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CUMA 

Atr lka ııgalhıla 
mabarıpıer 

lıerıaıtelri ~esiri 

hı.»n: SADR! ERTEM 

SJ.&lt\LJ Afrlkıının ı,gall ü~crln 
~ den lkl hııfla.yıt J&.on uır ıa 

· ... ~,, ırtıı,:tı. Hu .t•ı u Jn L.ldınd.ı har. 

1>ı11 fiıı ta:Uı! ü.terinıle b.ır.ık t<l•ir. 
ler ulnıaJı. \'ükıa ~ljln yeşil Ma.lı.:.. 

ıa.rımı. ka la r ııokıılıııJ' ol:ı.11 miiıvıı • 
kU\ ,·~tlerJ ı:ırl,tıuı .;ıır!>t.- <ı!!eD b'r 
rÜlgı\r glhf m1>tlir kıı ,atlı blı "'ilrııı• 

h:ıllnde grri ,gittll •r Birıı::ıı'l.I lli>'tll• 

tılı.)ur, Trıı.bhHt,.ı&n iJ nit >"''· takat 
Afrfl<Bd• \'e \k:lenlı.J" bu ıin tll'I 
~nı, Iuıııııı, lfı&l.)a, ::.ardun''' mıuel 

leıııı ta3 in e1e<'ektir. HenuL bu ınu 
fi olPı; !IOD 8:tft1Dlnl t'tıl n I• .l~!°İl;Ur 

U:.ını• muıFıbıl fa,., t \•zıl) t·de Ame 
rikan k:ıV\'Pt lerı ııah llere h:il•iıııJlr. 
it ı •e ıııu.tetik lrn\\<·lll'r ~·ine motö 
kııııatJ, kıı,ıar gi;ıl ısrpta1n ıarkd 

Oo~ı·, lll'rleııwl<t.f"dlrlf1' 

l~,:;al hAılhl"slnln a .. kerlllu;e man 
%.ı.rıuı bu!lur. Fakat ıtl ıı.ıli Afrl:<a 
ya o.ııooJın Mont,go:nerf ordıı .. un•ı ı 
~~ IDl~ıt•mtr ...,..,, yathıL Loftdr.t 
t ll<tl'lt>rf!\ln. kllhdrııll"'rhıln iki yıl 

llrr aüı.otıa (H<o]n •un, aı.ıtırh.,l.n 

ı..ı.nlıama wı. \'er•n il ,\llttr!lklerin 
~tında yl'r t·ıt-ın ve yer tU!_'lll.)'&'1 

1 ı~ ':11 K~ ,ı .. ·1') polltl'< tf'91rlerln' da. 
ba tlılde. ıı bir surette hl!i ,, lllrd!. 

şunall Af•lka hı.re!olerl R ı•; ı:h 

aı:;ı\c-ri o•m1l<tm z.iv.de ınn~vl.) .. t 
iiı:erln:I!! mU!ıl'TI bir t"•'r y'.lrı•ı. 

moför 
ve mavnalar 

battı 
Kara~a agaçlar 
uenlldf. Çatı ve 
k; rem ıtler açta 

Çarr.ııl;apıda devrilen büyük at~ 
Diın akş:ım ılslü y:ığmıırla ba~ 

!ayan lodos, dun sa,\\ 21 den ıtlbıı. 
ren fırlına ha.ını almış gece 24 <!:? 

çeyrc.< kaJa ıilzg,ırm !ltir'.ıti Stt!lly-~. 
de 17 metreyi bulmıı tur. Bu sür•a: 
saat a de ~ metreyto ıillşnıuş tal<at 
bu sıı.bııh saat 8,45 ,ıe yeniden §ld. 
detlt>nerek saniyede 'iP metreye Url\.,. 
mıştır. 

RUzgArın lııtlluımııtl y:Mıı:la kar.:ı.. 
yel araı.ıdır. 

Suhunet !Jıe + S dereceye kadrı.• 
dUşını.iştür. Fırtına karac1ıı. ve de. 
nızde bnr.ı hasaratli sebep olmuş • 
tur. 

IJJ::NJ;t.••E 
Fırtına tcsırtnı il naııda da gö~. 

ıermlnlr. Haydarpa#a mendiregı 'w 
<;inde bulunım llmaıı l~letmesıne ıat: 
;: m&\'na batmıştır. Yine avrıı yerı:ı~ 

bulurı:ın bir motor de batmıştır. 
Bu motörün kime alt olcluğ'u hen'lı. 

~sbit e.dllweml§tlr. 
HaJlçde bulunan Mete vapuru da 

dc·mirini tıırıımıs f'.ihnli (iniln<' ''8 \ • 

Jarnışfır.Dcvlct denizyollıırının tıınc 
vapuru da Azapkapı önlerinde dl'. 
mirlnl taramı,ştır. 

Alman bandıralı Oes!lk gaz gemı. 
sı de aynı şeklld"' fırt•nanm tesiriyle 
dcmır taramış, faknt kendi mUrctt.?. 
batı. muhtemel bir kazının önlln.i 
almıştır. 

Devriye gezen kontrol kaptanları 

Hallı:te -batmak tch!lkesl geçiren Şi!' 
man motörllnU, Dlmltro motörU ile 
giderek lturta.rmışla:-dır. 

KARADA 

El'an bUtUn şiddetiyle devam etlen 
fırtına, karada da otrı:ok kaza.larp 
setep olmuştur. 
Tepebaşmdakf Şehir Tiyatrosunun 

ön kıı:ımından bir ptLı-ça ile ııaçaltt.l. 
ki kiremitlerin bir kıamı uc;m:.ıştur 

SilAhtarağııdakl el•l(trlk fabrika 
ınnı dil su!ar basmış, ltt'alye burava 
giderek auyu bt>şalt'D•Utr. 

Çarşıkapıda pollıı '1oktuı clvanııw 

dakl mezarlıkta btl rJk ağaç devrtı. 
mlştlr. Bu a,trada caddPıjen geçPıı 

Bingazi boşaltıldı 
Sekizinci ordu 
dtla de l!erledl 

halktan Uç kl§i de ıığacın altmda 
kalmışlardır, Bunlar Kirkor, Kaaa 
b,dls ve Ali adında U<' kl~ldlr. 

Kirkorla Kaaabldh muhtelit yer:e 
'rlndcn ağır aurette .:raralana.rak d•u 
'hal Cerrahpaşa hastahanesine kaı. 

dırılmışlardır, Alinin yaraları hatır 

olduğundan kend!Si eczahanede teda. 
vi edilerek gönderilınl,tlr. 

Yol 10,45 ten 13,~ e kadar kaplL'.1 
katmış, tramvaylar 2 5 saatlik bir 
tevakkuftan sonra ~K.rar lşlemeğfl 

başlaml§Jardır. 

Fırtınadan birçok evlerin çatılan 
uçmuş, ağaçlar yıkılmış alnema va 
dUkkA.nların tabe!A.lan parçalanmı ı. 

tır. Akaar;ıy, Kasıınpaşa, Slrkecı 

semtlerinde buluna.n evlerin alt ka•w 
1annı su basml§tır • 

Slrkecldekf GllmrUk anbarıarfylf! 

Aksaray eczahaneslnl, Mahmutpaş.t. 
da KUrkçU hanındaki mensucat fa'>~ 
rikaıımı da su basmııtrr 

DlÖER KA7ALAR 

Fırtına ve yağmur, diğ~r bazı 
kazalara ~bep olmuştur. Aksaray 
da tl"2.mvay h:ı.ttı bozulmuş, parit 
dvanm f.u)ar ba..c;mış, bir bakkal 
dUkkanmr istili eden sular bunvia 
ki Şekerlerin bir ku:mını eritmişw 
tir. 

Ünivtrsitc t~bcJerinden Meh. 
met itı-imlj bir genı; de, Fatihten 
ge<'erken, bir duvar ydtılmış. bu 
ge-nı;. vücudunun mu!ıtelif yerlcw 
rind~n varıılanmritrr. 

SON Vl\ZtYF.T 

Müttefik öncüleri 35 Alman 
tankını tahrip ettıler 

Bir çok esirler alındı 
Sahilden ilerleyen ing•liz ordusu 
Biz erte 50 kilometre yaklaş lı 

Londra: 20, (A.A.) - Müıtefık ı rip olunmuş ,.e birçok esir ahnmıc 
karargahı; Birleşik Milletlere men• tır. 

sup kılaların büyük kısmının 1\ı ı Lon~ra, 220 A.A.) - Bu cuma 
nus topraklarında nereye kadar U· günü 'lıfevyork radyosunun haber 
la~hklarını bildinnemekıedir. • .. ı· j verdiğine göre, miıtttfik motarltl 
manların Bizertaya a#ır ve Gabe~e kolları ~iır.cli B:.zerttden tahmi • 
bıı:ı:ı hafif tanklar çıkardıkları söy 1 nen 50 kilometre mesafede bulun. 
lenrnekledir. Gabes limanı Romme· n:aktadrrlar, 
lin Trablusa doğru yaptı#ı geri ce· Tetuan, 20 (A,A.) - Şimali A! 
kilme hareketinde kendisine üs ola rika h!diseleri hakkında tef&irler 
rak kullanabilece#i ana limanıdır. de bulunm "Ol Huniyan" iaminw 
Taşıt uçaklarılc getirilen Alman kıt cieki Fas gaze-te':"li Amerikahlann 
alarını Gabesde birçok binaları ele 1 Fasa ksnşı ~iddoetli hartketlerini 
geçirdikleri fakat rnüıtefik kuv\'::t• ! protesto etmekte Ve Saıshlarm te
lere dayanabilecek kadar çokluk na cavilze uğrıyan h*1annı geri al
madıklan söylenmektedir. :nak ve Şeteflerini müdafaa etmek 

için 50nUDa kadar mUcadele etııı .. 
•M leri lh.mı geldiğini iddia etmtk-

J..ondra: 20, (A.A.) - Geniş bir tedir. 
cephe üstünde ilerleyen müttefik Bu gazete netice olanlk ırasın 
kuvveUerin ön kwnında hareket blltllnlilğllnU, hüimiyetini Ve is· 
yapan müttefik devriye ve paraşüt tiklllini. milli halara ve hüniye
çfileri 35 Alman tankı tahrip etmif te yapılan tecavtıze bı'll Jronı
ler ve bunları kullanana müfrezele 1 mak itin biitlln nasyonalist arap. 
rf kacmala mecbur eylemi~lerd.lr .. 1 Iarla birleamefe davet etmekte
Almanlann 6 zırhlı otomobili tah· dir. 

Bu akşam Elektrik ispanyadaki buyuk 
ceryanı kesildi manevralar bitti 

Bu aı.,am on sekizi ile; geçe e. Berlia• !O (A.A.) - M&dıitta 

t dnkU Akıl •nil. \t• ,\ fri ilıı. lıııre'<etl 

ile .Rusyıtdıt lı.tsıl '.ıı: • ., .kan:.ı.ıt. ttıı~ '28 tank 24 top 250 oto-
Dl•ılut\"ee ntlnln ın:.ıt f '(ı ... lcrt• .,.ık ır. J J \ 
'IDa imkilııını verdiği merke1.ln!lı>dir. b • ı t t h • d • ı • 

Fırtrna cl'an deV3l?l ediyor. Yal 
mz hIZI biroz azn!mıştrr. Subunet 
dcrt<'esi düşmektedir . 

lektrik cereyanı kesilm~. tehir bı1dirıldifine ~. Valaı b61&'~ 
karanlıklara bUrilnmtl§tilr. inkıta deki btıyflk manevralar dün sabah 
hirbut1!k saat kadar atlrmllş, KL bitmiştir. Orduya verilm vazife 
ğıthanede-ki elektrik fabrika11nda du.mamn kiltle hallndeki bir ~ 
vukua gcltn bir anmdıan dolayı lruma hareketine kartı lıpanyol 
cereyan kesilmiı;ıtir. ~ayısiyJe eahilini mUdafaa etmeoktir. Netice 
gazetemiz de 98tı~a ge~ çı1mnı bu-

1 
rtk ~uniyet verici olarak kL 

ıunmakta1rr. Elimizde ol"nryan bir but edflmi,tir. 

sebepten vu1rua g~Jc!' ~u gecik.. MJıırda 81lr dl'8D 
:neden dofavı özilr dılerız . 

· Almaa lıaırau 
~':!:~:~~~!~~r.d;t:,;~;r~~tıı.vv; ~~~r mo 1 zap ve a rıp e 1 dı 
cep!leler ınul<~we 1u•tlııln Akdcııj•e Kahire, 20 AA.) - İngiliz umumi rılm~tır. DUn Slreualk bölgesi U. 
mllttrflkll'r nam: na. .ı ol ıaçtıkını daha karargO.hının Ortaşark mUnerek şerlnde kUçUk bir hava faallyetı o:. 
aonra d:ı b:.ı açılan v.>Jda giden mllt. tebllği: muş ve bu arada a\•cılarımız t:ırcl. 

: lsnunlffııgııy~ 
- ' ... . 

t"'ll<lerln Alm'.1.n o3p!ıeıılnin yiikllnü Sekizinci ordu dll!I Blngazinln ,; tından bir Junker SS ve blr Messer. 
'hafffl~t~klerf ümit t-dllmel<t«"dlr. mal ve cenubunda Harlemeğe devam c.lımidt 110 dllşUrlllmUştUr. 18 son. 

Hu kadarı dahi :r.aman um<.tn mllt etmiştir. Martuba ile Slunta ara.sın. te§rinde bir Junker 52 daha dllşUrllı., 
tetiklerden umıtıerlnl ke11er gibi olnn da kıtalarımız 28 tan!•, 24 top ve 250 dUğU öğrenilmiştir. Bu hareketle•. 
ıarktakl muh:ırlplerin maneviyatım otomobil zapt veya tahrip etmişler. d<ın bütUn tayynreler!m!z geri dön. 
tazeledi. O:ınlandırdı. Hııtt.l Ruzvel dlr. l8 • l9 sonte§rın gecesi Tunus mllşlcrdir. 
Un .&u11yaya yapılan yardı;nların hava meydanına k&l'!;ll hücumlara de Berlln, 20 (A.A.) - Alman t~bl!.. 
'lnüfredlltı hakkında. m~ll\mat vern:e vam edilmi§t.lr. Han~arlarıa isabet. ğ1 Bıngazlnln tahliye edlldlğlni t<". 
meııf bir taraftan Afrl!<ıa ÇıkarınrLt11 ler kaydedilmiş ve yangınlar çıka. Yit etmektedir, 

Bu h arb in 
garabetleri 

hakkmda yapılan aııkerl mahlyetteld 
tefıılrlerlnıı bir cevap olcJutu gibi be 
rı t.araltan el& dlrlle11 mant>vl.ratı 

takvi)e gaye,.:,,i takip 8tnıel.teıtlr. 

Afrika çıkarmaaı İngiltere ve A. 
merfkada da barp wevldnl arttırını;t 
tır. 

Am1ırfkııda ft laıııterede mUtte 
ftklerln uyuıuk bir halde bulundu'<. 
larrndan ıtkAyet eden unınırlar var. 
dı, Afrika tıkarm&•t. Montgomerl 
ve A;p:enhover ordu:ıı.nnm h~r3k~t 
ler:t bıı unaıırlar Uz.ertncle mil91>et, bit 
teslr yaptı. Muharip olm&ma1da bl". 
raber .barp nbıuıı olan Mıııırılakl te. 
lir Ort~rk memleketlerlnien d'\ 

ita ziyade oldu. 
Mısırda ııc>n bir yıl lı;lnde, İngiliz 

Orduau pöJde ytıqeri edip Nlle yak. 
la,t,ıkça tngllt11rey8 karşı mınl 1an . 
ınatar oldu. Bu mınld'lrırn"la.r uzu" 
l!amandaaberl mlh'P'f't' propagandaııı 

Ye meı:ıt-t blrlltfyle bel'l.-ınen mu 
httıerdl' dikkate JAyUr aklslflr bırak. 
"111tı. tnıntz ordueunun rk!'atl tak. 
diJiade .Mı•ır &l'a&laiııln tahrip eıll' 
.._l ihtimali bir mubalf!fet yarattı(" 
rtbl, Veld partlef ıçtnde 4f' ta11ftvev• 
'Yol açmıttı. Vf!fdln aakl umumi kt. 
mı Makran paşa bir muhall'fPt paı. 
tlst blle kurmuıtu. Y)ne bu zaman 
larcla Kablreoln taıtrnız devrlnd.-ı 
~k tehir ilin edlhaHlnf l•tlyenlPr 
~ bir K'nlP ~kll ediyordu 811-tar• 

tönı K11hfre hgtllz mftdafaasn.a "'' 
~•11ta ballm'! sokulm•un:ılıydı. Yln;o, 
lıt. ar"rt" vaprlan hıt·"ı ııı•vıtıııl l'ıı.h•I 

(Arkası layfa 1, 8tltwa 1 del 

Tama: BiR MUHARRiR 

lnhisarlar idaresi 
·Bazı nevi sf garaları 

satıştan kaldırdı 

HtTı • .r::RIN ~ğ kolu Hes bir 
tayyareye athyarak tngil. 

tere topraklarma indiği zaman her 
kesin parmağı :ığzmda kaldı Bu 
.-<fama kimi deli, kimi' de \'eli di. 
yordu. • 

Ne deli, ne \'eli, Hes Almanla. 
rın Rusyaya t.'\arrtrıundan ev,·el 
lug-ili~rle bir anln..~ma yolu bul. 
ma.k için fn:::iltereye gitmioıti. O. İnhisarlar idaresinin hazırlamıı oı. 

duğu program muclblnce mamuıa.tı:ı 
ııtandarlze edllm~ini temin 1çln s:ı. 

t.Jıı mahdut oıan harman it.ıbariyle 

de yekdlğerine benzlJ&n bazı nevi st 
gara ve tütünler piyasadan ~aldın• 
mııtır. 

Kaldırılan sigaralar ~unıardır: rnda Lord Hmnilton gi'bi dO'ôtuan 
Samsun ince, Çeıılt algarasının ıo:> , ardı ve kendisinin İnı?ilizleri ne 

IUk ve 25 liklcrl, 1 inci kalın, Endll!., l;adar ~\·eliğini, Alman • 1ngiliz 
Hanımeli, KöyıU ince. Tiryaki ince fıarl.ıiwlen ne kadnr acı dııyma•n, 
Blpralariyle EnAıa. ve ikinci köy.il ' liizım geldi~ini herke-4' hiliyordn. 
tütUnlerl, Fak."'t bu hnr<>kcti sırf kendi İ'i · 

tek \ 'e iradesiyle mi yapmı'5tı, yol<. 

Şark Cepties•ınd ,~ rn Hitlerin emri~·ıe mi! Bu esaı;ılı 
.:;; rıol:tn m«hnl kaldı. Muhakkak o-

hn blr şey varsa He". bu hube 
ları :ıkim kalmıştır. t11;:;'1?ı~n Alman~·ada vaı;ı•van tngi. Berlin: 20. (A.A.) - Alman or 

duları Başkuıııandanlığının ll"lıliği: 
Kafkasyanın halı kısınınchı · vu· 

ku bulan mahalli miı,ııdemder es· 
nasında Alınan kılalıırı çok alçak· 
tan uçan tayyare rilolarımn yardı 
mı ile nıuknlıil hücumlarda bulun• 
ınıışlar ve düsınan kın \'etlerin! ııa· 
reket mevzilerine almışlardır. Ala
gir kesiminde \'C Mozdok ve doRu• 
ııunda düşmanın tekrarladığı hlı 

cunılar kılalarıınızın uyanık müdn 
fauı karşıoı;ında akim kalmı'5tır. 

lltı dnşınan gurupu yokedil· 
mişlir. Slal~~radrlu hii<'um kıtnia · 
rırnız hirkaç ev bloku işgal elmiş· 

lerdir. Dü~manın mukabil lıücuın• 

Don cephesinde Alman ve Ro. liz dostluğunu temsil edi~·ordu. 
men kılaları dü~manın mühim pi 
yade ve molörlü kuvvetlerine kıır"ı 

celin muharebe) c giriş.nılşlcrdlr. 
.l\fovkova, 20 (A. :\,) - Ncşrec!ı· 

len hususi bir Ilus teblilUne göre 
Ruslar, Kafkasyııda \'IL\cfiJ.afkas yJ 

kınlarında mühim bir muuıffakiye: 
kazanmışlardır. 

Almanlar 5,000 öın \'C hlr o 1<n· 
dar da zayiat vermişler, 144 la u· 
350 kamyon, 70 top ve saire kny
belm i5lerdir. Almnnların 12 ,ıri 
zırhlı togayile Brnnclerhıırg'I alayı 

en fazla zayirılıı uğrıyan lıirliklcı 
dir. 

1'ki ~n e\'"Cl de, tn~ilterenin 
Hindistan Nazın T.ord Emcrı.nin 
oğ'u Con Emeri. Paristen Berline 
ı:;itti ,.c Alman rar1vosundft lngil 
tereye hitıthen bir nutnk söyledi 
Bu hal;~r hem Londra, hem de 
r.e:-ı:n tnr .. fından ,·crilmi~ olduğu 
için rloğru)u~"UJUI hükmetmemiT. l!\ 
umdır. Con Emeri'nin Rerlin 
rar"yosun'l:ı. İngilizlere hitaben 
ııe "Öyle<liğini bilmiyorsak da bu 
nu talımin etmek zt>r bir !ileY de. 
~tikli'!'. Herhalde bu ~enÇ de aynı 
ırka mı;-no;ııı, iki ~imal milleti ara. 
ı.ında harbin de\'am etmesinde ma. 

na göremediğirıi anlatmaia plrf
ınış olsa gerek. 

Bütün bu tetebbllslerin fayda • 
Kız olduğuna &ilphe yoktul'. Sulh 
ne. Hes'in 1n~iliz topraklanna in· 
ınesinden, ne de Con Emeri'nin 
radyodaki nutkundan dolabilir. 
Fakat hPr iki bidise de garabeti 
ba.Jmmndsn üstünde biraz durul. 
mata değer. 
G~n eı"han harbinde bana 

benZP.r bltfise~re Şahit olmadık. 
Bu harhin slirpriz çeşitleri 1'ra· 
tomda böyle§i de var. Çönkti bu 
defR cihan hllrbinin sebepleri fn. 
giliz • Alman !J&naviinin reknbe
tine inhisar etmiyor. Mesele çok 
ıfaha dallı hudaklrdrr, !\raya kar. 
ma kanşd< hiiniyet. rrkçılı'k. bol. 
~cvizm dın-alarr ı:;riyor1 zihinlerj 
bolamlırryor ve fikirleri kanştın • 
yor. Uzak doğuya ve nihayet bu. 
tlin dünyayı tehdit eden sarı ırk 
tehlikf'fli de caba. 

Ktnnrzı, !an, Aİyah birtok ala. 
calr renklerle nfulttıa heli'ren teh
likelere t<ar,ı tnı:iliz 1'1man an
ln!lln:ısrna tar:dtar onalsr giirfllü 
ror. Bunlann dünyaya hayret ve. 
recek kadar ytik11~k ~<tle konu~ 
hilmt>leri, A \'ntpada ya,ıyan lı:u\. 
\'etli et>r~yanlan temsil etmeııin 
ılendir. 

Fakat t.ekrar eclelim: Bilhasu 
riha.n harbinin bu kadar lm:ıştığı 
~iinlcrde bir Alman • f ngili'7. an 
la"-mao:mı ilmit etlenleri büyük ha 
yal sukutlan bekliyor. 

lagllterere 
gl tlrlldl 

Lonclra, ZO (A.A,.) - ~ 
esir edilen Almuı eeterl kuneti 
komutanı general Ritter Von TQ. 
ma lngiltere:ye cetiıi.Jmiltir. 

Bu ölü de 
kim? 

Albay birdenbire durdu 
Bir ı;a'VUIUn ve bir ukerJ dok

torun beraberinde bulunan e1'iD 
tqıdığı bir eedye yamacm aaf 
tarafında görünmtıetll. Albay 
sordu: 

- Bu da ne ~VUf! 
- ••• bir ceeed, bir yıl evevl 

ölmU, bir ada:nın tt.sedi vtlcu. 
donda biıttaç kurşun ve gülle 
yaram var. Bir kulafı yırtık. ph 
daman dilti1miı. 

Bu kelimeleri ititir ;gitmez bir 
tabur komutanı titremekten ken.. 
dini alamadı, garip bir .eesle mı.. 
nldandı: 

- Hiın ... Ben bu adamı tanı 
~·orum. 

Bu satırlar 

r.a "on ~alrllra•aıa 
Birk~ güne kadar beılryaealr 

Bu ö lO de 
kim? 

Romanından almmlfbr. 

Bir harp meydanında on do-
• kuz sene sonra bulunan m.çhul 

bir cesed dilnyanın en anlışıl. 
maz ea~sluk vak'asının earannı 
nasıı ~~ırdll. tJ9J.U!Rf ~ • 
hattA 1939 haribinin bir eaeus. 
luk hikiyf'Si bu eserde 8.(Iğ:ı \'U. 

ı nılmu~tur. 
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lrllla iş a in ii 
m bai er 

üzerinde ı ta iri 
Mahkeme Salonlarında BİR. iKİ j ŞEHIRDE24 YURDDA 

~~.:~oA sAAT Yanın kalmış bir muhakeme 
TA 

';Ak§amcıları'' Hgilendiren 
bir mesele 

~ (Ba,ıarafı ı tncl sayfada) 
yetlerin tevkif edllml1' olmııları M•. 
sırd.al•i vaziyetin ne lmdar enıllııelt 

olduğunu gösteriyordu. 

Hu kupona eklenet'l'k gonıJerllecıı .. 
hı nrama. ve iş verme il!tr.ları Eıı Mııu * Va,i Lütfi Kırdar dUn ak.~ 

.\nkaraya gitm~tir. A.nkani.da 
bir iki gli.'1 k.:ıldıktan sonra döne. 
c:ektir. 

"' Fatihte Katip MuElihiddin ma 
.alle.sin hacı dağıtma birliği reisi 
Haşimle azadan Muzaffer, kal-ne 
~atmak suçiyle Milli Korunma 
t..füddeiumuml!ığine verilmişlerdir. 

* Limon İskelesi civarında ça. 
lrsan bazı tacirler, ihtikar suçiyle 
Adliyeye verilmişlerdir. Bunlar 
ırasında: Hayim oğlu Salamon 
Bahar .Sa.bucugil Limited şirketi, 
·;ağ iskelesmde 13 numarada Kir. 
yako, Halı! Orhan Uzunköprü, Va. 
sil Zalıarya<lis, Mehmet Kirazlı, 
Osman Akın, Selim Başar-an Hü. 
feyin Kuru, Yani Popodolos, Hri3 
to San, Arlin Topa~oğlu, Ceva1 
Sever, Yusuf Toka. Bilal Pişkin, 
Haydnr Çetir., Eter.ı Erkevct, ~ük 
rU Boyanlı, Hadi Akb3.ş ve tez. 
gıihta.r Terdof, Ahmet Nuri. Niko 
Kadarçe, :\fustafa Pekmeriler, 
Iıitıstafa Demir3ar, Ziya Olur, Yor 
gi Kazaplar:e 1!e vardır. 

• Aksarayda inşasına ks.rar ve. 
rilen İstanbul tarafı ikinci otoma 
tik telefon santralı inı;asma baı;. 
Ianılmışttr. 

Yurtda: 
:r. Balıkesir ,·ilfıyeti i1e havali ~ 

fİndeki yer sarsmlılan foo;Jlnr1a 
ılenm etrnel<tedir. 

Sındırgmın Gölcük nahiyesi 
merkezinde 17 e,· tamnmen Z8 ev 
otnrıılıtrnıyarak derecede, Esmen. 
dere 'köyiinıle 30 ev tamamen, ge. 
ri kalnnlnr oturul:mılyacak derece 
de ,pkılmı,.;tır. Burada bir ölü var 
dır. 

Zelzele l>ilhas a. Bil?;adicte bü. 
JÜk ha.,nr yapmış, l•asnbnmn 880 
evinden yü1de fiO ı ta~tM üstünde 
t•alrn:ım::ı.k lizere ha.rap olmuı1tur. 
Geri ];alan cvlf'r de ohımlannva 
cak hale gelmi' tir. Diine kadn~ e~ 
knz altınllan 6 ölü f:Ikarılmışur. 
Bigadiçin Neyzen ki.iyünde 27 ev 
tamamen, 48 ev kısmen, Işıklı kö. 
yiin<le 45 e\' tamanıen, 30 ev kıs. 
men, Rıılath l<i>yiinde 48 ev tama.. 
men, diğıorleri kı ımen hftrap ol. 
fflD!'jlUr. 

Kızılay tarafından bu mmtaka 
da acil yıırtfrm tedbirleri ahrımL":ı, 
~dır ve yjvecek ~önderilmiştir. 
Dünyada: 

:r. l\f:ı<lagaı;knr adası e!tki umu. 
mi vali<ıi Anet, k:ınsı ve ik~ mesai 
arknda<Jiyle me,·kuf hulunm'l.1•ta _ 
lhr. 
~ İspanyada kısmi seferberlik 

. hareketi sona ermek üur~dir. İs. 
panyada böyleliWe, silih altmda 
bir miiyon ao;ker bulunaca~ • 1 

.,,_ Yeni Gine odns1nda, Avucıto • 
ralyaJr ve AmeriknJı Jnıvvetler her 
tım~ftan süt"ntle ilerlemektedir. 
ler. Diişman. Gondan Buno.YB ıt~. 
den sulıil yolu boyun<'a ~ıkıf'.ltrnl_ 
mı5 bulunuyor. 

Ada Uzerinde l'ereyan eden ha. 
va muharebelerinde dü_şma.n üç 
neaJ< lrn.yhetmiştir. A~ bomba u,. 
raJtlamnız, bir kruvazör ve bir 
tnuhrihi bııtınmşJardır. 
~ General lUiUer. Avrupa harp 

e;abasında bulunan Amerikan ha. 
va 1Hn'Vetleri hMktımanda.nh~a. 
tayin edilmi5tir. General Miller, 
başka. bir vazifE'Ye tayin edilmiş 
bulunan genernl Spaatc;'ın yerine 
~e!ınekte<lir. 

Zenci Emine, küçük kızlara serbestçe 
nasıl fuhş yaptırıyormuş J 

/
ÇKt Jle aram hoı; değildir. Her İskenderlye kapılı:ı.rı önUnde yapı, 

Dakikada paraıı;ız ue.5redl1ecelıt1r 

llAn13rın gıı.zet;ede göriildtlğ'ü ,ekilfl• 
oimaMmı dlkl<at edllmetl<llr. f!:\·lenıııı: 
teklifi göndereo okııyııeulatın mabfuı 
l•almıı.k üzere sarlb adrealerlıı~ bildir, 
meler! IA.zımdır. 

f 

hangl bir ziyafette, bir all<) lan harplerin seslerini Nil J•en."rların 
toplaİıt,ısmıla blr Jkl ta.ne çakınırdı. dıı. işitmenin miimkUn ohluğu bir z~ 
ğım olur. Son gUnleorde blrl>aç defıl manda. Mısırda cereywı eden bu M. 
'Ankara. seyahati ıııı.slp olduğundar dlseler her ıteYden evvel Firavunı ... ı• 

.\sllye Sel>lzlncl cı:ı.a ınahkemeııı~ - tHker. bu gibi ziyafet veya davetlerde bu. memleketinde İmparatorluk nl\fuzu • 
niD mUbaeirl uzun nı:un bir hayli 1. - Kaç yaıırnda.ıımıı ıunamn.dım. Ancak muhtelif cins i~- nun ne derece sarsı}mı:ı olduğunn 

iş ve i~çi arıyanlar: f 

sim lJağırdığı hıı.lıle mıı.hkeıne:len - 55. kilerin bllha~a rakıl.uın lst,anbuldıL bir delildi. llalbukl l\loııtgomerı or. 
icerlye ıincak ikisi kadm biri erkek - Neredo oturuyor&un? laz bulundnğ'unu gazetelerde okuyo'". 'dolarının Uerl yürildfiğll, Uomel kuv. 

"' Yüksek tahsiline devanr elnıck 
istiycn bir genç; mektebe y.ıkınlı~ı 
he:sabıle Kabataş Beşiktaş gibi scrı.t 
lcrde olmak üzere orta. halde me 
bilyalı bir oda aramaktadır. Ahlfı. 
kan emin olunabilir (Ecele Arn 
nıyor) remzine mliraeat 

'olmalt üzere Uı;ı l<!şl girmı,, suf;'lu ye. - Beyoflnnda Abanoz Hokağmcll\ 'duın. Geç~n akşam içki lle arası pel' 'vetlerinln yüzgeri ettiği nlsbette Mı. 
'rine oturmuşlardı. Emlncnln evinde. lyı olıı.n bir dosta. yemelt arasınd~ ~ırda İngiliz prestiji kuvvetlendi VJ 

Ka.dmlnrdan blri<1l, :.lm'!ilyah bk - Ne lıt yapıyorsan 'l 'ufalc bir Si!'le rakı ikram etmek ısta. İmparatorluğun manevi otorltest ıı. 
~nclydl. Kalın, p:ıtlak dudakl& - Bu evde hlzmetçllll<. 'dim. Oturduğumuz semtte lnhJsar fokları kapladı. 1nglllz Jttltalmıa bet 
rı, yuvalarından fırla.mı, iri gözlerı, Hüviyet tesbttı işi bittJkten sonra maddeleri .s~tan ba.yllerı, lçlil flatau zaman sadık ka}mt;J olmakla benı 
'\·ardL K1MCık boylu, fB7Ja şişman hılkim, klitlbe sorgu hAkimliğlui1. ıfükk!inları dört döndlim, tek bir ,L ber Nahns pa,a ttti!ıılttıın daha kuv. 
50 yaşlarında ve ba'} örtülii idi am. ka.rama.me!llnl alrnırıasını emretti. şe raln yoktu. Nihayet eve eli bo, vetıı bir lisanla. bııh~etm"'ğo ba.5l:ıdı. 
mıı, ayııkJarında, Beyoğlu vitrinlerin Katip okumağa ba1l~dı • döndüm. Ta?>iatlyle bizim do!lt da. 0 '.Netekım geçen cuma glinU Sa..ıd 

* •rakdirnamelı bir mu~llfm Bey • 
yoğlu ve Şişli civarmd::ı hususi der.1 
vermektedir. (Kirazoğlu) remzln~ 

mUracaat. • 3 
tıe görülen ıo llralık bopsltll ayakk:\ Bundan anlnşıld.ığ.na göre, bu da, aksam ufaktan olsun çııkı!!tırıı.ınadı. 'Za.glnl paşanın mezarı başnıda bir 
bılar ,·ardı. vada. asri sucıu Arap Emine Engind:. İç!<I mvaki ne zaruri bir gıda. mod. nutuk söylfyen Naha11 paşn tngllte. 

* Lisenin ikinci sınıfında oku • 
y:ın esTd yazıyı iyi bUcn çok fakir 
barınacak hiç bir yeri olmayan, 
sefalet içinde kıvranan bir genç , 
tahsilini ypaabllmek Icln calış • 
mak istemektedir. kendisini bulun
duğu feci vaziyetten kurtarabilecek 
iş s:ıhiplerinin (Yoksulu kurtarın!)' 
remzine müracaatları - 3 

Diğeri bir zavallı tdl; boynu bükül< Kendl<ıi uzun senelcrd"nberl Ab ı 1 ılesidlr, ne de bir giyim vaıııtıısı... yi §U sözlerle övmll<Jtür: 
kamnz, zııyıf bir ı,Jıtfyardı. Bu da noz soJı:ağıuda Jşkttiğl umumi evler zevk için bir masa haşmrla mideye ' ".Mütteflkimlı; sözünü tutt,u, ve a. 
baş örtülii, basma enta.rtli, a.yakh.. de henllL 21 .) aı;ıuı biUrnıemlş birçol• ~indirilen bir mayidir. Ancak akşam. cı günlerin son <ıaatlnl de atlattık. 
rrncla ecıld bir ku. çocıı~'1l ayakka.bı<ıı genç !uzları fuhuş uçurumuna slirül>. <•ılar iı;ln muayyen sı:.at gelince .k<ı?n 1ttifakımız son zamnnlrırdn bile en 
Yardı. ı lüyordu. Bunlar arnııında 12 ya'.}m dl tlibjı-lerince ı:u zıkkımı velev ki 1yi bir yolda. geçmişti.,, 

İki kudıuın ortasında duran erke\, dan 18 ynşma kadar birÇolc genç )Ummk mezeıılyle olsa yuvarlamak. Nahaı pır.şanın nutku Çö~UJn Mos 
ist>, kadroların ancak om117Jarına ye. kız, herhangi bir usu.le lı:andrrıla.rak ~ler tUrlli gıda ma!lılı>lıırlnden da.h~ kova. seyahatinden dönerken ynptığt 
t,.lşebiliyordu. Gıcır gıcrr boynll!D.Jş a. bu eve atılmı, ve nihayet. birkaç ııe, üstün bir ihtiyaçtır. 'Vaadin şükranlı bir covnbıdrr. Çörçtl 
yakkabıları, ayağın• d.-ğlşt)rdlkı:t ne !Cinde gen~liklerı eml}erelc bir Benim b~gün yaımal< l!'ltediğlro Mısırın Britıı.nya adası gibi mUılafna. 

• Orta mektepten tahsilini t;rk me< 
burlyetinde kalını.ş, genç b}r Tür~ 
kızı: asgart 25 Ura UcreUe 1f anyor. 
Müessese ve ticarethanelerde sO.ttf 
memurluğu, kasiyerlik, kitapçıı!rda 

satış memurluğu gibi vazifelerle büro 
1§.!erjnde çalışabilir. İstiyenleriJı (Ha 
yat 151) remzile gazeteye mektupla 
mUracaatları • 8 

pantnlonn ilerl geri l'itme.,e p:ıı;ala posu. halinde da.ha. Adi yerlflre, me'>t' .,ey, ne ralnyı medih, ne akşamcı ol. edileceğini söylemişti. Mısır başvekl. 
nnın gPnl!lli!;inılen lınldiııı yok gö. 1 lA Zlbaya, Galataya dil,ınü.,terdl. mıyuııları rakı;va teşviktir. Sadece ll bu müdafaa ile tubııldmk eden 
-riilcmlyeceldi. Ve Emine Engin bütlln bunlar• 'bir mü,ahede~1 tesblttir: bir hakikati, kuvvetlenen tmpamfo!' 

_ Adın! rağml'n kantmun pençesinden da.l.ın.\ Hiçbir dilklı:~nda •:ııkı yol•! Alil.! •• , 1nk prestijini böylt>Ce ifa.de etmlştk. 
- Nuri. kaçmak jml<Aoınr bulmntşu .• \le!!el.A Artık ak,ıımcı olan ela olmıyan da. 7;ııfer Arap memleketlerinde de preı 

birçok büyük ya,takı kadm}ıı.ra. alt tnldeyl bozan, insan ha.yatını zehir. UJı takviye ba.kımındıın bUyllk bfr 

'nüfus k~~tlıırı ole geçlrmi, ve bun. liyen bu içkiye veda etmelld.ir! Fa, 'nlituz icra. etmiştir. Hatt!I. deneblllr 
la.rı çalıştrrdığı ldiçtik lnzlara. vere. kat lş öyle değil!.. Kö,edrkl InhJııa.r ki İnglltere miltteflkler lehine ~m. 
rek isimlerini bunlaM glire değiştir. bayiinden yok cevabını ahyorsunm:, patik bf.r cereyan bile husule getl,•, 
tnlştJ. talınt ~·anında.ki lçldll lol<antanı.ı 'iniştir. Afrika çıkın•maınnm Frans.:t.. 

- Ne l~ yaparsın. 
- Konıhuyum. 
- Nerede? 
- Topltapı me:ı:arlığmda. 

Uft.klm, .Surlden !'lonrıı :ıenci kadı. 

na hitap etti: 
- Senin adın'/ 
- Emine. 
...:. Soyadın? 
- Engin. 
- Nerede oturuyorsun! 
- Bf\yoğ)unda, Abanoz sokağınd~ 

, . . numarada. 
- Ne ı, yaparı11n' 

- Boş mu oturııvonıun! 
- Hayır. 

- Eh 11öylesene. 
- Şey,., Söyledlın de. J"ıtnl. Abı1. 

ıno~la genel ev ıııblblylıın. 
- Peki otur yeı·lne. Sen kallı;. 

'Adın? 
' - Kadriye. 

Soyadm'? 

Bir Mısırlı vapurla 
iskele arasında 
sıkışarak öldü 

nrın :ıkşanı, B~bekte bir kaz:ı Ol· 
muş, bir ad:ırıı vapmlıı iskele am
sın:ı sıl;ışar:ık feci hir Ş<'kild<' i.'ıl

milştür. 

Ölen aclam ~!ısır tnlı'asından 4tJ 
yaşlarında Mehmet adrncla birLn
dir. Dün akşum s:ıat 10,5 r:ıddeJe. 

rinde Bebeğe yanaşnn vapurdan ö11 
ce inmek için :ıtlam:ık i'>lemiş, fa. 
kat ay:ığı knynr:ık diişmüştiir. Bıı 
sırada da vapur yana5mış Ye l\leıı 

met vapurl:ı iskele arn5ında par .:ı 
I:ınmak surrtile derh:ıl ölmiiştür. 

Hadbe:ı:e nıiirldciuınurni nıuavıı• 

!erinden Kemal Öz~obun elkoyın:ı~ 1 
cesedi mu:ıyene eden :ırlliye do:;. 
lonı defnine nıhsııt vermiştir, l 

Böylece l<üçülc kızların serbest(,'e - 'Vitrintneo bir göz atryorsunuz. Bunurı 'ıla. husule getirdiği tesir Alrikad~ 
fuhuş yapmaları yolunu bulmuştu. vitrininde yUılerce rakı te'1hil" yaptığı değişlk.Uk ne mukaye'!e edl. 

Fakat blr sıçraram Qeklrı;e, ik' 'ediliyor hem de her çeıslt rakı... Bl. l 1emiyecek lmdar bUyl!ktUr. ttk t"5lri 
sıçrarsın ç~kirge, nlha.yet ... İşte E, linci sınıf r,ıcıu yerden tutun.uz ru, ~ransanm üçe bölü~.mliı; ol~asıdır. 
mJne Engin de nihayet yakayı ele en kotü mey.haneye kadar hepııtnde Pet.en Fransa.'>ı, do Gol F ransası, 
vermiştir. Ev basıtdıkt zamıı.n bit 'bol bol rakı buluyorımnu:ı! Oanmız Dar]aR _ Jiro Framıası huglin Af. 
~ekilde sahte nll.tus kfttı'dt knllaoa.;ı lçmek mi ıııtıyor'! Mutlaka bunlı:ı.r. 'rJ.k.a. işgall ka.rşısnıda ı,~ransayı tem.. 
birçok küçük kı:ılar bulunmuştur. dan birine girip 10 • ııs Ura brra.k 'sil etmeğe 4;&lışmaktadır. 
Bunlar :\leliha., Dilber Zeynep, BehC 'manız lft7.tm !.. ' İşgalin Fransa.da. yaptığı dlığer 
(1(', Zarife ve!i&iredlr. • Acnbıı. bUtiln bu yerler rakı stoku 'bir te..<ıir de mütareke ı;rilnlerlnde 

Emine Engin bunlardan bir krıımı, mu yaptr dersiniz? Yok'!ı.ı. inhisar İnglltereden dı>rhnl t~llm olııeağına 
na da sahte nlltus kAğıtlan çıkart. bayileri kendilerine verilen müsltl. inanan bir takım devlet adamları, 
mış, bir kısmının dıı. yalan şahitler~ nıtı bu gibi yerlere yükcıl'k tlyatla mn üç sene ısonra. hAli\ harbin bit. 
le yaş,Jarmı b1'yütmllştllr. 'mı devrediyor'! medlğfni görerek Ştmali Afrika Fran 

Kendisi bu l'tleri çevirmiş, .'.\lura.d, · Benim lmlağıma. &"elen sözler ban, sasına gelml!f olmalarıdır. 
Nureddin, Meljh ve Kaılrlyeyl bu iş. tan tt-yld eder ma'!ılyette.. ba.ır ' lUeselli. Peten hükftınt-ılnde nazı" 
lerlnc fll•t etmiı:ıUr. dükkancılar da l<endlterl i91dlerl 1ık yapını, olan Flanden'Jn ve bazı 

ııa.klayıp b[r nevi ''yoksuzluk,, ya. nazırların Şhnaı Afrtkasma gelme.si 
ratıp yüksek fiyatla satTyorlarmıj! bunun bir mtııa.lidlr. Birbiri tle anla 

KAtfp kararnameyi okuduktan 80n lşittlğime göre sekeerı kuro,hıl< bir ır:amıyan ÜÇ Fmnııanm lsbat ettl.b'1 
r:t mUddehımuıni mnavlnl, bl\di'4~Din !)işe rnkı 125 • 150 kuru,mn:t? tnlıl. bir tek hakikat parçalı Frans:ı.nm 
ahIAka mugayir suçlardan bulondu~u sarlar id&restntn dikkatini çekerim. '--dö ~l hartC)- derece derece nl.. 
icin gizil görlllm!!slnf f<ıteill. Rt-is ıJ,• ~iadem ki miipteJAları ve zevk el'OO 'lıa1 zaferin müttefikler tarafında 
ba yold::ı. kurar v re: .ıı. blz}e:ı dı,a. ' bı rakıya bu kadar rnzla para verL. tıııluncloğuna inanmış olmasıdır. Bn 
rı çd<artarak ıınlonun k!\pıla.rını ım yor, içkili yerlerde bir şişeyi 10 • şuur Şimali Afrtka.nm işgali ne sa. 
pattırdr. 15 liraya içiyorlnr. O haldi' bu faz. 'rahat peyda .etmiştir • 

Ben do böylece, mahakeme~i aa. fanın inhi'la.rlar ld&rc~inln, dol:ı\'ı'liy Şimali Afrllm f:ıgnllnln ttalyadakl 
tal< bu kadar dinfom~e mnvaffak le devletin kMn'lma. !{irınet1I ıla.'ırı tesiri çok şidıletlidir. tş~alden ııonn 
oldum. nıtina<ıip olmaz mr? c.ıe<ıırr<'.a bir m::ıkale yazan Ga.vd·1 

ADLİYE MUHABİRİ YEKTA RAGIP ôNEN mak:ılP~indc iş~nl hndlst'slni bir t. 

, t y rış a 
~~~~---iO~~~~ 

talya;ı ıııeıı!'lesl olmal,tmı zlyaıle b~r 

mihver ıtu\·~~T hııllııdr. orta;nı ntmak. 
ta trhlll<enin f'lh\rH~i flcı knr;;ııltı!;ıt.. 

ca~ıı:a h~rf't rtmelttt>dir. 
Şimali Afrikıı lygallndrn Roıırıı ve 

Aldırınız: 
(A.G.) (A.U.) ı(Aoele llıUC.) '(B.Ş. 
kimsesiz). (Bulunmaz) Bay Faikı 
(Çabuk olsun (Dadr) .(E.F.), '(E.M. 
(F. U. Ş.) (F. D, K.) (Gün) '(GU!er 
y1lz) (23 iş illtiyorum) '(Fethi 127' 
(M. D.) (M. E 49) (Nellf) (O. !.) 
(Ôzbaba) '(P. A.). (79 ressam) (R.A) 
(Samim1) 

'Gaydanın maka.IesiD.ln fntl,anndao 
fn'Vel Afrika JıAcföııell'rl hakkmda. AI. 
lna.n propaganda ner.aretlndcn mli_ 
hlm olma.mnsma. imkAn olmıyan bir 
haber çılmııştı. 

Bu habere göre, Alman mrlhfille. 
li Afrika harel<ctlnL btlba!'l<uı. !ffoıı: 

'ııef<'rinl bit ilert mevzi addet tlklıuı. 
nı blldfrmı,ıerdi. Gayda.um makalesi 
'sanıyoruz ki dünya.ya tehdit savıı r. 
Dıa.kt.an ziyade bn zihntyete hıtaıı 
etmektedir. 

Uçlli pakta imza koymu_, kilçil ' 
memleketlere gelince, bunlar işgal 

\:ıunt,akasmdaki hallmı İngllfz ve A. 
'lnerlkan kuvvetlerine gösterdiklorı 
Sempatiyi, yakrnlığı kendilerini teh • 
dit eden meseleler dolayııılyle bllyti'• 
nıüttefiklerl için bllha•ııa ltalya lçbl 
göstermemektedirler. l\leselA Romıın 
ya, Macarlstanla, .U:ı.ea.rtıtan RQ. 
manya ile ihtllAf hrı.lindedlr. Romım.n. 
ya Balgıırista.ndan emin görUnmesi. 
ne ra.ğmıın şUphededtr. 

l:'lnıali Afrika IŞ!:'alln ikinci hat 
tıı.sıncla höyle oldu. 

SADRİ ERTEM 

Bilet siparişleri pazar günleri saa · 
11 e l<adar kabul edi!ecek 

afıa Vekaletinden: 

~~~~-o~~~~-

a za.m an fu lletıerin para 2rı da ,aza.ı·"' 
tesi sabahından HifJareo öiienecek&ir 
HABER Gazetesi Müdiirlligünden: 
Gnı.etemiz Anl•ara at yıırışla.· etmeği temin etmiı: buluıınıal,ta 

rının bnhsi mü~terelderinc ~ehrj- yız. nu saatten ı.;oııra siııııri~lcr le 
mizden i~tira1< eden olrnyueulnrı· lefonla Anl,arn) ;ı lıildirilcc·cl•lir. 
mıza. büyük hir Jcı)la;rlrlc ilaha tc- Bundan bı::5lm <,jnıılive kadar 
illin etmiştir. 'lı:uaııan biletleriıı ·ı:arşıı.nılı;J µ.ün-
Bunda~ böyle bilet siparişlerini leri da!;1ttJğmm il>raıniyeleriııi de 

cumartesı ak,amma kadar değil. pazartesi saiı:ılıınıl;rn itihar<'n ver 
pnzar ~tini:. saat 11 e ka<lar knbul l meğe ba5hy:ıra~;:. 

f':l•siltmeyc ıı:on•Jwu iş: 

l ~ K<'c.Pc.11 sı: ışlerı on yedinci şube mllc!Jrlil~U bölges: içinde buluna.n 
Pamııkovaı:ın !:!ıık:ı, va r.ohrlnden sı:laması ve ısınllI t~lerı ta.hınlo ~dilen 
kC'ş!f bel'!el t.yat va':.'di rası Uzcrlo Jen ( 1:53~'l38i lira SO k-ıru,tur, 

l. - F:l<sı • mc t.7 11 O~:! tarı::tjne mstlıyan cuma gllnll saat { Hi> de 
.\r.karada .:;u i;.:erı rei:>.!ğl b,nuCJı içinde toplanan su ekaiıtme l<oml8vonu 
oıJ.ı;mda kap,ıu c.ıırf usu 'ıle yaı.ıı.acaktır. 

3 - tsteklıler eks;ı mc şartnamesi. ru11ıoveı~ proj~,ıi, ı1ayınr1ırltk i~leri 
\!'ene. şaı Lnames •. uıııumı sıı işleri teıınl ı;ıartnıı.•TJ"?.JI ile Jltı~!lst ve tenrı.t 

~ar1n:ınıtlerı ve proje•e.·ı (fıO) llra (!101 k•ıru~ karıtuğm'la !IU lşlf':-1 re. 
ıstjğınderı ultı'Ji!i:!<ı. 

4 I~ksillmcıye gırehıımek lç.n iste!{lılçrın l:'i9,i93) ıır4 Ut!) l\'uruşluk 

·nuvak hs • teıoın.1 t 'erıneııı ve eksi!tmenın yaiHl lc.ı~ı glln..:en en az uç gUn 
•n·eı b'r dj ,•kı;~ 1!<- nnfj11 vel<11etln,. rnllrnl·aııt er.-:rek bu iş,; mab!l!.I'J olmak 
ııı:crr \'l'S!k!l uımaıarı ve nu VC>!l .. .ıyı r,öıtermP!erı ;aqtır. Bu mllddet lı;ln 
1~ vesıka st~>,-ır/le bı.lu:ı:nıyanı:ı.r eks)tm"ye gır.:mezıer, • 

E .- 1stehlılcrın te tlıt mel<t•ı:ı'a:ını lt<ınc. ro\l.t ı.ı ı~ Yö.Zılı S'l&ttea bjr 
s·tat cnce.sırır. :ıa<Jaı su !şlcrı rejı1!lğlne maıtbn ~arşılığın•1a vermeleri ıA. 
zırr.1ır. Posta.<. 0 1an gecjkmeler kabul edi:mez. (1053) 

KARA Elifti 
.__8_9_·---·'"ngilız~eden çevıren: VEHrP f AYLA/\' 

''Bunu anlamak çak kol..'ly, fa.kat 
inanmak da o nlMbette güç, Etl'I 
Sprck bjle uyku ilı\cının te!llri altın. 
da derin bir uykuda iken, yatak o, . 
dasınd.ı. dolaşan ve n!ıttA kl'ndl..'iiaı 
uyandırma.ğıı. çalışan adılının ltocıuı 

".Sprek•tn ccse.lini 1>.ılJ.ıguın:ı1. .ı:a 1 olmadı~mı iı,ltse, belki ürpererek bıı 
1 bakllrnti reddedıırdl. Fakat he;\•hat! maıı l•atlli11 şeytanl,t lıt',ir!IJH yaptı 

Bizim dahi aldanJığmıı.r. nokta. b:ıy &'lıtı söylı~.li~i,ııi h;ltrrL,~ .. ın. Sı•\ t'. 

du. Sprekln yat,alc oJ .. uıınıLıki ada.•ıı riu. Senin "hunu ne ·:ılcıı aııl.ı.Jın., 

hakikaten Sprek değil, katildi. E'!11. ımrılir.e, "cesedin vııLivctiıııleıı,, ı1ı;1·c 

sen Sprelc Qjama:r.'11. Zira !\.lb:ıylit cevap \·r.rm.ştıın. liı- ı iilUlin bl'll ıt 
damadı, kendiıılnt Y*"fil sabahlr;ı iie be') on dııkik·1 cte.;.ı. birkaç ;ıaattır 

dola.:;tr ve .kansına hir ııe~·ter fısıldar ı ölmüş bubn1:ığ.ın ı r.esrJın va7.ll't>tln 
gördUğlimliz 'iımd:t ı;11ktan ülmü, :!en anladım, 

ulru bir t•vmt,:Jya trrtlp ediyor. ö. 
llinün ay.ıl>kalııl.Lrını, ya!mlı~nı ye 
lira.vahnı çıtrnrıl ur. ;uakıuıt ~prek'lıı 
gece yarısı :;alıık o hsın:hn ntli!!'ln• 
bl7.l lııamlrrm ı ı.. F.ıtrn t bu esnnd ı 
yuptığr lııtalıtrııı f'll b'lrüğilnii lş,i 

rııı.;.ıt yilzilıııı ı.:-..,reıııı~ or.1111<. li:ıt ı.a )'or.,, 
[~t. J ::;prc:, ile lioıııı 1 n !!;i'ıı hllL· •·il r't't f{ 

'.ll<ı elini ct•blrıe "u''ttt '" l<ıılu)I 
"tl.i. Zira Et..ı•ı.o çıı!;: "lı i,,,ı;ir bir uy. 

bulunuyordu. Bu keyfiJetl bir deh t"~'ıtt etti'• 
/ 

Bu sözıerin te&lrl ıııiithl'i oldu. Nor 
grin alnındn blrllıeon ter tanc>lerlnl si. 
liyor, Prayıı deh5et lçintle eliyle yl\. 
~ünii örtU:ı1·or, doktor OraJt k>rk•ı 

vıı he~:ec.!lndıın yüzlinU buru,tunıyo'!', 
Rrıv da meraktan aJl-1.ı açrl< dinliyor. 

ten sonra. bıı clnay;,tın ('srıırmı ÇÖ7.. 

mek güç del:11di. Ucıllğ'l '.11 l!'lbl ırı.ıh. 

ar clerf,j'ldl'ıı L ıkt,ı~ımır.tl,ı Sprl'k 
in ~·atak odıısı:ı:h J't!~ll "tıb:ı'lıı:;tyle 

dola!!ırlrnn görd;ğiim.lı ndııın l<ıttlm 

tn kPıı4~!1lydl. Dt~'ırı•h dhll':li{:lınl·,,ı 

dıı. I\ım:Ii hıllını glirme:n~'<ll! h"r.ı tı!ldl?;Lıdr.n o kıl'lıLr ııçltthld ı 1,<1pın1ıı 

ber dlA'erled gibi ~a>jlmı tı!r lfıı.(leyl" ilnündı·n ge\~lyorılu ki, ıınahtar deli. 
Kol~•an sözlerini tnlclp ediyordum, 1 ğjnden ye51I snh:ı.hlı.~1111 ı:::<;rllyorduk. 

1-lr nılc-ılt!t mey:I·ı·tıı çıl{ ırıh. 
:rn iliicın:n ıcsırı altınılıı tmlıı't J ı;u 
ııJ \'C ){cla;r kolay uvnııaııııvıı<'n~ıııı ''liltfJ, hi.Gl ~ ışırtın,ılc için Sprı•li • 
b;liycrılu. in IMşucıı cl.>iııbın.ı. lmyılnğu yıı!uılıl: 

~bı.l.i J~ ,,j,.e elıı.ıveııu ııe ı.:.ı'lı uı ii7.l'rindc bir l!;:l l>Jl:ı lt•1Psl bılunJ J 

vt· "n11<11! .:;1.!ndlğlnl 'l.t'atncai;'lrrt. ı:en 1 ,brıınur. f:ırk•n:ı varmıror. r.ondrıı 1 • 
t!:teı f:lprel•I~ plyıınn tı ı'1ınJıı d·ır•ır 

1 
klm~C'l"İ lılr ın·ı1yıme netlce11ln ,., 

kcn ve gl'nı: lrndrn han'l ıı\·tm ıı:c1 bl'amı m:ıktu]ıin l;:anı oldııli'nntı tef 
nı tçirmeğe ı:-alı 1ır:rnn l•utıı s;ırı> el; lıjt rttirdlm. Artık yaimlıı'\'ın mnlltll 
.il~h c:atre§lnı: ı;-ltınl,lerıli On1 1 ı lıln .rukas,nıı:ırı ı•ln ıyı>tJ m'ltp'lırı' 
sôzd!! siya'ı elnıu~, ı;prt'l\'e ve-re.celi 1 t;•k'1rılıt' '·ata•r oi!uı·ı hkl ın,·ırll 
tL Hnlbul•I lmtll "İYBlı rlm'.\'l I tı.ıhlıı <lolal.ıı U:r.erin~ l«Hı•ılıtu~ ı lşb'.\t ı'iil 
olnn 'r ~ Jvle dıırs 111, <ıly•ıh olıua>1ın 1 tnl!'I b11l••nu:rord11.,, 

;ıerortP olJ•ı•{uıı:.ı ıt.ıııf> hll ııh·,ırJ1.1. UolqQr Urayt ıll<~!l"r;nı ı:ıcır<l:ıtt•· 
İı;te ;;ıı:ııı ıı:ıırrı;l:ı I;, lir l;j S;ırel• "Rıı Rob"rln llu drı f'<'C ·•el;ı \·e ı{•ır 

11.:P.sl,lıı bir lıııııı;ı•rle l•-Hlaıllldl. nı.ı.z olda~unıı bilrııh•ııril•.ım. dnjrU• 
MI.'' dpdl, (Devamı \·ar) 


