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SİYA Son zelzeleleri tah tı 

~an: Hüseyin Cahid Yalçın Hasarın mühim 
• ~arip bir 

be ana 
ınsan anlaşılıyor. 

e ··ztesb· 

o duğu. 
zay·atı 

e • 1 • 
1 

iti,. b • • ~ b L • 1 
' • rr sıya~ı ~e e.,e u- ------~--------aı..a-----~~-------

cl etmigen bu kadar 
~ bir hadiseyi bile konı
lııem/eketin selGhiyettar 

Zelzele mıntakasında mektepler tatil olundu 
~et adamları anlamaktan 
: kalırlarsa hakikoltm 
.~1 ve esef ederiz. Bul. 
~on için tehlike Suriye 

tlonndaki İ11giliz ordu- \ t 
değildir. 'Jöyle siyaset , / 

ltı1Qruı11ı elinde kalma1;ıdı ' ı . 
_JI ~ r, 'l'Uü 

~ Uı 'l b --.. -.-! . lllaric·i3tı \'~kili ~iikrii s~';;~glu 
gar "" e usan .ı.uec ısı · 

aariciye Encümeni reısi- Ba ve -1 e 
q nin parlamentoda yaptığı 

' ıatı Stcfani ajansı ' 1JUÜ-

,h~iye tavsit cttıktcn SOlll'n Sa raçog" 1 u 
lllüsa halinde b;}dh iyor. 

IÇiıııle Stefani aJansının bir v e k a- 1 e t 
llı mi vat·dır, )Oksa tel· 
alınıp vcı ilit ken yahut teı·-: 
euilirken bir h< ta mı vu- e ece k 

• g~lnıiştir? Burasını bilnıc-
~nıa ltalyan ajansının Sof

''nıuhım,, telakki ettiği 
"k 'l'üı kıyeye gelinceye ka
gat-ip ve manasız bir kıhga 

& ~tir. 
Ulgar mebusu şôyle demiş: 

lltkiye ıle münasebetleri do
le Bulgaristan h-p.dutJm m· 

tıı raınız tek bir meçhul kal

-o--

Refik Saydam is
tirahat müddeti

ni Mers·nde 
geçi ecek 
--o-ır. Türkiyenin cenup h1Jdut-

llcla İngiliz ve Sovyet ordu- Ankara 15 (llusuf,İ) - Bir 
l 11111 bulunması hası>bilc Tiir-1ı ıı . ay mezuniyet alan Bnşvcldl 
\ e münn.s betlerimizin daı- Doktor Rt"'fik Ray1\nmııı istira

llıcvcut dostluk misakı esa· hat müddetini geçirmek üzere 

Ankara, 15 (Hususi Muhabirimizden) -
Erzincan Valiliğinden ala.kadar makamlara 
zeJ'l.elc hakkında. yeni malumnt gelmiştir. Bu 
mallımnla göre dün gece sabaha kadar çalı
şılara]{ sıhhi imdat otomobili hasta taşıma 
otomobili hal.ine gdıirilıniştir. Zel7.ele yeni 
l~rzincanın 8eromhane yakınında bıılunan 

mahallesinde bilhassa mühim hasar yapmış
tır. Merkeze bağlı köylerde de hasarın önemli 
olduğu anla.<ıılmaktadır. Bütiin mektepler 
şimdilik talil edilmiştir. J{ı:7.ılay memur evle-

. ,.· ' .. ... .~ ... 

RUSYADA 
HA AT 

DU U? 
Bulgar resmi söz
cüsüne göre kışın 

gelmesi burau 
icap ettirmiş 

~l!ı~~st~nit ?larak devam ede- Mersine E•i<leceği anlaşılmakta-
"· Umıt edıyoruz,,. d B ı . . 1. · b" k ·· Bul Par resmi sözcüsü Gos-" ır. a.şvcr.ı mıız n aç gııne 

~Yııen naklettiğimiz bu fık- kadar şelııimizden ayı ııacak _ podin Çinkof bugün (dün) Bul-
~ €ete1 ibare, geı.,;k ır.aııtık tır. " r raoy unwı 13.30 da.!ü Bul· 
t lltiınctan yanlış vru·. Sari~ı I -nrca havadis neşriyatı esna -
ltıana nnlamağa ımkan yok- Başvekile Saraçoğlu ı-ında kışın gelm~i dolayısile 

tı.' Ancak takribi olaınk şu vekalet edecek artık Rusvadaki harekatın dur-
~a çıkarılabilir: muş olduğunu bildiımiştir. 
~ı ... liulgaristan Yugoslavya ve Diğer taraftan öğren<.liğime İlk defa olarak mihver dostu 
~"''atı" 1 -öre Başvekil Doktor Refik ıbir radyo ista~yonuııdan, Al-
lııı· ıstan ile ihtilfıflannı hn • Saydama mezuniyetı esnasın - nıanyndan g·elen halıt•rleıin tam 

\'ıi .. l~tir. Yalnız Bulgarintruun d H · · 1 ·ı· B s··k ·· s ı...'.ktye ile.münasebetleri ml!8C· a nrlcıvc ven 1 • ..,_u ru a- aksi olan bu şekilde bir haber 

rinin mühim bir kısmı harap olmuştur. Ke
mah k:ı2.a merkt:>zindc zcl.zeknin şiddet.ile ka
leden düşen bir taş iki evin tamamen yıkıbna
içinde 30 ev hamb olmuş 'felmisi köyU ise 
ta.mamen yıkılmıştır. Bu köyde şimdiye kadar 
trunamen yıktlroı-stır. Bu köyclc şimdiye kadra 
9 varalı bulunmuştur. Alan kar.'lkol binası 
dn harab olmuştur. Nüfusça zayiat yoktur. 

Zelzele nuntakasında. ölü ve yaralı sayı
sının ne kadar olduğu köylerden gelecek ha
berler<lt11 sonra anla.şılabHeee.ktir. 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ud Ş tst:ınbı.ılun en zengin çcşiUi 

iOBiL YE M:ıjıızmııdır. 
Salonlarını her zıım:ın gezebılirsinlz 

fsta nbul, Finc:ıncılar, Rıza p:ış:ı 

L yokuısu 59 • 61 - 63. Telefon: 22060 

E,hmeh darlığının 

hakiki sebebi ne imiş? 

Gizli d polara sak
lanmış yüzle 
çuval un bulu 

ce 
du 

\'ali Dr. Uitfi l{ır<far 

-----»ıı«----

Düıı vilauette yapı· 
lan toplantı 11etice· 
sinde b11zı kazalara 
fazla un vertlı, esi 
kaı arlaştırıldı 
Beledıye bazı pa..,taeılarda. sı

mitci fmıılanuda ekmeklik un 
olduğunu sezmiş ve muJıtclif 
semtlerde ani baskınlar yap
mışdır. Neticede iki üç yüz QU· 
vaJ, topr:ı k mahsulleri ofisinin 
kmrnıZl etiketini havi 4 numa
ralı ekmeklik unu olduğu anla
şılmışt1r. 

Bır baskmda Tcpcba.şıııdn bir 
pastacı diikkanmdaıı 100 çuval 
Yüksckkaldırırn<l:ı yine bir pas
tacıda 82 cuv:ıJ Boğaz:kesende 
simih·ı fırınında 15 çuval Top
hanede bir ı ırında 72 çuval ka
çak m1 bulunmuştur. 

Unlar unnuniyetk tavan n
ra larmda, odunluklarda v.s. yer 
leı-rle gizJcınniş bulunmakta idı. 
Yine bu arada bir pastacı fın
!nınd:ı 750 çuval fı ancalnlık un 
meydana çıkarı~mıştır. Yapılan 
sorguda ekserisi fınnlardan 
viiksek fi.yat)( aldıklannı süy
lemiRlerdir. Yakalanan fırıncı
lar unu arttırarak elde ettikle
rini söylemişlerse de bu maze
ret pek giiliuıç göriılmektedır. 

Vilu ''etl.c ~ aıııhw ioıllantı 
Dün vilayette Vali muavini 

B. .Ahmet Kınığın riyaseti aJ -
tında bir toplantı yapılın.ıştır . 
J<Jimnok meselesinin geniş şekil
de mcvzuubahs edildiği bu top
lantıda lstaııbul İaşe ve Topntk 
ofisi n ilci "rlnil B"'lecliye ikti
!-;Q mu iL t • B. Suffot Sezen ve 
d" :('r • J"ıJ,aıJaı Jaı· haY.U' bulun -
111u.~t11 • 

Baıı kıt:1 . .ala11l i:u·Ja un 
\ ı•rik"IC'ek 

.~ ı. racoğlu \'ckalet edecektir. gelmektedir. "' k · \ , ıı l\lllmıştır. Çilnkü Türkiye- o)llr t-t--ptte:-ınıı t•n 1~·nı.t·ı·. ~\mau "b'lt r.01)c.;1111u"l ~tını ~htunuı lıir .oiöynioen gtx,-:crkı·m.: 

~8cenup hudutlarrnda İngiliz ediyorlar? Haltiuki bizim hu- 1 Ankara Radyo gaz.elcsı" 1 R s AR 1 HARP VAzı· YE r1· 

Öğren:liğim"zc göre toplantı
da ~uhteJif kazalara yapılan un 
tevzıalı aözden geçirilmiş veba.
zı kaznlann ihtiyac~ln.rı nazarı 
itibara alınarak verilen günlük 

ovyetordulannın bulunması - U L -
dutları.mız içinde bir ecnebi onlu - -

·~~rr~~l i~~e=~ı~~~~ yoktur. Suriyedcki lngiliz ordu- _ BİLDiRİYOR == 
tki · b 1 · · · su Bulgaristan için hiç bir za. 

:-.tı Ye ile mUnase et erımızın man bir tehdit addt>dilemez. Bul ı- M k b d 
~~~i~~ dc~f;~~~~.devam 1 gariSlan\ t?h.didc _sadece. Tiirk.WW-B~ut'""ıg·a ... r.._h.,a.......__rb'ıye N ...... azırı~( os ova cenu un a 
tı .. ı ordusu kafı<lır. Surıyedckı İngı- ( 1 • 

ltı~ariciye encümeni reisi böy·'ı alma.dan B.u.lgarist:ına t_aa. rn.~z "Bulgarı•stan 
~Ylcmiş ise n.g~ zında evirip _ 

Kızıl Or 
kı ıl a 

naz 
ıştır 

... 
1 

(Sonu ı;ıı.>fa ~ sı 11 d;ı) 

B"'yük tar hi tefrikamız 

azreti F sa 
l_VE_I 

'Ugaristnn Mebusan Meclisi- liz ordusu bizim muvafakatimizi ı bır meydan muhare• 
1 • edebılmek ıçın evvela bızı çıg- b ' k d k ı .. l'iP açıhça beyan etmekten . es 1 azan 1 ~ındiği fikir şu olacakllr: 1 nemek ıcap eder ki böyle bir ih- h t 

lı aulgaristan için tehlike Tür- timali akla getirmek bile bir çıl- arp en 
l'e tarafından gelebilir. V<lkıa gınlık olur. Şu halde bu manasız 
,aın.ızda bir dostluk misakı vaı. sözle~i haricjyc cncüme~i .reisi korkmamalı 
~da Tütkiye İngiltere ile itti- sıfatı le parlamentoda cıddı ve f t 

Alman ordusu 
35000 asker ve 500 

tan kkaybetti 

Ruslar uz11n sürmesi muhtemel bir 
harp için llazırlaıımışlardır. 

BenA İsrail 
1 Yazan: M. Z!'ki HorgumLI J 

ı..-~rıı muhafaza ettiği ve Tfüki- miihim beyanat diye ortaya at- __ 0 __ 

'.'llın cenup hududunda icabında makta maltsad nedir? Bul&nr d ( 
~aı yardıma koşabilecek bır dostlnrıınız pir<•leniyor diye Iıı· Diyor ve ilave e iyor ( 

daima hesaba katrnağa mec- 1 ıım? "Küçük ordumuz 

Yazan: 

==~! Emekli General Ke;nal ı.oçer !!======= 
H a..c;ım ordusunun yurd de-1 ---~ 

rinlikleriııe sarkması ihti- I ==.:: 

AUnhlılc iddiosındo bulunon: henüz 
doğan erkete ~ocı.ıkları katlettiren; en 
buyı.ik dlismarunı sanıyda kendı .. 1 
lıuyutup yctı tiren ı.rc n hoyct suu 
boğularnk can veren Firavun ... 

* 

ıJiz ordusu bulundııE:'1.ı için bu gıiizlerle ittifakımızı mı boza- 1 
0 

l'\ız.,, Sobranyanın hariciye encii - bir gün rol oyna• 
"" ~tukarıki çapraşık ve manasız meni reisi Türk kabinesindeki 

~ttafı okuyup da bundan baş- değişikliklere de büyük bir c- mağa davet 

Londra, 15 ) a.a.) - Ruslar, 
Moskov:ın~n cenup batısında. 
yüz kilometre mcsrıf cde bulu
nan Maloyarosl:ı.-et?.'in etrafın
da 5 gün süren bir meydan mu
harebesi kazanmışlaı dır. Şimdi ı 
Ruslar, 200 Alman tankile 500 
ka:ınyO'netin tiiten enkazı ve 
35.000 Alman ces<'dinin bulun
duğu tepeleri ellerinde bulun
duruyorlar. 

malıni gözde bulunduran Kmlor- ALMANLAR 
<lu genelkmmayı bir yandan BİLDiRİYOR 
stratejik <>hcmmiyeti haiz böl
gele-rin tahkimini, öbür yandan 
harbin beslenmesılc ılgili san'cı.t 
•kombimılarmı gcrileı le tesiFe 
çalışmıştı. Ancak, çok gcııiş sı
nırlaı da yet~i deı ınlikte ve bü- I 
tün ihtı) ııçlan karşılayabilen , 

Beni !sroılın u~rndıgı zulum ve i -
kcncclcre ı ,.,ın eden; lwrrlyetlen 
cllcı ınden nlınmı zm llı insnnlaıı 
hıirr yete k. ·uştuı mak ı "n bin bi 
tehlıkcyc "ocus gcıen: \I ıh'la v 
sıt - ız. konu mal~ istiycn 'e nibn;> et 
du~maıılarını kahı lderck 111uaz7,ı:n 
bır dm kuron !,oc Peygum!J'-'ı; Haı.
rcti Musn .•. 

~lbir mana çıkannağa imkan hemmiyct atfetmiş görünüyor 1 b l ( 
o ıı.tur 1,annederiz. ve sebebi henüz meçhul kalıın bu o una i i ... ,, ( 

1\1' ~.izim cenup hudutlarımızda hadise hakkında Ankaratla bit , '4 beyanname neşri muhtemel oldn Sofya., 15 ( a.a.) - Ofi ajansı 
~~ 'l'ürkiye toprakları haricin- ğunu ı:;öylüyor. Yanıbaşımızda.. bildiriyor: 
~ıı.ı giliz ordusunun buhınmaın' ki Bulgaristanın Türkiye hak- Bulgar harbiye nazırı general 
~l garistan için bir tehlike teş- kıııd:ı bu kadar eksik malumat Daskalof son muhnı·ebelerde ôl· 
fı. ediyorsa ya bu ordu Suriye- alması ve başka bir dünyada ya- müş olan Bulgar askerleri için 
e~lnıayıp da Trakyaya geçmiş şar gibi sözler söylemesi haki- yapılan bir törende şu beyanat

Ulgar hudutlarına. dayanmış kalen şaşılacak bir şeydir. Türk ta bulunmuştur: 
tı,. idi Bulgar mebusu acaba kabinesinde bahsedilen "cleğhiik- Harp giin geçtikçe vahimlcş
~ derdi? Çünkü bizim için bu- likler,, le iki vekilin istifası kas- mektedir. Küçük ordumuz hir 
~ Bulgaristan ile münasebet- tcdildili aşikardır. Halbuki ve- gün bir rol oynamağa davet cdi-ı 
~t'tıiz bakımından vaziyet işte killerin istifalarını bildiren ha lebilir. Biz, öyle bir hadiseclı>u/ 

~ ~ a.Jnen böyledir. Bir ecnebi or- herler ayni zamanda istifaların (Sonu sayfa s siıtun 4 de) 

K:uibişef'de bu meydan mu
harabesiııe harbin en manalı 
zaferi ol.arak bakılmaktadır. 
Çünkü bu zafer Ruslann, Na- ı 
polyonun hezimetini intaç eden 
hal ve !?artlar yani bütün Alnıan 

1 
ların şikayet ettiği kar, sis vı: 
yağmur içinde en giizel bir tarz 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 

Kı ımda hare 18f 
inkişaf ediyor 

bir müd:ıfa.a manzumesinin vU- »ol'!. 

cude getırı1mesi. mua.2' o;nm me-I Ruslar ağır zayia 
deııiyet ESeı leri kurmak yolWl- • 
da hiç bir kayde bağla.nnuyan verıyorlar 
Sovyet iş cıhazı icin de inıkô.rı- Bcrlm, 15 (a.a.) - Alman 
sızdı. Esasen, muhaı ebeyi nsri ordulan ba.~kumandanhğınm 
ordular yapar Kuvvete ve ateş tebliği: 

(Sonu sayfa 2 sıitun 5 de) • (Sonu sayfa 3 sütun 5 deJ 

* Z..ıllım. ı kence gozy::: ı. ter) t, deb
dcb('. •qt"~:ım, n '., ıhtmı ıh. net. 
cinayet, hc:-.::ıı> ız mnecr.ı \ e baştan 
baso merak, hcYecan ... 

* Y A R l ı~ •te re t;:c.ılıJ oruz. 
\_ _______ _,/ 

- __,_._. 51 -~· l'ani Alman ordusu, Bulgar sebebini de açıkça göstermişleı· · --------
~' ~111Utıarı haricinde kalmayarak dı. Refah vapuru hadisesi aylar- d • • ' 

~C' ~h~aristana girmiş ve hudut- dan beri herkesin malumudur. M ı· ı ı Al p ,· ya n g o u n 
,#)' ~-1"lllza dayanmış bulunmak· Bu vcldller hô.dise hakkındaki 

ııo ~i~ır. Vakıa Alman ordusu bi~ tahkikatın selfımetle icra edildi-

fi 

A ı-----ıuı:ıı:: 

'teOJ' ~ hudutlarımıza muayyen bir ği hakkında efk5.n umumiyeye k d k • ı d ~~feden fazla yanaşmamayı kanaat telltin etmek gibi bir mü- An a r a a ç e 1 1• 1.,, ~e ~luk icabı addetmiş ve bize lahaza dolayısile çekilmişlerdir. 
e" ti ~· u yolda dostane teminat ver Buhran başlanmcından beri Tilr 

e\"let resim sergisinde e- Ü d G J • • rakılmaz. İşte size hemc"'l akla 
dindiğiın intibaların ben- r u a erısı gelivermis b:r misal: İ. dk!nl 

en öncınlisi şudur: Yakında ı savaşında bulunan kuman( anla-
Jevletimizin bir milli resim gp.- Yazan : AKA GÜNDÜZ rın biıer portreleri. .. Koc.ı hir 

8•5" J L 1~1 lir. Fakat bugünkü. motörıu·· a• iş)"' "'it kiyenin harici siyaseti tesbit e-
~i~ alarla kırk elli kilometrelik, clilmiş bulunuyor ve bu siyaset 
h~ilomeb·elik mesafelerin ne şimdiye kadar gittikçe kuvvet 
~ . ü kalmıştır? Biz Bulgaris- bularak bütün milletin tasvib ve 
.\ı ıle dostluk misakımıza ve takdirile devam ediyor. Hiç bir 
il() ltlanlarla yeni akdettiğimiz siyasi sebebe istinad etmeyen 
'.: ~luk muahedenamesine gü • bu kadar açık bir hadiseyi bile 

ııı.ıırf ~a.ll~rek Alman ordusunun Bul- ltomşu memleketin salahiyettar 
'Jıü.~~an içinde yani hakikatte siyaset adamları anlamaktan a
~tı.l'' ıye hudutlarında bulunma- ciz kalırlarsa hakikaten hayret 
bıi;an dolayı endişe etmediği- ve esef ederiz. Bulgristan lc;in 
~() Ve ağzımızı açıp hiç bir na- tehlike Suriye hudutlanndaki 
tı~~ <:es cıkarınadığımız halde lngiliz ordusu değildir. Böylej 
lan en Bulgarlar Türkiye hudut- siyaset adamlarının elinde ka.1-
ttlıı~kcla karanlık bir nokta, bir mnındır. 

1 e veya bir tehdit tasavvur Hiiseyin Cahid YALÇIN 

lerisi kurulacak. Bu büyUk ku- salon doldurur. 
ruada bir de ordu galerisi bu - Ordu gulcridnin her tablOE•. 
lun$tın. ve arkadaşlarının çok etfüllerini yeni nesiller icin milli tarilıimi-

görmüştüm. Ölenlere rahmet, · 
Bugün zamanımız, fırsatımız, kalanlara himmet dilerim. 7jn fasıllarına birer analıtaı ola-

imkfmımız vardır. Evet, ressam- bilır. Ressam meşhur Edinıcli 
lanmıZln çoğu muhtelif gami- Böyle bir ordu gnlerisinin ne Rıza Bey merhum eski de\•irle· 
zonJnrda, bölgelerde vatan ödev- haı:ımetli, ne faydalı olacağını rin tarihi tablolarını yapardı. 

10.000 lira kazanan numar.ılar: lerini görüyorlar. Bu giizcl i~ söylemek lazım değil. Şöyle bir 1 Milliyetçiliğe ve tarihimize kar-

393849 numaralı bi e 
20.000 lira kazandı 

Milli Piyangonun 8 mci ter
tip 1 inci çekili§i dün Ankara.da 
saat 17 de Sergievinde yapı.lml§ 
vo çekilişi kalabalık bir lıalk 
(kitlesi takip etmistir. 

Bu çekilişte kazanan numara
ları aşağıya yazıyoruz: 

20.000 lira J,a.zrmı.o numara.: 
393849 

198117 2">1048 · · d ı · k ı 1 tasavvur önemini anlamagv a ye-
- v ıçın or u on anı en genış o ay- - şı içimizdeki mukaddes n.teş 

5.000 lirn ka.7.anaıı munaraJ ır: lığı gösterebilir. İstiklal savası ter. diyebilirim ki onları s.:,yı dtık-
110093 - 216787 - 266922 - ı:,·ibi en çetin yıllarda bile Genel Otuz yıllık harp sahnelerin - ten sonra başlamıştır. Henüz 

321975 kurmayımız silah altındnki res- den, cephe gerilerinden bugiinkli çocuktuk amma. bugün hfJa. Iıe-
2.000 er lira Jcazaııan samlarımızı bu yolda yilrütmüş- garnizon ve sahra hayatına J.a-, yE:canını duymaktayız. 1htisa • 

numaralar tü. Oiıların başında Avni LifiJ .. i dar neler yapılmaz ve bizden sım olsaydı bu ·ıs ı·"· b" 
Son ~ rakkamı (12565) ı·ıe -.ın · 1 ı>ro • 

lJC';> ::h:a:tı:r:l :d:ım=. :O:z:.a:m:a:n:la:r:L:i:fi:j':i"::s:::o:n:ra:=g:c:le:c:;:e::k::n:e.s:;:il=-'le~r~e~n~e~l~eı~· !'!b:ı·=~g~ı am~;;ç~i~zc:r:.;, teki if ederdim. (Sonu Gllyfa 2 sUt'un 4 de) w- - ...,_..._. -



-
biyanet eden a amj;:ı 

Yazan: A. Simone - 71 - Ceviren: H. Cahid Yalç:n 
r ~ 
Şeni bir 

Nü/usan (esbitlne yarın başlanıyor r OKUYUCU ~ 

~ Toprak al'ında tayyare han- :nenıurlanna ya muharrirlerine 
·garları çe fabrikaları bir sil- verilirdi. San.sür usulü ihdas 
müklü b~"ck sür'atile inşa edil- edildiği zaman, tahsisat alan 
di. Norı •l sulh zamam şartları matbuat bundan nefret duydu
içınde b kadar betaet akla sı- lar. Çünkü, bir idare memw·u
ğar bir . 7 değildir. Bu, amele-. nun bana dediği gibi, "tariz ve 
ler tarafı .. :lan bir sabotaj de- hücu.ml~ sansür vasıtasile or
ğildi. Mutta3ll birbirini nakze- tadan ıkaldırabilen nazırlar paru. 
dem irlerh verilmesinden ve venneltten va.z geçeceklerdir,,. 
1 1hemenin geç gelı:ıesinden Bir kere, tesadüfen mühim bir 
r. ş'et ediyordu. istihbarat ajansının ofisinde bu-

tecavüz 
50 yaşmda bir i 
tlyar 12 yaşında 
bir lııza tecavüz 
etti. Ve hastalık 

200.000 Beyannamenin tab'ı 
bugün ta m a m 1 a n ı y o r 

~--~---.. ~-~~~~ 
Beyannamelerde yanlış maluma\. 

verenler sür'atle cezalandırılacak 
Nui propagandası bütün Fran lunuyordum. Bu, BO!lnetten son-

aşıladı · " ı.yı kaplamıştı. Fransız propa- ra. Daladier'nin hariciye nezare
,andası ya. Bitlerin ırk fikirle- tine geçtiği zamana müsadif idi. 
ine iştiri.k eden Gira.udoux gi- O dakikanın en mühim :meselesi: 50 yaŞa.ruıda Mustafa. Sa:b-
Ji küçük bir adamın yahut ü- "Acaba Daladier ne türlü bir po rl isminde seyyar fotoğrafçı-

Paza.rt.esi günündm üibafto şehrimizde, her evde bulune.n 
nttfasun f:lıısbltiae bıJhD'C'8ğnn yaımvştık. Vlliyet bu hususta:ki 
Jıazırhklaıtj devmı ~- Bu Işt.e kull:wılacak 200 bin be
yaıımmenin ta.in w akşaım kadar nihayetlend.irileootU. 

!'1.h anlaşmasına. pek şiddet!~ litika takip edecek? .. değilıni. lık ~ ~eçinen bir adam ~ 
taraftar bulunan ve propagan - Kim parsa.ye. konacak? .. mese- g-eç erde 1 y~lannda bir Mı.l}"ı Pı·yango 
da nezaretinde.ki vazifesinde ırad lesi idi. kızın iffetine tecavüz e<lerek 
yoda Rusya aleyhinde hücumlar Bonnet'nin sözciilerinden biri, berbat etmiş ve tıedavisi (Baı tarafı 1 lneı sayfada) 

;-apma.kla temeyyüz eden Fros- nüfuzlu bir akşam gazetesinde miiŞkül bir hastalık açılaınış- biten 4 bilet 
sard'ın elinde kalıyordu. Haki • nazırın noktai nazarını izah eden tır. Son beş rakk.amı (18206) ile 
katte, Fransız radyo program- ad.mı , Münib buhranından evvel Kızın ailesinin şikayeti üze- biten 4 bilet 
lan umumiyetle o kadar değer- Çekler tarafından W1sisat alan r: ~~~ ~:eu.reçun .. t~ SoTJ. be.1 rakkamı (33741) ile 
siz idi ki kimse onları dinlemek ve mektup taı-mıda bava -1 biten 4 bilet 
· · d Ec ebi d'llerl sulh ceza mahkemesi tarafın- .ıı-ıstenııyor u. n ı e ya- di.-,Ie:r neşreden bir vara • dan t.eViki1' edilmişti" • ·r. Son beıı :ra.kkamı (55130) uc 
pıian propaganda ya kendi mem- ':lllın müdürü idi. Bu neş- •-----•-a.;iiiiiiiiiMiiiiİİİıİllo ___ , biten 4 ibilet 
lc.ketlcrile teması kaybetmis ya· ı iyatta Münih aleyhtan bir v.\- Son beş. ra.kkamı (63228) ile 
hut modem propaı;andanın ilk ziyet almıştı. Ayni ?.amanda, di- Vazifesine devam biten 4 bilet 
prensiblerinden bile habersiz ğ('r ta.raf'tnn da tamaıaule ... fünm Son bes ral&a.mı (66871) ile 
kimselere tevdi olunmwştu. lehbıde beyanatta bulunuyor, etm. en b ı d. biten 4 bilet 

Sansür Fransız kavmini her bir koltuğa iki karpuz sığdırmak ıy e e ıye Son beş ra.kkamı (72430) ile 
~yden habersiz bıraktı yahut imkfuıını temin ediyordu. memurları biten 4 bilet 
onu ahvalden pek kötü bir suret- Quai D'Orsay ile münasebet- Son beş rakkamı (76267) ile 

Yann sabahtan itfüarc:n be
yannameler polis ve bokı,:iler 

marifetile dağıtılacak ve dol
durulduktan sonra yine l>E'..kçi 
ve polisler tarafından toplana
rak vilayete teslim olunncnktır. 

Beyannamelerde her evde otu
ran kimselerin isim ve yaşlarile 
cinsiyetleri yazılacaktır. Beyan
namelerde yanlış malfımat veril
mesine mani olmak m.a.k.sa<lile 
her aile reisi tarafınd:ın imr.ala
nacaktır. Yııcnhı; mallrınat ve
renler tesbit olwıduğu ta:kdir -
de derhal a.ğır şekilde ce7.alan
dırılacakb.r. 

DiYOR Ki: 
Şehir tiyatrosunun 

nazar& dikkatine 
Bir okuyucumuzdan şu mektubu 
aldık: 

İstanbul Şehir Tıyatrosunuıı bl
ı i komedi, diğeri dram olmak Qzcre 
iki kısım üze.rinde çalıştı~ malOm 
dur. Komedi kısmına gtden seyir
ciler mcmleketimizln en üstnd ak
törlerini görmek fırsat ve zevki 
ni bulabildikleri halde daha cid
di bir çerçeve içerisinde olan dram 
kısmında maalesc:t bu böyle olınu
yor. Ko.rşunuda dnlrruı amatörleri. 
toy aktOrleri gör(iyonıs. Rejisör 
Muhsin Ertuirul memleket.e sn
ııa tkCır yetiştlrmeği arzu edebilir. 
Bunu takdirle kmııılanz. F akat 
iiira! etmek lAzımdır k l dram kı .. -
mına giden halk hiç bir wmun 
u.1tHuın ınümeyyizi d~ildir. Oraya 
üyatro zevkinin s:ın'at~r kL'ITTlın.ı 

cl ııhil olmuş tecrub<!l,! aktörlerden 
tatmin edilmesini ister ve bu <ln 
pek t.abfi hakkıdır. Gerek İstanbul 
belediyesi ve gerek rejisör Muh.<ıi ıı 

Ertuğrul talebe yetiştirmek arzu
sunda iseler bu genelerin mektep 
temsillerinde ekzersizlcrini yaı;

tırmalıfar ve bu suretle drnm kıı;
nıınd::ı tiyatro ıncrnklılarıııa yiik· 

1 
~elmiş aktörlerimizi gömıek fır
!'atını vermelidirler. 

te haberdar etti. Sansürün ba- te bulunan diğer bir eski mebus Vali ve Belediye reisi Doktor bilen 4 bilet 
uuıda bulunan Martinaud J)l.p her sabah ecnebi matbuatındıın Lütfi Kırdar tarafından sabah- Son boş rakkıamı (81580) ile 

--~---- - --------
Iat eski bir Radikal Sosyalist Gcorge Bonnet için bir hülasa 

1

1.an ~i saatinde Belediye ve biten 4 bilet 
mebustu ki 1936 intı1ıabatta tertip ederdi. Bu hizmetind n Vilayet daireleri.ede ya.pıla.n tef- Son beş rakkamı (91539) ile 
h2.lk ce_phesi disiplinini ihlal Pt· dolayı ayda 5000 frank alıyor<lu. tişlcr eBnasında bazı memur ve biten 4 bilet 
mişti. ikinci defa reye müraca- Sonra, bir kopya hülasasını Rey. daire funirleriııin mazeretsiz o- 1.000 er nra f<aza.o;an 
atta, Sağların müza.heretilc, ko- naud için yazdınyor ve bu zah- larak vazifeleri başına geç ~ mm~: 
münistlere karşı namzed!F~in.:lc nıetinclen dofa.yı da ayda dört yahut da hiç gelmedikleri gö- Son beş mkkamı (17056t ile 
devam etti vve mebus oldu. Da- bin fnınlc kazanıyordu. ö•lcden rü.Lmıiştür. Voli ve Belediye re- biten 4 bilet 
laclier'nin şahsi dostu \'C bütün sonra, ecnebi bır gaz teci icin isi bu vazıyeti önlemek maksa- Son beş rakkamı (19570) ile 
kalbi ile teskin siya.setine taıaf- çalısıyor ve ona da Hariciye Ne- dile bütün Belediye müdürleri- biten 4 bilet 
tar bir MUnih adamı idi. Ofi.<\ine zaretin k ve Maliye Ne?.aretindc ne bir tamim gönder.n~'2tir. Bu Son be şro.kkamı (~1) ile 
eski zabitleri doldurdu. Bwıların topladığı havad'sleri satıyordu. tamimde vazifeleri ba§uıa :ma- biten 4 bilet 
bazıları kraliyetçi fasist Actıoıı akşamları da basvekalet ofisi zeretsiz oLa.rak geç veyahut da Son be~ raklramı (28076) ile 
Françoise ile miinasebette idi- tarafından tahsisat alan bir ha- hiç g-elmiven mem,ur ve amirle- biten 4 bilet 
ler. Bu adamlar Münibe muhale- vadi~ risalesi çıkarıyordu. rin derhal cezalandırılması bil- Son beş rakkıı.nu (37432) ile 
fct ebniş olan gazetelerin hepsı- Parlimeııtodaki ah lale bozuk- dirilme1~tedir. biten 4 bilet 
ne gayet sert ve sıkı bir mua- tuğu ve irtiknp da ayni dereceda 1 Bu memurlara evvela rfüta.r Son beş rakk&rnı (38491) ile 
mele tatbik ediyorlardı. ttalynya gôze çarpar bir halde idi. Cle - verilecek ve suçun ikinci tekra- biten 4 bilet 
dair hiç bir doğru haberin neşri- ınenceau bir kere şöyle dcmjşti: nnda. mru:ı.şlarn.da. kat'iya,t yar bit~n 4 ~l~kkamı (3858l) ile 
ne mUsa.a.de olunmuyordu. 1939 I "Fransız parlamento azalarııun pılacaktır. Buna rağmen memu-
senes\ sonlarına doğru, Kont Ci- Touch~rden ve Concherden ' pa.- run devamsızlığı vörüldüğü tak bi{;n 4 b~e~akkamı ( 44619) ile 
ano Fransa aleyhinde şiddetli I rs alın sefnhet etmel:ten] b:ış- dird.e vazifesinden ta.rd oluna • 
bir hücumda bulunduğu zaman, kabir y yaptıkları yoktur!,. ca.ktır. Son beş Iılkkamı (50678) ile 
Fransız matbuatına nutku neş- 1 Mebusan mecli \nin eski mü- -----....-......... ~---- biten 4 bilet 
rctmcleri menolunmuştu. Fakat 1 daviml rinden biti bu mürte.kib· bi:::ı.n 41:f1~a-kkamı <99537) ile 
Mu.ssolininin ta.vır ve hareketi ler ve ahtaksı7..lann meratib il- Bir tramvay 
ve vaziyeti hakkımı~.mütcmayi- &ilesini bana şu suretle tasvir i otomobile . çarptı 500 :~:;:a;:==n 
lA.ne bir takım hayaı.ı haberlerin etmişti. Son dört ra.kıka.ım (1109) ile 
neşri hos görülüyordu. Rciclı 'i En aşağı tabaka eski mebus- Galatasara.ydan Karaköye biten 40 bilet 
halk kütlelerinin achğı yUzün- !ardan terekküp eder ki bunlar gitmekte olan Hnrbiye trarnva- Son dört rakkamı (9550) ile 
den çökmcğe müheyya bir ha!de t-n çok koridorlarda faaliyet gös- ~ına ayni istikııanette giden biten 4o bilet 
gösteren ve Almanya dahilinde terirler. 2661 numaralı şoför İsmail i~ 100 er llnı kM9 P 
uydı.. ıılmuş olduğu süpbesiz bu- Bunun üstünde genç parla.men resindeki. taksi çarpmış ön numarnlar: 
lunan haberlere d kuvvet Veri- tocular uelir. Bunlar politika- b~..,n,.,,,..,,;.. ,...,.;ı...,.;.,fir. Otomobilin ~ ~Lafj• ""'................. Son üç rakkamı (260) ile 
liyordu. 1914 habrinde, Alman f..lnda yeni kanad alıştırırlar. Kü de arka sağ çamurluğu çökmüş- biten 400 bilet 
askerlerinin bir dilim ekm,.k çiik şirketler hesabına iş göriir- tür. 50 r lira kB.Z8111U1 
Jçin firar ettikleri yolunrlaki !er. Daha yukarıda mevkilerini Otomobil çarptı numaralar: 
'\nahnt hikllyeler tekrar ııı.ğ'bet temin etmiş hukukşinas ml'bus- Son Uç rakkamı (578) ile 
bwdu. İspanyada Fnrnco m lbu ıar vardır ki biiyük işler hesabı- Gahıtad.a kasaplar sokağm · biten 400 bilet 
lb Fransa alevhine adeta söğüp na faaliyettedirler. Daha tepede

1 
da 7 n.umarıılı evde oturan 7 10 lira kazanaa numarabr: 

anyma~a. başladığı zaman, Fran- eski nazırlar görünür ki bunlar Y~lınnda Osm8Jl Necatibey Son iki rak>kamı (27) ile bitoo 
tız az.etelerinin bunlan naklet- zengin irketlerin reisleri yahut caddesinde ıkoşarkeo, To~ 4.000 bilet 
cıclerlne mUsa.ade olu lu. direktörleridir. ye doğru. gitmekte olan şoför 2 ~lira kazam.o numaralar 

İngiliz kabine na.7.ırlarının ve Hrp esnasında , mebuslardan Tnhmnin idaresindeki 2655 Nolı Son rakka.nu ( ~) ile biten 
earlAmento azalarının nutukları bazıları bir takım adamları as • I otarnclbi1-- ça.rpara:k sağ ayağın- 40.000 bilet 
.n.nsür ediliyordu. İkinci reflmi kcrlik hizmetinden istisna ettir- dan yıarn.lanmıştır. Şoför yaka-~ Son Nkka.mı (5) ile bitaı 
lng11iz Mavi Kitnbı da ayni su- rnek suretile epeyce para yap - lanmL'}tır. 'I 40.000 bilet ikrnmiye alırlar. 
retJe sansiir edildi. Gazete satan wıslarrlır. Bana bunu haber ve- ---·---------------·------
kulUbelerde ancak bir gün göriil· ren adamın tahminine göre, 613 
dü. Sonra., Fransız hüktimcti ta· mebus icinden 300 n şuradan bu 
rafından müsadere olundu. Tek· radan p:i.ra alıyorlardı. ,,ı..---
rar alenen satılmasına müsaad" Askeri istihbarat dairesi, yani ~ "' edilmesi için bir hafta g~ti. ikinci büro denilen teşkiwt. bir 

Parlamentoda ve matbuattaki irtikap yuvası idi. Bunu bu dai
irt:ikap ve ahlaksızlık Frans:ının reye mensup ajanlardan bıı.?.Jla
sukutunda mühim bir rol oyna- rının yalnız naziler hesabına 
mıştır. ı:alıstıklarının sabit olmasından 

Bir kere, bir tetkik komitesi dolayı söylemiyoruz: Parisdcki 
huzurunda, Daladier "Fransız memurlanndan bazılarının mev
malbuatının yüzd sekseninın kilerinden istifade ederek şan • 
ya btiktimetten ya hususi kay- tnJ yaptıklarından ve kirli bir 
naklardan tahsisat aldığına., şe- takım işlere bulaştıklanndan clo
hadet etmiştir. Parisdc basılan layı söylüyoruz. Üç mülteci 
maruf yirmi beş yevmi gazete- intelijnns servisteki yUksek bir 
den dördü -yani Le Temps I~ zabite tabiiyet fnatilralizasvonl 
Jurnal des Delat, L' fnformation katfıtlannı alabilmek için bilyük 
La Jou:mC ntdustrielle- a.çrk- paralar vermistir. İkinci bUro 
tan açJğa bUyUk sanayicilerin Rahte pasanortlarla da murdar 
mali idiler. Diğer gazctclerdcn jşler görmüstUr. Nazırlara de · 
c.ı tanesi İki Yüz Aileden mu. falarca bu dairedeki irtikap ve 
him na!.:di yardımlar görüyor- irtişaya dair açık ru;ık malfımat 
Jardı. Üç tanesi bir kağıt fahri- verildi. Bu bapta hiç bir şey 
kacısımn Jean Prouvost'nun, e- yapmak istemivorlar yahut yaz
lindc idi. Muahharen Reynaud dırnııyorlnrdı: İkinci büro kfıdiri 
bunu istihbarat nezaretine g,etir- mutlak gibi görünüyordu. Harp 
miet;ir. Sosyalist organ Le p 0 • esnasında bir iş göremedi. 
pulaire Blum'u atmak için Paul Gizli zabıta, yani milli emni
Faure taşra sosyalist şubelerini yet teşkilnb, siyasi makincnın 

JliznharetJerini derit etmeğe sev bir kısmı idi. Bunun memurla • 

Kalabalık tramvayda, cüzdan aşı
rırken eline kocaman çuvaldız 

batınca feryadı bas ş 
&uçlu mevkiinde oturan çeliıwdz, 

w-.uu siynh bl7lk11, nctarı kulnk
J;m uzerinc diı nuş tam külhıın
be;y kılıklı birlsı. Maıı;dur mevkiln
de de zayi!. siyuh paltolu efendiden 
bır zat._ 

buç. yankesıcilık, SU{lu anlatıyor: 
-- lsmun ft:unı, bab:ımın adı To

un, an:ınıın dı Zehr:ı, a ıs doğum
lU)llm. Soy admı aççıkgoz Reiz be
)e:fendi. 

Hflkim sordu: 
- D vayı blli,yorsun. Sen trom

vaycl.a kalabalıktan b'1lsti!adc bu 
:.:.atın iç cebinden para cüzdanını 

a ırmak l.ıtemtŞSın. Fakat bu sırada 
clcndt farkına varıruş ve buna m1-
ni olarnk seni y kalatınış. Neden 
yaptın bunu? 

Suçla kendine bir çeki dilzen 
vudl ve ı;öyle müdnfauya ba~adı: 

ralarda ddil bizl de enayi yerine 
koymak istiyor. Bir gün i§ı asbm, 
lıp~lııdını bunU dikize. Gacorıun ka
pı uın gelir gelmez ynp11tım gırt.Ja
iına, verdim marizi, verdim mariz!. 
O oldu, bu oldu. Gııeolanı satat
nıaktan vaı. geçti. Vaz geçti amma 
bu sefer kaneıklıklıı beni iQtaya 
dtişürm e kalkb. lşte o gün işten 
çıktım. Eve gitmek için tramvaya 
bindim. Ayakta bile zor duruluyor. 
Bir de yanıma bakbın bu aval 
duruyor. O sırada tramvay 
bir önledi, t>lim göğsüne 1ı:ısladı. 

Kalabalık çok olduiu i<:in birden 
lu·lumu çekemedim. Vay sen mishı 
bu kalabalık yerde beğimlıı göğıril· 
ne elini koyan! Nasıl yapmış bil
r.ı('m koca bir çuvaldız ellmln uze. 
ıine saplanmaz mı? Can havlile 
bnğırm~m. Bu efendi de bi%l Polise 
kamanço etti. tşte mesele bundan 
ibarettir. Beratımı isterim reiz be
~:efendi: 

Rahmiden sonra Matdur lamail 
de hadiseyi ııöylc anlattc 

1 

HARP VAZİYETi 

Kızıl Ordunu 
kırılma mı 

azm 
ır 

• 

(S.ı tarafı 1 inci sayfada) 

desteğine dayanmıyan en me • 
tin Ouvrage'lar da sukuta mah
kiımdur; ya.kın tarih birQOk mi
sallerle doludur. 

Bugfuikli orduların ruhunu 
motör kuvveü tomikı ediyor . 
Bir ordu, hareket ve manevra 
kabiliyetine göre buhranlı var
ziyetlere hakim olaıbilir. Alman 
ordusuna cephenin çok muhte
lif bölgelerinde, meydan muha
rebelerinde üstünlük kazandı • 
ran. bu bariz vasfı idi. 

Ruslar, prensip fübaıile, 
harp sanayiini hinterlan<la ıuı.k
letmişlerdir. Fakat, garbi Rlli:i
yarun ötedenberi bir san'at di
yarı olduğu da meçhul değildi. 
Harbin belirttiği tehlikeyi elle 
tutan Ruslaı·, ~ yapmak is
tedikleri gibi, harp için işliyen 
makineleıinin, işçiler ve müte · 
hassısla.rla beraber, Urallar ar
kalarına alınmasını, tktis...-ı.t düs 
turlarma aykırı bulmuşlardı. 
İşin tertip ve tevzi.inde, is.1din 
ve iaşe durumu da tesir göste
rir. HaJkın iktidarı, geçimin ko
laylaŞtınlması, camianın yur · 
dun nimetlerinden nasibedar 
kıhmnası, müesseselerin nüfus 
kesafetine göre serpilmesini 
mooburl kılar. O sebeple, sırf 
a."Skeri mecburiyet burada mü
essir olamamıştı . 
Rusyanın dört buçuk aydan 

beıi yadellere düşen toprakla • 
ıında 70 milyon barınmakta 
idi. Ve bUNlla.r en zengin kay
naklardı. Ukrayna, Avruparun 
yalıuz bir anb::ı.Tı değil, fakat 
bir maden ha.w.asıdır. Bcslene
miyen bir cephede çökünttiler 
beklemek tabiidir. Alıma.n sevk 
ve idaresi. darbelerinin muvaf
fakiyetinc dair yaptığı hesap 
btançosuna bunu da geçirmek
tedir. Fakat, KmJordunun mu
kavsmet azmi kınlmaınıştır . 
Çünkü: 

a) Harp hayatını, harbin de
vamı müddetince yaşatmak, sür 
prizleri karşılayamama~ mah
zurla:nnı doğunır. Ruslar, uzun 
sürme.si muhtemel bir harp için 
ha.zırlamm~ıırdır. Bunu, Al
man tebtu;leri de teyid et
mektedirler. 

b) Rus ordusu, iyi mücehhez, 
mualleımdir. Genç nesı1, rejime 
bağlı ve ödevinin nezaketini 
müdriktir, 

e) Kırunda, Yab'1llltriarın ba
taklık haline getirdikleri arazi· 
nin güçlüklerine galebe eden 
müttefikler, Sivwrtopolu tehdit 
etmekte ve bir yandan da Kerç 
boğazın:ı yaklaşmaktadırlar. O 
halde. kıt'a vazifesine sarılın -
ca, mevsim bir engel teşkil ede
ımcmek tedir. 

Sivastopolun tahliye edilmek 
le olduğu bildiriliyor. Ruslar, 
bu kaleyi müdafaa edooıiyecck
lermidir? Müdafaanın imkan -
sıT.lığını ileri sürenler şıı esas
lara dayanmaktadırlar: 

1- Kale beslenemez, 
2 - Donanma, hava t.aarııız

lan karşunnda, barınamaz, 
3 - Sivastopoldan artık bir 

taarruz çıkarın.ak ve bu ta
arruzu denizden takviye etme..1< 
kahil değildir, 

4 - Mahsur kuvvetlerin aJri. 
betleri hiisrandır. 

Buna rağmen, Rusların, Ode-
ea<la yaptıkları gibi, mii.<>tah -
kCQll limanı elde bulundurup 
bul,ndumııyaca.klannı anla ~ 
mak için biraz beklemek !azını 
gelir. 

Şa11kta ha.rekiı.t, durmadan 
de\-am ediyor. Bu gidiş, yıpr.ı
tıcıdır. 

Harl>in kat'i neticesine gelin
ce, kuvvetini koruması ve lkat'i 
netice yerinde hiı.'ldm bir duru
mu kazanmasını bilen yarından 
emin olabilir. 

Ekmek darlığının 
hakiki sebebi 

ün miktarı arttırılmıştır. Bu a
rada Beyoğlu kazasına 40 ve 
Beşiktaş kazası...-.ı. 10 9\lVal faz. 
la un ver.ibnesi kararlaştırılmış
tır. 

Diğ·er tarait.arı dün açılması
na mi.i.saa.de edildiğini bildirdi • 
i;•i.rn:iz 35 f1nna ait müsaadeler 
tamamen verilmiştir. Bu fımı
lar bir kaç güne kadar faaliye
te geçecGkti.r. 

4 memura işten el 90ktirildi 
'l'oprak mahsulleri ofisinin 

şehrimiz şubesinde un tevzüle 
uğraşan memurlardan bazıları 
sorguya çekilmiş ve •1 üne va
zifeden el çektirilmiştir. 

Diğer taraftan ekmek işini., 
tanzimi için lizım olan fişler 
Belediye matbaasında hazırlan
makta.dır. 

Bu fişlerin semtlere Pazarte
si günü dağıtılacağı söylenmek
tedir. 

c) Yakın ve ett değer:li he
defler, MOSkova ve Leningra<l 
müstadıkemdirler, bilyük kuv
vetler tarnfmdan müda:f na edil-
mektedirler ve bu ıuıda mu'harc > 

11 «----
~.mihrak noktalannı teş- Meçhul bir kurşun
kil ediyorlar, 

d) İklim, müdafilere güler yü la yaralanan 
;:u:~~ı~~=-· t~~ : ihtiyar kadın öldü 

Cemiyet işleri ve ş~~ 
ihtiras 
-0-

b• JJ}. 
Yazan: Yaşar Na ı 

B ir devlet müess~ 
dıııkça miib:im bir illi: 

lan genç bir ~ 
gün ookaktıı. r.as~ e 
da.n aynlara.k bir vcltilet • 

• C' ....ı..M.. • sordı.«11-
mış. ~ını w• 

müdürün t:ı.yin ettigı. . 
birer örer tasfi~e .~ 
Gerçi bana git ~.ı 
istiSkıale uğradığmıı ~ 
çekiklim." ~· ,,_,.... ~ 
ği müessesenin ikad~' 
müdürün idaresinde, 1', 
tU arwmırlnn ~ 
men yarı yarıya dr~. 
Bu itibarla, dostumun~ 
şahsi bir kırğınlığn ııtf. ıo 11 
ook indi bir mütalea te1a!t 
medim . ..tedt"ll 

Hem bu müta.ıen. o. ıı' 
ri şikfi.yet ettiğimiz roJtı fıı 
dimize temas etmesi dO~ 
yeniden üzerinde durııl11 
değeı· de taşımaktadır: k 

1'~et.. öteden be.ti, _b~. 
sallerine şahit olmuşWJ'.:" 
işe girişilir, müteıı:ı.ssısltıl' 
tirilir, plantar yupılır,öW 
masraflar edilir, iyi k 1 
kadro teşkil edilir ve 'i ~ 
ya baslanır. Derken bal>3 • 
o işin başındaki adrun. b ı) 
bir sebeple vazifcsindf'Jl 
veya başka bir işin b3~1;P 
tirilir. Yeni gelen a.ınifill ~ 
işi, selefinin bil.tün çıılı_J11~ 
nı topyekfın inkar ed~ .. \ 
başından başlanuık otur 
den müteh ss.ıslar getirıJiJ'· 

. niden planlar yapılır. ~~ 
murlar v.a.zifelerindeıı çı , 
yeıine yenileri getirilir·ıor 
ce, yeni amir, şa;h3i [ı! ~ 
tatbik etmiş olur. Olur uJ1 
lefi zrumanmda harcanJJ1~'!1' 
bunca emekler ve asra ı>t 
boşa. gider. Uzun müdd& ) 
dUl'UI', pliuılann deği.şnl 
:cünden bhtüıı teşebbÜS . 1: 
v~r~ w.alır, mü~~tille 
duu tnplıı.yıp yeni va.zı.r<>.::. 
~abilmesı için aylar. b:ı.tt' 
:ıan yı1uı.r geçer. 

İşte bu, bencilik da' ~ 
en !kötü ve zararlı tece].lil 
den t"ridir. Bir ~b~' 
il3l'~keti. bir işi ~~;ne" 
eserı saymak ve o ı; .... ı.v-~ ~ 
§oyi yeni ba.ştan yapnıa.)~...J.i 
kışm.nık en hat.alı bir ~ 
Her d<apta.n, idaresini ÜZ~ 
dığı gemiyi kendi fikirlt 
göre tadil etmeye ka~ef1: 
vallı geminin ne iıale g tı 

· d " .. ·· ı ıı ~-- • ı~..; de nı uşunun . .1UJune ış ...... 
ledır. :::>elef - halef reknbetı. {' 
siyet endişesi ve lüz~ 
rurlar yüzünden com:ıyt:'.tıll 
b.. ·~·- ·~- ~,:ı,~ıJll uyım za.rarlilt·a u 6 ....... o 
şilnelirn. Büyük rA<;erler. sJ1 
bir ba.yroık gıbi saygı ~e 
ele geçirilerdk, çizilnu" 
hedeften asla şaşmam~ 
tile meydD.nn. gelfr. 

Nafia Vekili geldi,...tt 
Nafia Vekili Ali Fu:-..t v~ 

soy dfüı ım.bahl:i cl'..sprdC 
rimize gelmiştir. 

Bandajleir geliyor 
Öğrendiğimire göre ~ 

ida:resi tara.fuıdan Roın~, 
sipariş olunan bruıda.jıa.rıll ~ 
kafilesi &ılı günü E;ostcııtL t 
kara yolile şehrimize .h2J'O:> ',,/. 
decektir. Banda.jlrarın ;ıı;lı ,. 
15 güne kadar şehrimize ~ 
a:nesi ımuhtemelclir. 

Tramva,y idaresi t:arJı 
Rom.anrnda bıılunruı b~f; 
şehrımıze sevketmclc içlll 
reşe gönderilen meııııur. 11 . 
lam tamnnıı şehıinıiıc grll· 
ye dca~r orada. ıkalncaJdJl'· 

---~~-~-,/ 

,IJ•--·----------~~ ~ 
YeniSabtt 

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

• 
400 • 
150 • iOO ' 

·TAK V f M 
KHım 9 GÜN 320 .5 
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2. Teşrin 2. T'11 
kettiği zaman, Reynauddan tah- nndan çoğu mebuslarla \"e poli
e!sat almışbr. Gayet az satıldık- tikn.cılarla el birliği yapıyorl:ı:r
)ıın için "mahrem evrak., diyo dı. Harp esnasında, emniyeti 
meşhur ola.o mUtebaki gazetele- urrıunıiyeye mensup takriben on 
re gelince, bunlar aJdıkiarı pam beş kişinin Gestapo hesabına ça
j~ geçiniyorlardı. Btınların mil- lıştıklan meydana çıktı. 
diirlerinden birinin bana söyle- Fransız ordusu bittabi tame- 1 

- l!tirndır, ı.marum hakkı için 
llıradtr. Ben namuzhı b1r delikan
lıyım. Arakı;;ılıkla nlll -am yok. 
C·I duru göstererek) bu efendi 
ınalemWu çocuğudur. Da~ bacak 
bacak kndnrken tanının. 

- Peki sana neden ütira ediyor? 
Suçlunun kalabalıktan bim

tilnde iç cebindeki cfbıd•nını 

aprmak için harekete ~ ve 
bwıun farkına vararak biç MS çı

karmadan yakasında bulu.nan toplu 
ftncyi usulca cebine ıunud bir va
~yette saplı.yarak yankesicinin e· 
Unl cebine sokma ını beklcdlllnl 
v.e iğneyi bUtün kuvvetile Rahmi
nin eline sapladıbnı söyledi. 

ma1a.r verebilir. Bunu mileyyit Bundan bir kaç gün evvel 55 
ve iki taraflı haberlere rağmen ynşlarmda Hacer isminde bir 
yakın muharebelerde taarru- :kadm Sarıyerde arkadnşla.riyle -----· 

19':(1 ~ 
diği gibi, hayatta. kahbilmek dn etraftan tecrit edilmiş 
itin dilencilik ile vakit g ;.çi?'l • bir halde yaşamıyordu. Üçüncü 
ycdardı. lisu'p esnasında Paris- cUmhuriyetin karanlık glinl ri
de çıkan günlük gazetelerden ni temsil eden bu irtikap ve ir
yalm~ ikisi açıkça Münib aleyh- tlşa rehiri ile o da bulamnı tı. 
tan idi; L'Epoque ve L'Oroie. Yilksek zabitler büyük iş alemin 

Hük\iırnet bütçesinde gizli tah de bir menfaat elde etmeğe ha· 
Jrlsat usulUniln resmen kahtıJU ris idiler. Ehemmiyetli mukave. 
irtikap ve ahllksızlığa teşkilatı lenamelerde bir irtibat aj nı va
csaslyeye müstenit bir mesağ zif eısini görüyorlardı. 
temin 

1

etti. Her ay bcışı, Quai D' 1935 tarihinden itibaren, Frruı 
Ors:ıy da ve sair llE!Z!retlerde sıE ordusunun başında bulun
"zarfla.r,, hazırlamrdı. Btınla.r muş olan gencı · C:ıo-
ınıuht1>lif ga?.etelerin ya ir:lare (IHU •ayfa " sutun 3 de) 

Bir dusmantığı mı var? 
- Ha! Şimdi tam ustüne bastı

nız reiz beyefendi. Bu efendinin 
ban:ı dl.İimanlı,b ~·ardır. Hem de 
ı.enelerden b eri. Malcmizde bana 
Karakaş Ram1 derler. Manitaya. 
racon kesmeğe hiç iellnem. Böyle 
hır sey gördüm mü veririm kötefl 
p!r ... Allahıru seven tutmasın. ~ 
outun kabah:ıt...m budur. 

Bu eieruh ma.lemizin bir lld fi.-
yakalı gacol:ıt ına a!ı ;yapmak ister. 
Bızden kaçar mı" Bir, iki ses çı
ı.:ımıadun. li'akat baktım a am e>-

Hlıkiın, şahitlerin celbi için da
vııyı başka bir g{ine bırakırken 

suçlu MI! söylenJ7ordu: 
- Sann ben Karııkao Raminin 

kinı aldu!unu göstermezsem bu bı
yıklar bana haram oı.m.. 

zun başanlamayışmın 8ebebini, birli.h't.e camiye giderken azısı. 
ine.~ mtıka.vemetlerde a.nmıa;k x.ııı nereden ve kimin ta.rafından 
lA:mngelir. Tahkim mruızume- atıldığı belli olmayan bir kur-
leri derin1ilderinde girme ve unla yaraln.mıuştı. 

PAZ~R 
Gline-1 ö6ı. ikindi 

1.58 7 .fl8 9.44 Ed
191 

6.48 11.59 14..34 """d yarma hareketlerine henüz te- Hacer JWdı:rıldığı Beyoğlu 
şebbils edilm.iş değildir. Pclers- hast.n:hanesinde ölmüştür. Bü • Ak m Yatsı lmuk 
burg mürettebab, çıkış ve mu- ~~re müddeiumumiliğf talı- 12.IJIJ L.35 12.16 ~r 
kabil taarruz harekeUerile tes- IUi.Ui. b ı;ınuştır. 16.50 18.25 5.06 · ;ı•~ 
bit rolü oynamak isterken, haf-~ • ~ ı==..=::ıo::::::-ı ı ~ 
talardan beri Tula elden ele geç Kış kimsesiz ı:oculun kr":.-unç dL.ş. _ O 1 K K ;'\ T -
mekte idi. Artık, soğukların manıdır. Bununla savaşan Çocuk E- J 
ba..rsJa:dığı anlaşılıyor. Mot<Sriaı &irgeme Kurumuna yardım et. ı ı 
eski marifetini gösterip göster- Çocuk Eairgeme Kurumu 
m~ yakında öğrene<"' - c•ıeı M 
ğiz,, 

Gaı::etemJze ı:önderllen 1ırr-ı1" 
ntıtıredll.sin edllmesl.. tad• olt#' 
ıııaı. ve ~tı meıı• ~ ~J"' 
b·ı~ KilrD"&. _.,.....,,,.,. 
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mü mni! - İki türlü~= Dayak ve koğuşta bağ-
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Yaz:nn: Sohbttaov..-

A bdülazi:z devrinde, tuluın· ı <lı. Bunun içfn, tul~ılı~ 
bacılığın islihı düşünül heves edenlerle, bu ışı roesle:{ 

.bıiiş, teşkiın.ttn bazı değişiklik olarak seccnlcr, yalnız yangı.~-
1~ lmıştır 0 .. d be . la-rda koşm:azhr, luftada., uç 
~ yapı . gun en rı d'"rıt .. ık tıı.llınl . apa.r-
ıbirmci reL-;lerin sol kolunun ° gun oşu en Y ~-"·. 
~--~ --- •• • .. ~p· • reıs· ın· lar, koşuculukta - onların tl:ııuı-. 
"<1ZUSU u:zenne uç, mmcı .:ı .. .. . l rd. 
~ (f erci) ile (borucu) nun ı-ııe sor.ıuyortn?- ~ışerı.C: . ı. . 
da' iki en sı:rmnlı nişanl tak- Bugun ntletiznnn nrııhı~ bır 
Olak ~~ hn .. a+,,... Bu~ ret şubesi olam koşuculu.k, eSki de
ler '"'et 0 "-9'"~ • ışa . - virlerde, tulumba W<ımlarmın 
~p ~ sekız mm·cut olduğu günlerde, mu -

aya. · _ hakkak. ki d8iha çok ileride 
(Fenercı) takımının agası ol- idi v da il" ed · 

~la beraber, ikinci reisi bu- k' e .. şununl • ortaa~~ e~ 
~-- - dı- ·ı, o gu ezıın hOŞUCU wr 
~adıgı z:ımrunlar, san gı ..... l.~b b ·· ·· o:;.ho 
kaldımbilirdi. Tulumlba.cılık ni- uu~ıı acısı, ugunun en ,.,.,.. ... -
~ · d ynnılan tadilat· reUı koşucularını yan yolda. 
. amesın o ""'' bırakırdı 
ta bu im~ ve sel.8.hiyet ona 1 ş· d" · hükm" •• ----h·liriz· · 
'\leribnişti. ını ı ŞU • l1 Vur""l . 
ı 'l'ulumbacılann ,kendi tAbi:r _ Koşu_ouluk.!. . bıze .. Avrupada.n 
!eme uşaıklann Qt"8Sında ka.vğa g?lıni'? d~ldır, Tu~er"de es -
~iktı - · · · ka k!iden ben :mevcuttur. 
d gı din~I an re1smfemr1 :°..ı....,_:; FJski tulıcnbacılarda.tı Bcşik-

a.r enme?., enercllll.UAı l<K--" · ki k"' ,...~f' 
'ditılenirdi. Bu kabil işlerde en ta§lı_ ~1= reıs - or CJ;;:ı•v-. 
ın...:a .. • ı·· (f ') ----"· namile meşhurdtıı'. ve allalh gen 
:"l<Wlllll ro u enercı O)'.UA1'.U. • d . ı,,.,...;;.., 'rd 

(Fenerci) n:in baş'ka bir rüt- cm en venmı, ..,.q,...... sag ır-
beSi ~ Nr pa esi daha tulumba ıle uzun yol koşma re
Vardı r • y 3rorunu kendi tdumile kı.rdığı
<lu: :B~ ':m.1:J:ren.uı .adı şuy - nı anlatırken, ~cşikta-5~n T~
. Ocalk tıılumbalanndn (orta raıbyayn. 61 dakika:. ~ sam
Elofra.), kilise tulumbalannda y1..'Cle v~ı.Jruı.rını .. s~ylcdi. 
(divan) adlı birer nınlıkcnıe Devnnın en go~ tuhariba: 1 
'1ardı B ·· k .. adli)' teşkil8.- cılarından ve en sevilen semaı 
~ u~;ut (su~ ccz.a) ~~~erinden olan Çıiroz Ali öldü
lna:bkemelerini.n bcnzcr.iydi bun gu za.mnn! ~"~nb~l .t~umbacı -
\lar. Mahkeme reisi, tulumbanın larından .ıkıyuz ·kı.şılık ve ~tıa
tı ... 1 • • lı --ı~-~· B' · lannda bırçok Rum, Ennenı ve 
~ z:eısı o an a.wıwuuı. ın, y l di buJ biı t 
~~e:ıne edileceği zaman hu- a tu . una n. · ceınaa 
Busi surette ya.ptınl:an yüksek- ~f~ ~~les Men Bakır
Se bir kol~~ kurulur, (uşak • koyun~ gıtırmşıer, orada.da ay
lar) da karşı tarafında "el pen rıca bir alay tulu~ba.-cı ile ıkıııır
- di " ,ı •• - .... -~. Son ş:ılıışmışlar. Hu yüzlerce tulu;nı-
lr"' van u.u.ı-uıJ.i.Wu.ı.. ra ' b ·· -1 "" t dn'-:ı..~ {fen ·) 1 ......:..: kır- acı o~ eye ıuır sa.a on ALl\.U 

ba. 6re:1. ~ç .~YU g"""" .. r. kala Çiroz Alinin tabutunu o-
cı roısm 0~~e kor ve suçlu- anuzlayınca tam öğle vakti Eyü

~.ka.bahatiıri ~baş~ u~').lar. Fakat, <ıena:reyi 
AnlaşıhYor ki, tulumbacım _ oy~~ agır adlJllla, yav~ yavaş 
~ &"alarnıd3ı kurduklnn malı- değif,. tul~b~cılıı.rın. nçık !1- -
ltemeıeroe (fenerei.} ler bir ne-- Y~ dcdi:ltlen koşu ile ~ • 
....: ... ;"'ahi--~ ı.ı:.~~ 1--· üd nuşler. Bu •kadar uzun hır yo-
•1 9-U z;,a.ı.n., ıu&ıYP ıgı ve m - 1 ık klı eti ,.,..,. 1. 
<ieı ı.anilik vazif · . u aç aya g ımt;fi, 1.1em 
~l esım yapıyor de hep birden ayni şcldlde yü-

ldahkmneier iki ~t ceza rümek şnrtile- tulumba.cilik 
'\>e:rirlerdi. sporunun en güçlcrindenclir. 

ı 'fü ı-,. Tulumbacılaruı İstanbu.la çok 

2 - T r~ faydası ddkıınmuş, şehrin bir 
-

0 
• çô.ı< mahhallelerini baştan ba-

Reis. euçluya dayak atıhnası şa. yanmaktan lrnrtarmışt:ır. 
lıakıkında bir karar verirse. hi\- Eskiden, bir ıualıa1lede yan-
'k.i'•- hem.en ~- .. \o.ile edilirdi. Kır-_,,. 'l.4l.U guı çıktı mı, bazı ev sahipleri, 
bacın nereye vuruhcağuıı da 1Wumbalan .kiralal'lar, ve tulum 
l'eis tayin ederdi. Klrbacı, w- bacılar da evi kurt:uıınak i,Qiıı 
S!a, aya.ğaı ve suçlumm aı<kasına azami feda:kiı.rhklarda bulunur 
""1rurla.rdı. Reis, lktararııu ver.in lardı. Sandtklar, pazarlıkla ılci
ce, suçhı keruii kendine yere o- ralarurdı. Otuz liradnn başhya
turur, n.yaldarını çı:kanr, yu - rak on liraya kıadar ''m.ndık 1 
karıya doğru dikerdi. Veya a- lkirala:ma" ücroli veril.inli Bu 1 
\'Uounu -açar, yaılıut eğilir bek-. para, tulumbacılar a.ra.suıda 
lerdi. _ taksim edilirdi. 

Tomruk cezası, suçlunım a - "Taıksim edilirdi" deyince, sa-1 
l'ağına kelepçe vurmruktruı iba- kın herkesin ıayni ımilroaırda pa- ı 
ll:'etti. Reis kaç gün ceza tayin ra aldığını 1.aıı.ınetınıeyiniz. Bu
ederse, o.kadar gün, suçhı iko- na imkan yoktu ve ni.z:amlara 
ğuşt:aı bağlı kalırdı. ahiküm aykırıydı böyle bir paylaşma. .. 
tomruğa vurulduktan bir :iki Merakınızı giderme'k için t:aksi
aaat sonra yangın çıkarsa, ke- nrin nas1l yapıldığını da ıanktta
lepçelcr çıkarılır. mahkfun ce- ymı: 
zadan kı.tttulurdu. Farzedelim kii sandık ilci re-
y~ giderken, reis yolda is.lidir. Ve yirmi 'kişiden ıibaret;. 

.ııtk sık takım değiştirme -san- tir. Alınan para da yimıi lira
idığı yanlan değ.iştirnıek- çtu·. "Oca'.k" sandıkları yirmi li
uınrini verir, (uşalk.) lan yorma rayı (27) ye pay cdeı'.lerdi. Bi
~ çahşır, zaman zaman rinci reis (3). ıikind reis (2), 
l!endisi d sandığıaı girer, koşar fenerci (2), borucu (2) pay {1.-

dı lır, geri kalanı da "uşak" lara 
°Koşmant tult.tnroa.cırun en daj;11tllırdı. lM.ahalle sand.tklann-

laşta gelen şs.rtlanndandı. San da ise, reis istediği gibi pay 
QJ!k altına girenlerle sandığı ta- yapardı. 
ltip edenlerin değil çabuk yo - Yangın<h tulımıbacılara kur 
rabnnk, hiç vonılmamaları, güç .ban vermek de fi.detti. Yangın.ı:n 
~ülde soluk almamaları ıazı:m- oivannda.ki ev sahip~ıi, evleri 

- Aldattım. aldatbm. İşte a
Cıanu böyle aldatırlar .. Yann is
karpini isterim ... 

İzzet efendi j})üyü:k ve delirti
l:i bir heyecanla. şa.şkı:nlık ara
sında ne olduğunu bilmiyerek 
kalkbğı iskemleye düştü. Sa
ba.hat onun dlişümnesine, ştip
helerinin. tazelenmesine meydan 
\-enneden çığlıklar arasında.: 

- İki ha!ta evvel meyhanede 
ben sana ''alacnğın olsun!,, de
dim mi? Geçen hafta. geldiğin 
zaman Htdes tutu§urken "~la
cağuı olsun!,, demedim mi? Na
Bılml§ l. Şu~ masa tnm 
Uç gecedir o 1ıtılde bekliyor. Dün 
geee gelirsin, sandım Gelme
din.· bu gecede gelmiyccekslı:ı., 
diye koriamıştum. Amma gene 
ağzıma bir damla rakı ulınayı 
iliınal. etmedi:m. Nnsıl? Sen be-
ilimle başa çıkabilir misin? İşte 
ada!tnı böyle elda.tır~.. y a.rın 
aabaıh sabah iskarpini mi iste
ii:nı .. 

İzzet efendi, melini kucağına. 
atan ~ıınsmı kucldt iren Şev
ket dolapta geniş bir nefes al-

:kurtulduktan sonra •bwıadruı na- ı 
sıl kurtulacağını düşiinmiye 
başlamıştı. Dem gömle&le da -
yandığı tahtalar kemiklerini kı
rac~ gibi ç•tırdrutıyor, her 
tarafı eziliyor, beyni uğulduyor
du.. Bir taraftan da soğuk Bte
ımiklerine işlemişti. Elbise dom
bının arkasındaki ta:htalann a
ra:lıklarmdaın sanki buz gibi bir 
rilzg'd.r esiyordu. 

Kansının koynunda 1zmt e
fendiırin Otıska.nçhk he~..anlnn 
nın doğurduğu müthiş bir sinir 
yorj?'Unluğu onu deıin bir uyku
ya daldırdı. Kocasının lbacağuı
dan çekilse uyanmıyacağına e
min olan Sabahat, neden soıı
ıra eyalcla:rmın ucuna basarak 
kalktı. Dolabı açtı; ihtiyaten 
mendil alır gibi yapara:k ve siim
kürerek karanlıkta yatn.kt.aki ni 
!kullandıktan sonra Se\·kete cli
le Ç?kmasını işaret etti. Şevket 
pabuçlarını ve elbiselerini lkol
tuklnaı yerde sürllnerek &ıiJı:I.... 
h.atin açbğı kapıdattı dışan 
çıktı. 

~dsy!Sı 
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Akdenizde 

Malaya saff ıharp 
gemisi de ·hasara 

uğramış 

Fin ordusu terhis mi eri 
ediliyor? g · ı 

Yazan: A. C. SARAÇOGLUt 

A partmruı salıiplerlnln kim- . 
cılarım ii§iitmu:meleri ichı 
rifer lammlamu baııg1 

Berlin, 15 (a.a.) - .. ~ı 
orduları baŞkuımand:mlığının 
tebliği-: 
Alınan donanması yani öa

yük bir muvaffaldyet kazan -
mıştır. Deıı.izalt.ıla.nımz Akd&-
nlzin babamda İngiliz tıaıp g& 
milerinden m Urekkep bir teşkile 
hücum etmişlerdir. 1ki derrizal
tınıız Ark H.oyal tıayyave gemi-
sini batmmışlar ve Malaya saf 
harp gemiıılni o kad.ar ciddi h.U
rettc hasara ~rr.n.tmı.slardır .ki, 
bu (!eJniyi Ccbelüttank limanı-
na kadar başka gemilerin çek
mesi mecburiyeti hr.sıl ohnu.cr 
tur. Diğer bazı Britanyn harp 
gemileri de torpil isnıbeti al
mışlardır. Aı•k Royal tayyare 
gemisi 26 eylül 1939 da yap:ı.lıııı 
bir ihava hüctmnu esnasında cid-
di hasara uğra.mı!} ve tamir edil
dikten sonra tekrar hizmete gir
mişti. Britaııya anıirallik d:ı.ire
si bu kaybı itiraf etmistir. 

Ark Royal'in intilmıw 
alınacaktır. 

ıA>nrtra, 15 (a.a.) - .Aımiral
lik birinci lordu Ale.xander, dün 
akşa:ın Londrada şu beyunatta 
bulunmuştur: 

İngiltere bahriyesi, ağır bir 
darbcue uğramıştır. Arik Ro -
yal'i kavbetti.k. Bununla bera
ber insanoa telefatın pek az 
olduğunu öğrenmekle tooelli 
buldum. Ark Royal, hi7ımette ı 
bulunduğu seneler 7.a!"fında., tay 
vareleri, 100 den fazla diŞD.an 
tayvaresi düşüımüşlerdir. Aric 
Royal, millete mebzul hizmette 
bulwmı.uştur. 

Fa'kat Hood'un intikamını a.l
dı5mıız gibi Ark Royal'in de 
intikamını alacağız. 

Bir İngiliz neferi kayıp 
14ı.dra, 15 (a.a.) - Ark Ro

yal mürettebatından yalnız bir 
kişinin kaybolduğu hakdcında 1 
şiıındi malfuna.t gelmiştir. 

bir felakete uğramadan ıkurtıu-
1.acak Qlursa, kuri>an kescce'kle
rini vadederlcr, -cskıi tabirle- a
darlar, yıangın 'kendilerine zarar 
vermeden sönerse, heımeu rula1k 
hının yerine getirerek, orada 
çalışan tuhmıba.cılara. koyun 
verirlerdi. 

Ananeye riay~ ıhayvawn 
yangın yerinde kulaklarını ke
serler, kanını sandığın ~çinc a
kıt.ırlar, arkasında borucu: 

Anhara Konserva- . . . ·ı""h) 
t f Fmlandıyanın sulh yapma Si a anıyor 
uvarına. şere ihtimali kuvvetleniyormuş ııoc:--

!Jeı·d ler Londra, ı5 ca..a.) - Finlan- R it b •t f-
Ankara 15 (a..a.) - Reisi- diya hiih'Ümeti, cephedeki es - OOSeVe 1 ara 

cı.tmhur lsmet 1nönil berabeı-- kerlerin en gençlerine uzun lık kanununun 
!erinde Bayan İnöni1 olduğu hal- müddetli ıizinler vermeğe başla- .. d•ı• • t dik tti 
de bugün saat 15.30 da. konser- mıştır. Bu izinler ilk önce, cnev- a 1 ını as e 
vatuvarı teşrif buyurarak veril- vel si.18.h altına alınanlara veril- Vaşington, 15 (a.a..) - Reis 
melde olan konseri dinlemişler- mektedir. Ruzvelt bitaraflık kanununun 
dir. Bu karar, Fhıla.ndiyanı:n Rus- tadili ha.ldw.ıdaki ikanunu 3ımzıı 

Milli Şef ve refikalnrı konser ya. ile sulh yapmak için Amerl- · ettiginden önümüzdeki hafta 
vatuvarda Maarif Vekili Hasan ika ile tekrar görüşmeler yap • içinde silalıh All1erilaın ticaret 
Ali Yücel tarafından karşılan- mak ümitlerini kuvvetlendir- vapurlarındFn mürekıkep ilk kıı.
mışlnrdır. mektedir. filenin İngiltereye haı·cket ed&-

ceği sanıhnaktadır. İngiliz me
murları, Amerikan mürettebatı-

Bulgaristan harp
ten kon"k amalı 

muzafferiyetlo çıkabilmesi için 
ordumuza ne yapmak liızımsa 
yapıyoruz. Biz, harpten kork
mamalıyız. Çünkü harp, genç 
millet için bir kuvvet kaynağı
dır. 

General Daskalof bwıdnn son 
ra, Bulgaristanın uğradığı mağ
llıbiyetlere rağmen cesaretini 
hiç bir vakit kaybetmemiş 0 1du
ğunu Bulgar ordusu..-ıwı sancak
larını kılıfına kQymUŞ olmakla 
beraber hiç bir dakika ümitsiz
liğe kapılmadığını ve bugün her 
Bulgn.nn iftihar etmesi lazım 
gelen parlak başarılar yal'att.ığı
m söyledikten sonra sunlan ilô.
ve etmiştir: 

Kara denizden 
Manşa 

Berlin, 15 (a..a.) - Abna·n 
radyosu, Man.~ deruziııi Ks:rnde
nize bağlayan bir otomobil yolu 
inşası için büyük bir projenin 
tatbik edilmek üzere olduğunu 
haber venniştir. 

2500 lkilonıet:red~ uzun ola 
cak olan bu yol, Brüksel. l{o
lonya, Lintz'den geçerek Uıta.n
bul'a varacaktır. Bu büyfilt Av
rupa yolundan aynlncak kollar, 
Sofya'ye ve Bükreşe uğraya -
caktır. 

bunlardan ince, :Wli "11lŞa gioi 
sesler çıkarırlardı. 

ABının, nllısıyun ben, 
Kan. lunn ablasrv:un hen! 

de~en, hava değişir, bu sefer 
ıep bir ağızdan: 

A l man la r bildiriuor ~ ı:.~~;~a~i~r~~ 
(Sa§ tarafı 1 inci uyfadR) 

Kırımda düşmanın muanni -ı 
dane müdafaasına rağınıen Sı
,·astopol \'C Kerç'e hücum eden 
Alınan kıtalan arazi kazanmış· 
lardır. 

Cephenin orta kesiminde düş
man piyade ve tanklarının karşı 
hücumları püskUrtillmü.ştür. Bu 
karşı hücumlarda Ruslar 44, 
tank kaybetmişlerdir. 
Ağır topçumuz Leningrad'da 

mühim askerı iisleri muvaffaki
yetlc 'Jombardıınan eylemiştir. 
Savaş tayyarelerinden ve stu 

kahırdan mürekker ehcunmiyct
li t<>~killcr Moskova'nın cenup 
ve ı .. adoga. gölünün doğu ke -
simleriı•deki Sovvet sahra tah
ık!matına, kıta t~lantılarına , 
demiryollarına , .:: o hava üS!e· 
rin" hücum etmişlerdir. i )Ü.,cınuın 
insano::ı. ~iliihca ve müteharrik 
malzemccc ağt..r 1'".ayıpla.r ver
miştir. Murnıansk'da <lemiryolu 
tesislerine karşı tam muvaffa
kiye1 le ba.~ka hava hücumları 
yapılmı~tır. 

Dün g".ce Mcmkova ve Le
ningrad bombalanmıştır. 

ğunu göstermek icin tertibat .al
mışlardır. İngiliz linınnla.nnda 
Amerikan vapur kafilelerini 
karşılamak için ilıtimamlı terti
bat alınma.kt:ı. batta Atlantik 
meydan muharebesinde 'bu va
purlann cephanesi tükenniş o
labilmesi ihtimali göz önünde 
bulundurularak bu limanlarda 
cephane stoklan vücuda geti -
rilmektedir. 

Ayda yüz .Aımerikan vapuru 
silahlandırılmaktadır. önümüz
deki dört ay içinde 4.00 4cadar 
Amerikan vapurunun silnhJan . 
dınlrıcağı bunlardan 185 iııı:ı 
İngiltere) e 135 inin ele !Kızılde
nize işliyeceği samlmakt:adır . 
Bitnrnfbk kanununur.ı 1ndilinin 

-o---
H ntz·nger'in 
cenazes· dün 

kaldırıldı 
Viş.i, 15 (a.a.) - (":ı=~eral 

Huntzinger ile tııyyare .kazasın
da ökt arkadaşlannın cenaze 
merasimi mareşal Peten, Ami· 
r..a.l Darlan, general Vacca Mag
giolini riyasetinde İtalyan mü-

Rusla r bl'ldı"rı .. yor tareke heyeti azası \'e sefir A-
betz ile P-eneral V ogen riy.ase-

( Ba.,ı ı incide) tindeki Alman muralıhas heyet;i 
da harp ettiklerini göstermek- azasının iştirakile bu sabah ya-
tedir. pılmıştır 

lnı;lıtereri.11 isütası ~.fo Mısır parlamentosu açıldı 
hnznianan Mlhır Kahire, 15 (a.n.) - Bu sa-

Ka.rıad0nl~.,, ı aJdohmmu~ bih Mısır parlıi.mentosu açıl-
Londra, 15 Ca.a.) -Almanlar ' 

İngilterenin istilfı.sı için hazır - mış ve başvekil kral Faruk'un 
nutkunu okumuştur: 

ladıkJarı. sallan Tı!nnyn. ka~r Kral nutkundn harbin par
k~n yolıle nakletmışlerdır. Şıın- 18.nıent:oya ağır mesuliyetler. 
dı Almanlar bu sanan ~~fkas - momlckete de tenkiz ve büyük 
yaya karyı yapacakları hucumda hazırlıklar yiiklemeğe devam et· 
kullll;'11a~a hazırlan~rorlar. Bun- j tiğine işaret etmiştir. 
Jar şımdı Sovyet mudafaalarına . . .... 
karşı kullanılmak üzere Tunal Alman büy-Ok elçılıgınde 
nğ--..ında Rus dçmanmasının Kı- suvare 
rıTdan ay:ı;Imasını bekliyorl::tr. Ankara, 15 (a.a.) _ Alman-
Duşnınn Sn-nstopol lmpılannd::tr ya büyük elçisi Fon Papen P.a-

:Moskova, 15 (a.a.) - So..,.. 1 zartesi günü nkşamı bir suvare 

mesvimde fayrap etmeleri dedi-
kodusu gazetelenie devam edip 
dururken Daniımaıimlı doktnr 
Uhioh clrtaya bir iddh attt: 
Kelorifer in.sanlan (1İŞmanla.tı -
yo:nın.lJ3! ... 

Dnnim.a.lıbılı do'k.torun m .. 
hat'Jesine göre Danim.aricalılar 
dkseriyetle eişman c.damlardır~ 
Halbuki çoJr yemek yemezler, } 
şişmanlık verecek ~' 
e:ılonırl:ı.r. Bwıa nı.gmen. 

manla:ma.kta.dılar ve bu oobep
siz şişmruılrunanın sebdb'i de :ka
lorüerdir. l.ki nesil evveline ka
dar Danimarka.da knlorüer }'ok 
tıı ve D.:mlına,r;kalılar zayıf in
sanlardı. Binalara k.alorif er 
~onmasına başlandtktan sonra 
şi§manlık başgösteımiş. 

Danimarkalı doktor kıalorife
rin neden dolayı §ifJITianlığa se
bep oldu,ğtınu da şöyle Mln.ta
yor: Sun'i sıaı.klık insanın \ı~l
cudundaki hararetin sarfedil
ımemesine sebep olur. Sıcakltk 
tomin eden gıdalar, bun.ıı. ihtiyaç 
olmadı.ğmdan, vücutta ·alır 
yağ t&bakası halinde toplanır. 
SOba veya mangalla. ısıbla.u ev
lerde }-aJ.nız bir oda ısmdığı için 
vilcut sık 8lk soğuğa. mJnJZ Caı.-
lır ..... 

Lıifın !kısası doktor Ulrich
in fikrince ba._..crta. hnnımlar bu
lunmak şartile herkesin imren -
diği mevzwı, ince vücutlu Qml
ma.k için kaloriferden kaçmmok 
icabediyor. 

* ? aloriferli ıaputman ıSabip.. 
!.erinin eklmekleıine yağ 

süren ıbu iddia ta;ha.kkuk eder
se zemheride bile kalorifer yak
:ma.'k zahmetinden lkur:tulaealk
lar dmı.ektir. Çünkü !kaloriferin 
Şşmaula1ıma hassası bir kere 
tezahür ettikten sonra zarafet 
iddiasında bulun.an :biç bir ba-
yan :kaloriferin yakllmasmı ts
tenıiyecek ve bu wretle de han
ği mevsimde ve ne zamanlar :ka
lorifer ya!kılm.alıdır da\'ası !ken
diliğinden uk ut edecektir. 

ş R K Slnemasmda 

Berk es 

l E A 1 
Filminde 

WlLLY İRGl~L VE 
BJUGITTE HORNJ!.Y'e 

Hnynın olmaktadır 
- Ayttıttt! tannnın inayeti 

(gerçek Davut) un (l) ihinune
ti, omuzdaşlarıu gayret.il yal
lah! 

Se\'diğiın llursa:h, Bursalı, 
Rana ~l her sah, her salı! 

t:ürldisüne başlarlırdı. Tulum
bacılann ic:indc öyle çiftetelli 
oyniyan.lar, ikanto söyliyenler 
vardı ki devrin en meşhur .k.'Ul
tıocula.n -mesela Peruz, ıbiiyük 
Amelya, Şaızrµ--cllll, minyon Vir
jini ve ilh. bunlarm yanında 
pek sönük kalırlaırdı. 

yet radyosu cephedeki askerler 1 verecektir 1 
jçin yaptığı neşriyatta t;öyle de- • ~acm:a::ı:;'il~iW!'.:m:ı::!!m:ı 

Narasını savurarak kanlı 
mi.stir: 

Vakit kazanmalı, düşmnıun ı 

Tulumbacılar, muhafaza et -
suyu etrafa basarlaroı. 1 

Nara, tulwnbacılığın hir rom 
zi olma.kin bernber, bir ikaz i
Ş3.retiycli. F.A>ki itfaiyenin boru
su, bugünklinün çaru !kabilin • 
den birşey; yani binin de a

yeni manevralarına mani olmak -.... HOcum devam ediyor. Sinema maraklılarının 
akınını durmadan bl,. ael çılbi akıtıyor. tikleri evden başka, ~raftak-i

ilerden de bahşiş topw1ardı . 
Dön.~te. yollarının üstünde'in 
ilk meyhanenin · öniinde mola 
verirler. öte beri alırlar, i~lcr 
eğlenirlerdi. 

ğababası ... 
Eskiden "Y1lflgm var!" sözü 

etrafa yayılınca halk tclfi.şla 
sd'.kağa. fırlar, şuraya buraya 
Gtoşuşmağa ba.şlaroı. Bugün de 
öyle değilrni ya? Tulumba hı
zını almış geliyor, geçit. dö:ııe
aneç yerlerine yruklaştı mı na -

için ne pahasına olursa. olsu:n 
tutunmalıyız. 

Sovyet kıtala:rı Rostof öuiln
de ımulınrebe etmektedir. 

Kı.rım'da ibüyük t.aam.ızlarını 
geliştiren Almanlar Sivastopol 
ve Kerç kapılarındadır. Burada 
.kanlı muharebeler cereyan et
mektedir. 

racı tiz perdeden koyuverirdi : Siv kur yağdı 
- Ayttttt! yaman gelir, ya- Sivas, 15 (a.a.) - Düln öğ- 1 

T 
nın vliai sakınu alkıı tufanıntian bravo seslerinden çınlıyor. 

«DEMiRHANE M-ODORO> eserinden fcvknlfide surette ndapte edilen 
ve askın, sm•glıun kutsiyet ve lvıycUni ihmal cdcı·ck yalnız :uralet ve 
şeref peşinde kasarak cvlfitlarına srıııdct arayan eski :z.iluıiycttelti ebe
,·eyıun acJ hatiılanw inceden inceye t:ıhlil eden: 

Oturdu1tları yere seyyar .çal
ğıcılar uğramazlarsa., ara!ann -
da ağızlarile zurna çalanlar 
-hem de pek güzel çafanlar- bu
lunduğu iç.in, hemen onhu- faa .. 
liyete geçerlerdi Buru.nla.nnı 
tutarak, boğa?Jarmın yan da -
mnrlanru, avurtlarını şi~erek 
çiftetelli, kasap ıhavası çalar -
lardı. Bir kısmı da, teneke me-j 
ze tepsilerini ~Herine alıp çal.a.r
la.t·, iki su bardnğını il<; pamıaı'k 
aralık olarak yan yana kor:lar , • 
çatalla yanlarına, üstlerine vu-

1 

ra.ra:k dümbelek gibi çalarlar , 1 

man gider, Çeşme meydanlı! leden sonra fasılalı olarak"şeiı-
- Ayttttt! arslan bülbi_U, rimire kar ynğmıştır. ( Türkçe s"-zıü - r pça arkı ı ) 

mavi sünbül. kaytan pi.iskfü .. · L'fi!Z'.l!3?1Di?:Zl':Z:JDD:'El~:'Z!ii~lh 
Kumknpı kiliseli! j ~ Hi1111i, lçtimaf, ahlakı ve a;kf 9'1heaerler pherıerl 111ç bir fılme 

lştc bu naralar, halkı ikaz Tiirk nıobil~e e\'i sahibi nasib olmıyan büyUk muv:!ttaklyetle devam ediyor. 
kin1 bir 'kaza çıkmasın diye sa-, Ahmet Talat Karakaya Yenı evlencccldcr, aile yu"·ası kurm.ık lstiyen buyan ve b:ıylıır •• Hur-
vurulurclu. rlyct ve saadetin sablmadığını, nl!ıyi~ 'e zenginli.:e kapılnrnk asaletiııt' 

Gelecek müsaiıahcmde tulum 1 Vefat etmiştir. güvenerek evlenilcmiycc Bucün saat 11 de tcnzllnth matıııe. 
ba.cıların piri (Davut Gerçek) ' Ccnnzcsı 161111194 ı !'azar gil- Yer bulmalı ir-in lütfen taaı seans 

(l) f'~< Da.\•ut) tulunılr.ı.- I 
cr1n.nn piıitlir. Gelooelc lıaftn, 
tulunıbacıhğa ruf son yazınıda 

den bahsedeceğim. cü Alman hastahanesinden saat ,_, 
SOHBETSEVER 14 de lrnldırılıp ikindi namazı Fi- S8Bflerinde teşrif Olunması. 

------".'.'""'"" ruzai:R camlıntle kılınnı·nk ı-·eriköy 

ondan da. bahsodeooğim. l 
[•] Birlnl'İ ynzı 9 Sônteşriıı 1mczarhğına de!noluruıcnktır. Dugün seanslar: l - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

builıli niisharntzdııdtr. 1temcm:ıa~~~3E::3iCJ!!Dii'11 W.•••~~Bugün saat 11 de tenzilatlı matiue:n:;b'::~~~::::o:'~ 

y YÇ 
~--------------=--Ç--ev•i•re=n•:•B.,_,E_H_Ç __ E_T __ S_A __ F_A...,_Ta~mfmrı0'kaa,,_,N.•o•.•4----------------

tım artık .. Sen adam olrnıytı... ibir yaşında bir hpishaneye gir- ı 
ca!ksın. Seni nereden İstanbula mediğin kaldı. Gene uslanma.
getirdim? Ne halt ~e seni dııı? 
memleketteki köylli hayatından - Pek eskisi gibi değilim.. Bu 
~piş güç sihibi etm.eğe, eli- nu da itiraf edersiniz ya dayıcı -
ne bir 6a.Ilat vermiye kalktun? trım? .. 

- Estağfurullah dayıcığım ... - Evet, eskisi gibi değil; da-
- Ne estağfurullaJn!. Tabii ha azgtnsın .. Gittikçe akıllana-

haltettinı. Köyünde :ri:nlsaydın, ooğına azıtıyorswı. Seni bura
şimdi beliti Konyada küçük bir ya o Suad çapkınırun getirdi
diikikilnın olur ,evlenir, çoluk ço- ğindenberi bir ay geçti. Sıbna 
cuk sn.bibi nn.muskar bir adıam içlnde tirtir tfüiyerek geldin, 
olurdun!. yatSt:,ô-a düştün.. Zaten ateşin 

- Çd1ult çocuk sahmi ~11- kırk derece imiş. Ta.bil 'be.kar 
sem de namuskar olduğuma hayatı, pansiyonda y.aşaywun 
şilphe mi ediyorsunuz? akıbeti. Bir nyclır yatıyorsun. 

- Başkalnnnın na:ınustında Sa.na baksın diye hasuıtluıncden 
gözü olan adama ne derece mı.- 1 bir kız geürdmı.. Gözünü nçar 
mııskar denir aoa.1b3ı? Başına 1 açmaz ~ ~ya. başladın. 

~ • il~Vlt'J~. ...... •ta-

paırsınız, fnzla susamışım. Ha
rnretim yüksek.. . 

- Sus edepsiz... KJZ nabzı
nı almak istedikçe elini uzata -
mıyormu ş: çünkü sen kollarını 
hemen boynuna dolamıya kal
ınştyormuşun .. 

- O sıra.da. ellerim buz gibi 
idi de ... 

Mirafay mütekaidi Abidin 
bey ka.,-ılarmı çatarak Şevkete 
dik dik baktı. Sonra "la.havle,. 
der gibi başını iki tam.fa 'salla
yarak: 

- Şevket. dedi Şöyle karşı
ma otur ve sözümü kesmeden 
beni elinle... . 
Şm ket, kalın halılar, ipekli 

perdelerle ve kolttiklarla., sedef 
,.., rıoftıof\1-n'"'1- ...... : :ı--_r 1 1 ~ 

büyük salonun, dayısından u
zak bir yerindeki iskemleye o
turdu. Ellerini dizlerine koydu; 
gözlerini halıya dikti Pek ter
biyeli, uslu akıllı bir genç hali 
alarak daylSllll bekledi. 
· - ŞeVket, nnnen, y.ani a.blam 
Saffet hanım imanı kavi, nama
zına, orucuna düşkün, sevimli, 
halUk, dürüst bQ- kadındı. 

,_ Hüliisa. Qını nıfı.na.siyle in
sandL. 

- Sen sus, ben ablamın ne 
olduğunu bilirdm.. Fakat bu Jın
dıncağız, oğluıu, ynni seni o 
kadar çok seviyor, sana o im· 
da.r inanıyordu ki senin ne ha· 
şan, ne yalancı ve ne kmna:ııba.7 
şey olduğunu görm.üyorou. Far
kında değildi iki.. . 

- Aşkolsun dn.yıcığnn ben .. 
- Sen sus dedim.. Ra:hmetli 

aımen gibi, baban da a!kıllı bir a
damdı . . Ahliı.kı, tatlı sözlülüğü 
ve bir çok meziyetleri ona bütün 
insanlar üzerinde iftihar edile
cek mevki temin etmişti. Hey· 
ha~ ö!.~ .~izi ondan a~'ll"dı .. 

duğunu bilemezsin .. Çünkü çok 
küçüktün ... 

- Bilmez olur muyum hiç!. 
Babam bu .. İyi adamnuş. .. 

-Çdk bilir.sin .. Onun için ona 
layık bir evliid olıruya çnll.f5bn •• 
Onun için haşarılıkta bu dereoo 
ileri gittin .. Ne :ise, sadede gele
lim. .. 

- Baş üstüne, şimdi :mi teşrif 
edeceksiniz, dayıvcığım? 

-Nereye? 
- Bibnem, bir yere gclclim, 

dediniz de. .. 
- Sadede gelelim. dedim.. Ca.

bil ıhcrlf.. Y&Ji ıbalısinttze w 
lim, demek istedim. .. 

- Ha, peki dayıcığım. Nasıl 
isterseniz. 

- Vazifei askeriyCfni ifa e
derken Anadoluyu, Rumeli~ 
dolnşıp. du;ııy<>rdınn. Kony0,1ra 
nrada b!I' ugnıyor, "S:bbımı ziya
ret ediyordum. O zaman sen ba
calk kadnr bir şeydin.. Sizde kal
dığım gümer feslınin püSkilt. 
lerini !koparıyor, 'kılıcımla b r 
de toprak .kazı 
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Muhtelif ~ ~ Hel-gdecinin 31t oymı
"lafda kJ!çrklarmuı fjÖhl"eHni i t 
·~ Ve birçok pehliva.nları 
1 tclçJ!kl:ı. yendii'futl biliyordu. Bu 
ICheıı>le aklı ~ ge!di ve bu 
~li hasnrm üstüne ~:. 
mağı dabaı muvnffir llolda. Omı 
~ bocerm daha emni· 
Jetli~'· 
. Yusuf, alttan~)[ içm 
epeyce uğraştı. Faka.t~ak 
olamadı. Da.ima iyi txığlarla 
hasmı sa.ımasmı ibilcn &rgcle
ciWı albndan kalkmak da bir 
mesel idi. 1nsamn a.ldnm gcl-
1~ bir t:ıiamı be.ğiarla. peh
~ ~.Nereden 
.J,oş ibulup 1ralkayım dersen o'bür 
ita afmdaıı baP.lı ve köstekli ol
. d mu gi>rüyordun .... 
\ (-iıreş ııJt.ta çok siiı".lnecli. Yu-

1 ', bir iki hamleden sonra Hcr
v,elecı sann:ıda iken tek paça 
kaparak dogruldu. v~ .. fl.(>rla 
sarmayı da sökerek p~.a ile 
1 uktı. Şi:mdi H'eıı.-geleci, pa~ası
lll kurt~ğn koyulmuştu. Teh 
'ke lrendistne dömnüstU. Yusuf 1 
pnQ.'lyı bınılmla.dı. Hergelooiyi 
i(el{ ııaça aürdil. Hergeleci de 
' tek ayak üzerinde sek sek oy
oar grbi sıçra.yarak sekiyordu. 

Hergelecinin V{lZ.iyeti ıiyi de -
ğıldi. Yusuf, bir ~el y~ 
rir Hergelecinin yerdoo ayağım 
bml~ yüzde yüz sırtı yere 
vuracaktı. Fakat ibalet oyununu ! 
çok iyi bilen ller.geleciye çen'"Cl 
yt,"1 h.ıtinnek ka.bil değildi. O, ı 
h;'",mmın karşısında ne ya.pahi
lıc ceğini blliyorou. Aym zaman
da da bu, balet <>yumından mcm 
nıoodu. 

Hergeleci, hasmının dikkati
ni ve kuvvetini tek bir ayak 
~ni;rcr üzerine çekmişti. Faıkat 
kendisi ba.şXa bir manevra ile 

1

hc'1Qn•112 başk0 türlü bil' oyun 
y.ı.p:Lcakt:J. Nitekim de yaptı . 
Y suf, elinde paça, sekeg ha~ 

ı ko\:.il:ır dururken Hergele-
~ ci de hasmını nasıl kiisteğe ge
Jtil"{'Ge~hn diye kolluyordu. 

Sn >:o-ı gelmişti. Bu yolda bir 
hur .. ,.ı. da.kik"t .kadar sek ~ oy
n.::rken Jiergelecinin birden tek 
•ya:k ıizerinde sıçrayaral{ hasmı 
iı · iki uyak laro.'4lna girip ters 
b r köatffi attığı görlildü. Bu, 
\ı:treket harikulade olnınkl., be
;-. ber tehliJ,eli idi. Yusuf, bir an 
k n Hergcleı·ıyi mağlfıp edebi
lirdi. 

ii'akat, gözü pek ve bu gibi o.
yı •ıhırı yapmaıkta m;.ıhir olan 
Hergeleci, oyunu tatbtk etmclc 
fıı"'.,tını bulmuştu. Yusuf, kös-

yeyince birden mre takıla
nM yii'L üstü düştü. Tabii elin
dem paça da muvazenesini kn.y
bettiğindm bınıktı. H~leci , 
blı· sıçı1aJ"lŞta hasmının üreri:ne 
atladı ve ·kemaııt>y-e geçti, bağla
dı. 

Hergclec.inin bu, lıaıreketleri 
tıer güreş l:ıileni hayretlere ve 
gıptalara scvketti. Yaptığı oyun 
\ar fevknJiide sa.n'atkii.r:ı.ne idi. 
Böyl~ olmakla ıberaher hiç bir 
ıehlivan taraiından ta.tbik olu-
Mtma.2Xlı. Çün:!cü, hepsi de tehli
IJi.\l',li oyunlardı. Mutla!k: yapan 
tn.\ğifıp olın-d . ~at bu oyun
lar Hergelecm~n elinde yenici 
ve kahıliycti tatbikiyesi olan o
y uılm dı. 

Ylli'uf, za~n evvelki sene yap 
tığı i1k güı eşte l !ergelecin:in ne 
bclA olduğımu pc!düa fJllla.mış
~. Bu küçük h n: ı ı bel; ların ~ 
lası kü. Ne de\• ;, bi Adalıya. ve 
Jtt' de dev gibi h.atl'anc.ılara ve 
Ya}Jarlanı, M:w·a~lara, Arap Sa.it 
)ere benzemiyoıdu. Ele avuca 
sıi;ınaz bir macan idi. 

Hattfl, ilk güreşten sonra .ko-
ca Yusufa sormuş.hırdı: 

- Hergelooiyi nasıl buldun?. 
O, kısa.en şunları söylemişti: 
- Aile, ytnn gibi be!. 
Yine Yusuf-a, ınlan soıımuş 

la.rdı: 

- Yusuf, çolıı.k Molla nu da
h., pehlivan, yoksa Hergeleci . ., 
mı. 

O, müllllıam etmeden: 
- Abe, ilcisi de bela be!. Te

lıey.. Biri meydandan çıktı 
tier•kdn diğeri geldi bel. 

Y U!>uf, A<lııiı H.a.JiJden yılmı
yor.. Hergelecidcu ytlıyordu. 
Çüukü neresinden tutacağını 
ş:ı.'j?l"lyordu. Her tutulan oyu -
nım ha.şnıa bir bela getireceği 
ımıhalm.ktı. Akla. gehniyen şey
Je.ı· ya.n~ordıı. 

y usufurı altta!l tek µaça ile 
bıkıp bir neticeye w.nna'k için 
~ tam bir pehlivanlık 
idi. Ve, böyle olması liiznndı • 
J'a1m..t gel gelelim Hergeleci, 8ic 
le. gebnedfk bir k~ !baVllSl 
orta~ •koymuştu. Yusuf da, 
)Jagmmı ye.'lCCeğim diye ~ 
)arken tL".krnr yine alta dlŞnilş.. 
tü. Aliço, bUtüıı oyı.mba-ın ~ 
disini çıktısmı bilen bir pehlivan 
dı. O, ne pclılivan!lar gömı.e.miş
ti. I.<'n.lrn.t Hergelecinin balet o
yununu hi~ görmemişti. Hoşu
mı r;ittD. Pek mahirane idi. Ber
~iyi ta.kdlı-eıı: 

- Aferin kızan bo!. 
1 Dıyc meydamı bağırdı. Hat
tA lbu ses ham Hergeleci. ham 
dıe k003l y,ıq1ıf ~ Yusuf 

zaten sinir i1'inde idi. Aliçoya 
da kmnzşt>. Şimdi ttr de: 

t- .Aferi:n kızan be!. diy~ 
~ ilamına dokundu. 
Hergeleci, Yusufa bir iç \kazık 
vurdu i~-erderı de ~.a arıyor
du. Yusuf, ne ~.,ardan ve ne 
de içerd.cn p:ıçayı vermek iste
miyordu. lırdc3dele çetfıı oldu . 
Nihayet Beı:gcleci pa.çayı dışar 
dan. taılrtı. F\ı.kat Yusuf da ~ 
hzikta •tun..ın kola budadı. 
~, bammnı yan paça; 
lmmıağa ~utta tem k~ 

getmnek istediği ltşi.kti.rdl. 
~ da bmm btıdiği içllı bu o
~ humma vonnemeğe sa· 
}ışıyordu. Yusuf, n.thayot sar
mada ~en sarmadan sarma.yaı 
düştü. Dönüşler okadn.r seti ol
du ki, Hergeleci, yine üstte lmi 
dı. 

HillAsa, Hergelecinin Yusuflıa 
Ki!. vaJa güreşi iki tarafın daı 
gaVTetile tam altı sa.at sürdü. 
Hergeleci, Yusufa altı eaat daı
ynndı. YU6Uf, Kavala güre.~de 
Hergoleciyi epeyce ezmişti. Gü
nŞn oonlanna doğru hasmını 
mütemadiyen altına aJ:mıştJ. Fa 
bt çdk çetin okıın Hergeleciyi 
bir fürlü yenemem.işti. 

~""1Ill oldu, sular kara.ı'<lı. 
.Artık güreşe dcvnm edilemez -
di. Kel AJiço, meydana çlka.ra'.k 
1'ehlivanla.rı ayırdı. Heı· iki 
peiılivaaı ela berabere krumıak 
i9temiyorla;rda. Lakin gece ol
anağa ba~. işte, Hergele,. 
ci ile Yusufun Kavnla gilreşi de 
tıpkı bir evvel1ci gfüeşleri gilbi 
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SOLDAN 8AC.A: 

1 - (14) den lKID?.a gelir, 8Ô% Wl'

lnC. 2 - inanmao, en li.lıumlu bir u:.ı
vumuz. a - Şimcsıdltcrcllerin Usa
mnda yokuş. 4 - Çocuklanı pişik 

kurutan bir nevi bc-yaz toz. 5 - Ma
yi, bağ ıle b:ıelı. 6 - Memleket, a
tıf ed:ıtı, t.'f'kcl.:. 7 - Hamnmlaı i.la 
kullanılann •u kabı , Franmz şlvesila 
hilkumet merk<-zleri. 8 - Yarm, pnr
ç.ı. 9 - Aptııl değil. 10 - BUyUk, 

~'~ yenen bır y~il ot. 
YUt<ARIDAN AŞAÖIVA: 

1 - Yayl:ı atılun, sıcnklaştırnıak. 

2 - Güz.el bir meyva, bi:rlncl. 3 -
.Kul olmak (eskiden p:ıdişahlnra yn
p•]ırdı}, içki dajıtnn. 4 - Kıyın<:tli 
t..ış, Bilyilkadada yapılan bir gerlntı. 
:l - Meşhur Türk yemeği (söylendi
ği gibi}, hüyuk. 8 - Kuyru~ zehit'
li bir h:ıyvan. 7 - Atıf ~atı, aJetler.1 
8 -- Ankt:ın aı,-ığw, Knrndf'niz s.:ıhl- ı 
l•ndc bir vilayet merJı.e:ı:i. t-- Mel'un, 
10 - Çoğal~k, Kraliçe. 

Dütfkü bulmactınm 1"6Ui 

1234 56789~ 
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Hergetecint, Rami kö- A\MIE R \K AtN \R A 
yünde Koca Muradla, L 1111 L I• R A F • U S 
Büyük Yaşarta, Çaktr 4 Ki 18 K Ol z,• UI Fi• 

A i ile güreşleri AIR ı ,e. IA R IK lA 
A .. .:ı bi üdd t N A IKIA RIA T i• •IK 
r.ıuan epeyce r m e 7 L 1 E ' 1 B A B 8 1 E 1 V 1 geçtıkten sonra Hergeleci k- ı 1 1 ı t 

tanbulaı gchnişti. Rami köyün- J a L l 1 Z j 1 S 1 T I A N 
de büyi.ık birtıüğün güreşi.var- m1M1 1 I Rıf '8\A 'NI f l• 
clı. Bütün başpehlivanlar bura- 1 • ı 1 
ya toplanru:aktı. Hergclccini'.n K A R 1A1 T l 11 ı 
lstanbula. gel!Şl epeyce mlı~'kiil 
Olmuştu. • 

tte:;e~:.~~a 1~=ğu~~ itham ediyorum ı 
geliyordu. Yolda büyi.\k bir fır- (Baı tarafı 2 inci ııayfada) 1 
tınaya. tutu1dular. Yelken kayı- t:ne Gamelin zabitler heyctin
ğı ne Mamı:ararun Ruıneli sa- deki bozukluktan, kuvvei manc
hillerini ve ne de lst.anbulu tuta viye <lüşüklüğUnden haberli ol
maz ha.le geldi. Kendini riizgfı.r- mak icap ederdi. Zab:tJerin ekse
laru. !kaptırarak nihayet İmralı rqeti diktatörlere sempati bes
~asına düştii. Hergeleciyi de- liyorlaıclı. Gamelin orduyu hat- 1 
ruz tııtmuyordu. Fırtına QOk ta en şiipheli unsurlardan bile 
sert olduğıından birkaç kere t~rnizlemeğe teşebbüs etmedi. O 
~a te~~ g _çirdi~. orduda en yUksek mevkie bir ta- , 

8.33 Hnüf 
Mü1lk ve 

M:ırşlar 

8.45 Ajtıns 

h:ıb('ı leıı 

(l.00 Müzik 
progrnrnt 

t.15 Evin saati 
t.45 Milzlk 

progranu 
12.80 Program 
lU3 Kemençe 

\'C tanbur 

eserleri 

12.45 Ajans 
baberleıi 

13.00 Şarkı 'e 
türküler 

l!?.30 

18.00 
18.03 

R adyo 
salon 
orkestrası 

Progrıı111 

Radyo 
dans 

18.40 

l!l 30 

J!ı.:.ı:i 

20.15 

20.30 

U.00 

21.10 

~rl.ılnr 

Ajnns 
l ı..ıbcrlcrı 

lkste.kfır 

ımnnları 

M es !ekler 
komıŞUyo. 

Fasıl 

Heyeti 
7.ir:ı:ıt 

takvimi 
Karı.şık 

şarkı ve 
türküler 

21.35 At ya-
rışl:ınnın 

netic~lcrl 

21.45 Dans 

22.:rn 
müziği 

Ajııns 

hal>Nleri 
22.45 Spoı· servisi 

22.!l!'i Yarınki 

prnJ:ram 

Ba , iş, nezle, grip, romatizmS 
• Nevralji, Kırılllık ve Bitliin Ağrıları derlıat keser ı 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kututarı ısrada_tst~yf~. 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye llliitehassısı 

Divnnyolo 
i§SSSh • 

İstanbul &lediyesi hanları 
Asker ailelerine yapılacak yardım . 

teDziat gllnle ri 
Beyootu ve Eminönü kazal.arı: 

Cüzdan kayıt rııHnaraları 
l - 500 ıı.t· ayın 17 iDCl pinU 

6Ql - 1000 > > 18 > > 
JOOl - l~ > > 19 > > 
1501 - 2000 > > 20 > , 
2001 - 2500 > > 21 > > 
2501 - 3000 > > 22 > > 
3001 - 3500 > > 23 > > 
3501 - 4000 > > l4 > > 
4001 - 4500 > 
4~1 - 6000 > 
!51jQl - 5500 > 
b!IOl - 6200 > 

> 25 , 

> 26 > 
> 27 > 

• > 28 > 

> 
> 
> 
> 

Setikta~. Sarıyer, Beykoz, U•tc~I ) 
kadıkö)I , Adala r, Bak ırkoy, EyuP 
kazaları , cüzdıın k;;ıy ıt numarası 

1 - 200 ll.;r .ıyııı 17 i111:1 j(in\I 
201 -- 400 > > 18 > > 
401 - 600 ~ 

601 - 800 > 
801 - 1000 > 

ıcıo1 - 1200 > 
1201 - 1400 > 
i401 - ıtiOO > 
Jti01 - 1800 > 
ıauı - 2000 , 

> 
> 
> 
.> 

> 
> 
> 
> 

19 
20 
21 

22 
~3 

24 
ıs 

26 

> > 
> , 
, > 
> > 
> > 

> 
> > 

> > 

~ 

Fatih kazası 
feh,...,.,lni n9ftly••I 

C~an Ne. 

1 - l>OO Her a;vm 17 inci gıinU 
u1 - ıoot > , ta , , 

Fatih Merkez Nahiyeel 

Cüzdan No. 

1 - 600 Her ~ııı 21 mci gunu 
601 - 1000 > > 2~ > > 

Killragümrük n;ıh iyesj 

Cuzdan No. 
1 - 500 Iif'r ayın 19 ııııı:u gliniİ 

t-01 - 1000 > > >20 > > 
Sa,..ııtya Nahiyeal 

Cüzdan No. 
l - 500 Heı ayın 23 uncü gfünİ 

SG l - 1000 .> > 2-1 > > 
~ooı - 1300 , , 2s , > 

' ner nahlyeel 
COzdan No. 

ı - 500 Her ayıu 2G llllt gunu 
ıı - ıooo , > 21 > > 
•ı - 160-0 > > 28 > > 

1 - Asker ailt'lt.'Tine yardım ıMı .ı ı tev:1..ıal glıulerı yuk~rırl:ıkı C'Ch ,~ıde 
gösfoıilmiştir. t~tihkak ~::ıhiplcrlnin her ayııı bu !Juıılr-riııde ı·u~daıı ksıYıt ' 
numaralarına göre Kaymakam ve Helt•r.lıye şııb<'ll't'i ınuhaı-el.>ı •lcı ıne ınü• 

1 raca:ıtları, 
2 - Teor..Q ~ri t:ıtillern tcsa<luf f'ttıgi lako.lmic kvziııUı erkc;ıgUl'I 

başlaruı· veya deVllm oluııııı·. 

3 - Cüzdan kayıt numarıılaı ına Rön~ < ctvekhı t<'.~bıl edılen gunlcrdi 
mura.eoaı mecburldlr. Her ne sebeb , • ., suı etle olursa ol:ıun eunlcrind mil
i rıı-.•:ıat etmi)ıenlere ve yeniden yardım p:ır:ısı t.1hsis olunanlara aylık tcvzıa
lın sonu abnmcaya kad:ır sureti knı'ıyedP tediye y<ıı ılmıyncaktır. Vc- b'l 
gib1Jcre ııit tedqaı aylık tevzfabn hıtnmını tırlQp eden günde icra edı· 

1 
lc<!ektir. ı 
j 4 - Tediye f\inleTin<le izdihaınn ve karışıklıfa mahal kalmamak\ t: biO• ! 
ııtı.ke tediyntın dn ımr'ııt \e intir:nmL-ı .r ıaunı nıüıokllrı kılınnk ıçin .ıs.kel 1 
j nilC'lerinin sttkth:ı ve intiz.aml;ı rrıuro~ııat ve sırai:ırımı bchemC'hal riıt.Ye* 
etmeleri rica alumu-. {10000) 

Hergelecı, bir koşeye otllr - lih eseri olarak ~ıkmıştı. 1935 de 
eınuş, a.y~~ıı.mn a.ııunnu. kis- v. cygand'ın yerine general Gcor 
pet zenbılini ~oymuş ~ ~- ~es gek.ocekti. Fakat Gcorges 
ruy~ı~u .. Denız o halde ı?-i kı, tu34 de Ma:rsilya ımika.scli ~na
gemıcılenn hnfLıla~'l~ <;ienız ~t: • sında ağır surette yaralanm.ıs 
muştu. Kaptan bır iki gemıcı oldu<Tu için onun yerine Gamelın 
ile yelkenleri vesaireyJ 4<.la.reye seçildi. Askeri hayatı hiç bir 
çal~ıyordu. Yolcular, bağrışı - parlak vak'a, dchliya delalet e
yorlar, nUa.h.ta.n medet umuyor den bir eser arzctmez. General
lardı., Aııa. bab~ gi.ınii ~~·. He1 • ıer için bir menkibeye ihtiyaç 
gelecı elındekı zenbılmı sıkı vardır. Gamelin hakkında böy!9 
atkı ay~hınnın ~ına .~!'kL5tı- bir menkibe yaratmak çok zor
np scs.;ıız ?,turdugunu goreı;ıler du. o Fransız generallerinln en 
onun bır ~ccar <»up senbilde gösterişsiz bulunuyordu. Joff
p::ıra:>ı oldugunu ve, bu. sebdble re'in erkfı.nı harbiyesinde hizmet 
zec~ile ~ı s.ııkı yapı.şt.ıguu. z:uı etmişti. Joffre'in Marne muha.
et:mişle~ı: Bır anılık, gcmıcı - ıebesinin arifesindeki gUnde ver 
lerdeu ~ Y:=tnına. gelerek: . diği meşhur, emri tatbik etmek 

BlR SANTiMETRE MURABAINA 

BİNLERCE K ll.O .Si K l.f..T . . 

• • • 
T•hınirı B. Uk T.m • • 

2118.00 19.35 Ak.ı!~rayda İı\"hey ıııuhnU~ıııio l'ıry<•ki Hasanp:ışa "1 
MIHeaddit moau.am presler •..•• • · Eo sert 
madeuleri istenilen 9ekle getiren makineler· · 
. Mal"Zemcyi zerrelere ufalhn cibaılar . · · · 
Muazram bir elektrik tebri lıılini alan Pbilip11 
fabrikalarında bütün bu hassas makineler 
mevcuttur. Bu sayede Pbilips dünyanın en 
büylik radyo prodüktwft o' muş ve Philips 
radyosu teknik bakımından da co mütekamil 
bir cihaz haline gelmiştir. 

200.00 

H0.00 

105.117 

K<J.;ibey ı;ok.ıkl, ı ııı•l.l ~ ıincli adada 42,75 rn4 
murabbaı ~halı . ı~ıı. ı 

15.00 Fatihte Şeb Re mi ın.ıhallC!luıın Yusuf Ziya t_oluı~ııY.~ 
da 73 uncti ad ıda .,,.,311 ınetore muı nbbaı sahnh nrsıı· 

10..50 Kwnkapı Nişnnc:ısındcı Kaı:gan.i S:ıdı nı:ıh, IIcsinl 
Hcm~ri Ye 1snlo1!l Safa sok:ıklarmd.ı 17 ind nd:ıd 

7.e:l 

43,12 metr~ •ntııı:bbnı sahalı aı~a. 

Jı'aıihte Hoe:ı tlve>vs nuıhallesiııiıı Sangüzel sokngındl 
114 üncü ad:ıda 35 19 ınclrc murabbaı sahalı ..ı.ta. 

Fatihle Şelı Rcı;mı malıallesınin Hafızpa.<;<ı sokagın~ 
83 uncü adadıı tlB.111 ınclrc murabbaı sahalı aısn 

Aksarayda Minı:ır Kemal ınnhallcsinin Kv.ıltns sok&' 
tmdil 28 inci ad;ıda 36.50 mclre murabbaı s:ıhalı ursP• 

- Aga, d~be gidersen zenbıl şerefi ile yaşıyordu. 
de beraber gıdccok. O kadar sı- Fakat Gamelin lehinde f}Unla
k tutma.! deyince, Hcı-geleci rı sÖylemek lazımdır. Petain gi
de: . . . . gi, Weygand gibi arkadaşlarının 

- Yok, biz dıbo gıdenz ama, hilafına olarak o hiç bir za.man 
ze:-ıb~l g~lınez. Diye coyap veı·- cümhuriyet aleyhinde bir komp
mışti. lçı~~ pa.m.~ldugu!~u z:ı.n Jo yapmamıştır. Fakat bu mezi
cdeı:n genu:ı, ?-C:~lin su ı.w.enn- yet bir askeri baş kumandan 
de kalacllf:.'lnı ışıtince ftaşımuş- meVlkiinde çı'kannak iein kafi de 
tlı. Ve b~ ~ple sormuştu: ifüdir.Ordunwı başı sıfatile testi 
_ - ., İçinde~n D'UUl'tar mı a · hattaki kusur ve noksandan do- ~ 
ı-nm · ·· layı mes'ul olanlardan biri odur. r.:ıelin erkanı harbiyesinin büyiik 

- Eh! ona ben.zer birşey.. Vazifenin icap ettiği veçhilc
1 

e- ekseriyetin reyi felaketine ola -
- Neye oka.dar sun sıkı ve <Yer vaktinde ihtarlarda bulun - rak Belçikaya asker gönderme-

ca.nıaı tutuyorswı?·-· . ~us o1sa irli vaziyete çare bu • ğe karar verdi. 
- E, çok .sevdigırn b:r şey ıunabilirdi. KUçUk Maginot hat- General Andrc Corap'ın seki-

d~ ~an. Dı~e a.lay edıp geç- tuıdaki ihmalden dolayı o me- • zinci ordusu Fransız i~e~ilcme· ı 
ınıişLi. Yelkcnlı lmm.lıya çıkın- suldür. Çünkü bu hattı asıl Ma- binin istiııad noktası ıdı. Öyle 
oo. herkes karaya aya~ ataz-:..ı:k uinot hattından ta knnala kadar .sür'atle ilerilcdi ki üç günde on 
net~. al~ışl.': Heı-gelecı de, kis- ~7.a.imak lazımdı. Küçiik Magi- mil mesafe aldı. Vasıl olacağı 
petıinı ıbır k0{70ye, bma.~a~ dı: not hattı büyiik ad taşıyordu. tahmin edilen, mevzilere henüz 1 

şarıya çık~L~. <:iemll'ı, krnpetı l<"akat alelfıde bir sıra sahra iı;- varmadan, Alman mckani1.e lmv 
~~1 , boıı gooımce hayrete <lıüş - tihkanılarından ibaretti. Hep..<ıi o vetleri bunu yazdı. Cora.p ordu
tu. Smı sıkı ayak~arı~ın ~rnsın- kadar. 1 swıı•n yüzde yinnisi kur • 
da tu.t~ 7..enbıl şımdi başı Bundan b~ka, general Game- tilldu. Mütebakisi mahvoldu ya
~ bir koşeye ~<ft.l;· .~e~ Jin Fransız ordusunun en meşunı hut ııazilerin eline esir düştü. 
edip yanaştı: Ağzııı~~ı .?rt.~yu hareketinin mes'uliyetini de tn.- Bu felB.kt açık bıraktığı delik 
lkal~rdı: Bır de ııe. g~un ! . şımaktadır: Belçika içlerine doğ hiç bir zaman doldurulamadı. 
Yaglı bır pehlivan kispeti!. ru yürümek. Amir ve kat'i mil- Corap ordusunun uğraclığı peri-
G~ci, o '~ Hergclecinin lahaza.lar Fransız o!·dusunun ha- j mnlık acaba bir hiyanet esei'i 

pdhlivan ?ldul?Wıu aıılamşt.J . zırlanmış mevkilermcle kalma - midir yoksa muazı.am bir hata 
tıs.va saıkıinlcyıp lstanbula gel- suıı icap ediyordu. Bu hazırlan- nctice!'li midir? 1 
~eti zaman gemici, Hergele- mış hatlardan çıkac~ olursıı.ge· İşittiğim hadsiz hesapsız ma-
cmın yarıın.:ı, gelerek: rek mekanik ve t<'Jmık teçhıuır: iilmata göre, yüksek ?.ahitlerden; 

- Ya:hu, ben zenbiltle para gerek tayyare itibarile ezici bir bir çoğunun vazifelerinin ehli ol-
1 

ve kıymetli eşya vıar ı: nnedi • üstünlüğe malik bir düşmanla wadıklnrı aşikar surette g-örUlü
. ,ordum. Diye söze baljladı, Heır hiç bir tahkimat bulunmayan yor. Bunlar harbe ka'.n:ıatleri hi-
geleci de: ı bir memlekette ltarşılaşma.k lifına girdiler. Bunun haklı bir 

- Yolı:mu ya?. ınevkiiııde ka.lncaktı. Belçika harp olduğuna inanmıyorlardı. 1 
Diye mukabelede bulundu. i~rilerine doğru her h.ıngi bir İhtiyat zabitlerinden büyük bir 

Gemici : ;lcrileyiş Fransız orrlusunıı Bel-1 kısmı Ateş Haçına vesair ra. 
- Yahu, ne kıymetli eşy.a, <.;ikanın ormanlık Ardennes ha- şist teşkilatlanna mensup bu · ı 

l'Br, ne de para pul!. Aleliıde valisi tarafından hir yan hüru- lunuyorlardı. Nazı1ere karşı giz-
• bir kispet.. mwıa marrz bırakırdı. Jemedikleri bir hayranlıkları 

Bu laf üzerine Hergeleci si- lngHiz na?J.rlannın Bck;ikaya vardı. Bunlar askerleri ne hli-1 
'mirlenerek: i1e1ilenmesi icin tazviktf> buluıı- cnmda ne müdafaada sevk ve 

- Bre o kispet ~nifu için duklı;ı.n ı;öyk lCli Kop ' 'hnan· iclare ebl1eğe elıil deiTildilcr. Ma1 
değeri omuyan bir h ?.

0

ne(!ôr.. larmın mı Par~ mi • f-ıam yctlcrindcki askerlerin de bu za-ı 
O, renbil dolusu aıtm r T icap ettiği hakkımı.ki eski mcse- bitıne itimadlan yoktu. 
Gemici lıa.yrotıe: harbin en buhranlı ve mühim İlk hezimetler vnlrua gelince, 

(A ikalannda ortaya Gıktı. Ga.· :wbit<ın heyet\ derhal ir>ltiliil aJU. 
J. 

metleri göstermeğe başladı. 
T•'ransa muharebesi fena bir 
renk alınca. zabitlerden baZJları 
kıt'alannı terkettiler ve ailele
rini Parisden çıkardılar. 

S00.00 22..60 

9l.2!'i 6,8~ 

Tohmin bedelleri ile ilk teminnt nıikturlnrı yukarıda y:ıı.ılı CI parçıı 
arsa sablmaıt üzere ayrı ayrı a~'lk nrt tınrraya konulm~tur. Şarln::u ııclerı, 
Zabıt ve Muamelat Müdürluiü kalt1rıılnu.:ı gödılebllir. ihale 2/12/1941 S!lı.ı 
günti saat 14 de Daimi Enctimend.ı yaµ1I.1caklır. 'ratııılcdn ıllc tC"ıninııt 
makbuz veya nıektupfarile ıhale &ilmi ıııuayyen aaaltc Daimi Enr.ıımcntle 
bulunmaları. (10030) 
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Emniyet Otomobil Tamirhanesi 
Bilümum otomobil nıotörkwi, şasi ve. nr.ıJUL'; ~eri t.cmi

n:\th olarak t.a.mir edilir. 
Adres: Sirkeci, Salkımsöğüt, Erdoğan sokak 5 

Fransa Bitler tarafından mağ 
itip edilmiş değildir. O, hiikfımet llJl••••11•••••••••m::ıı11imimll!B5mm••~ıııil 

Ahmet Yılm:LZ ve Atuliillwı Dr~nlelen 

mahafililc. büyük iş alem ile, 1 
devlet dairclerilc ve ordu ile 
1.;01< sıkı irtibatları bulunan Bc- 1 
şinci Kol tarafından dahilden 
mahvedilın iştir. 

Beni ft'ransadan götüren va
pıırda, memleketin en zengin ve 
mifu7Ju hububat tüccarlarından 

-
Tekaüt, Dul ve Yetimlerin 

Nazarı Dikkat.i-ne 
' Emlak ve Eytam Bankasından 

bitine tesadüf ettim. Muhasa- l - Uç aylıklarını bankamua teınJ.ik ettirip d&dhdanlanndaki'kuponları. 

mat başladığı zaman ordunun bitmiş olan tekaUt, dul ve yet.imlerin ınalınüdlirlükleeinden aldıkları vey:ı 
levnzım kısmında hizmet aradı ı aln<.akları yeni maaş cüzdanlarını banlı:auuza kaydettirmeleri icln 15 Tc,
ve oraya iltica etti. Sonra, Pa- rinisani 1941 tnrihindea 28 T~inimıni 1941 tadhinc k:adar "9ni :ıldıklaTI 
ıisdeki hususi ikametgahında m.-ınş cuzdanı, mühürleri, fotoirıı.tıı ntlfua tıellereleri ve harp laa}Qlil olan· ' 
ildnci derecede bil' levazım şube- ı:ırm ikr:ımiye tevzii cüulan.larile birlikte bankamıza müraca.ııtıan. 
si açtı, sonra mayısda ordudan 2 _ ı Klmınuenel 1941 tarihinden iüb:ıren başhyaeak amn maaıı 
kurtulmak yolunu buldu. Bir<;:.ok temHki emasmda bu muamelelerioi yaııtınnadılrJarı ~ tekaüt dul ve/ 
paralar vererek kendisine Ar - yetimlere ~ye ;yapıl~ _uı11 olunur. (OQ4'Z) 

jantinde bir vazife tevdi ettir- L==============================::;::::;:=::;:::=========ı 
di. Fransanın ba.<jına gelmiş olan ı -Mtılw.ıutl 
tı a jediden uzun uzun konuştuk. r-, 'Y . S b lu , r-~~--1\QUIU\jl aranıyor;, 

olduğum .bir suali ona irad et- " Matbaamızda llC'1•cak bir kah.-
Çok kere kendi kendime sormuş enı a a n 1 
tim: ı·ıanı f·ıvatları ;; ~~~ :. · ~allı: !:.a.e:_~ ı - Niçin böyle oldu? Nasıl ol- H J Yent Sabah idarehanesine mu•a-
du da bu hezimet vukua gcldi? 
Şu cevabı verdi: · Kr. cutları ilAn olunur. 

- ÇünkU Fransada benim gi- Ba511k maktu ola.ıa1ı '150 -=·· :. ..... ========-ı:,..::--:.: _. 
bi adamlar pek çoktu. j Birlncl tıa):fnda 8alitlnd 000 

Bu yüzsüzce itiraf Fransanın ttdncl u ,, 850 
hezimeti hakkında işittiğim lzn... 1)!:,fuıcU • ,, SOO 
batın en lylsdlr. Dördiincli n ,, 100 

SON 

Sahibi : A. Cretnaleddt.1 Saraçoglt.,, 
Neşriyat MOdUrU: M, Sııml O<nrn1tl, 

Basıldıöı yer: tH. Bat.lr GUraovı ~ • ve 
A. C•.m~l.,ddin &araço.llıu m~~t-a r. ) 


