68-kı nihayet imzalandı 

Dahili cephede yeni kara.rm.
mclcr mer'iycl mevkiine girmiş· 
tı. Bunlar çalışma haftasını y'""t
rniş iki saate ~ıl·ardılur, kaznnç
lanndan yüzde 15 \•ergi ulmncnk 
tı. Fazla çalışma Ucretlerinin d'! 
yüzde kırkı vergiye girN·C'lrli. 
Bunu yerli fabrikalarda. mllhinı 
bir huzursuzluğa sebebıyct ver
di. Bilhn.RSa tf•slihnt sanayıinde 
temin ed"len karlara yeni vergi
ler konmamış olmııSl şikiyeti 
mucip oluyordu. 1 

Derhal ve kayıtsız ve sartsrı 
bir sulh im.iven bir vnrnkt?.yı 
imzası altındn ne~reden Marc"l 
DC'at mr milstnntik hikım tara
fından isticvnb edildi ve serlwst 
bırak 1dı. Pek az sonra aleyhin
deki ithamlar sakıt olmuştu. 

Socya1ıst icra komit_ ine men
sup bır 8%3., profesör Zorettı, 
pnrlii.mento koridorlarınaa ve 
gazete idarehanclerind bır ta
lam if§a.a.tı havi bir mektup do
ln.şt.ırdı. Hem kendisi İsviçreli 
.sosyalistt ı biı sulh müzakeresı 
2çin sosyalist entcmasyonali 
n.eWinde mü '8.caatta bulunma
flllll talep ettiğinden dolayı s
yaJi partisinden tardedilmiş
ti. Zoretti'nin iffia ettiğine gore, 
Paul Fe.u bu harekette onunla 
birlikte harek rt; etmirti. HntC 
Paul ;Faure Laval ile sıkı surette 
ça.lışıyordu.Daladicr kabinesınde 
değişiklikler yaptığı zam n. bu 
iki politikacının mUdafa.ası B!u-1 
mun başvekil muavım ve Herrı- 1 
ot'mın hariciye nazın sıfatile 
kabineye girmelerine mani ol· ı 
muştu. Bu ifşnattn bazı tuhaf vel 
eğlenceli nokta1ar yok değildi. 
Çünlrli Zoretti Paul Faure'in Lc
on Blum aleyhinde söylemiş ol
d ığu b1r tnklm yahudi leyhta
n cümleleri de tekrar ediyordu. 

Faure ile Lavnl Daladier'nin 
müşaviri olmaJ..'i:a devam ettıler. 

Mussolininın lmbınesinde '\'ll· 

kua gelen bir değişikliğin Frnn
Eiz matbua.tında Duce'nin bü
Uin Alman taraftan nüfuzları 
lıükCı.metinden uzakla.'jtırmak is
tediğine bir delil gibi alkışlandı. 
Bunun nlcsi bir mütnlea demıe
}'an ebnek teşebbüsünde bulwı
muş olan iki gazete -ki sonraki 
Yeknyi iddialarının doğruluğunu 1 
i bat etmiştir- insafsızca sansür 
edildiler ve kapa.tılacaklnrına 
dair ihtarnrune aldılar. 

Teşrinisani ayı yüksek bir he
)7ecan içinde başladı. Nazilerin 
Holnnda ile Belçiktıya hücum 
ebnek üzere bulunduklarına dairi 
şayialar çoğalmıştı. Bir sabah, 
erkenden. takriben saat beşdc, 
Hariciye Nezaretinden tclefoıla 
çağnlarak uykudan uyandıı1l
dım. İstilfı.nın başlamış olduğu 
bildiriliyordu. Bu esassız bir t~ 
lliş idi. Fransız hariciye neza -
retine göre, generaller Bitleri 
ileri yürünıckten menetrnişlerdi. 
Benim fikrimce, Holandaya pelt 
yakında bir hücum vuku bula
cağı hakkındaki şayia "sinir 
harbi , nin bir i'ımili olarak Goeb 
bels tarafından ortaya atılmıştı. 
Eunn benzer ba.şka 58-Yialar dn 
muttasıl dolaştı durdu ve gerek 
a·yam ~ıt askeri liderleri si
n "rled t.Ahrip edici bir bekleme 
hali ;çinde tuttu. Hitlerin hakiki 
hücumu vukun ge1diği y,aman, 
ma.atteessilf, her ·itki gibi, 
J:ıu da blr sürpriz te.5ki1 etti. 

Münihteki birahanede saatli 
bir bombanın yirmi dakika bir 
üısıla ile Hitlere bir ?.a.rar ver
meden pa.tlndığı hnbeıi Parisde 
duyuldu. Umumiyetle, bu Al
manya dahilinde vaziyetin fena
önn betere doğru yUrUmtiş oldu
ğunun bir i~arcti gibi telakki e
dildi. Resmt nnznriyeye göre, 
bu suikasdi bizzat Gestapo ter· 
tip etmi ti. Mnlraadı bir Alman 
mvmi nczdir.. l Hitlcdn itibarı

ı.ı tekrar yükscltm ·ti, yahut 
Gestaponun e m olduğuna gös
termekti. S ikasd hikli;yesi bir 

parça komik bir mahiyeti haiz
di. Alman muhacirlerine mensup 
iki muhtelif grup bu sui kasdi 
tertip ebniş olmakla iftihar et
tiler. Parisde Fransız propagan
da servisi tarafındnn idare edil

F r 
rol 

diği halde gfıya Almanyada top- a n a 
rak altında bir yerden faaliyette 1 
bulunuyormuş gibi görünen biri 1stanbuı Belediyesi diln r.;ch-
Alınan telsiz istasyonun komp - · kmek darlı- -rül 
lonun hazırlanmasınn daı·r bol nn e gı go en ~ mınta.kalarında yeni tedbirler 
bol tafsilat verdiler. Bu uydur- ahnı.:;tır.. Bu mınta.'kalnrcb.ki 
~.a hikayeler çarç.abuk uçup git- fınnln.r, kaymnkn:mlıkla.r ta.nıı

fmdan sıkı kontrol ve neza. 
Milnlht.eld infnaktnn bir gUn ret altına alınmıstır. Fınnla:m 

sonra, lngiliz gizli servisine ekmek imali içill verilen uıılıı,. 
mcnsub iki aja.n Felemenk hu- rın bu maksada s:ı.rfolu.nması
dııdu şehri olan Ven1oo uzi- ı na.,. e gizli eller marifetiyle dı
ler tarafından tuza~ a düşürül- şarıya satılmarnnsma ii.zami 
dil. Nazıler iki lngilizin borıba " derecede dikkat edilmektedir. 
ko plo und:ı m tb.~llc:ıri o1duğu- Bele ye dun de ali'tkad!ırla:ra 
mı !ddıa ~ttller .. Dıger tarnftan, gond rdı ı hır cmrrle fınnla.r
ln ılız hükumeti onlnrııı Fele· da.ki tefti~ ve lrnntrollere biç 
m nk - Alman l ududu!lu Almruı fasıla verilmeden dm am cdil
lann sulh tekliflerini almak ü- me.3ini bildırmi tir. 
zere gitmiş olduklarını ifsa el· D.· .. cr taraftan Belediyeye 
ti Felemenk gizli servısine men- seri halinde ekmek imal ede
s~y olup s.ık eık Parisc gel• n bilecek bır k buytik fırın 
yul,sek bır memur ba.."la b· sahibi müracaat ederek b.ızı 
iki adamın Lord Ha ifr··r:.lan tekı:rıerde bulunmuşlardır. 
GO<'ring'e şahsi bir mektubu h - Bunların te.ldifleıme nazarazı 
mil bulundulrl:ırını söyledi. O tn- kendilerine un vc.rıldıği tak
riplPrde Fransız v İngiliz hii - d.nue g~ nu..tynsta CK!lnek 
1 urrıctlcıi Goering ile Dr. imal ederek d ğer fınncılru·la 
Schchat \'C bazı ileri gelen Al- rekanct cdecG er ve bu su
mn.n. nn:ıyidlerinden mürekkep retle ekmek h:JL.llin e niwm 
ve hep i de Alman - Sovyet mi- rol oymıytıcakla.rdır. Belediye 
sa ına munı1z 1-im lerden ya- bu tcldilı tedı<ık et:mektcdır. ı 
pılacak bir kombinezonun Hıt -
lerı atarak müttefiklerle uzlnsa- 1' ·· rk - iman 
cakları ümidin" bf-..sliyorlardı. j 

Ba.svekil Dala<lier ile m l ;yel trcare ·i 
nazırı Reynaud ara ındn d h"li Almanyaya sattığımız bazı 
münasebetler, kopacak df're rt0 malların tesbitine J>ek yıalkında 
gerginlesmişti. Sebebi de Rev- başL-ı.na.ca.'ktır. 
r.aud'nun nüfuzunun gitt;ı· e Yeni yapılan antaşmayn gö
artmasıydı. ln<'e, c~vilc "ha.,ine- re, Almanlar ıki sene içinde pi
n "n coban kôpe-!i,. nf' parl"men- yasadan 20 milyon lirıı:lık mı
to muhitlerinde umumiyetle .. ve- ru sebzeler, kuru -mcyvalar, zey
lınhd,. Ui.kabı verilirdi. Çünkü ıtiny~, kuşyami, mühim nnik
çok gcçm den Daladicr'nin mira- taı'\'la tiftik, keçi kılı, deriler, 
sına konacağı hakkındn pek mazı ve valek a.ıaca.klaroır. 
münteşir bir kanaat me;. cuddu. Tittilnden ~ pamtrk :ve 
"Nefer Revnaud'nun, ba ekıl- madenlerle bunların haricinde 
lik ihtimaline bir nihayet \'er- kalan maddeleri Milli Bn.nka
mek ve parlnmcntoda gittıh;e ıa.r aa.tac.a:klardır 
taraftar kazanan bu har ],etin · 
önüne geçmek için, D.1.l ·u o- Esnaf cemiyetleri bOtce-
nu mühim iL."1.ısadi tcklifle-rıe\ lfari tetk"k olunuyor 
Londrayt; İngilızl re ) olladı. Parti tarnfından Fmıa:f Ce-
Rcynnud nun <.::ha.neellor Sır miyetleri bütqcleıi ve hesaba • 
J~~n Sımon _of the Exchequr .. ıle tiyle mes:ırifatın.ın tetkik olun
muzakerclenndcn sadece mup- ınasına başlanılmıştır 
~em ve umumi_ tabirler içinde Tetkikler ncticesind~ nıasraf
ıfade ed~mış bır anlaş~a çı~tı. larda. b:ızı tasarruflar yapıla • 
1:-~rrıaud ~un muvaffakiy tsız - caktır. Cemiyetlerin varidatı 
lıı.,'l Daladıer: . ta_rnfı~dan. on~!n iiz:ımuna en nAfi bir §ekilde 
basa geçmesı ıhtımalme hır mud sarfolunaca.ktır 
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k I• n de Halkevimizden istifade 
• edemiyoruz 

Ş e Bigadan bir okuyucumuz ynu-
, yor: 

«Maalesef !hı:ılkevindcn lli)'lkile 

c z ır 1 
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stan ul e üdürlüğü lağvo ondu 
-~ir müddetten~ ~ Fiyat üra1kabe koınlsyonu-

Vilayet ve Belediyeye aıt muh- mm Uım:ı.men lu.ğvı mevzuu 
telif meseleler hnkkında hfilôi- bahis değildir. Ana:ı m komis.
metle temaslar yapmakta olan yonlann vazifelerini daha <!SS&
Vali ve Belediye Reisi Doktor lı bir şekilde ü.a edebilmeleri içhı 
J:iıtrz m.rdar dün. ~a:balı ~- bugünkü şa.rtlıı.rm icn.p ettirdıl:ıi 
rı:mıze avdet etmiştir. Lutfl şekilde tadil ve ta'wiycleri ke
~ırdar Hayd~paşa g!l-"nda vi- rnr nltınn alınmıstJr. Bu surrl , 
layet ve beledıye erkanı trırn- ilronıısyonl.ı:r faaliyetlerini d ı 1 
fmd~n karşılan~ı~t:r. Doktor prat.ı.k ve geniş mz- şekilde ılıı. 
Lütfı Kırd::ı.r , dıuı oglodcn son- edebileceklerdir ı 
ro rbir arl dnşmuza Ankara sc- · 
yahati hakkında izahatta ou- Ekmek darlığı 
lunarak demiştır ki: Evvelce nl·--- b""t"" tedbi -,. Ank -t-1.__ uuıu.ı.ı..ı u un r 

- ar.aya, .u.w.ı.nbulıın lcrc :nll,"imen gene bazı ı.mıntaka-

hfılfı istifnde edilmemektedir. Şeh
rimiz, mcmleketimWn en modcr.o 
lınlkevlerlnden birine sahiptir. Gil
zel bir okuma odası ve oldukÇ3 
zengin bJr kütüphanesi 'lfutdır. LA· 
kin kfiUlphanenin nçıldıl!ını gören 
yoktur. Bir iki gfuılilk cııctc ne 
bir kaç tane halkevlerl dergisi 
hnll:m okumnsı için meydana bıro
kılıyor. Esnaf ve halk 8 - 10 gtın
dilr bundan cb nınhrum bırakıl· 

rnı~r. ÇunkQ şehrirnızc ·nema 
cctırndi 'lre lıfilkevindc mm g • 
teıildı ı Jçin sinem "ya gıdecek
leıı:lcn bn5kn hs.lkcvine hulkt ın 
kimseyi sokmadılar. nu douu lıir 
'harı-kel midir. 

lJ\ltfon nlllkadarlnrın n1.17.arı dık
kı:ıt ni <:clhetmenizi ric:n ederim ... 

e r e 1 iaşe vaziyeti lıakkınJa ı:..Gmacak larclı ekmek darlığı ha.dise-leri
yeni teclbırler etrafında ihükfı - :nin vuku buldugu g&rlibnekte
mdtle temaslarda bulunına.k Ü· dir. Bu vaziyet, fır ncıla'"•n ui 
zc.r~ gitmiştim. ~u arad:ı tabii niyetlcrmi aşikar olarak göster
Vılayet ve Bclcdıyeyi alaka.dar mekted.r. !Hadiseler bizi d:.\ha 
eden :fiğer meseleler et.roıfında zecri ve müessir bir şe:kilcle ha-
da _nla.k:ıdar makamlarla temas rekcte mecbur atmeh"'tedir. Htıl- ' 
ettim l _,_ -· .. ted" - ., .... __ Jt. dolu Mama · nn oı\_megını ıs ıgı nrn~ı.c.ı.r ve H.. 
İaşe lUüdürliiğii lüğvoiunuyor şo!dlde temin edebilmesi için çok 

Malfun olduğu fü.ere hi.&fi _ sıkı tedbirler almağa kam.r ver 
met Istanbul 1n.şe M:üdürliiğii- ntlş bulunuyoruz. Da.r~rın gö
nü lağvederek yeıine, bugünün riildüğii nunt.lıkalardaki fırın -
ihtiyaçlarına daha. iyi cevap ve- lar, Belediye ve Emniyet teşki
rccek bir teş'kila:tl ika:ı.ne ctnneğe Ifi.tı tarafından geniR miky. Jta 
karar vermiştir. Oç bUro hn.'lin· ve dev&mlı surette ilroı1trol edi
de faaliyette bulunncnk bu t<)Ş- lccektir. Darlığın mes"ulleri 
kilata ait proje ve kadrolar a,. t.esbit edildiği takdir•'.,. bınılar 
laka.dar V ekaletlcr tarafından en ağır şekilde tecziye oluna. -
hazırlanarak tasdik olurun."'l.k il- caklardır. 
ze Heyeti Vek.ileyc W'2olunım.u.']- Elkımck işinin tanzimi hu.c;u • 
tur. Te..,'ikilutın birkr.ıç güne ika.. sunda Belediyeye b:ı.zı ktm.Bclcr 
dar faaliyete geçmesi bcltlen - tarafından yeni tekliflc.'r y ıptl-
mekt.edir. mıştır. Bunlar tetkik olunmak • 
l\Iünıkabe Komis:ronlarmtblri ta.dır. Bu teklifleri makul ve 

t.adilat fnyclalı bulduğumuz ta'kdirde 
Gazetelerde yazıldı,;'1 şekilde , _kabul ve tatbik edeceğiz. ., 

MESELELER 

• 

.. i n> anı kabul 
o und 

İstanbul Şehir Meclisi dUn 
öğle<len sonra bırmci reis vekili 
B. Iı'nrukı lJorelının r:yasct.ı a.l
tmda toplruımıştır. Sabık celse· 
nin 1.aptı okwıaralt kabul olun
duktan sonra l'uznanıeye geçıl
nıışt.ir. 

Kartnldnki Dragos tepesiu<l 
(Ankara tepcsı) ısmi vcrılınesı 
hakkındnkı r.yaset makamı tek
lı.ı.ı.uın ,fılı..ı.ı.a.ACl ~ Cı6lla5 a :iO

tapçı .d. liulıt ı a§aroglu soz a
larak demiştir ki: 

"- Bu tepeye Ankara tepesi 
demek muva ık olur. l• akut ben 
sıze tepenin tan1u bır kıyınetın
dcn bahsederek bu tepeye ( Oı·
.hnnbey tepesi) ismini vermemı
zı tetlif ~~ 11~:..m. Osmanlı ım(· 1 :- _: s ey,:. OOYU!l • df1!l 

vet, nasıl münakaşa edİ" 
yoruz? Aziz ok-uyucul:ıl'• 

siz de görüyorsunuz, w biz?J 
ötodenberi yerleşmiş olan -~!~ 
münakaşa ıın'anesindeıı enuı"":"" 
ki siz de benim kadar §ilta>rci' 
çisiniz. 

Bime mfuıakaşanın nrtrlt il&: 
yidcl(ŞIIliş muayyen ıısullct1 
varoır. Bunların em b geıe
ni karşımızd~ yazısını ~"'il· 
madığmım iliı.n etmektir. ''?' 
:tanca benim ha.kknnda. şö}id 
~. okumadım, söyledilaf'"' 
Mu1ıa.ta'bı kllçültmek için ~ 
vımılan bu riynldl.rlığm doğttl. 
dan doğruya. söz sahibini 4{ll • 
çiıltti4:;üne ne şiiphc? Zira, M 
kimse görmediği, okumadııp_~ 
yazı ürerinde fikir y .. ··~
lıalrkmn. malık değildir. Kend sı· 
ne dngru ruılıWdığına nruaJ hi.ı.ı'. 
mf'dıyor. Bu suretle o yn ıyı <>" 
kwnı) a tenezzül etmediğini İl'Jl9 
ctmelr istiyorsa, ond:ın batu;c't · 
InP.ye kaJIO$IlRS1 daha bÜ} • 
bir tenezzül değil midir? . 

İkinci ıklfısik usul, tnJuif(l• 
liktir. Okuyucular.mızın hcP51 
bahsottiği.niz yazıyı oh.ım1alllıg
tırlar, oku..,ılar bile kelimesi .e
liır..csine hatırlarında tutaına.Z' 
lur ya! Şu halde rak"binizin sÖt' 
!erini .alır, istediğiniz gibi değı~ 
tiru-. ve ona isnat ettiğiniz 58' 
kat bir m üdafıanın ikola vo.l 
hakkından g,elerek .zafeıi tenıi'1 
edersiniz. MulıatabllllZlll ııatırııı· 
dan bile geçmemiş olan oozıefİ 
tırnak içinde göstererek onn ııs
na.t eder ve bunlır üz.erinde t.o!l" 
ldd dehn.nızın en '.keskin ;pnrılt.ı· 
larmı gösterirsiniz. 

ÜQiincü ve en yer~ş u· 
sul da yaygara ve küfilrdilt· 
Karşınızdrı.Jd iddialarında ne • -
dar halklı ise, o nisbette sesiJıi· 
zi yükseltir. şahsı ı.ıc kadar ! ~ 
ziletli ise, hak.ıretle.--in.izı o ni9" 
bette şıddetlendirlrsiniz . 

Sonra ab.y, mi.in~ en 
kuvvetli Elld.luclır, bunu d unut· 
ımayın ! Muhatnbuıu istediği ktJ.· 
~ r cidıii konuşruya ça.IL'jSlll• 

soz..';;riru ruaya alu·, ilci parlnlk 
nillrte · çindc .on un ,bu.tüıı cid iıl
y tini crJ:.i.r, ilcr tutar )•erini bı
:rtı.km~ ~ 

İşte, her gün ş:iliescr önı k· 
leriııi okuduğunuz münakaşala
rınuzın iç yW:U bun ibare -
tir. Siz de bir gün bir tenli do 
maruz kalıı-sanız bu usullere gö
re cevap verin ve zaferin iziD 
tarafınızda kal ea.ğına. hiç şilP' 
he etmeyin. ---------det bir mania olarak kullantldı. . 

Tabüdir ki bu iki adam nra- Köylüye satılan zıraat 
Ç k anayan, safla ında 
luklar 

a iZ 
bırakan desteks·z ord 

Orbaıı Bey .,ıza.ns iınpar torlu
gu ordusunu ilk defn bu tepertc 
mnğliıp etmişti. Bu tarıhcn mı.
bıttir ve hatta bugün o muha
ı-cbede ölenlerin kemiklerinin 
enknzınn tepenin bazı ycrler.ı:ı
de tesadüf olunmaktadır. Bu iti
barin tarihımizin mühim bır 
vak'asının cereyanına sahne o· 
lan bu tepeye (Orhv..nbey tepesi) ...,. .......... cıııı:ıı~---m:ı::;ı;ı:::ı:=~ 

sındaki rekabet ve hased kabine makineleri 
işlerinin rüyetini f.enn hnlde ıh-ı 
lal etti. Bir kere, ilci lngı'lız na- Ziraat Vekfı.lcti iç ve dış pi-

yMadan miih.im :miktarda zira.-
7JrJ P.urise geldiği zaman, Dula
dıer onların eerefine verdiği öğ- at mllklııeleri satın ala.nı:k köy-
le yemeğine Rcynaud'u davet' liilere taksitle satmıştır. 

1 
Bwıdan 'baŞka ayrıca. 25 trak-

etmedi. ngilb·J r Reynnud"yu tör ve 25 selektör de civar v.i-
kendi makamında. ziyaret tmf".k r eti k 
mecburıiyetinde kaldılar. Fakat ay er öylerine gönderile • 
oraya Daladicr'nin yemeğinden cc.ktir. 
daha evvel gittiler. Bn hnreket lskenderun Limanı 
baş\•ekili o !kadar kı:rilırdı ve 1skendcrunda yapıbna!kta o-
coşturdu ki az kalmn öğle ı.iya- lan yeni lim::ın inşaatını tctftlk 
fctinden va.z geçecekti. ebnek ii7.ere !Skenderuna giden 

muka derdir çökmesi 
Yazan~----

Et :===ıl Emekli General Kemal Koçer t=I ==::= 
arekfi.tın plfi.nlan, esas 
itibariyle, irnluyı istı1ıdaf 

eder. Fakat, yirmi.nei asır bnrp
lcıinin güttüğü gaye, doğrudan 
doğruya muharip memlekot.le
ı·in hayat ka.yna!ltlar.ını kurut -
maktnn ibarettir. . 

Bir ordunun, beslendiği ve 
m::ı.neviyatı kırılmadığı mUd· 
detçe, savaş 1mbiliyeti bakidir. 

Polonya ordusurum 18 gılııde yı
ıkıtmas11un • selxo:r.:m, des
teklerine tevcih edil n dn.rbrnill 
yıkıcı tesirinde aramak lfi.zım • 
gelir. Fransa.da da. ruhları pJ .. 
nikten kurta.rma.'k im'.ldi.nınm 
bulunama."llası koca bir ordu
nun çökmesini intaç ctmqti. 

Parlllmento sinir hnrbinın Devlet LbnaıUn.rı Ummn MU -
muzır tesirlerinin eserlerini ~ös- dürii Raufi Man.yos ıtctkildcrini 
termeğe başladı. ı•ransız oTdu- 'ıbitirerek şehrimize dönmü-tür. 
sunun faaliyet.sizliği bir takım ===================-=============== 

B<:~çikada ~ils eden cep
he sokillmeseydı, Britanyarun 
vnkınd:a:ıı tevcih edilen hava ıve 
deniz ateşlerinden korurunası 
~·olunda takip ettiği maksat da mebuslar ta.rnf ından büyük bir 

alii.ka ile kartJılanıyordu. Diğer _,,,_ ___ _ 
bir grup bu hali sulhUn lilzum j ~ 
ve .zarureti hakkında munzam 

ozac nın şa ----..'- temin edilmiş olurdu. Tritolj"n.1 
' ordudan arta kalan 335 bin ki

bir sebcb diye istismar ettiler. 
Ayan meclisinde, hariciye ko
misyonunda. Laval kendi hika
yelerinden birini mı:>ydana çıkar
dı. Hükfuncte Mussolini ile bir 
anlaşma temini için kft.fi dercce
d gayret gö tenned.iGinden do
layı hücumlarda bulundu. Dostu 
Paul Baudouin Roınadaıi elleri 
boş döndü. Ayanın ekseriyeti ta
rafından müzaheret gören La -
val Rusya ile diplomntik müna-
sebetlerin kesilmesini istedi. Bıı 
işde Le Temps'i Le Jurnal des 
DCbats'yı, Le Matin'i ve daha 
bazı gazeteleri kendisine mütte· 
fik buldu. Bu mücadeJe azgın. bir 
s;iddeUe idare ediliyordu. Rus • 
Fin muharebesi başladığı zaman 
bir fırtma deh§clini 'kcsbetmiş· 
ti. 

Bundan nraki üç ay hemen 
tamamen bu vak'anın hükmü al
tında geçmiştir. Harbin üçlincil 
devresinde, çok c1nha şiddetli bir 
Sovyet aleyhtarlığı mümeyyiz 
bir vasıf teşkil etmiştir. 

Finlandiyada. muharebenin 
b~lamamndnn biraz sonra, Frnn 
sız ve İngiliz diplomasileri Ce-
nevrede faaliyete geçtiler. Rus
ya Milletler ~iyetinde.n çıka
rıldı. "Yüz yet.mi~ milyon Ru
sun da Fransanın boğazına sa
nlmış olan 80 milyon Almana. 
ilave edilmemesi,, yolunda. Ke
rillis'in ihtarlarına benzer ses
ler Rusynyn karsı harp ilfuıı gü
rültüleri iP'ude ta.mume.n bo-

l ı. 
(Arknsı ,·ar) 

111 -
Maznun şahit erin topunu re det

tikte sonra '' bozacın n şa idi 
şiracı,, olur dedi 

Mahkemede maznun sandalyc
ı;inde oturuyordu. Sırtında eski de
virden knlmıs kısan, yolalı bir re
dingot, bi .ınd kir ve lekeden ren
gi belll olmayan sckilslz bir fötr 
S bn Sezen oldul:u nnlnşılan çla 
ensesinden taşarak redingotun üze
rine dökuluyordu. 

Aleyhinde dohıodınctllk isruıdile 
tutulan zabıt varakasını dinlerken 
asabiyetten dudakları titriyor •c 
yumruklan sıkılıyordu. 
Zabıt varakasına nnznrnn isminin 

Snbrl Sezer oldufu nnlasılan suçlu 
bir kaç giln ~vvel tmıınmış tüccnr
lardan birine mUrncant ederek ken
disine, elinde bulunan 3 çuvnl pi
rinci s:ıtmak tcklıfinde bulunmuş 
ve tuccar1a fiyat hususunda nnla· 
şıp bir miktar knponı. nldıktnn son-
111 pirinçlerin alınncnl!ı ynDh~ 
sinin (1) adresini vererek sıvışmııı
tır. Bir kaç s:ınt sonrn pirinçleri 
almak üzere ynzıbnncye giden tüc
cnnn hnmnh şasını> lmlmı$tır. Cun 
kü bu ynzıhnne ndrcsln1n yerinde 
mükellef bir ccznhnnc bulunmak· 
tadır. 

Bu vaziyet Jr.:ı~sında hamal tüc· 
cann ynnınn aönmüe iı,;i nnlatmıi

tır. 

Bunun ilzcrhıe hiı.d c nnlaşılm~ 
ve tüccnr da pol c milrnca t cdo
rck Sabri SC'Zcnl yak 1 tmıstır. 

Bu zabıt varnk ru buyük bir 
nsnbiyct içinde d'nl n Sabri Se
zen reisin kend ne z v m~nl 
beklemeden nyaıra k 1 tı v kuçük 

vücudundan.he de Umid edilmiycn 
&llr ve tok bir sesle: 

- Haşa! Rcls beyefendi lııışa 

şiddetle reddedcrtm dedi ve ilAve 
etti: HAdise vnriddir, 'fakat tnınn
men makiisdur. Ben onlnrı degll 
onlar beni dol.nndırdılnr. Ben pi
ynsnd:ı nrunus ve &crefilc tanınmış 
bir tüccarım. 

Bu kuvvetli iddia karsısında h!
kim sordu: 

- Peki bu 7.ı!Unrn vfıdetUfin pl
ıinçleri neye kendilerine vermiyor
sun? 

- Hasa ben onlara prlnç \'ildet
medim ki, -eski blr al cağunı U;tc

dim. Onl r da verdiler. Fnkat pfJa· 
&ada beni kendilerine rakip addet
tiklerinden lekelemek için bu yan-
lanı uydurdular; · 

- Peki runmn. senin kendilerine 
plrlnç satmnk istedll:lni duyan sa
ıı:t.ıer v.ar. 

Maznun bu sual knrşısında biraz 
6tl~ı.rdı ve kekcliycrck: 

- Onlar mı hepsi yalancı, dedi. 
7.nten meşhurdur. Bozacının BtıWdi 
ıııı·acıd ır. 

:Mahkeme maznunun :iddiasını 

nazıın itibarn alarak şahiUer.i din
lemek üzere davayı ba ka bir güne 
talik etti. O, kcndislni haplsruıneyc 
cotünnel;: ilzere kelepçelerini tnktın 
jnnd:ırmaya: 

- Yahu amma pis harifntls be, 
dedi. 10 linı için amma da ısrar 
ediyor. 

şi, adaya dönclliğü z:uruuı, bel- , 
ki Britanya.nm gönüllü orousu
nun çekirdeğini teşkil ediyordu. 
Huna rağmen, müdafaa a.cuvvet-

ı 1 lori mclıip sald.ınç!an muvo.f
fakıyetle karşılıyor ve istila yol
ınrını ateşten sedlcrle kapatı
yorlaniL 

Mukavemet ruhunu yaratan 
ve yaşat.an bu sınir lruvv ti idi. 
Orduyu kölı:ü millete uzanım 
bir ağaca benzetirler. Henüz u
zak hedefler aruyamıyııc ğt ıtı
raf edilen mütevazi ordu, bu te
mele day!IJldı ve onun ili nnde 
yü~ye ü.zimdir. Çörçıl, 
musıbotlerden ders alındığını 
söylerken., bu henüz hatıralar -
dan silinmiyen yakın folıi.kcte 
de işaTet etmiştir. 

Harp SOJ?-U askeri ed wya.tı, 
mamurelerın rovadan talı.rü:ı! 
i~ zaf~ yolunun aç.ıhcağuıa zi. 
hinlerı alıştumınk ve iıuı.ndır -
m istivordu. Sehirlorin alev· 
bindeki ha.va teşebbüsleriııfn 
muharebenin cereyanı ili.crinde 
kn.t'i t.csirler göst:ercliği de va.ki
dir. Bedii eserlerin, tarihi aru
delcrin. hntta yurd vnrhZının 
korunması, hayat ve mema mü· 
cadelesinde tiı.li ehenmıiyeti ha
izdir. 

Britıa.nyamn bin yıllık mamu
releri tahrip OOm'balarına ıhedef:.. 
tirler. Batı Almanyam, hele AJ. 
ıman orduları siklet merkezi do
ğuya intikal ettikten sonra o 
güzellikler diyarı hava ~ • 
lann.a maruzdurlar. Fa.lm.t, ilrl 
ta..""&fta da <;arpL5I11n. azmini bfi. 
diselcr kamçıbmak.tadır. 

Malt:ı, her gün tayy:ıreler ta.
rafından ziyaret edil:moktodir . 

_ İki a.y önce, altı yüzüncü akın- ! 

ismi vermemiz muvafık olur ka
naatindeyim.,, 

Kitapçı Halid Yn.şar oğlunun 
hu teklifi makamı riyaset tckli
file birlikte mülkiye encümenine 
havale olunmuştur. Müteakiben 
nızn ı.ınen in on birinci maddesini 
~kil eden "Aınadolu Marmara 
sghili nazım p18nı,, dtlki 
ııafia ve muhtelit encilmcn :mnz
ba okunmuştur. fazbata bu 
hnvalinin coğrafi hususiyetlerinı 
tebarüz ettirerek nazım planının 
tafsiliıtmı l'ermektedir. Bu taf
s· ıata nnzarruı bu mıntalmdaki 
6ahil iskeleleri aynen muhafaza 
olunmnkta ve iskelelerin eh arı 
icap eden şekilde t ~si olunmak 
tadır. Bu mıntakada yeniden 
iki C'.sa.Slı yol açılacak ve mev
cut dığer yollar da yenı şekilde 
geniŞletilcccktir. Tren güzerga
hının her iki ta:raf.ında l 5 ~er 
metrelik birer boş saha bıraJnl
mnkt.a.dır. foclis, bazı kür,üçk 
münakaı:ıalardan sonra n5.z.ım 
planın tasdik ve kn.bulUne 1 arar 
verıni:.Ur. 

Meclisi cuma günü öğled"n 
sonra. s.:'Ul.t 15 de toplnnac rtu'. 

dan bahsediliyordu. Fakat, bı 
kalenin müdafaa kudreti hfiliı 
'kınlnıış değildir. 'rt hın ve 
Bingazi linr-n1nn en şiddetli 

mbalarla sarstlmakla bera
ber, Libya ile irubat kesihno -
miştir. 

Odcsa, nteş yağmuru altında, 
iki ay dayarulı, zayiatlara. kat
landı ve sonra garnizonunu çek
me.lele sürpriz de yaptı. 

'l'ahribin canlı bir nıis:ilini de 
Ş:ır'ki Rusynda görüyoruz, 
hem dost eliyle! Gerçek! Harp 
taluıip ve imhadır. Anro.k bu 
dehşet de, .kızıl mezhebe bağlı-ı 
lığı ılnr~. Leningrad, aylnr-

nl>ori mahsurdur ve 1000 ki
logramlık bombalarla sarsıl
maktadır. Bu kanlı macera, 
malı.surların rabil tnarruzu 

. i balt.alaınn.ş değildir. 
Harbi, şehirler yıkmakla lcat'i 

neticeye eriştirmenin inıkfınsız
lığını, harabezarları ve sakinle
rini i.şhad ederek, teslim e ek 
1&7.ım geliyor. T:ıhrib ve imha 1 
mikyasının ~ iı,ımesi ve ldırış 
lnnn deh113t uyandırması dn b •k. 
l nebiiir. Fnlrot, vaz.ife nin 1 ıl
siyeUni m · drik v di "pl' 
dula.nn hiç bir tchl ke r.: ı ın-
da bilmiyecekleri de tip 
dir 

B r nrd nun m da müı k d 
kılıomnsı için hayat k yn ki • 

Kansızlıkja zayıfltk 
birleşince her hastaM< 

gelebilir 

Z ayıfhk devam ederse, in
sanı ya.va§ ya"ra§ yıpra

tır. Kansızlık, uzun sürerse, & 
damı bitirir. İkisi l:>lrieşirse, vi.ı· 
euda her hastalığı -getirir. 

Tedavi edilmezlerse, u:mmni 
zayıflık baş gösterir. K~nsıilı r 
çok ileri giderse, insa."UJl benzi 
sarnnr. Gözleri çu'kurn batar. 
Elmacık kemikleri dışarı~ 
dojrru 'bakar. 

Dudaklar renksiz olur. VU
cuita kuvvetsizlik, -kesiklik zu
!hur eder. İştah ':lZalır. U)ıC-aı 
berbat olur. Hiç bir iş göremi
yecc-k bir hale gelir. Vücudun 
ağırlığı günden güne a.rtnr. B:r 
yun uzunlujuna nlııbetcn beden 
.ımrlığı (20 - 25) kı1oya düşer. 
insan bu haic geldi mi, en uf a!t 
bir hn-c::bı.lığn. bı1e karşı dml: • 
mnz ! En büyiı'"k ha.stnlıktan biri 
zuhur etti mi, insan yıldınml 
vurı.ılrnuş gibi (!mamın ka:y1ğı
n"J. ! ) belediyenin (Süslü araba· 
Slll1L!) misafir olur! Bu cit t
le çok dikkat etmelidir. Zayıf
lık, ka.nmzlık başlarken iyi edil
mel dir. Çünkü: Yangın bacayı 
samrSJ. lkurtulu§ yokrur. 

Lokman Hekim 

,--DAHiLİ _,....,,., 
küçük haberlnr 

* Diln ~at 21 de 2 ;nci )"Olcu 
lonu lınmnllnrından 15 ınMka sa.> ı 

Karo.hisarlı NurJ Ak{;ill. Sus vapuru
na iskele vcrllirkcn ~ aya~ı ı ıs
k~l ile vapur arnsınclıı SJk.ı.şınıştu-. 

Ayağı ez.ilen .Nuri Linu:n idar 
;;ııncle iuıstahııncsiru: yo.tınlm~t.u-. --nnın yok edilmesi zaruridir. 
Çok kanayan, safla:ında b nı 
ho luJ,. ar bırakan, desteksiz ve 
artık ümitsiz kal.:.n ordufann 
c.ölınıesi mukaı rc..-..ıir. Teb1Clt r. 
baş diindUrürü Y.ayiatt.ruı b ı 
tirler. Fı!kat, rı:.:t. rn:ı f!lG i i 
-n • i nrttıı:ın ·ta 

ı:;a 1 ef ise, bu l:udretm J ı 
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Cumhurreisı 

"Sovgetlere karşı 
harekete geçme
seydik, !J6 u 

Tüme i ize 
saldıracalıtı,, diyor 

Stak!holın. 11 (n..n..)- Bazı 
Amerikan gazeteleri 1m"afından 
sorulan su.n.llere ccvn.p veren 
Fin CümhUITeisl Ryki ezcümle 
Finlandiynnuı bn.klarını m~cL~
fan. etmek ıçin Sovyctler Bırh
ğ'ne karşı mücadeleye i~tiriı.~ 
ctmemis olsaydı 36 Rus tumcnı 
Fin topraklarnu istila ctmeğc 
h'.:!Zlr oln.cağını söylcm1ştir. 

Rcisıcümhur bundan başka 
Finl:in.da ile Am rikruun birbiri
ne düşman ·saflarda bulumna
lannın yani birbirinin Sovyetlcr 
Bırliğinin lehinde diğerinin a
leyhinde olmasının Finüı.ndamn 
hat:ısı yi.iziliıden ileri gelmOOiği
ni ihsas etmiştir. 

"I•'inlandil-nnm em ryıı · t 
em i 30 dur . ., 

Ncvyork, 11 (a.a.) - Fın ti
caret nazın Vaino Tanner, Fin
landa ile Amerika arnsm~ 
dost.&ıe mÜilJ5cbetierin inkü -
fı için 1940 da tessi edilen tc
şek uile hitaben gönderdiği me
sajda şöyle demektedir: z 

" 'inlii.ndiyawn Sovyetlcr 
Birlıufae karşı açtığı harbin 
ycgr{;ıe sebebi hiç · enin te
alıhüt edemi) cceği bir CDllli) et 
meselesine dnya.ıımakt:nd1r. Fin
land:ı.nın hiç rb1.r emperyalist e
meli yoktur.,, 

us.ar b ·~diri 'or 

"Amerika harbe dünkü icfimaı Yazvn• A. c. sARAçOcw 
Kendis·ne atfedi- cok yakındır!" <••• ...... ~ lnol .. , ••• ., M ~Türk=: 

len beyanat~, ' .. ->o•- Peker (Kütahya) ve Naci Elde- kıwa.b:ısuıa ynplian un tevzıatJ. 
yalanlıyor Amira~e göre f!ı!n~i~!ı:JY~~~i~::~:~ ~ce hesa~ın:;;~:1 

Bangkok, 11 (a.a.) - D.N.B:: heyete tebliğ edilmiştir. sıkıntı çekm~ için elden 
Gandi "Look,, isimli Amen- Birleşik devle Bunu müteakip kürsliye gele;ı len gavreti esirgmıemektedir. 

ka mecmuasının hususi muha- ler As r ve Ka- Hariciye Vekili Şükrü Saıııcog- BtnIJ: rağmen kenrnni bilmez 
birine giiya verdiği kaydedil~ hı, dilnya. siyasi durumunu ve iki üç fınncının un satması yu-
o mecmuada intişar eden bır a e dalarını bu meyanda. bizi uzaktan. yakın zünden halk ara suıı. fırın.hır o-miiliikatı hakkında Hindli gaze- D ry dan alakadar eden hfuliseleri trıünde ~melde, dosta ·s-
tecilcre beyanatta bulunmuştur. i gal etmelidir tafsilen izah etmiş söz alan mil- ana.na kııırşı mcmlek tte sanki 

Bu sözde milliilmtta, Gandi, teaddit hatip1erin temns ettik le- bir un sıkınbsı varmış gibi 63.h-f 
Hindistanın t:aın bir istiklal is- Nevyotk, 11 (a.ıaı.) - EB.ki ri mevzulara Hariciye Vekili ile te bir manra.ro yarntılm ta-
temediğini, bir dominyon sta - muhariplerin cemiyeti olnn A- bir.tikte alakalı Milli }.füdnfan., dır. 
tüsü ile iktifa edeceklerini söy-, meıikan Legfon'nmı reisi Oun- Ticnret ve tktısat Vekilleri de BeR on llnıruş fazla ·ar tc .. 
Iüyordu. 1 nigham BüstUnde soylediğı.i cevaplar ver.mi leıdir. min cdeceğun dıye bütun illr 

Gandi gazetecilere demiştir bir nutukta demistir iki: Ruznamede başka madd ol- semt halkmı, Yn&'mur a.ltınd 
iti: Amerikan kıt.alarının İzlan- mndığı için saat 19.35 de toplan çocuğiyle, ılıtiyar.fylc fırının • ı 

"Bu mülfi..kat, baştan başa uy dada ve Büyilk Okyanus adn.1a- tıya son verilmiştir. öniınde bcklct:nL&>ğe nefs:i:ııde 
durmadır. Bu mecmu nın adını rında buhmı:ısı tea.ıfıü malriyet- e~ıı·s ene-me e• lıa:k goren kötü ruhlu bir mulı-
şimdiye kadar istememiştim. tc Wr tedbir değildir. Amerika .... tı:Alrin ahla.ki diiş..l{ünlüğü Uze-
Dunımum hiç bir suretle değiş- kendini nldatnuı.nıalıdır. Ameri- •d • l rinde durma.ıun fıcydıısı y Ic-
memif;?tir. Kongre, Hiııdist.anın ka har.be, hükftnıetinin itiraf et- r e eç e tur. Haslı, uır düşimce ile ham 
tam isti.klfilindcn başluı. hiç bir mek iste.diğinden daha yalr.ın- Ankara 1 ı (Hususi Mupha.bi • henışclırileruı , hem de m 
şeyle kat'iyen iktifa ctmiyecek- dır. ıimizde:ı) - Mecl adliye en- ldketine bu lrad'ır fenalığı g0ze 
tir.,, ''Yeni üsler işgal edilıoolidir,, cilıneni roisliğ:ine Münir (Ço- &.ldırnn bir adaımrla vicdan, 

--->ııc Novyork, 11 (a..a.) - Kan - nıın) mazbata muha:rrirlig·ne lak metiıumlan aranır llU? 
sas - City'dc bir nutuk söyliyen Şinasi (Zonguldık), katiplige Bu işte acil ve 2eCıi tecE:lir.f&
Amiral Stirling demiştir ki: Galip (Konya), bütçe encüme- re b~ vurmak sırası artık gel-g o la 

rasında 
mı? 

Nevyork, 11 (a.a.) -Stefani: 
Aımerikan matbuab, Amerika • 
dan gönderJecdk yardım ı~~a
bilinde İngiltercnin vcrecegı ım
tiva.zlar h •lldtında Vaşington ile 
LÖndra arasınc1a ihtiliifla.nn art
tığını ya.:nııktadır. 

Londranın şimdiye kadar A
m rJkan t:eklifıni kubul etmek
ten çci<lndiği ve halen en ımü -
hlın meselenin harbi kaz :runa.k 
ıçin sarfedilen gayret olduğı_ te
baruz ettirilrn ktedir. 

-----<>-----

Eğer şimdiye kndnr alman ıni reisliğine İsmet Çorum), ro- m.iştir. Anlaşıldı ki yolsuz lmır.e
tedbirlerin Atı.antik yollarında is vekilliğine Tahsin (. araş)• ket etti diye (25) lira ceza aJ. 
ınümklle serbestlığini temine mtl2:bata katipli~ine fütapçı rnruun,, (5) gün dü.'.cld'm. ko.pa
kafi gehncdii;ri müşahede olu- II u s n ü • Katipliğine F\ ~ · • ananın tesiri olmıyor. Bu ı os 
ııursa, Birleşik Devletler, Aço-. he d.dtlliye encümeni rcisti"tine dınlcmişleri, daha şiddetli. da.ha 
rcs adaları, Can - Vert ıadaları, Ce~il (Tekirdağ), reis vekilli- amruısız müeyyidelerle ad.nmı.'ll
Kanarya adaları, Martiııiıt ve lığine Atıf (Çoruh), mazba .a: ıkıllı korkut.mnık ve sindiıım.c.k 
batı Ii)mısız Afrikası gibi yetti muharrirliğine E-Oip Kemal, ku- icap ctımekted:lr. 
üsler işgal etmek mecburiyetin- tipli~ e Halil (Mardin), Hariciye Ayni znnuı.nda bu -işlerle 
de kalacaılttır. EncÜmeni Reisliğine Muzaffor meşgul ida.rı ma:kanıJar d::ı. dablaı 

(Konya l, m::ızb:ı.ta muharrirli. • pr-at·k, daha nmcli mukabil toa
ğine Ahmet Sükrü l<""smer. ka- birlerle baham zihniyeti kökılm 
tipliğe N" zım ~'!'?ltat), 1~~ den sökuJl alımnlıdırla.r. 
Encümeni Rcislıgme 1smaıl <Gı Yurdda, Tannya şükürler oi
resun), m:;ı.zb ... ta. kf tipliğine c:;L!· sun, Uin mebzul, havalarda scv
ad Sirmen, katipliğe Kasım (Bı- ıki~ t.ı güçleştirecek hiçb'...r fm•
lccil ) • Mn.a:rif Encüme·ıi Reisli- ka.üi.delik yo.:c... Buna ~omun 
ğine Rıdvan Nafiz: mazb~ ~u- halkın fn'lllbır önünde saa.tı -
han·rliiline İbrahim Al cddin. ce bclde;nıesmuı elbet bir sebebi 
kati oliğ'c Semih C~mıir ~, . ,:pu olm filzıın g lir. Aksa.'klığın fı
Miiıia.faa. V.n~iionenı Reıslıgme nncıdn mı, wı dağıtan scrvislor
General Kazım ~bük1.in., .maz · de .mi olduğu bir an e\'\•el te.::;.bıt 
b ta ırulıarrirliiYine Amiral Fnh edilmeli ve bu varlık içinde salt
ı i T kilfı.tı Esasiye Encümeni 1 te yokluk ma.nz::ı.rnsıııa bir en 
R~i ı ·!ine Recep Pel·,.r ma.zb:ı.ta evvel nihayet verilmelidir. 
muhnrrirli !iııc TeYfik Fil~ret. NOT: Galu:t:a ile Ta!ksim. ara-
k" · ı;•e Recai <Tokt) seçilmiş-] ~~~~em°:1~~~~~l~~~ 
---• •• c rtashilı ccrerlın. 

• ~--~~~~~~""='=~~ en ceva ı 
(&ıın 1 incide) 

n .. ~ tin i · 
He! ':cL 11 { a.) - D.N.B: 
Pinlfı.ndiva Ba.rıvekili M. A,. 

ran~el. Diyet meclisini bu ru·
fi •n gizli bir içtimaa davet et -
ani,Ur. 

Topln.."ltıda Finlandiya hüHl
metinin bi:rkşik Amerika muhtı 
rasına verdiği cevabi nota oku-1 
nacaktır. Fin notası bu n.k am 
tevdi edilecek ve mnhtcviyn1..ı 
matbuat ile bildirilecektir. 
- ..... ~ff.\RlCI--, 

küçü haberler 
Londra - fş al alhndald Frıın

snd mutarc-kenin yıldonürnu n na
sc l m mayi "e me m yauıl

:ın kum:mdanl tının cmrlle 
menf'dilmfştır. * Bukre - Rumen plebisiti liU 

kild net·ccl nmistir: 
J.784.703 cF.vet>, 34 c.Hııyır>. 

...,..,..._,chilo ................ M;O 

R<l.'m., 11 ( a.a..) - MU390liıri 
d Un " polide P.-...rti Rci:::inin ve 
Parti Siyasi f-;~erinın vcrnıış 
olduğu mr k&.bul rosmınd ~ 
be~ UJıntta buluımıustur: 

llnrp ha.raketine lbilh~ ma. 
ruz kafan cenubi İtalya halkı -
nın sükunet ve clis!plini muh ~ 
faza <'decccine ve düşmanı lıa.
ynl sulnıtmın uğra.tar.ağına dtı.i
ma ka.ııi idim. BugUnkil feda
!Jt-1.ui ~lnrın mükfıfa.tı zafer oh: -
caktır. Bu 'Zafer .Akdcnizin kra.
lic>esi olan N poli milletini V" o-
nun cndii3tri gayretini çok yük
seltccclrtir. 
iptidai maddeler tenzi

latında yeni tadilat 
Ankara, 11 (Husu i nuh i

rimizd ) - Muamele ' si 
mu ı ce yapılın rtn ol:ı.n iptı
d madael r tenzilat cu ;ı. llc-
rındc gazoz, zeytinyağı, p.mıuk. 
St m, sargı bezi, d r ve 
le t ıı.zilat nlııbetlerindc tadil t 
y pıl ns:ı Vekiller Heyctinco 
ka,. rla.stınl~tır. 

Aleni Teşekkür 
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12 2. Teşrin 1941-
7.30 Program 
7.33 Hafi! 

l 9.30 Ajans 

-Bayda Maşallah be!. 
Yaşar da kevfini ibazmadı. O 

ifa çırpınarak hasmına l>ir nir& 
ile mnk:abole etti: 

1.,. -Hayda. ~be!. 
Fakaıt Yaşarın kafası allaik 

bullak olmuştu. HAAM!na·vur
duh~ çaprazlnrın Uçü. de bo~ 
gitmekle bcnııbcr Jreıwfüdni teh
likelere düşümıüştü. Hele bu 
eon ça prcw: mukıaı'bili ne antika 
bir hareket idi. Yaşar ömründe 
böyle bir sıyrılış g6nnemiştL 

1Bu iktı.da:r hll'.la..-aürillen bir ha
'ımn nasıl olup da.;d:>öyle sıynla
')liliyardu ! 

Koca Murad lküçük dill:ni yu-
• ta<.' k ı. Knhk :biı.yı salıverdi. A

ld, lıya dönerek: 
ı - Adalı gördün mü herifçij 
toğ~nu? 

l A<l~hn~· dili tutulmuştu. Ce
:v:ı.p veremedi .. Ne söyleyeceği
rıi şaşırdı. Mırra.d alaycı bir a-

1 dam olduğundan Adalıya t;CS-

1 eli: 
- A be, ne yürütür dunnmın 

/
be!. Seslen.s6De be!. 

- Ne cevıap vereyim? 
1 - Gördün mü eloğlunu? Ya-
11tan. dört ayak haline girdi ! 

- Bu lkadar hız içinde nasıl 
myııldı be!. 

- İşte hün<>r orada.. .. 
- Olur şey deı:.,>il .. 
- Adalı, Adalı .. Bu herif her 

va'kit bi7..i yener ... 
- Yok be sen de! .. 
- Daha ümidin var mı'? 
- Neden ol.a.quı? 
- PJCyhude ümit be .. Biz ye-

aıumcy.iz bu herifi! 
- E kim yenec~k ya •.. 
- J{!iınse .... , , 
- Öyle ise herıf baş pehlivan 

cm olacak? 
- Olruu, olacağı kaldı mı? 

Hepimizi süpiirdü :işte!. 
- Ben adamı öyle-kolay ko

y bırakmam!. 
- İster bırak, ister bre.kına .. 

O, ı-l na rkidfr meydanı •bıraktı
rıyor .. 

- Gördiin ya, Rlist.emi de, A
rap Saidi de ne yaptı? 
-Yapsın! 
- Tövbeler olsun, oo herif 

iYı.ısut\ı da ye:neook .. 
- Senin gözUnU yıldırmıı:ı .. 

- Benim yılmıyacağımı sen de 
1

bilırsın.. Fakat mesele CESaret 
meselesi değil~. herif bizden 
çolk usta bu i~.. Bize yçtık -
lannı gördUn.. işte şlmdi de 
Y a.<;.-ıra yn.ptııklanıu göro.yor-
sun .... 

- Hani Y~'j8rln çaprazlnn .. 
:M.ısk ıt'fl ediyordu. Hani senin 1 
w h<."ni.m zorlu çapz-azla.rımız ... 
He ', hiç sıkıntı çekmeden bo-
2':11 ··ı·di.. üste.de tehlikeye dü.ş
t.ütk.. 

- Ben, (~llinceye kadar Her
gelocinin peşini bırakmam .. Mut
lak kazığı çıkarırım ondan .... 

- Valla:h Adalı .. Bu herif
ten kazık çıkarayım, declren üs
te bir kazfk d htL yonmı.'1 

Dedi.. Murnd, Hergelecirun 
belft olduğunu 11la:mıştı. Hoş, 
A<lalı unlarr. mı· değ~ldi. Falkat 
gunırun ı yediremiyordu. İnat
< olduğu ıt 'n n sı1 oLc;a Herge
k i~ ı yeneceğine Pmlıı oluyordu. 

Ya.wı.r, çapı ... .ıarmuı boşa 
gitıtığıııi ve liste le tehlikeler 
d<ığurduğunu r.-vriince bu yarı 
h~ nına ııe sur~ le hareket. ede. 
<,. i şa.c;ırdı. O da işi Adalı 
me<li. Çünkli, lm ıcılık ve eı.icilik 
n Li.. Şiddetli eleııselerle, tır
J> ınlarla Heı·geleciyi ezmeğ"e 
k klı .. Hergeleci, bir iki elense 
v tırpan yedikten sonra o da 
h ~ mm mukabeleye girişti. 
Cim•·, güreslikten çıkıp dö
viı. eder hrı.le geldi. 

'\ , ş r, kırıcılık ile ez:· cilik 
ilf· gUreşı kazanacağım zanne -
~ordu. Fa.ka:t bu ümidi çoı.lc sür 

n t><li. CUnkü, kırıcılı ve eziclliik 
r. ı eşinin dalıa. ustunıphısunu 
lı::ısmındruı gördü. Hergelecin.in 
·muıtcnbelcleri da.he. başka türlü 
ve t l' n:."ti. 

Yuşar, kıncı ve ezici giin-ş 
yapaı1kun Adan Halil, şöyle 
diyoruu: 

-Oh! Vw· Ya.CJar .. Nefes e.l
dırm.a! .. 

Kooa Murad da: 
- Vur be! QUıiit be!. 
Adalı Halil, Koca Murad bu 

.:urelte hınç ~ oluyorlardı. 
Fakat Hergeleci, mukabeleye 
~lax başla.ma.z afalladılar .. 
~iiıikii mukabele dinamit gibi 
idi. Heı· defasında Yaşan bozu. 
yoi'du. O vakit aldı başı.na ge
Joo Mm-ad: 

- UUlan Adalı.. Bize de böy 
le yapb bu herif!. 

- - Görllyor musun ters ge
liyor Yaşam ... 

-- Soldan giriyor güreşe .. 
- ASJI bo.... tarafı burası 

ya.!. . 

- Güreş uyduramıyor in.san!. 
- Y ~L\nız gür~ ıuydu:rama • 

m2!k degıl.. Kuvvetini de Arulla
ıınmıyor. 

- Hep soidan giriyoır güre. 

şc .. Bizim ise solumuz yok .. 
- Bundan kıu.anıyor. 
- H~ sağ güretııeiyiz .. 

Bu herif, ht-r tafartwı giireşi
yor .• 

- Ya.şan da yena::ek bu he
rif ! .. 

- Öyle zannederim.. Bak.sa -
m. neler yapıyor l. 

. - Hepsinden ise onu bugün 
çıvgara. getirmeliydvk.. 

- Bwa5c sen de onu Yeni§e
hirde çivgaı\'lt g-etinnialer de ne 
yapmışlar... Hem de Rüstemin 
bulunduğu bir çivgarda.. 

- ... 
Söylediği do~u idi... Çivgar 

yapmtf? olsal:ırdı ne olacaktı. Za
ten, Hergelerı he.psıni sı~aya 
koymuş birer birer yeniyordu. 

Ya.şar, z(,rdJ.n <h bir şey çık
madığını görünce tckr a.r doğru 
dürüst gi.ireşe koyuklu. Herge
leci, uyı:ral bir ncia.m<lı. Hasmı, 

8.00 

parçalar 
Ajans 
Jfaberleri 
Hafif 
parçalar 

8.15 Evin saati 
8.30 Hafif 

parçalar 
12.30 Progr:ım 

12.33 Hicaz 
sarkılnr 

11.4'6 Ajans 
Haberleri 

13.00 Fasıl 

heyeti 
13.30 Karışık 

program 
18.00 Program 
18.03 R:ıdyo 

caz ve 
Tango 

19.45 

19.55 

2-0.15 

20.~ 

21.00 

21.10 

Haberleri 

Serbest 1( 

dnkJka 

Kemence 
\'e kanon 
ne sa2 

eserleri 
Radyo 
gazetesi 
Bir halk 
turküsil 
öğren!yoI'\ 

Ziraat 
tnkviıni 

Beraber 
ı.;arkılar 

21.30 (Snğlık 

san ti) • 
21.45 Riyasf'ti~ 

eılnıhur 

bonclos~ 

22.30 Ajans 
Haberleri 

kırıcı güreşi bırakınca o da nans 22.45 

orkestraı;ı 

lı;.ııs Dış polltil 
htıdlscleri 

, 
1 

• İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAtl 
Her yemekten aonra gUnde. Uç dofa mtıntazam•n 

' • • dltlertnlzl fırçaJayınız. """" 
ı ~ 

.......... ' • • ,- 'I~ ~ • - •• -o . . ~ 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşların iedavü/de' 

haldırılması hakkında 
- Gümüş blr liral.ıklann darp ve piyas:ıya k!ıti miktarda cıı-nı*1 
t1zerin.c l/1/1941 tarihinden itibaren tedavillden koldrnlmış olan ·~ 
yüz kuruşlukların 1/2/941 tnribinden beri yalnız mal sanclıklarile 'filV"_JI 
Cümhuriyct Merkez Bankasınca ve 1\~eı kez P.nnkası bul .. ıımrıy •• n )tf

1 
Zırmıt Bankası §ubelcriııc:c yapılma.,t:ı olaıı tcbdıl mJaındatına 31 
akşam.ı ni~yct verilecektir. Bu taıil.!.trıı sonra nıczltC.r paral:ır n• ı,ıt 
rak hıç hır veçhile kabul cdilmiyrcc lır. 

Elinde gilnıüş yfü'I kuru~luk tıulumıııların :ll/1/1942 akşanııı ıı J;• 1 

bunl~rı mal sanrlıklarllc, TUrkiye Cümhul'iyet !l.lerkc>z l~ank: ırıdttl'4 
Merkez B:mka,,ı bulunmayan yerlerde Ziınat Bankası şubelerındc ~ 
ettirmeleri füın olunur. (8262 - 9836) ~ 

1 Asherlih işleri ll,-sA-llK 1 lıPAU ~sr.: ~ 
_ 1 T akriben 900 m2. Unk p:ııı 

1 
bir tarafı t .ıdde 'e bir t.ı • fı dt" 

derhal bınaktı .. Ve, doğru dü- 18.45 Radyo miiziği (p 
rüst glire!;UTleğo h-wladı. çocuk 22.55 Yarınki 

Ya.cmr, güreşi daha ziyade mü klubu progrnm 

dafaaya dökm~tü .. Ba.~ka ça- ========================= 
re yoktu. Hasını bir taraftan ~· :--::----------"2"1_, 
h~yacaktı. Fakat kurnaz a· u L iJ" Hergel~i. hasın:ıı~~! a~ım a- MA< ~':t.;; 
dun tak.ip etnıesın1 bılırdı. Onla- ~aı> -=-:·f· 
nn geçirdiği ruhi buhranlaJ~ 1 · 
v~ıf. ol~~lu. Yaşarın da geçir- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
dıgı ihtılacatı adını adım takip 1.--ı--:--:o~~------
ediyordu. Onun ne zc>nına ola- 1 1 1 i • I 
rak müdafaa güreşine döküldü- 2'ı--...:.---:ı~.=-. _.:._-.:..-..,.--2

1
-.-.!.!, ::.!..--1 

ğün U anlamıştı. 3:t--:---:--:--~..:........!..--:.=.!..-..:...-1 

BeyoOlu Yerli Aa. Şubesinden: 

A.;·agıda sınıf \'e rutbesi yazılı Y<l. 
sub::ıylarm atcle §Ubeye milracantl:wı, 
aksi tıakdirde 1076 sayılı knnunuıı 
maddci malısuşasına gı;re muaıntlc 

yapılacağı ilfın olıınur. ( IG937) j 
P. Tğın. Zt•yııel!ibıdin oğlu Cı•\ ut 

(15460) 

.r.ı• 
nız rıhtıırılı ol ın kı:palı ar 1 

tılıktır. Tahpkı in 80:'i28 ;\o. tc•t 
fon veya Maçkil Teş\•ıkıyc 1 

Dc>rbi apartman Xo. 4 de "" ' 
eıınelı ı 1 r:e.ı olunur. M ı ~,,r 
santleı ı , bah "•at dokuza 1'• 
'e ıığlt'n sa.ıt 1 _ 2.30 a kadord: 

1 1 • 1 ı' 1 . şt.e ıasıl gürnş Hergeleci için 4,_7~--=-~·-=-.:..=:..:.1 _!.......!--!....-1 şımdi başlamıştı. Çünkii güre- • • 1 P. Astğın. Hüseyin o.:lu ı~ııınil z A y t 
şe haklın olmuştu. Ve hasmııun 51--7--:---==.,..:I =,,l_B....!..,.-!1-.:..

1
._.!.-.-I TUN Hakkı tzınit (l:l479) 7!Hl ııumur<ıh iposta uçuııclı I· 

her türlii hamlelcıini kesrctmiır . G s RAM Oto. T"m. Nllz11n oğlu Mu~taf;ı Ha· dokıızıııH·u lıbl!ıkt.en uldıgıı>'I 1 
ti . , t ' • .• Bakan (24846) t k D " ' . , n t!.rcm zayı ettim. Yf'nbıııı 
H~eleci, çırpmdı, ııara.qını l I • I 

1 
Eı.:1.. üstğm. eyzullah <>ilU Vey~i ı:ınıdıın f kisin:ıı hiıkınu olrı • 

saliadı: Bakan (24946) ' 
_ Ha~da Y<><Y>r be! 8 ·• 1 ~ ıllin t'<leı m. ' '°""- ' m . O ~ 11 Lv. Astğm, Nusret Tezel (39041) Fındıklı Mollnbayırı Çıknıııı ~ •• tf 
."!as.aı· mukabele etmemişti. ' ı • ı • ı 1 o _rO @ ~ Lv. T(:ın. Snbri oı!lu Saip Tıına-;nn ıo No. dn !sınai! oglu Abdır 

Çunım ı·apacak bir !';eyi :klima- 1:.~--=7--:1 ..... ......:--!.-1~:.!.-...:·-11-ı (48521) Titiz 315 doğu-nılu ~ 

mıştı. cinde ne hırsı, ve ne de il' ~ 
imanı vardı. Ancak kendini-ko- SOLDAN SAGA: E t"l!yacaktı. Hergeleci, üst üste -~ mn·yet Otomobil Tamiı·hanesi 
nara .. tıyor: 

1 
l - Harita yapıın. 2 - Beynz. • --- R"IU ' - Hayda Maı:t<>lla.h be'.. 1 hayvan kahıbalı.:ı, güzel san'at. 3 _ S ....,-.- 1 nıuın otonıobiJ nwtiirl•·ı i, tııasi , . ., makas i~lt-ri tl'ıııı· .....,,.. - ~ nath olarak tamir edilir. 

- Hayda kardeşim be!. Okunacak şey, katli. 4 - Fikır Ve, gene üst üste hasmına ~n- (Fransızca), insan vücud\hıun temel Ac.lreti: Sirkeci, ~alkımf;öğ'üt, }<jrdıığnn sokak f> 
hyordu. Yaşar hamleleı'den t:ıııı. 5 - üzerinde canlı mahluk bu- ================.::.:.:::================='=== llıııı••~-mmm Ahmet Yılımız \'~ Abdiil•ah l>Nnh·dt•lcıı 
kendiııi -korumağ:.ı, çalışıyordu. luııduğu llOyleııen konı~u bir yıldı:.ı. ~ 
Bu sıırct!c: gilr:eş, ayakta. · tam fi - Renkli (bir ııc-ıvi kuına~n da ,- • s tt Ol · l I 1 · ı 
bir ~o;uıt sürdü. Yaşar, kendisi- söyleıur). 7-Muh:ınir, hayvan has- yı aa e . sun ar . De:vlet D em;ryolla~. l l~l"' l "1 
ni iyi kanıyordu. Hasmına a~m talıt;ı. 8 - Emıılycth (bir erkek is- • . il an a ! 
verdirmiyordu. Hergeleci, ha.~ mi), beygir, r:ıbıt edatı. 9 - Uzak· --------------------·------- - -·=------".--f'. 
mına müte."Jladiyen dalıyor. Mü- lnrı gösteren iŞc,rPt, (Jzerine bina ya- Zeyrekıı· Hunnap Hoca anlatıyor S/llt!041 taıTuıııclc l'kS lınıeııi ya l)ılnıış iken tekrm·ına luı.um 
tema.diyen oyun girmeğe ve al- pılan boş yer, kınmzı. 10 - Uzak- ,.~ muhammen bcch.•lı 080.000) l irn ">lan 20.00U adet knyın kopru trı ' 
mağa çalışıyordu. Nihayet, ları göııteren işaret. uzcrlnc binıı ya-

2
•/ll/l

941 perşembe gunü saııl 15.S
1
1 drı k"pa\ı uıı r usulu ile Ani< 

Hergeleci ha 
8 

m 
1 

n ı ayaktan pılan boş yer, kırınızı. 10 _ Sııtl, ( Baı tarafı 3 üncli 1ayfada) Bu sfü·Jerı üçer, beşer defa fa- 1dore binaf'ınd:ı .atın ıılımıc:ıktır. 
bo:r.aınıyaca.ğuu anladı. Altına insanda da, keçide de bulunan kötiı da yanlız kendinin değil biitün sıla ile söylüyor ve buhurdanlı· Bu işe girmek is tiyenlerln 00.2j0) liı alık mu\ akkat temin:ıt ile • 
yatıp onu da öbilr hasımları ci- bir huy. dünyanın iyi saatte olsunlaırını ğı da mütemadiyen körüklüyor· nun tayin ettiği vcsıkııları ve tcklıılt•rini ayni gün s<ı.ıt 14.30 :ı k:ıd ' 
bi yeumeğe karar verdi. Herg" e başına toplnr. 0npn oracıkta işi-' duın. Her yeri kapalı oda duman mısyon reisliğine ,·ernıelcrı lAwndıı-. 
leci belli etmeden bir Qalımına YUKARIDAN AŞAGI YA: ni gördÜrÜVCririm. ,-. 1 'J içerisinde kalmıştı. Şartnameler paı·asız olurnk Aııl.:ıı da Malıcrnc dnırc. ınılcn 
getirip hasmının ıaUına yattı. 2 - 1ıuınış, ıındad feryadı. ~ - ı 1 Murad vazifeı::ini mahir bir paiada Tt.-selhim \'C Sevk Şeflıı:ından dagıfılacnktır. 19842) 

Y~ da Hergelecivi altına al- T::rtı <ileti. 4 - Bir peygamber, rek- İple çektiğim salı n:hayet ge- san'alkar gibi miikemmclen ıfa 
dını diye tam =tertip~ güreşe gir- lflmlnr. 5 - tnl'e horu, Kırını padlıı:ı- 1 lip çatmıştı. Za'teri z.adc saatin- ı edıyor<.lu. Zıfiı i karruılık sandıJ{ 1 
di. Hergelecinin böyle alta dü- hı. 6 - Güı~ı san'at, serkeş. 7 - Bi~- de dUştü. Fe\•kalacle heyecanlı odaı,;ı 7 . .ayıf ve ölü bir ziya ile, 
şüşü herkesi bayl'etc düşürdi.i. ciir, eksilmeyen. 8 - Kör. 9 - Blr- gözüküyordu. ımmi hüınıeUe ya\ u..c; .)'J.\ a;; aydınlanmağa baş· 
Hatta, Ada.h : deııbirc, \'ilcudUrıde bir eksiıli olan. öptü ve: !adı . Şimdi liltnatın vücudü ha· 

_ Murad, ne o, kMildi mi ıo - Yeşili de olmuşu do yenen bl:- - Erenler acep neyle<li? diye fif bir şekilde belli oluyordu. 
dersin? meY,\'a, deııi~lerde kullanılan bir ölçü. lilOrdu. Hurı;;it: 

- Bilmem... Dföılru buhıı.acanm halli Başımı iki taoofa hafif ha- - Ah! Ah! İşte o .. Fıtnat di· 
- Bir tek paça bastlrıverd.i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O hafif salla.yarak: ye bağırdı. Derhal ağzını kapa-

be... - Yahu! dedim, 9\ıllanım Ae- dım. Kulağına: 
-Belki kesilmiştir. 1 K IA R A H ' İ SIA,R • ninperinha.kikatenyama.nşcy .. I - Böyle yaparsan korktuğu-1 
-EğerıkesildiiseYaşar, ye- • IS IA lD IA K IA T llllK B"ızhn bu işe elkoym:ı:mızdan nauğrarsın.Ses,sadayok. Yal· 

nıer omı . 
3 1 

evvel de o meşgul oluyormuş. ıuz bak ve dinle dedim. 
- Y~n be!. D • H A IY A L I• L A Uzı.m u.zını dert yandı ve karı- Za'teri zade ispazmoza tutul-
Halb~, kcndileıi bi~ ~lmi- ı A F I• K A l Z I• K IA IR nın perisinden şikayet etti. B&- muş gibi titriyordu. 

y~rek. b_oyle alttan yenılmişler- 5 K E 1 S • I • I 1 1
. mberce karar verdik bu a!kşmın Ayni nakaratı tekrarladım ve: 

di. Bılmıyorlar<lı ki Hergeleci . L M A ı 1 A g~ vakit onu davt..>t edeceğiz. - Sen misin Fıtnat? 
mahsus alta diişüyordu. Boşu 6 1 ı R A N • D i 1L 1 E IK Sonra ilave ettim: Diye seslendim. Tabii cevap 
bo~na ~hns~ariylc ayakta 7 K l .t\ •P • 'M ı• ı L IA ' L 1\. - Hem bu davette senin de yok. Biraz sonra öksiirdiim ve 
boguşmaga mana yoktu. S Ş I 1 

• bulunman iyi obca.k.. yine cevap istedim. I•'ı tııatın ha- ı 
O alta düştü mjj bilen pehli - AH •ı I• F ' 1 iL Hurşit merak ve korıku ile yali (!) kıpırdadı. 

l .. . dedi ki: varı ar tızerıne gitme7Jerdi. • I• • ' A 'D A l• :A'• E - Beni niye rahatsız ediy0r· 
Halbuki, Adalı Halil. Murad, O 1 I I ; I - Peki hoş erenler. Fa.kat ba- sun uz? • 

Yaşar gibi pchlivanbır daha, P E KM E Z ı • T i A iM na bir ziyanı olmasın? Çarpıl - Tekerlemesinden sonra öğren-İ 
Hergeleciyi iyi tanımadık lan! ==================- maktan da korkarım. Bir d~ diği :şeyleri bülbül gibi hafif bir 1 
i~in onun ne yapmak ıistecliği- r- 'llllllı başımıza o derd çıkarsa ayıkla sesle okumağa başladı. 
nın farkına. varanuyorlardı. : 1 Yen .- Sabah pirincin taşını.. Murad vazifesine meharetle 1 Yaşar, hasmını alta alır al Tatminkar bir sesle cevap devam ediyor. Bezleri tekrar 
maz kemaneye geçti.. Havalan verdim: yavaş yavaş mumun üzerine çek-ı 
dırıp sarmaya girmek istiyor 1 " .... -v-.... --·---- ------- - --..... ---..... - ..... - _:. Bazumuza güvenmesek böy ti ve mumu söndürdü. Sandık 
du .. Kwmaz Her~leci, boşluk 1

1 

ABONE BEDELİ - - ı ı le bir şey teklif eder miyiz? Him odası zifiri bir karanlığa gö-' 
beklıyordu. Hasmının biçimsiz TOrkly• Ecnebi il metleri hazır olsun, pirimiz bü- müldü. 
bir tavrını kolluyordu. Nitekim 1 SENELiK ! yilktür, bizi korur. Derhal '-'erimden kalktım, san 
buldu. 1400 Krf. 2700 Krı. J e AYLIK 760 dık odasının kaılısıw çektim ve 

Y<>O<t..-, a:va1cta ve biraz ..J:-.len· • 1450 • Saate bakı'-·orum Za'terı za- 1 ~ J ur.r. ı a AYLIK 400 • 800 1 J lambayı yaktım. ş muvaffaki· 
kırık 1<emanede hasmım ı:ı..."ö-a I • • denin gelmesine tamam bir saat 

l 1 
~ • 1 AYLIK 1110 • soo » h 

1 1 1 yetle neticelenmişti. Hurşidin 
son çe erek lıavalandmp sarma- 1 ı _________ ....,.;.;...;.-ı var. Murad arı ıarı sandıl~ çehresinde bir daınla knn kal-
yı buhnağa çalışırken ani bir T A K V j M odasında tertibat alıyor. Ararla mamıştı. Adeta bir öHi manza-
surette iki aya.klan arasından l 1 bir ona konyak sunuyorum' rası arzcdiyordu. 
kı3uıa doğru bjr ayak ve kıç kıl- 1 Kasını 5 GÜN 316 Ay ıı Fıtnatın neş'csi yerinde sevgili- Titrek bir sesle: 
çıgı kanşık olaı·ak yedi. 

12 
me de ileri gitmemek ı;;artile kon _ Vadetti efendi hazretleri. 

Yaşar, kılçığı yer yemez 1360 135 7 yak veriyorum. Himmet sizin, lfıtfedin. Bu işi 
Hergelednin ilzcrinden uçaı-ak ŞEVV 'l Plan şöyle: Fıtnat sandık oda- hemen yarın akşam bitirivere-1 
tepe takla!k sırt üstü diiştü. Ya· " 2. Teşrin 1. Teşrin sındaki sedirin üzerine \17 . .anacal; lim, dedi. 1 
şar, şaşırmıştı. 

22 
Murad odanın bir köşesinde <lu- * 

Murad, Yaşarııı bir k11cıfra 1941 30 ran sandığın arkasına gi?Jenerek 1 
kmi>an olduğunu görünce kah- elinde bulunan şamdanın üzcrı- Vapurumuz Boğazdan hafıf n..aıhk-,_ bir yolla çıkıyor. Batan gu"neşin 1 

•A ~uayı bastı ve: Ç A R Ş A M 8 A ne üst üste konmuş dört hezele..., 
Adal b 

kızıllığı etrafı kaplamıştır. Son 
- ı, u ne hal be!. üc;ünü merasimin başlamasını 
- Vay canına! Olur ~ de- Günot Ö§lo ikindi ı müteakip hirer birer ve sıkıca ra bu kızıllık da kayboluyor ve 

ğil ı Y""J 1 SO 7 04 9 4 • güzel boğazın iki sahilini mor 
... • • • • .,"< Ezanr 1 c;ekecek bu suretle oda yavas 

Uula 6 44 11 S 
• bir sis tabakası örtüyor ... 

- n sen de böyle bir k!I- • • 8 14.37 Vaaau 1 yavaş esraren""!riı bir ziya.va "'Ö- y ela ~ k··...ı.....- old n anını bu şairane rnan?..ara-
çıga w-ı.n.w un? Ak .... m Yataı ım .. k mülecek o zaman Fıtnatın vücu- · M··-..J be T- yı seyre dalan sevgilime uzun 
bğı-beıi!''d.U ! Bu herif.in aM.çı- 12.00 1.34 12.08 Eza,,r dü hayali bir şekilde gözükecek. uzun bakıyorum. Acaba beO bu 

- Ulan yoksa bu herif mah- 16.54 18.28 5.02 Vuatl Benim kabul odasının ortasın- saadete layık mıyım? .. 
lta tı - BİTTİ -

sus mu a ya yor dersin be? _ D İ K K A T _ da bir mangal, buhut"danhkta ======= 
- Vallahi bilmem. 'Lakin alt- günli!k, çörek otu gibi maddeler 

çılığı, ayakçılığındluı tehlikeli. Gazctemlu ~nderilen yar.ılar yanıyor. Zaten zade içeri girdiği lfll••• 
- Ulaln nasıl buldu !kılçığı n~redilsln edilmesin lode olun- zam~..n ancak ateşin ziyasile be-

DOKTOR-• 

HAFIZ CEMAL oradan be? m:ız ,.e ziyaından mes'uliyet ka- ni görebiliyordu. Elinden tuttum 
- Buldu i§te... bul edilmez. yanıma oturttum ve parmağı-
- Te hey! Yaşan da yendi uwww - mı dudaklarıma götüreı·ek "sü- Lokman Hekim 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Kü~k tasarruf 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 

1941 IKRAMIYEl!BL 
1 adet 2000 Liralık ~ 2000.-Lf11l 
3 > 1000 > = SQOO.- ' 
2 > /50 > =- ltiOO.- > 
4 > 500 > = 2000,·- > 
8 > 250 > be!. - kllt!,. isaretl verdim. 

H Sahibi: A. Cemaleddln Saraçog!u Merasim başlamıştı: KEŞi DELER: 
=2000.- :> 

35 > 100 > = 3500.- :> 
80 > 50 > = 4000.- :> n....~-::-ı?.t:nt. sıraya koy<1u bizi Neırlyat Müdürü: M, Sıımı Karaycl _Ya ta.ifei hafayn.' Bnnn k"- Dahiliye MütehasslSl ~u =-.u. 6N B ld ii (H B ı ~ 2 Şubnt, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 tklnt.i 

ası 1 1 yer: • ek r Gürsoylar ve rem edin. Fıtnat hinti Ha.•nran· .. 1 nıva.n· yolu 
A C 1 dd

. s ğl w' ...... teşrin. tnrilılcrlnde ya~,,~. 

• ema e ın araço u matbaası) eş.ini ~önderin... Ml•aıaı•••••••••lliiıll•••••••••~-a•••••B•et••-~~ 
300 > 20 > = 60-JO.- > 

(Arkası var) 


